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گفتار نخست

نگاهي کوتاه بر تاریخچه ي پان ترکیسم
بخش یکم ـ بستر سازان اندیشه ي پان ترکیسم

تجددخواهي  اوج گیري  با  هم زمان  که  میالدي  نوزدهم  قرن  پایاني  دهه هاي  در 
پان ترکیسم  اندیشه ي  بود،  عثماني  امپراتوري  در  غرب گرایانه  )تجدیدنظرطلبي( 
نیز پایه ریزي شد. چنان که از سال هاي آغازین قرن بیستم میالدي این اندیشه ، 
راهنماي فكري غالب روشنفكران تجدید نظر طلب ترك در هر حرکت سیاسي ، 
اجتماعي ، فرهنگي و ... در امپراتوري عثماني و سپس در جمهوري ترکیه گردید . 
مي دهد  نشان  که  دارد  وجود  کافي  شواهد  و  دالیل  تحوالت،  این  فراگشت  در 
به مطامع کالن  نیل  ، در جهت  انگلیس  به ویژه دولت   ، استعماري  سیا  ست     هاي 
عصبیت هاي  اوج  تجلي  که  را  ترکیسم«  پان    « خود  استعماري  سیاست هاي 

نژادگرایانه است، جعل کرده است .) 1 (
هدف اصلي و واقعي طراحان از جعل پان ترکیسم که در گرماگرم کشاکش هاي 
سیاسي و رقابت هاي استعماري میان امپراتوري روس و انگلیس در آسیا صورت 
جنوبي  حاشیه ي  در  مسلمان  ترك زبان  اقوام  از  حایل  منطقه ي  ایجاد   ، گرفت 
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مرزهاي روسیه بود که به صورت کمربندي از اقیانوس آرام تا دریاي سیاه امتداد 
مي یافت . ) 2 (

از نظر طراحان انگلیسي ، ایجاد این کمربند پان ترکي حایل مي توانست از گسترش 
نفوذ و توسعه ي ارضي قلمروي روسیه به سوي جنوب ، به ویژه متصرفات انگلیس 

در هندوستان جلوگیري کند . )3(
بجز آن ، ظهور و حضور اندیشه ي پان ترکیسم در کنار مرزهاي ایران که حامل 
و مروج افكار الحاق گرایانه نسبت به بخش هایي از سرزمین هاي ایراني نیز بود، 
تجزیه ي  از سرزمین هاي  هنوز  که  را  فریادهاي وحدت خواهانه اي  مي توانست، 
ایران در قفقاز و آسیاي مرکزي )خوارزم و فرارود( به گوش مي رسید، در  شده ي 
محاق قرار دهد و خاموش سازد و از تسري آن به دیگر بخش هاي تجزیه  شده ي 
سرزمین هاي ایراني در بلوچستان و افغانستان و جزایر و کرانه هاي جنوبي خلیج 
فارس که در اشغال نظامي و زیر سلطه ي استعماري دولت انگلیس بود ، پیش گیري 

نماید .)4(
از سوي دیگر ، دولت روسیه نیز پس از اشغال نظامي قفقاز و سپس آسیاي مرکزي 
)خوارزم و فرارود( و استقرار سلطه  ي سیاسي خود بر این سرزمین ها ، از آن جا  که  
هم چنان رشته هاي پیوند فرهنگي و تاریخي میان مردمان سرزمین هاي متصرفي با 
مردم ایران را برقرار و مستحكم مي دید ، سیاست هاي » ایران زدایي «  همه جانبه اي 

را در مناطق یادشده به مورد اجرا گذاشته بود .
تبـلیغ و تـرویج زبـان تـرکي و تـالش براي جعل یافته هایي به نام فرهنگ ترك 
جمله  از   ) توران  و  ایران  تمدن  و  تاریخ   ، فرهنگ  دستاوردهاي  به  دست برد  )با 
آثار  راندن و سپس محو  به حاشیه  به  منظور  بود که دولت روسیه  سیاست هایي 
فارسي در  ادبیات  و  زبان  نفوذ  برانداختن  و  ایراني  تمدن  و  نشانه هاي فرهنگ  و 
در   . بست  به  کار  فرارود(  و  )خوارزم  مرکزي  آسیاي  و  قفقاز  ایراني  سرزمین هاي 
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نتیجه ي این سیاست ضد ایراني دولت روس ، روشنفكران و نویسندگان این خطه از » 
نیاخاك « باستاني ایرانیان که تا پیش از آن به فارسي مي خواندند و مي نوشتند، تشویق ؛ 

بلكه موظف شدند که از آن پس به ترکي بنویسند و در ترویج آن بكوشند .)5 (
سیاست سخت گیرانه  و پي گیري همه جانبه ي دولت روسیه در ترویج زبان و فرهنگ 
ترکي ، در سرزمین هاي جدا شده از ایران ، اگرچه با هدف از میدان به در کردن زبان 
فارسي و عنصر فرهنگ ایراني صورت مي گرفت ولي نتیجه ي قهري اجراي چنین 
سیاستي در نهایت، خلق بستري مناسب درشكل گیري هویتي تازه دراین سرزمین 
ها ، به نام هویت ترکي بود که به طور کامل به سود طرح انگلیسي ایجاد کمربند 

پان ترکي حایل در سرزمین هاي جنوبي قلمروي امپراتوري روسیه تمام مي شد .
با این همه ، عاملي که بیش از دیگر عوامل در طراحي و شكل دهي یك هویت 
جعلي پان ترکي موثر افتاد ، آموزه هاي مبتني بر کار هاي مطالعاتي گروهي از شرق 

شناسان وابسته به وزارت خانه هاي امور خارجه  و مستعمرات دولت انگلیس بود .
به عــقیده ي پـژوهـش گران تاریـخ تـرك ، مطالعات نظـري هدفمند چندتن از 
شرق شناسان یهودي درباره ي تاریخ و زبان کهن ساکنان باستاني آسیاي مرکزي 
)خوارزم و فرارود( یعني تورانیان و تعمیم آن به ترکان ، بیش ترین سهم و اصلي ترین 

نقش را در خلق اندیشه ي پان تورانیسم و در نتیجه  پان ترکیسم داشته است .)6 (
از  یكي  و  فرانسوي  یهودي  1900( یك   -1841  Cohe  Leon( کاهون  لئون   -  1
شرق شناساني بود که کتاب وي به نام » مقدمه اي بر تاریخ آسیا « )7( تاثیر شگفت 
انگیزي در گرایش روشنفكران عثماني و در کنار آنان ، رویكرد شماري از روشنفكران 

ترك زبان مسلمان قلمروي روسیه به اندیشه و باور هاي پان تورانیسم داشت .
نظریه ي تاریخي وي درباره  ي میراث کهن ترکان ، در پایه ریزي نظام فكري جنبش 

پان تورانیسم و پان ترکیسم ، از اهمیت زیادي برخوردار است .
» ضیا کوك آلب « ) پیوست شماره یك ( که از وي به عنوان پدر پان ترکیسم نام برده 
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مي شود، در نوشته هاي خود به طور آشكار از تاثیر تعیین کننده اي که نوشته هاي 
کاهون بر افكار و آراي او داشته است ، یاد مي کند . )8 (

با  که  تورانیان  تاریخ  مصادره ي  و  تورك«  و  تور   « گرفتن  برابر  با  کاهون  لئون 
ایرانیان از یك ریشه و نژاد هستند به نفع ترکان ، توران زمین را که در اسناد کهن 
به آن » ایران بیروني « نیز گفته مي شود ، به عنوان سرزمین پدري و وطن اصلي 
ترکان معرفي مي کند. وي هم چنین با تجلیل از چنگیزخان و امپراتوري مغول ، 
امپراتوري  تشكیل  و  آنان مي خواند  میراث دار  و  مغول  راستین  فرزندان  را  ترکان 
جهاني ترك را از هر نظر شایسته و در توان این فرزندان ) ترکان (  بر مي شمارد . )9(

نوشته هاي کاهون که در پي تحقق هدف سیاسي موردنظر انگلیس و در رقابت با 
روسیه است ، در واقع یك فراخوان آشكار و فریبنده از ترکان به تالش و کوشش 
قلمروي  جنوبي  سرزمین هاي  در  ترك  ـ  توراني  امپراتوري  یك  تاسیس  براي 

امپراتوري روسیه از اقیانوس آرام تا دریاي سیاه مي باشد .
لئون کاهون  با روشنفكران تجدیدنظر طلب عثماني در پاریس و استانبول ) اسالم بول ( 
ارتباط و مراوده نزدیك داشت . وي بسیاري از آنان را به عضویت لژهاي ماسونیك  
ازجمله گراندلژ اورلئان فرانسه درآورد . کساني که بعدها رهبري جنبش ترکان جوان 

را برعهده گرفتند ، همه از اعضاي همین لژهاي فراماسونري بودند .) 10 (

2 -  آرمینیوس وامبري )Vambery Arminius /1913-1832( یهودي مجارستاني 
یكي دیگر از شرق شناساني بود که به خدمت دولت انگلیس درآمد و در راه پیش برد 
ارزنده اي  با روسیه در آسیا ، خدمات  سیاست هاي استعماري ان دولت در رقابت 
انجام داد .)11( وي که استعدادي شگفت انگیز در آموختن زبان هاي گوناگون داشت ، 
مدتي را در اسالمبول به فراگیري زبان هاي شرقي گذراند . نام برده به ویژه چندان به 
زبان هاي فارسي، ترکي و عربي تسلط یافت که این زبان ها را به خوبي زبان مادري 
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صحبت مي کرد و با ادبیات آن ها آشنایي کامل داشت .
وزارت  در  مترجم  به عنوان  اسالم بول  در  آن که مدت شش سال  از  وامبري پس 
خارجه ي عثماني مشغول به      کار بود ، از سوي دولت انگلیس به ماموریت آسیاي 
مرکزي ) خوارزم و فرارود ( فرستاده شد . وي در سال 1863 میالدي با ظاهر یك 
فرد مسلمان مومن اهل اسالمبول و در لباس فقر و درویشي ، هم راه با کاروان 
حاجیان ایراني اهل بخارا به این سفر مبادرت ورزید و طي این سفر اطالعات بسیار 
حساس و مفیدي از موقعیت جغرافیایي و اوضاع سیاسي و اجتماعي آسیاي مرکزي 
) خوارزم و فرارود ( و شمال افغانستان و مواضع و استحكامات نظامي روسیه در 

شرق دریاي مازندران فراهم آورد .)12(
وامبري در کتاب خود به نام» سفرهایي به آسیاي مرکزي « )13 ( ضمن شرح این مسافرت 
پرماجرا ، طرح و نقشه ي تاسیس یك امپراتوري پان ترکیستي را ترســیم مي کند. وي 
در نوشــته هاي بــعدي براي مــفهـوم    بندي امــپراتوري » پان توراني « موردنظر ، 

» طرح هایي از آسیاي مرکزي « را ارایه مي نماید .)14 ( تا جایي که مي نویسد :  )15 (
پیوندهاي  داشتن  و  ترکي  دودماني  ویژگي  با  عثماني  خاندان   
یک  بنیان گذار  مي توانست  تاریخي،  و  مذهبي  زباني،  خویشاوندي 

امپراتوري بزرگ از سواحل آدریاتیک تا چین باشد.
امپراتوري  از  قوي تر  بسیار  مي توانست  هم چنین  امپراتوري  این 

رومانف باشد که قهرا از ناهمگون  ترین عناصر به وجود آمده بود.
تاتارها  و  قرقیزها  ازبک ها،  ترکمن ها،  آذربایجاني ها،  آناتولي ها، 
گروه هایي بودند که از پیوندشان ]امپراتوري[ معظم ترك مي توانست 

ظهور کند. در این صورت این امپراتوري بسیار بهتر از ترکیه کنوني
قادر بود با رقیب شمالي خود مقابله کند. 

 نوشته هاي ستایش آمیز وامبري درباره میراثِ کهن ساکنان باستاني آسیاي مرکزي 
) خوارزم و فرارود ( یعني تورانیان و انتساب آن به ترکان که به منظور ترویج و 
گسترش اندیشه ي احیاي ملت بزرگ ترك صورت مي گرفت، در امپراتوري عثماني 
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با استقبال گرم و گسترده اي روبرو گردید ؛ آن گونه که در کنار روشنفكران ، بسیاري 
تجدید  در هواي  عثماني  از شاه زادگان  برخي  حتا  و  نظامي  و  پایوران سیاسي  از 

عظمت تاریخ، فرهنگ و تمدن گذشته ي ترکان به حرکت و جنبش برخاستند .
( میالدي  انتشار کتاب وامبري یعني در سال 1865 ) 1244 خ  از  یك سال پس 
» انجمن عثمانیان نو « در اسالم بول پایه گذاري شد . در این انجمن ، افزون بر 
روشنفكران تجددخواه چون » نامق کمال « شماري از درباریان عثماني طرف دار 

اصالحات نیز عضویت داشتند .
» انجمن عثمانیان نو « با برداشتي ترکي از اسالم که آمیزه اي از اسالم خواهي و 
ترك گرایي بود ، در پي آن بود که با اصالحاتي در ساختار سیاسي امپراتوري عثماني 
و تبدیل آن به یك امپراتوري مشروطه ، آن را به نیروي محرکه ي مناسبي براي 

دست یابي به رویاي تاسیس یك امپراتوري بزرگ ترك مبدل سازد.
این  رهبران  اصالحي  اقدامات  و هدف  شیوه  و  نو  عثمانیان  انجمن  تفكر  ترویج 
انجمن ، سرانجام در اواخر قرن نوزدهم میالدي ، به نهضت فكري و اجتماعي 
فراگیر و غالبي در امپراتوري عثماني بدل گردید که جنبش ترکان جوان از درون 

آن برخاست .
وامبري درسال 1901 مـیالدي ) 1280 خ( »  تـئودر هـرتسل  « بنیان گذار نهضت 
» صهیونیسم« را که در تالش یافتن راهي براي کوچاندن یهودیان اروپا به سرزمین 

فلسطین بود به مالقات » سلطان عبدالحمید دوم « به دربار عثماني برد .)16 (
نامبرده از یك سو با دربار عثماني و با شخص سلطان نرِد دوستي مي باخت و سلطان 
عبدالحمید را در اداره امور مشورت مي داد و از سوي دیگر، رهبران ترکان جوان را 
که شاگردان وفادار آموزه هاي پان ترکي وي بودند ، در دشمني با سلطان ترغیب 

مي کرد و براي مصادره ي قدرت راهنمایي مي نمود.

 3 - آرتور لوملي دیوید ) David  Lumley Arthur( یك انگلیسي یهودي تبار و یكي از 
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شرق شناساني بود که نوشته هاي وي درباره ي شكوه و عظمت تاریخ باستاني ترکان 
و ویژگي هاي زبان ترکي ، فكر برپایي ملت بزرگ ترك را در ذهن روشنفكران 
اندیشه ي      شكل گیري  براي  را  موردنظر  الزم  مصالح  و  مواد  و  پروراند  عثماني 

پان ترکیسم فراهم ساخت .
نوشـته هاي ترك ستـایانه ي این شـرق شناس ، به  ویژه کـتاب هاي »  بررسي هاي 
مقدماتي « و » دستور زبان ترکي « که در پي تبلیغ و اثبات برتري نژادي و  زباني 
ترکي نسبت به سایر ملل شرق ، از جمله اعراب و ایرانیان مي باشد ، به طور آشكار 
با هدف برانگیختن و شعله ور ساختن احساسات ترك گرایي برتري جویانه ي نژادي 
روشن فكران عثماني و نخبگان ترك زبان قلمروي روسیـه به رشته تحریر درآمده 

است .)17(  همان گونه که :  )18(
 هاستلر اشاره مي کند، کتاب دستور زبان ترکي حاوي یک نقشه ي 
جغرافیایي مناطق ترك زبان آناتولي، روسیه، بالکان و خاور نزدیک 
و نیز شرحي از وابستگي ها و گویش هاي زباني آن ها بوده. هدف از 

انتشار کتاب، تبلیغ اندیشه ي وحدت ترك ها بود.

البته انجام این گونه پژوهش هاي تاریخي ترك ستایانه ي هدفمند ، تنها محدود به 
فعالیت هاي پژوهشي این سه تن  شرق شناس یهودي نمي شود ؛ بلكه به پیروي و 
در کنار آنان ، شمار قابل توجهي از شرق شناسان غربي دیگر نیز با برجسته  کردن 

گذشته ي تاریخي ترکان در آثار خود در جهت همان هدف گام برداشتند .
امروز این یقین حاصل است که اکثریت قریب به اتفاق این شرق شناسان در خدمت 
پیش برد سیاسـت هاي اسـتعماري دولـت هاي  غـربي به  ویـژه دولـت انگـلیس ، در 
مـیدان رقـابت هاي سلطه طلبانه ي استعماري آن دولت با روسیه در آسیاي مرکزي 
میالدي  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  در طول   ، قفقاز  و  فرارود(  و  )خوارزم 
بودند. هدف اصلي این پژوهش ها ، هم چنان که در این نوشتار از آغاز بر آن تاکید 
شد، جعل هویتي ترکي براي اقوام ترك زبان قلمروي روسیه و برانگیختن احساس 
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هم بستگي و وحدت میان ترکان عثماني و اقوام یاد شده و تبلیغ موجودیت ملت 
بزرگ ترك از دریاي سیاه تا اقیانوس آرام به  منظور ایجاد کمربند پان ترکي حایل 
میان قلمروي روسیه و مناطق نفوذ و متصرفات آسیایي دولت انگلیس  به  ویژه حفظ 

هندوستان از دست اندازي هاي دولت روسیه بود .)19(
نقش و تاثیر دروغ نوشته هاي ترك شناسان غربي ، به ویژه آثار ترك ستایانه ي سه تن 
از شرق شناسان یهودي نامبرده درباره ي عظمت تمدن و فرهنگ باستاني ترکان و 
توانمندي هاي زبان ترکي ، بر روشنفكران ترك در گرایش آنان به پان   ترکیسم براي 
بنیان ملت بزرگ ترك تنها به قلمروي عثماني محدود نماند ؛ بلكه همان گونه که 
طراحان سیاست هاي استعماري انگلیس از آغاز انتظار داشتند ، این آثار نوشته ها بر آراي 

بسیاري از نخبگان ترك زبان قلمروي روسیه نیز تاثیر مستقیم گذاشت .
تا پیش از آن روشنفكران مسلمان ترك زبان قلمروي روسیه که بیش تر در شبه جزیره ي 
کریمه فعال بودند و » اسماعیل بیك گاسپرالي« از شاخص ترین آنان بود ، مي کوشیدند 
تا در چهارچوب یك جنبش » فرهنگيـ  دیني« با احیاي همبستگي اسالمي ، مسلمانان 
ترك   زبان قلمروي روسیه را برابر گسترش و سلطه فرهنگ ، زبان و ارزش هاي روسي 
بسیج کنند . اما بعد این روشن فكران رفته رفته زیر تاثیر افكار و آموزه هاي مبلغان اروپایِي 
احیاي ملت بزرگ ترك ،  با گرایش آشكار به اندیشه هاي الحاق گرایانه و برتري جویانه ي 
پان ترکیسم سیاسي ، در آثار و نوشته هاي خود ، تمام  اقوام ترك ومردمان ترك زبان ، از 
چین تا اروپا را  به  اتحاد براي  پي افكندن  ملت  واحد ترك و تأسیس یك  امپراتوري 
ترکي واحد در سرتاسر این  سرزمین ها ، به فرماندهي و رهبري  امپراتوري عثماني فرا 

خواندند .)20(
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بخش دوم ـ کمیته ي اتحاد و ترقي

خواسته هاي جنبش ترکان جوان در حزب اتحاد و ترقي متجلي مي شد و در واقع 
بود و  ترکان جوان  تپنده ي جنبش  قلب   ، ترقي  و  اتحاد  کمیته ي مرکزي حزب 

رهبري فكري و سیاسي جنبش مذکور را برعهده داشت :  )21(
گردانندگان اصلي این جمعیت متشکل که عمدتا نیز یهودي به شمار 
مي رفتند، عبارت بودند از : »امانویل قاراصو« ، »محمد جاوید دونمه«، 
، »اسماعیل  ، »فاضل«  ، »حفظي«  ، »مدحت شکري«  »طلعت زاده« 
ماهر« ، »حافظ سلیمان« ، »البکتاش« ، »اسماعیل حقي« و هم چنین 
سران ]فرماندهان[ زرهي »جمال پاشا« ، »انور]پاشا[« ، » مصطفي 

کمال ]کمال آتاتورك سال هاي بعد[« و ...

خاستگاه هاي رهبران اصلي کمیته ي اتحاد و ترقي، شهر بندري » سالونیك« یونان 
بود. شهر سالونیك از سال 1492 میالدي به بعد، به تدریج مسكن اصلي یهودیان 
مهاجري شد که پس از رانده  شدن از اسپانیا به قلمروي امپراتوري عثماني پناهنده 

شده  بودند .
شمار زیادي از یهودیان قلمروي عثماني از سال 1666 میالدي، در پي شكست 
ادعاهاي مسیح گرایانه ي یكي از رهبران خود به نام » شابتاي زوي « و به پیروي 

از وي از سر اجبار و یا تدبیر و مصلحت        جویي ، به دین اسالم گرویده بودند .)22 (
این یهودیان تازه مسلمان در میان ترکان به » دونمه « مشهور شدند که در زبان 
ترکي عثماني به معناي گروندگان و یا برگشتگان از دین است . شواهد و اسناد 
تاریخي گواه آن است که گرویدن این گروه از یهودیان به اسالم امري ظاهري بوده 
و آنان این گرایش به اسالم و تظاهر به مسلماني را به عنوان یك ماموریت مخفي 
تلقي مي کرده اند و در باطن هـم چنان  بر یهودیت خود اصرار مي ورزیدند و نهاني از 

تعالیم دین یهود پیروي مي  کردند .)23(
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اکثر رهبران کمیته ي اتحاد و تـرقي ، از همـین یـهودیان فـرقه ي ظاهراالسالم 
دونمه به شمار مي آمدند . » دکترکاظم« دبیرکل کمیته ي اتحاد و ترقي خود از 
یهودیان دونمه بود . کمابیش همه ي این رهبران در لژهاي فراماسونري عضویت 

داشتند .
رهبري  به   ) ) 1287 خ  میالدي  در سال 1908  ترکان جوان سرانجام  انقالب   
کمیته ي اتحاد و ترقي به پیروزي رسید . در حكومت انقالبي ترکان جوان از همان 
آغاز، اختیار مهم ترین پست هاي کشوري و لشكري در دست اعضاي » دونمه « 

کمیته ي اتحاد و ترقي قرار گرفت .
قدرت و نفوذ یهودیان در کمیته ي اتحاد و ترقي و نیز در ساختار حكومت ترکان جوان به 
آن انـدازه بود که فرمان خلـع عبدالحمید دوم از خالفت عثماني در سال 1909 میالدي 
) 1288 خ(  از سوي وکیل یـهودي سـالونیك » کاراسـون افندي « و همكار ارمني او 

» آرام افندي« به نامبرده ابالغ شد . )24(
تندروي  چهره هاي  که  خ(    1292  ( میالدي   1913 سال  از  نفوذ  و  قدرت  این 
کمیته ي اتحاد و ترقي به رهبري گروه سه نفره ي : انور پاشا ، طلعت پاشا و جمال 
پاشا  با انجام یك کودتاي داخلي و تصفیه رقیبان حزبي ، قدرت حكومت را به طور 
کامل قبضه کردند ، باز هم افزایش بیش تري یافت . از طرفي از همین زمان است که 
پان ترکیسم ، به صورت علني و عریان ، به  عنوان ایده ئولوژي رسمي و راهنماي 
عمل سیاسي حكومت ترکان جوان معرفي ، تبلیغ و با شدت به مورد اجرا گذاشته 

شد .
با پیروزي انقالب ترکان جوان و قرار گرفتن یهودیان ظاهراالسالم دونمه در راس 
اداره ي کشور عثماني ، پارلمان برخاسته از این انقالب به  تدریج با وضع و تصویب 
در  و حضور  اروپایي  کشورهاي  از  یهودیان  مهاجرت  قانوني  زمینه هاي   ، قوانین 
سرزمین فلسطین را فراهم آورد . ازجمله آن که این مجلس در سال 1913 میالدي 
) 1292 خ(  قانوني را به تصویب رسانید که براي نخستین بار اجازه ي خرید و حق 
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تملك بر اراضي فلسطین را به یهودیان مهاجر مي داد . بدین ترتیب بودکه اولین سنگ 
بناي تاسیس کشور و دولت جعلي اسراییل در سرزمین فلسطین به دست کمیته ي 
اتحاد و ترقي که رهبري انقالب ترکان جوان و اختیار حكومت بر سرزمین هاي 
امپراتوري عثماني را برعهده داشت ، گذاشته شد . حكومت ترکان جوان به رهبري 
کمیته ي اتحاد و ترقي که با برگزیدن اندیشه ي برتري جویانه پان ترکیسم ، به عنوان 
راهنماي عمل سیاسي و اجتماعي خود ، به ورطه ي ترك گرایي افراطي نژادپرستانه 
افتاده بود ، رفتاري تحقیرآمیز همراه با اعمال خشونت  نسبت به ملت هاي غیر ترك 

تابع امپراتوري عثماني ) به جز یهودیان ( را در پیش گرفت .
چنان که : قتل عام وحشیانه ي بیش از یك میلیون تن از ارمني ها  در سال 1915 
میالدي ) 1293 خ ( و راندن و آواره ساختن این ملت تاریخي از سرزمین نیاکاني 
خود ، تخریب و انهدام روستاهاي کردنشین و کوچ اجباري کردها از نیا خاك باستاني 
خویش که بر اثر آن ده ها هزارتن از آنان جان خود را از دست دادند و چندصدهزار 
تن دیگر آواره ي کوه و بیابان شدند و نیز اعمال سیاست نژاد پرستانه ي » ترك 
سازي« کردها و انكار هویت تاریخي، فرهنگي و قومي آنان و ... ، تنها بخشي 
از اقدامات گسترده اي بود که سران کمیته ي اتحاد و ترقي و حكومت ترکان جوان 
به طور رسمي و علني ، در راستاي اعمال سیاست هاي خو ن بار پان ترکیستي یعني 
نسل کشي و پاك سازي قومي برضد ارمني ها و کردها در قلمروي عثماني به مورد 

اجرا گذاشتند .
 البته باید دانست این گونه تصفیه هاي خونین  نژادگرایانه ي کمیته ي اتحاد و ترقي ، 
تنها به کردها و ارامنه محدود نمي شد ؛ بلكه این سیاستي بود که نسبت به بسیاري 
از اقوام و ملت هاي غیرترك تابع امپراتوري عثماني  از جمله اقوام و ملت هاي شبه 
جزیره ي  بالكان مانند یونانیان و بلغارها و ... نیز اعمال مي گردید  یعني یا اجبار 
به» ترك « شدن داوطلبانه و یا قبول آوارگي واستقبال از مرگ دستجمعي .)25( )پیوست 

شماره ي یك ( 
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بخش سوم ـ از اتحاد اسالم تا اتحاد ترکان جهان

سران کمیته ي اتحاد و ترقي پس از رهبري پیروزمندانه ي انقالب ترکان جوان ، در 
آغاز کار که امپراتوري عثماني هنوز بسیاري از سرزمین هاي اسالمي را در قلمرو ي 
حكمراني خود داشت و به ظاهر داراي قدرت و شوکتي بود ، در تظاهر به اسالم خواهي 
، نخست براي مدتي شعار» اتحاد اسالم « سر مي دادند و مي کوشیدند تا مقاصد نژادي 
ترك گرایانه ي خود را در پوشش » پان اسالمیسم « به پیش برند. این اسالم خواهي 
ظاهري کمیته ي اتحاد وترقي داراي اهداف پنهان متعددي بود. از جمله تالش براي 
حفظ قلمروي در حال فروپاشي عثماني ، با جلب نظر عرب زبانان مسلمان ساکن 
سرزمین هاي تابع امپراتوري و دیگر ؛ ایجاد انگیزش در میان ترك زبانان مسلمان 
بیرون از قلمروي عثماني )در ایران و روسیه ( براي پیوستن به طرح پان ترکیستي 
تاسیس کشور و ملت واحد ترك از دریاي سیاه تا اقیانوس آرام ، به منظور جبران 
شكست هاي امپراتوري عثماني در بالكان و شمال افریقا و از دست رفتن سرزمین هاي 

آن نواحي .
اما واقعیت آن که در پس پرده ي اسالم خواهي و برافراشتن پرچم پان اسالمیسم از 
سوي کمیته ي اتحاد و ترقي ، هدفي جز ترویج اندیشه ي نژادي ترك گرایانه  در میان 
مسلمانان سرزمین هاي اسالمي موردنظر از جمله ایران وجود نداشته است. چنان که 
برپایه ي مصوبات محرمانه ي اجالس سومین کنوانسیون ساالنه ي کمیته ي اتحاد و 
ترقي که در ماه هاي سپتامبر و اکتبر سال 1911 میالدي ) شهریورـ  مهر 1290 خ ( 
در شهر سالونیك برگزار گردید ، اگرچه از تبدیل امپراتوري عثماني به یك امپراتوري 
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اسالمي سخن به میان آمده است ؛ اما در پي آن در همان مصوبات ، آشكارا از » 
استحاله  « ي ملت هاي مسلمان در » ملت ترك « و از رواج » زبان ترکي « به عنوان 
نماد وحدت و زبان رسمي سراسر امپراتوري اسالمي مورد نظر کمیته ي اتحاد و ترقي 

دفاع شده است . این تصویب نامه تاکید مي کند که : )26(
تاسیس  حق  نباید  ترك[  ملت  از  ]به غیر  دیگري  ملت  هیچ  به 

سازمان هاي ملي ویژه ي آن ملت داده شود.

در این تصویب نامه هم چنین از سازمان دهي ترك زبانان در سرزمین هاي اسالمي و 
مسلمان نشین از جمله ایران و روسیه و تشكیل شاخه هاي کمیته ي اتحاد و ترقي 
در این کشورها سخن به میان آمده بود و بر برنامه ریزي براي گردهم آیي ساالنه از 
نمایندگان شاخه هاي کمیته در کشورهاي یادشده ، در اسالمبول تاکید شده بود .)27(

اما مقاصد واقعي حكومت ترکان جوان و سوابق سیاسي و بد دیني رهبران کمیته ي 
بار دیگر دردام فریب  را  بود که ملت هاي مسلمان  از آن  اتحاد و ترقي آشكارتر 
با  آن  بر  افزون   . بكشاند  اتحاد اسالم  نام  زیر  پان ترکیست ها در  دعوت دروغین 
پایان گرفتن جنگ اول جهاني و شكست خفت بار امپراتوري عثماني تحت رهبري 
ترکان جوان که متحد آلمان در این جنگ بود ، امپراتوري عثماني که بنا بود با نام 
» امپراتوري اسالمي « پرچم » اتحاد اسالم « را در جهت مقاصد نژادگرایانه ي 
پان ترکیستي حكومت کمیته ي اتحاد و ترقي به اهتزاز در آورد، به پایان راه خود 

رسید و فروپاشید .
البته باید به این نكته نیز توجه داشت که براي اندیشه پردازان پان ترکیسم که به 
و  شكوه  درباره  آنان  گزافه گویي هاي  و  غربي  شناسان  ترك  دروغین  آموزه هاي 
عظمت خیالي تاریخ ، تمدن و فرهنگ ترکان در دوران باستان و پیش از اسالم 
دل سپرده بودند ، به واقع جمع میان هم گرایي اسالمي که برابري حقوق ملت هاي 
و  مي شود  شمرده  آن  شده  شناخته  اصول  ابتدایي ترین  از   ، نژاد  هر  از  مسلمان 
نژادگرایي ترکانه ، امري محال و غیرممكن بود . به ویژه براي دسته اي از نظریه 
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پردازان افراطي تر پان ترکیست مانند : » ضیا کوك  الب«)28( ، » گون آلتاي« ، » تكین 
آلپ« یهودي االصل و ... که با قدرت گرفتن » مصطفي کمال پاشا« ) آتاتورك ( 
به خدمت » کمالیسم« درآمدند ، اسالم عامل تمامي ناکامي ها و مانع اصلي احیاي 

شكوه ي خیالي و دروغین باستاني ملت ترك به حساب    مي آمد .
حاصل آن که اندیشه ي » اتحاد اسالم « خیلي زود و حتا پیش از پایان جنگ اول 
جهاني و آغاز فروپاشي امپراتوري عثماني از سوي پان ترکیست ها به کنار نهاده شد.  
این بار آنان کوشش هاي خود را براي تحقق رویاي » اتحاد ترکان جهان « و تاسیس 

» کشور و ملت بزرگ ترك « در قالب نام » پان تورانیسم « پي گرفتند .)29(
الـبته ناگـفته پیـداست که چنگ انداختـن کوتـاه  مدت پان ترکیـست ها به دامان » 
پان اسالمیسم « تنها ناشي از اقتضاي زمان و مبتني بر فرصت  طلبي هاي ذاتي این 

گروه بود . 
بنابراین براي پان ترکیست ها  آسان تر این بود که با منتسب کردن ترکان به تورانیان 
و با مصادره ي  نام ، فرهنگ و تمدن آریایي ) ایراني( آنان توران زمین را ) که در 
اسناد کهن از آن به عنوان ایران بیروني یاد مي شود ( سرزمین باستاني ترکان بنامند. 
زیرا وجود کشور » توران « و حضور » تورانیان « در تاریخ امري بدیهي و غیرقابل 
انكار مي باشد. از طرفي این امر نیز مسلم است که پس از فرو افتادن آخرین دولت 
توراني ، موسوم به » هیاطله « ) هپتال = افتالیت ( از اواسط قرن ششم میالدي ) در 
زمان خسرو انوشیروان ( جاي آنان را بعدها به تدریج و طي قرون ، قبایل کوچنده ي 
و  در شمال چین  واقع  از سرزمین هاي  که  مانندي  ترك  و  ترك  زبان   ، ترك نژاد 
این که  . دیگر  ، گرفتند  بودند  )Altai( به سوي غرب روان  آلتایي  جنوب کوه هاي 
وجود شباهت ظاهري میان کلمه ي » توران « و » تورك«  سبب یكي  گرفتن  این 

دو در اذهان ساده  و بي خبر  از  وقایع تاریخي مي شود .
واقعیت این است که هرگز میان تورانیان و ترکان هیچ گونه پیوند نژادي ، تاریخي 
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بي هیچ  پان ترکیست  نویسندگان  و  مورخان  اما  ؛  است  نداشته  وجود  فرهنگي  و 
احساس مسئولیتي در برابر بدیهي ترین واقعیت هاي تاریخي در کوشش هاي شبه 
علمي خود با بي شرمي دست به تحریف تاریخ مي زنند و کذب  نامه هایي به نام تاریخ 
درباره ي  پیشینه ي موهوم باستاني  ترکان و پیوستگي تاریخي و نژادي آنان با تورانیان 
جعل مي کنند. در دروغ  نوشته هاي مورخان پان ترکیست تمام اقوام باستاني ساکن 
سرزمین هایي که امروز مردمان آن ها به دالیل متعدد تاریخي به یكي از شعبه هاي 
زبان ترکي و یا شبه ترکي سخن مي گویند، ترك نژاد خوانده مي  شوند . حتا در بسیاري 
موارد مورخان پان ترکیست ، در جعل تاریخ تا آن جا پیش تاخته اند که : )30( » برخالف 
همه ي یافته هاي علمي وراي و نظر رسمي علماي تاریخ و نژاد که بر آریایي نژاد 
و ایراني تبار بودن دودمان هاي کهن توراني )سكایي( و سرمتي تاکید دارند و اقوام 
باستاني میتاني ، هیتي ، اورارتویي ، کاسي، گوتي و ... را از گروه  هاي اقوام هند 
معرفي  ترك  را  اقوام  این  ارایه هیچ سندي، همه ي  بدون  اروپایي مي شمارند،  و 

مي کنند . 
به گفته » والدمیر منیورسكي « خاور شناس نامدار روس : )31(

 هرجا که پرسش حل نشده اي در زمینه فرهنگ قوم هاي شرق باستان پدید مي آید  
ترکان بي درنگ دست خود را همان جا درراز مي کنند .  

مینورسكي ضمن انتقاد از روش مورخان پان ترکیست ، مي گوید :  )32( 
باستان  اقوام شرق  فرهنگ  زمینه  در  اي   مسایل علمي حل نشده 
بستري براي جعل تاریخي و توجیه مقاصد ایدیولوژیک پان ترکیسم 
فراهم ساخته است . این مورخان » مادها ، پارت ها و کردها« را نیز 

ترك دانسته اند .
 »کرزي اوغلو« مورخ پان ترکیست بي هیچ دلیل روشني مي نویسد : )33(
است  واقعیتي   ، هستند  ترك  جهات  جمیع  از  کردان  که  نکته  این 
روشن و انکارناپذیر، همانند آن که بگوییم دو ضرب در دو ) 4=2×2( 

مي شود چهار 
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کوشش مورخان پان ترکیست در ترك جلوه دادن اقوام باستاني با این هدف انجام 
در  ترك نژاد  مردم  براي  تاریخي  با جعل حضور  بتوانند  آن  برپایه ي  که  مي گیرد 
زیست بوم باستاني اقوام موردنظر خود ، رویاي پان ترکیستي موجودیت » ملت واحد 
ترك« در گستره اي از دریاي سیاه تا اقیانوس آرام را دیدگاه تاریخي توجیه کنند .

اما این رویاي پان ترکیستي یعني تجسم همه ي ترك زبانان عالم و یا حتا در مقیاس 
بسیار کوچك تر یعني ترك نژادان یك محدوده ي جغرافیایي فراملي در یك ملت 
واحد ، برهیچ منطق علمي در تاریخ و جامعه شناسي استوار نیست ؛ حتا به نظر 
مي رسد که پرداختن به این امر کامال ذهني و غیرقابل دست رس  بسیار وهم آمیزتر 
از تجسم ملت واحد آریایي نژاد و یا تجربه ي کامال شكست خورده ي عرب زبانان 

در قالب یك ملت واحد مي باشد .
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پي نوشت هاي گفتار نخست

 1-Pan – Turanianism . Takes Aim at Azerbaijan: A Geopolitical
Agenda . by Dr . Kaveh Farrokh

2ـ  همان 
ایران  در  انگلیس  و  ، روس  ایران   ، آسیاي مرکزي  انگلیس در  و  بزرگ، عملیات جاسوسي روس  بازي  3ـ  

1914ـ1864 میالدي ـ رر 90-1 ـ قومیت و قوم گرایي در ایران / افسانه و واقعیت ـ ر 357
4ـ  اندکي پس از تجزیه سرزمین هاي ایراني قفقازو اشغال آن از سوي روسیه جنبش هاي فكري و خیزش هاي 
قهرآمیز نظامي در سرزمین هاي تجزیه شده تحت اشغال بیگانه براي پیوند دوباره با سرزمین مادر ) ایران ( آغاز 
شد و تا سقوط امپراتوري تزار ها این کشش و تالش ها همواره در سرزمین هاي ایراني قفقاز ادامه داشت . خیزش 
)شیخ شمل( که به مدت چهل سال در برابر استیالي  روس ها در داغستان مقاومت کرد ، نمونه اي از این گونه 

خیزش ها بوده است .
5 ـ  شوروي و جنبش جنگل ) یادداشت هاي یك شاهد عیني( ـ  رر 402 تا 299 ـ رر 326 و325

6 ـ ظهور ترکیه نوین ـ همان رر 358 تا 356
    7-Introduction  al΄Histoire de L΄ Asie, Turcs, et Mongols, de

8 ـ قومیت و قوم گرایي در ایران ـ رر 358 ـ357
9ـ همان ـ ر 358

10- پرفسور برنارد لویس ـ همان ـ ر 210
11 – نگاه کنید به دانشنامه ویكي پدیا – زیر نام وامبري

12- محمود محمود ـ تاریخ روابط سیاسي ایران وانگلیس در قرن نوزدهم ـ جلد سوم ـ فصل سي و هشتم ـ 
انتشارات اقبال- چاپ پنجم – رر872تا861 

    و همچنین نگاه کنید به :
زندگي و سفر هاي وامبري، » سیاحت درویشي دروغین « ، ترجمه محمد حسین آریا . تهران 1372، نشر شرکت 

انتشارات علمي فرهنگي .
وهمي طور به : روت بارتولومه » از آسیاي مرکزي تا دژ ویندسور « ، زندگاني و آثار شرق شناس مجارستاني ، 

آرمینیوس وامبري . بنگاه نشر Ergon ، وورتسبورگ )آلمان(
  

. 13-Travels in Central Asia
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14- دکتر حمید احمدي ـ همان ـ ر 357
15- همان

16- مجله آراکس ـ شماره  65 ـ اردي بهشت 73 ـ ر 4
17- پرفسور برنارد لویس ـ همان

18- دکترحمیداحمدي ـ همان ـ ر 362 به نقل از:
         Hostler, The Turks of Central Asia,112

19- پیتر هاپكرك – همان 
20- کاوه بیات ـ ناسیونالیسم ترك و ریشه هاي تاریخي آن ـ ماهنامه نگاه نو ـ شماره 4ـ دي ماه 1370 ـ  رر 

60 و59     
21ـ علي رضا سلطان شاهي ـ پان ترکیسم و یهود ـ کیهان هوایي ـ شماره 1274ـ 26 فروردین 1377 ـ ر9 

22- همان ـ ر 11
23ـ همان 

24- خان ملك ساساني ـ سیاستگران دوره ي قاجار ـ جلد اول ـ انتشارات بابك ـ ر 235  
25- دولت ترکیه نوین که حاصل انقالب ترکان جوان و دنباله ي حكومت کمیته ي اتحاد و ترقي است، برپایه ي 
آموزه هاي پان ترکیستي که چهارچوب و جهان بیني آن را تشكیل مي دهد، هم چنان تا به امروز بر سیاست ترك 
سازي کردها پاي  مي فشارد و اصوال تا چندسال پیش منكر وجود قوم کرد در ترکیه بود و به طور رسمي از کردها 

با نام » ترکان کوهستاني« یاد مي کند.
26- دکتر عنایت اهلل رضا ـ آذربایجان و اران ) آلبانیاي قفقاز( ـ انتشارات ایران زمین ـ چاپ اول ـ ر 60  

27- جیكوب الندو ـ پان ترکیسم / یك قرن در تكاپوي الحاق گري ـ ترجمه دکتر حمید احمدي ـ نشر ني  ـ 
سال 1382 ـ ر91

28- نام اصلي این فرد » محمد ضیاء پاشا « بود که آن را به » گوگ الب « تغییر داد تا نامش ترکي تر جلوه کند.
29- واقعیت این است که دولت ترکان جوان از سال 1913 میالدي، پس از کودتاي داخلي از سوي انور پاشا 
به عنوان سیاست رسمي خود  را  توران  امپراتوري  تاسیس  رویاي  پان ترکیسم و   ، پاشا  پاشا و جمال  ، طلعت 

برگزیدند .
30- عبداهلل مرادعلي بیگيـ  خیالبافي پان ترکیست ها، واقعیت تاریخي ! مجله گزارشـ  شماره 75ـ  اردي بهشت 

1376 ـ ر 48
31- عنایت اهلل رضا – دایره المعارف اسالمي – جلد 13 – چاپ اول .

