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استقالل جمهوري قره باغ و حق : سرژ ساركسيان 
 دزير سوال برده شو خودمختاري ملل آن كشور نمي تواند

در نيو يورك  سرژ ساركسيان رييس جمهوري ارمنستان ضمن ضيافت ويژه اي 
اعالم  اعالم كرده است كه بيست سال است كه جمهوري قره باغ استقالل خود را

كرده است و وضع ديگري براي اين جمهوري در چهارچوب حل بحران قره باغ 
سيان افزوده است كه استقالل جمهوري قره باغ و حق آقاي سارك. ندارد وجود

امروز ارمنستان با . كشور نمي تواند زير سوال برده شود خودمختاري ملل آن
بحران قره باغ وابسته به سازمان امنيت و همكاري  ميانجي گري گروه مينسك حل
ت در حال حاضر در اين مذاكرا. ادامه مي دهد اروپا مذاكرات با آذربايجان را

مالقات سه جانبه سران ارمنستان و  پيشرفت محسوسي مشاهده نمي شوند و اخرين
موضعگيري غير سازنده خود  روسيه و آذربايجان نشاند داده است كه آذربايجان با

شناسايي رسمي  هدف اصلي ارمنستان. از اين مذاكرات جلوگيري مي كند 
ارمنستان .باشد ذربايجان ميجمهوري قره باغ از سوي جامعه بين المللي از جمله آ

پيشرفت  مطمئن است كه در روند مذاكرات حل بحران قره باغ براي مشاهده شدن
محسوسي اقدامات مناسبي الزم اند كه به تقويت اعتماد ميان طرفين ديگري 

تا آذربايجان از سياست غير سازنده و بيانات جنگ طلبانه . خواهند كرد كمك
آقاي . رفتي در اين مذاكرات مشاهده نخواهد شدنكرده است پيش خود صرف نظر

كه ارمنستان تا امروز استقالل قره باغ را نشناخته  ساركسيان تاكيد كرده است
. مذاكرات اين مسئله را حل و فصل كند است چون كه سعي كرده است از طريق

و اقدامات آن كشور بيرون  ولي در صورت ادامه سياست غير سازنده آذربايجان
دست به شناسايي  ارچوب فعاليت گروه مينسك حل بحران قره باغ ارمنستاناز چه

  .رسمي استقالل قره باغ خواهد زد
 

 !!جمهوري آذربايجان
  آران حقيقت ديروز- واقعيت امروز

 http://www.arannews.ir/fa/news/25034.aspx / خبري و تحليلي ايراس سايت
 
 

 !!نام كشور
آذربايجان بر مناطق آران وشيروان اين منطقه به   نام جمهوري  پيش ازبكارگيري 

هاي تاريخي، ناحيه اي از بسياري از برهه   در1813همراه بخشي از قفقاز تا سال 
مختلف هزاران سال با ايران داراي پيوند  اين ناحيه از جنبه هاي. ايران بوده است

نتيجه بي كفايتي پادشاهان قاجار  ديرين و مشترك و هم خواني بوده است كه در
تا آن هنگام مردم قفقاز  .و دست اندازي هاي امپراتوري روسيه از ايران جدا شد

 .داشتند  ديني با هويت ايراني قرار- م خواني هاي فرهنگي و آران، در ه
دارد كه  هايي كه از تاريخ نويسان يوناني برجامانده است حكايت از اين نوشته

 آتروپات يكي از سرداران ايراني. مشتق شده است» آتروپات«آذربايجان از نام 
ر مقدوني بود كه در جنگ ميان داريوش سوم، آخرين پادشاه هخامنشي و اسكند

پس از مرگ اسكندر قسمت . گوگمل در سپاه ايران فرمانده مادها بود در نبرد
به آتروپات رسيد و در آنجا سردار ايراني ) آذربايجان فعلي ايران) شمالغرب ماد

. اقدام نمود و منطقه تحت حكومت خود را آتروپاتگان ناميد به ايجاد حكومت

معناي آتش و پات به معناي نگهبان آترو به  وجه تسميه آتروپات متشكل از
منطقه بوده است و اكثر تاريخ نويسان  باشد و آتشكده زرتشتيان نيز در اين مي

از ) آتروپاتگان(آذربايجان  بخصوص مورخان يوناني محدوده جغرافيايي و قلمرو
از جنوب غربي به  شمالغربي از طريق رود ارس، از شمال به وسيله درياي خزر و

مياني  هاي اند در دوران باستان و سده چه اروميه عنوان كردهوسيله دريا
 اند و اراضي جنوب آن را ناميده هاي شمالي رود ارس را آران مي سرزمين

 و كناره گيري 1917پس از انقالب اكتبر سال . آذربايجان ناميده شده است
از از شركت در نخستين جنگ جهاني، تركان عثماني نفود خود را در قفق روسيه

حزب مساوات ابتدا با بلشويك هاي قفقاز نزديك شدند،  سران. گسترش دادند
افتاد و مساواتيان در تاريخ بيست و هفتم ماه مه سال  ولي سرانجام ميانشان اختالف

» جمهوري آذربايجان«تشكيل دادند و به نام   در شهر تفليس دولت خود را1918
ولين بار ، منطقه اي كه در طول تاريخ ا اينجا بود كه براي.اعالم استقالل كردند

 را   " جمهوري آذربايجان "جعلي  آلبانيا ، اران و شروان ناميده مي شد ، نام
مطبوعات وقت ايران از جمله  و اين اقدام به شدت از سوي نويسندگان و. يافت 

. قرار گرفت  شاعر بزرگ ايراني ملك الشعرا بهار به شدت مورد اعتراض
تاريخ اعالم  سندگان ايراني با نوشتن مقاالت تحقيقي و با استناد بهمطبوعات و نوي

ايران  كردند كه نام آذربايجان در طول تاريخ فقط بر آذربايجان واقعي كه در
 است اطالق شده و نامگذاري منطقه اران و شروان بدين نام ، صرفا با اهداف و

 .اغراض سياسي و پان تركيستي است
 

 ين كشور در قديممحدوده جغرافيايي ا
آذربايجان  سرزميني كه در شمال رود ارس قرار دارد و امروزه با نام جمهوري

نام  اي نه چندان دور نامي داشت كه در منابع تاريخي به شود در گذشته شناخته مي
 نگاران قبل از ميالد همچون مورخان و جغرافي. شد اران يا آلبانيا خوانده مي
هاي قفقاز تا رود كُر را از  زمين شامل جنوب رشته كوهاسترابون معتقدند اين سر

خزر تا رود آالزان امتداد دارد و از جنوب به سرزمين آتروپاتن محدود  درياي
هاي متفاوتي وجود دارد فاصله  ي جغرافيايي اران نظريه محدوده يدرباره. است

 درياي قفقاز كه در شمال جمهوري آذربايجان و كنار ميان رود ارس و در بند
دو طرف رود كُر تا رود ارس همگي محدوده  هاي مازندارن قرار دارد يا سرزمين

 .است شده جغرافيايي است كه در مورد اران از آنها ياد
 

 !! نام پايتخت
ايران زمين است كه بناي آن را به خسرو يكم  شهر باكو از شهرهاي كهن
زمين بوده است  ي از ايرانهمواره بخش اين شهر. اند انوشيروان ساساني نسبت داده

