
فواید این مولفه از نگاه تاریخ سازان جمهوری  زمان به کارگیری این مولفه

 آذربایجان

کاستی های این مولفه از نگاه تاریخ سازان 

 جمهوری آذربایجان

 مولفه های تاریخ سازی در جمهوری آذربایجان کاستی های این مولفه از دیدگاه ناظران بی طرف

دور نگاه داشتن ساکنان جمهوری آذربایجان از  یجاناو پس از استقالل جمهوری آذرب قبل

 هویت حقیقی شان یعنی ایرانی شیعه

دامن زدن به بحران هویت ساکنان جمهوری  

 آذربایجان

 اسالم ستیزی

، هرچند که تا به در زمان حیات ژوزف استالین

، به (ماد کوچک) ساکنان ماد آتروپاتنامروز از 

عنوان بخشی از نیاکان خود نام می برند، بدون 

اینکه تبار واقعی ساکنان ماد آتروپاتن را مشخص 

 . و ترجیح می دهنداز این مسئله بگذرند. کنند

 جمهوری آذربایجان در برابر ارمنی هااثبات بومی بودن ساکنان -1

 .می دانستند مهاجرو گرجی ها که آنها از نسل ترکان 

ادعای ارضی نسبت به اراضی ایران در جنوب ارس که از -2

 سکونت گاه های باستانی مادها بوده است

 

وارد شدن در قلمروی ایران فرهنگی، به سبب 

 انتساب به یک تیره ی ایرانی

هی ابی اساس بودن منابع تاریخی و تفسیر دلبخو

 .آنها

 رگزیدن مادها به عنوان نیاکانب

تقلیل جایگان مادها در اتحادیه ی نیاکان ساکنان جمهوری -1 در زمان رهبری خروشچف تا کنون

 آذربایجان

دارا شدن قدمتی کهن تر، نسبت به زمانی که مادها در اتحادیه ی  -2

 .نیاکان جمهوری آذربایجان وزن بیشتری داشتند

ذربایجان در برابر ارمنی ها آاثبات بومی بودن ساکنان جمهوری  -3

 .می دانستند مهاجرو گرجی ها که آنها از نسل ترکان 

ادعای ارضی نسبت به اراضی ایران در جنوب ارس که از  -4

 سکونت گاه های باستانی ماناها بوده است

 

هی ابی اساس بودن منابع تاریخی و تفسیر دلبخو 

 .آنها

 دن ماناها به عنوان نیاکانبرگزی

 ادعای ارضی نسبت به منطقه ی قره باغ کوهستانی-1 قبل و پس از استقالل جمهوری آذربایجان

اثبات بومی بودن ساکنان جمهوری آذربایجان در برابر ارمنی ها  -2

 .و گرجی ها که آنها از نسل ترکان مهاجر می دانستند

 

 برگزیدن ارانی ها به عنوان نیاکان  

وانمود کردن اتحاد تاریخی شمال و جنوب رود -1 قبل و پس از استقالل جمهوری آذربایجان

 .ارس، به منظور  ادعای ارضی نسبت به خاک ایران

 «پان آذریسم»دامن زدن به سیاست  -2

هی ابی اساس بودن منابع تاریخی و تفسیر دلبخو 

 .آنها

 سوی ارس 2اثبات اتحاد 

زدودن این شائبه که آنها از نسل ترکان مهاجری -1 کنون در زمان رهبری خروشچف تا

 .به آذربایجان آمدند میانههستند که در دوران 

عدم انکار زبان ترکی به عنوان بخشی از هویت  -2

 ملی ساکنان جمهوری آذربایجان

هی ابی اساس بودن منابع تاریخی و تفسیر دلبخو 

 .آنها

 اثبات وجود ترکان باستانی در قفقاز

پس از استقالل جمهوری  دوران لنین و در

 م1991آذربایجان در شال 

کم بودن شواهد  در مورد اینکه مردم آذربایجان   درپیش گرفتن سیاست پان ترکیسم

شده  ایران و اران در دوره ی سلجوقیان ترک زبان

در حقیقت در این دوره تمامی آثاری که . باشند

نوشته شده توسط نویسندگان و شعرای این مناطق 

 .زبان های فارسی و عربی است

در نژاد  ، به ویژه سلجوقیان قبول تاثیر ترکان مهاجر

 و فرهنگ جمهوری آذربایجان

 