همین طور نگاه شود به : رحیم رییس نیا-  زیر عنوان پان ترکیسم – دانشنامه جهان اسالم – جلد پنجم .
32- عنایت  اهلل رضا ـ آذربایجان و اران ) آلبانیاي قفقاز( ـ ر 101 ـ انتشارات ایران زمین ـ چاپ اول/ به نقل از: 

                                                         . Kirziog΄ lu M.Fahrattin, Her bakimdan. Turk Olan Kurtler, Ankara
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 گفتار دوم

خاستگاه ترکان و چگونگي گسترش زبان ترکي

تاریخ واقعي ترکان از آغاز تا پایان ،  با فراز و فرودهایي که طي قرون داشته اند، 
تاریخي  جغرافیاي  و  آنان  خاستگاه ي  درباره ي  هم  ابهامي  است .  روشن  بسیار 
گسترش نژاد ترك و علت هاي ترك زبان شدن گروه هایي از مردمان در این جا و 

آن جا وجود ندارد .
با این همه » تاریخ سازان « پان ترکیست  می    کوشند که با شاخ و برگ هاي داستاني ، 
 هر چه بیش تر تاریخ ترکان را در هاله هاي  وهم انگیز اساطیري فرو برند و آن را در 
پیچاپیچ دهلیز ناشناخته هاي دوران باستان بگردانند تا بلكه بهتر بتوانند از دل آن 

تاریخ دل خواه و خیال بافانه خود را جعل و خلق نمایند .
مورخان به اتفاق ،  مبداء تاریخ ترکان را میانه هاي  سده ي ششم میالدي مي دانند .)1(   در 
آن سال ها ،  قبایل گوناگوني که از تیره ها و تبارهاي مختلف بودند و خود را » توروك « 
)تورك ـ  ترك( مي خواندند ، )2( هنوز در دشت هاي آن سوي مرزهاي شمالي چین ،  در 

دامنه هاي جنوبي و شرقي کوه هاي آلتاي )Altai ( به سر مي بردند . )3(
در اسناد تاریخي و رویدادنامه هاي بازمانده ازمیانه هاي سده ي ششم میالدي در چین 

25
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از مردماني به نام » تو ـ کیو« )Kiue-Tou( یا »توـ چوئه« )chueh-Tu( یاد شده است که 
ساکنان دشت هاي آن سوي مرزهاي شمالي آن کشور بودند . پژوهندگان تاریخ ترك  

»تو ـ کیو« را تلفظ چیني نام » تورکوت « ، » تورکیت « و » تورك« مي دانند .)4(
کهن ترین سندي که از خود ترکان و به زبان ترکي تا کنون یافته و شناخته شده است ، 
سنگ نوشته هاي » اورخون« مي باشد که در آن ها براي نخستین بار کلمه ي  » توروك« 
)ترك( به عنوان نام گروه قومي آمده است. این سنگ نوشته ها در واقع شماري سنگ قبر 
مربوط به دهه ي سوم قرن هشتم میالدي مي باشند . زبان شناسان ، الفبا و خط به کار 
رفته در نوشتن این سنگ قبرها را اقتباسي از خط یكي از جامعه هاي اقوام ایراني آسیاي 
مرکزي مي دانند . گفته مي شود که » سغدیان« ایراني تبار و ایراني زبان آن را ابداع و 

به ترکان آموخته اند .)5( 
تا پیش از آن یعني در سده ي ششم میالدي و تا چندین دهه پس از تشكیل اولین 
دولت ترك )خاقانات شرقي و غربي( خط رایج در قلمروي ترکان خط سغدي بود و زبان 
سغدي نیز به عنوان زبان میانجي در مكاتبات سیاسي  و تجاري  و روابط میان ترکان 
با همسایگان آنان به کار مي رفت . ترکان و پس از آنان اویغورها که جانشین ترکان 
شدند  نخستین بار از طریق زبان سغدي با مفاهیم و آموزه هاي دیني و فلسفي آیین هاي 
بودایي و مانوي و نیز مسیحیت نستوري آشنا گشتند ؛ زیرا زبان ترکي تا سده هاي بعد 

هم براي بیان مفاهیم پیچیده ي دیني و فلسفي مناسب نبود .)6(
بنا بر رویدادنامه هاي تاریخي یاد شده ي چیني ، چند دهه پس از برافتادن آخرین دولت 
» هون« ) خیون از شاخه هاي اصلي تورانیان (  قبایل مختلف پراکنده در سرزمین هاي 
در   ، بـودند  ترك زبان  بیش تر  ولي  گوناگون  تبارهاي  از  که  آلتاي  کوه هاي  پیرامون 
گرگ   « به معـناي  که   » آشینـا   « قـبـیله ي  رهـبري  بـه  قـبیله اي  اتــحادیـه اي 

نجیب« است گرد آمدند .)7(
در افسانه اي ترکي به  نام » بوزقورت « ) گرگ خاکستري ( آمده است که در جنگي 
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خونین همه ي دودمان » آشینا « به دست جنگ جویان دشمن کشته شدند و از آن میان 
تنها پسرکي که دست و پاي او را بریده بودند ، زنده ماند که او را در باتالقي افكندند . 
این پسرك را ماده گرگي از مرگ رهانید و با خود به کوه هاي آلتاي برد . در آن جا ماده 
گـرگ از پسرك بـاردار شد و ده فـرزند پسـر به دنیا آورد و آنان را با شیر خود پرورید. 
» آشینا « یكي از آن ده پسر» گرگ زاد « بود که اولین فرمانرواي ترکان شد. » آشینا « 
اولین فرمانرواي ترکان ، به نشانه ي قدرداني از مادر خود که گرگي خـاکستـري بــود 
و بــراي پاس  داشت نام و یاد او ، فـرمان داد تا بـر پرچـم قبـیله » کله گرگ « را 

نقش کنند .)8( 
چیني ها ، اتحادیه ي قبیله اي ترك زبان شكل گرفته در شمال مرزهاي خود را » تو ـ 
کیوئه « نامیدند . در تاریخ این اتحادیه ي ، قبایل ترك زبان که به تشكیل اولین دولت 

ترك منجر شد ، به »گوك ترك« نام بردار گردید .
» بومین « )Bumin( که در منابع چیني از او به نام » تیو ـ من « یاد مي شود، 
از  پس  میالدي   552 سال  در  وي   . است   » ترك  گوك   « حكومت  بنیان گذار 
پیروزي  نهایي بر فرمانروایان » ژوان ـ ژوان « )Juan – Juan( هاي مغول و تصرف 
مغولستان ، خود را خاقان نامید . تا پیش از آن ، خاقان ، لقب و عنوان فرمانروایان 

مغول  از جمله ژوان  ـ ژوان ها بود .)9(
با شكل گیري و استواري حكومت گوك ترك در سرزمین مغولستان و اراضي میان مرزهاي 
شــمالي چیــن و کوه هاي آلتــاي توسـط » بومین  « وي  برادرکوچك تر خود   » ایستمي « 
) Istemi (  را با لقب و عنوان »  یبغو  «  به فرماندهي نیروهاي ترك براي گسترش 

قلمروي حكومت به سوي سرزمین هاي غرب ، منصوب کرد .
واژه یبغو ریشه در زبان هاي ایران شرقي دارد و پیش از آن که از سوي ترکان به 
اقوام  تیره   ي  از   ( ایراني تبار کوشاني  عاریت گرفته شود لقب و عنوان فرمانرایان 

سكایي( بود .)10( 
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بدین سان ، از میانه ي سده ي ششم میالدي نام ترك براي نخستین بار با تشكیل 
حكومت » گوك ترك « رواج یافت و بر سر زبان ها افتاد و در خارج از مرزهاي این 

حكومت شناخته گردید .
در آن هنگام میان سرزمین ترکان  با ایران  ، سرزمین مردم » هیتال « )سرزمین کاشغر = 
ایالت سین کیانگ کنوني در قلم رو دولت چین ( قرار داشت که قلمروي آن از جانب شرق 
» ختن « با مرزهاي غربي سرزمین ترکان همسایه مي شد .)11( هیتالیان ) افتالیت ها= 
هیاطله ( آخرین تیره هاي بازمانده از دوده هاي اقوام سكایي و در نتیحه توراني نسب و 
ایراني  تبار و آریایي نژاد بودند که هنوز در این بخــش از نیاخاك باستاني تورانیان صاحب 
قدرت و دولت شمرده مي شدند .)12( در منابع باستاني از سرزمین توران با نام » ایران 

بیروني « )ایران خارجي( نام برده شده است .)13(
حدود یك دهه پس از ظهور ترکان در تاریخ ، خسرو اول انوشیروان ) انوشه روان( 
و » ایستمي « خاقان بخش غربي حكومت گوك ترك )خاقانات غربي( با یك دیگر 
متحد شدند و با کمك هم ، دولت هیتالي را از میان برداشتند . در نتیجه ي این 
رخداد ، ترکان بخشي از سرزمین آریایي نشین هیتال )سكایيـ  توراني( را به غنیمت 

بردند و با ایران در اراضي شرقي سیردریا ) رود سیحون( همسایه گشتند .)14(
با برافتادن آخرین دولت سكایي افتالیت و جاي گیر شدن ترکان در نیاخاك باستاني 
تورانیان ، نام » تورك «  نیز به تدریج جانشین نام » توران « گردید و بازماندگان 
ایراني زبان قبایل توراني در متصرفات حكومت گوك ترك، در ارتباط  و آمیزش با 

ترکان مهاجر مهاجم ، به تدریج ترك زبان شدند .)15(  )پیوست شماره یك (
»   ایستمي « در ادامــه ي گسترش قلــمروي حــكومت ، گــوك ترك به سوي 
سرزمین هاي غرب ،  زادگاه  ترکان از سرزمین هاي شمالي دریاچه خوارزم و دریاي 
مازندران گذشت و استپ هاي جنوب روسیه را فتح کرد و تا سواحل دریاي سیاه 

پیش تاخت .)16(
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با همسایه شدن ترکان با ایران، تا پایان کار دولت ساساني ، پیكارهایي چند میان 
از  ترکان  مانع گذشتن  داد ولي قدرت دولت ساساني همواره  ایران رخ  با  ترکان 
مرزهاي ایران و دست یابي آنان به شهرهاي شمالي خراسان بزرگ و قفقاز جنوبي 
بود . ترکان که با رسیدن به شمال کوه هاي قفقاز و دریاي سیاه ، با متصرفات 
امپراتوري روم شرقي نیز همسایه شده و با آن دولت مراوده ي سیاسي و تجاري 
برقرار کرده بودند ، در بیش تر پیكارهاي خود با ایران ، متحد دولت امپراتوري روم 
شرقي محسوب مي شدند .)17( هم زمان با سقوط دولت ساساني ، قدرت ترکان نیز 

به سستي گرایید .
حكومت خاقانات گوك ترك که از همان آغاز تاسیس به ویژه با گسترش متصرفات 
آن به سوي غرب ، با دو ساختار اداري جداگانه یكي در شرق ، زیر فرمان » بومین« 
ودیگري در غرب  به فرماندهي » ایستمي « اداره مي شد . این حكومت با مرگ 
بومین ، به طور رسمي و عملي به دو بخش خاقانات شرقي و غربي تقسیم گردید. 
خاقانات شرقي در سال 630 میالدي با شكست و اسیر شدن »کت ایلخان«  خان 
و  کرد  ، سقوط  چین  در  تانگ  امپراتوري  ارتش  دست  به  خاقانات شرقي  بزرگ 

سرزمین هاي  آن به تصرف  دولت چین درآمد .)18( 
وبه  آمد  گرفتار  خاقانات شرقي  سرنوشت  به  نیز  غربي  خاقانات  که  نپایید  دیري 
سراشیب سقوط درغلتید . زیرا خاقانات غربي که در جنگ هاي دراز مدت روم شرقي 
با ایران در زمان خسرو دوم )  خسرو پرویز ( متحد امپراتوري بیزانس بود ، اندکي 
غیرترك  و  ترك  میان سران  گرفتار کشمكش هاي   ، این جنگ ها  پایان  از  پس 
قلم روي این حكومت گردید . از طرفي در پي سقوط دولت ساساني و قتل یزدگرد 
سوم در مرو به سال ) 651-652 میالدي /31 خورشیدي ( خاقانات غربي از دو 
سوي شرق و غرب با یورش هاي بنیان افكن ارتش امپراتوري چین و سپاه تازیان 

که بر خراسان دست یافته بودند رو به رو گشت .
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اگر چه کمابیش نیم قرن پس از برافتادن خاقانات شرقي به دست امپراتوري چین ، 
بار دیگر در سال 681 میالدي با تشكیل اتحادیه اي از قبایل ترك و غیرترك تحت 
رهبري یكي از بازماندگان  حكومت گوك ترك در قلمروي متصرفي چین ، خاقانات 
شرقي احیاء گردید و اقتداري به هم رسانید ؛ اما دوران این اقتدار چندان نپایید و 
این تجدید حیات حدود شصت سال بعد به پایان راه خود رسید . این بار حكومت احیاء 
شده گوك ترك که گرفتار شورش و قیام اقوام و قبایل متحد خود از جمله » اویغورها « 
غیرترك گردیده بود ، سرانجام در سال 742 میالدي ) 121 خ ( به دست اقوام و 

قبایل شورشي سقوط کرد و براي همیشه به تاریخ پیوست .)19(
از سال 744 میالدي ) 121 خ ( اویغورها با غلبه بر دیگر قبایل متحد خود که 
در برانداختن نهایي حكومت گوك ترك شرکت داشتند ، جانشین این حكومت در 
سرزمیي هاي بخش شرقي آسیاي مرکزي شدند . در این زمان سرزمین هاي بخش 

غربي آسیاي مرکزي به تصرف مسلمانان درآمده بود.
بي شك خاقانات شرقي و غربي ) حكومت گوك ترك ( در درازاي کمابیش دویست 
تاثیري ژرف و تعیین کننده بر  اوراسیا«  از »  سال فرمانروایي برگستره ي وسیعي 
زندگي مادي و معنوي اقوام و قبایل ترك و غیر ترك قلمروي خود ، به ویژه در 
اقوام غیرترك آن به یكي از گویش هاي ترکي و شبه ترکي  تغییر تدریجي زبان 

داشته است .
با این همه در قرن هفتم میالدي که نیمه ي نخست آن هم زمان با سقوط خاقانات 
شرقي و به سستي گراییدن خاقانات غربي و نیز تازش تازیان بر ایران و دست یابي آنان 
بر خراسان بود ، هنوز در کاشغر در قلمروي خاقانات ترکمان گونه که » رنه گرسه« هم 
بر آن تاکید دارد ، به لهجه هاي هند و اروپایي )ایراني ـ توراني( گفت  وگو مي شده 

است .)20(
پس از آن که خراسان و فرارود )ماوراء النهر( و خوارزم به دست تازیان افتاد و در 
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پي آن مسلمانان پیروزمندانه در کاشغر به پیش روي پرداختند ، نخستین گروه هاي 
بزرگ ترك و ترك زبان که بیش تر در جنگ ها به اسارت مسلمانان درآمده بودند ، 
نخست در شهرهاي ایراني نشین خوارزم و فرارود هم چون سغد و سمرقند و بخارا و 
چاچ ) تاشكند ( و سپس در شهرهاي خراسان چون مرو و هرات و نیشابور ، ظاهر 

شدند. 
باید توجه داشت که همه ي این گروه ها که به نام ترك خوانده مي شدند ، ترك نژاد نبودند؛ 
بلكه بیش تر آنان از اقوام  » ترك مانند «  ) نظیر: ترك مانان (  و » ترك زبان « ) مانند: 
قرقیزها ، قزاق ها، اویغورها و ... ( بودند که به دلیل چنــد قرن زیستن در مجاورت ترکان 
) ترك نژادان ( در قلمرو حكومت گوك ترك، در آن سوي سیردریا ) رود سیحون ( و بر 

اثر آمیزش و اختالط با آنان ، زبان قومي و بومي خود را از دست داده بودند .)21( 
هم راه با گرایش تدریجي ترکان ) ترك نژادان ـ  ترك زبانان و ترك مانان ( به اسالم، 
هر بار شمار بیش تري از آنان از سرزمین هاي خود در آن سوي سیردریا به درون 
مرزهاي ایران ) خوارزم و فرارود و خراسان ( سرازیر مي شدند و از آن جا در دیگر 

سرزمین هاي اسالمي پراکنده مي گشتند .
مورخان ، اوج اسالم پذیري ترکان را در قرن چهارم و در عصر سامانیان مي دانند و 
معتقدند که مردم خراسان ) خراسان بزرگ ( و خوارزم بیش ترین سهم و تاثیر را در 

گرویدن ترکان به اسالم داشتند .)22(
در   ) ترك زاد   ( معتصم  خالفت  زمان  از  ویژه  به   ، هجري  سوم  قرن  از  ترکان 
دستگاه ي خالفت عباسیان ، نفوذ زیادي به هم رسانیدند . از طرفي هسته اصلي 
سپاهیان دولت هاي ساماني ، غزنوي و حتا زیاریان و آل بویه را غالمان ترك نژاد و 
ترك زبان تشكیل مي دادند و سپاهیان سلجوقي)سلجوقیان خوداز ترکمانان بودند (  

تقریبا همه ترك ) ترك نژاد، ترك زبان و ترك مانند ( بودند .
اعراب و مسلمانان و نیزمورخان اسالمي به طور کلي همه ي اقوام صحراگردي را که از آن 
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سوي سیر دریا مي آمدند » ترك « مي خواندند . بسیاري از این اسیران ترك ) ترك نژاد، 
ترك مانند و ترك زبان ( در خدمت امیران محلي و یا در دستگاه ي اولین سلسله هاي 
ایراني پس از اسالم در خراسان و فرارود ) خراسان بزرگ ( و خوارزم به ویژه در 

دربار سامانیان ، تربیت ایراني یافتند و به مقام هاي بلند رسیدند . 
از میانه هاي سده ي چهارم هجري ) ربع پایاني نیمه دوم سده ي دهم میالدي ( در 
نتیجه ي بعضي رخ دادهاي تاریخي ، سلسله هاي ایراني ترك زبان یا ترك مانند ، به 
تدریج در سرتاسر ایران تأسیس شدند که بنیان گذاران آن ها همان اسیران آزاد شده 
و امیران تربیت یافته ي دربارهاي ایراني خراسان بودند ؛ اما از آن جا که سلسله هاي 
ایراني ترك زبان و ترك مانند ، مانند سلجوقیان چون کمابیش در محیط فرهنگ 
و آداب ایراني تربیت یافته بودند ، خود دل بسته ي فرهنگ ایراني و از بزرگ ترین 

حامیان و مشوقان ترویج زبان و ادب فارسي شمرده مي شدند .)23( 
با این همه استمرار حكومت هاي ترك  زبان تا دوره هاي بعد به ویژه از عصر مغول 
تا آغاز عصر صفوي و استقرار شماري از ایالت و عشایر ترك نژاد و ترك مانند در 
مناطق مختلف ایران ، مقدمه و زمینه ساز رواج تدریجي زبان هاي ترکي و شبه ترکي 
در بخش  هایي از فالت ایران گردید . چنان که بر اثر این رویدادها ، امروز بیشینه اي 
از باشندگان خوارزم و فرارود و نیز مردمان ایراني تبار بسیاري در پهنه هاي دیگري 
از ایران زمین  در آذربایجان و اران ، به یكي از زبان هاي شبه ترکي مانند : قرقیزي، 
ازبكي ، ترکمني و ترکي آذربایجاني سخن مي گویند ؛ اما غالب این مردمان را به 
سبب آن که زبان شان شبه ترکي و یا حتا اگر ترکي است ،  ترك نژاد نمي توان خواند . 
همان گونه که سالطین سلسله هاي ایراني ترك زبان و ترك نژادي، نظیر سلجوقیان 
و یا گورکانیان هند و برخي امپراتوران عثماني را که به فارسي سخن مي گفتند و حتا 
بعضا اشعار ناب فارسي مي سرودند و سهم بسیاري در گسترش زبان و ادب فارسي 

داشتند ، نمي توانیم آریایي بخوانیم . )پیوست دو(
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بخش یکم ـ رابطه ي زبان با نژاد ) تبار (

همیشه چنان نیست که متكلمان به یك زبان داراي ریشه ي تباري مشترك باشند. 
یك زبان ممكن است توسط عوامل پشتیباني کننده ي گوناگون ، چون قدرت نظامي 
از  خارج  قلمرویي  در  فرهنگي  نفوذ گسترده ي  یا  و  درازمدت سیاسي  و سلطه ي 
مرزهاي نژادي خود نیز رواج یابد. چنان که هر یك از زبان هاي انگلیسي، اسپانیولي، 
پرتقالي و فرانسوي به واسطه ي بهره مندي از پشتیباني قدرت هاي استعماري اروپا، 
با از میدان به  در کردن زبان هاي قومي ، ملي و یا نژادي در بسیاري از مناطق افریقا، 
آسیا و کل قاره هاي آمریكا ) شمالي و جنوبي ( و اقیانوسیه ،  امروز نه تنها زبان 
غالب و مورد تكلم اکثریت تام نژادهاي غیراروپایي در مناطق یاد شده است ؛ بلكه 

به صورت زبان هاي رسمي و ملي مردمان بومي آن سرزمین ها در آمده است .
زبان فارسي نیز چون حامل ارزش هاي انساني یك فرهنگ بسیار نیرومند است طي 
سده هاي بسیار، زبان علم و ادب و زبان همدلي اقوام و نژادهاي گوناگون در پهنه ي 

وسیعي از چین تا بالكان بود و در هند و آسیاي کوچك رواج گسترده اي داشت .
بـه هر رو ، گـسترش زبان و زایش نژاد ، همـیشه هـم آهنگ با هـم عمل نمي کنند و 
به طور معمول جغرافیاي گسترش آن ها قلمروي یكساني ندارند . بنابراین ، مشــترکات 
زباني و نژادي هیچ یك ، نه به تنهایي و نه در کنار هم ، علت وجودي » حیات ملي« 
یك ملت نمي توانند باشند ؛ بلكه این دو عنصر ) زبان و نژاد ( در کنار عناصر دیگري 
چون فرهنگ و مشترکات تاریخي و مانند آن تنها عناصر سازنده ي » هویت ملي« 

)ملیت( هستند .
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روشن است که زبان اگر در پهنه ي فراگیر ملي مطرح و مورد تكلم باشد ، زبان 
اکثریت و عنصري از عناصر ملیت )هویت ملي( است . ولي چنان چه اگر زبان، تنها 
در عرصه هاي محدود قومي و منطقه اي ، زبان گروه هاي هر چند بزرگ از مردم 
یك جامعه ي ملي باشد ، فقط عنصري از هویت محلي و قومي خواهد بود . همین 

حكم درباره نژاد و سایر عناصر تشكیل دهنده ي هویت نیز صادق است .
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بخش دوم ـ نقش فرهنگ ملي در حیات ملت
فرهنگ عنصر پایدار هویت ملي

باید توجه داشت که مشترکات زباني ، دیني ، نژادي و غیر آن به سبب متغیر بودن  
» نیاز ملي « در ادوار مختلف حیات ملت ، همیشه به یك سان به کار شناسایي 
ملت نمي آیند ؛ بلكه گاه یك عنصر هویتي در میان دیگر عناصر آن  در رابطه با 
نیاز ملي در یك زمان معیني از تاریخ ،  برجستگي بیش تري مي یابد و عنصر غالب 

شناخته مي شود . 
 شناخت ما از ملت تنها به کمك این عناصر هر یك به تنهایي ،  به دلیل ناپایدار 
بودن آن ها برابر با نیاز ملي در طول حیات ملت ، همیشه شناختي انتزاعي و بریده 

از واقعیت حیات ملي آن ملت خواهد بود .
از این رو ، در کار شناسایي ملت به عنصر پایداري از هویت ملي نیاز است که نیاز 
ملي در طول حیات ملت نیز در چهارچوب ثابت آن قابل طرح باشد و حتا مشروعیت 
خود را تنها در قالب آن بیابد . این عنصر پایدار» فرهنگ ملي«  است . اساسا هم 
در بستر فرهنگ ملي است که دیگر عناصر تشكیل دهنده ي هویت ملي ، مانند 
زبان، نژاد ، مشترکات تاریخي ، اقتصاد ، هنر و ... به درستي تعریف  پذیر مي شوند . 
فرهنگ ملي ، بستر مناسب تجلي تمام ارزش ها و مجموع آفرینش هاي ماندگار ، 
ارزش ها و دانش نسل هاي به هم پیوسته ي مردماني است که سرنوشت مشترك 
تاریخي ، آنان را طي هزاره ها در بستر سرزمیني معین فراهم آورده است . پس 
فرهنگ ملي ، افزون بر آن که عنصر ثابت و همیشه غالب هویت ملي است که 
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شناسایي کامل ملت،  تنها به واسطه ي آن ممكن مي گردد ؛  بلكه به طور مشخص 
نیز فرهنگ ملي در کنار موجودیت انساني ) بستر حیاتي = ملت (  و نیاخاك باستاني 
) بستر زمیني = میهن ( یكي از سه عاملي است که تكوین و تشكیل ملت بسته 

به آن است .
از این رو ، با شناخت علمي و تاریخي حیات ملي ملت ایران ، آسان است تا دانسته 
شود که ساکنان دیروز و امروز فالت ایران و به طور کلي همه ي اقوام با هرزبان و 
گویش که در قلمروي » جهان فرهنگ ایراني «  بر بستر نیاخاك باستاني خود بود 

و باش دارند ،  وابسته به حیات ملي کدام ملت تاریخي مي باشند .
بر پایه ي چنین شناختي است که مي توان دریافت که دعاوي ناروا و خیال پردازانه ي 
مورخان پان ترکیست درباره ي تاریخ و تبار اقوام و سرزمین هاي ایراني ) و دیگر 
ملت هاي تاریخي ( بر هیچ منطق علمي در تاریخ و جامعه شناسي استوار نیست . 
هم چنان که تجسم همه ي » ترك زبانان « عالم و حتا در مقیاس بسیار کو چك تر 
یعني تجسم » ترك  نژادان « یك محدوده ي جغرافیایي فراملي در یك ملت واحد، 

تنها در همان حد و اندازه ي رویاهاي پان ترکیستي مي گنجد .)25( 
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گفتار سوم
سرزمین اران و پیوند آن با ایران

به غلط  امروز  را که  نام سرزمیني  اتفاق  به  رومي  و  یوناني  از   ، باستان  مورخان 
جمهوري آذربایجان خوانده مي شود و در شمال رود ارس  میان دریاي مازندران از 
مشرق و ارمنستان از مغرب و داغستان از شمال و گرجستان از شمال غرب محدود 
است ،   آلبانیاي قفقاز  نوشته اند .)1(  نام این سرزمین را مورخان ارمني به صورت 

» آغوانك « و » الوانك « ضبط کرده اند .)2(  گرجیان آن را » راني « خوانده اند . 
نام پارسي این سرزمین » آران « و عنوان پارتي آن » اردان« بود که در متون 
اسالمي به صورت » اران « و » الران« تغییر یافته  است .)3( اغلب پژوهش گران، 
نام قوم  را  آر «  . بدین گونه که واژه »  ایران مي دانند  از  اران را صورت دیگري 
مي گیرند و آن را با لفظ » آیر « که صورت دیگر واژه ي » ایرییه ایراني « است 
یكي مي شمارند و » ان « را هم که در فارسي در آخر نام شهرها و دیه ها مي آید ، 
به معناي سرزمین مي دانند .)4 ( » ارد « و » اردان « نیز همین مفهوم را مي رساند .

مي دانیم که نخستین نام ها به واسطه ي مسماهایي بر جاي ها و سرزمین ها نهاده 
شده بودند . از این رو گذاردن نام » اران « بر سرزمین یاد شده ، گویاي ایراني نشین 

بودن آن سامان، از باستاني ترین زمان مي باشد .)5 (
روي هم رفته سرزمین اران تا سده هاي هفتم و هشتم خورشیدي، تنها با همین نام 

41
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تاریخي و اصیل خود شناخته مي گردید . ولي از آن پس به تدریج از کاربرد این نام 
بر این خطه کاسته شد. زیرا از عصر سلجوقیان و پس از آن، به مرور هر بخش 
از این سرزمین ) به مانند بسیاري از سرزمین ها دیگر در ایران و بیرون از ایران ( 
به عنوان تیول به خاني و امیري و سرداري سپرده شد که در خدمت به حكومت 
مرکزي کاري شایان نموده بود . در نتیجه بر اثر استمرار حیات و سلطه این گونه 
به حكومت  وابسته  سردارهاي  و  خان ها  اداره ي  تحت  محلي  حكومت نشین هاي 
مرکزي ایران ، به تدریج هر والیتي از آن ، با نام شهري که مرکز خان نشین همان 
والیت بود ، نام بردار گردید . مانند خان نشین هاي گنجه ، شكي ، شروان ، بادکوبه 
و ... با این همه تا عصر دولت صفوي ، باز هنوز نام اران کامال از زبان و قلم ها 
نیفتاده بود . چنان که در همین زمان اسكندر بیك منشي در کتاب عالم آراي عباس، 

از سرزمین اران و قصبات آن در چند جا یاد مي کند . )6 (
پهنه و قلمروي جغرافیایي اران در درازاي تاریخ ، همواره یكسان نبوده است ؛ بلكه 
این پهنه در دوره هاي مختلف به واسطه ي رویدادهاي گوناگون تاریخي ، هر بار 
کم یا زیاد مي شده است . چنان که برخي از مورخان و جغرافي نگاران ، از جمله 
اصطخري ) = استخري در گذشته به سـال 346 هجري  ( در کتاب مسـالك و 
ممالك ، از » بردع  ] پرتو  = پهلو [ دربند و تفـلیس « با عنوان بزرگ ترین شهرهاي 
اران و از »  بیلقان ، ورثان ، بردیج )  برزنج  ( ، شماخي ، شروان ، آبخازه ، شابران ، 
قبله ، شكي ، گنجه ، شمكور « به عنوان شهرهاي کوچكتر؛ اما پرنعمت آن سرزمین 
یاد مي کند . )7 ( بــرخي دیگر   از جمله حمداهلل مستوفي ) سده    ی هشتم هجري ( در 
نزهت القلوب ، اراضي میان رود ارس و رود کر )  کورا  = کوروش ( را سرزمین اران 
مي نویسد و اراضي آن سوي رود کر را شروان مي خواند . )8( شماري از تاریخ پژوهان، 
به ویژه در عصر حاضر، با توجه به اصالت نام اران و اهمیت تاریخي و جغــرافیایي 
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شروان ، از مجــموع سرزمین هاي یاد شده در کنار هم  ،  با نام » اران و شروان « 
یاد مي کنند . )9(

همه ي تاریخ نویسان از ایراني تا انیراني ، از گاه ي باستان تا دوران معاصر ، به اتفاق 
از رود ارس به عنوان مرز جنوبي اران نام برده اند و این رود را حد فاصل آن سرزمین 

با آذربایجان نوشته اند . 
چنان که بالذري ) در گذشته در سال 279 مهي / 271 خ ( در کتاب فتوح البلدان 
، درباره ي فتح آذربایجان به دست تازیان ، شهر اردبیل را کرسي آذربایجان مي نامد 
و شهرهاي باجروان ، میمند ، نریز ، شیز ، موقان ]مغان[ ، ورثان ، برزند ، مراغه 
، مرند ، ارمیه ] ارومیه [ ، میانج ، تبریز ، جابروان و سراه ] سرآب [ را از شهرهاي 

آذربایجان ، یاد مي کند . )10(
بخش هاي  در   ) هجري  سوم  سده ي  پایاني  سال هاي  در  گذشته  در   ( بن رسته 
ایران شهر ، شهر اردبیل و مرند و باجروان و ورثان و مراغ را از خوره ] کوره[هاي 

آذربایجان مي داند و خوره ] کوره [ هاي ارمنیه را این گونه برمي شمارد : )11(
اران و جرزان ] گرجستان [ و نشوي و خالط و دبیل و سراج و صغدبیل 

و باجنیس و ارجیش و سیسجان و شهر باب الواب .

یعقوبي ) احمد بن ابي یعقوب . . . اخباري عباسي اصفهاني(  تاریخ نگار و جغرافیاي دان 
داراي   ، مي دانند  اسالمي  دوران  در  جغرافیا  پایه گذار  را  او  بسیاري  که  برجسته 
نوشته هاي بسیاري است . وي که در سال هاي میان سال هاي 278 تا 292 مهي 
)270 تا 284 خ ( درگذشته است ، در مختصر اخبار البلدان ) البلدان (  درباره ي 

آذربایجان مي نویسد : )12(
 ، اردبیل  از  است  عبارت   ، آذربایجان  ]شهرستان هاي[  استان هاي 
، بردع [ ، شیز ، سرات ، مرند ،  بــرزند ، ورثان ، بزدعه ] بردعه 

تبریز ، میانه ، ارمیه ] ارومیه [ ، خوي و سلماس .

در این اثر ، به شهرستان هاي اران ، جز بردغه ، اشاره اي دیده نمي شود .
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ابن خردادبه ) دبیر دیوان ایالت ماد » الجبال « ( که به سال سیصد مهي ) 291 
خ ( درگذشته ، از آذربایجان و اران ، به گونه ي جداگانه نام برده است . او درباره ي 
شهرها و روستاهاي آذربایجان ، از شهرها و روستاهایي نام مي برد که در جنوب 
رود ارس قرار دارند . او از اران ، تفلیس و بردعه و بیلقان و قبله ]قبه[ و شیروان ، 

جداگانه نام برده است . وي مي افزاید : )13(
شهرستان هاي اران و جزران ] گرجستان [ و سیسجان ، جزو بالد 

خزر بودند که انوشیروان به تصرف آورد .

ابن فقیه ) ابوبكر احمد بن محمدبن اسحاق همداني ( که در پایان سده ي سوم 
هجري کتاب البلدان را نوشته است ، سرزمین اران را جدا از آذربایجان مي داند و 

مي نویسد :  )14(
اران ، نخستین ملک ارمنیه است و در آن ، چهار هزار دهکده است .

ابـن فقیه ، مــرزهاي آذربایجان را ، رود ارس ، مرز زنجان و حدود دیلمستان و 
طرم ]طارم [ و گیالن دانسته است .)15(

وي شهرهاي برکري ، سلماس ، موقان ] مغان [ ، خوي ، ورثان ]وردان[ ، مراغه ، 
نیریز ، تبریز ، شاپورخواست ، برزه ، خونه ، میانه ، مرند ، خوي ، کول سره و برزند 

را از شهرهاي آذربایجان نام مي برد .  وي مي نویسد :  )16(
، تا رود رس ] ارس [ و کر ] کور ، کورا ، کورش [  حد آذربایجان 

است ...

ابن حوقل در کتاب صورة االرض که نگارش آن مربوط به سده ي چهارم هجري 
مي باشد، چندین بار از آذربایگان و اران ، نام برده و آن دو سرزمین را ، جدا از هم 

دانسته است .)17(
ابن حوقل بر پایه ي نقشه اي که از سرزمین هاي ارمنستان ، اران و آذربایجان به دست 

داده است ، رود ارس را مرز میان آذربایجان و اران مي داند . وي  مي نویسد : )18(
در  و   ] ارس   [ رودخانه ي رس   ، پایین  از طرف  الران  ناحیه ي  مرز 
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ساحل آن ، شهر ورثان است .

ابن حوقل ، از بردعه ] بردغه ،  بردغ [ ، جنزه ] گنجه [ ، شكمور ] شامخور [ ، تفلیس، 
بردیج ، شماخیه ] شماخي [ ، شروان ، شابران ، قبله ] قبه [ و شكي ، به عنوان 
، داخرتان  اردبیل  نام مي برد و شهرهاي آذربایجان را ، شهرهاي  اران  شهرهاي 
]دهخوارقان [ ، تبریز ، سلماس ، خوي ، برکري ، ارمیه ] ارومیه [ ، مراغه ، اشنه 

]اشنویه[ ، میانج ]میانه[ ، مرند ، برزند و . . . ، مي داند .)19(
مقدسي در کتاب احسن التقاسیم في معرفه االقالیم ) نوشته شده در نیمه ي دوم 
سده ي چهارم هجري ( ایران را به هشت اقلیم بخش کرده و آذربایجان را از اران، 

جدا نام مي برد . او مي نویسد :)20( 
اران ، سرزمیني است جزیره مانـند ، مـیانه ي دریاي خزر و رود ارس 
نهرالملک ] رود کر ، کورا ، کورش[  ، از طول آن را قطع مي کند . مرکز 
آن ، بردعه است و شهرهاي آن عبارتند از : تفلیس ، قلعه ، خنان ، 
شمکور ]شامخور[ ، جنزه ]گنجه[، بردیج ، شماخي ، شیروان ، باکویه 

]باکو[ ، شابران ، دربند ، قبله ] قبه[ ، شکي ، مالزگرد ] بالش گرد[ .

اصطخري )در گذشته در سال 346 مهي / 336 خ( در کتاب مسالك و ممالك ، 
آذربایجان و اران را جدا از هم مي داند . او نیز مانند مقدسي ، ابن حوقل و ابن فقیه، 
سرزمین اران و آذربایجان را ، جدا از هم مي داند . اصطخري ، دارالملك اران را 

شهر بردع و دارالملك آذربایجان را اردبیل نام مي برد .)21(
نویسنده ي »حدود العالم من المشرق و المغرب « که نوشتار آن در سال 372 مهي 
) 361 خ ( به پایان رفته ، در شناساندن ناحیت آذرابادگان ] آذربایجان [ و ناحیت 
ارمینیه و اران ، آن ها را سه ناحیت به هم پیوسته ذکر مي کند و مشرق آن ها را به 
ناحیت گیالن و جنوب آن را حدود عراق و جزیره و مغرب آن را حدود روم و سریر 

و شمال حدود خزران مي داند .)22(
نویسنده ، قبان ، بردع ، بیلقان ، باژگاه ، گنجه ، شمكور ، خنان ، وردوقیه ، قلعه ، 
تفلیس ، شكي ، مبارکي ، سوق الجبل ، سنباطمان ، صنار ، قبله ، بردیج ، شروان ، 
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خرسان ، لیزان ، کردوان ، شاوران ، دربند و باکو را جزو اران برمي شمارد .)23(
اران  درباره ي  هجري(   هفتم  )سده ي  البلدان  معجم  کتاب  در  حموي  یاقوت 

مي نویسد :)24(
اران ، نامي است ایراني ، داراي سرزمیني فراخ و شهرهاي بسیار که 
یکي از آن ها جنزه و این همان است که مردم آن را گنجه گویند و 

بردعه و شمکور و بیلقان .
وي هم چنین خاطرنشان مي سازد :)25(

میان آذربایجان و اران ، رودي است که آن را ارس گویند . آن چه 
در شمال و مغرب این رود نهاده است ، از آن اران و آن چه در سوي 

جنوب قرار گرفته است ، از آذربایجان است .

قزویني )سده ي هفتم هجری ( در » آثار البالد و اخبار العباد « ، اران را مملكتي 
میان آذربایجان و ارمینیه و ابخاز مي داند و قصبه ي آن جا را گنجه و شروان و بیلقان 

مي داند .)26(
ابوالفداء )سده ي هشتم هجري( در گفتار پیرامون حدود آذربایجان ، حد خاوري آن را بالد 

دیلم و حد جنوبي آن را عراق یعني حلوان و اندکي از حدود جزیره مي داند .)27(
حمداهلل مستوفي )سده ي هشتم هجري(  بالد آذربایجان را این گونه نام مي برد :)28(

 ، ، شاهرود  دارمرزین   ، ، خلخال  اردبیل   ، ، طسوج  اوجال   ، تبریز  
مشکین ، انار ، ارجاق ، اهر ، تکلفه ، خیاو ، درآورد ، قلعه کهران ، کلیبر، 
گیالن فصلون ، مردان قم ، نوذر ، خوي ، سلماس ، ارومیه ، اشنویه، 
سراو ]سرآب [ ، میانج ] میانه[ ، گرمرود ، مراغه ، دهخوارقان، نیالن، 

مرند ، دزمار ، زنجان ، زنوز ، آزاد و ماکویه 

حمداهلل مستوفي  در بحث پیرامون سرزمین اران ، آن را میان دو رودخانه ي کر ) کورا ، 
کورش ( و ارس  مي داند و آن سوي رود کر را ، شیروان مي نامد .)29(

یانوفسكي )Ianovskii( تاریخ نگار روس ) سده ي نوزدهم میالدي (  در کتاب خود 
به نام آلبانیاي قفقاز در روزگار باستان که در سال 1846 م ) 1225 خ ( منتشر شد، 

مي نویسد :)30(
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آلبانیاي باستان ، در دشت آالزان وشکي و شیروان قرار داشت .
مارکوارت  خاورشناس آلماني درباره  ي سرزمین آلبانیا ، مي نویسد :)31(

اران ، شامل اراضي شیروان و قبله ] قبه [ ، شکي و مغان بوده است 
و میان رود کر ]کورا، کورش[ و ارس قرار داشت . شهر بزرگ این 

سرزمین » پرتوه « است .
بارتولد  خاورشناس روس ، درباره ي آلبانیا مي نویسد :)32(

آلبانیا در روزگار باستان و نیز بعدها هنگامي که اران نامیده شد ، به 
سرزمیني گفته مي شد که از ناحیه ي دربند در شمال شرق تا شهر تفلیس 
در غرب و تا رود ارس در جنوب و جنوب غربي ، امتداد داشت . بعدها، 
مولفان متاخر ، سرزمیني را که میان شیروان و آذربایجان نهاده شده 

است ، اران نامیدند .

یاقوت در معجم البلدان ،  فاصله ي رود کر ]کورا ، کورش[ و ارس را  اران نامیده 
است . وي درباره ي مرکز حكومتي اران مي نویسد :)33(

شهر پرتوه که پاي تخت اران بدان جا انتقال یافت ، در سده ي ششم 
میالدي ، در کنار رود ترتر قرار داشت .

 1279  ( میالدي   1890 سال  به  آن  انتشار  که  روس  دانش نامه ی  یكم  جلد  در 
خورشیدي ( در سنت پترزبورگ است ، درباره ي آذربایجان آمده است :)34(

آذربایجان یا ادربیجان ، استان شمال غربي ثروتمند و صنعتي ایران 
است . آذربایجان از جنوب ، محدود است به کردستان ایران و عراق 
عجم ، از غرب به کردستان ترکیه و ارمنستان ترکیه ، از شمال به 
ارمنستان روس و جنوب قفقاز که رود ارس آن را قطع مي کند و از 

شرق به استان گیالن در کرانه ي خزر . . . 