عهدنامه گلستان به سال  هاي ايران و روس، نخست طي تا اين كه پس از جنگ
گيري  ايرانيان براي بازپس .شد  تزاري واگذار م به روسيه1813/خ1192/ق1228

چاي به سال   تركمان عهدنامه اما دوباره طي. آن جنگيدند و آن را گرفتند
پس ديگر به  از آن. ي تزاري واگذار شد م به روسيه1828/خ1207/ق1244

به . شده بود شهر باكو از زمان باستان به خاطر نفت آن شناخته .ايران بازنگشت
ساسانيان  كه در زمان) پهلَو-از خاندان اشكاني مهران(طوري كه بهرام چوبين 

 سپهبد و مرزبان شمال غرب ايران بود از نفت اين منطقه براي ساخت سالحي
ستفاده كرد كه پس از وي نيز هم چنين كاربرد داشت و به كسي كه از آتشين ا
اي اوستايي است و از  نفت واژه. گفتند مي» انداز نفت«كرد  استفاده مي اين سالح

هاي ايران بر روي  در ايران شناخته شده بود و بسياري از آتشكده هاي قديم زمان
بدون تالش چنداني بر روي زمين اند كه  طبيعي بنا شده بوده هاي نفت يا گاز چاه
. ق.ه1290به سال » مرآت البلدان«اعتمادالسلطنه در .است آمده مي

را چنين » از بادكوبه مختصري شرح حال شهر در عبور) م1873/خ1252(
 :است نوشته

مداين قديمهء دنيا محسوب و در يكي از بروج ديوار  بالجملهشهر بادكوبه از"
شهر مرتسم شده است و تقريباً اين تعمير  ر اينشهر لوحي نصب و تاريخ تعمي

شود برجي است  آنجا مالحظه مي از ابنيهء قديمه كه در... ششصد سال قبل شده
سنگ و آجر شده و  است كه بناي آن از» برج دختر«بسيار مرتفع كه موسوم به 
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دريا  هايي كه از مشرف به بندرگاه است و حاال چراغ بحري براي هدايت كشتي
 ..." ...نمايند خواهند وارد بندرگاه شوند بر سرآن برج شبها روشن مي يشب م

را به » بادكوبه» زدايي از اين منطقه، ابتدا نام  در راستاي ايراني  جالب است كه
 .اند كرده ي تركي نيز پيدا اند و برايش ريشه برگردانده» باكي«باكو و سپس به 

 )معناي تپه به(
  

 !!كشور الفباي
بايد برايشان تاريخ وفرهنگي ساخت كه روسيه . اين ملتها را بايد تغيير داد تاريخ

اين در واقع سياستي است كه امپراطوريروسيه تزاري پس . تلقي نكنند را مهاجم
ايران و روس و تصرف بخشهاي مهمي از ايران آن زماندر  از جنگهاي نابرابر

مانچاي با دولت وقت ايران ننگين گلستان و ترك منطقه قفقاز و انعقاد معاهدات
در منطقه قفقاز يا جمهوري هاي  يعنيحكومت قاجاريه در مورد مردم ساكن

تزاري در زمينه تاريخ سازي و  درست است كه روسيه.كنوني اين مناطقاجرا كرد
زيادي نداشت اما خلف  جعل فرهنگي برايخلق هاي ساكن در منطقه قفقاز توفيق

زندان و  ن كمونيستي به ضرب و زور سركوب ورژيمĤهني روسيه تزاري يعني
 تبعيد و كشتار عالمان ديني منطقهقفقاز توانست توفيق قابل توجهي به دست

تاريخ و فرهنگ خلق هاي ساكن در منطقهقفقاز دوباره نويسي شد كتابهاي . آورد
تاريخ و فرهنگ گذشته مردم قفقاز اعم ازجمهوريهاي مستقل كنوني  نشاندهنده
گرجستان و ساير مناطق از قبيلداغستان به بهانه هاي  ارمنستان و بايجان ويعني آذر

كمونيستها كه ازغيرمسلمانان اين . آوري و نابود شدند مختلف از دسترس جمع
تالش براي اتصال به گذشته تاريخيخودشان  منطقه بيم و هراس زيادي بخاطر

اماالفباي . غيير ندادندقفقاز را ت نداشتند الفباي مخصوص گرجي ها و ارمني هاي
براي اينكه ارتباط . نماند مسلمانان قفقاز از اين حيله كمونيستها مصون

در جمهوري  مردممسلمان قفقاز با گذشته تاريخي شان بطور كامل قطع شود
نمي  آذربايجان چندين بارالفبا تغيير داده شد كه حاصل آن تربيت نسلهايي بود كه

 كه به زبان فارسي و نيز زبان آذري با الفباي فارسي ـتوانستند از كتب تاريخيخود 
با حيله كمونيستها ديگر مردم جمهوري . عربي نوشته شده است بهرهببرند

نمي توانستنداشعار زيباي نظامي گنجوي و مال محمد فضولي را  آذربايجان حتي
ترتيب راهبراي تحريف تاريخ و تاريخ سازي و جعل  به اين. بخوانند و بفهمند

كمونيستها قهرمانان فرهنگي و . آماده شد فرهنگ براي مردم جمهوري آذربايجان
فراموشيسپردند و ضد قهرمانان را  بخصوص اسالمي در تاريخ اين مردم را به بوته

غيرواقعي و بي ارتباط با  براي ايجاد هويتي دروغين و. به تاريخ آنها افزودند
جعلشده مورد  ن هويت تحريف وحتي براي اينكه اي. حقايق تاريخي تالش شد

 پذيرش مردمان ساكن در منطقه قفقاز قرار گيرد متناقض با اصول رژيم
كمونيستيكه ظاهرا براي ايجاد جامعه اي وراي ناسيوناليسم و بي طبقه تالش مي 

. ب .گ .اين قبيلجوامع رژيم كمونيستي و ابزار امنيتي آن يعني ك  كرد در
اليسم دروغين و قومگرايي هدايت شده را ترويج مي نوعيناسيون بطور زيركانه اي

جمهوري آذربايجان تاريخ جعل شده و حتي  در اين چارچوب در.كرد
نيز زبان آذري البته با الفباي كريل  كامالوارونه براي اين ديار به زبان روسي و

تاريخ شناس آذري قلعه » ذوالفقارلو  » نوشته شدو به عنوان مثال به قول محرم
مقابل تهاجمات از طرف  د كه كامالمشخص است براي محافظت منطقه دردربن

گردد در  شمال ساخته شده است و ريشهتاريخي آن به زمان ساساني ها باز مي
 تاريخي كه جاعالن تاريخ مي نوشتند بهعنوان قلعه اي معرفي مي شد كه براي

در هيچ جاي شايد ! دفاع از شهر تاريخي دربند از ناحيه جنوب ساختهشده است
نداشته باشيم كه درعرض كمتر از يك قرن، زبان يك ملت سه بار تغيير  دنيا سراغ

 .باشد كرده
 !! روز ملي

 ميالدي مي باشد كه پس   1991  اوت 30 ز استقالل جمهوري آذربايجان روز رو
بر اساس اهداف خاص   اين كشور به استقالل رسد اما  از فروپاشي شوروي
 28روز   جمهوري آذربايجان  آذربايجان روز ملي و استقاللدولتمردان جمهوري
 شوراي 1918 ماه مي سال 28 كه بر اساس نظريه آناندر روز   مي معرفي مي شود