در جلد سیزدهم این دانش نامه ، نام شهرهاي قفقاز و ماوراء قفقاز که دوازده استان 
مي باشد ، به شرح زیر آورده شده است :)35(

 ، کوتائیسي   ، سیاه  دریاي  ناحیه ي   ، کوبان  ترسک،   ، استاورپول 
، کاسک،  ، داغستان  الیزابت پول ]گنجه[   ، باکو   ، ایروان   ، تفلیس 

زاگاالتا .

برخورداریان تاریخ نگار ارمني در کتاب خود به نام تاریخ آغوان که در سال 1902 م 
)1281 خ( در شهر تفلیس منتشر گردید ، مي نویسد :)36(
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آلبانیاي قفقاز ، از شرق به سواحل بجز خزر و رود ارس محدود شده 
بود و در شمال به » دربند « منتهي مي گردد . در غرب به » آالزاني « ، 
» خوناراکرت « و به رود » زوراگت « و در جنوب به کوه هاي » ارتساخ 

و رودگرگر تا ملتقاي آن به رود ارس ، منتهي مي شد .

سرزمین اران با قدرت گرفتن دولت مقتدر ماد ، در زمان سلطنت فره ورتیش ، دوباره 
در قلمرو ایران قرار گرفت و پس از آن ،  از هنگام برپایي جهان ساالري هخامنشي تا 
دوران سلصنت فتحعلي شاه قاجار و تصرف عدواني آن از سوي ارتش متجاوز روسیه 
دردهه هاي آغازین قرن نوزدهم میالدي ، همواره بخشي از پیكره ي ایران زمین را 
تشكیل مي داد و در حاکمیت دولت هاي ایراني قرار داشت .                                   

به  نظامي رومیان  ، یورش هاي پي درپي  اشكاني و ساساني  در دوران دولت هاي 
سرزمین قفقاز و از جمله اران که در دوره ي پایاني عصرساساني . با گاه به گاه ي 
ایلغارهاي خزران در اتحاد با رومیان نیز همراه بود ؛ اما این مسایل هرگز نتوانست 
خدشه اي بر استمرار حاکمیت ایران بر سرزمین اران وارد سازد. تا پیش از فروپاشي 
دولت ساساني ، فرمان روایان اران که از سوي دولت ایران بر آن سرزمین فرمان 
مي راندند » آران شاه « خوانده مي شدند . خاندان مهران که از دودمان هاي وابسته 
به خاندان بزرگ ساساني بود ، فرجامین فرمان روایاني بودند کـه از سوي سـاسانیان 
و با فرمان خسروپرویز بر اران فرمان روایي یافتند . جو  ا          نشیر » اسپهبد اران « که 
از نوادگان مهران بود ، در زمان یزدگرد سوم در نبرد با تازیان متجاوز به ایران ، 

دلیري هاي بسیار نمود .)37( 
با دست یافتن تازیان بر ایران تا چند سده ، سرزمین اران از سوي فرمان روایاني که 

با تایید دستگاه ي خالفت بر آذربایجان فرمان مي راندند ، اداره مي شد .
در عصر اسالمي، زبان فارسي به تدریج جاي زبان اراني را که از شاخه هاي زبان هاي 
ایراني شمال غربي بود و با زبان آذري باستان  پیوندهاي نزدیك داشت ، گرفت .)38( ظهور 
شمار بزرگي از شاعران پارسي گوي که برخي از آنان ، از درخشان ترین ستارگان 
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در  فارسي  زبان  رواج  ، خود گویاي بي چون و چراي  پارسي هستند  آسمان شعر 
سرزمین اران مي باشد .)39( زیرا شاعران، به زبان مردمان پیرامون خود شعر و سخن 
مي گویند تا شعرشان شنیده و خوانده و فهمیده شود و مورد اقبال همگان قرار گیرد . 
حكیم بزرگ نظامي گنجوي و خاقاني شیرواني ) شرواني (  که هر یك خود و آثارشان 
به تنهایي ، مایه ي فخر و مباهات تاریخ و فرهنگ و هنر و ادب ملتي فرهنگ ساز تواند 
بود ، نمونه اي از جمع بي شمار بلندنامان شعر و ادب فارسي در سرزمین اران و شروان در 

عصر اسالمي هستند . 
در عصر دولت فراگیر ملي صفوي ، رشته پیوندهاي کهن نژادي ، تاریخي و فرهنگي اران 

با ایران ، به واسطه ي رواج تشیع در آن سرزمین ، بیش از پیش استوار گردید. 
سرزمین اران به همراه دیگر سرزمین هاي قفقاز ، تنها پس از تحمیل قراردادهاي 
گلستان ) 2 آبان ماه 1192 / 24 اکتبر 1813 ( ) پیوست شماره سه ( و ترکمانچاي ) اول 
اسفند ماه 1206 خورشیدي / 21 فوریه 1828 میالدي () پیوست شماره چهار( از ایران 

جدا افتاد و زیر سلطه ي بیگانه رفت .
اما با وجود این جدایي تحمیلي و تالش هاي سازمان یافته ي دولت تزاري روس 
که در سطوح مختلف براي قطع رشته پیوندهاي تاریخي و فرهنگي سرزمین هاي 
قفقاز، به ویژه اران با ایران ، تا آخرین سال هاي قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
میالدي ، موفقیت چنداني در زدودن آثار فرهنگ و تمدن ایراني و از میدان بدر 
کردن زبان فارسي ، نصیب روس ها نگردید و تنها به قطع حاکمیت اداري و کاهش 
نفوذ سیاسي ایران در آن خطه مـنجر شد . حـتا همـان گونه که یكي از پژوهشگران 
آشنا با تاریخ تحوالت قفقاز مي نویسد : )40( در پي چیرگي روس ها، به علت رشد 
انبوهي از کارگران ایراني به  سریع مناسبات تجاري و مهاجرت فصلي یا دایمي 
قفقاز، ارتباط و پیوند میان بخش هاي شمالي ایران و مناطق از دست رفته، بیش تر 
هم شد و تا سال هاي نخست قرن بیستم، احساس گرایش غالب در میان توده ي مردم و 
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به ویژه روشن فكران آن سامان، احساس وابستگي و تعلق به جهان ایراني بود . 
زبان فارسي نیز طي نزدیك به یك قرن پس از جدایي اران از ایران، موقعیت ممتاز 
خود را به عنوان زبان علم و ادب و کتابت ، هم چنان حفظ کرده بود و تنظیم دفاتر 
بازرگاني و اسناد عقد و ازدواج و مالكیت میان مردم طي این مدت به زبان فارسي 

انجام مي گرفت .
آثار فارسي روشن فكراني چون میرزافتحعلي آخوندزاده، عباس قلي آقاباکیخانوف و 
بسیاري دیگر، نشانه ي روشني از حضور هم چنان پرقدرت فرهنگ و زبان فارسي 

در آن عصر و زمان در اران است . )41(
 حتا روشن فكر برجسته اي چون احمد آقااوغلو ) 1939- 1869 میالدي / 1318 ـ 
1248 خ ( نیز که در سال هاي بعد به جبهه ي پان ترك ها پیوست و از ارکان اصلي 
این حرکت شد ، در آغاز به تحریك عرق ایراني گري و در پي چاره جویي براي 

اعتالي ایران و ایرانیان روي به تحقیق و تتبع آورد . 
هم چنان که گفته شد تا سال هاي آغازین قرن بیستم ، هنوز تكیه بر ترك و زبان 
ترکي در اران متداول نشده بود . حرکت ترك گرایي و ترك سازي از زماني در اران 
آغاز گردید و شكل گرفت که اندیشه و حرکت پان ترکیستي نخست در امپراتوري 
عثماني قوت گرفت و در پي آن برخي از روشن فكران ترك نژاد و ترك زبان قلمروي 
روسیه نیز به آن گرویدند و با تكیه بر عنصر زبان ترکي ، خواستار وحدت اقوام 

ترك زبان روسیه شدند . 
با پیروزي جنبش ترکان جوان در عثماني که مصادف با شكست انقالب مشروطیت 
و افول قدرت دولت ایران بود ، بسیاري از روشن فكران اراني که تا آن زمان از 
جنبش مشروطیت ایران هواخواهي مي کردند و برخي در آن شرکت فعال داشتند و 
در پي الگویي جهت تحوالت اجتماعي جامعه ي خود بودند، متوجه ي عثماني شدند 
و تحت تاثیر اقدامات و آموزه هاي کمیته ي اتحاد و ترقي ، به تدریج به ورطه ي 
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ترك گرایي افراطي افتادند .
محمدامین رسول زاده مدیر روزنامه » ایران نو « که بعدها از بنیان گذاران حزب 
مساوات و یكي از مؤسسان جمهوري آذربایجان شد ، احمد آقایوف ) احمد آقااوغلو(  
علي  حسین زاده و تعدادي دیگر از روشن فكران اران قفقاز، از کساني بودند که در 
آغاز کار، تمایالت ایراني گري داشتند . ولي بعدها به دالیل گفته شده ، متمایل به 
عثماني گردیدند و نخست به نام اتحاد اسالم و سپس در لواي اتحاد ترك زبانان ، 
از مدافعان سرسخت پان ترکیسم و پان تورانیسم شدند . به طوري که احمد آقایوف 

به یكي از نظریه پردازان اصلي اندیشه ي پان ترکیسم بدل گردید .
در این جا بهتر است موقعیت نیروهاي سیاسي و اجتماعي قفقاز و سرزمین اران 
در اوایل قرن بیستم و چگونگي سیر دگرگوني و تحوالتي که به زیان ایران در آن 
سامان ، از سوي پان ترکیست ها و از خارج از مرزهاي قفقاز رهبري مي شد ، از زبان 
و قلم یكي از شاهدان عیني آن یعني » گریگور یقیكیان « که خود از مبارزان به نام 
عرصه ي فعالیت هاي سیاسي و اجتماعي قفقاز در آن عصر بود ، بشنویم و بخوانیم. 

وي مي نویسد : )43( 
 پیش از انقالب روسیه، مسلمانان قفقاز خود را ترك نمي خواندند، 
بلکه فقط مسلمان مي نامیدند و زباني را که به آن صحبت مي کــردند 
،  زبان مسلماني » موسولمانجه « مي گفتند . مقامات رسمي روس هم 
به طور کلي مسلمان هاي قفقاز را ایراني » پرسیانین « مي خواندند . 

نام برده در همین رابطه مي نویسد : )44( 
اهالي  زماني  تا مدت  گرفتند،  ایران  از  را  قفقاز  که روس ها  همین   
اسناد  نامه ها،  بازرگاني،  دفاتر  مي خواندند.  ایراني  را  خود  قفقاز 
به  اول  درجه  در  فارسي  ادبیات  و  اشعار  بود.  فارسي  زبان  به  همه 
کار مي رفت. صحبت به ترکي و ترك زبان در قفقاز رواج نداشت ... 
ولي سلطان عبدالحمید که پیش از سایر خلفاي آل عثمان به اتحاد 
در  ترك گرایان  نوشتیم،  پیش تر  که  چنان   [ بود،  بسته  دل  اسالم 
آغاز کار، مقاصد خود را در پوشش پان اسالمیسم و دعوت به اتحاد 
اسالم مطرح مي ساختند. [ به وسایل مختلف بر ضد فارسي و ادبیات 
فارسي در قفقاز و ترکستان روس ]خوارزم و فرارود [ اقدام مي کرد. 
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سـوءاداره ي روس هاي تــزاري ) جنگ ارمني و مسلمان قفقاز ( ] و[ 
بدتر از همه بي خیالي و القیدي دولت ایران سبب شد که از اواخر 
قرن نوزدهم به این طرف ، زبان و ادبیات ترکي جایگزین فارسي 

گشت. « 
از سوي دیگر : )45(

میلیونرهاي  معنوي  و  مادي  نفوذ  تحت  هم  روس  تزاري   ماموران 
قفقاز، مانند تقي اوف، نقي اوف و اسداهلل  اوف رفته رفته با مبلغین ترك 
هم زبان گشتند و در پیش رفت زبان و ادبیات ترك میان مسلمانان 
هم داستان شدند. در اوایل قرن بیستم مدارس تازه اي به نام مدارس 
روس و تاتار در قفقاز افتتاح یافت. برنامه این مدارس که با موافقت 
وزارت معارف روسیه تنظیم مي شد، اجازه مي داد پاره اي از دروس 
را به ترکي تدریس کنند. انجمن خیریه ي مسلمانان ] به نام اتحاد 
اسالم [ پول هاي خوبي از متمولین قفقاز دریافت مي داشت و صرف 

نوشتن پیس هاي ترکي و رمان ها و افسانه هاي ترکي مي کرد . 
هم چنین : )46(

از  یکي   « را  ] نریمان اوف[  نریمانوف  نریمان  سپس  یقیکیان 
و  کتاب ها  و مي نویسد: در  بزرگ ترك زبان « مي خواند  نویسندگان 
افسانه هایي که نریمانوف به ترکي نوشته، گذشته از این که ارزش 
اجتماعي زیاد دارد، خدمات بزرگي هم به ادبیات و محیط ترك زبانان 

انجام داده است . 

درباره نریمان نریمانوف الزم است گفته آید که وي بعدها که قفقاز به تصرف کمونیست ها 
درآمد و حكومت مساواتي از اران برافتاد ، نخستین رییس جمهور دولت آذربایجان شوروي 
شــد و از سوي دولت اتحاد شوروي و کمیته ي اجرایي بین الملل سوم کمونیست ، لقب 
»  پیشواي انقالب ملل شرق « به وي اعطا شد. نریمانوف اگرچه همواره خود را هواخواه 
ایران و ایراني معرفي مي کرد و نمایش نامه ي پرشور و معروف » نادر شاه « را هم 
در تجلیل از تاریخ ایران نوشت ، ولي به طور عملي به ویژه در دوران مسئولیت هاي 
حزبي و دولتي اش در دولت جمهوري آذربایجان شوروي ، شاید هم ناخواسته و یا حتا 
نادانسته به نفع توسعه وگسترش اندیشه ي ترك گرایي و پان ترکیسم قدم برداشت . 
هر چند یقیكیان که با نریمانوف از نزدیك آشنایي و دوستي داشت ، یكي از دالیل 
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مرگ ناگهاني و مشكوك او را »  همین احساسات ایران پرستي وي « ذکر مي کند . )47(
یقیكیان در ادامه و در توضیح بیش تر درباره ي چگونگي گسترش ترك گرایي و رواج زبان 

ترکي در اران و قفقاز مي گوید :  )48(
به غیر از نریمانوف، نویسندگان دیگري هم در بادکوبه و شیروان و 
غیره مشغول تالیف شدند و به نام پان تورانیزم و پان تورکیزم مطالبي 
نگاشتند و فرهنگ هایي » دیکسیونر « به زبان ترکي و روسي انتشار 

دادند . 

گسترش زبان ترکي و ترویج اندیشه ي ترك گرایي و مبارزه با زبان فارسي و مظاهر 
فرهنگ و تمدن ایراني در قفقاز به ویژه در سرزمین اران ، از همان آغاز با حرکتي 
 . بود  در دولت عثماني همراه  پان ترکیست  و تحت رهبري محافل  سازمان یافته 
این حرکت سازمان یافته به صورت آشكار از سوي تني چند از بازرگانان ثروتمند 
ترك زبان قفقازي که با دولت عثماني روابط نزدیك داشتند ، تامین مالي مي شد. 
چنان که تقي اوف بازرگان معروف قفقازي که از بانیان و هواداران جدي و پرتالش 
از  گروهي    » کاسپي   « روزنامه ي  امتیاز  با خریدن   ، بود  قفقاز  در  ترکان  اتحاد 
زبده ترین نویسندگان پان ترکیست قفقازي از جمله : توپچي باشیف ، احمد آقایوف، 
حسن آقایوف ، دکتر قره بیگ  اوف ) قره بگوف ( و دیگران را به استخدام گرفت و 
آنان را مامور نوشتن مقاالت پان ترکیستي و تبلیغ این مرام و حمله به ایران و ایراني 

در روزنامه ي یاد شده نمود .
دشمني با ایران و کوشش در برانداختن نشانه هاي فرهنگ ،  تمدن و هویت ایراني 
و محو آثار زبان فارسي از خطه قفقاز . تنها به اقدامات دولت عثماني و محافل 
ترك گراي هواخواه ي آن دولت در اران محدود نمي شد . روس ها نیز که همواره 
ایران در میان مردمان سرزمین هاي  از عمق و گستره ي حضور و نفوذ فرهنگي 
اشغال  شده ي قفقاز در هراس بودند ، در این گونه اقدامات ضد ایراني با عثمانیان 

همداستان مي شدند : )49(
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 عجیب در آن است که دربار سلطان عبدالحمید با آن همه مخالفت 
و ضدیت با روس  ها و همین قسم دربار تزاري نیکال با سوابق خونین 
نسبت به عثماني ها ،  در دشمني با ایرانیان و برانداختن آثار ایران از 

قفقاز دست به یکي بودند . 
از سوي دیگر : )50(

 همین تبلیغات باعث شد که قفقازي هاي ایران دوست قدیم، عقب 
بمانند و جاي خود را به جوانان پان ترکیست بدهند. یک وقتي عنوان 
ایراني و مشهدي » یعني کسي که به زیارت مشهد رفته باشد«  جزو 
عنوان هاي اشرافي قفقاز بود. ولي بعداز ظهور و نهضت پان تورکیزم 
کلمه ي هم شهري یعني ایراني و مشهدي جزو کلمات رکیک و زننده 
درآمد. چنان که تا کنون هم با وجود بلشویک شدن قفقاز به همان 

حال سابق باقي است . 
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پي نوشت هاي بخش سوم

1- عنایت اهلل رضا ـ  آذربایجان و اران ) آلبانیاي قفقاز ( ـ بخش دوم ـ از ص 21 به بعد ـ انتشارات ایران زمین 
1360

2- احمد کسرويـ  شهریاران گم نامـ  ص 255ـ  انتشارات امیرکبیرـ  چاپ پنجم 1357 / عنایت اهلل رضاـ  همان
3- احمد کسروي ـ همان
4- احمد کسروي ـ همان

5- عالوه بر ارانیان، آالن ها هم که از بازماندگان قوم سرمت ) سلم ( هستند و قومي ایراني تبار و ایراني زبان 
به شمار مي آیند، هنوز در نیاخاك باستاني خود در شمال قفقاز سكنا دارند. سرزمین آالن ها ) سرمت ها ( اکنون 
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گفتار چهارم  
خیزش هاي رهایي بخش ـ فریادهاي وحدت خواه  

از همان آغاز اشغال سرزمین هاي ایراني نشین قفقاز از سوي ارتش خون ریز روسیه ،  
خیزش هاي رهایي بخش بر ضد نیروهاي اشغال گر  در جاي جاي قفقاز اشغالي از 
سوي گروه هاي گوناگون مردم این سرزمین نیز شكل گرفت .)1( این مبارزات  در 
تمام طول دوران اشغال این سرزمین ها ، چه در عصر تزارهاي سفید و چه در زمان 
تزاران سرخ ، به شكل هاي گوناگون از قیام هاي مسلحانه گرفته تا مبارزات مدني 
که به شیوه هاي مختلف صورت مي گرفت، ادامه داشته است . )2( این مبارزات هنوز 
پس از فروپاشي حاکمیت هفتاد ساله ي تزاران سرخ ، در قفقاز تحت اشغال روس ها یعني 

داغستان و چچنستان ادامه دارد .
 هنوز چندین سال از تحمیل عهدنامه ی گلستان ) 2 آبان 1192خورشیدي /23 
اکتبر 1813 میالدي ( به ایران که بر اساس آن بخش هاي گسترده اي از سرزمین 
قفقاز به اشغال روس ها در آمد ، نگذشته بود که روس ها با خیزش مردم داغستان 

به رهبري شیخ شمل ) شامل ( داغستاني روبرو گردیدند .
شیخ منصور آشورمه اي ، نامبردار به شیخ شمل ) شامل (  ، شیخ و مرشد کامل  
فرقه ي نقشبندیه در داغسان که به دلیل رسیدن به باالترین مقام در عرفان وسلوك 
عملي  در کنار عرفان نظري  به جایگاه واالي » شمل « رسیده بود و به »  شیخ 
. قیام  )3(  نامبردار شده بود ، رهبري این قیام بزرگ را بر عهده داشت  شامل « 

59
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شیخ شامل ،  بسیار گسترده بود و گروه هاي گوناگون مردم داغستان و بخشی هاي 
گسترده دیگري از سرزمین قفقاز را در بر مي گرفت .

 این خیزش بیش از 35 سال ادامه داشت و داغستان را به باتالقي براي ارتش 
ازخود  چند  تني  خیانت  با  قیام  شیخ شامل سرانجام    . بود  کرده  تبدیل  روسیه 
فروختگاني که به ظاهر خود را با جنبش رهایي بخش مردم داغستان  همراه و 
همنوا نشان مي دادند ، با بي رحمي هرچه تمام تر از سوي روس ها در سال 1238 

خورشیدي ) 1859میالدي ( سرکوب گردید . )4(
هنوز خـون قیام  شهداي قیام شیخ شامل در جوشش  بود که این بار » چرکس «ها 
به پا خاستند  و کار مبارزه را این بار در گوشه اي دیگر ازنیاخاك در سرزمین قفقاز 
پي گرفتند . به دنبال سرکوب  خونین خیزش مردم چرکس در سال هاي 1242– 
1241 خورشیدي  ) 1863- 1862( ، مردم چچنستان  که همواره در درازاي خیزش 
شیخ شامل از یاري دهندگان او بودند ، قیام بزرگي را بر علیه سلطه گران روس 
برپا داشتند ؛ اما این قیام نیز  پس مدت ها کشمكش وفراز و نشیب و جنگ هاي 
خونین ، سرانجام از سوي ارتش جرار روس با شدت هرچه تمام تر سرکوب گردید.  
چندسال بعد از آن ، بار دیگر در میانه سال هاي  1257–  1256 خورشیدي )  1878– 
 1877میالدي ( مردمان  چچنستان و داغستان یك پارچه به پا خاستند و درطول 

سال ها ضربات مرگ باري بر ارتش اشغال گر روس وارد ساختند .
در درازاي این خیزش ها ، قیام گران قفقازي همواره چشم امید و یاري از دولت ایران 
داشتند ؛ اما از آن جا که تجزیه قفقاز و به دنبال آن تجزیه هاي خیانت بار دیگري 
که از سوي دولت استعماري انگلیس ، در شرق سرزمین هاي نیاخاکي ایرانیان بر 
ملت و دولت ایران تحمیل شده بود ، توان و نیروي ملي  و نیز قدرت دولت ایران را 
به شدت به تحلیل برده بود . دولت ایران  اگرچه مایل به یاري رساندن به خیزش 
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گران قفقاز بود ولي نتوانست در عمل کاري در خور انجام دهد . )5(
هم زمان با فروپاشي امپراتوري تزاري  ، امید هاي تازه  اي در دل مبارزان قفقازي 
جوانه زد و بار دیگر مردمان چچنستان و داغستان  به رهبري شیخ نجم الدین گوتسو 
به پا خاستند و نیروهاي ارتش روسیه سفید به فرماندهي  ژنرال دنیكین  را که به 
تزار ها وفا دار مانده بود ، درهم شكستند . خیزش گران با این پیروزي ؛ استقالل 
داغستان و چچنستان و تاسیس حكومت » امارات شمال قفقاز « را در سال 1298 

خورشیدي ) 1919میالدي ( اعالم کردند .
اما یك سال بعد یعني در سال 1299 خورشیدي ) 1920 میالدي ( این بار ارتش 
تزاران سرخ  با هجوم  به قفقاز ، آن  سرزمین را  به اشغال نظامي  خود در آورد . 
با  این همه ، مردمان داغستان و چچنستان تسلیم نشدند و نبرد را با ارتش سرخ 
ادامه دادند . کار جنگ در داغستان آن چنان باال گرفت و ارتش سرخ  در جنگ 
با قیام گران چنان زمین گیر شد که استالین ناچارخود براي رسیدگي به کار جنگ ، 
عازم قفقاز گردید . با این همه قیام تا سال 1304 خورشیدي ) 1925 میالدي ( ادامه 
یافت ؛ تا آن که در این سال با دستگیري و اعدام شیخ نجم الدین گوتسو و شماري 
دیگر از سران خیزش ، بلشویكان توانستند جاي خود را در داغستان محكم کنند . )6(

ولي این  پایان کار قیام در داغستان نبود و هیچ گاه  سلطه ي بلشویكان  بر داغستان  
کامل نشد.  چهار سال پس از دستگیري و اعدام شیخ نجم الدین ، بار دیگر مردم 
داغستان خیزش دیگري را سامان دادند . با آغازجنگ دوم جهاني، استالین از ترس 
قیام مردم شمال قفقاز ،  بسیاري از باشندگان این سرزمین ،  به ویژه چچن ها و 
اینگوش ها  را به سیبري تبعید کرد . در جریان این کوچ اجباري ،  بیش از نیمي از 

این مردم جان خود را از دست دادند . )7 (
در سرتاسر این دوران ، افزون بر قفقاز شمالي ، دیگر سرزمین هاي قفقاز ، مانند 
گرجستان ، گنجه ، قره باغ ، باکو و نیز لنكران در منطقه تالش ، همواره شاهد 
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خیزش و مبارزه و پایداري مردم در برابر اشغال گري روس ها بود .)8( مبارزات مردم 
گرجستان با سلطه ي روس ها به ویژه در دوران حاکمیت بلشویكان ، سبب شد تا 
استالین که خود گرجي تبار بود ،  بیش از نیمي از مردم گرجستان را به سیبري 

تبعید کند و به قتل برساند .
با فروپاشي امپراتوري تزار ها در 24 اسفند ماه 1295 ) 15 مارس 1917 ( و سپس 
سقوط دولت دولت موقت کرنسكي با کودتاي سرخ لنین در 16 آذرماه همان سال 
) 7 نوامبر 1917 ( )9( و پس ازآن با پایان جنگ جهاني اول ، دولت هاي پیروز در 
جنگ  براي تعیین تكلیف شكست خوردگان و نیز  شكل دادن به نظم تازه اي براي 
جهان پس از جنگ ، کنفرانس صلحي را  در حومه ي پاریس  در قصر ورساي برپا 

ساختند . 
 با وجود گذشت کمابیش یك صد سال از جدایي مردم قفقاز از ایران ، هنوز صداي 
» وحدت خواهي« در آن سرزمین به گوش مي رسید . هم }نین مردمان خوارزم 
و فرارود نیز براي پیوند دوباره با سرزمین مادر )ایران( نمایندگاني را به کنفرانس 
صلح ورساي اعزام کرده  بودند . از سوي دیگر کردها نیز که روزگاران سختي را 
زیر سلطه ي امپراتوري عثماني گذرانده بودند ، خواهان پیوند دوباره با ایران بودند . 
تزارها  امپراتوری  باتوجه به سرنگونی  ایرانیان و  بنابرخواست ملی  نیز  ایران  دولت 
و نیز امپراتوری عثمانی بر پایه » حقوق از دست رفته و حق استرداد اراضي « ، 

نمایندگاني را به کنفراس صلح ورساي اعزام کرد .) 10 (  )پیوست شماره ي پنج(
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بخش یکم ـ تقاضاي اهالي نخجوان درالحاق به ایران 
  

اردیبهشت  ماه  1298   )30 آوریل   1919 ( تمامي  مردم  شهر نخجوان  در  روز نهم  
برابرکنسولگري  ایران  اجتماع  کردند. آن ها با فریاد زنده  باد شاهنشاه  ایران  ، زنده  باد 
دولت  ایران  ، پاینده  باد ولیعهدجوان  بخت  ایران  ، تقاضاي  تابعیت  ایران  و الحاق  به  
 وطن  اصلي  خود را نمودند . تظاهرات  مردم نخجوان  چندین  روز    به  درازا کشید . 
اهالي  نخجوان  ، رییسان  حكومت  محلي  ، رییس  قشون  محلي  ، کلیه ي  محترمین  و وجوه  
اهالي  با ارسال  12فقره  تلگراف  به  دولت  ایران  ، شاه، سفراي  خارجه  و رییس جمهورآمریكا، 
انجمن  صلح  ورساي  و غیره  ، تقاضاي الحاق  به  ایران  را کرده  و همه  جا متذکر شدند که  
 اصال ایراني نژاد و مسلمان  بوده  و 92 سال  است  به  زور از خاك  ایران ، جدا شده اند . )11(

دولت  موقت  محلي  نخجوان ، متشكل  از کلبعلي خان  رییس  قشون  و سلطان اف  رییس  
حكومت ، حاج حسینعلي  قربان اف  رییس  ستاد قشون  و چند نفر از متنفذین  و کلیه ي  
اعضاي  شوراي  ملي  ، با امضاي قطع نامه اي  خود را تابع  ایران  و ایراني نژاد معرفي  و یك  
هیأت  نمایندگي  مرکب  از شیخ  عبدالجبار بكتاش ، مهدیقلي خان  دیاربكري  ، حاج  سیدباقر 

حیدرزاده  ، حسین آقا نوروز آزاده  را تعیین  و به  تبریز اعزام  داشتند .
آنان ضمن  نامه ي  بسیار شورانگیز و مهیج  خطاب  به  ایرانیان  و اظهار تأثر از این  
که  92 سال  به  حكم  زور ازبرادران  خود دوریم  ، به  عنوان  نیل  به  آرزوهاي  دیرینه  

تقاضاي  الحاق  به  وطن  اصلي  خود ایران  را نمودند .)12(
ایران،  دولت   طرف   از  و  آمدند  تبریز  به   آن ها  نمایندگان   اردیبهشت   اوایل   در 
نیز  اعزام  شد . شخص  دیگري   به  نخجوان   به  عنوان نماینده   آقاي  علي  هیأت  

به  نام  » مصدق  دیوان  « از طرف  دولت  ، نماینده رسمي در نخجوان بود : )13(
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ایران   ، نبودند  مایل   و  مخالف   باطناً  انگلیس ها  قضیه   این   در  اما   
صورت   این   در  زیرا  بازپس گیرد.  را  خود  رفته   دست   از  اراضي  
ممکن  بود از طرف  دول  دیگر شرکت کننده  در انجمن  صلح  ورساي  
موضوع بلوچستان  منتزع  شده  از ایران  نیز مطرح  و مورد مذاکره  قرار 
ایران کاري   نگذاشتند  صلح   انجمن   در  انگلیس ها  سرانجام   گیرد. 

صورت  دهد و این  قضیه  هم  از بین  رفت . 
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بخش دوم ـ  تقاضاي جمهوري آذربایجان )اران (
درباره ي  فدراسیون  با ایران 

   
دراین  میان  ، مردم  اران  نیز خواستار وحدت  دوباره  با ایران  شدند . گرچه  در آن  زمان  ، 
 یك  صد و شش  سال  از جدایي  مي گذشت  ؛ اما پیوندهاي  دیرین       هم  چنان  پابرجا بود .

هیأت  نمایندگي  آذربایجان  ) اران  ( که  به  انجمن  صلح  ورساي  آمده  بود ، گفتگوهاي  
مفصلي  را با هیأت اعزامي  ایران  انجام  داد . آن ها خواستار پیوندهاي همه جانبه  بودند 

. حتا در یك  مورد به  نمایندگان  ایران  اظهارداشته  بودند : )14( 
باشد.  داشته   داخلي   استقالل   آذربایجان   که   است   این   ما  مقصود 
در  باشد.  داشته   خود  از  مسایل داخلي   و  ادارات   و  مقننه   قوه ي  
و  طرق   و  تلگراف   و  پست   و  گمرگ   و  قشون   و  خارجي   مسایل  
باشد... داشته   اشتراك   ایران   با  امور  این قبیل   و  سکه   و   شوارع  

چکیده ي    ، ایران   وقت   دولت   خارجه   امور  وزیر  نصرت الدوله    
نامه اي   را ضمن   آذربایجان )اران (  نمایندگان  جمهوري   خواسته هاي  
به  زبان  فرانسه  براي  طرح  در انجمن  صلح  پاریس ، تسلیم  لرد کرزن  

وزیر امور خارجه ي بریتانیا کرد : )15(

هیأت   توسط  که   ادعانامه اي   طي   که   قفقاز  آذربایجان   حدود   -  1
اعزامي  آذربایجان  به  کنفرانس  صلح  ارائه شده ، در نقشه هاي  ضمیمه ، 
باشد، جدا  نوع  حکومت   هر  روسیه  تحت   از  براي  همیشه ،  بار  یک  

مي شود .

2- جمهوري  آذربایجان  که  از 28 مه  1918 میالدي)6 خرداد1297( 
تاسیس شده است ،به  عنوان جمهوري  مستقل  و آزاد شناخته  خواهد 
شد و پایتخت  آن  باکو خواهد بود. رئیس  جمهور انتخاب  خواهد شد 
توسط  که   ارگانیک   قوانین   از طریق   که   بود  خواهد  وداراي  مجلس  
دولت   شد.  اداره خواهد  شده ،  تدوین   آذربایجان   مؤسسان   مجلس  
رأي   وسیله   به   که   است   مجلس   این   تشکیل   درصدد  آذربایجان  

عمومي  انتخاب  خواهد شد .
کشور  همسایگي   در  که   آذربایجان   دموکراتیک   جمهوري     -3
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ـ  سیاسي   ارتباط  کشور  آن   با  دارد،  قرار  ایران   شاهنشاهي  
اساس   که   کنفدراسیون   یک   شکل   به   داشت ،  خواهد  اقتصادي  
رأي   به   بعداً  که   خواهدشد  تهیه   آن   اجراي   نحوه   و  شکل   و 
اعالم  اکنون    . هم  از  ولي  شد.  خواهد  ارائه   کشور  دو  هر  مجلس  
. بود  خواهد  مشترك   کشور  این دو  خارجي   روابط  که  شود   مي 

4- براي  رسیدن  به  اهداف  فوق  )1 و 2( جمهوري  آذربایجان  به  کمک  
واقعي  بریتانیاي  کبیر احتیاج  دارد تااستقالل  خودش  را بشناساند و 
نگه  دارد و براي  اینکه  از هرگونه  خدشه  مصون  بدارد و بتوانند مانند 
ایران  قواي سیاسي ، اقتصادي ، فرهنگي  و نظامي  خودش  را توسعه  

دهد .

شناسایي   به   را  انگلستان   دولت   تا  کوشید  تهران   در  نیز  نخست وزیر  وثوق الدوله  
ایران  و  از سوي  دو کشور  اران  ( و تشكیل  کنفدراسیوني    ( آذربایجان   جمهوري  
آذربایجان  ) اران  ( تشویق  کند . سرپرسي کاکس  وزیر مختاربریتانیا در تهران  در 
تلگرافي  که  در یازدهم  ژانویه  1920 پیرو تلگراف ششم ژانویه )16 دي 1299(  به 

وزیر خارجه کشور مزبور مخابره کرد ، از قول وثوق الدوله نوشت : )16(
اتحادآذربایجان با ایران  نه تنهابه تفکر پان تورانیستي یکي شدن 
دو آذربایجان تحت حمایت و سرپرستي ترکیه خاتمه خواهد داد بلکه 
به حل مسآله کنترل آتي قسمت جنوبي دریاي خزر نیز به نحوي که 

مطلوب ایران و بریتانیاي کبیر باشد ، کمک خواهدکرد . 
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پي نوشت هاي  بخش  چهارم

1 – اخبارنامه – ر 9
2 – این مبارزات هنوز هم پس از فروپاشي حاکمیت هفتادساله ي تزاران سرخ تا امروز  در قفقازتحت اشغال 

روس ها در داغستان و چچنستان ادامه دارد .
3 -  مقام و مرتبه  » شملي = شامل «  واالترین مرتبه در عرفان عملي در کنار عرفان نظري در برخي از 
فرقه هاي صوفیه در ایران بود که رسیدن  با این مرتبه براي هرعارفي اگرچه به مرتبه شیخي و مرشدي دست 
مي یافت ممكن نبود  .  تنها شمار اندکي از عرفاي معتقد به این نحله فكري از عرفان ایراني مي توانستند به 
این مرتبه برسند  و عنوان  » مرشد کامل « که همان مرتبه شملي یا شامل بود را از آن خود سازند که شیخ 
و مرشد آگاه ، در سلوك عملي با مردمان و مریدان ، هم چون عیاري و پهلواني و جوانمردي و دستگیري و ... 

یگانه ي زمان خودباشد .
4 –    محمود محمود -  روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن نوزده – جلد سوم  - ر555 

5 -  محمود محمود – همان 
6 – شیخ شامل داغستاني – ر 16 

8 – اخبار نامه – ر 8
9 – هفتم نوامبر برابر است با 25 اکتبر به گاه شماري یولیان روسي . از این رو بلشویك ها از کودتاي مزبور که 
در ماه نوامبر انجام شده ، به عنوان » انقالب اکتبر « نام مي برند . ) دکتر هوشنگ طالع -  چكیده تاریخ تجزیه 

ایران – ر 138 -  انتشارات سمرقند -  چاپ اول 1381
10 – دکتر ه خشایار  - تزار ها تزار ها – ر 18 – 19- انتشارات آرمانخواه – تهران 1359

11 – منشور گرکاني – رقابت روس و انگلیس در ایران -  ر 80 -  مطبوعاتي عطایي – چاپ اول – تهران 
1368

12 - -  همان – ر 81
13 -  همان 

14 – مجموعه مكاتبات ، اسناد و خاطرات  نصرت الدوله فیروز  - سند شماره 61 – رر 166 – 168 -  به 
کوشش منصوره اتحادیه  / سعادپیرا – انتشارات  نشر تاریخ  ایران – تهران 1370  ) به  نقل از : چكیده تاریخ 

تجزیه ایران -  ر 127 (
15 – همان  - سند شماره 62 -   ر 168 – 169 ) چكیده تاریخ تجزیه ایران – 127 (

16 – استعمار انگلیس در ماوراي قفقاز ) 1918- 1921 ( –  برپایه اسناد محرمانه وزارت امور خارجه -   ر 219 
/ چكیده تاریخ تجزیه ایران - 128
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گفتار پنجم

انگیزه هاي پنهان در پشت تغییر نام اران

پیروزي انقالب ترکان جوان در سال 1908 میالدي ) 1287 خ ( در امپراتوري عثماني 
و مصادره ي قدرت توسط پان ترکیست هاي کمیته ي اتحاد و ترقي ،  روشن فكران 
ترك گراي قفــقاز را از هر جهت به تحــقق آرزوهاي خود که تاسیس یك کشور 
و حكومت ترك در قفقاز بود ، امیدوارتر ساخت . درنتیجه ، این افراد بردامنه ي 
فعالیت هاي شان افزودند و سه ســال پس از پیروزي انقالب ترکان جوان یعني در 
سال 1911 میالدي ) 1290 خ ( » حزب مساوات « )حزب اسالمي و دموکرات 

مساوات ( را با الگوبرداري از حزب اتحاد و ترقي ، در بادکوبه بنیان گذاردند .
این حزب را کساني چون محمد امین رسول زاده ، شریف زاده ، کاظم زاده ، احمدآقایوف 
و جمعي دیگر از پان ترکیست هاي قفقازي که در اسالم بول از تعالیم الزم توسط 

کمیته ي اتحاد و ترقي برخوردار شده بودند، بنیان گذاري کردند .
   محمد امین رسول زاده و شماري از یاران او ، همواره خود را ایراني مي شمردند 
و از فعاالني بودند که نخست دل در گروي انقالب مشروطیت ایران داشتند و در 
این راه در حد توان کوشیدند ؛ اما اندکي پس ازپیروزي ، انقالب مشروطیت در 
اثر دسیسه هاي مشترك روس و انگلیس با ناکامي روبرو گردید ، اینان دل سرد از 

69
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تحقق آرمان هاي انقالب مشروطه ایران و رهایي سرزمین قفقاز از سلطه روس ها، 
متوجه عثماني و انقالب ترکان جوان که دوسال پس از پیروزي انقالب ایران در 
سال 1908 میالدي در عثماني  به بار نشسته بود شدند ، تا شاید به کمك قدرت 
نظامي دولت عثماني که زیر فرماندهي رهبران  ترکان جوان قرار گرفته بود ، بتوانند 

به هدف خود که رهایي از سلطه روس ها بود نایل آیند .1     
در زمان تاسیس حزب مساوات ، بسیاري از آگاهان به  مسایل سیاسي منطقه که از 
نزدیك و با نگراني تحوالت جاري را در قفقاز و استانبول پي گیري       مي کردند ، 
به صراحت حزب مساوات را شعبه ي حزب اتحاد و ترقي عثماني در بادکوبه اعالم 

کردند .2
با تاسیس حزب مساوات، برنامه ترك سازي سرزمین اران و مبارزه با مظاهر فرهنگ 
ایراني و هر آن چه که با خود نشاني از ایرانیت داشت ، با جدیت بیشتري نسبت 
به گذشته از سوي ترك گرایان آن دیار دنبال گردید . براي پان ترکیست ها در ترکیه، 
ایالت آذربایجان و سرزمین اران در حكم دروازه ي ورود به آسیاي مرکزي شمرده 
مي شد . از این رو تسلط بر آذربایجان همواره از آرزوهاي اصلي ترکان بوده است . 
پان ترکیست ها ، بدون در دست داشتن آذربایجان و اران،  تحقق رویاي خام تاسیس 
امپراتوري توران و تشكیل کشور و ملت واحد ترك را  دست  نیافتني مي دانستند .

تاسیس حزب مساوات در آن برهه از زمان ، اساسي ترین اقدام عملي پان ترکیست ها 
براي اجرایي کردن نخستین مرحله از برنامه ي توسعه ي ارضي ، زیر عنوان تاسیس 
امپراتوري توران بود . در این مرحله حزب مساوات مي بایست به موازات مبارزه ي 
ترویج  و  اران  در  فارسي  ادبیات  و  زبان  و  ایراني  فرهنگ  مظاهر  با  همه جانبه 
ترك گرایي در آن خطه ، با تكیه بر اشتراك زباني بخشي از مردم اران و آذربایجان، 
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زمینه ي وحدت ارضي میان شمال و جنوب رود ارس را با الحاق آذربایجان به اران 
به صورت » یك واحد سیاسي مستقل « تحت رهبري ترکان فراهم آورد .

کمیته ي اتحاد و ترقي در پشتیباني از این برنامه  ، با آغاز نخستین جنگ جهاني،  یك 
تن از ســران خود به نام »  عمر ناجي « را به عــنوان » بازرس کل آذربایــجان و 
قفقاز شـرقي « منصوب کرد و او را با اختیارات تام ، مامور تدارك الحاق آذربایجان 

به اران نمود .3
ـ  سازماني سیاسي  در  که  پان ترکیستي  الحاق گرانه ي  عملیات  گونه  این  رهبري 
نظامي به نام »  تشكیالت مخصوصه « تمرکز یافته بود، زیر نظر مستقیم کمیته ي 

اتحاد و ترقي قرار داشت .
آغاز جنگ جهاني یكم براي دولت عثماني تحت رهبري کمیته ي اتحاد و ترقي که 
متحد دولت آلمان در این جنگ شمرده مي شد ، فرصت مغتنمي بود تا به بهانه ي 
نبرد با روسیه که بر ضد آلمان مي جنگید ، در جبهه قفقاز وارد عمل شود و فكر 
الحاق آذربایجان به اران را عملیاتي سازد . از این رو ، نیروهاي ترك  به فرماندهي 
با همكاري مساواتي ها آماده ي تسخیر  » خلیل پاشا « تبریز را تصرف کردند و 
بادکوبه و پیوستن به نیروهاي ترك در جبهه قفقاز شدند ؛ اما پیشروي ترکان در 
جبهه ي قفقاز بسیار زودگذر بود . زیرا روس ها در همان سال نخست جنگ ، در چند 
مرحله نبرد ، ارتش عثماني را در هم شكستند و آنان  را  از قفقاز بیرون راندند . در 
پي شكست عثماني ها در جبهه ي قفقاز ، سران حزب مساوات به ترکیه گریختند و 
نیروهاي ترك که تبریز را در اشغال داشتند ، درگریز از برابر ارتش روسیه ، مجبور 

به تخلیه ي تبریز و آذربایجان شدند .
پیروزي انقالب بلشویكي در سال 1917 میالدي و فروپاشي امپراتوري تزاري که 
سبب خروج ارتش روسیه از صف متفقین جنگ علیه آلمان و متحدانش گردید، بار 
دیگر راه را براي حضور نیروهاي نظامي عثماني در قفقاز فراهم کرد . حزب مساوات 
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نیز در پناه و با حمایت مستقیم قواي ترك ، فعالیت دوباره ي خود را در قفقاز از 
سر گرفت . از این زمان به بعد زمینه سازي هاي الزم براي تعمیم نام آذربایجان بر 
بخش جنوب شرقي قفقاز یعني بر سرزمین اران با جدیت بیش تري پي گرفته شد 
و بالفاصله به مورد اجرا درآمد . دولت ترکان جوان در عثماني و هواخواهان آن 
در قفقاز، به تجربه دریافته بودند که از این طریق و با تغییر نام اران به آذربایجان، 
بهتر مي توانند براي سیاست هاي الحاق گرایانه پان ترکیستي خود محملي بتراشند 
و در چهارچوب آن ، امر الحاق آذربایجان به اران را عملیاتي سازند. در اجراي این 
سیاست ، دولت کمیته ي اتحاد ترقي به عنوان متحد دولت آلمان در نخستین جنگ 
جهاني  در جریان مذاکرات صلح با  بلشویك ها  در » برست   لیتوفسك « خواستار 
تجزیه ي قفقاز به دو کشور مستقل : یكي گرجستان در غرب و دیگري آذربایجان 
در شرق قفقاز شد . آنان پیشنهاد دادند که آذربایجان ایران یعني آذربایجان اصیل 
و تاریخي نیز به آذربایجان جعلي و کذایي ملحق شود و هر دو کشور گرجستان و 
آذربایجان متحد ، ضمن داشتن خودمختاري داخلي ، تحت حاکمیت عالیه ي دولت 

عثماني قرار گیرند .3
دموکرات  و  اسالمي  )حزب  ، حزب مساوات   ترکیه  دولت  اقدام  این  با  هم زمان 
حزب   « با  مشترك  کنگره اي   ، ترقي  و  اتحاد  کمیته ي  اشاره ي  با   ) مساوات 
فدرالیست هاي ترك « برگزار و اعالم اتحاد کرد با این اتحاد ، نام آن ، حزب به » 

حزب دموکراتیك فدرالیست هاي مساواتي ترك «  تغییر یافت .4
نمایندگي  را  قفقاز  پان ترکیست هاي  مختلف  جناح هاي  که  مساوات  جدید  حزب 
مي کرد ، در ششم خرداد ماه 1297 ) بیست هفتم ماه مه 1918 ( در شهر تفلیس، 
زیر چترحمایتي ارتش اشغال گر ترك ، با اطالق نام آذربایجان بر سرزمین اران ، 
نظامي  نیروهاي  پیش روي  با   . داشــت  اعالم  را  آذربایــجان  تاسیس جمهوري 
ترك در قفقاز به فرماندهي » نوري پاشا « برادر » انور پاشا « فرمانده کل ارتش 
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ماه همان سال و سپس  پایاني خرداد  روزهاي  در  و تصرف شهر گنجه  عثماني 
اشغال بادکوبه در بیست و چهارم شهریور ماه 1297 )15 سپتامیر 1918( مقر دولت 
مساواتي نیز نخست به شهر گنجه و سپس به بادکوبه انتقال یافت . با اطالق رسمي 
نام آذربایجان بر سرزمین اران ، نیات سوء و پسشت پرده ي بانیان حزب مساوات و 
دولت عثماني که اینك به بازیگران اصلي صحنه تحوالت قفقاز بدل شده بودند، 
نسبت به وحدت ملي و تمامیت ارضي ایران کامال آشكارگردید و به مرحله اجرا 

نزدیك تر شد . 
چنان که بیانات فتحعلي خان خوییسكي، نخستین رییس الوزراي جمهوري آذربایجان 
در خیر مقدم به نیروهاي عثماني تاکید صریح و روشني بود بر اهداف و انگیزه 

تاسیس چنین موجودیتي . وي اظهار داشت : 5 
باالخره آذربایجان بر خواسته ي خود دست یافت و ایده  آل یک صد 
ساله ي تمامي اقوام ترك، یعني وحدت و یگانگي تحت لواي سلطان 
خزر،  ماوراء  سارت هاي  ولگا،  تاتارهاي  یافت.  تحقق   ] عثماني    [
اوزبک ها، قرقیزها و مردم خیوه و بخاراي آسیاي میانه با شور و امید، 

منتظر فرا رسیدن قشون آزادي بخش ترك مي باشند . 

فتحعلي خان خوییسكي در ادمه ي سخنانش افزود : 6 
حیات کلي آذربایجاني ها باید که با ابعاد گسترده ي خط مشي جهاني 
امپراتوري عثماني مطابقت داشته باشد. « و قول داد که دولت وي 
نیز کماکان خط مشي خود را در » هماهنگي کامل برنامه ها و اقدامات 

سیاسي اش با گرایش هاي سیاسي امپراتوري عثماني ادامه دهد. 

البته این نام گذاري جعلي و گام هاي بعدي در این زمینه ،  از همان آغاز با واکنش 
شدید و جدي بسیاري از آزادي خواهان آگاه و روشن فكران ایران خواه روبرو گردید . 
در آذربایجان ، کساني چونان شیخ محمد خیاباني ، حاجي اسماعیل امیرخیزي ، 
حاجي علي نقي گنجه اي که در آن هنگام نهضت بزرگي را در تبریز برضد مستبدین 
حكومتي براي احیاي مشروطیت و اجراي قانون اساسي بر پا داشته بودند ، نسبت 
به این نام گذاري نامعقول به اعتراض برخاستند . آنان خواستار آن بودند تا جهت 
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پیش گیري از هر سوء قصدي که ممكن بود از این نام گذاري در آینده متوجه تمامیت 
ارضي ایران گردد ، نام آذربایجان به واسطه ي فداکاري هایي که در راه مشروطیت و 

آزادي ایران کرده بود ، به » آزادیستان « تغییر یابد .7
روزنامه هاي  در  مقاالت  چاپ  با  نیز  دوره  آن  ایران خواه  روشن فكران  از  برخي 
جمله  از   . زدند  روشن گري  به  نام گذاري دست  این  پنهان  ماهیت  درباره  کشور، 
محمدتقي ملك الشعراء بهار با مقاالت مستدلي که در روزنامه هاي » ایران « و » 
نوبهار « مي نوشت، انگیزه هاي شوم و سیاهي که در پشت این نام گذاري جعلي 

برضد وحدت ملي و تمامیت ارضي ایران جریان داشت را برمال مي ساخت .
جنبش  آزادي خواه ي  مجاهدان  نگراني  ابراز  در  جنگل  روزنامه  نیز  گیالن  در 
اجنبي ستیز جنگل ، اطالق نام آذربایجان بر اران را این گونه به پرسش گرفته بود : 

از آن ها  قفقاز که هر یک  یعني والیات جنوبي     قفقازیه ي جنوبي، 
به شهادت تاریخ اسم معیني داشته و دارند، همه پارسي نژاد،  همه 
چیزشان  همه  است،  ترکي  فعال  که  زبانشان  از  غیر  ایراني االصل، 
ایراني است، امروز اسم آذربایجان را به خود گذاشت. چرا؟ به چه 

جهت ؟ 

روزنامه ي جنگل آن گاه ، پس از افشاي برنامه ي پان ترکیست ها براي ترك سازي 
هویت مردم قفقاز و آذربایجان با هدف کشاندن این مناطق به زیر سلطه ي دولت 

ترکیه ، مي نویسد : 9
... تسمیه به این اسم و عنوان آذربایجاني به خود دادن، باالجبار خیال 
ما را متوجه به یک سري از اسرار مهمه ي سیاسي که مدت هاست 

مطلعیم مي نماید که انصافا نمي توان در قبال این نکته القید ماند. 

در  پان ترکیست ها  دسیسه هاي  برابر  در  هم  قفقازي  ایران خواهان  و  ایرانیان 
سوءاستفاده از نام آذربایجان که هدفي جز تجزیه ي آذربایجان راستین از پیكره ي 
ایران نداشتند ، ساکت ننشستند و با انتشار روزنامه ي » آذربایجان جزء الینفك 
ایران « در سال 1918  میالدي ) 1297 خورشیدي ( در بادکوبه ، دست به افشاي 

توطئه هاي پشت پرده ي این نام گذاري زدند .
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اگرچه پس از کم تر از شش ماه از اعالم موجودیت جمهوري آذربایجان، نیروهاي 
انگلیسي با در هم شكستن قواي عثماني در قفقاز، در هشتم آبان ماه سال 1927 
)سي ام اکتبر 1918( شهر بادکوبه را اشغال کردند ؛ اما آنان نیز نام جعلي جمهوري 
آذربایجان و دولت مساواتي آن را بر سرکار ، باقي گذاشتند .  بي گمان انگلیسي ها 
نیز هدف هاي این نام گذاري را مناسب چهارچوب سیاست هاي استعماري خود در 
قبال ایران مي دیدند . سیاستي که به طور آشكار ، همیشه بر محور تضعیف هر چه 

بیش تر ایران و تجزیه  سرزمین هاي ایراني نشین ، استوار بوده است . 
با این همه ، شكست دولت عثماني در نخستین جنگ جهاني و رانده شدن عثمانیان 
از قفقاز که حامي اصلي ترك گرایان در دولت مساواتي بودند ، به تدریج زمینه هاي 
ابراز وجود عناصر مستقل تر در عرصه ي سیاسي سرزمین اران )جمهوري آذربایجان 
جعلي ( در دولت مساواتي که خواستار تحكیم استقالل جمهوري خود و توسعه ي 
ایران بر پایه ي پیوندهاي مشترك و دیرین تاریخي و فرهنگي بودند ،   با  روابط 
فراهم شد. تا آن جا که » اسماعیل خان زیادخانوف « نخستین فرستاده ي جمهوري 
آذربایجان به ایران که در فرودین ماه 1298 وارد تهران شد ، در مصاحبه  با روزنامه 
ایران ،  احتمال تغییر نام جمهوري آذربایجان را در آینده ،  به دلیل سوء تفاهماتي 
که این نام گذاري پدید آورده بود ، بعید ندانست .10یا حتا  توپچي باشیوف  نماینده 
اعزامي جمهوري آذربایجان به کنفرانس صلح پاریس ) انجمن صلح ورساي ( در 
جریان مذاکرات خود با هیات نمایندگي ایران که به این کنفرانس ، خواستار وحدت 

دوباره با ایران شد و صراحتا اعالم کرد : 11 
داخلي  استقالل  آذربایجان   ] جمهوري   [ که  است  این  ما  مقصود   
داشته  خود  از  داخلي  مسایل  و  ادارات  و  مقننه  قوه ي  باشد.  داشته 
باشد. در مسایل خارجي و قشون و گمرك و پست و تلگراف و طرق 

و شوارع و سکه و این قبیل امور با ایران اشتراك داشته باشد. 

  هم چنین از روز نهم اردي بهشت ماه 1298 ) 30 آوریل 1919( به مدت چند روز، 
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تمامي مردم شهر نخجوان در برابر کنسولگري ایران اجتماع کردند. آنان به همراه 
روساي حكومت و قشون محلي با ارسال 12 فقره تلگراف به دولت و شاه ایران، 
سفراي خارجه، رییس جمهور امریكا، انجمن صلح ورساي و غیره، تقاضاي الحاق 
به ایران را کرده و همه جا متذکر شدند که اصال ایراني نژاد و مسلمان بوده و 92 

سال است به زور از خاك ایران جدا شده اند . 12
اما عمر دولت مساواتي براي جبران سیاست نادرستي که در ابتداي کار بر اثر نفوذ و 
تسلط عناصر پان ترکیست بر آن در رابطه با ایران در پیش گرفته بود، کفاف نداد و 
این دولت در هشتم اردي بهشت سال 1299 ) 28 آوریل 1920 ( توسط بلشویك ها 

سرنگون گردید. 
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بخش یکم ـ برانگیختن پدیده ي جدایي خواهي در آذربایجان

با روي کار آمدن  بلشویكان در باکو ، اجراي سیاست هاي ضد ایراني که تا پیش 
شتاب  هم   ، مي شد  اعمال  قفقاز  در  عثماني  و  تزاري  دولت هاي  از سوي  آن  از 
بیش تري گرفت و ابعاد گسترده تري یافت. چنان که در همه ي دوران هفتاد ساله 
سلطه ي کمونیستي، تالش هاي سازمان یافته اي در جهت انكار مشترکات تاریخي 
و پیوندهاي عمیق فرهنگي و مناسبات و ارتباطات کهن قومي میان مردمان قفقاز، 
به ویژه مردم اران با ایران ، براي جداسازي سرزمین هاي قفقاز از حوزه ي فرهنگ 

و تمدن ایران دنبال مي گردید. 
به اعتقاد بسیاري از آگاهان امور شوروي و سیاست هاي حزب کمونیست ، مبارزه 
و مخالفت با آثار و نشانه هاي فرهنگ و تمدن ایراني در قفقاز و آسیاي مرکزي که 
در قلمروي جهان فرهنگ ایراني و حوزه تمدن ایران قرار دارند ، به عنوان یك 
اصل تغییر ناپذیر از سیاست هاي راهبردي حزب کمونیست از آغاز در دستور کار 
دولت اتحاد شوروي در مسكو و جمهوري شوروي آذربایجان در باکو قرار داشت و 

با جدیت تمام از سوي کادرهاي تعلیم دیده ي حزبي دنبال مي شد .
از این رو، بلشویكان نیز پس از استقرار حاکمیت خود بر اران، چون در پي دستیابي 
به  از  بـرآمدند که دولــت عثماني و ترك گرایان مساواتي  به همان مــقاصدي 
کار بردن نام » آذربایجان «  بر » اران « در نظر داشتند ، این نام را هم چنان بر 
آن سرزمین باقي گذاشتند و آن را » جمهوري شوروي سوسیالیستي آذربایجان « 
خواندند. آنان بهترین راه نیل به مقصود را در تحریف تاریخ منطقه یافتند و موافق 
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سوي  از   ، آگاهان  باور  به  که  چنان  پرداختند.  تاریخ سازي  به  خود  سیاست هاي 
بلشویكان :)13( 

ـ   نوع خاصي ار تاریخ نگاري ابداع شد که جز ـ تاریخ نگاري وارونه 
نام دیگري نمي توان بر آن گذاشت.

بدین صورت که  با قلب واقعیت هاي مسلم تاریخي و جعل نام هاي جغرافیایي و در جهت 
خلق هویتي دروغین براي مردم شمال و جنوب ارس ) اران و آذربایجان( این دو خطه 
را که با وجود ایراني بودن هر دو سرزمین و مردمان آن ، همواره در طول تاریخ ، داراي 
هویت قومي و جغرافیایي مستقل و جدا از هم بوده اند ، به عنوان » یك واحد سیاسي 
ملي با هویت قومي وجغرافیایي مستقل « مورد پژوهش هاي تاریخي به ظاهر علمي 

قرار دادند . 
بر پایه این شیوه ي ابداعي به اصطالح علمي از پژوهش هاي تاریخي که معمول 
دستگاه هاي حزب کمونیست در باکو و مسكو در جهت دست یابي به مقاصد سیاسي 

بود، نخست آذربایجان سرزمیني خوانده شد که :)14( 
نهاده  نیم گشته که بخشي در شمال و بخشي در جنوب ارس  دو 

شده است.

پس آن گاه ، ایران قدرتي بیگانه و سلطه گر و آذربایجان واقعي و تاریخي، با عنوان 
جعلي آذربایجان جنوبي سرزمیني معرفي گردید که :)15( 

به طور موقت و در نتیجه اردو کشي هاي استیالگرانه ایرانیان ، توسط 
آنان اشغال شده است.

چنان که گذشت ، در تمام طول دوران حیات اتحاد جماهیر شوروي ، فعالیت هاي 
گسترده ي پژوهشي مراکز به اصطالح آکادمي علمي وابسته به حزب کمونیست 
در مسكو و با کو که به باژگونه نویسي درباره ي سوابق تاریخي سرزمین هاي اران و 
آذربایجان مشغول بوده اند ، ادامه داشت . این فعالیت هاي به ظاهر آکادمیك با حجم 
عظیمي از تبلیغات برنامه ریزي شده ي مخرب از سوي مراکز و تشكیالت تبلیغاتي 



79 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

حزب کمونیست شوروي ، حكومت جمهوري آذربایجان و نیز جریان هاي وابسته 
کمونیستي در دورن و برون از مرزهاي ایران همراهي مي شده است .

حاصل آن که با وضع و به کار گیري پیاپي اصطالح آذربایجان شمالي و آذربایجان 
حزبي  مدرسه هاي  تربیت  یافته ي  آکادمیسین هاي  اصطالح  به  توسط   ، جنوبي 
شوروي ، دستگاه  تبلیغاتي حزب کمونیست در پي القاي این تفكر برآمد که اصوال 
بخش جنوب شرقي قفقاز یعني سرزمین اران با آذربایجان واقعي و تاریخي یعني 
آذربایجان ایران در گذشته » یك واحد سیاسي ملي مشخص و مستقل « شمرده 

مي شد که تنها بر اثر سیاست هاي استیالطلبانه ي ایران در قرن نوزدهم و طي : 16
جنگ هاي روس و ایران به دو بخش تقسیم گردید و بخش جنوبي آن 
به تصرف ارتش ایران در آمد. اما حیرت انگیزتر از متجاوز و اشغالگر 
خواندن ایران، آن که همین مورخان حزبي ، تجاوز ارتش خون ریز 
روسیه به قلمروي تاریخي ایران در قفقاز را، حرکتي مترقیانه)17( و 
 ، را  تجاوز  این  اثر  بر  ایران  از  قفقاز  والیت  و  ایالت  هفده  جدایي 
پیوستن داوطلبانه ي این مناطق و مردم آن به روسیه قلمداد کرده اند.

بدین سان » مساله ي آذربایجان « و » ستم ملي فارس هاي شوونیست بر خلق 
به  آن  پیوستن   « و   » جنوبي  آذربایجان  رهایي  لزوم    « و   » جنوبي  آذربایجان 
در  بلشویك  حاکمان  تبلیغاتي  سیاست  اصلي  محورهاي  از   » شمالي  آذربایجان 
ارس  دو سوي  در  قومي  احساسات  تحریك  براي  آذربایجان  و جمهوري  مسكو 
گردید . در نتیجه، این بار مقوله اي به نام جدایي خواهي ، با وام گیري از همان اصول 
» پان ترکیسم « در مساله ي آذربایجان به ابزار توسعه طلبي دولت اتحاد جماهیر 

شوروي براي دست اندازي به آذربایجان واقعي در ایران تبدیل شد . 
خورشیدي  سال 1320  ماه  شهریور  سوم  در  ایران  به  متفقین  ارتش هاي  هجوم 
استان  الحاق  نقشه  شوروي  اتحاد  دولت  تا  بود  مناسبي  فرصت  کشور،  اشغال  و 
آذربایجان ایران به جمهوري آذربایجان را به مورد اجرا درآورد . زمینه سازي الزم 
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شبه کمونیست  و  کمونیست  یافته  تربیت   و  دست آموز  عوامل  را  الحاق  امر  براي 
داخلي با هدایت مستقیم عناصر کمونیست اعزامي از جمهوري آذربایجان شوروي، 
بر عهده گرفتند . این افراد که از پشتیباني آشكار ارتش اشغالگر شوروي برخوردار 
بودند ، دست به اقدامات دامنه دار و همه جانبه ي سیاسي و تبلیغاتي و نشر افكار 

تجزیه طلبانه در استان آذربایجان زدند . 
مقامات  اشاره ي  به   1324 ماه  شهریور   12 در  که  بود  زماني  فعالیت ها  این  اوج 
شوروي و تحت نظارت مستقیم و عالیه ي » میرجعفر )سیدجعفر( باقراوف « رهبر 
و دبیر اول کمیته  مرکزي حزب کمونیست جمهوري آذربایجان شوروي ، » فرقه 
میرجعفر  زعامت  به   ) سي  فرقه  دموکرات  آذربایجان   (  » آذربایجان  دموکرات 
به  بالفاصله   . کرد  موجودیت  اعالم   ، کهنه  کار  کمونیست  پیشه وري  )سیدجعفر( 
دنبال این اعالم موجودیت ، تشكیالت ایالتي حزب توده و نیز سازمان کارگري 
این حزب در آذربایجان به فرقه دموکرات پیوست و روزنامه آذربایجان وابسته به 

تشكیالت کارگري مزبور، ارگان رسمي فرقه دموکرات شد .
ارتش  تدارکات  و  پشتیباني  با   ، موجودیت  اعالم  از  پس  اندکي  دموکرات  فرقه 
سرخ و به یاري کمونیست هاي مسلح قفقازي اعزامي از جممهوري آذربایجان ، با 
اشغال ادارات دولتي و خلع سالح کالنتري ها و پاسگاه هاي ژاندارمري و بازداشت و 
شكنجه و اعدام مخالفان و نیز با ایجاد فضاي رعب و وحشت ، دست به   مصادره ي 
قدرت در آذربایجان زد . این فرقه از روز 21 آذر ماه سال 1324خود را حكومت ملي 
آذربایجان خواند و از همان روز ، ساعت تبریز را با یك ساعت ونیم اختالف ، با 
وقت مسكو تنظیم کرد . حكومت فرقه دموکرات از همان روز اعالم موجودیت ، با 
دست زدن به اقداماتي که در جهت تجزیه  آذربایجان صورت مي گرفت نیت واقعي 

خود را آشكار ساخت .
اقدامات فرقه دموکرات که در جهت اجراي منویات دولت اتحاد جماهیر شوروي 
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و تجزیه ي آذربایجان از ایران انجام مي شد ، به دلیل پایداري مردم ابران و به ویژه 
مردم آذربایجان و ایستادگي دولت ایران به ریاست احمد قوام ، حكومت شوروي 
ناچار به عقب  نشیني از موضع خود و قطع حمایت از فرقه دموکرات کرد ، ناکام ماند 
. در نتیجه عمر یك ساله ي این حكومت مخلوق بیگانه با از دست دادن پشتیبان 
خارجي خود ، در 21 آذرماه 1325  به سر آمد و رهبران اصلي فرقه به جمهوري 
آذربایجان شوروی گریختند . فراریان فرقه در جمهوري آذربایجان شوروی ،  در 
خدمت دستگاه ي تبلیغاتي حزب کمونیست آن جمهوري ، هم چنان به فعالیت هاي 

تبلیغي خود بر علیه تمامیت ارضي ایران ، به انجام وظیفه مشغول شدند !
براي آگاهي از ژرفاي وابستگي فرقه دموکرات و رهبران آن به بیگانگان، در زیر 
بخش هایي از تلگراف کمیته مرکزي فرقه را که به مناسبت سومین سالگرد تاسیس 
آن به میرجعفرباقراوف دبیر اول کمیته مرکزي حزب کمونیست آذربایجان شوروی 
مخابره شده و در روزنامه آذربایجان ارگان رسمي فرقه مزبور به چاپ رسیده است 

مي آوریم : )19(
رهبر عزیز و پدر مهربان رفیق میرجعفرباقراف

از تاسیس فرقه دموکرات آذربایجان که رهبري پیکار مقدس خلق 
آذربایجان در راه آزادي ملي و نجات قسمت جنوبي سرزمین زاد و 
بومي وطن عزیز ما آذربایجان را که سال ها است در زیر پنجه هاي 
سیاه شوونیست  هاي فارس دست و پا مي زنند،  بر عهده دارد، سه 
سال مي گذرد ... سومین سال تاسیس این فرقه ي مبارز را به کلیه ي 
پدر مهربان  و  به شما که رهبر عزیز  و  آذربایجان  عالقمندان خلق 
ما هستید شادباش مي گوییم. عده اي از اعضاي فرقه، حکومت ملي 
و سازمان فدایي ها ... به قسمت شمالي و آزاد وطن خود مهاجرت 

کرده اند . 

هم چنین در تلگرافي دیگر که از سوي کمیته مرکزي فرقه دموکرات به مناسبت پنجمین 
سالگرد تاسیس این فرقه به میرجعفرباقراوف مخابره شده است مي خوانیم : )20(

پدر عزیز و مهربان میرجعفرباقراوف !
خلق آذربایجان جنوبي که جزءالیفک آذربایجان شمالي است، مانند 
همه خلق هاي جهان، چشم امید خود را به خلق بزرگ شوروي و دولت 



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 82

پي نوشت هاي بخش پنجم 

1- حسن ملك زاده تبریزي ) هیربد (  ـ پان تورانیزم ، آذربایجان قفقاز یا راه ترکستان )  روزنامه  ایران شماره 483 
، 28 شوال 1337 هجري/ 4 اسد 1298 خورشیدي ( ـ به نقل از: آذربایجان در موج خیز تاریخ  ـ  با مقدمه ي کاوه 

بیات، ص 155 ـ نشر شیرازه 1379
2- آذربایجان در مو ج خیز تاریخ ـ  ص 7 ـ با مقدمه ي کاوه بیات ـ  نشر شیرازه 1379 

3- روزنامه ایران ـ 25 جمادالثاني 1336 هجري / کاوه بیات - مسئله  آذربایجان ـ فصل نامه گفتگو ـ ص 35 
ـ شماره 12 ـ تابستان 1375 

4- عنایت اهلل رضا ـ  آذربایجان و اران ، آلبانیاي قفقاز ـ ص 213 ـ انتشارات ایران زمین ـ 1360 
5- کاوه بیات ـ مسئله آذربایجان ـ فصل نامه گفتگو ـ ص 36 و 35 ـ شماره 12 ـ تابستان  1375 

6- همان
7- احمد کسروي ـ  تاریخ هیجده ساله آذربایجان ـ  گفتار هشتم ـ  ص 873 ـ  امیرکبیر ـ چاپ هفتم ـ  1355

8- روزنامه جنگل ـ  شماره 24 ـ  23 ربیع الثاني ) 17 دلو 1296 ( / آذربایجان در موج خیز تاریخ ـ ص 55 و 53 
ـ  با مقدمه ي کاوه بیات ـ  نشر شیرازه ـ  1379

9- روز نامه جنگل – همان
10- روزنامه ایران ـ  شماره 411 ـ غره رجب 1337 / 12 حمل 1298 ) 12 فروردین ماه 1298 خورشیدي (

11- نصرت الدوله فیروزـ  مجموعه مكاتبات، اسناد و ...ـ  سند شماره 61ـ  ص 168ـ  166 . به کوشش منصوره 
اتحادیه 

12- منشور گرکاني ـ رقابت روسیه و انگلیس در ایران ـ ص 80 ـ موسسه مطبوعاتي عطایي ـ چاپ نخست 
ـ  تهران 1368

13- آذربایجان در موج خیز تاریخ ـ ص 16 ـ با مقدمه ي کاوه بیات ـ  نشر شیرازه 1379
14- عنایت اهلل رضا ـ  آذربایجان و اران ،  آلبانیاي قفقاز ـ  ص 7 ـ انتشارات ایران زمین ـ  1360

15- فتح اهلل عبداهلل یف ـ گوشه اي از تاریخ ایران ،  ) گوشه اي از مناسبات روسیه و ایران و سیاست انگلستان در 
قرن نوزدهم ( ـ ترجمه غالم حسین متین ـ ص 120 / دکتر عنایت اهلل رضا ـ آذربایجان و اران  ) آلبانیاي قفقاز( 

ـ ص 9 ـ انتشارات ایران زمین ـ سال 1360
16- آفرندداش دامیروف ـ آذربایجان شوروي ـ  ص 25 ـ بنگاه نشریاتي نووستي ـ مسكو 1987 / آذربایجان در 

موج خیز تاریخ ص 21 ـ 20 ـ با مقدمه ي کاوه بیات 
17- فتح اهلل عبداهلل یف ـ گوشه اي از تاریخ ایران ) گوشه اي از مناسبات روسیه و ایران و ... ( ترجمه غالم حسین 



83 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

متین ـ  ص 192
18- آفرنداداش دامیروف ـ  آذربایجان شوروي ـ ص 24 ـ ینگاه نشریاتي نووستي ـ  مسكو ـ 1987چ

19- روزنامه » آذربایجان « ـ شماره 81 ـ باکو ـ 17 شهریورن 1327 / عنایت اهلل رضا ـ آذربایجان و اران ... 
ص 226

20- روزنامه » آذربایجان «  ـ شماره 213 ـ باکو ـ 23 آذر 1329 / عنایت اهلل رضا ـ همان ـ ص 224
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گفتار ششم
مساله ي آذربایجان و مشتریان تازه ي آن 

پیروزي انقالب اسالمي وفضاي سیاسي حاصل از شكسته شدن جو اختناق سیاسي 
دوران رژیم پهلوي ، زمینه هاي گسترده اي را براي حضور و فعالیت همه ي گروه هاي 
چپ وابسته به قدرت هاي بیگانه ) اهم از تشكیالتي و فكري (  و تجزیه  طلب در 
عرصه هاي مختلف سیاسي ، اجتماعي و فرهنگي کشور پدید آورده بود . در چنان 
در جمهوري  که  دموکرات  فرقه  بازمانده ي  فراري  اعضاي  از  ، شماري  شرایطي 
به  ، هم چنان  آن کشور  تبلیغاتي حزب کمونیست  نظر تشكیالت  زیر  آذربایجان 

فعالیت هاي ضد ایراني وتجزیه طلبانه ي خودادامه مي دادند، به ایران بازگشتند.  
حزب  تبلیغاتي  دستگاه  پرداخته ي  و  ساخته  پان   آذریسم  به  بیش تر  که  افراد  این 
کمونیست شوروي و جمهوري آذربایجان شوروی و به افكار بیمارگونه ي » باقر 
اوف «  ها تعلق خاطر داشتند ، همراه دیگر گروه هاي ریز و درشت چپ کمونیست 
که از هم کاري و هم گامي برخي محافل مشكوك پان ترکیستي هواخواه ترکیه نیز 
برخورداد بودند ، بار دیگر نغمه هاي شوم گذشته را تازه گردانیدند . آنان با طرح 
شعارهاي جدایي خواهانه که » رهایي خلق آذربایجان جنوبي « از  »  سلطه و ستم 
شوونیست هاي فارس « را تبلیغ و ترویج مي کرد ، به پراکندن تخم نفاق در میان 

تیره هاي ایراني پرداختند .

85
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    البته تحرکات و تحریكات جدایي خواهانه ي گروه هاي چپ کمونیست ، این بار 
به مساله آذربایجان محدود نگردید ؛ بلكه این گروه ها یك بار دیگر با هماهنگي 
الزم و هدایت شده از بیرون مرزها ، با طرح شعارهاي دروغین دفاع از »  حقوق 
از » ستم ملي فارس  هاي شوونیست  نالیدن  با  ایران « و  خلق هاي تحت ستم 
، سیستان  و  ، خوزستان  ، کردستان  ترکـمن صحرا  ، در  ایران  «  در جــاي جاي 
بلوچستان و ... برعلیه وحدت ملي و تمامیت ارضي ایران دست به تبلیغات مسموم 

و تحریك آمیز و عملیات مسلحانه زدند . 
این واقعیتي آشكار است که موجودیت » جامعه بزرگ ایراني « و وحدت و یك 
 پارچگي تاریخي ، فرهنگي و نیاخاکي آن ، حاصل زیست مشترك مردماني است که 
طي هزاران سال و در درازاي تاریخ این سرزمین،نسل بعد نسل ،  چونان حلقه هاي 
زنجیر به هم پیوسته ، با هم دلي و هم گامي بسیار و با آگاهي جمعي و تاریخي در 
حول محور » ایراني بودن = ایرانیت  « ، گرد هم آمده اند . در نتیجه » ایراني بودن« 
هویت مشترك و جمعي همه ي گروه هاي این جامعه بزرگ مي  باشد نه عنوان و نام 

و هویت یك گروه ویژه از مردمان این سرزمین .
 جمهوري آذربایجان شوروي تحت رهبري حیدرعلي اوف وتشكیالت تبلیغاتي حزب 
پیروزي  از  آمده پس  به وجود  از فضاي  بهره گیري  با  اتحاد شوروي  کمونیست 
انقالب در ایران ، با چاپ و ارسال صدها هزار نسخه کتاب ، جزوه و نشریه به 
ایران و یا با تامین مالي نشر آن ها در کشور، خوراك تبلیغاتي و فكري گروه هاي 
وابسته ي کمونیستي یاد شده را براي نیل به مقصود ، یعني تجزیه ي سرزمین هاي 
ایراني فراهم مي آوردند ؛ اما همه ي تالش هاي تجزیه ي طلبانه ي بازماندگان فرقه 
دموکرات و دیگر گروه هاي کمونیستي به دلیل مقاومت و مقابله ي همان مردماني 
که از سوي این گروه ها » خلق هاي تحت ستم « نام گرفته بودند ، بي ثمر ماند. 
سرانجام با تالشي گروه هاي چپ نماي تجزیه طلب یاد شده ، بار دیگر شمار تازه اي 
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از فرقه اي ها به همراه تعدادي ازفعاالن دیگر گروه هاي کمونیستي به جمـهوري 
شوروي آذربایجان گریختند ، تا از نو ، هم چنان ناله هاي پر سوز و گداز » حسرت « 

از درد » فراق « به اصطالح » آذربایجان جنوبي « سر دهند . 1
اتحاد جماهیرشوروي به سنگ  نپاید که شیشه ي عمر  از آن ، دیري  البته پس   
جزمیت اندیشه ي حزبي حاکم بر آن شكست و کشوري که به حق لقب » زندان 
ملت هاي  تحت ستم «  از هر لحاظ شایسته ي آن بود ، از درون فرو پاشید . چنان 

که گویي از آغاز، هرگز چنین موجودیتي وجود بیروني نداشته است .
 با این همه ، » مساله ي آذربایجان « هم چنان از سوي حاکمان جمهوري آذربایجان 
) اران ( که اینك به ظاهر از بندگي مسكو رها شده بودند ،  چونان متاعي بر ضد 
منافع ملي و تمامیت ارضي ایران ،  در بازار پر مشتري بازي هاي سیاسي قدرت هاي 

منطقه اي و فرامنطقه اي ، آماده ي عرضه به خریداران تازه باقي ماند .
به عقیده ي آگاهان ، رفتار سیاسي دولت  مردان بادکوبه در برابر ایران و در سوء 
 استفاده از مساله ي آذربایجان ، در کل تا کنون کم تر در چهارچوب منافع ملي و 
قابل  ( هم  اران   ( آذربایجان  براي خود جمهوري  راهبردي  سیاست هاي مستقل 
تعریف و جمع بندي بوده است . اکثر این آگاهان چنین رفتاري را بیش تر تابعي از 
سیاست هاي کالن ضدایراني هدایت  شده از بیرون مرزهاي آن جمهوري مي دانند. 
اگر چه این واقـعیت را نیز نمي توان نــادیده گرفت که مردم جــمهوري آذربایجان 
و  استبداد خشن  و  اختناق شدید  زندگي تحت  از هفتاد سال  بیش  ( طي  اران   (
حكومت پلیسي شوروي که با فضا سازي هاي مسموم و گمراه کننده ي تبلیغاتي در 
زمینه ي پژوهش هاي تاریخ همراه بوده است ، با آموزه هاي دروغین و باژگونه اي 
در   . یافته اند  تربیت  و  دیده  آموزش  خود  سرزمین  تاریخي  واقعیت هاي  درباره ي 
نتیجه تا امروز،  هنوز براي بسیاري از مردم و حتا گروهي از روشنفكران آن دیار ، 
درك واقعیت چگونگي مناسبات و پیوندهاي تاریخي و فرهنگي و سرزمیني مردم 



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 88

اران با ایران ،  بسیار دشوار مي باشد .
شواهد  برابر  که  است  بسیار  اهمیت  حایز  نیز  نكته  این  به  توجه   ، همه  این  با   
تاریخي ، گروه هاي بزرگي از مردم اران و بسیاري از روشن فكران آن سرزمین که 
به حق تنها راه دست یابي به استقالل و آزادي واقعي کشور خود را در بازگشت به 
هویت اصیل و تاریخي آن مي دانند ، در مقاطعي که به دور از فشارهاي خارجي، 
تاریخ  بازشناسي  براي  را  همه جانبه اي  تالش  و  توجه   ، یافته اند  انتخاب  فرصت 
واقعي سرزمین اران و در نتیجه ، برقراري نوعي پیوند دوباره با ملت و سرزمین 
ایران از خود بروز داده اند . براي نمونه ، هم چنان که اشاره شد مي توان به دوره اي 
از حاکمیت مساواتیان بر جمهوري آذربایجان پس ازخروج ارتش عثماني از قفقاز 
که به قطع پشتیباني عملي دولت عثماني از جناح پان ترکیست حزب مساوات و 
در نتیجه خواست مردم و دولت جمهوري آذربایجان به ایجاد تشكیل فدراسیون با 

ایران ، اشاره کرد . ) پیوست شماره ي شش( 
یـا ایـن که مي توان دوره اي از حیات این جمهوري ، در فاصله زماني اواخر عصر 
 ، اتحاد شوروي  در  اجراي گالسنوست گرباچف  از  ناشي  ) که تحوالت  شوروي 
سبب کاهش فشار و سستي مهار مسكو بر جمهوري هاي تابعه از جمله آذربایجان 
شده بود ( تا به قدرت رسیدن جبهه ي خلق به رهبري ابوالفضل ایلچي بیك را به 
یاد آورد که کشش هاي تاریخي مردم جمهوري آذربایجان در همگرایي با ایران ، 
با احساسي وصف  ناپذیر از زبان روشن فكران آگاه و مستقل این جمهوري که یك 

دوره کوتاه مدت آزادي بیان و اندیشه را تجربه مي کردند، جاري مي شد .)2(  
 دوره ي اخیر نیز با قدرت یابي جبهه ي خلق آذربایجان در اواخر بهار سال 1371 
خورشیدي ) 1992 میالدي ( که به محاق آزادي هاي به دست آمده انجامید ، دچار 
وقفه گردید . ابوالفضل ایلچي بیك رهبر جبهه خلق از عناصر افراطي و شناخته شده 
 پان ترکیست دست  نشانده  ي ترکیه بود که هرگز تمایل خود را به تاسیس کشور 
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و حكومت خیالي توران به رهبري ترکان پنهان نمي کرد . وي پس از رسیدن به 
از سال 1938  را  که  آذربایـجان  مــردم جمهوري  زبان  ، عنوان رسمي  قدرت 
میالدي ) 1317 خ ( در شوروي »  آذري « خوانده شده بود  » ترکي « اعالم کرد 
و آن را در دي ماه سال 1371 به تصوییب مجلس آن کشور رسانید . جمهوري 
آذربایجان در زمان حكومت جبهه ي خلق، به دروازه ي ورود و نفوذ دولت ترکیه 
با  آشكاري  و  نزدیك  روابط  ایلچي بیك   . بدل گشت  مرکزي  آسیاي  و  قفقاز  به 
گــروه هاي افراطي پان ترکیست در ترکیه از جمله با سازمان تندرو و شبه  مافیایي 
» گرگ هاي خاکستري « و بنیان گذار و رهبر وقت آن ،  الب ارسالن ُترکش داشت .