 در شهر تفليس اجالسي " محمد امين رسول زاده "آذربايجان به رهبري  ملي
ل  بيانيه استقال"حسن بي آقايو برگزار مي كند و درآن  تاريخي به رياست

ضمن صدور بيانيه براي اولين بار تاسيس . كند  را صادرمي"جمهوري آذربايجان 
پارلمانتاري و براساس اصول دموكراتيك  جمهوري آذربايحان با اصول اداره

درزمان تشكيل دولت  .دربين كشورهاي شرق به جهانيان اعالم مي شود
سازماندهي و تاسيس  آذربايجان، اين بيانيه را بعنوان قانون اساسي و پايه براي

  غلطي در نگاه دولت مستقل آذربايجان بيان مي كند و از اين تاريخ به بعد مبناي
 .به تاريخ در جمهوري آذربايجان به وجود آمد

 
 !!ادبيات حسرت تحريف 

بين دولتهاي قارجار و  بعد از بسته شدن قرارداد ننگين گلستان و تركمنچاي
باقي مانده   ن جدايي بخشي از خاك ايران ،حسرت آ   و در پي امپراتوري روسيه

 در ذهن و دل مردم ايران وآن سوي رود ارس در قالب شعر و روايت هاي زيادي
سروده شد و آثار ) ايران(نقل گرديده است كه بخاطر جدايي از خاك وطن 

اي نيز در اين خصوص موجود مي باشد كه لزوم جمع آوري آن  بسيار قابل توجه
ضروري است اما متاسفانه با تحريف ها و انجام  ن يك سند تاريخينيز بعنوا

رويكرد اين ادبيات حسرت و مصادره آن  جعلهاي گسترده گروهي سعي در تغيير
 اين ادبيات حسرت را به   كه  براي مقاصد سياسي و قومگرايانه خود داشته اند

 مي دانند نه زمان در آن )  و ا ح د( زعم خود در ارتباط با جدايي آذربايجان
 .جدايي از ايران

 
 !!جعلي اطلس

چاپ رسيد  چندي پيش از سوي آكادمي ملي علوم آذربايجان اطلسي جعلي به 
كه در تصاوير اين اطلس تمامي اراضي ايران و بخشي ازمحدوده كشورهاي 

 .جمهوري آذربايجان به عنوان خاك اين كشور معرفي شده است همسايه
انستيتوي تاريخ جمهوري آذربايجان و از طراحان اين رييس  "يعقوب محموداف"

كند كه اين اطلس نشان دهنده اراضي اصلي   دراين خصوص ادعا مي  اطلس
اساس تصميم هاي ناعادالنه از  جمهوري آذربايجان است كه در طول تاريخ بر

 .كشور جدا شده است
 

 :علمي و فرهنگي ايراني  تحريف شخصيتهاي
 طوسي خواجه نصير

نصيرالدين طوسي  هاي درسي و رسمي در جمهوري آذربايجان، خواجه در كتاب
به  بعنوان شخصيتي آذربايجاني معرفي شده كه اصالتي آذري داشته و مربوط

 .منطقه اي نزديك نخجوان مي باشد
در نهايت شگفتي خواجه نصير الدين  دولت جمهوري آذربايجان با انتشار تمبري  

 فيلسوف آذربايجاني  بعنوان د و رياضيدان ايراني راتوسي فيلسوف، دانشمن
برجسته ايراني  البته مجسمه هاي زيادي نيز از اين شخصيت.معرفي كرده است

آذربايجاني  ساخته شده و درنقاط مختلف شهرهاي باكو و گنجه بعنوان شخصيت
 .يه نمايش درآمده است

 
 :شهريار استاد

معاصر ايران ناميد  بزرگترين شاعر دوراناگر نتوان سيد محمدحسين شهريار را 
عالوه بر  شهريار. بدون شك او يكي از بزرگترين شاعران اين دوره خواهد بود

زبان  آن كه در شعر فارسي به ويژه غزل سرآمد است اشعار زيبا و دلنشيني نيز به
شايد همين امر باعث شده است . مادري خويش تركي آذربايجاني سروده است

جريان هاي سياسي قوم گرا تالش نمايند تا از شهريار به عنوان  يگهگاه برخ
 دولت جمهوري آذربايجان  .گراي آذري استفاده كنند نمادي براي جريان قوم

شوروي ميراث دار سياست هاي شوروي  نيز كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير
ه تبليغاتي شاعري آذري استفاد سابق شده است به طور مداوم از شهريار به عنوان

از اشعار آذري شهريار و  كنگره ها و مراسم هاي متعدد و مجلل، استفاده. مي كند
آذربايجان  نامگذاري خيابان ها و تاالرها و مياديني در شهرهاي جمهوري
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 ناخودآگاه تداعي كننده آن است كه گويي محمد حسين شهريار در اشعار و
هوري هماهنگ و شاعري قوم گرا انديشه هايش با سياست هاي پان آذري اين جم

 .است بوده
پيوند  شهريار در اشعار بسياري نسبت به ايران و آذربايجان موضع گرفته و از

 تاكيد روشن شهريار در شعر زير بر اين كه. ناگسستني اين دو سخن رانده است
“ تا باشد آذربايجان پيوند ايران است و بس”آذربايجان با فريادي رسا مي گويد 

 :ديدگاه راسخ و مستحكم وي نسبت به يكپارچگي وتماميت ايران است نگرنشا
 

 زتو آبادي ايران زتو آزادي ايران 
 آزاد باش اي خطه آباد آذربايجان 
 آذربايجان پيوند ايران است و بس تا باشد 
 آذربايجان فرياد” اين گفت باصوتي رسا 

 
 ابوعلي سينا و شاگرد او بهمنيار

 تحريف تاريخ،دانشمند برجسته ايراني ابو علي ابن  بزرگ پروژه ربانيانيكي ازق
اند هيچ گونه مدرك و  بافان پان آذريسمنتوانسته تاكنون تاريخ هر چند. سينا است

خود مبني بر تركتباربودناين دانشمند به پيش  سندي را در اثبات ادعاي
مقابل،ايرانيبودنايندانشمندبزرگچنانروشناست كه همواره در  آورند،وليدر

شادروان دهخدا پاسخ كامل و بسنده . شده است نزدپژوهشگران بديهي تلقي
 شايسته است كه به يكي از  اما .درلغتنامه خود به تحريف گران داده است

ري اشارهنماييم كه در جمهو شاگردان ابو علي سينا به نام بهمنيار پسر مرزبان
تبار ميپندارند و به  آذربايجان بهمنيار را بدون هيچ مدرك و دليلي آذري و آذري

 .ميكنند دروغ او را ترك معرفي
 

  خياباني محمد شيخ
آشكارا   كه  تحريف وجهه ايراني و اسالمي قيام شيخ محمد خياباني و دروغي

 دعا ميمدعي مي شوند كه قيام وي براي تجزيه آذربايجان ايران بوده است و ا
كنند از مواردي كه در نهضت خياباني جلب توجه مي كند ماهيت قومي و روح 

گرايي مبارزات است، كه استفاده شيخ محمد خياباني از اصطالح  آذربايجان
را دليل ادعاي خويش عنوان مينمايند اين در حالي  آزاديستان براي جنبش خود