 در دوران حاکمیت جبهه خلق ، بار دیگر » پان ترکیسم« هواخواه ي ترکیه به جاي 
» پان آذربایجانیسم « ) پندار پیوستن آذربایجان به اران ( در دوران شوروي با همان 
شعارهاي تكراري دستگاه ي تبلیغاتي حزب کمونیست جمهوري آذربایجان شوروس 
آذربایجان شمالي و  لزوم » وحدت  آذربایجان جنوبي « و  بر » رهایي خلق  که 
جنوبي« ... تاکید داشت ، محور اصلي حرکت هاي ضد ایراني گروه هاي تجزیه  طلب 
فراري بادکوبه نشین قرار گرفت . در فرآیند این حرکت ، عوامل بازمانده ي فرقه 
دموکرات آذربایجان که تا دیروز و پیش از فروپاشي شوروي در خدمت تشكیالت 
تبلیغاتي حزب کمونیست جمهوري آذربایجان شوروي ، بر ضد تمامیت ارضي ایران 
فعالیت مي کردند ، این بار در خدمت اهداف پان ترکیستي جبهه خلق ،  هم چنان به 

انجام همان وظایف گمارده شدند . 
خاطر  به  ایلچي بیك  حكومت  دردوران  آذربایجان  وجمهوري  ایران  میان  روابط 
جدایي  و  ایران  تجزیه ي  از  وي  دولت  تبلیغاتي  و  سیاسي  آشكار  حمایت هاي 

آذربایجان ـ و چند استان دیگر ـ  همواره با تنش هاي فراوان همراه بود .
روشن فكران جمهوري  و  مردم  از  بسیاري  از سوي  خلق  جبهه  ترك گرایي  البته 
که  جا  آن  تا  ؛  شد  روبرو  اعتراض آمیز  و  تند  واکش هاي  با   ) اران   ( آذربایجان 
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برخي اقلیت هاي قومي ساکن این جمهوري از جمله تالش ها به رهبري ژنرال » 
علي اکرم همت اف « در پاسخ به این اقدام جبهه خلق به ناچار دست به قیام مسلحانه 
جمهوري  از  خود  سرزمین  جدایي  خواستــار   ، قیام  این  در  تباران  تالش    . زدند 

آذربایجان و تاسیس جمهوري » تالش ـ مغان « با مرکزیت » لنكران « بودند . 
ایلچي بیك و جبهه خلق وي به سرعت در گرداب بحران هاي داخلي   حكومت 
وخارجي، که حاصل سوء سیاست  از جمله درماندگي این جبهه و رهبري آن از حل 
مساله ي قراباغ و غرق شدن در افراط گرایي هاي پان ترکیستي بود ، گرفتار آمد و 
سرانجام با قیام واحدهاي نظامي سرخورده از شكست در جنگ با ارامنه و با راي 

مجلس ملي آن کشور در تیر ماه 1372 از قدرت ساقط گردید .
در پي سقوط حكومت جبهه خلق ، حیدرعلي اف کمونیست کهنه کار و فرصت       جو که 
پس از فروپاشي اتحاد شوروي به نخجوان پناه برده بود و در جلب اعتماد و حمایت 
قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي به ویژه دولت هاي امریكا و ترکیه مي  کوشید،  
که  مي شوم  یاد آور   . گرفت  دست  به  آذربایجان  جمهوري  در  را  قدرت  دیگر  بار 
حیدر علي اف پیش از این از ژوییه سال 1969 )خرداد 1348( که به دبیر اولي حزب 
کمونیست آذربایجان شوروي منصوب شد و تا سال 1987 میالدي )1366 خ( که 
ناچار از مقام خود در رهبري این جمهوري استعفا نمود ،  قدرت بالمنازع را در این 
جمهوري در دست داشت . افزون بر آن ، وي پس از کسب مقام ریاست پلیس 
مخفي ) کيـ  جيـ  بي ( و عضویت کامل در دفتر سیاسي حزب کمونیست شوروي 
در زمان » اندره پوف « ) صدر هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي= 
رهبر شوروي( به یكي از پرنفوذترین مقامات در رهبري اتحاد جماهیر شوروي بدل 

گردید بود . 
از میان رهبران جمهوري آذربایجان در دوران شوروي ، حیدرعلي اف از سرسخت ترین 
 . اران شمرده مي شد  به  آن  الحاق  و  ایـران  از  آذربـایجـان  تـجزیه ي  مـدافعان 



91 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

شاید تنها » میرجعفرباقر اوف « که در دوران استالین عهده دار رهبري جمهوري 
آذربایجان شوروي و بنیان گذار حقیقي و رهبر واقعي و پدر معنوي فرقه ي دموکرات 

آذربایجان بود را مي توان با وي برابر نهاد .
علي اف در دوران طوالني حاکمیت خود بر جمهوري آذربایجان شوروي ، از هیچ 
کوششي براي پیش برد سیاست راهبردي حزب کمونیست و دولت اتحاد شوروي در 

سوء استفاده از مساله ي آذربایجان خودداري نورزید .
مقارن دهه ي  آذربایجان که  بر جمهوري  دوران حكومت وي  از  اگر چه بخشي 
پایاني عصر سلطنت پهلوي در ایران بود ، به دلیل برقراري نوعي سیاست حسن 
هم جواري میان ایران و شوروي ، شیوه ي تبلیغاتي به کار گرفته شده از سوي حزب 
کمونیست شوروي و حكومت باکو در مساله ي آذربایجان به گونه اي طراحي مي   شد 
که بیش تر به کار مصرف داخلي در خود جمهوري آذربایجان مي آمد ؛ اما بخشي 
دیگر از دوران حكومت علي اف بر جمهوري آذربایجان شوروي که با ارتقاي نام 
 برده به ریاست پلیس مخفي و عضویت کامل او در دفتر سیاسي حزب کمونیست 
اتحاد شوروي همراه بود ، با پیروزي انقالب اسالمي در ایران هم زمان گردید . در 
این دوران ، چنان که در آغاز این بخش به آن اشاره شد ، دولت و حزب کمونیست 
تدارك کننده ي  و  پشتیبان  بزرگ ترین   ، وي  رهبري  تحت  آذربایجان  جمهوري 
، نه تنها در آذربایجان که در  حرکت هاي جدایي  طلبانه ي  گروه هاي کمونیستي 

سراسر ایران شمرده مي شد .
 هم چنین در همین دوران است که علي اوف براي مقابله با نگراني هاي عمیقي که 
در پي پیروزي انقالب اسالمي در ایران ، از بیداري اسالمي و ملِي هویت طلبانه و 
استقالل خواهانه در جمهوري هاي مسلمان  و بیش تر ایراني نشین مسلمان اتحاد 
شوروي در میان رهبران آن کشور پدید آمده بود ، سیاست هاي فرهنگي و تبلیغاتي 
ضداسالمي ـ ایراني شدیدي را در جمهوري هاي یاد شده ،  به ویژه در جمهوري 
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آذربایجان به مورد اجرا گذاشت . 
ایلچي  بیك،  ،  در پي سقوط حكومت جبهه ي خلق و دولت  چنان که گفته شد 
علي اوف با کسب مجدد قدرت در جمهوري آذربایجان و با توجه به تغییر     یك جانبه 
معادله ي جهاني قدرت به نفع امریكا ، بي درنگ در پي جلب حمایت همه جانبه ي 
آن کشور و متحدان منطقه اي آن به ویژه ترکیه و اسراییل برآمد . البته پیش از 
وي ، ایلچي  بیك و جبهه خلق نیز در سایه ي حمایت  هاي دولت ترکیه ، در همین 

مسیر حرکت مي کرد . 
 باید توجه داشت که براي امریكا نیز استفاده از موقعیت  حساس و ممتاز جمهوري 
آذربایجان در منطقه از اهمیت زیادي برخوردار مي باشد. زیرا هر گونه نفوذ و حضور 
موثر آمریكا در جمهوري آذربایجان مي تواند از یك سو راه تسلط بي چون و چراي 
این کشور بر بخش دیگري از » جغرافیاي نفت « ) پیوست شماره هفت( یعني برآسیاي 
مرکزي، قفقاز و حوزه ي دریاي مازندران را هموارتر سازد و از طرف دیگر با مهار 
بیش تر کشورهاي رقیب یا متخاصم منطقه ، مانع شكل  گیري احتمالي اتحادیه اي 

منطقه اي از کشورهاي روسیه ، ایران ، چین و هند در دفاع از خود شود . )3(
افزون برآن ، آمریكا نشان داده است که براي مقابله با ایران ، از هر وسیله اي استفاده 
خواهد کرد و در نیل به مقصود از هرگونه خدماتي که از سوي دیگر کشورها ارایه 
شود ، استقبال مي نماید . از این رو ، روشن است که امریكا بخواهد براي دامن زدن 
به احساسات قومي در ایران ، از نقشي که حكومت بادکوبه مي تواند با طرح مساله ي 
آذربایجان و تبلیغ  پندار الحاق گرایانه پان آذریسم و پان ترکیسم در راستاي اهداف 
امریكا ایفا کند ، بهره برداري الزم را به عمل آورد. نقشي که اجراي آن طي بیش از 
هشت دهه ي گذشته ) از سال 1918 میالدي ( در تخصص دولت مردان باکو بوده 
است و حیدرعلي اوف از ماهرترین بازیگران این صحنه در طول دوران دراز اقتدار 
خود بر جمهوري آذربایجان بود ) این نوشته زماني به نگارش در آمد که هنوز حیدر 
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علي اوف زنده بود وبر اریكه قدرت در جمهوري جعلي آذربایجان » اران تاریخي  « 
تكیه داشت . اگر چه امروز فرزندنش » الهام « با الهام از همان محافل و قدرت هاي 
بیگانه  و نیز دیگر دست آموختگان او در مكتب شارالتانیسم سیاسي ، همان راه 
رفته ي او را مي پیمایند و بنا بر عادت مالوف در چاکري و امربري از بیگانگان از 

هم سبقت مي گیرند ( .  
در فــرآیند این تحـوالت اسـت که مـي بینیم تـحرکات  تـجزیه  طـلبانه اي که  
تـحت  عنوان » مساله ي آذربایجان « تا  پیـش از فروپاشي شوروي ، در محور 
ـ  باکو  محور»  به  به سرعت   ، آن  از  بعد  اینك   ، داشت  جریان  مسكو  باکو ـ 
آنكاراـ تل اویو « و » باکو ـ واشنگتن ـ تل اویو« منتقل شده است و اسراییل ، 

نقش محوري در فرآیند این بازي خطرناك را ایفا مي کند . 
حمایت هاي  از  برخورداري  با  باکو  حكومت  اخیر،  دهه  دو  طي  که  آن  حاصل 
آشكار آمریكا ترکیه و اسراییل بار دیگر فعالیت هاي سیاسي و تبلیغاتي گذشته 
ابعاد  با سازمان دهي جدید و در قالبي نو و  « را  آذربایجان  مساله ي  پیرامون » 

گسترده تر از سر گرفته است. به عنوان نمونه ي :  )4( 
آموزه هاي  با   » جدایي  خواه   « محافل  توجهي   قابل  تعداد  تشکیل   
و  اروپا  در   » آذربایجاني ها  انجمن   «  : نام  به  پان ترکیست  افراطي 
آمریکاست اعضاي اصلي و گردانندگان این انجمن ها در درجه اول، 
ماموران ] حکومت [ اران قفقاز ) جمهوري آذربایجان( هستند و برخي 
از ترکان ترکیه و در هر یک از آن ها ، تني چند از ایرانیان ترك زبان 
هستند  وغالم یحیي  پیشه وري  عصر  تبلیغات  تاثیر  هنوزتحت  که 

نیزحضور دارند .
به ظاهر این انجمن ها ماموریت دارند که در دنیاي آشفته ي امروز ، 
کار انجام نشده ي پیشه وري را به یاري کمپاني هاي نفتي امریکایي 

به انجام برسانند. 

هم زمان با تشكیل و گسترش فعالیت انجمن هاي یاد شده در اروپا و آمریكا ، در 
ایران نیز با هدایت برخي محافل و فعاالن شناخته شده و ناشناخته ي پان ترکیست  
انجمن هاي مشابه اي به ویژه در سطح دانشگاه هاي کشور تاسیس گردید و کار خود 
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را با عضوگیري ازمیان استادان و دانش جویان ترك زبان آغاز کر د. نتیجه آن که 
امروز در برخي از  دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالي در سراسر کشور به دلیل 
انگشت شماري دانش جوي ترك زبان  ، چنین  اشتغال به تحصیل حتا تنها تعداد 
انجمن هایي تاسیس و یا مهم تر از آن ، اقدام به انتشار نشریات دانش جویي به 
زبان ترکي شده است . آن چه به راستي در البالي مطالب و مقاالت این نشریات 
جلب توجه مي کند ،  استفاده هاي فراوان از همان مضامین و مفاهیم شناخته شده ي 
کمونیست  ها و پان ترکیست  ها در طرح مساله ي آذربایجان است که در واقع القاء 
کننده ي شبهات تاریخي بسیار در ایراني بودن استان هاي آذربایجاني و ترك زبان 
ایران مي باشد . از جمله طرح و تبلیغ این دیدگاه  نادرست این است که : شمال و 
جنوب ارس در گذشته » یك واحد سیاسي مستقل به نام کشور آذربایجان « را 
تشكیل مي داده است که براي آخرین بار دردهه هاي آغازین قرن نوزدهم میالدي 
و در جریان جنگ هاي ایران و روس با شمشیر بي عدالتي به دو قسمت تقسیم و هر 
بخش آن سرنوشت جداگانه اي پیدا کرده اند .)5( ) پیوست شماره هشت  ( البته باید گفت 

که این گونه هیاهوي تبلیغاتي در یكی دو سال اخیر کمی فروکش کرده است .
  براي هماهنگي میان تالش هاي پراکنده ي تجزیه طلبانه ي انجمن هاي یاد شده ، در 
سال 1997 میالدي )1376 خ ( مجمعي به نام » کنگره جهاني آذربایجاني ها « در امریكا 
بنیان  گذاري شد . نخستین مجمع عمومي این کنگره در ماه ژوین همان سال ) 1997 
م / 1376 خ ( در شهر لوس آنجلس آمریكا برگزار گردید . در این مجمع نمایندگاني 
از سوي به اصطالح انجمن هاي گوناگون آذربایجاني  ها در سراسر اروپا و امریكا 
وکانادا حضور یافته بودند . از ایران نیز دکتر جواد هیات پان ترکیست سرشناس و 

صاحب امتیاز نشریه ترکي زبان وارلیق در آن شرکت کرده بود .)7(
در نشست لوس آنجلس ، دکتر ضیا صدر ) سیدضیاالدین صدراالشرافي ( به عنوان 
دبیر کنگره ، دکتر علیرضا نظمي به عنوان دبیر امور بین المللي ، اسماعیل جمیلي 
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انتشارات و محمد فیاض به عنوان خزانه دار  و علیرضا اردبیلي به عنوان مسئول 
انتخاب شدند .

جلسات نخستین کنگره جهاني آذربایجاني ها در لوس آنجلس با تشنجات فراوان 
میان دو جناح » استقالل چي « ) استقالل طلب ( که رسما از جدایي آذربایجان از 
ایران و الحاق آن به جمهوري آذربایجان دم مي زنند و » فدرالیست  « که طرفدار 
خودمختاري آذربایجان در چهارچوب سرزمین ایران هستند ، هم راه بود . گروه اول 
حتا اجازه افراشتن پرچم ایران را در این کنگره ندادند و خواستار برافراشته شدن 

پرچم جمهوري آذربایجان در جلسات کنگره بودند .
کمابیش یك سال بعد ، دومین کنگره جهاني آذربایجاني ها در روزهاي شنبه 30 
واشنگتن  شهر  در   )1377 خرداد   10 و   9  (  1998 سال  مه  ماه   31 یك شنبه  و 
گشایش یافت . برگزارکنندگان این کنگره در دعوتنامه ها تصریح کرده بودند که 
»  هشتادمین سالگرد استقالل کشور آذربایجان « را جشن مي گیرند. به یاد آوریم 
که هشتاد سال قبل از آن ، در بیست و هفتم ماه مه 1918 ) ششم خرداد 1297( 
قفقاز   اران  براي سرزمین  آذربایجان  نام  با جعل  پان ترکیست هاي حزب مساوات 
دولت جمهوري آذربایجان را تحت حمایت مستقیم ارتش عثماني در شمال ارس 
تاسیس کردند که تنها نزدیك به دو سال دوام آورد و پس از آن این جمهوري در 

زیر سلطه کمونیست ها تا هفتاد سال بعد از هیچ گونه استقاللي برخوردار نبود .
براي دعوت شدگان به دومین کنگره جهاني آذربایجاني ها ،  دو دعوتنامه جداگانه ، 
یكي به زبان انگلیسي و با امضاي دکتر علي  نظمي دبیر امور بین آلملل نخستین 
کنگره جهاني آذربایجاني ها و دیگري به زبان هاي فارسي و انگلیسي و با امضاي 
محمد فیاض خزانه دار همان کنگره فرستاده شده بود . در متن فارسي دعوتنامه 

اخیر، شعار » زنده باد آذربایجان متحد « و متن انگلیسي آن عبارت : 
 Long Live Azerbaijan and Unity of Sarafly Azerbaijan
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فیاض  امضاي محمد  . دعـوتنامه اي که  بود  نوشـته شده  پرده پوشي  بدون هیچ 
را داشت سر راست )مستقـیم ( از سـفارت جمهوري آذربایجان در واشنگتن براي 

مدعوین نمابر ) فاکس ( گردیده بود و بر صدر آن این نوشته به چشم مي خورد : )8(
» از سفارت آذربایجان 84200004 – 202 ساعت 16/04 «

دکـتر ضـیاءصـدر دبـیر اولین کـنگره آذربـایجاني ها که از جناح فدرالیست ها است 
طي اطالعیه اي ضمن تقبیح عمل دوستانش در ارسال دعوتنامه مذکور با همكاري 

سفارت جمهوري آذربایجان، اعالم کرد که : )9(
گردهمایي آتي واشنگتن ] کنگره دوم [ به کلي فاقداعتبار حقوقي، 
اصولي واخالقي است ... و جزدو دبیر فوق الذکر ] نظمي و فیاضي [ 
دیگردبیران کنگره آن را طردو به اصطالح فرنگي » بایکت « کرده اند .

      وي سپس براي الپوشاني نیت واقعي جناح خود که در پي تجزیه ي 

آذربایجان از پیکره ایران به شیوه فرقه دموکرات پیشه وري است ، 
شعارسرمي دهدکه : )10( 

 ما کنگره هاي خودرا همواره درسایه نقشه ایران ودر زیر پرچم سه 
رنگ آن برگزار کرده و خواهیم کرد . 

       براي آگاهي از نیت واقعي و شوم برگزارکنندگان کنگره مذکور،  در بخش هایي 
از گزارش » تقي مختار « مدیر و سردبیر نشریه » ایرانیان واشنگتن « که تنها 
روزنامه نگار ایراني شرکت کننده در دومین کنگره جهاني آذربایجاني ها در واشنگتن 

بود و خود نیز اهل آذربایجان است ،  در زیر آورده مي شود :  )11(
محل برگزاري کنگره در» سالن کنتیانتال « در طبقه سوم ساختمان 
شهر  قلب  در  واقع  واشنگتن  جورج  دانشگاه  در  سنتر  ماروین 

واشنگتن بود ... 
      ... شرکت کنندگان در کنگره عالوه بر » هدایت اروج اف « مشاور 
ریـیس جمـهوري آذربـایجان ] حـیدرعـلي اف [  در امور ملیت ها، 
آن کشور  رییس جـمهوري  دفتر سیاسي  « مدیـر  » علي حسن اف 
، » حافظ جالل اوغلي  پـاشایف « سفیر دولت جمهوري آذربایجان 
 « رییس حزب  بیک  ایلچي   معاون   ، علي کریم اف«   « واشنگتن،  در 
جبهه خلق « جمهوري آذربایجان ، » فرامرز مقصوداف « ریــیس 
آکــادمي علوم و نماینده پارلمــان آن کــشور ،  » فــخــرالدین 
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  ، واشــنگتــن  در  آذربایــجان  جــمهوري  کنسول   ،  » قربان اف 
» صابررستم خانلو « نویسنده و عضو شوراي نویسندگان آن کشور 
پارلمان  نمایندگان  و  علوم  آکادمي  اعضاي  از  نفر  بیست  حدود  و 
جمهوري آذربایجان بودند. عالوه بر اینان ، یک خانم امریکایي استاد 
 (  » فولر  گراهام   « نیز  و   » آلشتاد  آدري   « نام  به  هاروارد  دانشگاه 
هر دو متخصص » ترك شناسي « ( و نیز نمایندگان ایراني برخي از 
انجمن هاي گوناگون آذربایجاني ها، از ایاالت مختلف امریکا، کانادا و 

کشورهاي اروپایي در کنگره حضور داشتند .
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دو نقشه حیرت انگیز
 

در این نشست نیز : 12
مثل اغلب اجتماعات دیگر،  میزهایي درکنار هم چیده شده و برخي   
نشریات ، کتاب ها، ویدیوها ، نوارها و سي دي هاي موسیقي و غیره به 
حاضران فروخته مي شد. در روي نخستین میز تعدادي کتاب تاریخي، 
ادبي، داستان و مجموعه هاي شعر به زبان ترکي ارایه مي شد که گر 
چه مسئول آن فرد ناشناسي بود، ولي وجود یک دسته کارت ویزیت » 
شرکت کتاب جهان «  متعلق به دکتر حسن جوادي از واشنگتن ، گواهي 
مي داد که حداقل این مجموعه  از کتاب ها و نشریات توسط » شرکت 
کتاب جهان « در کنگره ارایه شده  است . دکتر حسن جوادي که عالوه 
بر فروش کتاب در کار نشر کتاب نیز فعالیت دارد ، ایراني است و در 
حال حاضر رییس بخش آذري رادیو » صداي امریکا « می باشد . وي 
چند سال پیش براي احراز این مقام از برکلي کالیفرنیا به واشنگتن نقل 

مکان کرد ... 13
هم چنین : 14

 عالوه بر ارایه کتاب هاي شعر و داستان ... یک کتاب نفیس و سراسر 
از  آذربایجان  جمهوري  رییس  حیدرعلي اف  دیدار  به  مربوط  رنگي 
ایاالت متحده امریکا، در شمار دیگر نشریاتي بود که در روي این 
جلد  روي  مي شد.  عرضه  شرکت کنندگان  به  رایگان  طور  به  میزها 
کتاب مربوط به دیدار حیدرعلي اف از ایاالت متحده ،  با تصویري از 
مالقات وي با پرزیدنت کلینتون در کاخ سفید تزیین شده ]بود[ و در 

پشت آن آرم هاي رنگي چهارشرکت مهم نفتي : 

 Mobil ,Exxon ,Amoco ,Chevron  به عنوان حمایت کنندگان مالي کتاب به چاپ 
رسیده است .

   نقشه ي یكم : 13    
نسخه هاي  مجموعه،  این  میان  در  چیز  حیرت آورترین  همه  این  با 
رنگي یک نقشه ي » آذربایجان مستقل « از ایران بود که از سوي 
آذربایجان جبهه  واحد مستقل   ( » آذربایجان مستقل  » جبهه متحد 
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سي ( چاپ شده و در آن از اردبیل و تبریز و ارومیه در شمال غربي 
ایران،  تا قزوین، همدان, اراك در جوار تهران، به عنوان محدوده ي 
آذربایجان   « نقشه  این  بر اساس  آذربایجان مشخص شده است. 
مستقل « خود داراي 9 » مرکزیت مدیریت «  )  استان ( خواهد بود که 
به ترتیب عبارتند از : اراك، اردبیل، قزوین، همدان، مراغه، ارومیه، 

ساووج، تبریز، زنجان. « ) نقشه شماره 1 ( 

     نقشه ي دوم : 15    
    نقشه حیرت انگیز دیگر ) که فقط یک نسخه ي بزرگ از آن به 
متحد  و  » کشور مستقل   ) بود  پانل ها نصب شده  از  دیواره ي یکي 
آذربایجان « ) ادغام شده ي جمهوري آذربایجان و استان آذربایجان 
ایران ( ] یعني تمام مناطق یادشده ي باال[ را نشان مي داد که ظاهرا 
به  اســت  قرار  ایران  از  آذربایجان  اســتان  کامل  از جدایي  پس 

وجود آید.) نقشه شماره 2 ( 

 جالب این که : 16    
 روز شنبه در نخستین اجالس کنگره، ابتدا پیام حیدرعلي اف رییس 
جمهوري آذربایجان، توسط هدایت اروج اف مشاور رییس جمهموري 
ایلچي  بیک  امور ملیت ها قرائت شد. آن گاه علي کریم اف معاون  در 
پیام رییس » جبهه خلق « جمهوري آذربایجان را قرائت کرد. سپس 
فرامرز مقصوداف  رییس آکادمي علوم و نماینده ي پارلمان جمهوري 

آذربایجان به قرأت پیام آکادمي علوم آن کشور پرداخت.

 نخستین سخنران کنگره علي  حسن اف مدیر دفتر سیاسي رییسي 
نویسندگان، استادان  از  برخي  از وي  و پس  بود  آذربایجان  جمهوري 
جمهوري  پارلمان  نمایندگان   ، علوم  آکادمي  اعضاي   ، دانشگاه  ها 
 آذربایجان و نمایندگان انجمن هاي آذربایجاني، یکي پس از دیگري 
سخناني بیش تر در خصــوص » آذربایــجان یک پارچه «  ، » آذربایجان 
مستقل « ، » ظلم حکومت هاي فارس « ،  » شوونیسم فارس « و ... 

ایراد کردند . 

ایراني  اقدامات گستاخانه ي جمهوري آذربایجان در سازماندهي عناصر ضد       
پان ترکیست و توطئه بر علیه تمامیت ارضي ایران ، شاید به دلیل عدم برخورد قاطع 
و مناسب دستگاه  دیپلماسي جمهوري اسالمي با آن ، رفته رفته ابعاد گسترده تري 
یافته است. چنان  که یكي ازآخرین اقدامات ضدایراني دولت بادکوبه در این زمینه 
که در اواخر اسفند ماه 1380 یعني درست تنها کمتر از سه ماه پیش از سفر رسمي 
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حیدرعلي اف ) این سفر در اوایل خرداد ماه سال 1381 انجام شد ( به ایران صورت 
گرفت ، چاپ مطالبي با عنوان » سرزمین پدري « در یكي از کتاب هاي درسي 
بخش هاي  به  نسبت  آشكار  و  رسمي  طور  به  آن  در  که  بود  کشور  آن  مدارس 
بزرگي از سرزمین ایران، ) یعني همان مناطق یاد شده درنقشه  کذایي » آذربایجان 
مستقل« ( ادعاهاي بي  پایه ارضي مطرح شده بود . هم چنین تصویر روي جلد 
کتاب مزبور نیز با نقشه کذایي دیگري که همان نقشه » کشور مستقل و متحد 
آذربایجان« باشد چاپ شد . بنابر گزارش شبكه تلویزیوني اي ـ ان ـ اس جمهوري 
آذربایجان ،  چاپ نقشه و مطالب فوق با تصویب وزارت آموزش و پرورش آن کشور 

صورت گرفته است .)16( ) نقشه شماره3(
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پي نوشت هاي بخش ششم

1- در طول دوران حیات اتحاد جماهیر شوروي ، شاعران و نویسندگان جمهوري آذربایجان به همراه تعدادي 
از شاعران وابسته به فرقه دموکرات که به جممهوري آذربایجان گریخته بودند، در راستاي برنامه هاي سیاسي 
اتحاد جماهیر شوروي و حزب کمونیست جمهوري آذربایجان بر ضد تمامیت ارضي  تبلیغاتي دولت  دستگاه 
ایران ، به مرثیه سرایي هاي پر سوز و گداز از جدایي به اصطالح آذربایجان جنوبي از مام وطن، یعني جمهوري 
آذربایجان پرداختند. این مرثیه گونه هاي نظم و نثر به » ادبیات حسرت «  معروف است. درمقام پاسخ گویي به 
آن، بسیاري از شاعران و نویسندگان ایران خواه آذربایجاني نیز در آثار خود، با یاد آوري حقوق تاریخي ایران در 
قفقاز ، خواستار استرداد سرزمین هاي اشغالي ایران از سلطه روس ها و اتحاد جماهیر شوروي شدند.آثار این دسته 

از شاعران و نویسندگان میهن خواه آذربایجاني به » ادبیات فراق « نام بردار شده است .
  بسیاري از اشعار ترکي و نیز شماري از سروده هاي فارسي شادروان استاد شهریار ،  شاعر بزرگ ملي ایران 

داراي چنین مفاهمي از ایران  خواهي و رهایي سرزمین هاي ایراني از سلطه اجنبي است. 
2- تحوالت شوروي از زبان آکادمیسین بنیادف ـ گفت گوي کیهان با ضیا بنیادف عضو آکادمي علوم شوروي ـ 

روزنامه کیهان  شماره 13731 ـ سه شنبه 18 مهر 1368 
3 -  رویداد  11سپتامبر  ،  آغاز  اجراي برنامه » جغرافیاي نفت « - دکتر هوشنگ طالع ـ ماهنامه ـ گزارش 

ـ  شماره 127 – مهر 1380
4- اران قفقاز درصدد بلع آذربایجان ـ ر 128 

5- صمد سرداري  نیا ـ سرزمین قره باغ ـ  مجله وارلیق ـ شماره 1ـ ر76 
6- به عنوان نمونه؛با موافقت و مجوزمسؤالن وقت دانشگاه تهران،عصر روز14 اسفند ماه سال 1380 ) هم زمان 
با نوشتن این یادداشت ( در تاالر اندیشه کوي دانشگاه، سیمیناري به همین بهانه برگزار گردیدکه چند تن از پان 

ترکیست هاي به اصطالح ترك شناس، از جمله دکتر مقصودلو در آن سخن گفتند .
به نظر مي رسد تالش هاي برنامه ریزي شده ي سال هاي  اخیر براي تبلیغ و ترویج پنداربافي هاي بیمارگونه 
پان ترکیستي در میان ایرانیان ترك زبان ، بخشي از برنامه کالن تري باشد که آمریكا به یاري متحدان منطقه اي 
خود ، یعني دولت هاي ترکیه و جمهوري آذربایجان ، براي تجزیه رواني ملت ایران قبل از هر تهاجم نظامي 

احتمالي به ایران ، در پي اجراي آن بر آمده است . 
با توجه به شمارایرانیان ترك زبان و پراکندگي آنان در سراسر ایران، آسان است تا دانسته شودکه خطرگرایش به 
پندار نارواي پان ترکیسم  حتا ازسوي بخش کوچكي از این جمعیت تاثیرگذار در جامعه ، تا چه اندازه این موضوع 

براي وحدت ملي ایران مشكل ساز خواهد بود.  
7- اران قفقاز درصدد بلع آذربایجان  ـ ر 135 
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گفتني است که دکتر جواد هیئت طي سال هاي طوالني پیش از پیروزي انقالب اسالمي ، رییس بخش جراحي 
و سپس رییس بیمارستان شهرباني بود و چنان که خود معترف است روابط بسیار نزدیك با مقامات درجه اول 
شهرباني از جمله با رییسان کل آن مانند : تیمسار مبصر و دیگران داشت / پشت دیوار حاشا یا در منظر همگان 

ـ  مقاله جواد هیئت ـ  کیهان هوایي ـ شماره 1067 ـ  6 بهمن 1372 ـ ص 15 / 
وي در دوران ریاست بیمارستان شهرباني با همسر یكي از افسران بستري در بیمارستان که به عیادت شوهر 
بیمارش مي آمد رابطه نامشروع برقرار کرد. اقدامات افسر یاد شده در دفاع از حیثیتش به دلیل نفوذ دکتر جواد 
هیئت در دستگاه هاي انتظامي و امنیتي وقت به نتیجه نرسید و منجر به خودکشي آن افسر گردید . آن زن که 
اهل شیراز است اکنون همسر جواد هیئت مي باشد. / به نقل از چند تن از افسران و پزشكان متعهد،  آزاده و 

وطن پرست بیمارستان شهرباني سابق ونیز یكي از بستگان آن زن که از آشنایان نویسنده مي باشد . 
خاندان هیئت در زمره ي خاندان هاي ماسونیك ایران مي باشد. برابر اسناد موجود حداقل پنج تن از اعضاي این 
خاندان عضو لژهاي فراماسونري هستند. بدین ترتیب : 1 ـ جواد هیئت عضو لژ تهران 2 ـ ضیاء الدین هیئت 
عضو لژ تهران 3 ـ تقي هیئت عضو لژ هخامنش 4 ـ مصطفي هیئت عضو لژ هخامنش 5 ـ باقر هیئت عضو لژ 
جویندگان کمال به شماره 101 / کتاب » تشكیالت فراماسونري در ایران « حسین میرـ  انتشارات علميـ  سال 
1370 ـ ص 335 و 346 ـ 351 ـ 296 ( . الزم به ذکر است بخش عمده اسناد این کتاب را شهید شاه آبادي 

پیش از عزیمت به جبهه در اختیار مولف قرار داده بود.
اکثر اعضاي لژ فراماسونري ایران که با پیروزي انقالب به خارج از کشور گریخته بودند، به تدریخ به سازماندهي 
مجدد فعالیت هاي خود پرداختند. مهندس باقر هیئت به همراه پدرزنش هوشنگ ظلي  فراماسون سرشناس از 
سال 1366 در کنار فراماسون هاي نام آشنایي چون حـــسن آذین  فر، دبیر لژهاي مولوي ، حافظ و هاتف و 
حسن دفتریان که به عنوان » استاد اعظم لژهاي ایران «  جانشین جعفر شریف امامي شده است، وظیفه اصلي 

تشكیل لژ بزرگ ایران را بر عهده گرفت. 
امروز نقش فراماسون ها در سازماندهي گروه هاي خارج نشین از جمله سلطنت  طلبان و طیفي از روشن  فكران 
مذهبي تجدید نظر طلب و نیز در برنامه ریز ي و جریان سازي براي نفوذ و استحاله فرهنگي و سیاسي در داخل 

کشور بر کسي پوشیده نیست .
جالب است بدانیم که درسال 1374 از سوي سفارت جمهوري اسالمي ایران در باکو ، مراسم بزرگ داشتي به 
مناسبت هفتادمین سال تولد دکتر جواد هیئت برگزار گردید. به نوشته روزنامه ایران، برگزاري این مراسم به 
درخواست مستقیم حیدرعلي اف  رییس جمهوري آذربایجان صورت گرفته بود. ) روزنامه ایران ـ سال اول ـ 

شماره 210 ـ ص آخر، ستون دیگه چه خبر ـ شنبه 29 مهر ماه 1374 (
8- اران قفقاز درصدد بلع آذربایجان ـ رر 129 ـ 128

9 و 10 - ضیاءصدر ـ اطالعیه ـ نشریه روزگار نو ـ ر 105 ـ اردي بهشت ماه 1377 ـ پاریس
11- دکتر حسن جوادي کتابي به نام » آذربایجان و زبان آن ، اوضاع و مشكالت ترکي آذري در ایران « نوشته 
و آن را در سال 1367 در آمریكا به چاپ رسانیده است. وي در این کتاب با پیروي تام و تمام از شیوه ي تاریخ 



103 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

 نگاري کمونیست  ها و پان  ترکیست  ها در باژگونه جلوه دادن واقعیت هاي تاریخي ،» سرزمین اران و آذربایجان 
را یك کشور و یك واحد سیاسي مستقل « دانسته که در جریان جنگ هاي ایران و روس ، بخش جنوبي آن به 
زیر سلطه ایران رفته است . او هم چنین ضمن تاختن به » شوونیزم زباني و سیاسي فارس ها «، خواستار نگارش 
زبان ترکي با الفباي سریلیك که در جمهوري آذربایجان از زمان استالین تا چند سال پس از فروپاشي شوروي 
مورد استفاده بوده است، به جاي رسم و الخط فارسي  در آذربایجان شده است . اکنون در جمهوري آذربایجان 

براي هماهنگي بیشتر با ترکیه ، ازخط التین مورد استفاده در ترکیه ، استفاده مي شود . 
12 ، 13 ، 14 ، 15- تقي مختارـ  نشریه ایرانیان واشنگتنـ  سال دومـ  شماره 40ـ  22 خرداد 1377 / 12 ژوئن  

1998  مجله ایران شناسي، سال دهم ـ رر 138 ـ 137 ـ 136 
16- دیپلماسي دوگانه جمهوري آذربایجان ـ روزنامه بنیان ـ شماره 39 ـ ص 3 ـ یكشنبه 25 فروردین 1381 
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پیوست شماره یک 

     ضیاء گوك آلب ، از مهمترین  نظریه پردازان پان ترکیسم  که او را  پدر معنوي 
پان ترکیسم  مي نامند ؛ شیوه ي تحـقق ایـدیولوژي پان ترکیسـم را در کـتاب خود به  
نام » اصـول ترك گرایي« ) تورك چولوقون اساس لري ( به این صورت بیان مي کند : 

 استحاله  و حتي بیرون راندن  اقوام غیر ترك از ترکیه و کشور هایي 
که عناصر غیر ترك در آن هاسکنا دارند، شرایط عمده براي ایجاد 
بسیاري صورت  اقدامات  زمینه  این  در  البته   . است  ترکي  فرهنگ 
گرفته است . اکنون نیز ادامه دارد و آن چه صورت مي پذیرد اندك 

هم نیست . 
محدوده ي  از  ترك  غیر  اقوام  راندن  بیرون  پیرامون  آلب  گوك  ضیاء  نظریه       
 ، یونانیان   ، ارامنه  نتیجه اش نسل کشي و قتل عام  گسترده   ، امپراتوري عثماني 
کرد ها ، آسوریان و دیگر ملل  زیر ستم این امپراتوري بود که اوج آن در سال هاي 
میان 1915 تا 1916 میالدي رخ داده است  ) نگاه کنید به : عنایت اهلل رضا  - دایره 

المعارف اسالمي ( . 

نسل کشي  ارامنه  : 
      میان سال هاي 1915 تا 1916 میالدي )1295ـ  1294 خ ( کمابیش 1/5 میلیون 
نفر از ارمنیان ساکن امپراتوري عثماني در جریان یك تصفیه نژادي بسیار خونین از 
سوي نیروي هاي پان ترکیست که قدرت را در قالب حزب اتحاد و ترقي  در امپراتوري 
عثماني در دست داشتند  و با دخالت مستقیم  انورپاشا  از رهبران این حزب ، قتل عام 
شدند و کمابیش 600 هزارتن دیگر از ارمنیان در کوچ اجباري و فرار از برابر دژخیمان 

پان ترکیست به کشور هاي همسایه و گروهي نیز به اروپا پناهنده شدند . 
چنان که گفته شد اوج این کشتار هاي دستجمعي وقتل عام ها میان سال هاي 1915 
تا 1916 بود ؛ ولي پیش از این  یعني سال هاي آغازین  برروي کار آمدن حزب اتحاد 

و ترقي و پان ترکیست ها در عثماني ، این تصفیه نژادي آغاز گشته بود .
 بنابر آمار ، شمار قتل عام  شدگان ارمني  درسال هاي یاد شده باال،  حدود نیمي از 

جمعیت  این ملت را شامل مي شده است . 
   عنایت اهلل رضا – دانشنامه بزرگ اسالمي –  جلد 7 -  » ارمنستان « - ر 696 – 

چاپ اول –1375- تهران 
 Richard G. Hovannisian,The Armenian People from Ancient to Modern
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Times , volume 2 , ISBN:1-4039-6422-x ,page 271

نسل کشي یونانیان :
دستور قتل عام یونانیان  نیز به مانند ارمنیان بر پایه و اساس آموزه هاي نژاد پرستانه  
پان ترکیستي  امثال ضیاء گوك آلب در طول جنگ اول جهاني  و پس از آن در 
دستور کار سران حزب اتحاد و ترقي و سپس کمالیست ها قرار گرفت و به مورد اجرا 
گذاشته شد . بنا بر نظر پژهندگان سیر پان ترکیسم و نیز گزارش هاي دیپلمات هاي 
خارجي مقیم ترکیه از جمله، جورج دابلیو رندل از وزارت خارجه  انگلستان ، در این 
قتل عام ها ، چند صد هزار تن از یوناني تباران قتل عام  شدند  و حتا بسیاري از 
ایشان پس از آتش بس میان یونان و ترکیه، در معرص این قتل عام ها قرار گرفتند .

 Assyrian International News Agency, International Genocide Schol ars Association
  Officially Recognizes Assyrian, Greek Genocides, Retrieved on 2007-12-15
  Foreign Office Memorandum by Mr. G.W. Rendel on Turkish Massacres and
 Persecutions of Minorities since the Armistice) 20 March 1922)
 ·  R. J. Rummel. “Statistics of Democide”. Chapter 5, Statistics Of Turkey’s Democide
Estimates, Calculations, And Sources. http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP5.
HTM. Retrieved 2006-10-04.

نسل کشي آسوریان :
       آسوریان نیز چون ارمنیان ، کردان ، یونانیان و دیگر اقوام و ملت هاي تحت ستم  
امپراتوري عثماني ) که از باستان زمان در سرزمین هاي نیاخاکي خود بود وباش داشتند 
واینك تنها چند قرن بود که در متصرفات عثماني قرار گرفته بود ( از دم تیغ بیداد و 
خون ریز پان ترکیست هاي نژادگرا گذشتند و درجریان  یك نسل کشي گسترده ، قتل 
عام گردیدند . گروه هاي بزرگي ازآسوریان در فرار از این قتل عام نژادي به کشورهاي 

همسایه به ویژه ایران پناه بردند و شمارکمتري هم به کشورهاي اروپایي رفتند .
         بنابر اسناد و شواهد موجود در جریان این نسل کشي ، بیش از 275 هزار آسوري 

به دست ترکان گشته شدند . 
 Samuel Totten, Paul Robert Bartrop, Steven L. Jacobs, »Dictionary of Genocide«,Greenwood

Publishing Group, 2008. pp 25-26
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قتل عام و نسل کشي کرد ها :
برپایه گزارش مجله تحقیقات نسل کشي ، برنامه تدوین شده اي از سوي ترکان جوان 
براي تغییر هویت کردها ، اخراج آن ها از سرزمین هاي اجدادي و جا به جایي آنان و 

بخش کردن آنان به گروه هاي کوچك و پراکنده از هم به مورد اجرا گذاشته شد .
    در اجراي این سیاست تبعیض نژادي و قومي ، کرد ها مجبور به جا به جایي  و 
کوچ و پیاده روي هاي مرگبار براي ترك سرزمین هاي اجدادي خود گردیدند . چنان 
که تنها در درازاي جنگ اول جهاني ، ترکان جوان بیش از 700 هزار تن از کرد ها را 
مجبور به مهاجرت و ترك خان و مان خود نمودند که در طي آن  ، بیش از نیمي از 
این 700 هزار تن یعني بیش از 350 هزار تن از کرد ها در جریان  این کوچ اجباري، 
در طول مسیر کوچ یا به دست نیروهاي نظامي ترك کشته شدند و یا بر اثر سختي 

راه و گرسنگي از پا در آمدند .

 Schaller, Dominik J. and Zimmerer, Jorgen ‘Late Ottoman genocides: the dissolution
of the Ottoman Empire and Young Turkish population and extermination policies—

 introduction’, Journal of Genocide Research, 10:1, 7 – 14. Online access: [1] (Accessed
March 2011)

 برپایه ي همین سیاست نژادگرایانه پان ترکیستي ، یعني انگار هویت کردي ، حكومت 
از آن حكومت هاي کمالیست ها ) هم دولت هاي الییك و هم  ترکان جوان و پس 
دولت هاي به اصطالح اسالم گراي آن ( کردها را با عنوان » ترك هاي کوهستاني « 

رده بندي کرده اند و آن را در قانون اساسي ترکیه هم گنجانیده اند .
   Turkey - Linguistic and Ethnic Groups - U.S. Library of Congress

    Bartkus, Viva Ona, The Dynamic of Secession, (Cambridge University Press, 1999),

 90-91

کشتار درسیم :
   میان  سال هاي 1937- 1938 میالدي )1316 تا 1317 خ(  میان 65 تا 70 هزار 
تن از کردهاي علوي مذهب به دست دولت ترکیه که سیاست هاي آن برپایه آموزه 
هاي پان ترکیسم تدوین شده است  قتل عام شدند . در این میان چند صدهزار تن 
دیگر از آنان ناچار از به کوچ اجباري  شدند ، و از سرزمیني که قرن ها در آن بود و 

باش داشتند تبعید گردیدند .
   Bruinessen, Martin van (1994). “Genocide in Kurdistan? The Suppression of the
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 Dersim Rebellion in Turkey (1937-38) and the Chemical War Against the Iraqi Kurds
 (1988)”. In Andreopoulos, George J. Genocide: Conceptual and Historical Dimensions.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 141–170. http://www.let.uu.nl/~martin.

 vanbruinessen/personal/publications/Bruinessen_Genocide_in_Kurdistan . pdf.
 David McDowall, A modern history of the Kurds, I.B.Tauris, Mayıs 2004, s.209

    “Alevi-CHP rift continues to grow after Öymen remarks”. Today’s Zaman. 24
November 2009. http://www.todayszaman.com/tz-web/news-193807-alevi-chp-rift-

continues-to-grow-after-oymen-remarks.html.
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پیوست شماره دو
تور و تورك ، توران و توکان  

با توجه به زندگي چادرنشیني و کوچ گري ، رفته رفته میان برخي از تورانیان و اقوام  
اورال ـ و ـ آلتایي مانند غزها و قپچاق ها روابطي برپا گردید که بر روي احوال  دو 

گروه ، تاثیر گذارد .
در اثر این آمیزش ، زبان دو گروه یعني تورانیان و مردمان اورال ـ و ـ آلتایي در هم 
آمیخته  شد . بدین سان ، مي توان زبان » توَرکي« را زبان مردمان توراني ایراني نژاد با 

آمیختگي با زبان مردمان اورال ـ و ـ آلتایي دانست .
آن چه که امروز از آن به عنوان زبان توَرکي نام برده مي شود. داراي ساختار دستوري 
توراني ) ایراني  ( است که با ساختار دستوري زبان هاي کهن و باستاني ایـران  هم سان 
است . در این زبان ، افعال و پاره اي قیود و نیز واژگان زبان هاي اورال ـ و ـ آلتایي وارد 
شده است. در نتیجه مي توان گفت که زبان توَرکي ، آمیزه اي است از زبان توراني و 

زبان هاي اورال ـ و ـ آلتایي . 
نخستین واژه  اي که در شكل گیري  هر زبان  به کار گرفته مي شود  ، ضمیر اول 
شخص مفرد است که در توراني نیز مانند ایراني ، واژه ي » من «  است که در این 
آمیزش ، به زبان توَرکي ، راه یافته است و به همین گونه  ضمیر سوم شخص مفرد ) 
او (  و با  افزودن ) الر ، عالمت جمع ( ، ضمیر سوم شخص جمع از توراني ) همانند 

ایراني (  در توَرکي به کار گرفته مي شود و ... 

براي آگاهي بیش تر ، نگ : 
محمدعلي  دکتر  ـ  تورانیان  و  ایرانیان  مشترك  تبار  در  پژوهشي   

سجادیه ـ بنیاد نیشابور ـ تهران 1368.
چنان که گفته شد ، ساختار دستوري زبان مزبور نیز  ساختار دستوري زبان هاي 
ایراني را دارد . مانند : ایراني کهن و باستان و نیز زبان هاي وابسته ، مانند : التین، 

آلماني ، روسي و ...
بدین سان ، مي توان گفت که آن چه امروز از آن به نام زبان » توَرکي « نام برده 
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مي شود، زبان توراني نقش اصلي را دارد و یا به گفته ي دیگر : زبان » توَرکي « یكي 
از زیرشاخه هاي زبان فارسي است .

باید دانست ، تغییر تلفظ » تور « به » توَرك « اخیر است و این تلفظ براي  البته 
نخستین بار در میان بن نبشت هاي چیني دیده شده است .  

در اسناد چیني ، به » توَرك « به گونه ي » تو ـ کیو « اشاره شده است که همان 
توَرك است . زیرا در زبان چیني ، واگ ) حرف ( » ر « وجود ندارد . گاه چیني ها 
» ر « را به گونه ي » ل « تلفظ مي کنند . گاه نیز واگ » ر « را به کلي حذف مي کنند 

. از این روست که واژه ي توَرکان را به گونه ي » تو ـ کیو « ، ضبط کرده اند .
مسلمانان پس از سلطه بر ایران ، مردمان خوارزم و فرارود را » توَرك « نامیدند که 

رفته رفته این واژه به گونه ي » ترك « درآمد .
در سال 204 پ م ) 825 پ ه  (چیني ها براي جلوگیري از نفوذ و هجوم اقوام اورالـ  و 
ـ آلتایي ، کار ساختمان دیوار چین را به پایان بردند. درازاي دیوار چین دو هزار کیلومتر 
بود که با انشعاب ها و پیچ  و خم ها ، به 3200 کیلومتر مي رسید. بلنداي این دیوار 6 تا 
15 متر و ستبراي آن 4 تا 7 متر است. با کشیدن این دیوار ، چین از مغولستان جدا شد .

اما نخستین دیوار پدآفندي را ایرانیان کمابیش در سال هاي 1600 پیــش از میالد 
مسیح ) 2200 پ ه   ( برابر تورانیان برپا کردند :1

در زمان گشتاسب ، پسرش اسفندیار در آن سوي سمرقند در مقابل 
ترك ) تور ( دیواري ساخت که بیست فرسنگ ، درازاي آن بود .

پیش از ساختِن دیوار چین : 2
از  ، به چین مي ریخت. پس  آلتایي  سرریز اویماق هاي اورال ـ و ـ 
کشیده شدن این دیوار ، بیش تر ایالت و طوایف مختلِف ساکن در 
مغولستان و دشت هاي همسایه، به مغرب روي آوردند و پس از پیدا 
کردن گذرگاه هاي رشته کوه هاي آلتایي و تیان شان، به خاك آریاویچ 

= پاردریا = ورارود= ماورالنهر ، سرازیر شدند .

در آغاز ، ایرانیان کوشیدند تا به شیوه ي دوران گشتاسب و سپس چینیان ، از هجوم 
ایالت مغول و توَرك زبان به درون ایران شهر جلوگیري کنند. از این رو :3

و  ایران شهر  ، میان  ، دیواري آن سوي سیر دریا  فیروزبن یزدجرد 
سرزمین ترك ساخت. 

چنان که گفته شد بر اثر ساخِت دیوار چین ، فشار اقوام و ایـالت 
اورال ـ و ـ آلتایي به سوي باختر افزایش یافت و در این فرآیند ، 
رفته رفته آنان از سده ي ششم میالدي یا اواخر دوره ي ساسانیان ، 
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به درون ایران شهر نفوذ کردند. فروپاشي دولت ساسانیان و اسالم 
آوردن ایالت و قبایل توَرك ، ُغز و قبچاق ، باعث شد که آن ها بیش تر 
و بیش تر ، در فرارود نفوذ کردند و سرانجام موفق شدند که از سده ي 
چهارم هجري حکومت هایي در آن نواحي پدید آورند و ... بدین سان 

رفته رفته در آن نواحي ، زبان توَرکي رواج یافت. از این رو :  4

چنین گماني پدید آمد که گـویا تـورانیان ، تـرك ] غز و قبچاق [ 
بوده اند .

تا این پندار به میان نوشته هاي   نزدیكي نام » تـور « و » تورك « باعث شد 
برخي از تاریخ نگاران و بوم نگاران ) جغرافیادانان ( دوران اسالمي نیز راه یافت. در 
این میان ، مسعودي که در دوراِن بر پایي نخستین حكومت هاي » توَرك زبان « 
در فرارود مي زیسته ، با فراست بسیار و به نیكي این مساله را دریافته است. وي 

مي نویسد  :5 
مولد افراسیاب به دیار ترك بود و آن خطا که مولفان کتب تاریخ و 

غیر تاریخ کرده و او را ترك پنداشته اند ، از همین جا آمده است .

طبري در رابطه با پایاِن کاِر ساسانیان و کشته شدِن یزدگرِد سوم در مرو به دستور 
و تحریك ماهوي سوري ، فرماندار منطقه مي نویسد :6 

ملــکي بود ، نــام او ماهــوي و خراسان همه او داشت از پیش 
] سیحون [  جیحون  طرف  آن  و  ] سیحون [  جیحون  کنار  تا  یزدجرد 

خـاقـان داشت ، ملک تـرك .

البته مـي دانیم کـه زایش گاه افـراسیاب ، سرزمین هاي توراني نشین بود که بعدها 
در اثر آمیزش توراني ها با اقوام اورال ـ و ـ آلتایي ، عنصر ترك زبان و سرزمین هاي 

ترك  نشین پدید آمد .
در  هنوز   ، میالدي  هفتم  سده ي  در  یعني  ایران  بر  تازیان  یورش  دم  سپیده  در 
کاشــغر ) سین کیانگ کنوني در خاك جمهوري خلق چین ( و کوچا و دیگر جاهاي 

منطقه ، به زبان هایي از خانواده ي ایراني گفت وگو مي شد که هنوز هم مي شود :7
در قرن هفتم میالدي   ، لهـجه هاي هند و اروپـایي ] ایراني ـ  توراني[ 
در کاشغر و کوچا و بالشک در کاشغر تکلم مي شده ، ما را به این 
فکر مي اندازد که ساکنان واحه ي تاریم یا الاقل بعضي از آن ها ، به 
خانواده هند و اروپایي ] ایراني [ متعلق بود. زبان کوچي ، آن چنان 
که در قرن هفتم ]میالدي[ وجود داشته و به ما رسیده ، شباهت ها و 
رابطه هایي با زبان هند و ایراني ] زبان هاي ایراني [ و هیتي و زبان 

ارمني و اسالو دارد.
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اما همیشه سرزمین فرارود یا پارارود ، سرزمین ایراني نشین بود و مرزهاي ایران 
شهر با سرزمیِن ترکان ، همیشه مشخــص بود. بدان گونه که سرزمین ترکان در 

آن سوي دریا ) سیر دریا یا سیحون ( قرار داشت.

الف ـ مرزهاي ترکستان در سال 322 هجري قمري )313خورشیدي(
ابواسحاق ابراهیم محمد الفارسي االصطخري که در سال 322 قمري درگذشته ، در 

کتاب ممالك و مسالك در » ذکر دیار ماورالنهر « مي نویسد : 8
جانب شرقي ماورالنهر ، راشت و مامر و حدود ختل از حد زمین هندوستان ، بریك 

خط است. 
جانب غربي ]ماورالنهر[ ، والیت غزنه و حد طراز برتقویس بازگردد 
تا فاراب و بیسکند و سغد سمرقند و نواحي بخارا تا خوارزم و کنار 
دریا و جانب شمالي ]ماورالنهر[ ، حدود ترکستان تا حد فرغانه و طراز 
برخط راست به حکم آن که ختل بر جریاب است و جانب جنوبي، از 
جیحون نخست از بدخشان درآید تا دریاي خوارزم ، برخطي مستقیم 
و ختل را در شمار ماورالنهر نهادیم زیرا که ختل میان رود جریاب و 

وخش آب افتاده است .

وي در جاي دیگر مي نویسد :9 
... هیچ دارالحرب ، صعب تر و دشوارتر از ترکستان نیست و خوارزم 

ثغراسالم در پیش  ترکستان و همه ي ماورالنهر ، ثغر است .

ب ـ مرزهاي ترکستان در سال 372 هجري قمري )361خورشیدي(
صاحب کتاب حدود العالم من المشرق و المغرب که تالیف آن در سال372 ق ) 361 
خورشیدي ( به پایان رفته است ، مرزهاي ایران شهر و سرزمین اقوام ترك زبان را 
به روشني نشان مي دهد. در فصل » سخن اندر ناحیت ماورالنهر و شهرهاي وي« 

مي خوانیم :10
و این نـاحیتي است عظیـم و آبـادان و بسیار نعمت و دِر ] دروازده ي[

ترکستان و جاي بازرگانان .

 درباره ي فرغانه مي نویسد :11 
ناحیتي است آبادان و بزرگ با نعمت هاي بسیار و اندروي کوه بسیار 

و دشت و شهرها و آب هاي روان و دِر ]دروازده ي[ ترکستان است.
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و درباره ي اسپیجاب مي نویسد :12 
ترکان  ]یعني  کافران  و  مسلمانان  حـد  سـر  بـر  است  نـاحیتي 
شمني[ ، جایي بزرگ است و آبادان و بر سرحد ترکستان و هر چیز 

از همه  ترکستان خیزد ، آن جا افتد .

 در دوران هاي بسیار پیش تر نیز اسپیجاب ، مرز ایران و توران بود . در شاه نامه در 
لشگرکشي رستم به توران مي خوانیم :

سپهــبد فـرامرز ، بــد پیش رو /   هـمي رفت ، تا مرز تــوران رسید
ورازاد ، شــاه سپیــجــاب بـود /  کــه فـرزند او بود و ، ساالر نو
که از دیدگه ، دیده بانش ، بدید /  مــیان گــوان ، ُدر خوشاب بود

و درباره ي کاژ ]کات[ مرکز خوارزم مي نویسد :13 
و کاژ قصبه خوارزم است و دِر ]دروازده ي[ ترکستان غوز ]ُغز[ است 

و بارگاه ترکان و ترکستان و ماورالنهر و خزران. 
و درباره ي گرگانج مي نویسد :14

گرگانج شهري است که اندر قدیم ملک خوارزم شاه  بودي و اکنون 
)372 قمري( پادشایش جداست و پادشاه او را امیر گرگانج خوانند 

و شهري است با خواسته بسیار و دِر ]دروازده ي[ ترکستان است.

پ ـ مرزهاي ترکستان در سال 621 هجري قمري )603خورشیدي(
یاقوت در معجم البلدان که تالیف آن در سال 621 ق ) 603 خورشیدي ( مي باشد ، 
زیر واژه ي ترکستان مي نویسد : اسم جامع لجمیع بالداترك ] اسم عام براي همه ي 

سرزمین هاي ترك نشین [ . یاقوت در شرح بالِد تغرغز مي نویسد :15 
و  بذکش  و  جفروبجناك  و  تغرغز   ] قرقیز   [  ، بالدترك  وسیع ترین 
ملک  از   ، ایشان  و حدود  اند   ] قرقیز   [ و خرخیز  و خفشان  اذکش 

مسلمان نشین فاریاب است.
و در شرح نام جغرافیاي یفیدیه مي نویسد :16

نواحي  از  و جند  است  وجند  میان خوارزم  و شهرکي  دیه   ، یفیدیه  و 
ترکستان است .

 و در وصف جند مي نویسد : 17
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 شهر بزرگي در بالد ترکستان است که میان آن و خوارزم ، ده روز 
راه است و بالد ترك را از ماورالنهر نزدیک  به سیر  دریا مي گیرند . 

و درباره ي ختن مي نویسد :18
 شهر و والیتي است ، پایین تر از کاشغر و آن طرف بوزکند که جز 

بالد ترکستان به شمار است.

و درباره شلجیك مي نویسد :19 
شهري از ناحیه ي طراز ، از حدود ترکستان برکناره ي سیحون است. 

و در باره ي کاسان مي نویسد :20 
رود  طرف  آن   ، ترکستان  بالد  اول  در  است  بزرگي  شهر  کاسان 
سیحون [ سیردریا] و آن طرف شاش [چاچ] و قلعه ي حصیني دارد و 

بیابان اخسیکث بر دروازه ي آن است. 

و درباره کاشغر مي نویسد :21 
 ، آن  نواحي  و  از سمرقند   ، آن  اطراف  با دهکده هایي  شهري است 

بدان جا راه است و در میانه ي بالدترکستان است. 
با توجه به آن چه که آورده شد ، در مي یابیم که :22

خاك  خود  براي   ، شده اند  شناخته  ترکان  نام  به  که  مردماني 
جداگانه اي داشته اند و مولد و منشا و مسقط الراس ایشان ، خارج 

سرزمین ایراني نشین پاردریا = ورارود = )ماورالنهر( بوده است.
حدود   ، ممالک  و  مسالک  کتاب هاي  نوشته ي  گرفتن  نظر  در  با 
العالم و معجم البلدان که فاصله ي زماني آن ها کمابیش 300 سال 
است ) و مهم این که یاقوت در زماني که چنگیز در ایران به قتل و 
گردآوري  را  ایران  مورد  در  مطالب جغرافیایي   ، بود  غارت سرگرم 
کرده است( به این نتیجه مي رسیم که مي توان حدود شرقي زمین 
ترك زبانان و سامان جنوبي خاك ترك  نشین را در شمال ایران بزرگ 

، بدین ترتیب خالصه کرد :23
ترکان در شرق خاك آریانشین ] ایراني نشین [ ، در این نقاط زندگي 

مي کردند: 
قزل سو  کنار  و  سین کیانگ(   =( چین  ترکستان  در  تکله  صحراي 
)=کاشغردریا( و کناره هاي رود تارم )= یارکند دریا( و کنار دریاچه ي 

ایسیگ گول در شمال ایران بزرگ. 
صرف نظر از سرحدات ساختگي امروز ، ترکان در دو طرف رودخانه ي 
»چو« و دریاچه ي بالخاش و » قراگول« و شمال دریاچه ي خوارزم 

)آرال( و شمال شبه جزیره منقشالق... ساکن بوده اند .
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تیره هاي  و  و طوایف  ایاالت  که  است  کمربندي  این خط  در شمال 
مختلف ترك )اورال ـ و ـ آلتایي( ، مي زیسته اند .24

کوتاه سخن آن که :25
ترك خوانده شدن تورانیان و ترکستان نامیده شدن سرزمین توران 
که در متن هاي فارسي و عربي و از آن جمله در شاه نامه راه یافته 
ترك  اقوام  مهاجرت  اثر  بر  که  است  تاریخي  اشتباه  یک  حاصل   ،
از روزگار   ، باستاني توران  به سرزمین  میانه  [  تبار آسیاي  ] توَرك 

اشکانیان به بعد ، پیش آمده است .
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پیوست شماره ي سه
عهدنامه گلستان

دستگاه   عالي   امپراتوري   و  جاه   جم   پادشاه   رایت ،  خورشید  قدرت ،  قضا  اعلیحضرت  
ممالك  باالستقالل  کل ممالك  ایمپریه  روسیه  و اعلیحضرت  قدر قدرت  کیوان  رفعت  
پادشاه  اعظم  سلیمان  جاه  ممالك  باالستحقاق ممالك  شاهانه  ایران  به  مالحظه  کمال  
مهرباني  و اشقاق  علیتین  که  در ماده  اهالي  و رعایاي  متعلقین  دارند رفع و دفع  عداوت  و 
دشمني  که  برعكس  رأي  شوکت  آراي  ایشان  است  طالب  و به  استقرار مراتب  مصالحه  
میمونه  ودوستي  جواریت  سابقه  مؤکده  را در بین الطرفین  راغب  مي باشند به  احسن الوجه  
رأي  علیتین  قرار گرفته  و درانجام  این  امور نیك  و مصوبه  از طرف  اعلیحضرت  قدر 
قدرت  پادشاه  اعظم  ممالك  روسیه  به  عالیجاه  معلي جایگاه  جنرال  لیوتنان  سپهساالر 
روسیه  و مدیر عساکر ساکنین  جوانب  قفقازیه  و گرجستان  و ناظم  امور ومصالح  شهریه  
والیات  غروزیا و گرجستان  و قفقازیه  و حاجي  ترخان  و کارهاي  تمامي  ثغور و سرحدات  
الكساندر  بحر خزر صاحب  حمایل   فرماي  عساکر سفاین   امر  این حدودات  و سامان ، 
اولین آناي  مرتبه دار رابع  عسكریه  مقتدره  حضرت  گیورکي   نویسكي  و حمایل  مرتبه  
صاحب  نشان  و شمشیر طالالمرقوم  به  جهت  رشادت  وبهادري  نیكوالي  ریتشچوف  
اختیار کلي  اعطا شده  و اعلیحضرت  قدر قدرت  واالرتبت  پادشاه  اعظم  مالك  کل ممالك  
ایران  هم  عالیجاه ، معلي  جایگاه  ایلچي  بزرگ  دولت  ایران  که  مأمور دولتین  روس  و 
انگلیس  بوده اندعمده االمراء واالعیان  مقرب  درگاه  ذیشان  و محرم  اسرار نهان  و مشیر 
اکثر امور دولت  علیه  ایران  و از خانواده دودمان  وزارت  و از امراي  واقفان  حضور در مرتبه  
دوم  آن ، صاحب  شوکت  عطایاي  خاص  پادشاه خود ازخنجر و شمشیر و کارد مرصع  
و استعمال  ملبوس  ترمه  و اسب  مرصع  یراق  میرزاابوالحسن  خان  را در این  کارمختار 
بالكل  نموده اند حال  در معسكر روسیه  رودخانه  زیوه  من  محال  گلستان  متعلقه  والیت  
قراباغ ، مالقات  وجمعیت  نموده اند، بعد از ابراز و مبادله  مستمسك  مأموریت  و اختیار 
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کلي  خود به  یكدیگر و مالحظه  و تحقیق امور متعلق  به  مصالح  مبارکه  به  نام  نامي  
پادشاهان  عظام  قرار و به  موجب  اختیار نامجات  طرفین  قیود و فصول  وشروط مرقومه  

را الي االبد مقبول  و منصوب  و استمرار مي داریم .
فصل  اول  ـ بعد از این  امور جنگ  و عداوت  و دشمني  که  تا حال  در دولتین  روسیه  و 
ایران  بود به  موجب  این عهدنامه  الي االبد مقطوع  و متروك  و مراتب  مصالحه  اکیده  و 
دوستي  و وفاق  شدید فیمابین  اعلیحضرت  قضاقدرت  پادشاه  اعظم  امپراطور روسیه  و 
اعلیحضرت  خورشید رایت ، پادشاه  داراشوکت  ممالك  ایران  و وراث  وولیعهدان  عظام ، 

میانه  دولتین  علیتین  ایشان  پایدار و سلوك  خواهد بود.
فصل  دوم  ـ چون  پیش تر به  موجب  اظهار و گفتگوي  طرفین  قبول  و رضا در میان  
دولتین  شده  است  که مراتب  مصالحه  در بناي  اسطاطسكو او پرزندیم  باشد یعني  طرفین  
در هر موضوع  حالي  که  الي  قرارداد مصالحه بوده  است  از آن  قرار باقي  و تمامي  اولكاي  
والیات  خوانین نشین  که  تا حال  در تحت  تصرف  و ضبط هر یك  ازدولتین  بوده ، کماکان  
به  موجب   ایران   و  دولتین  علیتین  روسیه   بین   در  لهذا  بماند،  ایشان   اختیار  در ضبط 
خطمرقومه  ذیل  ثغور و سرحدات  مستقر و تعیین  گردیده  است  از ابتداي  اراضي  آدینه  
بازار به  خط مستقیم  از راه صحراي  مغان  تا به  معبر یدي  بلوك  رود ارس  و از باالي  
کنار رود ارس  تا اتصال  و الحاق  رودخانه  کپنك  چاي  به پشت  کوه  مقري  و از آن جا 
خط حدود سامان  والیات  قراباغ  و نخجوان  و ایروان  و نیز رسدي  از سنور گنجه  جمع و 
متصل  گردیده  بعد از آن  حدود مزبور که  والیات  ایروان  و گنجه  و هم  حدود قزاق  و 
شمس الدین لورا تا مكان ایشك  میدان  مشخص  و منفصل  مي سازد و از ایشك  میدان  
تا باالي  سر کوه هاي  طرف  راست  و رودخانه هاي حمزه  چمن  و از سر کوه هاي  پنبك  
الي  گوشه  محال  شوره گل  از باالي  کوه  برفدار آلداگوز گذشته  از سر حد محال شوره گل  
و میانه  حدود قریه  سدره  به  رودخانه  آرپه  چاي  ملحق  و متصل  شده  معلوم  و مشخص  
مي گردد و چون والیت  خوانین نشین  طالش  در هنگام  عداوت  و دشمني  دست  به  دست  
انزلي  و  افتاده  به  جهت  زیاده  صدق  و راستي حدود والیات  طالش  مزبور را از جانب  
پادشاهان  عظام  معتمدان  ومهندسان  مأموره   از  این  صلحنامه   از تصدیق   بعد  اردبیل  
که  به  موجب  قبول  و وفاق  یكدیگر و معرفت  سرداران  جانبین  جبال  و رودخانه ها و 
دریاچه وامكنه ، و مزارع  طرفین  تفصیال تحریر و تمیز و تشخیص  مي سازند آن  را نیز 
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معلوم  و تعیین  ساخته  آن چه  درحال  تحریر این  صلحنامه  در دست  و در تحت  تصرف  
جانبین  باشد معلوم  نموده  آن  وقت  خط حدود والیت طالش  نیز در بناي  اسطاطسكو او 
پرزندیم  مستقر و معین  ساخته  هر یك  از طرفین  آن چه  در تصرف  دارد بر سرآن  باقي  
خواهد ماند و هم چنین  در سرحدات  مزبوره  فوق  اگر چیزي  از خط طرفین  بیرون  رفته  
باشد معتمدان  ومهندسان  مأموره  طرفین  هر یك  طرف  موافق  اسطاطسكو او پرزندیم  

رضا خواهند داد.
فصل  سوم  ـ اعلیحضرت  قدر قدرت ، پادشاه  اعظم  کل  ممالك  ایران  به  جهت  ثبوت  
دوستي  و وفاقي  که  به اعلیحضرت  خورشید مرتبت  امپراطور کل  ممالك  روسیه  دارند 
به  این  صلحنامه  به  عوض  خود و ولیعهدان عظام  تخت  شاهانه  ایران  و والیات  قراباغ  
گنجه  که  االن  موسوم  به  یلي  سابط پول  است  و اولكاي  خوانین نشین شكي  و شیروان  
و قبه  و دربند و بادکوبه  هر جا از والیات  طالش  را با خاکي  که  االن  در تصرف  دولت  
روسیه است  و تمامي  داغستان  و گرجستان  و محال  شوره گل  و آچوق باشي  و گروزیه  و 
منگریل  و آبخاز و تمامي اولكا و اراضي  که  در میانه  قفقاز و سرحدات  معینه الحالیه  بود 
و نیز آنچه  از اراضي  و اهالي  قفقاز الي  کناردریاي  خزر متصل  است  مخصوص  و متعلق  

به  ممالك  ایمپریه  روسیه  مي دانند.
براي   امپراطور واالشوکت  ممالك  روسیه   رایت   اعلیحضرت  خورشید  ـ  فصل  چهارم  
اظهار دوستي  و اتحادخود نسبت  به  اعلیحضرت  قدر قدرت  پادشاه  اعظم  ممالك  ایران  
و به  جهت  اثبات  این  معني  بنابر همجواریت طالب  و راغب  است  که  در ممالك  شاهانه  
ایران  رایت  استقالل  و اختیار پادشاه را در بناي  اکیده  مشاهده  ومالحظه  نمایند، لهذا از 
خود و از عوض  ولیعهدان  عظام  اقرار مي نمایند که  هر یك  از فرزندان  عظام  ایشان  که  
به ولیعهدي  دولت  ایران  تعیین  مي گردد هرگاه  محتاج  به  اعانت  یا امدادي  از دولت  علیه  
روسیه  باشند مضایقت ننمایند تا از خارج  کسي  نتواند دخل  و تصرف  در مملكت  ایران  
نماید و به  اعانت  و امداد دولت  روس  دولت ایران  مستقر و مستحكم  گردد و اگر در سر 
امور داخله  مملكت  ایران  فیمابین  شاهزادگان  مناقشتي  روي  نمایددولت  علیه  روس  را 

در آن  میانه  کاري  نیست  تا پادشاه  وقت  خواهش  نماید.
فصل  پنجم  ـ کشتي هاي  دولت  روسیه  که  براي  معامالت  بر روي  دریاي  خزر تردد 
مي نمایند به  دستورسابق  ماذون  خواهند بود که  به  سواحل  و بنادر جانب  ایران  عازم  و 
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نزدیك  شوند و زمان  طوفان  و شكست  کشتي از طرف  ایران  اعانت  و یاري  دوستانه  
نسبت  به  آن ها بشود و کشتي هاي  جانب  ایران  هم  به  دستورالعمل  سابق ماذون  خواهند 
و  هنگام  شكست   در  نحو  همین   به   شوند  روسیه   ساحل   روانه   معامله   براي   که   بود 
طوفان  از جانب روسیه  اعانت  و یاري  دوستانه  درباره  ایشان  معمول  گردد و در خصوص  
یا در هر وقت   و  زمان  دوستي   به طریقي  که  در  کشتي هاي  عسكریه  جنگي  روسیه  
نیز محض   بوده اندحال   بیرق  در بحر خزر  با علم  و  کشتي هاي  جنگي  دولت  روسیه  
دوستي  اجازه  داده  مي شود که  به  دستور سابق  معمول  گردد و احدي  از دولت هاي  دیگر 

سواي دولت  روس  کشتي هاي  جنگي  در دریاي  خزر نداشته  باشند.
فصل  ششم ـ  تمام  اسرائي  که  در جنگ ها گرفته  شده اند یا این که  از اهالي  طرفین  اسیر 
شده  از کریستیان  ویا هر مذهب  دیگر باشند الي  وعده  سه  ماهه  هاللي  بعد از تصدیق  و 
خط گذاردن  در این  عهدنامه  از طرفین مرخص  و رد گردیده  و هر یك  از جانبین  خرج  و 
مایحتاج  به  اسراي  مزبور داده  و به  قراکلیسا رسانند و وکالي سرحدات  طرفین  به  موجب  
نشر اعالمي  که  در خصوص  فرستادن  آن ها به  جاي  معین  به  یكدیگر مي نمایند،اسراي  
جانبین  را باز یافت  خواهند کرد و اذن  به  کساني  که  به  رضا و رغبت  خود اراده  آمدن  
داشته  باشند و آنان که  سبب  تقصیر و یا خواهش  خود از مملكتین  فرار نموده اند داده  
شود که  به  وطن  اصلي  خود مراجعت  نمایند وهر کس  از هر قومي  چه  اسیر و چه  فراري  
که  نخواسته  باشد بیاید کسي  را با او کاري  نیست  و عفو تقصیرات  ازطرفین  نسبت  به  

فراریان  عطا خواهد شد.
فصل  هفتم ـ  عالوه  از اقرار و اظهار مزبوره  باال رأي  اعلیحضرت  کیوان  رفعت  امپراطور 
اعظم  روسیه  واعلیحضرت  قدر قدرت  پادشاه  اعظم  ممالك  ایران  قرار یافته  که  ایلچیان  
معتمد طرفین  که  هنگام  لزوم  مأموردارالسلطنه  جانبین  مي شوند بر وفق  لیاقت  رتبه  و 
امور کلیه  مرجوعه  ایشان  را حاصل  و پرداخت  و سجل  نمایندو به  دستور سابق  وکالئي  
که  از دولتین  به  خصوص  حمایت  ارباب  معامالت  در بالد مناسبه  طرفین  تعیین  وتمكین  
با اعزاز شایسته  مورد مراعات   گردیده  زیاده  از ده  نفر عمله  نخواهد داشت  و ایشان  
گردیده  به  احوال ایشان  هیچ گونه  زحمت  نرسیده  بل زحمتي  که  به  رعایاي  طرفین  عاید 
گردد به  موجب  عرض  و اظهار وکالي رعایاي  مزبور رضاي  ستمدیدگان  جانبین  داده  

شود.
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فصل  هشتم ـ  در باب  آمد و شد قوافل  و ارباب  معامالت  در میان  ممالك  دولتین  علیتین  
اذن  داده  مي شودکه  هر کس  از اهالي ، تجار به  خصوص  به  ثبوت  این که  دوست  رعایا و 
ارباب  معامالت  متعلق  به  دولت  علیه  روسیه تجار متعلق  به  دولت  بهیه  ایران  مي باشند 
و از دولت  خود یا از سرحد داران  تذکره  و یا کاغذ راه  در دست داشته  باشند از طریق  
بحر و بر به  جانب  ممالك  این  دو دولت  بدون  تشویش  آیند و هر کس  هر قدر خواهد 
ساکن و متوقف  گشته  به  امور معامله  و تجارت  اشتغال  نمایند و زمان  مراجعه  آن ها به  
اوطان  خود از دولتین  مانع ایشان  نشوند آنچه  مال  و تنخواه  از امكنه  ممالك  روسیه  به  
والیات  ایران  و نیز از طرف  ایران  به  ممالك  روسیه برند و به  معرض  بیع  رسانند و یا 
معاوضه  با مال  و اشیاء دیگري  نمایند اگر در میان  ارباب  معامالت  به  خصوص طلب  
اگر  یا  نزد وکالي  طرفین   به   مألوفه   به  موجب  عادت   باشد  ادعائي   و  و غیره  شكوه  
وکیل  نباشد به  نزد حاکم آن جا رفته  امور خود را عرض  و اظهار سازند تا ایشان  از روي  
صداقت  مراتب  ادعاي  ایشان  را مشخص  و معلوم کرده  خود یا به  معرفت  دیگران  قطع  
و فصل  کار را ساخته  و نگذارند تعرض  و زحمتي  به  ارباب  معامالت  عایدشود و ارباب  
تجار طرف  ممالك  روسیه  که  وارد به  ممالك  ایران  مي شوند ماذون  خواهند بود که  اگر 
با تنخواه  واموال  خودشان  به  جانب  ممالك  پادشاهانه  دیگر هم چنین  از طرف  دولت  
علیه  روسیه  نیز درباره  اهالي  تجاردولت  ایران  که  از خاك  ممالك  روسیه  به  جانب  سایر 
ممالك  پادشاهان  که  دوست  روسیه  باشند مي روند معمول خواهد شد وقتي  که  یكي  
از رعایاي  دولت  روسیه  در زمان  توقف  و تجارت  در مملكت  ایران  فوت  شد و امالك  
واموال  او در ایران  بماند چون  ما یعرف  او از مال  رعایاي  متعلقه  به  دولت  است  لهذا 
به موجب  قبض الواصل  شرعي  رد و تسلیم  ورثه  مفوت  گردد و  اموال  مفوت   مي باید 
دیگر اذن  خواهند داد که  امالك  مفوت  را اقوام  اوبفروشند چنان  که  این  معني  در میان  
ممالك  روسیه  و نیز در ممالك  پادشاهان  دیگر دستور و عادت  بوده متعلق  به  هر که  

باشد مضایقه  نمي نمایند.
فصل  نهم  ـ باج  و گمرك  اموال  تجار طرف  دولت  بهیه  روسیه  که  به  بنادر و بالد ایران  
مي آورند از یك  تومان مبلغ  پانصد دینار در یك  بلده  گرفته  از آن جا با اموال  مذکور به  
هر والیت  ایران  که  بروند چیزي  مطالبه  نگردد وهم چنین  از اموالي  که  از ممالك  ایران  
بیرون  بیاورند آن  قدر زیاده  به  عنوان  خرج  و توجیه  و اختراعات  چیزي  ازتجار روسیه  با 
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شر و شلتاق  مطالبه  نشود. به  همین  نحو در یك  بلده  باج  و گمرك  تجار ایران  که  به  
بنادر بالدممالك  روسیه  مي برند و یا بیرون  بیاورند به  دستور گرفته  اختالفي  به  هیچ  

وجه  نداشته  باشد.
فصل  دهم  ـ بعد از نقل  اموال  تجار به  بنادر کنار دریا و یا آوردن  از راه  خشكي  به  بالد 
سرحدات  طرفین  اذن و اختیار به  تجار و ارباب  معامالت  طرفین  داده  شده  که  اموال  
و تنخواه  خودشان  را فروخته  و اموال  دیگر خریده و یا معاوضه  کرده  دیگر از اعضاي  
گمرك  از مستأجرین  طرفین  اذن  و دستوري  نخواسته  باشند زیرا که  بر ذمه اعضاي  
گمرك  و مستأجرین  الزم  است  که  مالحظه  نمایند که  تا معطلي  و تأخیر در کار تجارت  
ارباب  معامالت وقوع  نیابد باج  خزانه  را از بایع  یا از مبیع  یا از مشتري  هر نوع  با هم  

سازش  مي نمایند حاصل  و بازیافت  دارند.
فصل  یازدهم ـ  بعد از تصدیق  و خط گذاردن  در این  شرط نامچه  بوکالي  مختار دولتین  
علیتین  بالتأخیر به اطراف  جانبین  اعالم  و اخبار و امر اکید به  خصوص  بالمره  ترك  قطع  
امور عداوت  و دشمني  به  هر جا ارسال خواهد کرد این  شروط نامه  الحاله  که  به  خصوص  
باترجمان  خط فارسي   استدامت  مصالحه  دائمي  طرفین  مستقر و دو قطعه  مشروحه  
مرقوم  و محرر و از وکالي  مختار مأمورین  دولتین  مزبوره  تصدیق  و با خط و مهر 
مختوم گردید و مبادله  با یكدیگر شده  است  مي بایست  از طرف  اعلیحضرت  خورشید 
رتبت  پادشاه  اعظم  امپراطور اکرم مالك  کل  ممالك  روسیه  و از جانب  اعلیحضرت  قدر 
قدرت  پادشاه  واالجاه  ممالك  ایران  به  امضاي  خط شریف ایشان  تصدیق  گردد و چون  
این  صلحنامه  مشروحه  مصدوقه  مي باید از هر دو دولت  پایدار بوکالي  مختار برسد 
لهذا از دولتین  در مدت  سه  ماه  هاللي  وصول  گردد. تحریراً في  معسكر روسیه  رودخانه  
زیوه  من  محال  گلستان متعلقه  به  والیت  قره باغ  به  تاریخ  بیست  و نهم  ماه  شوال  1228 
هجریه  و تاریخ  دوازدهم  ماه  اوکد مبر سنه1813  2] آبان  1192 خورشیدي  برابر با 24 

اکتبر 1813 میالدي [.
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پیوست شماره  ي چهار
 عهدنامه ترکمان چاي

چون  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  و اعلیحضرت  قوي  شوکت  معظم  نامدار و صاحب  
اختیار کل  ممالك روسیه  بالسویه  و از صمیم  قلب  مایل  هستند که  بر صدمات  محاربه  
که  مخالف  میل  طرفین  است  نهایتي  داده  و مجدداً روابط قدیمي  حسن  همجواري  و 
امتداد و  ذاته  متضمن اساس   به  وسیله  صلحي  که  في  حد  مابین  مملكتین   را  مودت  
دافع  مباني  اختالفات  و برودت  آتیه  بوده  باشد بر پایه  و بنائي  محكم  استوار دارند لهذا 

وزراي مختار خود را که  براي  این  امر سودمند مأمور هستند از این  قرار معین  داشتند:
از طرف  اعلیحضرت  امپراطور کل  روسیه  ژان  پسكوویچ  آجودان  جنرال  و سرتیپ  پیاده  
نظام ، فرمانده اردوي  قفقازیه ، کفیل  امور غیرنظامي  گرجستان  و حاجي  ترخان  و قفقازیه  
رییس  قوه  بحریه  دریاي  خزر، داراي نشان  الكساندر نوسكي  مكلل  بالماس  و نشان  سنت  
آن  از درجه  اول  مكلل  بالماس  و سنت  والدیمیر از درجه اول  و سنت  ژرژ از درجه  دوم  
و دو شمشیر مرصع  و دیگري  طال که  روي  آن  این  طور نوشته  شده  )براي  شجاعت ( 
الكساندر  و  غیره   و  عثماني   نشان  هالل   و  اول   درجه   از  قرمز  نشان  عقاب   داراي   و 
از  نشان  سن والدیمیر  داراي   امپراتور  اعلیحضرت   وپیشخدمت   دتا  کنسیه   ابروسكف  
درجه  سوم  و سن استانیسالس  از درجه  دوم  وسن ژان  بیت المقدس  از طرف  اعلیحضرت  

شاهنشاه  ایران  حضرت  اشرف  شاهزاده  عباس میرزا.
وزراي  مختار طرفین  پس  از آنكه  در ترکمان چاي  اجالس  کرده  و اختیارنامه هاي  خود 
را مبادله  و آنرا موافق قاعده  و مرتب  به  ترتیبات  شایسته  یافتند فصول  ذیل  را منعقد و 

برقرار داشتند:
فصل  اول  ـ از امروز به  بعد مابین  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  و اعلیحضرت  امپراطور 
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روسیه  و نیز مابین ممالك  و وراث  و اخالف  و اتباع  اعلیحضرتین  صلح  و وداد و مودت  
کامله  علي الدوام  برقرار خواهد بود.