ي در اعتراض به اقدام معتقدند خيابان است كه بسياري از محققان تاريخي
آذربايجان، نام آذربايجان ايران  مساواتيان قفقاز در مصادره به مطلوب كردن نام

روزي به استناد اتحاد نام،   تبديل كرد تا آذربايجان قفقاز"آزاديستان"را به 
 .آذربايجان حقيقي را ادعا نكند

كتب درسي محمد خياباني در جمهوري آذربايجان حتي در  تحريف شخصيت شيخ
كه بيشتر شبيه افسانه است در خصوص ايشان  اين جمهوري نيز مطالب غير واقعي

. خان و باقر خان به چشم مي خورد  و تعداد ديگري از مفاخر ايراني مانند ستار
واقع در موزه لنين  (   آذربايجان براي نمونه مي توان به موزه استقالل جمهوري

تحريف علني تاريخ را به  اد دروغين براياشاره كرد كه عكسها و اسن) سابق 
براي بازديد به آن محل   دانش آموز و بيننده را  نمايش گذاشته اند و روزانه صدها

 .مي آورند
 گنجه جواد خان حاكم ايراني

مرگ وي  هرچند در اصالت وصيت نامه پتر كبير كه نزديك به صد سال پس از
 م انتشار19هاي اروپايي در اوايل قرن در جريان رقابت هاي توسعه طلبانه دولت 

قفقاز مركزي و . كاهديافته ترديد وجود دارد، اما اين موضوع از اهميت آن نمي
روزگاري جزئي از سرزمين ايران بود كه در راستاي همين وصيت نامه و  جنوبي

مرزها و دسترسي به آب هاي آزاد و به تعبيري در راستاي  به منظور گسترش
ها ،در پي مقاومت فرزندان اين سرزمين ،به  ياده خواهانه روسسياست هاي ز
از آن در تاريخ و اذهان مردم اين  ازجمله مقاومت و استقامتي كه.تصرف درآمد

واليت گنجه به فرماندهي  هاي مردمانديار به ثبت رسيده، پايمردي و دالوري
 ايران را بر مسلمان حاكم ايراني آن، جوادخان گنجه اي بود كه تابعييت دولت

نفس براي  تبعيت از بيگانگان غير مسلمان روسيه تزاري ترجيح داد و تا آخرين
 اعتالي نام ايران و ايراني ايستادگي كرد و در راه اعتالي وطن با خون خود

در همين ارتباط حكايت ها و روايت .هاي درخت مقاومت را سيراب كردريشه
ه اي در راه آذربايجان شهيد شده است ساخته شده كه جواد خان گنج هاي بسياري

 ميليون 2مي توان به فيلم جواد خان گنجه اي كه با بيش از  از نمونه هاي اخير آن
 تاريخ  ساخته و به اكران در آمد در اين فيلم كه سراسر( از بودجه دولتي (  دالر

خان به عنوان يك آذري و تنها در راه استقالل  آن مقطع تحريف شده است جواد
نويسنده آن صابر رستم خانلي كه يكي از  آذربايجان جنگ نموده و جالب تر كه

 .باشد افراد ايران و شيعه ستيز جمهوري اذربايجان مي
 

 :آذربايجان بابك خُرّمدين و داستان تحريف تاريخ
بهانه كه دژِ بابك در  نامند، با اين مي» تركيست پان«هايي كه خود را  گروه

از ! رهايي خلق ترك دانند كه براي نژادي مي رد، بابك را تركآذربايجان قرار دا
هر سال و  برگزاري مراسمي در تيرماه. قيام كرده است! هاي فارس ستم شوونيست

 سازي براي برافراشتن پرچم كشورِ بيگانه در قلعه بابك، در پي تاريخ
، مذهب هايي هستند كه هرچند زبانشان تركي است، اما تبار، فرهنگ آذربايجاني

اخبار الطوال : هايي چون كتاب.تاريخشان تفاوتي با سايرِ ايرانيان ندارد و
خلدون، تاريخ بلعمي، تاريخ طبرستان  ، تاريخ ابن)سمعاني(االنساب  ،(دينوري(
، )حمداهللا مستوفي(، تاريخ گزيده )ابن اثير(طبري، تاريخ الكامل  ، تاريخ)كاتب(

، )مسعودي(، التنبيه و االشراف )بريع ابن(الدول  تاريخ مقدسي، مختصر
الحكايات و  ، جوامع)ذهبي(االسالم  دول ،(حاج خليفه(التواريخ  تقويم
، شذرات )الملك نظام(سيرالملوك  نامه يا ، سياست)محمد عوفي(الروايات  لوامع

، الفرق بين الفرق )گرديزي) االخبار ، زين)حنبلي(الذهب في اخبار من ذهب 
كه از منابع ) غفاري قاضي احمد(و نگارستان ) ابن نديم(ت ، الفهرس)بغدادي(

هيچ يك،  شوند، معتبر و دست اولِ همه پژوهشگران، در اين زمينه محسوب مي
 .اند نداشته كه تبار بابك از تركان بوده، اي به اين ترين اشاره حتي كوچك

 
  دسامبر31جعل حادثه 

ي زيادي از مردم جمهوري عده ا)  دسامبر31( شمسي68زمستان سال  در
دو قرن دوري به شوق ديدار از ايران در اقدامي متحيرانه  آذربايجان پس از تحمل

 ارس زده و پس از   متعدد مرزباني شوروي به رود پس از عبور از موانع مرزي
 خور را به اين سوي مرز  خروشان ارس تحمل سختي هاي فراوان و عبور از رود

ثبت رسيده است كه چگونه آن  از اين لحظات تاريخي بهرساندند تصاوير زيادي 
را شكر كردند  مردمان پس از عبور از رود ارس اشك شوق ريخته و خداي خود

آذربايجان  اين واقعه يكي از داليل قاطع براي اثبات حس ايران دوستي مردم
 است كه متاسفانه حاكميت آذربايجان با ترفندهاي مختلف نسبت به تحريف آن

 بخشي از   ام نموده و طوري وانمود نموده كه مردم آن زمان به شوق ديداراقد
 و هر ساله نيز در سالروز چنين   آذربايجان اينگونه اقدام نمودند  شده خاك جدا

اين صحنه ها بدون پخش مصاحبه هاي انجام شده ،آن را سمبل  روزي با نمايش
 را    دسامبر31ه اين مناسبت آذربايجانيها قلمداد كرده و ب وحدت و همبستگي بين

اعالم كرده و جشن هاي مفصلي تدارك ديده و اين   روز همبستگي ملي آذريها
اين خصوص برنامه ريزيهاي مفصلي نيز   تعطيل ملي اعالم كرده اند در  روز را

سياست دولتمردان آذربايجان در   اين تدارك ديده اند و متاسفانه در حال حاضر
 .حال تداوم است

 
 : درسي تاريخ دوره متوسط در اين كشور بررسي كتاب

عمومي ممالك مختلف كوشش منظم و حساب  تعليم و تربيت در نظام آموزش
اجتماعي مردم آن كشورها  هاي علمي، سياسي و شده براي ارتقاي سطح آگاهي

كتابهاي درسي  هاي آموزشي از جمله تدويناجراي برخي طرح. شود محسوب مي
سياسي،  هاي اصلي نظام آموزش براي هداف مختلف اعم از هت گيريرا راستاي ج

 .اجتماعي و علمي امري بديهي در تمامي كشورهاست
كتاب درسي آموزش تاريخ در ممالك مختلف بلحاظ  در ميان كتابهاي درسي،

جوامع هماهنگ با اهداف كلي  گذاري ويژه در هويت تاريخي و ملي تاثير
مالحظات سياسي و  شوند و اي بسا بخاطرنظيم ميهاي سياسي تهيه و ت نظام
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آن  گيري تفكر مردم فرهنگي از حقيقت وقايع تاريخي فاصله گرفته و در شكل
كشورها و در ارتباط با مسائل داخلي و خارجي خصوصاً ممالك همسايه تاثيرات 

 گذاشته و احياناً موجبات اختالفات عديده و تنش در روابط في مابين منفي
 .دشون مي

 بررسي كتابهاي آموزش تاريخ در كشورهاي همسايه ايران خصوصًا كشورهاي
جديد استقالل يافته از اتحاد جماهير شوروي كه در روزگاري نه چندان دور 

شدند از جهات مختلف خصوصا بلحاظ  ايران بزرگ محسوب مي قسمتي از خاك
در ميان . اشندب اهميت بيشتري برخوردار مي داشتن ناريخ و فرهنگ مشترك از

آموزش جمهوري آذربايجان از  هايكشورهاي اشاره شده در باال بررسي كتاب
و فرهنگي و  هاي تاريخي باشد چرا كه قرابت ضرورتي مضاعف برخوردار مي

 نمايد كه براي تقويت سياسي دو كشور ايران و جمهوري آذربايجان ايجاب مي
سهوي و عمدي كه موجب آن تالش و همچنين در صورت بروز وجود خطاهاي 

شود نسبت به اصالح بموقع آن اقدام الزم به  و سياسي مي تضعيف روابط فرهنگي
اهداف تدوين كنندگان كتاب مذكور آشنا ساختن  اگرچه از.عمل آيد

بزرگ ايران كه در واقع وطن  آموزان آن كشور نسبت به كشور و ملت دانش
اختالفات تاريخي بين دو  در ايجادشود بوده، اما سعي  اصلي آنان نيز محسوب مي

مطرح شده  هاي مذكور چنينبه طوري كه در مورد وقوع جنگ. ملت شده است
 كه گويا بين دو قدرت زمانه يعني روسيه تزاري و ايران عصر قاجاري. است

هاي قدرت طلبي و توسعه طلبي هر دو طرف در منطقه قفقاز آتش بخاطر سيستم
جه اين جنگلها وطن مادري آنان يعني آذربايجان شده و در نتي جنگ شعله ور

جنوبي تقسيم شده است حال آنكه اساساً در آن زمان نه  بزرگ به دو نيمه شمالي و
وجود نداشته بلكه تمامي منطقه قفقازيه يكي از  تنها كشوري به نام آذربايجان

اي  طقههمچنان كه قبال نيز اشاره شد من شد و مناطق جغرافيايي ايران محسوب مي
شود نام آذربايجان نداشته بلكه نام  مي كه امروزه بنام جمهوري آذربايجان ناميده
 1918همانطور كه اشاره شد در سال تاريخي آن آران و شروان بوده كه بعدها

 .است ميالدي نام آذربايجان بر اين منطقه گذارده شده
 عاي ارضي شده و استان ايران، اد9هاي درسي دولت باكو به  همچنين در كتاب

در !... اند حتي جالب آن كه مازندران و گيالن هم جزو آذربايجان به شمار آمده
ها مزدك، كمونيست دانسته شده و از ازدواج با محارم به عنوان يك  كتاب اين

همچنين از دوره چنگيز و تيمور به عنوان دوران . دفاع شده است سنت بابكي،
وجه به تحركان مشكوك دولت باكو در تحريف با ت! است طاليي تاريخ ياد شده

شروان، هم اكنون شاهد گسترش تبليغات منفي  تاريخ، حدود آذربايجان و اران و
رسمي عليه تماميت ارضي ايران  هاي رسمي و غير عليه ايرانيان و چاپ كتاب

جمهوري آذربايجان،  پس از فروپاشي شوروي و استقالل اران با نام. هستيم
دست  ، قدرت را به»ابو الفضل ايلچي بيگ«ايراني با حضور جريانات ضد 

 گرفتند و ديگر بار، جريان ايران ستيزي در آن سامان آغاز شد و دستمايه اين
هاي شرق شناسان شوروي پيشين با نگاه كمونيستي  تبليغات و جريان، همان ايده

شمال ارس كردند با هر ترفندي، بين ملت بزرگ ايران و مردم  تالش مي بود كه
اي به زندگي مشترك و دوستانه بين اين ملت  كنند تا عالقه خطوط پررنگي ترسيم
 .ايجاد نشود واحد جدا افتاده از هم

پيش  هاي درسي جمهوري آذربايجان، ادعا شده است، پانصد سال در كتاب
 وجود داشته كه اردبيل و تبريز هم جزو آن بودند و! كشوري به نام آذربايجان

همه هنر ! اند كرده به اين سرزمين تجاوز مي) بزرگ(ان از زمان كوروش ايراني
آذري فرض و تعريف شده و حتي شاعران پارسي گوي چون خاقاني و  ايران،

 نيز همانطور كه قبال متذكر شده بوديم ترك تبار فرض خواجه نصيرالدين طوسي
 ..اند شده

طلبانه فرقه  تجزيه اين جمهوي درخصوص فعاليت 11دركتاب تاريخ كالس  
به  دموكرات آذربايجان با ادبيات دوران ماركسيستي به اضافه چاشني شوونيستي

طرح مباحث جعلي و غير واقعي مي پردازد كه ازبطن آن تمايالت سياسي اين 
ايجات تحركات قومي درآذربايجان ايران كامالً به چشم مي خورد  جمهوي براي

وانقالب سفيد، همان ادبيات ماركسيستي اصالحات ارضي  درهمين كتاب دربحث

كنيم، درحالي كه رژيم پهلوي به تمام مي را باچاشني تحريكات قومي مشاهده
كشاورزان آذربايجاني باشدت فراواني  ايرانيان و روستائيان ظلم كرده، بحث

هم بيشتر از اينكه جنبه  طرح مسائلي نظير فارسي كردن خلق ها. مطرح مي شود
 .هاست ا دربرداشته باشد، ناظر برتحريك قوميتدفاع ازخلق ر

درتمام  بهمن تبريز نيز، اين كتاب شركت مردم مسلمان تبريزرا29دربحث قيام 
 هايانقالب اسالمي درقالب حركتي قومي مطرح كرده وسردمدار آن را گروه

ماركسيستي والتقاطي نظير چريك هاي فدائي خلق سازمان مجاهدين خلق معرفي 
در بخش پس ازانقالب تشويق به تجزيه طلبي كامالً به چشم مي خورد و   .كند مي
ارائه تصويري نادرست ازمردم آذربايجان تالش مي شود آنان را رودرروي نظام  با

اين گوشه اي از اقدامات حاكميت جمهوري آذربايجان در .ترسيم نمايند اسالمي
 فكري   در اين خصوصبوده و آخرين آن نيز نخواهد بود لذا بايد  جعل تاريخ

اتخاذ گردد چرا كه در ادامه اين تحريفات در آينده اي  انديشيده شود و تدابيري
را به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران متحمل  نچندان دور هزينه هاي سنگيني

 .كرد خواهد
 :و ماخذ منابع 

 باكوي امريكايي دكتر برات شمسا از بادكوبه ايراني تا
 ليرضا بهبوديتحريف و توهم ع

 آگاهي سايت تحليلي حقايق بزرگ قفقاز غالمحسين
 تبريز–محمود طاهر زاده  *سيري تاريخي در نام اران و آذربايجان 

 وراذوالفقار ديده (اران( جمهوري آذربايجان در قديم  محدوده جغرافيايي
استاد شهريار  رانخبرگزاري آ خبرگزاري ترند اسالمي الفباي جمهوري آذربايجان روزنامه جمهوري

 گلي آزاديستان در باكو حسن تحريف نهضت  داود دشتباني مليت پرشكوه ايراني و
 لقمان بابك خُرّمدين و داستانِ تحريفِ تاريخِ آذربايجان مسعود

عرفانيانجواد خان  روايت جنگ هاي ايران و روس دركتاب هاي تاريخي جمهوري آذربايجان مسعود
 ا حسينيحاكم ايراني گنجه سيد رض

  وبالگ محمد رضا اسد زاده تغيير ريشه ايراني باكو ايران زدايي و
  ايراس سايت خبري و تحليلي
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فارسي-زبانزدهاي ارمني  

   تاليف  تامار پانوسيان
26- Տկլորի մտքից օրը տասնհինգ գազ կտավ է 
անց  կենում: 

 .آدم برهنه كرباس پهنادار خواب مي بيند
 27-Քունը քուն կը բերի: 

 .خواب خواب مي آورد
 28-Լաւ դալաք ես, քու միրուքը վեր արա: 

 .اگر بابا بيل زني باغچه خودت را بيل بزن
 29-Լեզուն չելնի, ագռավները աչքերը կը հանեն: 

 .زبان پاسبان سر است
30-Ասելն էլ ցավ է, չասելն էլ: 

 .حرف بايد كه گفته نشود

  .چي بگويم كه از نگفتنم بهتر باشد
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 نوستالژياي ارامنه
 

  يمين زرنگارس
 

 
 

كه در  است) زني مسلمان(مطلب زير خاطرات خانم سيمين زرنگار 
دوران نوجواني و جواني از نزديك با ارامنه ايران در ارتباط بوده 

 :است
 

ها و خيابان ها و باغ تهران تنها ساخت و سازش نيست كه تغيير كرده، فقط كوچه 
تغيير كرده اند  ها و خانه هاي زيباي قديمي اش نيست كه گم شده، ساكنانش هم

ميان جاي  و خيلي هاشان گم شده اند و بيشتر از همه اقليت هاي مذهبي كه در اين
 تر از ديگر اقليت ها بوده اند و باخالي ارامنه محسوس است چرا كه خونگرم 

  .ديگر ايرانيان بيشتر حشر و نشر داشته اند
روز تعطيل راه بيفتد و  حاال اگر يكي از هم نسلي هاي ما، ميانساالن امروز، يك

كم و بيش  گشتي در مكان هاي معروف بيست و پنج شش سال پيش پايتخت بزند،
حاال  ه آن فضا و نه آن تيپ آدم ها نه آن معماري، ن–چيزي از گذشته نمي يابد 

و اين گذشته نابود شده آنگاه بيشتر احساس مي شود كه سري ! گيريم به روزشده
محله هايي بزني كه ازدحام ارامنه در آن جاها بيشتر بوده است؛ جاهايي مثل  به

حاال ما . كالج، عزيزخان، خيابان جامي، نادرشاه و خيلي جاهاي ديگر چهارراه
در . انبوهي خاطرات پا در هوا مانده از شهر و مردماني كه گم شده اند م ومانده اي

اين خاطرات چهره هاي ارمنيان كم نيست، و آنچه هست همه  سايه روشن هاي
  . استدلپذير و دوست داشتني

كه به كودكستان مي رفتم،  اول بار كه با واژه ارامنه آشنا شدم تازه چند ماهي بود
. مصدق بود رفتن نهضت ملي شدن نفت و زمامداري دكترو اين پيش از اوج گ

 يك روز سرد دي ماه كه برف به شدت مي باريد، خواهر بزرگم كه دانش آموز
عيد كريسمس .  برد" اما"سيكل دوم دبيرستان بود، مرا با خود به خانه دوستش 

  .سال جديد ميالدي و ما براي تبريك سال نو مي رفتيمبود و جشن 
سياه ظاهر شد،   شد يك سگ سفيد پشمالوي بزرگ با پوزه براقدر كه گشوده

 و بعد صورت گرد و سفيد و خندان! عين سگ هاي اسباب بازي فروشي ها
دختري جوان با موهاي بور در چارچوب در درخشيد و از همان لحظه مهر ارامنه 

تيم و از سرسراي همكف به طبقه دوم كه اتاق پذيرايي در آن بود رف. افتاد به دلم
را ديدم، پوشيده با روميزي تور كتان سفيد و نظيف، و لبريز از  ميز عيد نوئل

هم ) نوعي تافي ("ايريس". شكالت هايي كه عاشق شان بودم انواع شيريني ها و
تصوير نقاشي شده مريم بر ديوار بود و شاخه  !در گوشه ميز چشمك مي زد

يي در كنار پنجره رو به خيابان پذيرا بزرگ سراسر تزئين شده كاج در گوشه اتاق
بامزه اي مرتب حرف مي زد و   با شور و هيجان و با ته لهجه"اما". مي درخشيد

گرماي دلپذيري  .مي خنديد و سگ سفيد پشمالو در زير ميز در آمد و شد بود

  در فضا موج مي زد و برف در آن سوي پنجره"اما"آميخته با عطر خوشبوي 
 ايريس را جلويم گرفت و من يكي برداشتم و او لپم را "اما". همچنان مي باريد

  ...مهرباني كشيد با
نفري از شاگردان ارمني  به دبيرستان كه رفتيم، در هركالسي معموال يك، دوسه

 همه –هلن   ناديا، لوديك،–دوستان همكالسي يكي ديگر از خواهرانم . بودند
 كه من) نوربخش(اشاه كبيردر دبيرستان رض. شان خوشگل و بي رنگ و ريا بودند

در آن دوره دبيرستانم را گذراندم، نمي دانم در مجموع چند نفر از دانش آموزان 
يا آسوري يا كليمي و يا زرتشتي بودند، اما مي دانم كه شمار ارمني ها بيش  ارمني

در ميان دبيرها بيشتر دبيرهاي زبان ارمني . و زرتشتي ها كمتر از همه از همه بود
انگليسي ما كه ميس لوسي صدايش مي زديم، يك خانم چهل پنجاه   دبير.بودند

 از كجا فهميده بودند اين –مي گفتند قبالً بسيار زيبا بوده  بچه ها. ساله ارمني بود
گويا مردي را كه دوست مي داشته تركش كرده و او به   اما- ! فضولباشي ها؟

يي اش را از دست داده گواتر شده و زيبا علت غم و غصه بسيار دچار عارضه
  .است

 –چهارراه كالج  ميس لوسي در آپارتماني در يك ساختمان بزرگ قديمي در
 معلم خوبي بود اما در آن سال ها كي.  زندگي مي كرد–نزديك مدرسه مان 

يك عده كه معلم خصوصي داشتند و زبان ! درس انگليسي را جدي مي گرفت
مي رفتند و لك و لوكي مي كردند و يا بقيه هم يا كالس شكوه  شان تكميل بود،

به اين ترتيب . آخرسال از تك ماده استفاده مي كردند اصال اهل درس نبودند و
به ويژه كه ميس لوسي هم سربه سر بچه ها  ساعت هاي زبان، ساعت تفريح بود

را مي خواند و دخترها ) Essentials( او جلوي كالس اسنشل اش. نمي گذاشت
  . كردند عين النه زنبورمهمه مي كردند و كالس را ميهم، دو به دو، ه

دخترانه مان را از خيابان  در سال هاي نوجواني بيشتر نيازهاي قرتي گري هاي
كرديم، از كفش كشي  منوچهري كه بيشتر مغازه دارهايش ارامنه بودند تامين مي

 پينگ گرفته تا كتاب بندهاي چرمي و اگر اهل ورزش بوديم، راكت تنيس و
  .پنگ و از اين جور چيزها

امروز داخل تهران است،  تازه حومه نشيني در تهران باب مي شد و خيلي جاها كه
دراز بود و  اين بود كه راه خانه به مدرسه. آن روزها حومه به حساب مي آمد

راه  شاگردهاي مرتب و منظم و سربه. ظهرها خيلي از بچه ها در مدرسه مي ماندند
 ا از خانه با خود مي آوردند و ظهر در آشپزخانه سالن غذاخوريمعموال ناهارشان ر

مدرسه گرم مي كردند و مثل بچه آدم مي نشستند پشت ميز بلند و در كنار ديگر 
  .سربه راه ناهارشان را صرف مي كردند بچه هاي

راه ظهرها براي صرف  اما ما بچه هاي نه چندان منظم و مرتب و نه چندان سربه
 تقاطع –خيابان شاه  ( از مدرسه بيرون و يا از چهارراه يوسف آباد ناهار مي زديم

جنوب غربي  از يكي از دو ساندويچ فروشي كه روبه روي هم بر دو نبش) حافظ 
 و جنوب شرقي چهارراه قرار داشتند و صاحبان هردو ساندويچ فروشي ارمني

ه پشتي مدرسه بودند، ساندويچ مي خريديم و به مدرسه باز مي گشتيم و در محوط
پله هاي سنگي و در كنار درخت هاي كاج بلند مي نشستيم و ناهار خوران  بر روي

انداختيم بويژه در فصل بهار و يا با كمي پياده روي همراه با  باصفايي راه مي
فروشي معروف آندره در خيابان پهلوي باالتر از چهار  خنده و شوخي به ساندويچ

. ترو تميز و پرو پيماني صرف مي كرديم ندويچراه اميراكرم مي رفتيم و سا
آن دسته از دخترهاي دبيرستان  براي. صاحب و كاركنان آندره همه ارمني بودند

 اتراق كردن "معموال  كه اهل دوست پسر و اين بساط ها بودند"رضاشاه كبير"
دوست   هم فال بود هم تماشا؛ هم ناهارشان را مي خوردند، هم"آندره"در 

 ا كه اغلب از شاگردان مدرسه البرز بودند مالقات مي كردند و به واقعپسرشان ر
  .آندره محل راندوو هم بود

يكي از آن جاها . بودند در آن سال ها هرجا كه بوي خوش قهوه بود، ارامنه هم
مغازه  باد و كالج بود نرسيده به سفارت شوروي؛ يكبين چهارراه يوسف آ

صاحبش ارمني بود و قهوه و شكالت . وصندليكوچك و تميز و با يكي دوتا ميز 
در . فروخت و گاهي هم براي مشتري هاي خاص خودش قهوه دم مي كرد مي

به چهارراه اسالمبول هم هميشه بوي دل انگيز قهوه در فضا  خيابان نادري نرسيده
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سفارت انگليس را مي گويم، آن جا هم مغازه  پخش بود، روبه روي ديوار
شكالت مي فروخت و ايريس هايش   كافه نادري، كه قهوه وكوچكي بود، بعد از

  .حرف نداشت
ديوار سفارت شوروي،  هرسال نزديك ژانويه كه مي شد در خيابان حافظ كنار

اواخر  و ما. يكسره پوشيده از شاخه هاي بزرگ كاج مي شد براي كريسمس
  . افتاديمآذرماه كه به مدرسه مي رفتيم با ديدن كاج هاي تازه به ياد كريسمس مي

مدرسه هاي ارمني و  كوچه نوبهار خيابان نادري كه كوچه مسيحا بود؛ كليساها،
. نوبهار بود كوچه شيرواني هم، مثل. باشگاه آرارات و تمام كوچه ارمني نشين
مي  ني يود به نام اولينگا كه فال قهوهتوي اين كوچه يك زن بلند باالي ارم

شكل كولي ها بود با موهاي مشكي و مجعد و بلند و ! گرفت، آن هم چه فالي
در يك خانه قديمي زندگي مي كرد، با حياط كم و . هاي حلقه اي طال گوشواره

كه به جاي راهرو يك ايوان از جلوي رديف اتاق ها مي  بيش وسيع و خانه اي
يك اتاق بزرگ را مثل مطب پزشكان . حياط بود باالتر از سطحگذشت و چند پله 

درآورده بود و در اتاق پهلويي خودش  با تعدادي صندلي به صورت اتاق انتظار
به پول سال چهل يادم . شدند مشتري ها به نوبت وارد اتاق مي. فال مي گرفت

ر همكالسي د من با چند دوست. هست كه از بابت فالش پول كمي نمي گرفت
 سه نفر تابستان بود و ما. حال و هواي دخترانه مان يك بار سري به اولينگا زديم

اول فال رعنا را گرفت و به محض ديدن فنجان . من بودم و رعنا و مريم. بوديم
رعنا باچشم هاي سياه كه از . گفت شما سه تا خواهريد و پدرتان هم نظامي است

  .كامالً درست گفته بود... كردشده بود به اولينگا نگاه مي  حيرت فراخ
كنكور گذشتند و به  سال هاي مدرسه هم گذشت و عده اي از بروبچه ها از سد

معروف چندان خر  دانشگاه تهران رفتند و آن عده كه بي خيال تر بودند و به قول
يا به  - در هيجده سالگي –نزده بودند، يا شوهر كردند و به خانه بخت رفتند 

در سال هاي اول تاسيس از روي معدل دانشجو مي گرفت و دانشگاه ملي كه 
من هم كه اصوال خودم را براي درس نمي كشتم، سر از . كار نبود كنكوري در

اما نامزدم دانشجوي حقوق دانشگاه تهران بود و  دانشگاه ملي درآوردم
ما  به چهارراه وصال و تقريبا چسبيده به سينراندووهاي ما هم در كافه ليال نرسيده

  .ديانا
از . يافته، دو كافه قرار داشتدر دو سمت سينما ديانا كه امروز به سپيده تغيير نام 

ديانا كافه كاليفرني بود كه  دانشگاه تهران كه به سمت شرق مي آمدي، نرسيده به
 Leelaشدي به كافه ليال  از سينما ديانا كه رد مي. بيشتر پاتوق روشنفكران بود
جوان با  رمني بود و محل مالقات دخترها و پسر هايمي رسيدي كه صاحبش ا

 هم كافه ليال بسيار بلند و نسبتا باريك بود طوري كه ميزها پشت سر. دوستان شان
فقط در رديف آخر بود . در يك رديف، شايد هشت تا ده رديف چيده شده بودند

و دور هر ميز كه مربع . در كنارهم با فاصله اي اندك جاي داشتكه دو ميز 
چرمي رنگي، قرمز يا نيلي چيده شده بود و يك ضلع ميز  چوبي بود سه چهارپايه
ديگر به موازات ميزها، يخچال صندوقي و ويترين  در سمت. چسبيده به ديوار بود

دو تن بيشتر نبودند از ارامنه بودند و  گارسون ها كه. شيريني جات قرار داشت
شلوار مشكي به تن مي كردند كه  يد وكت كتاني سف. فوق العاده تميز و با نزاكت

با چه وسواس و احتياط  همواره از پاكيزكي مي درخشيد و مشتريان مي ديدند كه
  .و با دستكش آب پرتقال مي گيرند

بيشتر آن هايي بودند كه  مشتريانش. در آن سال ها كافه ليال پاتوق معركه اي بود
ارمني كافه كه  صاحب. تندسال ها هفته اي يكي دوبار به آن جا آمد وشد داش

سر  مرد بلند قد و درشت استخواني بود همواره در كافه حضور داشت و گاه بر
يك بار كه من به . ميز مشتريان منتظر مي نشست و با آن ها صحبت مي كرد

مي گفت كه . نشسته بودم، آمد و روبه رويم نشست و شروع به صحبت كرد انتظار
 است و بعد عكسي از كيف بغلي اش درآورد و زندگي كرده سال ها در آمريكا

دست در گردن يك زن جوان بسيار زيبا با  در عكس صاحب كافه. نشانم داد
 داد كه آن زن دوست دخترش توضيح. موهاي بور و چشمان روشن ديده مي شد

  .بوده است
چندسال پيش . خوردكافه ليال پس از انقالب تعطيل شد و بيست سال تمام خاك 

 كه به تصادف از آن جا رد مي شدم ديدم كه كافه را براي فروشيك روز 
گذاشته اند و در آن سوي شيشه كثيف و پر غبار چهره تكيده مرد ارمني را ديدم 

يك لحظه به سرم زد كه در را بازكنم و بروم تو و سالم .  خيابان زل زده بودكه به
ليال نيست و آن مرد ديگر نه، اين ديگر آن كافه : اما به خودم آمدم. كنمو عليك 

ما . نيست كه تصويرش را دركنار آن دختر آمريكايي ديده بودم همان مردي
اي ناگزير در پروسه تداوم زندگي نديده ايم، ما ابتدا  نابودي را به صورت مرحله

 زنده بودن ديده ايم و ناگهان پس از گذشت قطع و گسست را در اوج زيستن و
  .ده را در هيئت مرگ يافته ايمسال ها به يكباره آن پدي

 مهربان و يك خياط يك زن خوش خلق و. لباس عروسي ام را مادام ژانت دوخت
توي يك خانه اش در خيابان شاهرضا بود، باالتر از چهارراه كالج . خوش دست
لباس هايي كه مي دوخت، شانه . مادام ژانت خياط بي نظيري بود. كوچه باريك

 كوتاه را اندكي بلندتر و آدم چاق را باريك تر نشان قدافتاده را متوازن،  هاي
چنان نقص هاي اندام را مي پوشاند كه مشتري پس از آماده شدن  آن. مي داد

  .سالن مادام از اندام تصحيح شده اش حيرت مي كرد لباس، در مقابل آينه قدي
  . كردمادام ژانت در همان سال هاي چهل به آمريكا مهاجرت

اگر كيف و كفش  بنابراين.  بود و آراستگي يك نياز طبيعيسال هاي جواني
 خوش دوخت از آخرين ژورنال هاي مد و آن هم با چرم اعال و در عين حال
راحت و سبك مي خواستي بايد يك راست نزد كفاش هاي معروف مي رفتي كه 

يكي از آن ها اديك بود؛ كفاشي اديك اوايل . ارمني بودند شايد بيشترشان
هاي دوخت او از نظر زيبايي و راحتي حرف  كفش. ويال قرار داشتخيابان 

بهترين چرم ها دوخته مي شد كه  نداشت و كيف هايش آن چنان باظرافت و از
  .نگاه ها را به خود جلب مي كرد

وسوسه . رفت در همان سال هاي چهل يك روز اديك بساطش را جمع كرد و
 مي.  دامن او را هم گرفته بوداتحاد جماهير سوسياليستي و حكومت پرولتري

گفت مي روم به جمهوري ارمنستان، وبه جاي اين همه كار، روزانه هشت ساعت 
توليد كفش كار مي كنم، بچه هايم در مدرسه خوب درس مي خوانند  در كارخانه

نمي دانم سرنوشت او چه شد؟ . صرف خانواده ام مي كنم و من اوقات فراغتم را
ها پي برد يا ماندگار شد و بر او آن رفت  در همان سالبه سراب كشور شوراها 
 .كه بر ديگر سراب زدگان

  
تعمير كار اتومبيل را به  نوريك،. ارامنه به درستكاري و كارآمدي معروف بودند

دستش بسپري و  ياد مي آورم كه مي توانستي اتومبيل ات را با خيال جمع به
حاال  اما. تميز تحويلش مي گيريمطمئن باشي كه سالم و بي عيب و نقص و تر و 

 بعد از انقالب از جمعيت آنها در ايران. از آن ها جز خاطره اي برجا نمانده است
كاسته شد اما اين اصل ماجرا نبود، اصل ماجرا چيزهاي ديگري بود، خيلي 

يكي اش محض نمونه اخطاري بود كه بر سردر قنادي ها،  .چيزهاي ديگر
! ويژه اقليت ها. غذايي ارامنه، نصب كرده بودند  موادساندويچي ها و مغازه هاي

اي تحقير آميز نه براي ارامنه كه بزرگ  نوشته! تا مومنان بدانند كه نجس اند
بيستم به هموطنان ديگرمان چنين نگاه  بودند، براي ما مسلمان ها كه در آخر قرن

ا بايد گفت كه  و برداشتند امخوشبختانه بعد از چند ماه متوجه شدند. مي كرديم
  .ما با آن ها خوب تا نكرديم، ما كه نه، دست اندر كاران

 
چيز را هم از آن  خيلي چيزهاي ريز و درشت ديگر هم هست اما بد نيست يك

است؛  سال هاي دور اضافه كنم و آن خاطره معلم موسيقي مان در دوره ابتدايي
تا . ل و سردماغمسيو قطانيان، كه هميشه بفهمي نفهمي كمي مست بود و شنگو

كالس مي شد ويلونش را از جعبه اش درمي آورد و مي گذاشت برشانه  وارد
و ما ... اي ايران، اي مرز پرگهر: و آرشه را مي كشيد چپ، سرش را كج مي كرد

البته گاه گداري هم يكي از ... زير و يكي بم مي خوانديم؛ خارج از نت، يكي
 ...مي كرد مانترانه هاي معروف روز را مي زد وكيفور

  
  ؟ حسرت آلودحاال از آن همه چه مانده است جز دلتنگي هاي ويران و