رسید  اختتام   به   امروز  سعادت   به   که   معظمین   طرفین   مخاصمه   چون   ـ  دوم   فصل  
تعهدات  عهدنامه  گلستان  را باطل  مي دارد لهذا اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  و اعلیحضرت  
امپراطور کل  روسیه  چنین  صالح  دیدند که  به جاي  عهدنامه  مزبور مواد و شرایط ذیل  
را که  مبني  بر ازدیاد و استحكام  روابط آتیه  مودت  و صلح  مابین  روسیه و ایران  است  

برقرار نمایند.
فصل  سوم  ـ اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  از طرف  خود و اخالف  و وراث  خود خانات  
ایروان  را که  در دوطرف  رود ارس  واقع  است  و نیز خانات  نخجوان  را به  ملكیت  مطلقه  
به  دولت  روس  واگذار مي کند علیهذااعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  متعهد مي شوند که  
دفاتر و اسنادي  که  راجع  به  حكومت  و اداره  خانات  فوق الذکراست  منتها شش  ماه  از 

امضاي  این  عهدنامه  به  مأمورین  روس  تسلیم  نمایند.
مابین   سرحدي   خط  که   نمودند  قبول   متعاهدتین   معظمتین   دولتین   ـ  چهارم   فصل  

دولتین  از این  قرارترسیم  شود :
این  خط از نقطه  سرحد دولت  عثماني  که  به  خط مستقیم  نزدیكترین  راه  به  قله  کوه  
رود  سرچشمه  به   آن جا  از  و  رسیده   مزبوره   قله   به   شده   است شروع   کوچك   آغري  
قراسوي  سفلي  که  از دامنه  جنوبي  آغري  کوچك جاري  است  فرود مي آیند پس  از آن  
با رود ارس  که محاذي   التقاي  آن   الي  محل   خط سرحدي  طول  مجراي  این  رود را 
شرور است  طي  نموده  و از اینجا مجراي  رود ارس  را متابعت  کرده  و به  قلعه  عباس آباد 
مي رسد ازاستحكامات  خارجي  این  قلعه  که  در ساحل  راست  ارس  است  خطي  که  طول  
آن  نیم  آقاچ  یعني  سه  ورست  و نیم روسي  بوده  باشد به  تمام  جهات  کشیده  خواهد شد و 
تمام  اراضي  که  در حدود این  خط واقع  مي شود منحصر به دولت  روس  بوده  و در ظرف  
دو ماه  از تاریخ  امروز به  طور دقیق  تخطیط خواهد شد از محلي  که  طرف  شرقي  این خط 
متصل  به  رود ارس  مي شود خط سرحدي  مجراي  رود مزبور را الي  گداریدي  بلوك  
متابعت  مي کند و خاك ایران  از این  نقطه  اخیر الي  سه  آقاچ  یعني  بیست  و یك  ورست  در 
طول  مجراي  ارس  امتداد مي یابد بعد ازوصول  به  این  محل  خط سرحدي  جلگه  مغان  را 
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به  طور مستقیم  گذشته  به  محلي  از مجراي  بالها رود خواهدآمد که  در سه  آقاچي  یعني  
بیست  و یك  ورست  پایین تر از ملتقاي  دو رود آدینه  بازار و ساري  قمیش  واقع  است پس  
از آن  خط سرحدي  از ساحل  چپ  بالها رود الي  ملتقاي  دو رود مزبور آدینه  بازار و ساري  
قمیش  صعودکرده  و از آن جا در ساحل  راست  رودخانه  آدینه  بازار شرقي  الي  سرچشمه  
آن  ممتد و از سرچشمه  مزبور الي  قله تپه هاي  جگیر مي رسد به  طوري  که  تمام  آبهائي  

که  جریانشان  به  طرف  ایران  است  تعلق  به  دولت  علیه  خواهدگرفت .
چون  در اینجا حدود دولتین  به  واسطه  تیزه  کوه ها محدود مي شود لهذا مقرر است  که  
دامنه  این  کوه ها که  به سمت  دریاي  خزر تمایل  دارد متعلق  به  دولت  روس  بوده  و دامنه  

آن  طرف  کوه ها اختصاص  به  ایران  خواهدداشت .
از تیزه  تپه هاي  جگیر خط سرحدي  کوه هایي  را که  فاصل  بین  طالش  و ارشق  است  
متابعت  نموده  و به  قله کمر قوئي  مي رسد و قللي  که  فاصل  دامنه  دو طرف  کوه هاي  
مزبور است  در اینجا تحدید حدود مي نماید به همان  قسم  که  در باب  مسافت  مابین  
سرچشمه  آدینه  بازار و قله هاي  جگیر ذکر شد. پس  از آن  خط سرحد از قله کمر قوئي  
محلي   به   و  نموده   متابعت   مي نماید  جدا  ارشق   از  را  زوند  بلوك   که   کوه هایي   تیزه  
که  حدود بلوك  ولكیج است  مي رسد و ترتیبي  که  در باب  جریان  آب  ذکر شده  است  
مراعات  خواهد شد و از این  قرار بلوك  زوند به استثناي  قسمتي  که  در آن  طرف  قله  
کوه هاي  مزبور است  متعلق  به  روسیه  خواهد بود. از محلي  که  حدود بلوك ولكیج  است  
خط سرحد بین الدولتین  قلل  کوه  کلوپوتي  و قلل  سلسله  عمده  کوه هایي  که  از بلوك  
ولكیج  مي گذردمتابعت  نموده  و به  سرچشمه  شمالي  رودخانه  موسوم  به  آستارا مي رسد 
و اینجا هم  مسأله  جریان  آب  چنانچه در فوق  ذکر شده  است  مرعي  مي باشد. از آن جا 
خط سرحدي  مجراي  آستارا را الي مصب  آن  در دریاي  خزر طي نموده  و حدود خاك  

دولتین  را به  اتمام  مي رساند.
فصل  پنجم  ـ اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  محض  اثبات  دوستي  خالصانه  که  نسبت  به  
اعلیحضرت  امپراطورکل  روسیه  دارند به  موجب  همین  فصل  از طرف  خود و از طرف  
وراث  و اخالف  خود واضحاً و علناً تصدیق مي نماید که  ممالك  و جزایري  که  مابین  خط 
تحدیدي  فصل  اخیر و تیزه  جبال  قفقاز و دریاي  خزر است  وهم چنین  اهالي  بدوي  و 
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غیره  این  نواحي  متعلق  به  دولت  روسیه  مي باشد.
از جنگ  بین الدولتین  براي  مملكت   فصل  ششم  ـ محض  تالفي  مصارف  کثیره  که  
اتباع  روس   روسیه  حاصل  شده  و درعوض  خسارات  و ضررهایي  که  بدین  جهت  به  
رسیده  است  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  متعهدمي شوند که  وجه  خسارتي  تأدیه  کرده  

مصارف  و ضررهاي  مزبور را جبران  نمایند.
طرفین  معظمین  معاهدین  این  وجه  خسارت  را به  ده  کرور تومان  رایج  یا بیست  میلیون  
منات  نقره  معین کرده  و مقرر مي دارند که  ترتیب اقساط و تضمین  تأدیه  آن  در قرارداد 
مخصوصي  مرتب  شود اعتبار و استحكام قرارداد مزبور به  حدي  خواهد بود که  کانه  لفظ 

به  لفظ در همین  عهدنامه  درج  شده  باشد.
فصل  هفتم  ـ چون  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  چنین  صالح  دیدند که  حضرت  اشرف  
امپراطور  اعلیحضرت   لهذا  فرمایند  ولیعهد  و  وارث   را  عباس میرزا همایون فرزند خود 
کل  روسیه  محض  اینكه  نیات  دوستانه  خود رامكشوف  و میلي  را که  در مساعدت  به  
استحكام  این  نوع  وراثت  دارند مشهود خاطر اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران نمایند متعهد 
مي شوند که  از امروز شخص  عباس میرزا را وارث  و ولیعهد دولت  شناخته  و ایشان  را از 

حین جلوس  به  تخت  سلطنت  سلطان  حقه  این  مملكت  بدانند.
فصل  هشتم  ـ سفاین  تجارتي  روس  مثل  سابق  حق  خواهند داشت  که  به  طور آزاد 
در دریاي  خزر و امتدادسواحل  آن  سیر کرده  و به  کناره هاي  آن  فرود آیند و در موقع  
شكست  و غرق  در ایران  معاونت  و امداد خواهندیافت  و سفاین  تجارتي  ایران  هم  حق  
خواهند داشت  که  به  قرار سابق  در بحر خزر سیر نموده  و به  سواحل  روس بروند و در 

صورت  غرق  و شكست  هم  به  آن ها کمك  و امداد خواهد شد.
اما در باب  کشتي هاي  جنگي  چون  آن هایي  که  بیرق  نظامي  روس  دارند از قدیم االیام  
باالنفراد حق  سیر دربحر خزر را داشته اند حال  هم  بدین  سبب  این  امتیاز منحصر به  
همان  کشتي ها خواهد بود به  طوري  که  غیر ازدولت  روس  دولت  دیگري  حق  نخواهد 

داشت  که  سفاین  جنگي  در دریاي  خزر داشته  باشد.
کل   امپراطور  اعلیحضرت   و  ایران   شاهنشاه   اعلیحضرت   منظور  چون   ـ  نهم   فصل  
روسیه  این  است  که  دراستحكام  روابطي  که  به  سعادت  و میمنت  مجدداً مابین  دولتین  
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استقرار یافته  است  سعي  و کوشش  نمایند مقررمي دارند که  سفراء کبار و وزراء مختار 
و شارژدافرهایي  که  خواه  براي  انجام  مأموریت  موقتي  و خواه  به  جهت اقامت  دایمي  به  
دربار یكدیگر فرستاده  مي شوند و به  فراخور مقام  خود موافق شان  و حیثیت  طرفین  و 
مطابق مودت  و اتحاد بین الدولتین  و نیز برحسب  عادات  مملكتي  مورد اعزاز و احترام  
شوند علیهذا در باب  تشریفاتي که  باید از طرفین  ملحوظ و منظور شود دستورالعملي  

مخصوص  مقرر خواهد شد.
فصل  دهم  ـ چون  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  و امپراطور کل  روسیه  استقرار و توسعه  
روابط تجارتي ،مابین  دو دولت  را از نخستین  فواید اعاده  صلح  مي دانند چنین  صالح  
یك   در  است   دولتین   اتباع   امنیت   و  تجارت   حفظ  به   راجع   که   ترتیباتي   که   دیدند 
مقاوله نامه اي  علیحده  به  طور مرضي  الطرفین  نگارش  یابد و این مقاوله نامه  که  مابین  
وزراي  مختار طرفین  انعقاد و به  این  عهدنامه  انضمام  خواهد یافت  مثل  این  است  که  

جزومتمم  همین  عهدنامه  صلح  بوده  باشد.
که   جا  هر  کمافي السابق   که   مي دهد  روس  حق   دولت   به   ایران   پادشاه   اعلیحضرت  
به  جهت  منافع  تجارتي الزم  باشد به  آن جا قنسول  و وکیل  تجارتي  بفرستد و متعهد 
مي شوند که  این  قونسول  و وکالي  تجارتي  را که  من تبع  هر یك  زیاده  از ده  نفر نخواهد 
بود از حمایت  و احترامات  و امتیازاتي  که  الزمه  سمت  رسمیت  آن ها است بهره مند سازد 
و اعلیحضرت  امپراطور روسیه  هم  وعده  مي دهد که  رفتار بمثل  را درباره  قونسول  و 

وکالي تجارتي  اعلیحضرت  شاهنشاه منظور دارد.
در صورت  شكایت  حقه  دولت  ایران  از یكي  از مأمورین  یا قونسول هاي  روس  وزیر 
اقامت  و به  این  اشخاص  ریاست   ایران   مختار یا شارژدافري  که در دربار دولت  علیه  
بالفاصله  دارد مشارالیه  را از مأموریت  خود خلع کرده  و موقتاً کفایت  کار او را به  هر کس  

صالح  داند برگذار خواهد کرد.
فصل  یازدهم  ـ پس  از حصول  صلح  به  امور و دعاوي  اتباع  طرفین  که  به  واسطه  وقوع  
جنگ  در عهده  تعویق مانده  بود مراجعه  شده  و از روي  عدالت  قطع  و فصل  خواهد شد 
تأدیه   بالتمام  عاجال  ازخزانه  جانبین  دارند  یا  از یكدیگر  اتباع  طرفین   و مطالباتي  که  

خواهد شد.
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فصل  دوازدهم  ـ طرفین  معظمین  معاهدین  نظر به  منافع  اتباع  خود متفق الرأي  شدند 
اموال  غیرمنقوله  هستند مهلتي   داراي   ارس   براي  اشخاصي که  در دو طرف  رود  که  
معاوضه   و  مبایعه   به   دلخواه   طور  آنرابه   بتوانند  مومي الیهم   که   دهند  قرار  ساله   سه  
برسانند ولي  اعلیحضرت  امپراطور کل  روسیه  تا حدي  که  این  شرط راجع  به خود اوست  
حسین خان  سردار سابق  ایروان  و برادرش  حسن خان  و کریم خان  حاکم  سابق  نخجوان  

را از انتفاع مدلول  شرط مزبوره  مستثني  مي دارد.
فصل  سیزدهم ـ  تمام  اسراء جنگي  را که  طرفین  در هنگام  محاربه  اخیره  و یا قبل  از آن  
دستگیر کرده اند وهم چنین  اتباع  دولتین  که  در اوقات  سایره  اسیراً گرفتار شده  باشند در 

ظرف  چهار ماه  مسترد خواهند شد.
به  طرف   را  مومي الیهم   داده  شد،  اشیاء الزمه   و  ارزاق   اشخاص   این   به   آنكه   از  بعد 
عباس آباد حرکت  داده  و درآن جا به  کمیسرهایي  که  از طرفین  براي  استرداد و تهیه  
اعزام  به  اوطان  ایشان  مأمور شده اند، تسلیم  خواهندکرد. درباره  اسراء جنگي  و اتباع  
دولتین  که  به  اسیري  گرفتار شده  و به  سبب  بعد مكان  آن ها و یا به  علت  دیگري در 
ظرف  مدت  فوق  مسترد نشده اند طرفین  معاهدین  همین  ترتیبات  را مرعي  و مجري  

خواهند داشت .
دولتین  ایران  و روس  مخصوصاً این  حق  را براي  خود قرار مي دهند که  اي  وقت  کان  
این  قبیل  اشخاص  رامطالبه  نمایند و ملتزم  مي شوند که  هر وقت  خود اسراء اظهار کرده  

یا از طرفین  مطالبه  شدند مومي الیهم  رامسترد سازند.
فصل  چهاردهم  ـ دولتین  معظمتین  معاهدتین  اخراج  فراري ها و ترانس  فوژهایي  را2 
که  قبل  از جنگ  یادر مدت  آن  به  تحت  اطاعت  و حكومت  طرفین  آمده  باشند مطالبه  

نخواهند کرد.
ولي  چون  مناسبات  خفیه  بعضي  از ترانس  فوژها با تابعین  و هم وطنان  سابق  موجب  
ایران   علیه   نتایج  دولت   این   لهذا محض  دفع  جلوگیري   نتایج  مضره مي شود  حصول  
متعهد مي شود که  در متصرفات  خود که  مابین حدود ذیل  واقع  است  حضور و توقف  
اشخاصي  که  الحال  یا بعدها به  اسمه  مشخص  خواهد شد روا ندارد ومقصود از حدود از 
یك  طرف  رود ارس  و از طرف  دیگر خطي  است  که  به  واسطه  رود جهریق  و دریاچه  
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ارومي  ورود جقتور و رود قزل اوزن  الي  مصب  آن  در دریاي  خزر ترسیم  مي شود.
اعلیحضرت  امپراطور کل  روسیه  نیز وعده  مي دهد که  در خانات  قراباغ  و نخجوان  و 
در قسمت  خانات ایروان  که  در سمت  راست  ارس  واقع  است  ترانس  فوژهاي  ایراني  را 
نگذارد توطن  و سكنا نمایند ولیكن  مقرراست  که  این  ماده  صورت  لزوم  نخواهد یافت  
از  مقامات دیگر هستند  بعضي   داراي   یا  عامه   رجوع   اشخاصي  که  طرف   درباره   مگر 
قبیل  خوانین  و بیكها و روساي  روحاني  یعني  مالها که  اعمال  شخصي  و تحریك  و 
مناسبات خفیه ایشان  باعث  سوء اثر درباره  هموطنان  و تابعین  قدیم  آن ها مي شود و اما در 
خصوص  نفوس  عامه  مملكتین مقرر است  که  اتباع  دولتین  که  به  ممالك  یكدیگر رفته  
یا در آتیه  بروند آزاد هستند که  در هر جایي  که  آن  دولت یعني  دولتي  که  این  اشخاص  

در حیطه  حكومت  و اقتدار آن  درآمده اند صالح  داند توطن  و سكني  نمایند.
فصل  پانزدهم  ـ چون  قصد سلیم  و نیت  خیریت  عمیم  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  این  
است  که  ممالك خود را مرفه الحال  و اتباع  دولت  علیه  را از تشیید مصائب  و صدمات  
لهذا  به  سلم  و سعادت  ختم شده  است  مصون  و محفوظ دارد  این  جنگ  که   حاصله  
درباره تمام  اهالي  و کارگزاران  آذربایجان  عفوي  کامل  و رحتمي  شامل مبذول  مي دارند 
به  طوري  که  هیچیك  از این  اشخاص  چه  به  جهت  عقاید و نیات  و چه  از حیث  رفتار 
و کرداري که  در موقع  جنگ  یا در مدت  تصرف  ایالت  مزبوره  از ایشان  به  ظهور رسیده  
مورد تعرض  و اذیت  واقع  نخواهدشد و عالوه  بر این  از امروز مهلتي  یكساله  به  آن ها 
داده  مي شود تا این که  به  طور آزاد از ممالك  ایران  با کسان خود به  ممالك  روسیه  بروند 
و اموال  منقوله  خود را به  خارج  حمل  نموده  و به  فروش  برسانند بدون  این که  دولت علیه  
ایران  یا کارگزاران  محلي  اندك  ممانعتي  نموده  و از اموال  و اشیایي  که  فروخته  یا به  
خارج  حمل  مي شودحقوق  و مرسومي  دریافت  یا تكلیفي  در مورد آن  بگذارند اما در 
باب  اموال  غیرمنقوله  به  مومي الیهم  پنج  ساله مهلت  داده  مي شود که  اموال  مزبوره  را به  

فروش  برسانند یا به  طور دلخواه  انتقال  و انتزاع  نمایند.
کساني  که  در این  مدت  یكساله  مجرم  به  جنحه  و جنایت  )کریم ( و مستوجب  سیاست  

معموله  دیوانخانه شوند از این  عفو مستثني  خواهند بود.
فصل  شانزدهم  ـ وزراي  مختار طرفین  به  مجرد امضاي  این  عهدنامه  صلح  عاجال به  
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تمام  نقاط اعالم  وحكام  الزمه  خواهند فرستاد که  مخاصمه  را بالتأخیر ترك  نمایند.
این  عهدنامه  که  به  نسختین  و به  یك  مدلول  نوشته  شده  و به  امضا و مهر وزراي  مختار 
ایشان   امضاي   داراي   که   معتبره   نامجات   تصدیق   و  تصویب   است به   رسیده   طرفین  
امپراطور کل  روسیه  خواهد رسید و تصدیق نامجات  معتبره  که  داراي  امضاي  ایشان  
بوده  باشد در ظرف  چهارماه  و در صورت  امكان  زودتر به  توسط وزراي مختار طرفین  

مبادله  خواهد شد.
به  تاریخ  دهم  ماه  فیورال  سال  خجسته  فال  سنه  1828 مطابق  پنجم  شعبان  1243 
در  میالدي[    1828 فوریه    21 با  برابر  خورشیدي   ماه1206   اسفند  هجري ]اول  

ترکمان چاي  تحریر شد.
 

ماخذ : تزارها و تزارها ـ رر59 - 53 
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پیوست شماره ي پنج
حقوق ازدست  رفته حق  ، استرداد اراضی

 بخش هایي  از ادعانامه ي  تاریخي  ملت  ایران  که  در اواخر اسفند ماه  1298 خورشیدي  
)مارس  1919میالدي ( از سوي  هیأت  اعزامي  ایران  به  انجمن  صلح  ورساي ، چاپ  و در 

اختیار شرکت کنندگان  و مطبوعات قرار داده  شد :
این  مملكت   تاریخ   به  دوره ي   دارد و چون   است  که  سرحدات  طبیعي   از ممالكي   ایران  
که  هرگاه  مبدأ آن  رافقط از سیروس  ]کورش[ بگیریم  بیست  و پنج  قرن  مي شود، رجوع  
نماییم  مي بینیم  غالب  اوقات  دول  مختلفه که  در ایران  تشكیل  شده ، به  سرحدات  طبیعي  
خود رسیده  و شامل  ممالك  واقعه  بین  نهر جیحون  و جبال  قفقازو رودهاي  دجله  و فرات  
و خلیج فارس  بوده  است . همیشه  اوقات  سكنه ي  این  ناحیه ، به طور اکثر، ایراني نژادبوده اند 
و دولت هایي  که  در این  ممالك  وجود داشته ، دولت  ایراني  محسوب  شده اند و هر زمان  که  
بعضي  ازممالك  مزبوره  از تصرف  ایراني ها خارج  شده ، موقتي  بوده  و باز باالخره  ایراني ها 
اراضي  خود را متصرف  شده اند.چنان که  از دول  معظمه  قدیمه  ایراني  صرف نظر کنیم  و اگر 
به  عصر جدید نیز رجوع  کنیم ، مي بینیم  در دولت صفویه  و نادري  و حتي  در ابتداي  دولت  
قاجاریه ، یعني  در مائه  شانزدهم  و هفدهم  و هیجدهم ، دولت  ایران حدود طبیعي  خود را دارا 

بوده  و اراضي  خود را در مقابل  متعدیان  و تجاوزکاران  حفظ و مدافعه  نموده است . 
 در اوایل  مائه  نوزدهم ، دولت  ایران  به  واسطه ي  طول  مدت  انقالبات  داخلي  و کشمكش هاي  
خارجي ،بالنسبه  ضعف  پیدا کرده  و اتفاقاً در همین  وقت  همسایه هاي  او برحسب  پیشامدهاي  
تاریخ ، عظمت  و قدرت یافتند و به  این  واسطه  به  اراضي  اصلي  ایران  دست  تعدي  دراز کردند 
و دولت  ایران  نتوانست  مثل  سابق  حقوق خود را مدافعه  نماید. بنابراین  مقداري  از ممالك  

ایراني ها از دست  ایشان  خارج  شده ، به  تصرف  همسایگان درآمد .
 تعدیات  مهم  ارضي  که  به  خاك  ایران  شده ، در طرف  شمال  و شمال  شرقي ، از جانب  دولت  

روس  و در سمت مغرب  از ناحیه ي  دولت  عثماني  بوده  است .
تجاوزات  روسیه  ابتدا از طرف  قفقاز شروع  شده  و بعد از دو جنگ  که با دولت  ایران  کرده ، در   
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1813 – 1828 میالدي ) 1192 و 1206 خورشیدي ( ، قسمت  مهمي  از خاك  ایران  را از 
آن دولت  منتزع  ساخته  است  و بعد از آن  از ضعفي  که  به  واسطه ي  این  جنگ ها و محاربات  
عثماني  عارض  دولت ایران  شده  بود، استفاده  کرده  و از طرف  ماوراء بحر خزر نیز بناي  
تجاوزات  را گذاشته ، تدریجاً به  طرف  جنوب پیش  آمده  و باالخره  دولت  ایران  براي  اینكه  
حدي  به  تجاوزات  دولت  متجاوز قرار دهد، در 1881 میالدي ، )1260 خورشیدي ( ، راضي  
شد که  با آن  دولت  در آن  ناحیه  تعیین  حدود بنماید و در نتیجه  این  عمل ، مقدارزیادي  از 

اراضي ، یعني  ناحیه  بین  رود جیحون  و رود اترك ، از تصرف  ایران  خارج  گردید .
گذشته  از اینكه  انتزاع  اراضي  مذکوره  از تصرف  دولت  ایران ، في نفسه  تعدي  و ظلم  بود، 
در ضمن  تعیین حدود و انعقاد قرارهاي  سرحدي  و بعد از آن  نیز از طرف  دولت  روسیه ، 

جفاکاري هاي  بسیار نسبت  به  ایران  واقع  شده  است .
چنان که  در سمت  قفقاز، بعد از آنكه  سرحد ایران  و روس  را رود ارس  قرار دادند، در قسمت  
شرقي  آن  ناحیه ، از این  حد طبیعي  تجاوز کرده ، قسمتي  از اراضي  جنوب  رود ارس  را به  
از  این  وسیله  مقدار کلي   به   موجب  یك  خطرجدي  موهوم  بي مأخذي  تصرف  نمودند و 
ناحیه ي  مغان  و طالش  را که  قسمت مهم  آن  در تحت  تملك  ایران  بود بي جهت  به  خود 
اختصاص  دادند و سكنه اي  را که  ناچار با یكدیگر روابط خاص  و رفت  و آمد دائمي  داشتند، 
به  واسطه ي  یك  تقسیم  مصنوعي ، از یكدیگر جدا کردند و براي  خود و همچنین  دولت  
ناحیه  سرحد  اینكه  در آن   به  واسطه ي   نیز  آوردند. و  دائمي  فراهم   اسباب  دردسر  ایران  
طبیعي موجود نبود، همواره  وسیله  براي  تجاوز به  دست  مي آوردند و تعدیات  خود را خاتمه  

نمي دادند .
        در سواحل  بحر خزر و سرحدات  خراسان  نیز همین  شیوه  را مرعي  مي داشتند و در 
آن  ناحیه ، عالوه  برتجاوزات  سرحدي ، قراردادهاي  غریب  و عجیب  به  دولت  ایران  تحمیل  
کرده اند که  ظلم  بودن  آن  ظاهر و آشكاراست . چنان که  رعایاي  ایران  را در بعضي  از نواحي  
مجاور سرحدي  از شرب  آب  نهرهایي  که  سرچشمه  آن ها درخاك  ایران  است  و بعدها وارد 
خاك  روس  مي شود، ممنوع  داشته  و براي  اینكه  آب  آن  نهرها تماماً به  خاك  روس برود، 
به  همین  جهت   ندهند و  را توسعه   آبادي  خود  و  را ملزم  ساخته اند که  زراعت   ایراني ها 

بسیاري  ازآبادي هاي  آن  نواحي  خراب  و بایر شده  است . 
         تعدیات  دولت  عثماني ، از طرف  مغرب ، به  خاك  ایران  نیز کمتر از روس  نبوده  و 
قسمت  بزرگي  از والیاتي  راکه  حقاً جزء خاك  ایران  محسوب  مي شود، آن  دولت  تملك  
نموده  و در قرون  اخیره  همواره  در مسایل  سرحدي  با دولت  ایران  تنازع  کرده  و هرقدر 
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از تعدي  برنداشته ،  ایران  در این  موضوع  بردباري  و موافقت  به  خرج  داده ، دست   دولت  
حتي  اینكه  بعد از عهدنامه ي  آخري  ارض  روم  در سنه 1847 میالدي ) 1226خورشیدي( 
که دولت ایران در مقابل مزاحمتي که  عثماني  به  محمره  ]خرمشهر [ مي کرد، ناحیه ي  
سلیمانیه  را به  آن  دولت  واگذار کرد، بازدر تعیین  خط سرحدي  ناسازگاري  نموده ، روابط 
خود را با ایران  کدر مي ساخت ، چنان که  در 1907 به  بهانه دعاوي  سرحدي  به  خاك  ایران  
تجاوز کرده ، قسمتي  از اراضي  متنازع  فیها را اشغال  نمود و فقط در سنه  1914میالدي )  
1293 خورشیدي  ( آن ها را تخلیه  کرد. در آن  موقع  هم  قسمتي  از اراضي  مزبوره  را که  

براي  عشایر ایراني محل  ییالق  بود، به  تصرف  خود نگاه  داشت . 
از بیان  اجمالي  فوق  ظاهر مي شود که  دولت  ایران ، از حیث  مسایل  ارضي ، نسبت  به  دولتین  
روس  و عثماني مظلوم  واقع  شده  و در این  موقع  که  مقرر شده  است  تعدیات  وارده  به  دول  
و محل  مرتفع  شود و جبران  گردد  و ممالكي  که  در تحت  دولتین  مزبور تین  واقع  شده  
بودند، مجزي  شده ، برحسب  مناسبات  عادالنه ، مقررات  جدیده  اختیار نمایند، دولت  ایران ، 
به  نام  حقانیت  و عدالت ، تقاضا دارد که  ممالك  مغصوبه ي  او اعاده  شود وسرحداتي  براي  
او تعیین  گردد که  موافق  قوانین  حق  و طبیعت  بوده  و طوري  باشد که  ایران  به  سهولت  

معرض تعرض  و تجاوز همسایگان  مقتدر واقع  نشود .
  

به طور خالصه  دعاوي  ارضي  دولت  ایران  از این  قرار است :
 1- در سمت  شمال  شرقي ، والیت  ماوراء بحر خزر که  همیشه  جزء ممالك  ایران  بوده ، 
بلكه  یكي  از مراکزایرانیت  محسوب  مي شود و بسیاري  از رجال  بزرگ  ایران ، از شعرا و 
ادبا و علما و حكما از این  ناحیه  برخاسته  وزبان  ایراني  در این  محل  و حتي  در سمرقند 
با سایر  و  کلیتاًمسلمان   اینكه   از  آن ، گذشته   امروزه  هم  سكنه ي   و  دارد  انتشار  بخارا  و 
ایراني ( تاجیك  و مهاجرین   ایراني  )کرد و  از آن ها  ایران  هم مذهب  و بسیاري   سكنه ي  

مي باشند و قسمت  مهمي  از ایشان  ترکمن  و از همان  قبایلي  هستند که  جمع  کثیري  از 
آن ها امروز در استرآبادمسكن  دارند و روابط سكنه ي  والیت  ماوراء بحر خزر با ایراني ها 
و ایران  خیلي  محكم  است  و حتي  در ایام  اخیره که  انقالب  روسیه  در متصرفات  آن  دولت  
ترکمن هاي   و  اهالي سرخس   خزر، مخصوصاً  بحر  ماوراء  نمود، سكنه ي   اغتشاش   تولید 
روس  که  گرفتار قتل  و غارت  بلشویك ها شدند. از دولت  ایران  استمداد و تقاضاي معاودت  
به  وطن  اصل  نمودند و دولت  ایران  تقاضاي  آن ها را پذیرفته ، به  ایشان  امداد نمود و از 

تجاوزات بلشویك ها جلوگیري  و از آن ها محافظت  کرد .
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2 - در طرف  شمال ، والیاتي  که  در نتیجه  جنگ هاي  روسیه  از دست  ایران  گرفته  و آن  
عبارت  از باکو و دربندو شیروان  و شكي  و شماخي  و گنجه  و قره باغ  و نخجوان  و ایروان  
است  و این  والیات  به  دالیل  عدیده ، موضوع ادعاي  دولت  ایران  مي باشند، به  واسطه  این که  
جزء خاك  ایران  بوده  و سكنه ي  آن جا به طور اکثر مسلمان  وبسیاري  از آنها ایراني نژاد و 
ایراني االصل  مي باشند و مناسبات  تاریخي  و جغرافیایي  و اقتصادي  و تجارتي  ومذهبي  و 
تمدني  داشته ، از هر حیث  اقتضا دارد که  به  وطن  اصلي  معاودت  نمایند. به عالوه  از سكنه  
آن جا درهمین  ایام  اخیره ، از دولت  ایران  تقاضاي  سرپرستي  و اظهار میل  به  معاودت  به  

وطن  اصلي  را نموده اند .      
3 - در طرف  مغرب ، قسمتي  از کردستان ، که  در تصرف  دولت  عثماني  بوده  است .کردستان  
ناحیه ي   مي باشند.  ایراني زبان   و  ایراني نژاد  اقوام   از  یكي   آن   سكنه ي   است که   مملكتي  
ناحیه   از  اوال  است   عبارت   عثماني   قسمت   شده و  منقسم   عثماني   و  ایران   بین   مزبوره ، 
سلیمانیه  که  بنا به  معاهده  ارض  روم  مذکور در فوق  از ایران  منتزع شده  و عدالت  مقتضي  
است  که  به  ایران  رد شود، ثانیاً سوابق  کردستان  که  مناسبات  نژادي  و لساني  و مذهبي  
وغیره  آن  را به  ایران  مربوط مي سازد و طبیعي  است  که  در تحت  این  دولت  قرار گیرد، 

خاصه  آن که  علما و اعیان کرد هم  تقاضاي  ملحق  شدن  به  ایران  کرده اند .
  4 - مناسبات  اماکن  متبرکه  بین النهرین  با ایران ، بسیار و ظاهر و آشكار است . جمع  کثیري  
از سكنه ي آن  اماکن ، که  عبارت  از کربال و نجف  و کاظمین  و سامره  مي باشند، ایراني  یا 
ایراني االصل  هستند و این  والیات مرکز مذهب  تشیع  است  که  مذهب  رسمي  و عمومي  
ایرانیان  و محل  اقامت  علماي  ایران  و روحانیون  شیعه مي باشند و زیارتگاه  شیعه  است  و 
هر سال  چندین  هزار نفر ایراني  و شیعه  آنجا زیارت  مي روند و درواقع  آبادي  بین النهرین  از 
جهت  زایرین  و معتكفین  ایراني  و کسب  تجارت  آن  ناحیه ، اعم  در دست  ایرانیان  است  و 
به  این واسطه  دولت  ایران  در اداره ي  امور آن  ناحیه ، کامال ذي نفع  است  و تقاضا دارد که  در 

موقع  تعیین  مقدرات بین النهرین ، منافع  مادي  و معنوي  او در آن جا محفوظ شود .

مأخذ  :    نصرت الدوله  ـ  مجموعه ي   مكاتبات    ، اسناد ، خاطرات  ، سند170
عنوان   اصلي  به  فرانسه  عبارت  است  از:

 Revendication de la perse devant la confrence de
 perliminairies de paix a paris. Droitaux restitution
territoirales
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پیوست شماره ي شش
 فدراسیون ایران و جمهوري آذربایجان

مانند  نیز  )اران(  آذربایجان  بنیاد  تازه  جمهوري   ، نخست  جهاني  جنگ  پایان  با 
آشتي ورساي  انجمن  به  را  آن شد که هیاتي  بر   ، منطقه  از کشورهاي  بسیاري 
گسیل دارد . مجلس جمهوري آذربایجان ، توپ چي باشف ) توپ چي باشي اوف ( 
را به سرپرستي هیات برگزید و حاجینسكي ، آقایف ، شیخ االسالم اوف را به عنوان 
اعضاي هیات و نیز محرم اوف ، میر مهدي اوف و حاجي  اوف )مشاوران هیات( و 
مرجوسكي )کارمند هیات( را ، روانه ي پاریس کرد . هیات جمهوري اران پس از 
چند ماه سرگرداني ، به علت مخالفت دولت فرانسه با مسافرت آن ، سرانجام در 
روزهاي پایاني فروردین 1298 )میانه هاي آوریل 1919( ، به سوي پاریس حرکت 
کرد . هیات جمهوري اران ، با سردي در پاریس پذیرفته شد . زیرا متفقین ، قفقاز 

را : )1(
با توجه به جو موجود و نیز تالش هایي که در سطح مناسبات تهران ـ باکو به کار 
بسته شده بود ، در پاریس نیز گفت وگوها میان هیات اعزامي ایران و جمهوري 

اران، آغاز شد .
نصرت الدولـه فیروز بر پایه ي گفت وگو با وزیر امور خارجه ي بریتانیا ، از نخست وزیر 
جمهوري  نمایندگان  با  ایران  هیات  گفت وگوهاي  کنار  در  که  کرد  درخواست 

آذربایجان در پاریس ، وي نیز : )2(
به  با فرستادن میسیون هاي مختلف  و  نماینده ي آن ها در تهران  با 

بادکوبه و گنجه و تفلیس 
موافقت  صورت  در  که  برد  پیش  به  را  خارجي  سیاست  زمینه ي  در  طرح  یك 

انگلیس ها ، بتواند به هدف هاي زیر برسد : )3(
اوال تغییر اسم آذربایجان ، دوما تجدید حدود . . . و حاضر شدن آن ها 
براي قبول اصالحات سرحدي و حتي برگرداندن آن قطعات به ایران 
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و ثالثا آذربایجان و گرجستان را به سمت دولت بشناسیم و با آن ها ، 
معاهده ي اتحاد ببنیدیم .

گفت وگوهاي رسمي دو طرف ، در روزهاي آغازین آبان ماه )روزهاي پایاني اکتبر( 
آغاز شد .

در آن زمان ، گروه بندي هاي اعتقادي و سیاسي در جمهوري آذربایجان )اران( ، 
این گونه مي بود : )4(

یک دسته فرقه ي موسوم به اتحاد و دیگري مساوات ، فرقه اتحاد 
طرفدار ایران است و فـرقه ي مساوات ، متـمایل به عثمـانـي است . 
اگرچـه از قـراري کـه ایـن ها [نمایندگان هیات جمهوري آذربایجان 
مي گویند ] ، آن ها [ مساواتي ها ] هم ، دو قسم اند . بعضي صریحا 
موافقند،   [ جوان  تورك هاي   ] ترك ها  ژون  با  و  عثماني  طرفداري 
استقالل  به  مقید  فقط  و  ندارند  صریح  تمایل   ، اندازه  این  بعضي 
فرقه ي  با   ، شود  مقتضي  اگر  است  ممکن  و  هستند  آذربایجاني ها 

اتحاد موافق شوند .
میریعقوب مهدي اوف عضو هیات که طرفدار ایران بود ، اظهار تاسف مي کرد که : )5(

در  خود  مقام  و  موقع  استحکام  و  منافع  رفـت  پیش  براي  ایران 
آدم  نفر  ، شما یک  . وي گفت  آذربایجان کار نمي کند   ] ]جمهوري 
جدي و فعال دانا در بادکوبه الزم دارید که براي منافع ایران در آن جا، 
بکوشد و با فرقه ي اتحاد که طرفدار ایران است ، سازش کند و کمک 

فکري و معنوي ، به آن ها بکند . . . 
مي گفت ، در بادکوبه این همه ایراني زیاد است ]اما [ کسي براي نفوذ ایران کار 
نمي کند و ازطرف ایران ، اظهار حیاتي نمي شود . اما عثماني ها با آن جمعیتي در 

بادکوبه ندارند ، خیلي کار مي کنند و نتیجه مي گیرند .
با وجودي که 106 سال از جدایي مي گذشت ، با توجه به پاي دار پیوندهاي دیرین 
میان مردم قفقاز با دیگر ایرانیان ، هیأت  نمایندگي  آذربایجان  )اران ( که  به  انجمن  
صلح  ورساي  آمده  بود ، گفت وگوهاي  مفصلي  را با هیأت  اعزامي  ایران  انجام  داد . 
آن ها ، خواستار پیوندهاي  همه  جانبه  بودند . حتا در یك  مورد به  نمایندگان  ایران  

اظهار داشته  بودند : )6(
 . باشد  داشته   داخلي   استقالل   آذربایجان   که   است   این   ما  مقصود 
قوه ي  مقننه  و ادارات  و مسایل  داخلي  از خود داشته  باشد . در مسایل  
خارجي  و قشون  و گمرگ  و پست  و تلگراف  و طرق  و شوارع  و سکه  

و این  قبیل  امور با ایران  اشتراك  داشته  باشد ...
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نصرت الدولـه  وزیر امور خارجه  دولت  وقت  ایران  ، چكیده ي  خواسته هاي  نمایندگان  
جمهوري  آذربایجان  )اران ( را ضمن  نامه اي  به  زبان  فرانسه  براي  طرح  در انجمن  

صلح  پاریس  ، تسلیم  لرد کرزن  وزیر امور خارجه ي  بریتانیا کرد : )7(
1ـ حدود آذربایجان  قفقاز که  طي  ادعانامه اي  که  توسط هیأت  اعزامي  
آذربایجان  به  کنفرانس  صلح  ارائه شده  ، در نقشه هاي  ضمیمه  ، یک  بار 

براي  همیشه  ، از روسیه  تحت  هر نوع  حکومت  باشد ، جدا مي شود .

 )1297 خرداد   6(  1918 مه    28 از  که   آذربایجان   جمهوري   2ـ 
تأسیس  شده  است ، به  عنوان  جمهوري  مستقل  و آزاد شناخته  خواهد 
شد و پاي تخت  آن  باکو خواهد بود . رئیس  جمهور انتخاب  خواهد 
شد و داراي  مجلس  خواهد بود که  از طریق  قوانین  ارگانیک  که  توسط 
مجلس  مؤسسان  آذربایجان  تدوین  شده  ، اداره  خواهد شد . دولت  
رأي   وسیله  ي  به   که   است   مجلس   این   تشکیل   درصدد  آذربایجان  

عمومي  انتخاب  خواهد شد.

کشور  همسایگي   در  که   آذربایجان   دموکراتیک   جمهوري   3ـ 
شاهنشاهي  ایران  قرار دارد ، با آن  کشور ارتباط سیاسي  ـ اقتصادي  
خواهد داشت  ، به  شکل  یک  کنفدراسیون  که  اساس  و شکل  و نحوه  
اجراي  آن  تهیه  خواهد شد که  بعداً به  رأي  مجلس  هر دو کشور ارائه  
خواهد شد . ولي  از هم  اکنون  اعالن  مي شود که  روابط خارجي  این  دو 

کشور مشترك  خواهد بود .

4ـ براي  رسیدن  به  اهداف  فوق  )1 و 2( جمهوري  آذربایجان  به  کمک  
را بشناساند  استقالل  خودش   تا  دارد  احتیاج   کبیر  بریتانیاي   واقعي  
و نگه  دارد و براي  این که  از هرگونه  خدشه  مصون  بدارد و بتوانند 
مانند ایران  قواي  سیاسي  ، اقتصادي  ، فرهنگي  و نظامي  خودش  را 

توسعه  دهد .

نصرت الدولـه فیروز ، روز 17 نوابر 1919 )25 آبان 1298( درباره ي خواسته هاي 
ایران در قفقاز ، به وزیر امور خارجه ي بریتانیا نوشت : )8(

جناب لرد 

در جریان آخرین مالقاتم با عالي جناب که رونوشتي از آن چهار ماده 
تنظیم شده به وسیله هیات نمایندگي آذربایجان قفقاز در پاریس ، 
تقدیم حضورتان کردم ، از افزودن نظرات شخصي به تک تک آن 
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مواد عمدا خودداري کردم تا عالي جناب بتوانید سند موصوف را به 
مطالعه   ، دیگران  اظهارنظر  هرگونه  از  فارغ  و  اصلي  همان صورت 

فرمایید .

همین  درباره  عن قریب  امیدوارم  که  مذاکره اي  تسهیل  منظور  به 
موضوع با شما داشته باشمـ  موضوعي که به نظرم اهمیت فوق العاده 
براي مصالح مشترك ایران و انگلیس داردـ  الزم مي دانم عالي جناب 

را از نقطه نظرهاي خود در این باره آگاه سازم .

تصور مي کنم هیچ لزومي نداشته باشد که من مجددا به نام دولت 
متبوع خود درباره ضرورت مطلق این مساله ـ یعني رسیدگي فوري 
به اوضاع و حوادث آذربایجان  قفقازـ  تاکید کنم . عالقه ما به جریان 
حوادث که در این قسمت از دنیا مي گذرد ، تنها به خاطر همسایه 
بالفصل بودن نیست بلکه به علت وجود یک رشته دالیل مهم تر است 
ـ که سرزمین  ـ  عالیق تاریخي ، اشتراك نژاد و زبان و مذهب و غیره 
و  فوق العاده ظریف  عوالمي  و  نزدیک  بسیار  رشته هایي  با  را  مزبور 

حساس ، به کشور من ایران پیوند مي دهد .

زبان  از  آن  طي  در  که  عالي جناب  با  گذشته  هفته  مالقات  از  پس 
خودتان ـ یعني از زبان تنها مرجع موثق در این باره ـ شنیدم که 
را  او  که  تعهدي  یا  قیمومت  نوع  هر  قبول  از  کبیر  بریتانیاي  دولت 
مکلف به دخالت مستقیم در امور قفقاز بکند ابا دارد ، نگراني شدیدي 
بر وجودم مستولي شد که در صورت کنار کشیدن بریتانیا ، این امکان 
هست که قدرت هاي دیگر در امور قفقاز مداخله کنند یا این که احزاب 
و گروه هاي محلي زمام امور را به دست گیرند . و این نگراني ، بر 
سایر علل و جهاتي که مرا نسبت به مساله آذربایجان قفقاز عالقمند 
مي سازد افزوده شد . به حقیقت ، حوادثي که این گونه انشعاب یافته 
باشد مي تواند در سر تاسر مرزهاي شمالي ما ، از جلفا گرفته تا بحر 
خزر ، سانحه اي بزرگ براي آتیه ایران ایجاد کند ، مخصوصا ایالت 
بزرگ ما آذربایجان را که مادر حقیقي این بخش از قفقاز است ، به 
خطر اندازد . خطه اي که در حال حاضر به نام آذربایجان قفقاز نامیده 
به خود  دلیل  به همین  و  آگاه است  نیک  منشا خود  و  اصل  از  شود 
حق مي دهد از نام مادري آذربایجان براي تاکید جدا شدنش از پیکر 

امپراطوري قدیم روسیه استفاده کند .
حضور نمایندگان آذربایجان قفقاز در پایتخت فرانسه که با اختیاراتي 
ویژه مجهز بودند و مخصوصا به همین نیت به پاریس آمده بودند 
مستقل  جمهوري  تاسیس  و  روسیه  از  کشورشان  شدن  جدا  تا 
کنفرانس  در  نمایندگان شرکت کننده  اطالع  به  رسما  را  آذربایجان 
صلح برسانند ، فرصت مغتنمي بود براي کشف نظرات و خواسته هاي 

آن ها نسبت به آتیه کشورشان .
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با توجه به اوضاع و احوال کنوني جهان ، مخصوصاً با در نظر گرفتن 
این همه مناسبات نزدیک و وحدت منافع سیاسي که اخیرا میان دو 
کشور هم پیمان ) ایران و انگلستان ( به وجود آمده است ، جدا بر 
، مخصوصا در  قفقاز  بریتانیا در  این عقیده هستم که مصالح عالي 
منطقه اي به ثروتمندي و حاصلخیزي بادکوبه ، قاعدتا نباید با منافع 
کشور متبوع من در همین منطقه مغایرت و اصطکاك داشته باشد 
آذربایجان  در  را  ایران  تفوق سیاسي  اندیشه  انگلستان  که  این  یا 
بیم  حقیقت  این  اظهار  از  هرگز  ایران   . ننگرد  نامساعد  نظري  با 
نداشته که سهل است ،  بي هیچ گونه پرده پوشي اعتراف کرده است 
ایران  که جزء الینفک  منطقه اي  در  یعني   ، قفقاز  آذربایجان  در  که 
اعمال  و  تزارها  آزمندي  اثر  بر  و در گذشته فقط  محسوب مي شود 
قدرت نظامي وحشیانه آن ها از چنگ ایران بدر  آورده شده است ، 
مقاصدي ، حتي مقاصد بسیار وسیعي ، دارد و بر مبناي همین دالیل 
 ، پاریس  در  اخیرم  اقامت  ، طي  دوستدار  که خود  بود  و مالحظات 
نظر  تبادل  و  وارد بحث  قفقاز  آذربایجان  نمایندگان  با  حاضر شدم 
گردم تا مگر با کمک و هم فکري آن ها راه حلي پیدا کنیم که مورد 
از گفت وگوها و مذاکرات  . پس  پسند و رضایت طرفین قرار گیرد 
اندیشه عوض کردن ها  و  تردیدها  برخي  با  آن  در جریان  که  ممتد 
و  علل  که  تردیدهایي   ، بودیم  مواجه  خارجي(  تحریکات  از  )ناشي 
دالیلشان تا حدي قابل درك و فهمیدني بود ، سرانجام به این نتیجه 
رسیدیم که نمایندگان آذربایجان قفقاز بهترین احساس حسن نیت 
و دلنشین ترین خاطرات و عوالم دوستي را که ناشي از احساسات 
و تبار مشترك آن ها با مردم ایران است نسبت به کشور ما دارند و 
به همین دلیل بود که از آن ها خواستم بي کمترین توجه به حرف ها و 
تلقینات دیگران و بي آنکه تحت تاثیر پیشنهادها و نصایح دول دیگر 
)حتي ایران( قرار گیرند ، نقطه نظرهاي خود را باالستقالل روي کاغذ 
بیاورند تا من همه آن ها را بعدا به نظر عالي جناب برسانم . آن چهار 
ماده اي که همراه با یادداشت قبلي من خدمتتان تقدیم شد خالصه و 

ماحصل تفکر آن ها را در این باره نشان مي دهد .
عالي جناب بي گمان توجه کرده اید که در سطور و عبارات این سند و 
در اندیشه هایي که از خالل آن ها جلوه گره است ، یک رشته تناقضات 
و ناهم آهنگي ها وجود دارد . تنظیم کنندگان این سند ، من باب مثال 
جمهوري  استقالل  و  آزادي  شدن  شناخته  رسمیت  به  خواستار   ،
)منجمله  جهان  کشورهاي  تمام  طرف  از  آذربایجان  دموکراتیک 
روابط  کشورشان  که  مي خواهند  حال  همان  در  و  هستند  ایران( 
نحوي  به  باشد  داشته  ایران  با  نزدیک  بسیار  اقتصادي  و  سیاسي 
که اتباع و کاالهاي هر دو کشور بي هیچ گونه تشریفاتي بتوانند وارد 
خاك همدیگر شوند و نمایندگان سیاسي آن ها در خارجه ، از طرف 
وزارتخانه واحدي تعیین گردند . و تازه اینها مسایلي هستند که طبق 
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توضیحات شفاهي خود نمایندگان آذربایجان در پاریس ، یکي کردن 
ارتش دو کشور ، و برداشتن مرزها میان ایران و آذربایجان قفقاز ، و 

سایر اقدامات نظیر را به دنبال خواهد داشت .
چندان  نمي رسد  نظر  به  مسایل  این  از  کدام  هیچ  ، حل  مع الوصف 
دشوار باشد . اصل موضوع ایجاد روابط نزدیک و فدرال میان ایران و 
آذربایجان قفقاز است که مورد قبول طرفین قرار گرفته و تنها چیزي 
که باقي مانده ، روشن کردن ذهن این آقایان )نمایندگان جمهوري 
آذربایجان قفقاز( درباره نتایج منطقي افکار خودشان ـ دایر به اتحاد 
سیاسي با ایران ـ و کشف شیوه ها و فرمول هایي است که قادر به 

گنجاندن این اندیشه ها در قالب الفاظ و عبارات مناسب باشد .
و  جمالت  این  همه  که  نباشد  توضیح  این  افزودن  به  نیازي  شاید 
عباراتي که در متن سند به کار رفته ، بیانگر امري نیست که انجام 
گرفته باشد بلکه مبین هدفي است که در حال حاضر براي دستیابي 
به  این که مواد تسلیم شده  از  . حتي پس  به آن کوشش مي شود 
، مورد اصالح و جرح و تعدیل قرار گرفت و به امضاي  عالي جناب 
باز هم اصل موضوع   ، هیات نمایندگي آذربایجان در پاریس رسید 
به جاي خود باقي است به این معني که تازه قدم اول برداشته شده 
است و تحقق کامل بخشیدن به مقاصدي که در نظر است ، وقت و 

زمان کافي مي خواهد .
مساله مهم براي من این است که از نقطه نظرهاي دولت بریتانیا ، 
از نظرات شخصي عالي جناب ، و از سیاستي که مایلید در این زمینه 
تعقیب شود ، آگاه کردم . منظورم سیاست و خط مشیي است که 
در روزهاي آینده باید اتخاذ شود : خواه در مذاکره با اعضاي هیات 
نمایندگي آذربایجان در پاریس ، خواه با فرستاده هاي آن ها در تهران 
و خواه ، در تبادل نظرهاي آتي میان حکومت آذربایجان و هیاتي که 
وثوق الدوله خیال دارد مخصوصا براي انجام این مذاکرات به بادکوبه 

بفرستد .
شخصا براین عقیده ام که تحقق یافتن چنین نقشه اي که رئوس آن 
در این یادداشت و یادداشت سابق من ، خدمتتان ارائه شده است ـ 
که البته به تبعیت از اوضاع و حوادث آینده مي توان تغییراتي در آن 
داد ـ بهترین و مناسب ترین راه براي حل قسمتي از مسائل قفقاز 
است : مسائلي که حل شدن آن ها نه تنها مصالح مشترك ایران و 
اروپا را که طبق اظهار مکرر عالي جناب  ، بلکه مصالح کل  انگلیس 
ارتباط بسیار نزدیک با استقرار صلح و آرامش در آسیاي مرکزي و 

جهان اسالم دارد ، تقویت خواهد کرد .
در عین حال مطمئنم که اگر حکومت اعلي حضرت پادشاه انگلستان 
دوستانه از این سیاست پشتیباني کند ، براي ما خیلي آسان خواهد 
بود که به کمک نمایندگان بریتانیا در قفقاز ، تمام اهالي این منطقه 
ایران و آذربایجان( موافق  با این فکر )فکر اتحاد سیاسي میان  را 
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خاطره هاي شیرین  هنوز  قفقاز  از  این قسمت  مردمان  زیرا  سازیم 
گذشته را که کشورشان پاره اي از خاك ایران حساب مي شد ، در 
ضمیر خود زنده نگاهداشته اند ، مادر حقیقي خود ایران را فراموش 
نکرده اند و در عین حال هیچ کدام از آن قساوت ها ، ظلم ها، و کشت و 
کشتارهایي را که منجر به بریده شدن این قطعات از پیکر مادر وطن 

گردید ، ازیاد نبرده اند .
به انتظار این که در مالقات آینده ام با عالي جناب همه این مسائل را 
حضورا مطرح و راجع به جزئیاتش گفت وگو کنم ، احترامات فائقه 

خود را تجدید مي نمایم .

فیروز
در هامش این نامه ، » هاردینگ « معاون ثابت وزارت امور خارجه ي انگلیس نوشته 

بود )9(
اما   . جاه طلبانه  و  گستاخ  بسیار  است  طرحي   ، واال  حضرت  نقشه 
و  میل  به  که  بشود  پیدا  دنیا کشوري  در  که  کرد  باور  بتوان  مشکل 
اراده ي خود ، دست از استقالل و آزادي اش بردارد و یوغ تحکم و 
سوء اداره حکومت ایران را بپذیرد . سرتاسر طرح چیزي جز یک 

کاخ خیالي نیست که روي تلي از شن هاي لغزان بنا شده است .

                                                                                                                                                                                                              

هاردینگ
ادوارد گري وزیر امور خارجه ي بریتانیا نیز در هامش همان نامه نوشته بود )10(

تفاهم  نوعي  ایجاد  به   ، من  با  صحبت هایش  ضمن  نصرت الدولـه 
دوستانه میان ایران و آذربایجان قفقاز اشاره کرد ، في المجلس آن 
را ستودم ؛ اما پس از خواندن یادداشت مفصل حضرت واال به این 
نتیجه رسیدم که او حقیقتا خیال بلعیدن قفقاز را دارد . بنابراین بهتر 
است که ما خود را از این بازي و بند و بست ها کنار بکشیم و کاري 

به کارشان نداشته باشیم .
میرزا  )پرنس  ارفع الدوله  پرنس  نیز  نوامبر 1919(    28( ماه 1298  آذر  روز ششم 

رضاخان(  در نامه اي به » واردراپ « کمیسر عالي بریتانیا در تفلیس ،
 مي نویسد : )11(

آقاي وکیل اوف نماینده ي جمهوري آذربایجان قفقاز و منشي اش ، 
دیروز با من مالقات کردند . . . 

به وکیل اوف گفتم که سرنوشت جمهوري آذربایجان با مقدرات دو 
را  آن ها  و  دارد  ارمنستان( فرق  و  )گرجستان  قفقاز  جمهوري دیگر 
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نمي توان با هم مقایسه کرد زیرا در درجه اول هم ژنرال دنیکین و 
هم بلشویک ها ، هر دو به سهولت مي توانند از گرجستان و ارمنستان 
چشم بپوشند ولي هیچ کدام نمي توانند از ثروت هاي نفتي بادکوبه 
دست بردارند و این حقیقتي است که دیروز به نمایندگان ایرانیان 

مقیم تلفیس هم گوشزد کرده ام . 
از آن گذشته ، اوضاع قفقاز که براي همیشه این طور نخواهد ماند 
و دیر یا زود نوبت تصفیه حساب ها خواهد رسید . در چنین روزي 
[ از وکیل اوف پرسیدم ] کدام قدرت جهاني ، جز بریتانیاي کبیر ، 

مي تواند به کمک جمهوري آذربایجان بشتابد ؟
وکیل اوف جواب داد که جمهوري هاي ماوراء قفقاز )آذربایجان ، ارمنستان 

، و گرجستان( مایلند کنفدراسیوني میان خود تشکیل دهند .
به ایشان خاطر نشان کردم که اگر حکومت جدید آذربایجان واقعا در 
پي تاسیس کنفدراسیون است ، در آن صورت راه منطقي تر این است 
که این کنفدراسیون به شرکت ایران و آذربایجان قفقاز تشکیل شود 
که داراي عالیق مشترك قومي و فرهنگي و مذهبي هستند و به عالوه 
، با توجه به قراردادي که اخیرا میان ایران و انگلیس بسته شده است 
، حکومت جدید آذربایجان ، با قبول عضویت این کنفدراسیون ، آناً 

زیر پوشش حمایت بریتانیاي کبیر قرار مي گیرد .
از  پیش  که  کردند  تقاضا  و  تشكر  من  رهنمایي هاي  از  منشي اش  و  اوف  وکیل 

عزیمت از تفلیس باز هم آنان را به حضور بپذیرم . 
    با تجدید احترامات : پ . م . رضاخان 

به  شناسایي   را  انگلستان   تا دولت   تهران  کوشید  در  نیز  وثوق الدولـه  نخست وزیر 
و  ایران   کشور  دو  سوي   از  کنفدراسیوني   تشكیل   و  )اران (  آذربایجان   جمهوري  
آذربایجان  )اران ( ، تشویق  کند . سرپرسي  کاکس  وزیر مختار بریتانیا در تهران  در 
تلگرافي  که  در یازدهم  ژانویه  1920 )20 دي  1299( پیرو تلگراف  ششم  ژانویه  )16 

دي ( به  وزیر خارجه ي  کشور مزبور مخابره  کرد ، از قول  وثوق الدوله  نوشت  : )12( 
اتحاد آذربایجان  با ایران  نه  تنها به  تفکر پان تورانیستي  یکي  شدن  
دو آذربایجان  تحت  حمایت  و سرپرستي  ترکیه  خاتمه  خواهد داد ، 
بلکه  به  حل  مسأله ي  کنترل  آتي  قسمت  جنوبي  دریاي  » خزر « نیز به  

نحوي  که  مطلوب  ایران  و بریتانیاي  کبیر باشد ، کمک  خواهد کرد . 
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پي نوشت ها :

    1 – توفان برفراز قفقاز ) نگاهي به مناسبات ایران و جمحوري آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان در دروان 
نخست استقالل 1922-1917(  ر 189

    2 و 3 – مجموعه ي مكاتبات ، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز ) نصرت الدوله ( – جلد3 – رر 109 – 107
    4 – همان – ر 182 ) گزارش کارگزاران ایران ( / توفان برفراز قفقاز – ر 189

    5 – همان – رر 184-185 
    6 – چكیده تاریخ تجزیه ایران 

    7 – همان – رر 127-128 
    8  ، 9 و 10 – اسناد محرمانه ي وزارت امورخارجه بریتانیا – جلد 1 – سند شماره ي 144 – رر229 – 226

    11 – همان - جلد 1 – پیوست شماره ي 2 – سند شماره ي 194 و 249 – 248
    12 – استعمار انگلیس در ماوراي قفقاز ) 1921- 1918 ( – ر219  / چكیده تاریخ تجزیه ایران – ر 128
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 پیوست شماره ي هفت
جغرافیاي نوین برخورد

داشت،  قرار  )ایدئولوژي(  جهان بیني  برپایه ي  برخورد  جغرافیاي  که  بیستم  برخالف سده ي 
در سده ي بیست و یكم جغرافیاي برخورد برپایه ي منابع قرار دارد. اهمیت منابع، گستره ي 
برخورد را تعیین مي کند. در این میان، مهم ترین عاملي که مرزهاي جغرافیایي نوین برخورد 
را در جهان تغیین مي کند، نفت و گاز است. قطع این مواد، داراي پي آمدهاي مرگ بار براي 
کاربران آن و به ویژه جهان صنعتي غرب است. از این رو، تضمین جریان آزاد آن مساله ي 

مهم و امري حیاتي است .
با در نظر گرفتن این نكته که مصرف جهاني انرژي ساالنه دو درصد افزایش مي یابد، رقابت 
براي دست یابي به ذخیره هاي عظیم انرژي در سال هاي آینده شدیدتر خواهد شد. شوراي 
امنیت ملي آمریكا در گزارش ساالنه ي خود پیرامون سیاست امنیتي در سال 1999 میالدي 
هم چنان  وارداتي  نفت  به  دست یابي  از  اطمینان  آمریكا  »براي  نوشت:  خورشیدي(   1378(

حیاتي خواهد بود.
بنابراین ما باید توجه خود را به ثبات در مناطق تولیدي کلیدي ادامه داده تا اطمینان یابیم که 

دسترسي و جریان آزاد این منابع تضمین گردیده است« )1(
با جغرافیاي نفت، هم خواني کامل دارد، مناطق زیر را در بر  )2( که  جغرافیاي نوین برخورد 
کم،  دانش  اندازه  هر  با  چین.  دریاي  میانه،  آسیاي  مازندران،  دریاي  خلیج فارس،  مي گیرد: 
درمي یابیم که ایران در دل جغرافیاي نفت قرار دارد. حضور در این پهنه، نمایان گر اهمیت 
کشورها و سرزمین هاست و از سوي دیگر قرار گرفتن در مرکز تنش ها و کشمكش هاست. 
ثقل  نقطه ي  زیرا  است.  گرفته  قرار  جهان«  »دل  موقعیت  در  دیگر  بار  ایران  بدین سان، 
جغرافیاي نفت ، از نظر استقرار سرزمیني، ایران است. ایران، در شمال خلیج فارس، جنوب 
دریاي مازندران و غرب آسیاي میانه قرار دارد. مناطق یاد شده و دریاي چین )با اهمیت کمتر 

و شاید مدعیان بیش تر(، پهنه ي اصلي جغرافیاي نفت را تشكیل مي دهد .
آیا عظمت زمان و موقع ایران را درك مي کنیم و توان آن را داریم که به درستي ایران را در 
جایگاه »دل جهان« قرار دهیم؟ با هزار افسوس باید گفت که قراین و نشانه ها، خالف این 

امر را نشان مي دهند .
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پي نوشت ها :

   Foreign Affairs n 2001 1- مه ـ ژوئن

 Klare . T Michael مجله سیاست خارجي

2 - رویداد  11ـ  سپتامبر ، آغاز اجراي برنامه » جغرافیاي نفت « ـ  دکتر هوشنگ طالع  ـ  ماهنامه 

گزارش ـ  شماره 127 ـ مهر  1380 
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پیوست شماره ي هشت
استراتژي نوین پان ترکیسم : استراتژي "ختنه"

 
دکتر حمید احمدي

 
از جنگ سرد و  پانترکیست ها در دوران جدید پس  برنامه هاي  در مورد وظایف و 
استقالل کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز، بحث هاي زیادي در محافل پان ترکیستي در 
داخل ترکیه، در جمهوري آذربایجان و خارج از این مناطق صورت گرفته است. اما هیچ 
کدام از این بحث ها به اندازه پیشنهادات صبري بدرالدین براي پان ترکیستها جذابیت 
نداشته است. مي توان پس از ضیاءگوك آلپ، بدرالدین را مهمترین ایدئولوگ جریان 
پان ترکیستي دانست. او در یكي از مقاالت بسیار مهم خود که در برگیرنده استراتژي 
پان ترکیست ها براي دستیابي به وحدت ترکیه، قفقاز، مناطقي از ایران، افغانستان 
و کلیه جمهوري هاي آسیاي میانه و بخش هاي شرقي چین است، ضمن نگاهي 
به گذشــته پان ترکیسم، مي گوید که تا سال 1991  ] م / 1370 خ [  )فروپاشي 
شوروي( پان ترکیسم تنها به عنوان یك ایدئولوژي وجود داشت اما پس از آن، اقدام 

هاي عملي براي آغاز مرحله نهادي جنبش پان ترکیسم آغاز شد .
تشكیل »مجمع خلق هاي ترك« )TPA ( با شرکت کشورهاي ترك زبان ترکیه ، قفقاز ، 
کشورهاي آسیاي میانه و گروه هاي ترك زبان سایر کشورها، نخستین گام در این 
جهت بود. این مجمع جلساتي را هر سال در پایتخت هاي کشورهاي مذکور تشكیل 
داد، در آن مسایل جهان ترك به بحث گذاشته مي شود. خالصه استراتژي آینده ي 

پان ترکیسم ، آن گونه که توسط بدرالدین مطرح شده است، به شرح زیر است :
از آن جا که کشورهاي داراي اقلیت هاي عمده ترك زبان در روسیه، چین، ایران، 
بلغارستان، یونان و افغانستان، نسبت به هر گونه حرکت در رابطه با وحدت ترك هاي 
جهان حساس هستند و آن را در مورد تمامیت ارضي خود نوعي اقدام دشمنانه تلقي 
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نیز  این کشورها و  تا دشمني  باید بسیار محتاط عمل کنند،  پانترکیست ها  مي کنند، 
جهان عرب را برنیانگیزند. بدرالدین یك شیوه تدریجي را براساس آنچه که او »اصل 
آن  کاربرد  و  کرده  توصیه  مي خواند   )circumcision  of  Principle( ختنه« 
را مدنظر قرار مي دهد. به نظر او در دوران قبل از ختنه، کودك را با اسباب بازي و 
شكالت و شیریني سرگرم مي کنند تا موعد مقرر فرا رسد و ضربه ناگهاني در اوج بي 
خبري کودك وارد شود. در این لحظه اجتناب ناپذیر، گریه کردن و مقاومت بیهوده 
است چون در واقع کار از کار گذشته است. 1  وي یك استراتژي سه مرحله اي را براي 

رسیدن به آنچه که ایجاد » فدراسیون ترك ها« مي خواند پیشنهاد مي کنند :
1ـ در مرحله نخست پانترکیست ها بر ایجاد روابط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي میان 

ترك ها تاکید مي کنند .
2ـ در مرحله دوم استحكام سیاسي در اولویت قرار خواهد گرفت، اما این استحكام 

سیاسي به شش کشور مستقل ترك روسیه سابق محدود خواهد بود .
3ـ مرحله سوم زماني است )که( حرکت این کشورها به رهبري جنبش پانترکیستي، 
براي آزاد سازي خلق هاي ترك و اتحاد سیاسي آنها از قید استعمار در روسیه )تاتارها، 
یاقوت ها و ...( چین )اویغورها( ، ایران ) آذربایجاني ها( ، و غیره، آغاز خواهد شد. 
بدرالدین به دلیل حساس بودن دنیاي غرب، روسیه و کشورهاي منطقه به اقدامات 
ترکیه، تاکید مي کند در عین اینكه ترکیه یك نقش محوري و رهبري کننده را در 
جریان پانترکیسم به عهده دارد اما در مراحل اولیه ادغام و اتحاد ترك ها، باید با احتیاط 

تنها بر جنبه فرهنگي رهبري ترکیه تاکید کرد .2

به سوي اجراي استراتژي »ختنه« :
 گام هاي عملي ترکیه و پانترکیست ها گرچه نمیتوان سند دقیقي براي اثبات ارتباط 
اما  با پیشنهادات استراتژیك بدرالدین به دست داد  گروه هاي پان ترکیستي ترکیه 
بررسي اقدامات عملي دولت ترکیه در سال هاي دهه 1990 و اوایل قرن 21 به خوبي 
نشان میدهد که این گام هاي عملي در واقع چیزي جز گام هاي تدریجي پان ترکیسم 
به سوي فراهم ساختن شرایط براي رسیدن لحظه موعود، یعني لحظه ختنه )چه در 
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رابطه با جمهوري هاي شش گانه آسیاي میانه و قفقاز و چه کشورهاي داراي گروه هاي 
ترك زبان( نمي تواند باشد. در واقع باید گفت که » فرصت هاي طالیي« )از نظر خود 
پانترکیست ها( فراهم شده است. سقوط شوروي بار دیگر پس از گذشت 70 سال از 
سقوط دولت ترك هاي جوان و فروپاشي عثماني، دولت ترکیه را به وسواس انداخته 
و آن ها را همانند رهبران ثالثه ترك هاي جوان به تبدیل پان ترکیسم به استراتژي 
ایدئولوژي رسمي سیاست خارجي خود واداشته است. در جریان ده سال گذشته،  و 
دولت ترکیه گام هاي زیر را به عنوان گام هاي آغازین مرحله نخست استراتژي نوین 

پانترکیسم برداشته است :
 1ـ تشكیل مجمع خلق هاي ترك )TPA ( متشكل از ترکیه، جمهوري آذربایجان، 
داراي  ترك  غیر  کشورهاي  پان ترکیست  هاي  گروه  و  میانه  آسیاي  جمهوري  پنج 
گروه هاي ترك زبان. این مجمع هر ساله جلساتي را که به اجالس » سران ترك« 
معروف است و تاکنون هشت اجالس آن در پایتخت هاي مختلف منطقه برپا شده 
است، تشكیل داده است. در این اجالس هاي سران و نمایندگان گروه هاي پانترکیست، 
مسایل فرهنگي، اقتصادي و سیاسي کشورهاي ترك تبار مورد بحث و بررسي و چاره 

یابي قرار مي گیرد . 3
هاي  جمهوري  در  ترکیه  سیاسي  سیستم  و  زبان  فرهنگ،  ترویج  براي  تالش  2ـ 
فوق الذکر از طریق کمك به نشریات پانترکي، چاپ کتاب ها و نشریات ترکي با استفاده 
از حروف التین )به جاي حروف عربي ـ فارسي( و ترکي استانبولي، از جمله چاپ 
ترکي  به  اسالمي  نشریات  و  کتاب ها  و حتي چاپ  مدارس  در  آموزشي  کتاب هاي 
استانبولي و حروف التین . تاسیس مدارس در سطوح مختلف  از  ابتدایي تا تاسیس 
موسسات آموزشي عالي در این جمهوري ها و تدریس ترکي استانبولي  و  تاریخ رسمي 
مورد نظر پان ترکیست ها بخش دیگري از اقدامات دولت ترکیه است. دولت ترکیه و 
موسسات غیر دولتي پان ترکیست تاکنون چندین دانشگاه، و صدها دبیرستان و دبستان 

در سراسري جمهوري ها تاسیس کرده و به آن ها کمك مالي مي دهند . 4
هنري،  برنامه هاي  پخش  و  تلویزیوني  و  رادیویي  شبكه هاي  تاسیس  به  کمك  3ـ 
تاریخي، سیاسي مورد نظر ترکیه، چه از طریق کانال هاي رسمي تلویزیون خود ترکیه 
و چه از طریق کانال هایي که براي جمهوري هاي فوق به کمك متخصصان فني و 
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کارشناسان هنري، ادبي،تاریخي و سیاسي پانترکیست وابسته به ترکیه ساخته مي شود. 
ترکیه از طریق این پوشش وسیع ماهوارهاي به ترویج زبان، فرهنگ، شیوه زندگي و 

سیستم سیاسي مورد نظر خود در این جمهوري ها مي پردازد . 5
4ـ تاسیس مدارس مذهبي به شیوه مدارس امام خطیب ترکیه در این جمهوري ها 
و چاپ کتب مذهبي، نظیر قرآن و سایر کتاب ها به منظور جلوگیري از فعالیت هاي 
مذهبي جمهوري اسالمي و عربستان سعودي. عالوه بر دولت ترکیه، موسسات غیر 
دولتي، به ویژه موسسات اخوت اسالمي )طریقت( نیز در این رابطه فعال هستند . یكي 
از فعال ترین این موسسات غیر دولتي، هیات هاي مذهبي وابسته به فتح اهلل گوسن 
هستند که صدها مدرسه مذهبي در این جمهوري ها تاسیس کرده و به ترویج زبان و 

فرهنگ ترکیه دست میزنند . 7
5ـ اعطاي بورسیه هاي تحصیلي گسترده، به دانشجویان این جمهوري ها و نیز به 
دانشجویان ترك زبان کشورهاي منطقه، براي تحصیل در دانشگاه ها و موسسات 
آموزشي عالي ترکیه. ترکیه هر ساله هزاران بورسیه به این کشورها و گروه ها واگذار 
مي کند، و در جریان اقامت آن ها در ترکیه، عالوه بر آموزش زبان ترکي استانبولي، 
تا پس  ارائه مي شود  آن ها  به  ویژه  آموزشي  برنامه هاي  پان ترکیسم طي  ایدئولوژي 
از بازگشت به کشورهاي خود، به عنوان فرستادگان و فعاالن جریان ترکي و رواج 
فرهنگ، زبان و ارزش هاي سیاسي و اجتماعي ترکیه به عنوان رهبر نهضت پان ترکي 

عمل کنند . 8
تالش براي بازسازي اقتصادهاي ویران شده جمهوري هاي شش گانه سابق روسیه، 
از طریق فعالیت هاي شرکت هاي تجاري، اقتصادي، دولتي و غیر دولتي ترکیه در 
هاي  قالب  انواع  و  راه سازي   ، تجاري  ، صنایع  تولیدي   ، فني  گوناگون  زمینه هاي 
اقتصادي دولت ترکیه و شرکت هاي وابسته به آن یا شرکت هاي غیر دولتي ترکیه که 
در طول ده سال پس از فروپاشي شوروي صدها قرارداد گوناگون در این زمینه ها با 

دولت هاي آسیاي میانه و جمهوري آذربایجان بسته اند . 9
7ـ اعطاي وام هاي گوناگون به دولت هاي جمهوري هاي شش گانه فوق الذکر براي 
بازسازي اقتصادي و پیشبرد توسعه اقتصادي و فرهنگي این جمهوري ها. این وام ها 
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از طریق  ترکیه،  با وساطت  نیز  ترکیه و شرکت هاي ترك و گاه  از طریق خود  گاه 
کشورهاي اروپایي، اسرائیل و آمریكا به این جمهوري ها واگذار مي شود . 10

8ـ اتحاد و اتئالف با کشورهاي غربي و غیر مسلمان به منظور افزایش توان مندي خود 
براي فعالیت هاي اقتصادي و فرهنگي در آسیاي میانه و قفقاز و مهم تر از آن مقابله 
با نفوذ کشورهاي رقیب نظیر ایران که زمینه هاي خوبي براي فعالیت هاي مقابل و 
خنثي کردن تالش هاي پان ترکیستي ترکیه دارند. ترکیه گاه از طریق ائتالف با آمریكا 
مشترك  پروژه هاي  انجام  و  اسرائیل(  ـ  ترکیه  استراتژیك 1994  )پیمان  اسرائیل  و 
اقتصادي و صنعتي در آسیاي میانه و قفقاز، به اعمال فشار علیه ایران و سایر کشورهاي 
منطقه پرداخته است. دست پنهان جریان پان ترکیستي در وراي مخالفت هاي آمریكا 
به مشارکت ایران در کنسرسیوم نفتي قفقاز، و عبور لوله هاي انتقال نفت آسیاي میانه 
از ایران را نباید از نظر دور داشت. عالوه بر این، ترکیه و جریان پان ترکیستي از قدرت 
مالي و سیاسي و نظامي این کشورها به ویژه )آمریكا و اسرائیل( به خوبي استفاده کرده 
و از طریق بستن پروژه هاي مشترك در زمینه هاي فوق ، از توان مالي ، نفوذ سیاسي، 
قدرت نظامي و دانش فني این کشورها در راه اجراي استراتژي پان ترکي خود بهره 

برداري کرده است . 11



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 150

پي نوشت ها

1-Sabri Badrettin, Pan-Torkism, Past, Present and Future

 2-Ibid

  3-Michael Lelyveld, Caucasus/ Central Asia: Turkic Summit Calls For

Cooperation

4ـ در رابطه با این فعالیت ها، بنگرید به :
Jmny & Piccoli, op,cit. pp. 23 -24

 5-Ibid. p. 26

 6-Landau, op, cit. pp. 220 - 24

 7-Ibid. pp. 222-224

8ـ درباره این نوع قراردادها بنگرید به: مهدي قاسمي، نقش عوامل موثر سیاسي ـ اقتصادي در توسعه روابط 
جمهوري اسالمي با آسیاي میانه در دهه 1990 )پایان نامه کارشناسي ارشد علوم سیاسي ـ دانشگاه آزاد واحد 

کرج(
Ladau. op.cit

Jung & piccoli, op,ct.20-25

 9-Ibid

10ـ در مورد این همكاري ها بنگرید به :
بولنت ]بلند[ ارسـ  » استراتژي اسرائیل در جمهوري آذربایجان و آسیاي مرکزي«ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه 

)زمستان 1378(ـ صص 88 ـ 63.
 11-Landau, op,cit.pp. 21, 47



151 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

کتاب نامه

چاپ   – زمین  ایران  انتشارات   – رضا  اهلل  عنایت   –  ) قفقاز  آلبانیاي   ( اران  و  آذربایجان   
اول  - تهران 1360

 آذربایجان در موج خیز تاریخ – با مقدمه کاوه بیات – نشر سیرازه – چاپ نخست – تهران 
1379

آذربایجان شوروي – آفرند داش دامیروف – بنگاه نشریاتي نووستي  - مسكو 1987

 آذربایجان و زبان آن ، اوضاع و مشکالت ترکي آذري در ایران – جواد هییت – چاپ 
امریكا 1367

 ایران و ترکان در روزگار ساسانیان – عنایت اهلل رضا – انتشارات علمي و فرهنگي – تهران 
1365

علمي  انتشارات   – میكده  عبدالحسین  ترجمه   – گروسه  رنه   – نوردان  صحرا  امپراتوري   
فرهنگي – چاپ دوم – تهران 1365

انتشارات   اوستا ) کهن ترین سروده هاي دیني ایرانیان ( – دکتر جلیل دوست خواه – 
مروارید – تهران 1375

استعمار انگلیس در ماوراء قفقاز ) 1921 – 1918( – برپایه اسناد محرمانه وزارت امور 
خارجه بریتانیا – حبیب اهلل کمالي – انتشارات وزارت امورخارجه -  - چاپ یكم – تهران 1376

 ایرانیان ارمني – اسماعیل رایین – انتشارات امیرکبیر – تهران  1356

 از آسیاي مرکزي تا دژ ویند سوره ) زندگاني و آثار شرق شناس مجارستاني ، آرمینیوس 



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 152

وامبري ( – روت بارتو لومه – بنگاه نشر ارگون – وورتسبورگ – آلمان 

 اخبار نامه ) تاریخ خانات در زمان جنگ روسیه علیه ایران ( – میزا احمد لنكراني – به 
کوشش علي عبدلي – مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي وزارت امورخارجه  - چاپ نخست – تهران 

1380

 االعالق النفسه – ابن رسته – ترجمه و تعلیق دکتر حسین قره چانلو – انتشارات امیرکبیر – 
تهران 1365

 البلدان ) مختصر اخبار البلدان ( احمد بن ابي یعقوب ) یعقوبي ( – ترجمه ي دکتر ابراهیم 
آیتي – بنگاه ترجمه و نشر کتاب – چاپ دوم – تهران 1347

 المسالک والممالک – ابن خرداد به – ) ابوالقاسم عبداهلل بن عبداهلل ( 

 احسن التقاسیم في معرفة االقالیم – محمد مقدسي – ) شمس الدین ابوعبداهلل محمد 
بن ابي بكر ( –  لیدن 1906 

بازي بزرگ ، عملیات جاسوسي روس وانگلیس در آسیاي مرکزي وایران – پیتر هاپكرك – 
ترجمه رضا بامشاد – نشر نیلوفر – تهران 1379

 پان ترکیسم ، یک قرن در تکاپوي الحاق گراي – جیكوب الندو – ترجمه دکتر حمید 
احمدي – نشر ني – تهران 1382

 پان تورانیزم ، آذربایجان قفقاز یا راه ترکستان – حسن ملك زاده تبریزي ) هیربد ( 

پژوهشي در اساطیر ایران – مهرداد بهار – انتشارات آگه – تهران 1376

 پارسي سرایان قفقاز – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي 

تاریخ روابط سیاسي ایران وانگلیس در قرن نوزدهم – محمود محمود – انتشارات 
اقبال –  جلد سوم – فصل سي وهشتم -  چاپ پنجم

 تاریخ فتوحات مغول – ج. ج . ساندرز – ترجمه ابوالقاسم حالت – انتشارات امیرکبیر 1363

 ترکان باستان – لونیكالنویچ کومیلوف

تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن – دکتر هوشنگ طالع – انتشارات سمرقند – چاپ اول 



153 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

-  لنگرود 1382  

 تاریخ ایران – پژوهش دانشگاه کمبریج –  احسان یار شاطر -  ترجمه حسن انوشه - جلد 
سوم – انتشارات امیرکبیر 1380

 تاریخ انقالب مشروطیت ایران – مهدي ملك زاده – جلد پنجم – امیر کبیر 

 تزار ها تزار ها – دکتر ه .  خشایار – انتشارات آرمان خواه – تهران 1359

 تاریخ جراید و مجالت ایران – محمد صدر هاشمي – جلد اول 

 تاریخ  هیجده ساله آذربایجان – احمد کسروي – انتشارات امیرکبیر – چاپ هفتم – 1355

 تشکیالت فراماسونري در ایران – حسین میر – انتشارات علمي -  1370

 توفان بر فراز قفقاز ) نگاهي به مناسبات ایران و جمهوري هاي آذربایجان ، ارمنستان و 
گرجستان در دوره ي نخست استقالل 1922-1917 ( کاوه بیات – مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي 

– چاپ یكم – تهران 1380

 تاریخ طبري – ترجمه ابوعلي محمد بلعمي – مقدمه و حواشي دکترمحمد جواد مشكور  - 
تهران 1359

 ترجمه مختصر البلدان – ابن فقیه – برگردان  ح . مسعود  - انتشارات فرهنگ ایران – 
تهران 1349

 چکیده تاریخ تجزیه ایران –  دکتر هوشنگ طالع -  انتشارات سمرقند – چاپ اول – 
لنگرود 1381

حماسه سرایي در ایران -  دکتر ذبیح اهلل صفا – انتشارات فردوسي – تهران 1374 

 حدود العالم من المشرق و المغرب – نویسنده ناشناس – با تصحیح و تحشیه دکتر 
منوچهر ستوده – کتابخانه طهوري – تهران 1362

خراسان و ماوراء النهر – الكساندر مارکوویچ بلنیتسكي –  ترجمه دکتر پرویز ورجاوند 

دانشنامه ویکي پدیا – زیر نام : » آرمینیوس وامبري « 



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 154

دایرة المعارف بزرگ اسالمي – جلد 13 –  زیر عنوان : » پان ترکیسم « - عنایت اهلل 
رضا – چاپ اول 

دانشنامه جهان اسالم  - جلد پنجم و هفتم – زیر عنوان : » ترك « - رحیم رییس نیا 

– ترجمه دکتر  زاده  – 1864 میالدي  - فیروز کاظم  روس و انگلیس در ایران 1914 
منوچهر امیري – انتشارات آموزش انقالب اسالمي – تهران 1371 

 رقابت روس وانگلیس در ایران – منشور گرکاني – به اهتمام محمد رفیعي  مهرآبادي – 
موسسه ي مطبوعاتي عطایي –تهران 1368 

 رهنماي قطغن و بدخشان  -  محمد نادر خان – تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر ستوده  
- موسسه فرهنگي جهان گیر – چاپ اول – تهران 1367

 سیاحت درویشي دروغین ) زندگي وسفرهاي وامبري ( – ترجمه محمد حسین آریا  - 
انتشارات علمي و فرهنگي – تهران 1372

سیاست گران دوره ي قاجار  -  خان ملك ساساني –  جلداول – انتشارات بابك 

 شوروي و جنبش جنگل ) یاداشت هاي یك شاهد عیني ( – گریگور یقیكیان  - به کوشش 
روزبه دهگان – موسسه انتشاراتي نوین  - چاپ اول 1372

 شهریاران گمنام  - احمد کسروي – انتشارات امیرکبیر – چاپ پنجم 

 شیخ شامل داغستاني -  نیتس روي مك لین – ترجمه و تلخیص کاوه بیات –  دفتر 
پژوهش هاي فرهنگي -  چاپ نخست  - تهران 1370

 صورة االرض – ابن حوقل – ترجمه جعفر شعار  - انتشارات بنیاد فرهنگ ایران – تهران 1343 

ظهور ترکیه نوین – پرفسور برنارد لویس – ترجمه محسن سبحاني – تهران 1372 

عالم آراي عباسي – اسكندر بیك منشي 

گوشه اي از تاریخ ایران – ) گوشه اي از مناسبات روسیه و ایران  وسیاست انگلیستان در 
قرن نوزدهم ( – فتح اهلل عبداهلل یف –  ترجمه غالمحسین متین 

مناسبات ایرانیان و ترکان  در اواخر دوره ساساني  - تاریخ کمبریج 



155 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

و  انتشارات علمي   – نیا  ترجمه مسعود رجب    – فراي  ریچارد    – ایران  باستاني  میراث 
فرهنگي –  تهران 1377 

مزدا پرستي در ایران قدیم  - آرتور کریستین سن  - ترجمه دکتر ذبیح اهلل صفا  - انتشارات 
هیرمند 

 – یزدي  افشار  ایرج  کوشش  به   – اصطخري  ابراهیم  ابوالسحاق   – الممالک  و  مسالک   
انتشارات علمي و فرهنگي  - چاپ سوم –  تهران 1368

معجم البلدان -  یاقوت حموي – چاپ الیپزیك – 1866

 مجموعه مکاتبات ، اسناد و خاطرات نصرت الدوله فیروز -  به کوشش منصوره 
اتحادیه/ سعاد پیرا -  انتشارات نشرتارخ ایران  - تهران 1370 

 مروج الذهب و معادن الجوهر – مسعودي – ترجمه ابوالقسم پاینده  - بنگاه ترجمه ونشر 
کتاب – تهران 2536 ) 1356 ( 

نزهت القلوب – حمداهلل مستوفي – به کوشش نحمد دبیر سیاقي – تهران 1336



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 156

نشریات 

 اران قفـقاز در صـدد بلع آذربایجان -  جالل متیني - مجله ایران شناسي – سال 
دهم - چاپ امریكا 

پان ترکیسم و یهود – علي رضا سلطان شاهي – کیهان هوایي – شماره 1274 – 26 
فروردین ماه 1377

پشت دیوار حاشا یا در منظر همگان – جواد هییت – کیهان هوایي – شماره 1067 
– بهمن ماه 1372

تحوالت شوروي از زبان آکادمیسین بنیادف – گفتگوي روزنامه کیهان با ضیائ 
بنیادف عضو آکادمي علوم شوروي – روزنامه کیهان – شماره 13731- سه شنبه 18 مهرماه 

1368
لنگرودي  بیگي  مرادعلي  عبداهلل   – تاریخي  ، واقعیت  پان ترکیست ها  خیالبافي 

-  مجله گزارش – شماره 75 – اردیبهشت ماه 1376
دیپلماسي دوگانه  جمهوري آذربایجان  - روزنامه بنیان  - شماره 39 – یك شنبه 

25 فروردین ماه 1381 
 روزنامه ایران – )1( شماره 411 – غره رجب  1337هـجري قــمري )12  حمل 1298(  - 

)2  ( شماره 483 – 28 شوال 1337 هجري قمري ) 4 اسد 1298 خورشیدي ( 
روزنامه جنگل – شماره هاي 24 – 23 ربیع الثاني ) 17 دلو 1296 ( 

روزنامه » آذربایجان « - شماره 213 – باکو – 23 آذر 1329 
رویداد 11 سپتامبر ، آغاز اجراي برنامه  » جغرافیاي نفت « - دکتر هوشنگ طالع  - 

ماهنامه گزارش -  شماره 127 – مهر ماه 1380 
 سرزمین قره باغ – صمد سرداري نیا – مجله وارلیق – شماره 1



157 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

مجله آراکس ) نشریه آرامنه ایران ( – شماره 65 – اردیبشت 73
مساله آذربایجان  - کاوه بیات – فصل نامه گفتگو  - شماره 12 – تابستان 1375

 ناسیونالیسم ترك و ریشه هاي تاریخي آن – کاوه بیات – ماهنامه  نگاه نو – 
شماره 4 – دي ماه 1370 

 نشریه » ایرانیان واشنگتن « تقي مختار – سال دوم – شماره 40 – 22 خرداد ماه 
1377 – ا2 ژوین 1988

به زبان هاي بیگانه 

 Pan Turanianism . Takes Aim at Azerbaijan : A Geopoliticaal Agenda . by
Dr . Kaveh Farrokh

   Introduction  al΄Histoire de L΄ Asie, Turcs, et Mongols, de
  Travels in Central Asia.
  Marquart, J. Eranshahr nach Geographie des Ps. Moses Xorenaci, Berlin
 1901
 Richard G. Hovannisian,The Armenian People from Ancient to Modern
Times , volume 2 , ISBN:1-4039-6422-x

  Samuel Totten, Paul Robert Bartrop, Steven L. Jacobs, «Dictionary of
Genocide»,Greenwood Publishing Group, 2008
 Bartkus, Viva Ona, The Dynamic of Secession, (Cambridge University
 Press, 1999)
David McDowall, A modern history of the Kurds, I.B.Tauris, Mayıs 2004



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 158



159 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 160



161 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران


