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الف) شرایط مقاله
 -1مقاله بايد دستاورد پژوهشی نگارنده ،برخوردار از مختصات روششناختي و محتوايي نو و سامانيافته ،و در ارتباط با محورهای
پژوهشی فصلنامه (مسائل تاریخی ،جغرافیایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،دینی ،حقوقی و  ...منطقه قفقاز) باشد.
 -2مقاله ارسالی تکراری نبوده و براي چاپ در نشريات دیگر ارسال نشده باشد.
 -3پذيرش مقاله به عهده کمیته علمی فصلنامه است که بعد از داوري و تاييد همکاران علمي فصلنامه ،صالحيت چاپ آن ،اعالم
خواهد شد .بديهي است که فصلنامه هيچگونه تعهدي در قبال پذيرش و يا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کليه مسئوليتهاي
ناشي از صحت علمي و يا ديدگاههاي نظري و ارجاعات مندرج در مقاله برعهده نويسنده و يا نويسندگان آن خواهد بود .در عين
حال کمیته علمی فصلنامه در ويرايش مندرجات مقاله مختار است.
 -4متن مقاله بايد در محيط نرم افزاری  Wordبا فونت نوع میترا  ،سايز  11و در  15تا   20صفحه تدوین و ارسال گردد  .در متن
مقاله ،عنوان بخش ها با قلم میترا  16پررنگ و عنوان زیر بخش ها با قلم میترا  14آورده شود .عنوان هر بخش یا زیر بخش با یک
خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی مشخص گردد .خط اول پاراگراف ها بهاندازه  ./6سانتی متر دارای تو رفتگی بوده و مقاله
با  2/5سانتی متر حاشیه از طرفین و  3سانتی متر فاصله از باال و پائین تایپ گردد.
 -5مقاله ارسالي بايد داراي ساختار مقاالت علمي و با رعايت شرايط ذيل باشد:
• مقاله ارسالي بايد داراي عنوان ،چکيده ،کليد واژگان (سه الي پنج کليد واژه) ،مقدمه ،متن ،نتيجهگيري ،و فهرست
منابع طبق راهنماي نحوه ارائه مقالههاي علمي در انتهاي توضيحات ذيل ،باشد.
• مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل نام و نام خانوادگی و نیز رتبه علمی دانشگاهی یا حوزه پژوهشی و  
تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی با فونت  10میترا در سطر پائین عنوان مقاله و در سمت چپ آن درج گردد.
• مقاله بايد برخوردار از عنوان دقيق علمي متناسب با محتوا ،رسا ،مختصر و گوياي محتواي نوشتار باشد.
• چکیده مقاله باید حداکثر در یک صفحه (حداکثر  300کلمه) شامل بیان مسئله ،اهداف ،ضرورت و اهمیت موضوع،
سوال اصلی ،روش تحقیق و نتایج و یافته های تحقیق باشد.
• مقدمه مقاله محل طرح و بيان نظري موضوع مقاله ،اهميت و ابعاد موضوع مورد پژوهش و بيان منظور پژوهشگر از
طرح و انتظار آن و چگونگي انجام پژوهش است.
• متن مقاله بايستي اجماالً بيانگر روش و روند کار به شکل توصيفي باشد .در مقالههايي که حاصل پروژه تحقيقاتي
است با رعايت مطالب باال ميبايست در صورت ضرورت ،فرضيه پژوهش ،جامعه آماري ،نحوه نمونهگيري ،روشهاي
گردآوري دادهها و شيوه تجزيه و تحليل اطالعات را به نحوي قابل درک براي عموم مخاطبين ارائه دهند.
•در پايان مقاله ،نتيجهگيري بايد به گونهاي منطقي و مفيد که روشنگر مباحث و حاوی نتایج و دستآوردهای پژوهش
همراه با ارائه راهکارها و پیشنهادات باشد ،ارائه گردد.

ب) شرایط استناد
 -1تمام منابع مورد استفاده در متن ،بايستي در فهرست منابع پايان مقاله به ترتيب حروف الفباء با شمارهگذاري آورده شود.
 -2فصلنامه آذرآران از شیوه استناد «درون متنی» پیروی میکند ،لذا پس از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع
مختلف ،نام و نامخانوادگی نویسنده ،سال انتشار ،شماره صفحه مورد استفاده بر اساس نمونه داخل پارانتز آورده میشود.
نمونه( :امیراحمدیان)180 :1384 ،
■■در صورتی که منبع مورد استفاده بيش از یک جلد باشد شماره جلد نیز در داخل پارانتز و بعد از سال انتشار آورده میشود.
نمونه( :امیراحمدیان ،1384 ،ج)180 :2
■■در صورت متعدد بودن منابع از یک نویسنده با سال انتشار واحد ،با افزودن الف و ب در کنار سال انتشار ،منبع مورد
استفاده مشخص میگردد.
نمونه( :امیراحمدیان( ،1384 ،الف))180 :
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 -3معانی اصطالحات و اسمهای خاص و نیز معادل واژهها به زبان اصلی و همچنین توضیح واژهها و اصطالحات دشوار و
بیان مسائل حاشیهای در خصوص موضوع مورد بحث که قابل بیان در متن اصلی مقاله نیستند در پایان مقاله و در بخش
توضیحات (یادداشتها) آورده شوند .در این خصوص الزم است اصطالحات و مطالب نیازمند با درج اعداد مشخص گردند.

-5منابع خارجی نیز به شيوه گفته شده در باال آورده شوند.
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 -4منابع مورد استفاده ،در پایان مقاله به ترتیب الفبایی نامخانوادگی نویسنده تنظیم و به براساس الگوی ذیل آورده شوند.
■ کتب:
نامخانوادگی ،نام( ،سال انتشار کتاب) عنوان کتاب ،نام مترجم ،تعداد جلدها (در صورتی که کتاب تنها در یک جلد تالیف
شده باشد این بخش حذف میشود)محل نشر ،نام ناشر.
■ مقاالت:
نام خانوادگی ،نام( ،تاریخ انتشار مجله) عنوان مقاله ،نام مترجم ،نام مجله ،شماره مجله ،محل نشر ،ناشر ،صفحات مقاله
در مجله.
■ مقاالت الکترونیکی:
نامخانوادگی ،نام( ،تاریخ انتشار در سایت) عنوان مقاله ،نام مترجم ،نام سایت ،آدرس دسترسی به سایت
■ پایاننامه:
نامخانوادگی ،نام نویسنده ،عنوان ،مقطع تحصیلی و رشته ،دانشگاه ،سال دفاع از پایاننامه

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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یادداشتسردبیر
با گذش��ت زمان منطقه قفقاز به دلیل اهمیت تاریخی ،جغرافیایی ،امنیتی ،فرهنگی و اقتصادیاش
در عرصه سیاس��تهای منطقهای و جهانی از جایگاه مهمی برخوردار شده ،و پیشبینی میشود ،که در
آینده نیز بیشتر مورد توجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای قرار گیرد .پس از فروپاشی شوروی ،این
منطقه در عرصههای گوناگون شاهد تحوالت و رویدادهای زیادی بوده که به لحاظ تاثیرگذاری بر منافع
ملی بازیگران سیاسی از جمله کشورمان واجد اهمیت ویژهای است .اهمیت منطقه قفقاز برای جمهوری
اس�لامی ایران از آنجا ناشی میش��ود ،که این منطقه از گذشتههای خیلی دور در امتداد حوزه فرهنگی

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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و تمدنی ایران قرار داش��ته و احیاء و بازیابی هویت ملی و بنیانهای فکری ملتهای منطقه برای آن از
الویت خاصی برخوردار میباشد.
موسس��ه فرهنگی آران از ابتدای تاسیس خود تحقیق و پژوهش در حوزه مسائل تاریخی ،جغرافیایی،
داده است .در این راستا ،برگزاری همایشها ،نشستها ،چاپ کتاب ،برگزاری دورههای آموزشی ،برنامهریزی
سفرهای علمی و ارتباط با مراکز علمی و آموزشی داخلی و خارجی و راهاندازی خبرگزاری آران در دستور
کار موسس��ه قرار گرفته است .در این میان ،انتشار فصلنامه آذرآران بُعد دیگری از فعالیتهای موسسه را
در بر میگیرد که در افزایش سطح آگاهی علمی دانشپژوهان و عالقمندان به مسائل منطقه قفقاز ،سهم
به سزایی داشته است .با این حال ،در شرایطیکه فصلنامه آذرآران سیزدهمین سال انتشارخود را سپری
میکند ،کمبود اطالعات تخصصی و ضعف آگاهیهای عمومی نس��بت به منطقه قفقاز همچنان احساس
میشود ،که رسالت دست اندرکاران موسسه و فصلنامه آذرآران را سنگینتر مینماید.
بر همین اساس فصلنامه آذرآران به عنوان یک فصلنامه تخصصی سعی دارد ،با جبران بخشی از این
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سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،دینی ،حقوقی منطقه قفقاز را به عنوان یک اولویت و رسالت جدی مد نظر قرار

کمبودها و ضعفها ،مسائل ،رویدادها و تحوالت جدید این منطقه را هم مورد بررسی و کنکاش علمی قرار
دهد .در این خصوص مسائل مربوط به جریانها و جنبشهای فعال ،پویایی داخلی کشورهای منطقه،
تحلیل ابعاد مختلف مناقشات موجود ،ارائه تصویری واقعی و راستین از مسائل تاریخی و نقش قدرتهای
جهانی در تطویل منازعات منطقه از جمله موضوعاتی هستند ،که شایسته توجه خاصی است.
با این رویکرد در ش��مارههای  38و  39فصلنام��ه آذرآران ،تاثیر جنبش گولن در جمهوری آذربایجان؛
جایگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه ،تحلیل ژئوپلیتیکی ابعاد حقوقی و سیاسی مناقشه قرهباغ؛
بررسی دیدگاهها و مواضع احزاب سیاسی ارمنی و دیاسپورای ارمنی در قبال بحران قرهباغ؛ تحلیل جنگهای
ایران و روس در دوره فتحعلی ش�اه قاجار؛ ش�اهزادگان منتسب به صفویه در قفقاز (دوره افشاریه)؛ و نقش

آمریکا و روسیه در تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد توجه قرار گرفته است.
فصلنامه آذرآران برای نیل به اهداف خود از دریافت هرگونه رهنمودی از سوی محققان و اندیشمندان
داخلی و خارجی اس��تقبال میکند و از اهل قلم دعوت میکند که با همکاری خود ،ما را در انتش��ار این
فصلنامه یاري دهند.
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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تأثیر جنبش گولن در جمهوری آذربایجان

		

سید احمد نکوئی
میرهادی موسوی قرالری

1
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چکیده
جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی شوروی در سال  1991و کسب استقالل شاهد حضور و رقابت کشورهای مختلف
در زمینه های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی برای نفوذ و تأثیرگذاری بوده است .از مهمترین جنبشها و جریانات در میان
جنبشهای سنی در آذربایجان ،شبکة ترکیهای نورجیهاست که اکنون به وسیلة یکی از زیرمجموعههای آن با عنوان
جنبش گولن ،در آذربایجان اداره میش�ود .در این مقاله از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی اس�تفاده شده و مهمترین
س�والی که س�عی شده به آن پاسخ داده شود ،این است که روابط خارجی جنبش گولن در جمهوری آذربایجان چگونه
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است و دستور کار و اقدامات آن موفقیت آمیز بوده است؟ بررسیها و مطالعات این پژوهش نشان میدهد ،جنبش گولن
در فضای رقابتهای اسالمی جمهوری آذربایجان از نظر نفوذ بهویژه در ساختار تجاری و سیستم آموزشی موفق عمل
کرده است ،با این حال توسعه آینده آن با محدودیتهایی مواجه است .ماهیت کثرتگرایانه جامعه آذربایجان ،سنی و
ترک بودن جنبش گولن و مهمتر از همه وجود مذهب تشیع به عنوان بخشی مهم از هویت ملی و تاریخی آذريها از

کلید واژهها :جنبش گولن ،نورجی ،جمهوری آذربایجان ،جریانهای اسالمگرا

 -1دانشجوی دکتری روابط بینالملل و مدیرعامل مرکز مطالعات فرهنگی و ارتباطات راهبردی آفاق جهان.
 -2کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین الملل و پژوهشگر مرکز مطالعات فرهنگی و ارتباطات راهبردی آفاق جهان.
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جمله این محدودیتها و موانع به حساب میآید.

 )1مقدمه
آذربایجان پس از فروپاشی شوروی در سال  1991و کسب استقالل شاهد رقابتهای گستردة اسالمی
بوده است ،که هم تحت تأثیر نیروهای داخلی و هم متأثر از نفوذ خارجی بوده است .برخورد این نیروهای
نفوذ نوعی مس��ابقه برای اس�لامیکردن روح مردم کشور ،که اکثر آنها ش��یعه و هم چنین از اقوام ترک
هستند ،ایجاد کرده است .باب این رقابت هم بین واعظان شیعه و سنی گشوده شده است و هم نوعی رقابت
بین خود جنبشهای سنی ،شامل جنبش سنتی آذریهای شافعی ،سلفیهای حنبلی که جریانی وارداتی
از جهان عرب هستند و فعاالن و سازمانهای حنفی ترکیهای به چشم میآید.
مهمترین جنبش سنی در بین جنبشهای موجود در آذربایجان ،شبکة ترکیهای نورجوالر 1است که
اکنون به وس��یلة یکی از زیرمجموعههای قدرتمند آن که به صورت گس��ترده تحت عنوان گولن 2نامیده
میشود در آذربایجان اداره میگردد .این شبکه که نام خود را از بنیان گذارش یعنی واعظ مسلمان ترکیهای
فتح اهلل گولن گرفته است ،شبکة آموزشی مبتنی بر ایمان و دین است که منابع بسیار عظیم در دسترس
داشته و در سطح بینالمللی و بهویژه در كشورهاي ترك زبان ،که از ترکیه تا آسیای مرکزی گسترده شده
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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است ،فعالیت بسیار باالیی دارد.
در آذربایجان ،ش��بکة گولن توانسته است با جمعیت بسیار وسیعی ،بهویژه با نخبگان شهری 3ارتباط
برقرار نماید .تفاوت این ش��بکه با س��ایر جنبشهای اسالمی در این است که آموزههای دینی خود را نه از
طریق تبلیغات آشکار ،بلکه در قالب شبکهای از نهادهای آموزشی سکوالر ،رسانههای اجتماعی و ارتباطات
حرفهای ارائه میکند .عالوه بر این ،ش��بکة گولن در مباحثات داغی که بر س��ر جایگاه دین در آذربایجان
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پس از فروپاش��ي شوروی در گرفته ،و منجر به رقابتهای مذهبی در این کشور شده است ،خود را درگیر
نکرده است .در حالیکه سکوالریستهای آذری ،فعاالن اسالمگرا و مدافعین لیبرال حقوق بشر درگیریهای
شدیدی بر سر اسالم و حقوق مسلمین داشتهاند که این درگیریها نمود خود را در بحثهایی نظیر داشتن
یا نداشتن حجاب در فضاهای عمومی خود را نشان میدهند ،اما جنبش گولن عمدتاً در باب این مسائل
سکوت اختیار کرده است.
در مقاله حاضر نحوه حضور ،فعالیت ،بسترها و زمینهها ،چشم انداز و تأثیرات جنبش گولن در جمهوری
آذربایجان به عنوان یک جنبش وابسته به شبکه ترکیهای نورجیها مورد بررسی قرار میگیرد .روش تحقیق
1. Nurcular Movement
2. Gulen
3. Urban elites

به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی_ تحلیلی است و میخواهد به این سواالت پاسخ دهد ،که روابط
خارجی جنبش گولن در جمهوری آذربایجان چگونه اس��ت و آیا دس��تور کار و اقدامات آن موفقیتآمیز
بوده است؟
  )2دادههای تحقیق
 )1-2جنبش گولن :گذشته و حال
جنبش گولن شبکهای فراملی از نهادها و افرادی است که آموزههای واعظ مسلمان ترکیهای ،فتحاهلل گولن 1را
سرلوحهکارخودقراردادهوازآنپیرویمیکنند.خود  فتحاهللگولنازپیروانسعیدنورسی)1960-1878( 2است
که یکی از شخصیتهای مهم در اسالم مدرن ترکیه بوده و جنبش احیاگر مذهبی نورجوالر را در دوران پساعثمانی
در دهة 1920بنیان نهاد .اگرچه نورسی هیچ وقت به صورت مستقیم درگیر سیاست نگردید ،اما متفکری بانفوذ در
عرصة مذهبی به شمار میآمد .نورسی که یکی از دشمنان سرسخت ایدئولوژی سکوالر مصطفی کمال آتاتورک
بود ،در سال 1935رسماً به عنوان دشمن دولت معرفی شده و یازده سال بعدی زندگی خود را در زندان سپری کرد
) .(Balci, 2003:2کام ً
ال واضح است که مقامات و طرفداران آتاتورک نسبت به آموزههای نورسی احساس تهدید
کرده و از شبکة نیمه مخفی پیروانی که نورسی هدایت آنها را به عهده داشت هراس بسیار داشتند .پیروان
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نورسی که نام پیروان نور 3را برای خود انتخاب کرده بود ،شبکهای سلسله مراتبی ایجاد کرده که به ساختار نظم
سنتی صوفیان شباهت داشته و به سرعت تحت عنوان جنبش نورجو 4شناخته شد.
درسها و آموزههای نورس��ی که در کتابش جمعآوری ش��ده ،به رسالة نور مشهور است .پس از مرگ
فلس��فة او راهاندازی کردند .خیلی زود ،بین چندین تن از ش��اگردان نورسی حاضر در این جنبش اختالف
افتاده و جنبش نیز چند پاره شد که شامل شاخة معلمین و آموزگارانی نظیر خسرو آلتنباشاک ،5مهمت
کایاالر 6،هولوسی یحیاگیل 7،زبیر گوندوزالپ 8،مصطفی سونگور 9و مهمت کرداغلو 10میشد .این تقسیمات
1. Fethullah Gulen
2. Said Nursi
3. Nur Talebelri= Followers of Light
4. Nurcu Movement
5. Hüsrev Altınba¸sak,
6. Mehmet Kayalar
7. Hulusi Yahyagil
8. Zübeyr Gündüzalp
9. Mustafa Sungur
10. Mehmet Kurdoglu
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نورس��ی ،نزدیکترین پیروان و شاگردانش در ش��هرهای مختلف ترکیه کالسهای درسی را برای مطالعة

درگذر زمان پایدار ماندهاند .در س��ال  1950مجلس عالی ملی ترکیه  1قطعنامهای را برای احیای میراث
س��عید نورس��ی تصویب کرد که بدین ترتیب رسماً انتشار و ترجمة آثار او قانونی شده و جنبشی نیز که از
بطن این آثار برمیخاست را نیز وجهة قانونی میداد .اما باز هم شک و تردیدهای رسمی درباره این جنبش
به قوت خود باقی ماندند ).(Aliyev, 2012
در دهة  70گولن حاجی افندی ،امام کاریزماتیک ش��هر ازمیر شروع به تدریس دیدگاههای نورسی
کرده و خواهان احیای اس�لام در ترکیه گردید .در ابتدای کار ،این امام جوان از جنبش زبیر گندوزالپ
حمایت کرده بود ،اما در نهایت از این جنبش جدا ش��د چرا که معتقد بود که بیش از حد در سیاس��ت
وارد شده است

).(Fulya, 2001

گولن به سرعت پیروان وفاداری را جذب کرد که شروع به تشکیل سازمانی صمیمی و با ساختاری عمودی
کردند که خود را وقف مطالعة دیدگاههای نورسی و آثار نوشته شدة گولن کرده بود .این جنبش از دهة 70
به این سو شبکهای منحصر به فرد را درون شبکة وسیعتر نورجوالر تشکیل داد که از سایر پیروان آموزههای
نورسی متمایز بودند ،که اکثریت این پیروان در حال حاضر به وسیلة یکی دیگر از آموزگاران نورجوالر یعنی
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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مصطفی سونگور رهبری میشوند .به عقیدة بسیاری از متخصصین ،آنچه شبکة گولن را از بقیة جنبشهای
نورجوالر متمایز میکند ،ساختار روشن و شفاف سلسله مراتبی ،انضباط سخت درونی ،محرمانه و سری بودن
قوانین ،باز بودن آن نسبت به سرمایهداری و موضع آشکارا جانبدارانه آن نسبت به کار و تجارت و همچنین
تمرکز این شبکه بر ارتباطات رسانهای و تجاری برای توسعة جنبش است ).(Davidov, 2007

ظهور س��ریع این ش��بکه در ترکیة س��کوالر در دهة هفتاد ش��ک زیادی را برانگیخت .مقامات ترک
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فعالیتهای گولن را تحت نظر گرفته و او هم در نتیجة این فشارها به ایاالت متحدة امریکا نقل مکان کرد،
که تاکنون هم در این کشور به حیات خود ادامه میدهد .اما جنبشی که پایهگذاری کرده است تأثیر بسیار
زیادی در سرزمین مادری یعنی ترکیه و همچنین در خارج از کشور دارد .این جنبش با استفاده از ارتباطات
تجاری و کاری خود توانس��ته اس��ت منابع مالی عظیمی را جمعآوری نماید ،که با استفاده از این منابع
از فعالیتهای اجتماعی و توسعة عمومی خود در ترکیه و اقصی نقاط جهان پشتیبانی به عمل میآورد  
) .(Sık, 2012تحلیل  منابع رس��انهای ترکیه نشان میدهد که جنبش گولن در اواسط دهة هشتاد افزایش
بسیار تندی در نمودار سرمایههای عملیاتی خود داشته است و در سال  2007توان مالی این جنبش چیزی
بیش از  50میلیارد دالر برآورد میگردد ).(Davidov, 2007
1. Turkish Grand National Assembly

این شبکه در سطح جهانی نیز شامل شعبههایی در  115کشور میباشد و دارای بیش از  500بنگاه تجاری،
 6دانشگاه ،بیش از  700مدرسه 14 ،نشریه و صاحب روزنامة زمان ،شبکة تلویزیونی جهانی سمانیولو  1و دو کانال
رادیویی است ) .(Ibidبر اساس بررسی به عمل آمده به وسیلة شرکت ترکیهای کانزنسوس( 2اجماع) ،اعضاء جنبش
فتح اهلل گولن در حال حاضر بعد از جنبش علویان ،دومین اجتماع بزرگ مذهبی در ترکیه به حساب ميآيد .بر
اساس آمار ارائه شده توسط فرماندهی عالی نیروهای مسلح ترکیه 3تعداد پیروان گولن در ترکیه در سال 2002
به بیش از چهار میلیون تن میرسد ).(Alekperov, 2012

در ترکیه ،جنبش گولن ،مثل برخی دیگر از جنبشهای نورجو ،س��ازمانی سلس��له مراتبی با ساختار
منس��جم دارد .بنابراین میتوان گفت که یک س��لول در سطح شهر معموالً دارای سطوح زیر است :سطح
شاگردالر( 4دانش آموزان) ،اوی ایمام( 5گروهی که شامل پنج دانش آموز و رهبرشان است) ،سمت ایمام

6

(اجتماعی متش��کل از پنج نفر که بس��تگی به ناحیة شهری و نهاد آموزشی و رهبران دارد) ،و بولگه ایمام

7

(رئیس س��طح منطقه) ) .(Davidov, 2007دانش آموزان در س��طوح محلی به خدمت گرفته ش��ده و توسط
برادران و خواهران 8نورجو کنترل میشوند .بنا به گفتههای یکی از اعضای سابق این شبکه ،درون این شبکه
سرویسهای امنیتی وجود دارد که وظیفة آنها ریشهکن سازی جاسوسان و کارگزاران سرویس اطالعاتی
ملی و مأموران اجرای قانون و اخراج آنها از شبکه است ) .(Ibidاین شبکه پایگاه دادهای شامل اطالعات همة
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اعضای خود دارد و در آموزش هر نوآموز جدیدی بر این نکته تأکید میشود که بایستی دربارة وابستگی خود
به شبکة گولن بسیار محتاط بوده و این اطالعات را فاش نکنند .عالوه بر این ،دانشآموزان یاد میگیرند که
به رهبری شبکه احترام گذاشته و از آن پیروی کنند.
تالشهای خود را در جمهوریهای تازه استقالل یافتة کشورهای مستقل مشترکالمنافع 9و جمعیتهای
مسلمان ساکن فدراسیون روسیه متمرکز کردند ) .(Arif, 2012جنبش گولن نیز درست مانند سایر جنبشهای
اس�لامگرای احیای مذهبی ،در فضای سکوالر کشورهای پسا ش��وروی با مقاومت سهمگینی مواجه شد.
Samanyolu TV channel
Konsensus
High Command of the Armed Forces of Turkey
Shagirdlar
Uy imam
Semt imam
Bloge imam
)(abi) ve(abla
Commonwealth of Independent States

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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پس از فروپاشی شوروی ،این شبکه تمرکز خود را بر توسعة مذهبی خود در عرصهی بینالمللی نهاد و

امروزه برخی از پژوهش��گران ادعا میکنند که به خاطر نظارتهای دولتی در روسیه و کشورهای مستقل
مشترکالمنافع ،شبکة گولن دست به تشکیل سلولهای نیمه سری فراملی زده است ،که تعداد آنها بسیار
بیشتر از آن چیزی است که تخمین زده میشود).(Ibid

خصلت محرمانه و رازآلودی که این جنبش دارد شک و ظن قابل توجهی را نسبت به فعالیتها و اهداف
غایی آن به وجود میآورد .به عقیدة میخائیل دیویدف 1شبکة زیرزمینی و مخفیانة این جنبش در نقش یک
سرویس جاسوسی عمل میکند که در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اعتقادی و دیگر پویاییهای منطقهای
در حوزة كشورهاي ترک زبان و کشورهایی که این جنبش در پی گسترش نفوذ خود در آنها میباشد به
جمعآوری اطالعات میپردازد ) .(Davidov, 2007همچنین ادعا میشود که این شبکه فعالیتهایی مخفیانه
ای نیز برای نفوذ در درون حکومت ترکیه و کشورهای مستقل مشترکالمنافع دارد و در پی آن است که
افراد وفادار به خود را در این کش��ورها به قدرت برس��اند ) .(Ibidبه خاطر همین مسائل و دیگر نگرانیهای
مربوطه است که در روسیه و ازبکستان ،مقامات که به شدت ضد اسالم هستند ،فعالیت این جنبش را غیر
قانونی اعالم کردهاند و آن را نوعی تهدید براندازی تلقی میکنند .دیگر رژیمهای آس��یای مرکزی هم به
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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ش��دت نسبت به حضور جنبش گولن محتاط هستند .برعکس بقیة کشورها ،درهای جمهوری آذربایجان
همواره نسبت به این جنبش باز بوده است .از این رو ،در این کشور شبکه گولن توانسته است بزرگترین
موفقیت و نفوذ خود را تا به امروز کسب کند.
 )2-2حضور شبکه گولن در جمهوری آذربایجان
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کمی بعد از فروپاش��ي ش��وروی ،جنبش گولن پس از این که جمهوری آذربایجان استقالل خود را به
دس��ت آورد ،در این کشور استقرار یافت .آذربایجان ،بعد از ترکیه ،نخستین کشوری بود که جنبش گولن
م��دارس خود را در آنجا در س��ال  1992دایر کرد ) .(Goksel, 2011نخس��تین فعالیتهای این ش��بکه در
آذربایجان با دیدار رسمی مدیر عمومی روزنامة زمان یعنی آقای ایلهان ایزبیلن به این کشور آغاز شد ،که به
دنبال برقراری تماسهایی با باکو به منظور راهاندازی فعالیتهای جنبش بود .کمی بعد از این دیدار بود که
انتشار این روزنامه در آذربایجان آغاز گردید و جنبش نیز نخستین مدارس خود را باز کرده و شبکه سمانیولو
و سایر شرکتهای مربوطه نیز فعالیتهای خود را آغاز کردند .در همین اثنا بود که نمایندة منطقهای این
جنبش ،آقای علی بایرام دیداری با رئیس جمهوری منطقه خود مختار نخجوان آقای حیدر علیف ،که بعدا ً
1. Mikhail Davidov

به ریاست جمهوری آذربایجان رسید ،داشت .برجستگی و اهمیت دیدار آقای بایرام در این بود که از منطقة
نخجوان که به خاطر موانع و تحریمهای ارمنس��تان رنج زیادی را متحمل ش��ده بود پشتیبانی و حمایت
میکرد و به همین خاطر بود که توانست اعتماد و عالقة آقای علیف را به خود جلب نماید ).(Aliyev, 2012

بعد از به دست آوردن حمایت حیدر علیف ،شبکه گولن از فرصتهایی واقعی برای توسعه و گسترش
فعالیتهایش برخوردار گردید و تا سال  1993این شبکه توانسته بود شروع به ساخت شبکهای از نهادهای
آموزشی و تجاری نماید .مث ً
ال بنا به اظهارات عریف یونس ،1به محض اینکه شبکه توانست خود را در کشور
مستقر نماید ،دست به تأسیس نهادهایی تجاری و بازرگانی زد ،که عایدات آنها مستقیماً صرف تبلیغات
برای دیدگاههای نورجو میشد .این نهادهای تجاری شامل تولیدکنندگان وسایل منزل ،ساعت و شیرینی
جاتی نظیر اس��تقبال 2،رومانس��ون 3و اولکر 4بود ) .(Yavuz, 2004حلقههای تجاری این شبکه امروزه شامل
ش��رکت آموزشی کاگاویرتیم ،5و شبکههای نوش��ت افزار و کتاب فروشی نیل 6و انجمن تجاری توسیاب،7
انتشارات روزنامة زمان ،ایستگاه رادیویی اف ام بورچ ،8شبکه سمانیولو ،و تلویزیون خزر 9و همچنین پشتیبانی
از بنیاد جوانان 10میشود.
ذکر این نکته حایز اهمیت است که خروجیهای رسانهای این جنبش به صورت آشکار مذهبی نیستند.
در واقع درک تفاوت بین این شبکهها و سایر شبکههای غیر سکوالر برای انسانهای عادی و افراد بیتجربه
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بس��یار سخت است .اما پشتیبانی و حمایتهای انجام ش��ده از بنیاد جوانان رنگ و بوی مذهبی بیشتری
دارند ،به این صورت که در کنار اعمال خیریه و درسهای ارائه ش��ده به زبان انگلیس��ی و ارائة کالسهای
کامپیوتر برای کودکان ،دروس عربی و حفظ قرآن نیز در کالسها برگزار میگردد و همچنین یک نمازخانه
و فتح اهلل گولن نیز میباشد.
توسعة سریع این جنبش در آذربایجان و حمایتهای به عمل آمده از آنها در این کشور باعث عصبانیت
و دل نگرانی مقامات سکوالر در ترکیه شده است .طی سال  1998-1999مقامات رده باالی ترکیه آشکارا
1. Arif Yunus
2. Istigbal
3. Romanson
4. Ulker
¸5. CAğ ÖYRET˙IM A.
6. NIL
7. TÜS˙IAB
8. Burc FM Radio station
9. Xazar TV
10. Youth Foundation
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و کتابخانهای مملو از کتابهای مذهبی اسالمی تدارک دیدهشده است که شامل کتابهای سعید نورسی

اعتراض و ناخش��نودی خود را طی س��فر آقای علیف به ترکیه اعالم کردند و این شبکه را متهم به داشتن
دستور کار اسالمی نمودند .اما علیف هم با قدرت پاسخ اعتراضات را داده و اعالم کرد که هیچ گونه تهدیدی
وجود ندارد .در حال حاضر چهارده موسس��ة آموزش��ی تأسیس شده به وسیلة شبکة گولن وجود دارد که
شامل دانشگاه قفقاز ،1یک مدرسة خصوصی 2و دوازده دبیرستان در باکو ،3سومقائیت 4،آقداش ،5مینگچویر،6
گوبا ،7لنکران 8،شکی 9،نخجوان ،10اوردوباد 11و شرور ،12شیروان 13و گنجه 14میشود ) .(Arif, 2012الزم به ذکر
است که رئیس جنبش در هر کشور ریاست نهادهای آموزشی را نیز به عهده دارد ،مث ً
ال در آذربایجان رئیس
جنبش دکتر انور اوزرن است که ریاست کاگاویرتیم را نیز به عهده دارد.
این ش��بکه در هر کش��ور معموالً به سه رده یا گروه تقسیم میشود .در گروه اول افرادی قرار دارند که
ارتباط بیشتر و نزدیکی را با گولن داشته و در زمرة باوفاترین و صدیقترین پیروان او قرار دارند .در گروه دوم
کسانی قرار دارند که به صورت مستقیم برای شبکه کار میکنند و به شبکه در رسیدن به اهداف عالیهاش
یاری میرس��انند .گروه س��وم نیز متشکل است از کس��انی که به جنبش اظهار عالقه میکنند که شامل
خبرنگاران ،تاجران ،مقامات عمومی ،دانش آموختگان مدارس گولن و دوستان میشود .با این که گروه سوم
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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معموالً به صورت رسمی بخشی از شبکه به حساب نمیآید اما با استفاده از بسیج کردن نیروی کسانی که
در ردة سوم قرار دارند شبکه راحتتر میتواند به اهداف خود برسد.
کاگاویرتیم نقطة مرکزی و هماهنگ کنندة شبکة گولن در آذربایجان است .انجمن تجاری توسیاب

15

(جامعة بینالمللی صنعت گرایان و تاجران ترک آذربایجان) نیز در حکم نقطة کانونی حرفهها و تجارتهایی
است که با شبکه در ارتباط هستند .اما آنچه در درجة نخست در مورد توسیاب دارای اهمیت ميباشد این
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1. Qafqaz University (Qafqaz Universiteti), Baku http://www.qafqaz.edu.az/
2. Bakı Özəl Türk Liseyi (Baku Private Turkish High School) http://baki.cag.edu.az
)3. Bakı «Dədə Qorqud» Özəl Türk Liseyi (Baku «Dede Gorgud» Private Turkish High School
*”Qafqaz” Azərbaycan – Türkiyə Özəl Gimnaziyasi (Caucasus Private Gymnasium) Kafkas İlköğretim Okulu (Cauca*sus Elementary School) http://ilkogretim.cag.edu.az
4. Sumqayıt Özəl Türk Liseyi (Sumgait Private Turkish High School) http://www.sumqayit.cag.edu.az
5. Ağdaş Özəl Türk Liseyi (Agdash Private Turkish High School) http://agdas.cag.edu.az
6. Mingəçevir Özəl Türk Liseyi (Mingachevir Private Turkish High School) http://mingecevir.cag.edu.az
7. Quba Özəl Türk Liseyi (Guba Private Turkish High School) http://quba.cag.edu.az
8. Lənkəran Özəl Türk Liseyi (Lenkaran Private Turkish High School) http://lenkeran.cag.edu.az
9. Şəki Azərbaycan - Türkiyə Özəl Liseyi (Sheki Private Turkish High School) http://sheki.cag.edu.az
)10. Naxçıvan Özəl Türk Kolleci (Nakhchivan Private Turkish High School
11. Ordubad
12. Sharur
13. Şirvan Özəl Türk Liseyi (Shirvan Private Turkish High School) http://shirvan.cag.edu.az
14.Gənce Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyi (Ganja Private Turkish High School) http://gence.cag.edu.az
15. TUSIAB: TÜSiAB Azərbaycan Turk Sənayeci və IŞadamları Beynəlxalq Cəmiyyəti (Azerbaijan Turkish Industrialists
)and Business People International Society

اس��ت که این انجمن در واقع حلقهای از تاجران ترکیهای در آذربایجان اس��ت و باید به این نکته نیز توجه
داشته باشیم که همة اعضای توسیاب هم از اعضای جنبش گولن نیستند.
در سال  2002کلوب تاجران ترکیهای ،1به عنوان یک انجمن تجاری غیرگولنی تأسیس گردید .نام این
انجمن در س��ال  2004به اتحادیة تجار ترکیه و آذربایجان 2تغییر یافت .یکی از دالیل اصلی تش��کیل این
اتحادیه این بود که برخی از انجمنهای تجاری بزرگ ترکیه دوست نداشتند که با این سازمان در ارتباط
باشند .از ديگر دالیل تشکیل هم رسوایی به وجود آمده در بین تجار ترکیهای غیر گولنی در آذربایجان بود
که به خاطر دیدار آقای اردوغان ،نخست وزیر ترکیه ،از آذربایجان در سال  2003ایجاد شد .گفته میشد
که این سفر به وسیلة سازمانهای گولن هماهنگ شده بود و هیچ مشورت قبلی هم با دیگران نکرده بودند،
و بنا به گزارش رسانهها ،درگیری این جنبش در این کار شدیدا ً باعث ناخرسندی تجار ترکیهای شد که با
شبکه هیچ ارتباطی نداشتند).(Ismaylova, 2003

همة نهادها و سازمانهای تجاری بنیان نهاده شده آذربایجان به شیوهای مبتنی بر همکاری ،حمایت متقابل
و هماهنگ فعالیت میکنند .مث ً
ال برادران و خواهران «بزرگتر» 3همة اعضای شبکه ،و مخصوصاً آن دسته از اعضا
را که در خوابگاههای دانشجویی تحت نظارت و ادارة شبکه زندگی میکنند ،را تشویق میکنند تا از فروشگاههایی
خرید کنند که به شبکه تعلق داشته و همچنین غذای خود را نیز در رستوران تحت مالکیت شبکه میل نمایند.
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همچنین آنها تشویق میشوند که فقط شبکههای سمانیلو  و خزر تی وی را نگاه کرده و به رادیو خزر و رادیو
بورچ گوش داده و انتشارات زمان را بخوانند).(Telmanqizi, 2009

یکی از روشنترین شاخصهایی که موفقیت این شبکه را نشان میدهد مالکیت شبکههای رادیویی و
به غیر از نخبگان حاکم ،تاکنون نتوانسته است نفوذی را که جنبش گولن در شبکههای رسانهای آذربایجان
به دست آوردهاند از آن خود نمایند .این حقیقت که این شبکه هم خارجی بوده و هم این که دارای رویکرد
مذهبی میباشد ،باعث میشود که فعالیتهای رسانهای آن در فضای سکوالر و به شدت متمرکز آذربایجان
برجستهتر به نظر آید.
از زمان ورود این گروه به آذربایجان ،تالش ش��ده اس��ت که فرزندان نخبگان این کشور را جذب مراکز
آموزش��ی این جنبش نمایند و همچنین تالش کردهاند که جوانانی را که در آینده احتمال دارد تبدیل به
1. Türk IŞ Adamları Dərnəyi: Turkish Business People Club
2. Azərbaycan Türkiyə IŞ Adamları Birliy: Azerbaijan Turkey Business People Union
3. Elder
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تلویزیونی است که دستآوردی عظیم در آذربایجان معاصر به حساب میآید چرا که تاکنون هیچ گروهی،

تکنوکراتها ،تاجران و نخبگان سیاس��ی گردند را نیز به خود جلب نمایند و ش��واهدا حاکی از این مس��ئله
است که در این کار موفقیت بسیاری هم کسب کردهاند .پیام جنبش گولن که ترکیبی از اسالم معتدل و
ناسیونالیسم پان ترکی است ،برای بسیاری از آذریها جذابیت دارد و محبوبیت این گروه مخصوصاً در بین
نسل جوان است.
بنا به برخی از ش��واهد ،ام��روزه تعدادی از نمایندگان احزاب مختل��ف در پارلمان آذربایجان ،مقامات
رده باالی دفتر ریاست جمهوری و دیگر ارگانهای حکومتی به این شبکه وابسته بوده و یا از آن حمایت
میکنند .عالوه بر دیگر مقامات دولتی ،این جنبش توانس��ته اس��ت علیرغم مش��کالتی که داشته است،
شبکهای را برای دانش آموختگان نهادهای آموزشی خود و همچنین تجاری که روابط دوستانهای با جنبش
دارند ایجاد کند ) .(Mamedov, 2012مضاف بر اینکه در مدارس گولن در کشور آذربایجان ،برعکس کشورهای
مشترکالمنافع ،هیچ مشکل و محدودیت قانونی نداشته و حمایت دولت آذربایجان را نیز با خود به همراه
دارند .برخی معتقدند که پذیرش رسمی این شبکه در آذربایجان خود نشان دهندة ادغام این شبکه در نظم
سکوالر و اقتصاد این کشور میباشد ،و بهطور کلی کمکهای آشکار این شبکه به جامعة آذری هم خالی از
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

18

تأثیر نبوده است ).(Dogan, 2011

اما با این حال هنوز هم پذیرش رس��می این شبکه در آذربایجان نتوانسته است شک و تردیدهای
موجود دربارة این ش��بکه را که بیم آن دارند که در لوای فعالیتهای عمومی و آموزش��یاش دس��تور
کار سیاس��ی پنهانی را دنبال کند تس��کین بخشد .در واقع به قدرت رسیدن یک حکومت با گرایشات
اسالمی در ترکیه آتش این بیم و تردید را در آذربایجان شعلهورتر نموده است .بسیاری بر این باورند
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که موفقیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه که قطعاً از حمایت و پشتیبانی نورجیها و جنبش گولن
بهرهمند بوده اس��ت ،میتواند انگیزهای برای طرفداران این جنبش در آذربایجان باش��د .بین سالهای
 2009ت��ا  2010چندی��ن موج رس��انهای ضد نورجی به وجود آمد و گزارشه��ا و برنامههایی در این
ارتباط از رس��انههای آذربایجان پخش ش��د که به همراه این گزارشها چندین تن از اتباع رده باالی
ترکیهای نیز در آذربایجان به جرم انتشار تبلیغات اسالمی و افراط گرایی بازداشت شدند .شیخاالسالم
آذربایجان حاجی اهلل ش��کور پاش��ازاده 1به خاطر اظهارات انتقاد آمی��زش در بارة ایدئولوژی نورجی و
فعالیتهایشان در آذربایجان مشهور است

).(http://az.trend.az

گذش��ته از این رسانههای س��کوالر آذربایجان از شبکة نورجی به خاطر شستشوی مغزی جوانان به
1. Haji Allahshukur Pashazade

ش��دت انتقاد کردهاند ) . (Turan and Telmanqızı2009هر از چند گاهی ،این رس��انهها اعترافاتی از اعضای
س��ابق این ش��بکه پخش میکند که زندگی در حصارهای درونی این جنب��ش را توصیف میکند .این
برنامهها نشان میدهند که چگونه این نیروهای جوان جذب شده ،مورد آموزش قرار گرفته و دستکاری
روانی میش��وند و س��پس تحت کنترل ش��دید خواهران و برادران قرار میگیرند .بر اساس گزارشهاي
موجود ،این جنبش تالش کرده است که افراد کم سن و سال را که در مدارس شبکه به تحصیل مشغول
هستند ،به درون خانههای مخصوص خود وارد کند که این خانهها مجتمعهایی بزرگ هستند که ظرفیت
جا دادن به بیش از  15دانش آموز و سه یا چهار خواهر و یا برادر 1را دارند ) .(Ibidدر این خانهها برادران و
خواهران بزرگتر به آموزش اصول اساسی اسالم و دیدگاههای سعید نورسی و فتح اهلل گولن میپردازند.
دانشآموزان برتر به درجه آقابیض 2ارتقا پیدا میکنند که به معنای برادران بزرگتر یا ارش��د اس��ت و از
این مرحله به بعد است که خود آنها میتوانند جوانان دیگر را به گروه وارد کنند ) .(Arif, 2012بر اساس
ش رسانهها ،دانش آموزان در عوض وفاداری و تبعیت از جنبش ،پاداش دریافت کرده و شبکه همة
گزار 
مش��کالت مالی و شغلی آنها را حل میکند .ش��بکه ،هزینة تحصیل این جوانان را میپردازد ،به آنها
هزینة مسکن میدهد و به آنها در پیدا کردن شغلی در شرکتهای مرتبط با گولن و یا شرکتهای غیر
مرتبط با گولن که اعضای شبکه در آنها حضور دارند یاری میرساند.
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باید این نکته را در نظر داشته باشیم که فعاالن نورجویی که در آذربایجان دستگیر شدهاند ،معموالً
ترکیهای و یا جوانان آذری بودهاند که به خاطر انتش��ار و پخش آثار س��عید نورس��ی دس��تگیر شدهاند
و تاکنون هیچ کدام از وابس��تگان مس��تقیم گولن دستگیر نش��دهاند .مضاف بر اینکه همة گزارشهای
نورجو مربوط است و به ندرت به شبکة گولن ارتباط داده میشوند .در واقع فعاالن غیرگولنی نورجویی
در آذربایج��ان وج��ود دارند که به خوبی در بافت س��کوالر جامعة آذری ادغام نش��دهاند و عمدتاً درگير
کارهای تبلیغی هستند که عمدة این فعالیتها در نواحی روستایی آذربایجان صورت میگیرد .مث ً
ال رهبر
نورجویی ،مصطفی سونگور ،حامیان بسیاری دارد که درسهای سعید نورسی و آثار او را در محیطهای
غیر رسمی و در اقامتگاههای خصوصی دریافت میکنند .برخی از دانشجویان و پیروان برجستة این شبکة
خاص برای ادامة تحصیالت مذهبی خود به ترکیه فرستاده میشوند ).(Ibid
1. Abi ve abla
2. Agabeys
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منتش��ره در رس��انههای آذربایجان که در ارتباط با توطئههای ترکیهای -اسالمی است عمدتاً به جنبش

 )3-2ادغام ،یا انگیزههای نهان؟
آذربایجان هم مانند سایر جمهوریهای شوروی سابق هنوز راه درازی برای غلبه بر میراث به جای مانده
از شوروی که سکوالریسم نظامی است و فرهنگ رسمی این کشور را شکل میدهد و احساسات عمومی
ضد اسالمی را ایجاد میکند ،در پیش دارد .به همین خاطر است که در این کشور احیای اسالم بحثهایی را
حول محور مسائلی نظیر دین و زندگی عمومی ایجاد کرده است .با توجه به نظرات کام ً
ال مخالف تندروهای
مذهبی و ضدمذهبی ،اسالم به عنوان مضمون مرکزی گفتمان عمومی در بارة اینکه جامعة آذربایجان باید
تبدیل به چگونهای اجتماعی گردد خود را مطرح کرده است.
بر خالف بسیاری از جنبشهای اسالمی که با جامعة سکوالر آذربایجان درگیر شدهاند و  برخوردهایی
داش��تهاند ،جنبش گولن همواره خود را اساساً به عنوان جنبشی اجتماعی مطرح کرده است که به دنبال
ادغام در نظم و ساختار سکوالر جامعه است نه اینکه در پی سرنگونی این ساختار باشد .در واقع این جنبش
از هر گونه مواجهة سیاسی خودداری کرده و از سویی با عزلت نشینی و دوری از جامعه نیز مخالف است.
برخالف این رویکرد متعادل شبکه ،هنوز هم بسیاری از آذربایجانیها عمیقاً نسبت به این جنبش مشکوک
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هستند .آنها بر این اعتقادند که ادعای جنبش مبنی بر تالش برای ادغام در جامعة سکوالر فریبی بیش
نیس��ت ،و این شبکه به دنبال آن اس��ت که با استفاده از سرمایههای مالی ،سیاسی و اجتماعی قدرت و
نفوذ هر چه بیشتری به دست آورد تا بتواند به اسالمیکردن سیستم قانونگذاری و جامعه مدنی بپردازد
)  .(Mamedov, 2012با رسیدن به این نقطه از نفوذ است که رهبران گولن محتمل است که دست به تغییر
ساختار خود رژیم هم بزنند.
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از بسیاری لحاظ ،میتوان گفت که ماهیت مخفیانه و سری این شبکه در آذربایجان ،تاکتیکی تبلیغی و
استفاده از مدارس سکوالر برای ترویج آموزههای مدنظر شبکه ،و دوری کردن از فعالیتهای آشکار سیاسی
و مذهبی شبیه به آغازین روزهای فعالیت این شبکه در ترکیة زمان آتاتورک بود که در آن زمان این شبکه
دائماً تحت تدابیر شدید امنیتی از سوی حکومت به فعالیت میپرداخت .حال که حزبی با تمایالت اسالمی
در ترکیه به قدرت رسیده است ،این شبکه نیز حضور فعاالنهتری در عرصة سیاسی ترکیه دارد .به همین
ترتیب ،تعدادی از متخصصین بر این باور بودند که این شبکه به دنبال مشارکت در اجتماع به امید کنترل
کردن دولت برای ش��کل دادن به سیاستهاس��ت .گذشته از این متخصصین بر این باورند که این جنبش
به دنبال این است که به صورت موقتی خود را با شرایط و نظم فعلی وفق دهد و به دنبال ادغام در جامعه
برای درازمدت نمیباشد.

علیرغم همة این دغدغهها و نگرانی ،هیچ مدرک محکمی مبنی بر وجود یک دستور کار سیاسی پنهان
در این شبکه در دست نیست .در واقع رهبران این جنبش با نخبگان سیاسی کشور تعامل داشته و آشکارا از
حکومت علیاف حمایت کرده و با آن همکاری میکنند .به همین دلیل است که در حال حاضر دولت دلیلی
برای تشکیک در تمایالت و گرایشات سکوالریستی این جنبش و یا وفاداریهای سیاسیاش ندارد .عالوه بر
این ،در سایة بحث و جدلهای ایجاد شده بر سر احیای اسالمی و ترسهایی که از گسترش تروریسم وهابی
و نفوذ سایر گروه های اسالمی وجود دارد ،جنبش گولن توانسته است در ارائهی خود به عنوان معتدلترین
و قابل قبولترین رشتة اسالم به لحاظ سیاسی خود را به مقامات آذربایجانی کام ً
ال موفق عمل کند .در واقع
وقتی که این جنبش برای نخستین بار وارد آذربایجان گردید ،هویت دینی آن آشکار بود .اما امروزه اعضای
این جنبش تعلق خاطر مذهبی خود را به ندرت در معرض عموم نشان میدهند .مث ً
ال امروزه هیچ بخشی
برای مطالعات مذهبی در دانشگاه قفقاز وجود ندارد ،و حتی نمازخانه هم در این دانشگاه موجود نیست .در
برخی دیگر از نهادهای مرتبط با گولن ،مراسم مذهبی هم برگزار نمیشود (رمضانی.)1391 ،
بنا به شماری از دالیل ،بسیار بعید به نظر میرسد که مقامات آذربایجانی به این جنبش حمله کرده
و مانع از فعالیتهای آن شوند .دلیل نخست میتواند این باشد که به خاطر نفوذ باالیی که این جنبش
در ترکیه دارد ،هر گونه نامالیمتی با این شبکه میتواند آثار زیانباری بر روابط کشور آذربایجان با ترکیه
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داشته باشد .دلیل دوم این است که این شبکه بیش از پیش در خارج از ترکیه قدرتمند و با نفوذ شده
اس��ت که بر جمعیت ترکهایی که در اروپا ،امریکا و س��ایر کش��ورها زندگی میکنند تأثیر گذار است.
دلیل سوم میتواند به خاطر اکثریت جمعیت شیعه در آذربایجان باشد که در این وضعیت جنبش گولن
به عقیدة برخی از محققین ،حکومت آذربایجان گس��ترش نفوذ اسالمی ترکیه را به رقابتهای داخلی و
پویاییهای رقیبی به نام ایران ترجیح میدهد ) .(Balci & Goyushov 2012این جنبش همچنین س��نگری
اس��ت که در برابر رادیکالیس��م سنی به شکل وهابیت نیز ایستاده اس��ت .دلیل چهارم این است که این
جنبش ،شبکهای بسیار موفق از نهادهای آموزشی را اداره میکند که بسیاری از فرزندان نخبگان سیاسی
آذربایجان در این نهادها به تحصیل مشغول هستند؛ و نهایتاً اینکه تجارت و حساب و کتابهایی بسیاری
بین مقامات آذربایجانی ،الیگارشها و سازمانهای مرتبط با گولن در جریان است که بقای این جنبش را
در این کشور تضمین میکند ).(Mamedov 2012
البته رویدادها و تحوالت سیاسی داخلی ترکیه و تأثیر آن بر فعالیتهای گولن را نباید از نظر دور داشت.
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میتواند به عنوان یک کنترل طبیعی در برابر ش��یعیان و نفوذ ایران مورد اس��تفاده قرار گیرد .بنابراین

پس از رویدادهای پارک گزی اس��تانبول و سیاس��تهای افراطی و مداخلهجویانه اردوغان و هم حزبیهایش
در سیاس��ت خارجی خصوصاً در بحران س��وریه ،جماعت گولن جهت حفظ موقعیت خود در افکار عمومی
حمایت از دولت را کاهش داده و در مواردی نیز به مخالفت با آن پرداخته اس��ت .در این خصوص و در چند
ماه اخیر اردوغان بارها از ش��کل گیری دولت س��ایه در درون حاکمیت دولت ترکیه سخن گفته است .از این
رو ،اقدام مقابلهجویانه اردوغان برای تضعیف جماعت گولن از اوایل  2013میالدی وارد فاز جدیدی شد .در
اولین اقدام طرحی برای محدود ساختن فعالیت مراکز آموزشی متعلق به جماعت گولن در ترکیه به اجرا در
آمد ،که فتح اهلل گولن برای نخستین بار اصطالح (استبداد فرعونی) را علیه سیاستهای اردوغان به کار برد.
در چند ماه گذش��ته اختالفات سیاس��ی اردوغان و گولن به نوعی مبارزه و مسابقه در اثبات حقانیت طرفین
تبدیل شده است) . (http://www.hoosk.netدر این میان رویارویی اردوغان با جنبش گولن میتواند تأثیر مستقیم
در جمهوری آذربایجان داش��ته باشد .شواهد نش��ان میدهد ،اگرچه نفوذ و تأثیر طرفداران جنبش جماعت
گولن در جمهوری آذربایجان بیش از پیش نمود یافته و در حال گسترش بوده است ،با این حال پس از سفر
اردوغان به جمهوری آذربایجان پس از احراز پست ریاست جمهوری و درخواست وی از مقامات آن کشور برای
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ممانعت از فعالیتهای جنبش گولن تعدادی از مقامات دولتی آذربایجان که منتسب به این جنبش بودهاند،
از پستهای دولتی کنار گذاشته شدهاند .به عنوان مثال میتوان به الشاد اسکندراف رئیس کمیته دولتی امور
دینی آذربایجان و النور اصالن اف مسئول شعبه تحلیل نهاد ریاست جمهوری آذربایجان اشاره کرد ،که اخیرا ً
از سمتهای خود کنار گذاشته شدهاند.
علیرغم بیمیلی مقامات آذربایجان در انتقاد از این جنبش ،شماری از گروههای مستقل اپوزیسیون چه
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سکوالر و چه مذهبی آشکارا این جنبش را مورد انتقاد قرار دادهاند .مث ً
ال برخی از لیبرالها از نزدیکی این
جنبش به دولت آذربایجان و داشتن تمایالت ضد دمکراسی شکایت کردهاند ( .)Ibidبنا به استدالل صاحب
نظر اجتماعی ،الدار ممدف1؛ بسیاری از لیبرالهای آذربایجانی نگران آنچه ریا و فرصتطلبی جنبش گولن
مینامند هس��تند .در سال  2011درحالیکه دولت آذربایجان به شدت با آزادی بیان و اجتماعات برخورد
کرده بود ،روزنامة این جنبش یعنی زمان یک س��ری مقاالت را منتش��ر ساخته و در آنها از رهبری آینده
نگرانة حکومت تقدیر کرده و آن را مورد ستایش قرار داد که این مسئله از دیدگاه فعاالن جامعة مدنی با
ادعاهای این جنبش مبنی بر حمایت از دمکراسی در ترکیه و جاهای دیگر جور در نمیآمد (.)Ibid
رابطة بین جنبش گولن و س��ایر گروههای عمدهی مذهبی در آذربایجان هم معموالً پر تنش اس��ت.
1. Eldar Mamedov

فعاالن شیعه بر این اعتقاد هستند که این جنبش بیش از حد منفعل و سکوالر است .مث ً
ال این جنبش در
هنگام تظاهراتی که به رهبری شیعیان در مخالفت با منع حجاب در مدارس انجام گرفت سکوت اختیار کرد
و همچین هنگامی که دولت چندین مسجد را تعطیل کرده و سعی در ممنوع کردن اذان در طول روز کرد
نیز س��اکت بود .به همین خاطر اس��ت که بسیاری از رهبران شیعه این جنبش را ریاکار و فاقد تقوای الزم
میدانند و آنها را متهم به تقیه صرفاً برای دستیابی به قدرت سیاسی در آذربایجان میکنند .اغلب چنین
ادعا میشود که انگیزة اولیه جنبش پیشبرد منافع فرقهای جنبش بوده است.
اسالمگرایان اهل سنت نیز به صورت خاص از جنبش گولن در آذربایجان انتقاد دارند .در فرومهای اینترنتی
مربوط به وهابیون س��لفی ،جنبش نورجی متهم به ایجاد بدعت در دین و نامس��لمان خطاب میشود
) .(Mamedov ,2012بنا به اس��تانداردهای وهابیون برای اسالم ناب ،تمایالت صوفیانة این جنبش ،ظاهر پسا
اسالمی آن و همچنین تالشهایی که این شبکه برای ادغام در یک جامعة سکوالر انجام میدهد ،به عنوان
تخطی آشکار از اسالم در نظر گرفته میشود .اما علیرغم این انتقادات و جهتگیریهای تند علیه این
جنبش ،برخی از وهابیون س��لفی به خاطر توس��عه اسالم سنی به وس��یلة نهادهای سکوالر به واسطة
این جنبش ،فعالیتهای این ش��بکه را ستودهاند .آنها همچنین از به چالش کشیدن مفاهیم غالب و
سنتهای شیعه به وسیلة این جنبش خشنود بودهاند .هم وهابیون سلفی و هم جنبش گولن در این
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ویژگی که هر دو در آذربایجان تازه وارد بوده و ابهامات و کلیش��ههای زیادی دربارة آنها وجود دارد،
مش��ترک هستند ) .(Balci and Goyushev, 2012اما هر دوی آنها توانستهاند تبدیل به اجزای اساسی اسالم
سنی در آذربایجان شوند که جایگزین اسالم سنی سنتی آذربایجان شده است .از سوی دیگر ،به موازات تالش
به دنبال کسب نفوذ بیشتر در بین جمعیت اهل تسنن ساکن آذربایجان هستند.
 )4-2تأثیر جنبش گولن
با فراگیر ش��دن جنبش گولن و افزایش روابط آموزش��ی و اقتصادی آن با مردم و بهویژه قش��ر جوان
جمهوری آذربایجان و رش��د تدریجی اندیش��ه های گولن به عنوان یکی از جریانهای اس�لام گرای فعال
آذربایجانی ،درباره دین ،سیاست ،اقتصاد میتوان مؤلفه های فکری گولن را به عنوان یک متغیر کنترلی،
وارد فض��ای فعلی اجتماعی و سیاس��ی در جمهوری آذربایجان کرد و تأثی��ر آن را در حوزه های زیر مورد
بررسی قرار داد:
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هر دو جنبش در به چالش کشیدن تفوق شیعیان ،طبیعتاً این دو گروه تبدیل به رقبایی برای یکدیگر شده که

 )1-4-2فرهنگ سیاسی الئیک
این فرهنگ که در دوران  70س��اله کمونیس��تها بر آذربایجان تحمیل ش��ده است ،تأثیری منفی
بر حوزه فرهنگ اس�لامی برجای نهاده اس��ت .سیاستهای دولتهای بعد از ش��وروی بعد از فروپاشی
کمونیس��م نیز ،به همین منوال طی ش��ده اس��ت .آذربایجان برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ،هواداری از ارزشهای غربی را در دستور کار قرار داده است .به سبب اتخاذ این سیاست،
راه برای بسیاری از جریانات دیگر از جمله گولن باز گزارده شده است؛ تا نقش یک آلترناتیو را در مقابل
جریان اسالم شیعی ایرانی ایفا کند .جنبش گولن به خاطر تاکید بر دو عنصر ترک بودن و اسالم ،از این
فرصت پیش آمده نهایت استفاده را میبرد.
 )2-4-2گفتمان مسلط ملی گرایی آذری:
در این کش��ور ملی گرایی بیش��تر به صورت ملی گرایی مدنی و یا ملی گرائی قومی دیده میشود.
ملی گرای نوع اول ارزشهای مشترک بین تمام اقوام ساکن کشور را مد نظر قرار میدهد و از هویت
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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تمام افراد حمایت میکند و ملیگرایی قومی حاکمیت را در دس��ت یک قوم متمرکز میسازد و سایر
اق��وام را در موقعی��ت ضعف قرار میدهد .در گفتم��ان جمهوری آذربایجان چن��دان به مذهب توجه
نمیش��ود و فقط دین را بخش��ی از هویت تفس��یر میکنند .آموزه های گولن این بخش را به چالش
میکش��د ،زیرا که با تفکرات صوفی معابانه و اسالم سنی نقش پررنگتری را برای اسالم و آموزه های
اسالمی در نظر میگیرد.
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 )3-4-2کادر سازی
در حال حاضر این جریان موفق نشده است ،شخصیتهای با تجربه سیاسی و دارای وزن ملی در خود
پرورش دهند .بیشتر پیروان این جنبش جایگاه مقبولی را در نزد مردم آذربایجان پیدا نکردهاند؛ و هنوز
این جریان به عنوان یک جریان غیر بومی تلقی میشود .با این اوصاف باید به جنبش گولن به چشم یک
پتانسیل در حل مسائل مهم جمهوري آذربايجان از جمله مناقشه قرهباغ نگاه کرد .البته در صورت ادامه
سیاستهای امروزی جنبش در آذربایجان دیری نمیپاید که نسلهای تربیت شده توسط گولن جایگاه
سیاسی خویش را خواهند یافت؛ و با توجه به فعالیتهای جزیره ای و منطقه ای دیگر جریانات اسالمی،
جنبش گولن را میتوان به عنوان چالشی بزرگ برای آنان به شمار آورد.

 )3نتیجهگیری
بدون شک گولن به عنوان یک جنبش موفق در فضای رقابتهای اسالمی آذربایجان ظهور کرده است.
هیچ کدام از جنبشهای اسالمی دیگر در جمهوری آذربایجان دارای چنین سازمان گسترده و یا سطح نفوذ
باال در تجارت ،امور خیریه ،البیها و از همة مهمتر در زمینة آموزش نیستند .عالوه بر همة موارد ذکر شده،
این جنبش توانسته است به دستاوردهای باال بدون آشکار کردن مأموریت ایدئولوژیک خود دست یابد .این
مسئله جای تعجب نیست که شک و ظن زیادی را نسبت به این جنبش ایجاد کرده است و علیرغم شهرتی
که به عنوان یک جنبش پسا اسالمی دارد که به دنبال ادغام در جامعه میباشد ،اما باز هم به دیدة جنبشی
به آن نگریسته میشود که دارای دستور کارهای مذهبی -سیاسی است.
علیرغم موفقیتهای جنبش گولن ،و انعطافپذیری آن در جامعة آذربایجان ،آیندة توسعة این جنبش
در آذربایجان با محدودیتهایی روبروست .ماهیت کثرت گرایانة جامعة آذربایجان که لیبرالهای سکوالر،
طبقة روش��نفکر ،ش��یعیان ،اقلیتهای غیرترک و از همه مهمتر سنت درونی سکوالریسم را در خود دارد،
مانعی بر سر راه گسترش و توسعة جنبش به شمار میآید .تاکیدی که این جنبش بر ترک بودن و اسالم
میکند باعث میش��ود که گروههایی نیز از آن فاصله بگیرند که این گروهها ش��امل طبقة روشنفکر روس
زبانی است که دارای نفوذ سیاسی باالیی بوده و در باکو سکونت داشته و دارای فرهنگ سکوالر میباشند.

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

25

گذشته از موارد باال ،در جمهوری آذربایجان ،اسالم و بهویژه تشیع به عنوان بخشی مهم از هویت ملی
و تاریخی باقی مانده است .این مسئله بهویژه در قسمتهای جنوبی کشور و هم چنین در نواحی روستایی
شبه جزیرة آبشرون بیشتر به چشم میآید .فعالیت جنبش گولن در بخشهای محافظه کار شیعة آذربایجان
کام ً
ال نقشی استقرار یافته داشته و به لحاظ سیاسی هم با نفوذ است ،مانعی دیگر بر سر راه فعالیتهای هر
نوع جنبش سنی مذهب ،و بهویژه گولن میباشد .این جنبش به منظور تسهیل فعالیتهایش ،باید بتواند
زمینههای تغییر مذهب شیعیان به تسنن و سپس به نورجویسم را تسهیل نمایند که شانس و امکان این کار
بسیار ضعیف است .همچنین رویکرد جنبش گولن در هدف قرار دادن نخبگان شهری ،باعث تحلیل رفتن
موقعیت این شبکه در بین جمعیتهای روستایی و فقیر میشود و بنابراین شمار حامیان بالقوه و اعضای آن
در نواحی با اکثریت جمعیت سنی کاهش مییابد.
بنابراین جنبش گولن در آذربایجان در فضایی از فشار مداوم به فعالیت مشغول است .بازیگران مختلف
با دس��تور کارهای متفاوت که برخی سیاس��ی و برخی فرقهای است ،فعالیتهای این جنبش را از نزدیک
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نیز با دشواریهای بیشتری روبروست .اداره مسلمانان قفقاز و رئیس آن شیخ االسالم اهلل شکور پاشازاده که

 جامعة آذربایجان هم در کل نسبت به.تحت نظر دارند و قویاً به دنبال پس زدن نفوذ این ش��بکه هس��تند
 این جنبش مورد ظن بوده،نفوذ اسالم عمیقاً مواظب است و به خاطر ماهیت سری و مخفیانة جنبش گولن
 این سوال که آیا این جنبش واقعاً در پی ادغام در جامعة آذربایجان است، از دید عموم مردم.و خواهد بود
، اسالمی به دنبال متحول کردن جامعه از درون میباشد-و یا این که بر اس��اس یک دس��تور کار ترکیهای
.عمدتاً به پاسخی نرسیده است
:منابع و مآخذ
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جایگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه
اصغر پرتوی
علی فهیمی مقدم

1
2

چکیده
علویان که بخش عمده ای از جمعیت کش�ور ترکیه را تش�کیل میدهند ،از نقش مهم و تأثیرگذاری در این کشور
برخوردار بودهاند .در دورهی امپراطوری عثمانی ،علویان ترکیه به دلیل تعلق خاطر به شاهان صفوی همواره مورد آزار و
اذیت قرار میگرفتند .پس از فروپاشی دولت عثمانی و شکل گیری نظام الئیک در ترکیه ،هر چند به مرور از فشارهای
وارده بر علویان کاسته شد ،با این حال نفوذ سیاسی آنان آنچنان مورد توجه نبود .در دوره های اخیر ،هم زمان با قدرت
گیری اسالمگرایان در ترکیه ،علویان نیز موفقیتهایی را به دست آوردهاند و جایگاه و شأن آنها در عرصه های مختلف
افزایش یافته است .بهویژه پس از حاکمیت حزب عدالت و توسعه با توجه به اهداف خاص سیاسی که این حزب دنبال
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میکند ،وضعیت سیاس�ی ،اجتماعی و فرهنگی علویان دچار تحوالت جدیدی ش�ده است .در این مقاله تحول جایگاه
سیاس�ی ،ش�أن اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه در طول تاریخ آن کش�ور و بهطور مشخص در دوره حاکمیت حزب
عدالت و توس�عه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اس�ت .در این مقاله از روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی برای انجام
مطالعات استفاده شده و به این سوال پاسخ داده شده است :که جایگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی علویان در دوران
این پژوهش نش�ان میدهد ،که پس از حاکمیت حزب عدالت و توس�عه در ترکیه جایگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی
علویان ارتقاء یافته است.
کلید واژهها :جایگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی ،علویان ،ترکیه ،حزب عدالت و توسعه

 -1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان ،آدرس الکترونیکی Fahimi.Azarinews@gmail.com
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حزب عدالت و توسعه شاهد چه تحوالتی بوده و چه عواملی سبب ارتقاء جایگاه آنان در این دوران شده است؟ نتایج

 )1مقدمه
منابع و اسناد موجود دولتی در ترکیه حاکی از ارتباط قوی میان دولت صفویه و علویان ترکیه است.
اسناد دفاتر مهم عثمانی بیانگر آن است که دولت مردان عثمانی تدابیر و سیاستهای مختلفی را برای قطع
این ارتباط به کار گرفته بودند .آنها به شدت علویان را کنترل میکردند و با زدن اتهامات مختلف ،آنها
را مجازات میکردند .در عین حال این اس��ناد نشان میدهند ،علیرغم فشارها و نظارتهای عثمانی علیه
علویان ،آنان به حمایتهای خود از صفویان ادامه میدادند .با سقوط سلسله صفویه و روی کارآمدن سلسله
افشاریه ،گسست تدریجی علویان با دولت ایران کامل گردید و آنها مجبور شدند تا پایان دورهی عثمانی در
تقیه به حفظ سنتها و عقاید خود ادامه دهند.
مناطق دور افتاده در خفا به سر برده و با تکیه بر ّ

پس از س��قوط امپراطوری عثمان��ی و روی کار آمدن كمال آتاتورك در تركي��ه در  29اكتبر ،1923

بسياري گمان میکردند ،كه وی ،منجي علويان بوده و آنها را از مظالم تاريخي كه بر آنها روا داشته شده
بود ،خواهد رهانید .ولي حكومت با اين بيم كه حرکتهای استقاللطلبانه علويان ،رژيم را متضرر خواهد
س��اخت ،با آنها همان رفتاري را كرد كه با كردها و مارکسیس��تها كرده بود .از این رو اقدامات آتاتورك 
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عليه علويان ،دامنه وس��یعی داشته است ،و علويان هيچ گاه اقدامات وي را كه حدود هفتاد سال پيش در
«ارزنجان» و منطقه اي به نام «درسيم» رخ داد ،از ياد نمیبرند؛ جايي كه با خاك يكسان شد و حتي نام
آن تغيير يافت و نام تونجلي را بر آن نهادند.
ب��ا ش��روع دورهی چند حزبی ،صحنهی سیاس��ی و اجتماعی ترکیه و به تب��ع آن جامعهی علوی
وارد مرحله ای جدید ش��د .دولت و احزابي كه در رأس قدرت بودند با افزايش قدرت اسالمگرایان ،به
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علويان نزديك میش��دند و خواس��ته هاي آنان را برآورده میکردند و با کاهش قدرت اسالمگرایان ،از
آنان دور میش��دند .يعني در نظام چند حزبی تركيه ،علويان وس��يله اي بودند ،كه هنگام نياز از آنان
استفاده ابزاری میشد.
در این دوران ،نظام تركيه بهطور كلي ذهنيت اس�لام گرايي س��ني را در برابر علويان تحریك میکرد،
به گونه اي كه آنان احس��اس میکردند شهروند درجه دو به شمار میروند .بهطوری که در اواخر دهه 70
و نيمه نخست دهه  90اعمال خشونت باري بر ضد علويان صورت گرفت ،كه بسياري از علويان قرباني آن
اعمال شدند .اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال  2002میالدی در سیاست دولت تغییراتی
حاصل شد .در سالهای اخیر ،حزب عدالت و توسعه به موازات تغییر نگرشهای حزب در باب لیبرالیسم
و همسو با تمایل به نقش آفرینی در چارچوب ترتیبات سیاسی و امنیتی اروپایی در منطقه و آرمان الحاق

به اتحادیهی اروپایی مجبور به اعمال تغییراتی در رفتار خود در قبال اقلیتهای این کش��ور بهطور کلی و
علویان بهطور ویژه شده است.
در این مقاله برای انجام مطالعات از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده است و در جستجوی
پاسخ به این سوال هستیم که جایگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی علویان در دوران حزب عدالت و توسعه
شاهد چه تحوالتی بوده و چه عواملی سبب ارتقا جایگاه آنان در دوران اخیر شده است؟ در راستای پاسخ
به این سوال این فرضیه تدوین شده است« :پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه جایگاه سیاسی،
اجتماعی و مذهبی علویان در عرصه های گوناگون ارتقاء یافته است».
در پژوهش حاضر ابتدا عقاید ،ریشه های پیدایش ،شروع فعالیت و سپس وضعیت و جایگاه علویان در
دوره حکومت عثمانی ،دوران جمهوریت ،دوره چند حزبی و بهویژه دوره حاکمیت حزب عدالت و توس��عه
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
         
 )2دادههای پژوهش
 )1-2علویگری ،عقاید و ریشههای پیدایش آن
   در بعضی از لغت نامههای ترکی استانبولی و دایرةالمعارفها در تعریف واژهی «علوی» چنین آمده
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است :کسی که به مذهب علویگری منسوب شده است ،چهارمین خلیفه اسالم را از سه خلیفه دیگر برتر
میداند ،از نسل حضرت علی (ع) است ،به حضرت علی (ع) عالقه خاصی دارد و پیرو اوست و منسوب به
مذهب ش��یعه اس��ت (نوری دونمز .)14-13 :1389،در كتاب لغت نیز آمده است كه اینان منتسب به علیبن
است (لوئیس .)473 :1372 ،در كتب تاریخ و فرق مذهبی راجع به آنان مطالب مختلف و متعددی ذكر شده
است كه از جمله این گروهها نصیریه و شیعه آل عباس است .آلعباس در آغاز شیعه علی علیهالسالم بودند،
پس از ظهور راوندیه كه اهل خراسان بوده و به امامت عباس عموی پیامبر (ص) بعد از ایشان معتقد بودند
به ش��یعه آل عباس مش��هور شدند اما ،بنا به امتیازی كه به طرفداران امیر المومنین (ع) قائل بودند علویه
میگفتند (مشکور.)149:1355 ،
برخ��ی از كت��ب فرق و مذاهب ،علوی��ه را جزو نصیریه آوردهاند و تمام عقای��د آنان را به علویه تعمیم
دادهاند .که در این صورت آنان جزو ُغالت هس��تند و آن گونه که به آنان نس��بت دادهاند به حلول خدا در
امیرالمؤمنین(ع) ،شراكت او در نبوت رسول اكرم صلّی اهلل علیه و آله تناسخ ،اباحه محارم و كلیه محرمات،
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ابیطالب (ع) ،و فرزندان او میباشند و سادات نامیده میشوند .این اسم به معنای نصیریه نیز استعمال شده

عبادت آس��مان و خورشید و ماه معتقد هستند (س��بحانی .)409:1373 ،در مورد نصیریه كه به آنان انصاریه
و علویه نیز میگویند گفته شده که آنان منسوب به نصیر نامی هستند كه در قرن پنجم از شیعه امامیه
منشعب شدند و بعدها در شمال غرب سوریه ساكن شدند .تعالیم آنان عبارت است از التقاط عناصر شیعه و
مسیحیت و معتقدات پیش از اسالم .بعضی از صاحب نظران نیز ،فرقه علی اللهی و نصیریه را یكی دانستهاند،
که این نظر صحیح نیست ،زیرا تنها چیزی كه اهل حق و نصیریه را متحد میسازد همان الوهیت علی (ع)
است كه اختصاص به هم ه فرقه غالت شیعه دارد؛ ولی در دیگر عقائد و تشریفات مذهبی به هیچ وجه با
یكدیگر یكسان نیستند (مشکور.)186 :1355 ،
سبحانی با انجام مطالعات و مصاحبه با افراد مطلع بر این عقیده است که علویان در عقیده و مرام هیچ
اختالف نظری با شیعه اثنیعشری ندارند .آنان به رسالت نبی اكرم صلّی اهلل علیه و آله و امامت و خالفت
بالفصل امیر المومنین (ع) و یازده فرزند امام بعد از او اعتقاد دارند .اصول و فروع دین را پذیرا بوده و خداوند
را بدون وجود شریكی برای او و قرآن را بدون دانستن تحریف و نظیری برای او؛ و شریعت را بدون نقصانی
در آن قبول دارند (سبحانی ،همان.)406:
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 )2-2آغاز فعالیت سیاسی علویان
ش��روع ف ّعالیت علویان در عرصه سیاس��ت به پس از شهادت امام حسین (ع) در كربال بر میگردد.
از این تاریخ به بعد علویان هر جا فرصتی برای قیام پیدا میکردند ،از آن اس��تفاده میكردند و چون
اوضاع نامناس��ب میشد موقتاً آرام میشدند .این آرامش موقتی بیشتر در دوران امویان بود كه به جز
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قی��ام زی��د بن علی و فرزندش یحیی در دوران هش��ام بن عبدالملك هیچ قی��ام مهم دیگری از طرف
علویان صورت نپذیرفت (ابراهیم حسن.)126 :1385 ،
س��رزمین عراق و حجاز از آغاز به عنوان مركز رش��د و نمو علویان بوده اس��ت .علویان بر اثر ظلمهایی
كه خلفاء در حقش��ان انجام میدادند به ناچار به اطراف سرزمینهای اسالمی مهاجرت میكردند تا دست
مأموران به آنها نرسد .از زمان منصور دوانیقی ،سركوب علویان با شدت تمام شروع و كشتن آنان آغاز شد.
بهطوری که كمتر وزیری از بنیعباس بود كه دستش به خون یكی از علویان آلوده نشده باشد.
علویان از قرن دوم هجری وارد ایران شدند و مردم را به اسالم علوی دعوت ،و علیه خلفای اموی و عباسی
تبلیغ  میكردند .آنها  در طول یك قرن توانستند مردم بعضی از شهرها  و مناطق ایران را  با علی(ع) و فرزندانش
آشنا کنند و مذهب علوی را پرورش دهند (جعفریان.)231 : 1375 ،

علویان برای اولین بار در سال  250هجری دولت علویان را در طبرستان تشكیل دادند .مردم طبرستان
كه از ظلم و ستم والی خلیفه عباسی به تنگ آمده بودند از حسن بنزید كه در ری بود دعوت كردند كه
به طبرس��تان برود .با حضور وی بود که ش��ماری از مردم آن نواحی اسالم آوردند و متعهد شدند كه از وی
حمایت كنند و او توانست منطقه مازندران و گیالن را تحت حاکمیت خود بگیرد و دولت علویان را تشكیل
بدهد .این اولین دولتی بود كه در منطقه شرق خالفت اسالمی بدون تأیید خلفای عباسی تشكیل شده بود.
اگر چه این دولت تهدیدی برای خلفای عباس��ی بود ولی به خاطر آش��فتگیهایی كه خلفای عباسی با آن
مواجه بودند ،نمیتوانستند هیچ اقدامی را برای براندازی آن انجام دهند .بنابراین ،علویان تا مدتها توانستند
در آرامش به سر ببرند (حکیمیان.)68 :1368 ،
در س��ال  286هجری ابوعبداهلل السبقی موفق به تشکیل دولت در آفریقا ،مغرب دور ،مصر و شام شد
و در یمن نیز یحیی بن حسین در سال  290هجری قیام كرد و آن منطقه را تحت حاکمیت خود درآورد
(تاریخ ابنخلدون .)28 :1371،این گونه حركتها نشانهاي از گسترش نفوذ علویان در سراسر كشور اسالمی از
مغرب تا مشرق بوده است.
هنگامی که سلجوقیان از مغوالن شکست خوردند ،ترکهای باقی مانده هر کدام به گروه های مختلف
تقسیم شدند و حکومتهای محلی تشکیل دادند .در این میان حکومت عثمان بعدها به امپراطوری عثمانیان
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تبدیل ش��د و حدود  ۶۵۰س��ال بر بیش از نیمی از جهان حکومت کرد .علویان نقش مثبتی در ایجاد این
ت با سلسله صفویه ،عثمانیهابر
سلس��له داشتند اما بعدها با گرایش عثمانیان به مذهب اهل سنت و رقاب 
علویان سختگیری میکردند ،و آنان را به قتلرساندند ،اما علویان به حیات خود ادامه دادند (جمالی فر.)1392،

  در اس��ناد دفاتر مهم عثمانی مواردی ذکر ش��ده است که شیفتگی و عالقمندی علویان را به شاهان
صفوی نش��ان میدهد .به عنوان مثال در برخی اس��ناد آمده است که قزلباش��ان آناطولی طال و زیورآالت
همس��ران و دختران ش��أن را برای کمک به شاه اسماعیل به ایران ارسال میکردهاند؛ و یا در سندی دیگر
چنین آمده اس��ت که یکبار مأموران عثمانی که سرزده برای جستجو به خانهای در منطقه سیواس رفته
بودند در آنجا چکمهای را مییابند که اهالی منزل با آن آب مینوش��یدهاند .این چکمه از آن ش��اه صفوی
بوده است که آنها به آن تبرک میجستهاند .حتی نمونههایی وجود دارد که برخی از قزلباشها در مناصب
باالی اداری در دربار عثمانی هم نفوذ کرده بودند و وقتی اوضاع آرام بود بسیاری از آنها در سپاه عثمانی

▪ سال سيزدهم ▪ شماره  39و ▪ 38تابستان و پاييز ▪ 1393

 )3-2علویان در دوره حکومت عثمانی

یا تشکیالت اداری مشغول به کار بودند ،اما وقتی جنگ میان دولت عثمانی و صفویه باال میگرفت ،بر علیه
حکومت عثمانی مشغول فعالیت میشدند (همان).
از این رو ،عثمانیها تدابیر و سیاستهای مختلفی را برای قطع ارتباط علویان آناطولی و ایران در پیش
گرفته بودند .آنها به شدت علویان را کنترل میکردند و با اتهامات مختلف آنها را مجازات میکردند .در واقع
علویان در اواخر قرن شانزدهم میالدی (قرن نهم هجری) از دیدگاه حکومت عثمانی ،مردمی بد دین بودند که
به واسطه حمایتشان از صفویان ،تهدید سیاسی به شمار میرفتند (ملیکف.)5 :1999 ،
شاه اسماعیل نیز با بهره گیری از نارضایتی علویان از حاکمان عثمانی ،روحیه عدالت خواهی آنها و با
اتکا به انگاره «مهدویت» ،عقاید شیعه امامیه را که دست کم از زمان «جداش شیخ حیدر» جنبهی رسمی
و علنی یافته بود در اعتقادات و باورهای علوی نهادینه کرد ،به گونه ای که ادبیات و آیین علوی مشحون از
آموزهها و باورهای شیعی اثنیعشری است (حیدری.)86-63 :1389،
در سال  ۹۲۰هـ ۱۵۱۴ /م سلطان سلیم به قصد نبرد با شاه اسماعیل صفوی به راه افتاد .هر دو سپاه
در چالدران رو در روی یکدیگر قرار گرفتند .سپاهیان هر دو طرف به زبان ترکی سخن میگفتند و بسیاری
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از اف��راد دو س��پاه فرزندان یک مملکت ،یک منطق��ه ،یک ناحیه ،و یک قبیله بودند و با گفتن کلمهی اهلل
اهلل با ش��جاعت نبرد میکردند .از آنجا که در میان سپاهیان عثمانی ،شمار زیادی قزلباش وجود داشتند،
آنها بر شروع سریع جنگ و عدم دادن استراحت به سپاهیان تاکید داشتند تا مبادا قزلباشان موجود در
سپاه ،فرصت برنامهریزی برای پیوستن به ایرانیان و یا هر عملیات 1دیگری علیه سلطان سلیم پیدا نمایند.
قزلباشان هر دو سپاه دارای صفات مشترکی بوده و به طریقت بکتاشیه وابستگی معنوی داشتند .در این
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جنگ سپاهیان شاه اسماعیل که تعدادشان کمتر بود و نیز از سالح آتشین بیبهره بودند ،شکست خوردند.
هدف سلطان سلیم از جنگ چالدران تنها وارد کردن ضربهای مهلک به اسماعیل نبود ،بلکه هدف او از بین
بردن کامل دولت صفویه بود که با مقاومت اطرافیان خود مخصوصاً ینی چریها مواجه شد .این مقاومت به
جدی بود که پس از فتح تبریز و استقرار سلطان در آنجا ،ینی چری ها چادر سلطان سلیم را گلوله
حدی ّ
ّ
باران کردند و وي را مجبور کردند که تبریز را رها کرده و به قلمرو دولت عثمانی برگردد (جمالیفر ،همان).
علیرغم فش��ارها و محدودیتهای ایجاد ش��ده از طرف عثمانیها علیه علویان ،آنان به حمایتهای
خود از صفویان ادامه میدادند ،اما پس از صلح آماس��یه ( ۹۶۲ه) و نیز تحکیم تش��یع فقاهتی در ایران،
سیاستهای به کار گرفته شده از سوی عثمانیها همچون تفکیک میان علوی گری و بکتاشیگری ،انجام
 -1گزارش شده که یکی از ینی چریان در بین راه قصد ترور سالطان سلیم را داشت که ناکام مانده و فورا ً به قتل رسید.

فعالیتهای فرهنگی علیه علویان ،جلوگیری از کوچ طوایف قزلباش به ایران ،استفاده از عوامل جاسوسی
در قلم��رو صفویه ،تحریم اقتصادی علویان ،تبلیغ��ات منفی علیه حامیان صفویه و اقدامات نظامی علیه
آنها سبب شد ،به تدریج دست صفویان از آناطولی کوتاه شود و میان صفویان و علویان آناطولی گسستی
تدریجی به وجود آید.
در اواخر قرن شانزدهم میالدی پس از سست شدن پیوند علویان با صفویان ،تحت فشار دولت عثمانی،
علویان در روستاهای دور افتاده آناتولی و نیز بخشهایی از مناطق کرد نشین شرق ترکیه منزوی شدند .این
روند کم و بیش طوالنی به جدایی و دوری هرچه بیش��تر آنان از آموزه های شیعی بهویژه شریعت و آداب
مبتنی بر فقه شیعی منجر شد ،تا این که با اعالم جمهوریت از سوی کمال آتاترک که خود یک بکتاشی
بود ،علویان به تدریج وارد جامعه ترکیه گردیده و به ایفای نقش سیاسی پرداختند (شهبازی      .)80-76 :1382،
 )4-2علویان در دوران جمهوریت
   خشم از عملکرد دولت عثمانی و تحریک روحیهی ملی سبب شد تا علویان از ابتدای تأسیس حکومت
جمهوری توس��ط کمال آتاتورک  در  1923میالدی از آن حمایت کرده و بر اندیش��ههای وی تاکید داشته
حدی بوده است که
باشند .حمایت علویان از آتاتورک  و تأثیر این حمایت در طول جنگهای استقالل به ّ
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توانست مانع رویارویی اسالمگرایان سنی با دولت شود .با این که آتاتورک  پس از تحکیم پایههای حکومت
خود به علویان پشت کرد و با تصویب قانون منع فعالیتهای طریقتها و گروههای دینی در سال ۱۹۲۵
میالدی علویان را از صحنه کشور خارج کرد ،اما علویان باز هم از حمایت وی دست برنداشتند .دلیل اصلی
علویان در زمان اس��تقرار حکومت الئیک آتاتورک ،در س��ال  1966میالدی اولین حزب خود را به نام
«حزب وحدت ترکیه» تش��کیل دادند .در انتخابات س��ال  1369میالدی ،این حزب موفق شد 8 ،نماینده
به مجلس بفرس��تد .اما این حزب به دلیل س��ختگیریهای بعدی ساختار نظامی سیاست آن دوره ترکیه،
نتوانست ادامه حیات دهد و اعالم انحالل کرد (دونمز ،همان.)24:
پس از مرگ آتاتورک ،عصمت اینونو نخست وزیر دولت آتاتورك که سالهای سال نقش مغز متفکر دربار
را بازی میکرد به قدرت رسید ) .(http://shariyan.comدر زمان وی علی رغم ادعای دولت مبنی بر اجرای بی
کم و کاست سیاست جدایی دین از سیاست ،در عمل چنین نبود و آن چنان که از مطالعه متون احکام دادگاه
عالی قانون اساسی نیز برداشت میشود ،دولت به عنوان تنظیم کننده حوزه تفسیر و اجرای دین عمل میکرد.
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حمایت آنها از آتاتورک  ترس از بازگشت اسالمگرایان سنی بر مسند قدرت بوده است.

در واقع ،این دخالت مستقیم دولت با هدف جهتدهی و یکسان سازی هویت دینی در جامعه انجام میشد.
این سیاست به معنای تضعیف پایه های عقیدتی علویها بهوسیله آموزش تعالیم اسالمی حنفی ،ساخت و
ساز مساجد اهل سنت در روستاها و مناطق علوی نشین بود (هاشمی.)115 :1391،
 )5-2علویان در دورهی چند حزبی
   با شروع دورهی چند حزبی ،جالل بایار رهبر حزب دموکرات به ریاست جمهوری ترکیه رسید و جامعه
سیاسی و اجتماعی ترکیه و به تبع آن جامعه علویها وارد مرحله ای جدید شدند .دورهی حاکمیت جالل
بایار برای علویان پراهمیت بود .بهویژه سیاست گسترش بخش کشاورزی این حزب ،علویان را که در آن زمان
بیشتر در مناطق روستایی ساکن بودند ،تحت تأثیر قرار داد (.)Sitembolukbasi,1995
اندکی پس از کودتای  ،1960اصالحات سیاس��ی جدید در ترکیه به وجود آمد .جنبشهای چپ به
موازات گسترش در سراسر دنیا صحنهی اجتماعی ترکیه را نیز متأثر ساخت .علویان بهویژه جوانان علوی
در پی آگاهی از آموزههای سوسیولیس��تی وارد فعالیتهای سیاس��ی و اجتماعی شده با این ایدئولوژی
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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تغذیه ش��دند .با بروز اتفاقات یاد ش��ده ،بخش سکوالر جامعه ترکیه بهویژه قشر روشنفکر علویان به این
باور رسید که صحنهی سیاسی آن زمان ،تهدیدی بزرگ برای جمهوری و در واقع کودتا علیه ارزشهای
الییسم و کمالیسم است .بنابراین در سال  1950گروهی از علویان مناطق آناتولی كه از حزب دموكرات
(حزب راس��ت گرای عدنان مندرس) حمایت كرده بودند ،ناچار ش��دند دست از حمایت آن بردارند ،زیرا
عملكرد این حزب مخالف فلس��فه علویها بود .آنها در سال  1965با جریان حزب كارگر تركيه ))TIP
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و سوسیالیس��تها هماهنگ و همگام ش��دند و س��پس به حزب سوس��يال دموكرات ( )SHPبه رهبری
«بولنت اجویت» پیوس��تند (زارع .)235 :1387 ،پس از این تجربه ،س��کوالریزم ،به عنوان کلید مش��خص
کننده تمایالت سیاسی بخش قابل توجهی از اقشار روشنفکر جامعهی علوی عمل کرده است .از این رو،
جامعهی اهل سنت ،علویان را در این کودتا و نیز کودتاهای بعدی ارتش به عنوان شریک و یا دست کم
پشتیبان ،گناهکار دانسته است (کولوچ ،همان.)1 :
پدیده قابل توجه دیگر در سالهای اخیر شکل گیری موج مهاجرت از روستاها به شهرها بوده است.
شماری از علویان روستایی که به شهرها مهاجرت کردند موفق به تحصیل در دانشگاهها شدند و در روندی
پرش��تاب ،درگیر جنبشهای چپگرای پاگرفته در دانش��گاهها و اطراف آن گردیدند (هاش��می ،همان.)116:
پیوس��تگی و همبستگی میان علویان س��اکن در حلبی آبادها و مناطق حاشیه ای و فقیرنشین شهرها با

گروه های چپ گرا ،جامعهی علوی را به ورود فعال در صحنه سیاس��ی تشویق کرد و به این ترتیب حزب
«اتحاد بزرگ ترکیه» به رهبری تحس��ین برکمان از سوی علویان تأسیس شد .البته هدف اعالم شده این
حزب دعوت تمامی شهروندان ترکیه به وحدت و حفظ انسجام ملی ترکیه در قالب یک ملت و یک زبان
و محافظت از ارزشهای آتاتورکی همچون؛ سکوالریزم و دموکراسی بود (همان .)117:از دیدگاه رضا زلیوت
نویس��نده نامدار علوی ،گرایش و وابس��تگی جوانان علوی به جناح چپ نوعی هدایت خواهی است .از این
منظر ،علویان که مدتها به خاطر اعتقادات و فرهنگ شان توسط اهل سنت نادیده گرفته شدهاند ،هویت
خود را در میان گرایشهای چپ جستجو کردهاند .بنابراین ،علویان با پنهان کردن مذهب خود و در آمیختن
با گرایشهای چپ به جایگاهی در جامعه دست یافتند (زولیوت .)99 :1993 ،بهطور خالصه ،اکثریت علویان
فرات��ر از چپ بودن ،نوعی دولت گرایی را دنبال کردهاند و علیرغم این که از حزب جمهوری خلق رنجیده
خاطر شدند و در دورهی تک حزبی به حزب دموکراتیک رأی دادند ،اما دلبستگی آنان به حزب جمهوری
خلق هرگز تغییر نکرده است ).(Belge,1992:159
از سوی دیگر چپگرایی با شیوه زندگی علویها عجین شده و به یک عنصر از هویت آنان تبدیل شده
بود ،در نتیجه یک پیوستگی میان سوسیالیسم و علوی گری به وجود آمد .در انتخابات سال  1975و سپس
 1977ک��ه حزب حرکت ملی به پارلمان راه پیدا کرد و اقدامات ایدهآلیس��تی خ��ود را آغاز نمود ،این امر
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عواقب ناخوشایندی برای چپگرایان داشت .این حزب که بهویژه از جانب اهل سنت و ملیگرایان پشتیبانی
میشد ،کردها و علویان را هدف قرار داد و حمالت به علویان را در سال  1978در مناطق علوی نشین مالتیا،
سیواس ،قهرمان مارش ،چوروم و دیگر شهرها رهبری کرد (هاشمی ،همان).
اجتماعات یک بار دیگر اجازه فعالیت یافته بودند ،گروه های دینی و قومی آزادی عمل بیشتری پیدا کردند.
بر این اساس ،بسیج و هویتخواهی علوی توسط یک حزب سیاسی که در  1995با حمایت نخبگان علوی
تأسیس شد ،مورد پشتیبانی قرار گرفت .در سپتامبر سال  1995جنبش آشتی دموکراتیک که یک حزب
سیاس��ی علوی بود ،به رهبری علی حیدر وزیر اوغلو تأسیس ش��د .اما بیشتر علویان بر این باور بودند که
تأس��یس یک حزب سیاسی با رویکرد فرقه ای یا مذهبی به لحاظ سیاسی زیان آور است؛ بنابراین ،از این
حزب پشتیبانی نکردند و ترجیح دادند که به احزاب سیاسی بزرگ و فراگیر رأی دهند .با این حال ،ایجاد
یک حزب سیاسی علوی ،بدون شک نشانه ای از اهمیت و قدرت بسیج علوی بود (همان) .از زمان روی کار
آمدن حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزال ،در سال  1983ترکیه وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد
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با به قدرت رس��یدن حزب «مام میهن» به رهبری «تورگوت اوزال» در س��ال  ،1983که انجمنها و

و علی رغم فراز و نشیبها توانست در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد ،سیاست و فرهنگ پیشرفت نماید.
  )6-2اقلیتها و سیاستهای توسعهای حزب عدالت و توسعه
اسالمگرایان ترکیه که در دوران فعالیت خود با موانع و محدودیتهای فراوانی روبه رو بودهاند ،با تشکیل
احزاب گوناگون به حیات سیاس��ی خود در جامعه ترکیه ادامه دادهاند .مش��هورترین آنها حزب عدالت و
توسعه است ،که پویاییهای داخلی ترکیه را با سرعت بیشتری رقم زده است .این حزب در تمامی انتخاباتی
که از سال  2002به این طرف برگزار شده به پیروزی رسیده است .در سالهای اخیر ،حزب عدالت و توسعه
به موازات تغییر نگرشهای حزب در باب لیبرالیسم و همسو با تمایل به نقش آفرینی در چارچوب ترتیبات
سیاسی و امنیتی اروپایی در منطقه و آرمان الحاق به اتحادیهی اروپایی مجبور به اعمال تغییراتی در رفتار
خود در قبال اقلیتهای این کشور بهطور کلی و علویان بهطور ویژه شده است (.)http://akpart.ory.tr
الف) تالش حزب عدالت و توسعه برای عضویت در اتحادیه اروپا :در سالهای اخیر بيثباتي
اقتصادي ،مس��ئله کردها ،دموکراس��ي و حقوق بشر ،مس��ئله قبرس و روابط با يونان ،تراکم جمعيت،
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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دخالت نظاميان ،ساختار فرهنگي و اجتماعي ترکيه و مهاجرت ترکها به اروپا از جمله موانعي هستند
که اتحاديه اروپا براي پيوستن ترکيه مطرح کرده است .دولت ترکيه براي اين که بتواند موانع مطرح
شده براي عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا را رفع کند ( )http://bashgah.netبه اقدامات قابل مالحظه
ای دست زده است.
در این راستا حزب عدالت و توسعه ،سیاستهای مبتنی بر رعایت حقوق بشر و حق شهروندی ،حذف
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اعدام از مجازاتها ،تأکید بر رعایت حقوق اقلیتهای قومی و دینی ،رفع تبعیضهای جنس��یتی ،کاهش
تعداد و نقش نظامیها در منصبهای اجرایی از جمله دبیری شورای امنیت ملی و دبیری شورای آموزش
و پرورش و...را به مرحله اجرا در آورد .اگرچه این اقدامات با هدف برآوردن خواست اتحادیه اروپا انجام شد،
باع��ث گردید ،اقلیتهای قومی (به خصوص کرده��ا) و اقلیتهای دینی (علویها و طریقتهای مذهبی)
طرفدار حزب عدالت و توسعه شده و به حامیان آن تبدیل شوند (واعظی ،نقدی نژاد.)229-228:
ب) احیاء امپراتوری عثمانی و بازگشت به نقش تاریخی ترکیه :با رد درخواست عضويت ترکيه
در اتحاديه اروپا و مذاکراتي که در اين خصوص انجام میشود ،ترکيه براي اثبات خود ترجيح میدهد تعريف
جديدي از خود را مطرح کند .اين تعريف ،سياس��ت نگاه به ش��رق و جهان اسالم است که میتواند ترکيه
را براي بازگش��ت به گذش��ته تاریخیاش در قالب امپراطوري عثماني کمک کند ،دوراني که در تحوالت و

معادالت منطقه نقش��ي اساس��ي و محوری به عهده داشت .حزب عدالت و توسعه توانست با ارائ ه چهرهای
معتدل و تحولخواه ،ضمن بهرهگیری از اختالفهای موجود در میان سایر گروهها با عام ه مردم ،با گروههای
روشنفکری اسالمگرا ،الئیک ،گروههای قومی و سایر بخشهای مؤثر در سطح جامعه ترکیه ،ارتباطی نزدیک
برقرار کند و با شناخت دقیق از واقعیتها و تحوالت جامعه به گفتمانی فراگیر تبدیل شود .این حزب به
یازده سال شکلگیری دولت ائتالفی در ترکیه پایان داد.
 )7-2جایگاه علویان در دوره حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توس��عه با پاسخگویی به مطالبات قومی و مذهبی در ترکیه به ارتقاء جایگاه علویان در
این کشور کمک زیادی کرده است .با این حال ،علویان به خاطر ترس از تصاحب قدرت از سوی سنیهای
افراطی نسبت به اصالحات به وجود آمده با احتیاط برخورد میکنند.
سیاس��تهای اخیر حزب عدالت و توسعه باعث ش��ده که مذهب در عرصه فرهنگی و اجتماعی نمود
بیش��تری یافته و اصالح جامعه و سعادت معنوی مطرح شود .در این زمینه میتوان به اقداماتی همچون،
حضور اردوغان در مراسم روز عاشورا ،حضور رئیس سازمان دیانت ترکیه به همراه مفتی استانبول در جمع
خانه های علوی و وعده آنها در به رس��میت ش��ناختن این مکانها به عنوان عبادتگاه های مجزا و خاص
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علویان اشاره کرد (هاشمی ،همان .)120:در مجموع آزادی برگزاری آئین های مذهبی ،گسترش فعالیتهای
فرهنگی و واگذاری مناصب دولتی به علویان از جمله مواردی است که میدان مانور مناسبی را برای آنها
فراهم کرده است.

آزاد بودن برگزاری مراسمهای پیروان مولوی ،حاجی بکتاشی و تمام مذاهب اسالمی از جمله علویان،
در این دوره نمود کامل دارد ،بهطوری که در سالهای اخیر مراسمات ماه محرم دچار تغییراتی شده و حتی
دولت یک شبکه تلویزیونی دولتی را به پخش مراسم محرم اختصاص میدهد.
در همین راس��تا در سالهای اخیر در شهرهای مختلف ترکیه از جمله در استانبول مراسم باشکوهی
در ماه محرم برگزارمی شود .اردوغان نخست وزیر سابق ترکیه با شرکت در یکی از این مراسم چنین گفته
اس��ت« :ما یک ش�بکه در ماه محرم به علویان اختصاص دادیم .س�ی و دو صفحه در کتابهای درسی

ب�ه علوی�ان اختصاص دادیم ،و آثار ناظم حکمت را مطرح کرده و از مهجوری�ت به در آوردیم» .اردوغان
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  )1-7-2برگزاری آزادانه آیینهای مذهبی علویان

همچنین با تجلیل از امام حسن و امام حسین به عنوان "نواده های پیامبر" که مورد احترام همه مسلمانان
هستند ،گفت « :خیلی تلخ است که دیدیم شخصیتی چون حضرت حسین که پیامبر دوستدار او بود و
بارها ایشان را بوییده و بوسیده بود در سال  61هجری و کمتر از نیم قرن پس از رحلت پیامبر مظلومانه
به شهادت میرسد .تسالی خاطر ما این است که حضرت حسین در عالیترین مرتبه شهادت قرار دارد».
نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه چشم انتظار به دنیا آمدن نوهاش است افزود« :نام برادر زن بزرگ من
حسین است ،اسم دومین برادر زنم حسن است و اسم دیگری علی است و االن هم چشم انتظار به دنیا
آمدن نوهام هس�تم .نام یکی از آنها را علی خواهیم گذاش�ت .چرا که اهل بیت میراث بر جای مانده از
پیامبر برای همه ما مسلمانان است .سبب اتحاد ما است .داغی که  1374سال پیش با شهادت حسین
بر دل مسلمانان است ،هنوز التیام نیافته است و این داغی است که در دل تمام امت اسالم وجود دارد.
من معتقدم حضرت حسین بیش از آنکه از ظلمی که بر ایشان در حادثه عاشورا در کربال رفت رنجیده
خاطر باشد از افتادن تفرقه در دامن جهان اسالم پس از حضرت علی و حضرت حسن و حسین رنجیده

خاطر بود» (عصرایران.)1392،
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همچنین همزمان با ایام عید سعید غدیر ،شیعیان ترکیه در  10شهر این کشور ویژه برنامه های غدیر را
برگزار میکنند .این مراسم جشن در مساجد و مراکز شیعی در شهرهای آنکارا ،قارص ،اغدیر ،ماالتیا ،بورسا،
مانیس��ا و ازمیر برگزار میشود .در گستردهترین و بزرگترین این مراسم ،در یازدهمین سال متوالی ،مراسم
ویژه ای از سوی بنیاد فرهنگ و همبستگی اهل بیت (ع) ،با حضور هزاران تن از شیعیان و علویان ترکیه در
شهر حاتای برگزار میشود که طی آن سخنرانان و مداحان در خصوص فلسفه ،اهمیت و تأثیر واقعه تاریخی
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غدیر خم و فضایل شخصیتی حضرت علی (ع) سخنرانی و مولودی خوانی میکنند .علی یرآل ،رئیس بنیاد
همبستگی و فرهنگ اهل بیت (ع) ،طی سخنانی در این مراسم ،با اشاره به اینکه تا  11سال قبل عاشقان اهل
بیت (ع) در ترکیه بهطور مخفی مراسم عید غدیر خم را برپا میکردند ،میگوید :از  11سال پیش به ابتکار این
بنیاد ،مراسم یاد شده بهطور رسمی و آشکار برگزار میشود و حتی مسئوالن رسمی دولتی نیز در این مراسمها
حضور مییابند (.)http://.hawzah.net
  )2-7-2فعالیتهای فرهنگی کتب و آثار منتشره شده علویان در دوره حزب عدالت و توسعه
پارلمان ترکیه اوایل ماه جوالی س��ال گذش��ته میالدی قانونی را تصویب کرد که بنا بر آن همه احکام
قضایی و اداری که پیش از سال  2012صادر شده و به موجب آنها «کتابها یا نشریهها مصادره ،ممنوع یا

از فروش یا توزیع ممنوع شدهاند» در صورتی که هیچ دادگاهی طی شش ماه خواستار تمدید این ممنوعیت
نباشد ،خود به خود ساقط میشود.
«کورسال کایرال» مدعی العموم ترکیه نیز ماه دسامبر گذشته اعالم کرده بود که بار دیگر ممنوعیت
هیچ کتابی را در آنکارا تمدید نمیکند ،که به این ترتیب  453کتاب و  645نشریه که در فهرست پلیس قرار
داشتند ،اجازه انتشار پیدا میکنند (دبیری :1391 ،دیپلماسی ایرانی) .ازجمله کتابهای منتشر شده در دوران
حاکمیت حزب عدالت و توسعه در حوزه مسائل علویان کتاب والیت نامه و یادبود علوی است که مسئوالن
بلند پایه این حزب خود برای این کتابها مقدمه نوشتهاند.
والیتنامه کتاب مقدس علویان بکتاشی است ،که شرح حال مقامات و مراتب باطنی حاج بکتاش ولی را
به روایتی عرفانی و ساده بیان کرده است .کسی که محل تولدش در شهر نیشابور ایران و مرگش در روستایی
در حد فاصل شهر آنکارا و قیصریه است و علویان برای زیارت به آنجا میروند .پروفسور علی باراداک اوغلو
رئیس سازمان دیانت ترکیه مقدمه ای بر متن ترکی این کتاب نوشته که در این ترجمه فارسی نیز ترجمه
شده است .در این مقدمه راجع به کتاب فعلی نوشته است :موضوع اصلی این آثار ،عشق الهی ،دوستی محمد
و اهل بیت او ،حضرت علی و ساللهاش میباشد.
در مقدمه دیگری عثمان اگری رئیس پروژه نشر آثار علویان اين چنین نوشته است« :کنگره انتشارات

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

39

دینی که از سوی ریاست اموردیانت در سال  2003در آنکارا به منظور ایجاد شناخت بیشتر میان طبقات
مختلف اجتماعی برگزار شد هم جوشی و حفظ وحدت ملی ،توسعه فرهنگی در کره خاکی امروز و هم
زیستی با فرهنگها ،پر کردن خالءهای علمی ،موضوعی و اطالعاتی به روشهای علمی را امری ضروری

شطحیه و مقاالت غیبیه و کلمات عینیه درج شده است ).(http://ical.ir
از ژوئن س��ال  2009تا اواخر ژانویه س��ال  2010کش��ور ترکیه به مدت  9ماه شاهد برگزاری سلسله
کارگاههای��ی در باره جامعه علویان ترکیه با حضور مقامهای دولتی ،روش��نفکران و رهبران جامعه بزرگ
علویان ترکیه بود .این کارگاه برای نخستین بار در کشور ترکیه برگزار شد و مباحثی درباره جامعه علویان،
اعتقادات و همچنین جایگاه آنان در جامعه  74میلیونی ترکیه مطرح شد .اکنون این بحثها در قالب یک
مجموعه کتاب  11جلدی با عنوان یادبود علوی منتشر شده است .رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
در مقدمه ای بر این کتاب ،به گامهای دولت خود برای یکپارچگی دموکراتیک ،گسترش آزادی و احترام به
حقوق بشر اشاره کرده است (زارع ،همان.)300:
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دانس�ته اس�ت» .در پایان مقدمه چندین اثر منس��وب به وی مانند کتاب الفوائد ،مقاالت ،شرح بسم اهلل،

گذشته از کتابهای یاد شده شاهد فعالیت شیعیان در ترکیه هستیم که از جمله میتوان به رحیم
انورش��ان رحمانی ،از رهبران و روحانیان سرشناس شیعه ترکیه و مسوول مؤسسه آل البیت (ع) در این
کش��ور اش��اره کرد ،که پس از پایان تحصیلش در حوزه علمیه قم به ترکیه بازگش��ته و به فعالیتهای
فرهنگی و مذهبی در حوزهی شیعی اشتغال دارد (سایت عتبات .)1392،همچنین تاسیس برخی از مراکز
فرهنگی شیعی مانند انتشارات کوثر به تقویت فرهنگی شیعه کمک فراوانی کرده است .در سالهای اخیر
یکی از مهمترین اقدامات فرهنگی ترجمه چندین مجلد تفس��یر المیزان به ترکی و چاپ آثار متفکری
چون ش��هید مطهری نه تنها موجب تقویت اندیش��ه های شیعی شده بلکه تقویت اندیشه فلسفی را نیز
موجب ش��ده اس��ت (همان) .همچنین بنیاد آموزشی جم به رهبری پروفس��ور عزالدین دوغان نشریه پر
تیراژی را با نام «جم» منتشر میکند (زارع ،همان) .گذشته از این ،بخشهای کوتاهی در خصوص معرفی
علوی گری در کتب تعلیمات دینی گنجانده ش��ده و برخی از کتب علوی نیز از جانب س��ازمان دیانت
ترکیه به چاپ رسیده است (هاشمی ،همان.)121:
در حال حاضر مطابق آمار س��ازمان دیانت ترکیه ،نزدیک به  200مس��جد شیعه در شهرهای اغدیر و
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قارص 18 ،مس��جد در اس��تانبول و تعدادی نیز در آنکارا ،بورسا و ازمیر وجود دارد .عالوه بر این  10تشکل
شیعه نیز در سراسر این کشور به وجود آمده است (زارع ،همان).
حرکتی که برای انتشار آثار علویان بکتاشی آغاز شده است ،از دو طرف مورد حمایت است .نخست دولت
ترکیه و سازمان دیانت که قصد دارد وحدتی میان گروه های مختلف اجتماعی فراهم کند و از این جهت خود
چاپ آثار علویان را بر عهده گرفته و اجازه برگزاری مراسمها را به آنان میدهد .دوم علویانی که در تالش هستند
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تا وحدتی میان علویان ترکیه ،عراق و ایران فراهم کنند ،از این رو با ترجمه این آثار و تالش برای ارائه تعبیری
رساتر از اندیشه های علوی اقدام میکنند (مرکز موزه و کتابخانه مجلس ،همان).
 )3-7-2توجه دولت مردان به علویان و واگذاری مناصب دولتی
در دس��تگاههای اداری طی پانزده س��ال اخیر جایگاه اجتماعی علویان در س��طوح مختلف جامعه
ارتقاء یافته و علویان در همه مراکز ،س��ازمانها ،تش��کیالت دولتی در س��طوح عالی امور لش��گری و
کشوری و نیز مراکز اقتصادی ،فرهنگی ،بخش خصوصی ترکیه ،نفوذ و فعالیت چشم گیری داشتهاند
و با تصمیمهای مقطعی و مهندسی شده ،از ورود کاندیدا های علویان به پارلمان ،شهرداریها ،حمایت
ش��ده اس��ت .همچنین از میان فرهیختگان و مشاهیر علوی در نخس��ت وزیری و سازمان امور دیانت

ترکیه ،مشاورینی منصوب شدهاند (مرجائینژاد.)1392،
در سالهای اخیر مقامات دولت ترکیه هم رویکرد مثبتی نسبت به علویان از خود نشان دادهاند .عبداهلل
گل رئیس جمهور س��ابق ترکیه در س��فری به شهر ارزنجان در جمع بزرگان علوی با تاکید بر این که این
کش��ور به همۀ ما تعلق دارد گفته اس��ت« :اجداد ما نیز ،درس��ت مانند اجداد آنها ،با هم در اینجا زندگی
میکردند ،بنابراین ،تنها زمانی همه چیز رو به بهبود خواهد رفت که ما با یکدیگر گفت و گو کرده و با عشق
و احترام رفتار کنیم».
 اگرچه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه علویان نیز همانند سایر سکوالرها چندان خشنود
نشدند (دبیری )1391،اما سیاستهای رهبران جوان حزب و مشی معتدل آنها و نمایندگی کردن بخشهای
گوناگون جامعه ،اقبال عمومی به حزب عدالت و توسعه را در سالهای اخیر سبب شده است .نزدیک شدن
دولت ترکیه به شیعیان ،اثرات مثبتی برای علویان داشته است (سمیت .)1392 ،در سایه همین توجه حزب
عدالت و توس��عه به شیعیان و علویان چند سالی است كه مراسم عزاداری ماه محرم در شهرهای مختلف
ترکیه از جمله آنکارا ،اس��تانبول ،ارزروم ،اقدیر ،قارص ،ارزنجان و  ...با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و با مشاركت شیعیان این کشور برگزار میشود (فرهنگ وارتباطات اسالمی )1393 ،و یا سریالی
پر مخاطب همچون «مختارنامه» که به مبارزات توابین به رهبری مختار پس از قیام عاشورا میپردازد ،با
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دوبله ترکی استانبولی در شبکههای تلویزیونی ترکیه بهویژه کانال هفت این کشور به نمایش درآمده است
(خبرگزاری مهر.)1390،
بازدید اخیر و بی سابقۀ داوود اوغلو نخست وزیر فعلی ترکیه از شهرهای مقدس نجف و کربال ،و برگزاری
ایران و س��فر حس��ن روحانی رئیس جمهور ایراندر خرداد سال  93به ترکیه از توسعه روابط میان دولت
ترکیه و جامعه شیعه عراق و ایران حکایت میکند (سمیت )1392،که میتواند پیامدهای مثبتی برای علویان
داشته باشد.
 )3نتیجهگیری
بررسیها و مطالعات ،سه واقعیت تاریخی را در خصوص علویان ترکیه مشخص میسازد :نخست این
که علویان همواره تحت ستم دولت سنی عثمانی بودهاند ،دوم آن که علویان از طریق یک پیمان همکاری
و اتحاد با دولت کمالیس��تی س��عی کردند تا از به حاشیه رانده شدن توسط دولت تحت حاکمیت سنیها
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جلساتی با روحانیت شیعه در عراق از جمله با آیت اهلل سیستانی و مقتدی صدر ،و همچنین سفر وی به

خالصی یابند ،و سوم این که علویان امروزه وارد مرحلهی دیگری از دولت پساکمالیستی شدهاند و حاکمان
حزب عدالت و توسعه میدان عمل بیشتری را به اقلیتهای قومی و مذهبی این کشور دادهاند.
فروپاشی عثمانی و تشکیل جمهوری ترکیه ،امید زیادی به امکان حضور و فعالیتهای اجتماعی علویان در
جامعه ترکیه ایجاد کرد .به دلیل نقش بارز جامعه علویان در پیروزی آتاتورک طی جنگهای استقاللطلبانه،
بانیان نظام جمهوریت و مؤسسین حزب جمهوری خواه خلق (کمال آتاتورک و عصمت اینونو) سعی کردند
امتیازهایی را بهویژه در زمینه های سیاس��ی ،اقتصادی ،فرهنگی به آنها اعطا نمایند .با این حال ،به دلیل
ستمهای دوره عثمانی و محرومیتهای چند صد ساله و فقدان شخصیتهای نخبه ،متخصص ،تحصیلکرده
در میان جامعه علوی ،علویان نتوانستهاند به نحو مناسبی در مناصب حکومتی قرار گیرند.
عالوه بر آن ایجاد دولتی الئیک و س��کوالر از س��وی آتاتورک و حذف اکثر نمادهای اس�لامی س��بب
ش��د کمالیس��تها تالشها و اقدامات علویان برای اس��تقالل ترکیه را به فراموشی سپرده ،بدون توجه به
خواستههای آنان حذف آئینها و نمادهای مذهبی و علویگری را تواما با حذف نمادهای اسالمی در اولویت
برنامه های خود قرار دهند.
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اما پس از کودتای س��ال  ۱۹۸۰میالدی توس��ط ژنرال کنعان اورن و طی سیاستهای گشایشی دوره
زمامداری تورگوت اوزال ،شرایط مناسبی ایجاد گردید تا استعدادهای جامعه علوی ،ظهور و بروز یابند .در
ادامه ،در دوره حاکمیت حزب عدالت و توس��عه ،جایگاه مذهبی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اجتماعی علویان در
سطوح مختلف جامعه ارتقاء یافته و هم اکنون آنان در همه مراکز ،سازمانها و تشکیالت دولتی و نیز مراکز
اقتصادی ،فرهنگی و بخش خصوصی ترکیه ،نفوذ و فعالیت چش��م گیری دارند .حتی در س��الهای اخیر
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بسیاری از علویان ،در سطوح عالی مربوط به امور لشگری و کشوری ترکیه فرصت حضور و فعالیت یافتهاند.
عالوه بر آن ،در دورههای اخیر ممنوعیت انتشار هزاران جلد کتاب در ترکیه با روی کار آمدن حزب عدالت
و توسعه لغو و شخصیتهای برجسته علوی آزادانه به انتشار نظرات خود در نشریات مختلف پرداختهاند ،به
عنوان مثال آثار «ناظم حکمت» شاعر معروف ترکیه که به مدت چندین دهه ممنوع اعالم شده بود ،به بازار
آمده و بخشی از مطالب و موضوعات مربوط به علویان در کتابهای درسی گنجانده شده است.
همچنین مراسم مذهبی و آیینهای سنتی همچون ماه محرم ،روز عاشورا ،عید غدیر خم و عبادتهای
خاص علویان ،آزادانه در مناسبتهای مختلف برگزار میشود و شخصیتهای بلند پایه حزب حاکم عدالت و
توسعه نیز در این مراسمها حضور مییابند و همچنین برای اولین بار مراسم عزاداری محرم در تلویزیونهای
ترکیه پخش میش��ود .در مجموع ميتوان گفت ،جایگاه سیاس��ی ،اجتماعی و مذهب��ی علویان در دوره

حاکمیت حزب عدالت و توسعه افزایش قابل توجهی داشته و به نظر میرسد در دهههای آتی نیز وضعیت
و جایگاه آنان بیشتر بهبود یابد.
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تحلیل ژئوپلیتیکی ابعاد حقوقی و سیاسی مناقشه قرهباغ
2
1
محمد عیسینژاد آتشگاه ،3فاطمه بشیریان ،4زاهد مردانی
دکتر حسن کامران دستجردی  ،دکتر محمود واثق  ،سید ّ

5

چکیده
طی زمان ابعاد و پیامدهای آن رو به گسترش بوده
مناقشهی قرهباغ ،مناقشهای ارضی ،قومی و مذهبی است که در ّ

اس�ت .در این پژوهش با تحلیل ژئوپلیتیکی ابعاد حقوقی و سیاس�ی مناقشه قرهباغ به واکاوی ابعاد مختلف این بحران
پرداخته میشود .این مناقشهی در دو بعد حقوقی و سیاسی دو روند کام ً
ال متفاوت را پیموده است .در بعد حقوقی پیرو
مفاد حقوق بینالملل عمومی و بشردوس�تانه و رویّهی حقوقی حاکم بر مناقش�ات داخلی و بینالمللی ،مناقشه قرهباغ،
مناقشهای تحمیلی است که ارمنستان با نقض حاکم ّیت و تمام ّیت ارضی جمهوری آذربایجان ،مرتکب جرائم بینالمللی
شده است .نسلکشی خوجالی و کلبجر شناختهشدهترین جرائم بینالمللی ارامنه در این مناقشه محسوب میشود .از
طرف دیگر ،در بعد سیاسی این مناقشه شاهد مباحث خنثی یا جانبدارانه از ارامنه هستیم که با حمایت همهجانبهی
روسیه از ارامنه همراه بوده است .در این مناقشه عامل ژئوپلیتیک ،زمینهساز بروز ،تطویل و عدم حلوفصل مسالمتآمیز
این بحران و عدم انطباق ابعاد مختلف آن میباشد و روند بیستویکسالهی تالش جامعهی جهانی بهمنظور حلوفصل
مس�المتآمیز بحران قرهباغ تاکنون به نتیجه نرس�یده اس�ت .در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بهره
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گرفتهش�ده و به این س�وال پاسخدادهشده است که آیا ابعاد سیاسی و حقوقی مناقشه قرهباغ با یکدیگر انطباق دارند؟
یافتهه�ای این پژوهش نش�ان میدهد ،از دیدگاه حقوق بینالملل و حقوق بشردوس�تانه ،قرهب�اغ متع ّلق به جمهوری
آذربایجان است و طرف ارمنی حاکم ّیت و تمام ّیت ارضی جمهوری آذربایجان را نقض کرده است .گذشته از این مهمترین
و عوامل حلوفصل مسالمتآمیز یک مناقشه بینالمللی بهحساب میآید ،عم ً
ال اتفاق نیافته است.
کلیدواژهها :مناقشه قرهباغ ،ژئوپلیتیک ،بعد حقوقی ،بعد سیاسی ،طرف متجاوز

 - 1دانشیار جغرافیای سیاسی ،دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
 - 2استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
 - 3کارشناسارشد جغرافیای سیاسی (نویسنده عهدهدار مکاتبات)S.M.I.5631@gmail.com
 - 4کارشناسارشد جغرافیا و پژوهشگر حوضه قفقاز جنوبی.
 - 5کارشناسارشد جغرافیای سیاسی.
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دلیل ،عدم حلوفصل این مناقشه ،عدم انطباق ابعاد حقوقی و سیاسی آن میباشد و تشخیص طرف متجاوز که از شروط

مقدمه
ّ )1
مؤرخین ،جغرافیدانان و عا ّمه مردم ،پیش��وند ج ّنتالجنان را به قرهباغ اطالق کردهاند .قرهباغ
از دیرباز ّ

اهمیت و
سرزمین پرماجرائی است که چه در زمان تزارها و چه پس از سلطهی هفتادسالهی کمونیستها ،از ّ

وضعیت
جایگاه شایانی برخوردار بوده است .ابعاد مناقشه قرهباغ را میتوان در تاریخ بسیار کهن این منطقه،
ّ
توجو کرد.
و ویژگیهای جغرافیای طبیعی ،مناسبات خاص ارامنه با ساکنین قفقاز و مطامع روسیه جس 

والیت قرهباغ ،در هفتم ژوئن س��ال  1923م .تشکیلشدهو مساحت آن  4388کیلومتر مربّع است

ّ
مس��احت كل جمهوری آذربایجان را تش��كیل میدهد .والیت قرهباغ بهصورت
كه حدود  5/1درصد از

درونگان در عمق غربی س��رزمین جمهوری آذربایجان واقع است و درنتیجه كوچكترین مرز خاكی یا
آبی مشترك با ارمنستان ندارد .نزدیكترین نقطه این منطقه به مرز ارمنستان با هفت كیلومتر فاصله از
طریق گذرگاه الچین است.
بایستی ریشههای مناقشه قرهباغ را در دورهی بعد از انعقاد معاهده ترکمانچای بررسی کرد (بیات.)14:1372،
حاکمیت کمونیستها ،تغییرات فراوانی را تجربه کرد و پیرو سیاستهای تفرقه اندازان ه و
قرهباغ در دوران
ّ
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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استبدادی روسیه بخش کوهستانی آن تحت عنوان ناگورنو قرهباغ بهصورت یک استان خودمختار درآمد.

جمعیتی و هویّت تاریخی و جغرافیائی بسیار بارز ،تالشها برای جدائی قرهباغ از
هرچند که به دلیل بافت
ّ
سرزمین آذربایجان هیچگاه محقّق نشد و از سال  1923با تحریک و حمایت روسها ،ارامنه برای ا ّولین بار

حاکمیت بر قرهباغ و مناطق دیگری از سرزمین آذربایجان ،گرجستان و داغستان را مطرح نمودند
ا ّدعای
ّ

حاکمیت کمونیستها مسئلهی قرهباغ مجال بروز حاد نیافت و بنا به اقتضائات
(آیدین .)64:1380،در دوران
ّ
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مس��کو وضع موجود بدون ّ
س از آن که اصالحات سیاسی – اقتصادی در دوره
حل قطعی آن حفظ شد .پ 

میخائیل گورباچف ،آخرین رهبر ش��وروی مطرح ش��د؛ بحران قرهباغ سر باز کرد و عقدههای سرکوبشده
مجال بروز یافت (زارع شاهمرس��ی .)1:1389،طولی نکش��ید که تنش میان آذربایجانیها و ارامنه در قرهباغ به
ی کرد .از سال 1988
مبدل شد و ارتش ارمنستان با حمایت خارجی مبادرت به نسلکش 
جنگی تمامعیار ّ
این بحران تشدید شد تا اینکه با فروپاشی شوروی و استقالل طرفین درگیر ،در سال  1991تبدیل به یک
بحران بینالمللی شد .بهاینترتیب ،ارامنه قرهباغ و اراضی مجاور آن را به اشغال خود درآوردند.
درواقع ،با فروپاش��ي شوروي ا ّدعاهاي ارضي ارمنس��تان بر قلمرو آذربايجان موجب بروز درگیریها و

مناقشات مسلّحانه ميان دو كشور شد .در فوريه  1992جمهوري ارمنستان حمالت گستردهای را به قلمرو

مقررات حقوق بينالملل و حقوق بشردوستانه بينالمللي موجب كشته
آذربايجان آغاز كرد كه با نقض ّ
جدي ّ

و زخمي شدن شمار فراوانی از مردم آذربايجان گرديد .درنتیجه تهاجم ارامنه به قرهباغ و مناطق مجاور آن،
بیش از  20درصد قلمرو آذربايجان به اشغال آنان درآمد و موجبات آوارگي یکمیلیون نفر از مردم اين كشور
را  از خانه و كاشانه خود فراهم كرد.
جمعیت بومی آذربایجانی و مسلمان این استان طی جنگهای  1988تا  1994به دست ارامنه کشته
ّ

یا بهزور اسلحه راندهشدهاند .ارامنه طی این جنگها دست به نسلکشی زدند نسلکشی سبعانهی شهر
تأسف بار از اقدامات غیرانسانی ارامنه داشناک میباشد (امیراحمدیان.)95:1382،
خوجالی 12نمونهای ّ
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی نظری میباش��د .در این تحقیق با رویکرد قیاس��ی و با تکیه بر
خالقیت ذهنی و دانش پیش��ینّ ،اطالعات و مواد ا ّو ّلیه تحلیل به روش کتابخانهای گردآوری میش��ود و با
ّ
بهرهگیری از روشهای تحلیل منطقی و استدالل قیاسی ،گزارههای نظری جدید تولید و ارائه میگردد .این

ماهیت
گزارهها میتوانند مبنای جدیدی برای تحقیقات تجربی قرار گیرند (حافظنیا .)59:1389،بنابر مواد و ّ

این پژوهش (اَسناد) ،جهت دستیابی به اهداف تحقیق از شیوه تحلیل محتوا و روش تحقیق توصیفی –

تحلیلی استفاده میشود.
در ای��ن پژوهش تالش به عمل میآید تا به تبیین ابعاد حقوقی و سیاس��ی بحران مزبور در چارچوب
ش است :آیا ابعاد سیاسی
تحلیل ژئوپلیتیکی پرداخته شود .تحلیل مزبور در پی دستیابی به پاسخ این پرس 
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و حقوقی مناقشه قرهباغ با یکدیگر انطباق دارند؟
 )2دادههای تحقیق
با امضای معاهده «کوروک چای» در سال  1805میالدی ،میان خان قرهباغ و امپراطوری روسیه ،تسلّط
امپراطوری روسیه بر این منطقه شروع گردید .پساز این که امپراطوری روسیه توانست تمام منطقه قفقاز را
تحت سیطره خویش درآورد تصمیم به سیاست تقسیمبندی امپراطوری نمود .این سیاست اهداف مختلفی
را دنبال میکرد که از مهمترین آنها تثبیت کنترل کامل روسیه بر این مناطق بود .در این راستا تغییر بافت
شدت دنبال میگردید.
جمعیتی منطقه قفقاز از طریق جمعآوری ارمنیان از ایران و عثمانی به این منطقه به ّ
ّ

بهطوریک��ه پس از جنگهای ایران و روس در س��الهای  1806ت��ا  1813و  1826تا  1828و همچنین

 - 1شهر خوجالی در رایون عسکران و در  14کیلومتری شمال شرقی شهر خانکندی واقع شده است.

)2. Khojali Genocide: (Xocali Soygirimi
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 )1-2بازبینی مناقشه

جنگهای روس��یه – عثمانی طی سالهای 1828تا  ،1829ترکیب قومی این منطقه کام ً
ال دگرگون شد.
تنها طی سالهای  1828تا  1830بیش از  40000ارمنی از ایران و  84600نفر از امپراطوری عثمانی در
قرهباغ مستقر شدند.
در س��ال  1828میالدی ،با دس��تور امپراطور روسیه ،خانات ارمنی در سرزمینهای اشغالی آذربایجان
تش��کیل ش��د تا با تقس��یم مناطق ترکزبان به چند قس��مت جدا از هم منطقه حائلی در حیات خلوت
توسط تزار روسیه در سال  ،1836منجر به گریگور
امپراطوری عثمانی به وجود آورد .الغای کلیسای آلبانیایی ّ
جمعیت مسیحی ساکن در منطقه شد.
سازی و یا ارمنی کردن
ّ

در سال  1918به دنبال وقوع انقالب بلشویکی در روسیه و تضعیف کنترل این کشور بر مناطق پیرامونی

خویش ،جمهوری دموکراتیک آذربایجان و جمهوری مس��تقل ارمنستان در یک روز واحد تشکیل شدند.
امپراطوری عثمانی ا ّولین کشوری بود که در آن موقع استقالل جمهوریهای قفقاز جنوبی را شناسایی کرد

و مبادرت به انعقاد معاهده صلح «باتومی» کرد .در این معاهده مرزهای این کشورها نیز ّ
مشخص شده بود.
طبق این معاهده کشور ارمنستان شامل  10000کیلومتر مربّع میشد و طبیعتاً منطقه قرهباغ بخشی از
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جمهوری دموکراتیک آذربایجان محسوب میگردید .ا ّما در سال  1920و درنتیجه حمله ارتش سرخ به باکو،
جمهوری دموکراتیک آذربایجان موجودیّت خویش را از دست داد.
در سال  1921دفتر قفقازی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ،جهت حفظ صلح میان مسلمانان و
ارامنه ،قرهباغ را به آذربایجان داد ولی حقّ خودمختاری زیادی را برای این منطقه در نظر گرفت .برخی از نواحی
جمعیت را در اختیار داشتند؛ نظیر «زنگهزور» و «کازاک» که شامل 9000
نیز که آذربایجانیها در آن اکثریّت
ّ
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طی دوره اتّحاد جماهیر شوروی سابق ،حدود 20000
کیلومتر مربّع میشد؛ به ارمنستان داده شد .بهطور کلّیّ ،

ن آذربایجان به ارمنستان انتقال یافت.
کیلومتر مربّع از سرزمی 

در س��ال  ،1923کمیته مرکزی حزب کمونیس��ت ،اقدام به تأسیس منطقه خودمختار ناگورنو قرهباغ
جمعیت آذربایجانی ساکن در ارمنستان
با مرکزیت خانکندی نمود 1.طی س��الهای طوالنی جنگ سرد
ّ
تحتفش��ار زندگی میکردند که این امر موجب شد تا بخش وسیعی از آنها مبادرت به ترک این منطقه

نمایند .مطابق آمارهای رسمی بیش از  50000آذربایجانی طی سالهای  1953تا  1948از ارمنستان به
آذربایجان مهاجرت کردند.
بیانیه «آگانبگیان» مبنی بر یکپارچهسازی قرهباغ با ارمنستان ،منجر به افزايش نفرت
در نوامبر ّ ،1987
 - 1نام این شهر در سپتامبر سال  1923از خانکندی به استپانکرت تغییر یافت که برگرفته از نام «استپان شامیان» رهبر معروف بلشویکها میباشد.

عمومی میان طرفین گردید .این امر باعث تظاهراتی در ایروان ش��د که خواس��تار انضمام قرهباغ به خاک
توجهی از آذربایجانیهای ساکن ارمنستان اخراج
ارمنستان بودند .با تصمیم مقامات ارمنی
جمعیت قابل ّ
ّ
شدند که در باکو و سومقائیت مستقر شدند .نخستین قربانیان این مناقشه نیز در همین سال جان خویش

را از دست دادند؛ یعنی دو نفر از غیرنظامیان آذربایجانی در عسگران کشته شدند .این ناآرامیها بهتدریج با
قومیتهای مختلف و  33نفر در شهرهای «گوکارک» «اسپیتاک» و
کشته شدن  32نفر در سومقائیت از ّ
شدت گرفت.
«استپاناوان» ارمنستان ّ

در سال  ،1989شورای عالی ارمنستان قانونی را تصویب کرد که به انضمام ناگورنو قرهباغ به ارمنستان
وجهه قانونی میداد .این قانون مغایر با تمام اصول و هنجارهای حقوق بینالملل بوده و علناً
تمامیت ارضی،
ّ
کش��ور همسایه یعنی جمهوری آذربایجان را مورد تهدید قرار میداد .در  13ژانویه  ،1990ارتش شوروی

به باکو حمله کرده و اقدام به قتلعام غیرنظامیان نمود .در س��ال  ،1991ارامنه تأسیس جمهوری ناگورنو
قرهباغ را در مناطق کوهستانی جمهوری آذربایجان ،اعالم کردند .این امر با مخالفت گسترده مقامات و مردم
جمهوری آذربایجان مواجه شد که منطقه مزبور را بخش جدائیناپذیر کشور خویش میدانستند .پیشروی
نیروهای ارمنی به داخل خاک آذربایجان ،با مقاومت مردمی آذربایجانیها منجر به درگیری و آشوب گردید
که روزبهروز بر دامنه آنها افزوده میشد .این اتّفاقات در سال  1992به یک جنگ تمامعیار میان نیروهای
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موفقیت نیروهای ارمنی ،همراه بود .این امر باعث شد که اشغال منطقه قرهباغ
مبدل گردید که با
دو طرف ّ
ّ

از سوی آنها ادامه يابد .چیزی که تا به امروز تداومیافته است؛ و تالشهای منطقهای و بینالمللی نیز جهت
ی ماندهاند.
حل مسالمتآمیز این منازعه بینتيجه باق 

 )1-2-2ا ّدعاهای اصلی جمهوری ارمنستان

مهمترین ا ّدعای حقوقی ارمنس��تان در رابطه با مناقش��ه قرهباغ ،حول محور این امر قرار دارد که این
منطقه هیچوقت جزء جمهوری آذربایجان نبوده است .آنها با اشاره به تاریخ تشکیل جمهوری دموکراتیک
آذربایجان در سال  1918و انضمام این جمهوری در اتّحاد جماهیر شوروی معتقد هستند که سرزمینهای
این جمهوری شامل قرهباغ نمیشده و ح ّتی «جامعه ملل» وقت ،استقالل جمهوری آذربایجان را به علّت
وجود اختالفنظر در مورد مرزهای غربی این کش��ور با ارامنه قفقاز که ش��امل قرهباغ نیز میش��د؛ مورد
مشروعیت در برخی از نقاط مورد ا ّدعای خویش،
شناسائی قرار نداد .عالوه بر این ،دولت مزبور به علّت عدم
ّ
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 )2-2ابعاد و ا ّدعاهای حقوقی طرفین درگیر

توانایی الزم جهت کنترل بر تمام مناطق يادشده را در اختیار نداشت.
ارامنه همچنین با تأکید بر فرآیند تجزیّه اتّحاد جماهیر شوروی سابق در سال  1991به جدائی قرهباغ
از آذربایجان و تأس��یس جمهوری ناگورنو قرهباغ اش��اره میکنند .در این راستا بر موادی از قانون شوروی
خاصی میشود .بر طبق این قانون که
سابق در مورد جدائی جمهوریها از اتّحاد جماهیر شوروی عنایت ّ
در  3آوریل  1990منتشرشده است؛ در فرآیند استقالل جمهوریهای شوروی ،موجودیّتهای خودمختار
صالحیت و حق الزم جهت تصمیمگیری در مورد اینکه همچنان جزء اتّحادیّه باقی بمانند یا به یکی از
از
ّ
جمهوریها ملحق شوند و یا خود به تشکیل دولتی مج ّزا همت گمارند؛ برخوردارند.

نهایتاً اینکه ارمنستان ،جمهوری آذربایجان فعلی را بهعنوان جانشینی مناسب برای جمهوری پیشین

که در چارچوب مرزهای شوروی قرار داشت؛ نمیداند (عیسینژاد و یزدانپناه .)4:1389،از این منظر هیچ دلیلی
وجود ندارد که مرزهای پیش��ین که در داخل اتّحاد جماهیر شوروی برای اداره مطلوب ترسیمشده بودند؛
همچنان محق دانسته شوند.
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 )2-2-2ا ّدعاهای جمهوری آذربایجان
در پاسخ به مسئله جامعه ملل ،آذربایجانیها معتقدند که به هنگام ورود نیروهای انگلیسی به باکو در
س��ال  ،1918نماینده نیروهای م ّتفق ،منطقه قرهباغ را بهعنوان بخشی از قلمرو آذربایجان شناسائی کرده
است .وی همچنین دیدار خویش با حاکم این منطقه را که فردی به نام «خسرو سلطانف» بوده است ،تأیید
میکند .همچنین در سال  ،1919مجلس ارمنی ناگورنو قرهباغ ،بهطور رسمی حاكميت آذربایجان را نسبت
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به این منطقه میپذیرد ) .(swietochowski,1995:75در سالهای  1918تا  1920جمهوری آذربایجان دارای
روابط دیپلماتیک با برخی از کشورهای مجاور خویش بود و با برخی از آنها در رابطه با اصول روابط دوجانبه
موافقتنامههایی نیز امضاء نموده بود .ش��ش کشور نیز در باکو مبادرت به تأسیس نمایندگی کرده بودند
و نهایتاً در  12ژانویه  1920در کنفرانس صلح پاریس ،شورای عالی قدرتهای م ّتفق ،استقالل جمهوری
آذربایجان را بهصورت دوفاکتو شناسائی کرده بود .رئیس هیئت نمایندگی آذربایجان که در کنفرانس پاریس
ش��رکت کرده بود ،با تقدیم یادداش��تی به دبیر کل جامعه ملل در ا ّول نوامبر  1920خواستار عضویّت این

کشور در سازمان مذکور میشود .متعاقباً دبیر کل در یادداشت خویش به تاریخ  24نوامبر  ،1920متذ ّکر
میشود که درخواست عضویّت جمهوری آذربایجان به کنفرانس صلح پاریس ارائهشده است ،لکن دولتی
که خواستار چنین امری شده است از ماه آوریل  ،1920قدرت واقعی را در آن منطقه در دست نداشته است.

همچنین در این یادداشت بهصراحت آمده است که دولت مذکور کنترل كامل بر تمامی سرزمین خویش
را نداشته است ).(Malcolm,2003:7
در مهمترین قس��مت از یادداش��ت نامه ،دبیر کل جامعه ملل به ما ّده  1میثاق جامعه ملل اش��اره

میکن��د ک��ه در ارتباط با مالحظات حقوقی جهت پذیرش یک کش��ور کام ً
ال مس��تقل به عضویّت این

س��ازمان میباشد ) .(Ibidاین اسناد کام ً
ال ا ّدعاهای ارمنس��تان مبنی بر ر ّد درخواست عضویّت آذربایجان
ب��ه علّت اختالفات م��رزی در منطقه ناگورنو قرهباغ را مردود میش��مارند .چراکه درخواس��ت عضویّت
جمه��وری آذربایجان طبق این اس��ناد به علّت نداش��تن ش��رایط واج��د ما ّده یک میث��اق یعنی عدم

برخورداری از اس��تقالل کامل و قدرت کنترل موثّر بر تمامی س��رزمین ،رد ش��ده اس��ت و نه به علّت

اختالفات مرزی با ارمنس��تان یا هر کش��ور دیگری ) .(Musayev,2007:14این در حالی اس��ت که جامعه
ملل ارمنس��تان را بهعنوان یک دولت شناس��ائی نمیکند چراکه دارای مرزها و قانون اساسی ّ
مشخصی
نمیباش��د و در این راستا ،درخواست عضویّت ارمنس��تان در  16دسامبر  1920بینتیجه باقی میماند
).(League of Nations.Armenia. Assembly,251:3
ا ّدعای دیگر ارمنستان مبنی بر اینکه منطقه قرهباغ در دوره زمانی اتّحاد جماهیر شوروی سابق بخشی
توجه به تصمیم دفتر قفقازی کمیته مرکزی حزب کمونیست در  5ژوئیه 1921
از آذربایجان نبوده است با ّ
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بیاثر باقی میماند .چرا که حزب کمونیست شوروی در تاریخ مذکور به علّت ا ّدعاهای سرزمینی ارمنستان
توصیه
نسبت به قرهباغ تصمیم میگیرد که این منطقه را در داخل آذربایجان نگه دارد ،لکن به این کشور
ّ
میشود که به منطقه قرهباغ خودمختاری وسیعی دهد ).(swietochowski,1995:40

ق��ارص منعقد گردید .در ما ّده  5این معاهده نی��ز از منطقه قرهباغ بهعنوان بخش جدائیناپذیر آذربایجان
یادشده است ).(Anonymous,1960:423
عالوه بر این توالی جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات مرزی و سرزمینی تغییری را ایجاد نمیکند،
مجدد جمه��وری آذربایجان از اتّحاد جماهیر ش��وروی ،مطابق با قوانین حقوق
ازاینرو بازیابی اس��تقالل ّ
بینالملل بوده و مرزهای سابق آن همچنان مشروع و قابلاحترام میباشند؛ بنابراین طبق دکترین تملّک

اراضی اش��غالی ،از زمانی که جمهوری آذربایجان اس��تقالل خویش را به دست آورده است تمامی مرزهای
سابقش در چارچوب اتّحاد جماهیر شوروی که شامل قرهباغ نیز میباشد ،بر اساس موازین حقوق بینالملل
امنیت سازمان ملل در قطعنامههای خویش در رابطه با منازعه قرهباغ
قابل دفاع میباشند .همچنین شورای ّ
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در  13اکتبر  ،1921معاهده دوستی میان ارمنستان ،گرجستان و آذربایجان شوروی با ترکیه در شهر

صحه گذاشته است ) .(Security Council Resolution 822:70عالوه بر این ،ما ّده  11کنوانسیون وین
بر این امر ّ
در رابطه با جانش��ینی دولتها ،ابراز میدارد که «جانشینی دولتها شامل تغییر مرزهای قبلی نمیشود»
حاکمیتها قدرت الزم را
)(Malcolm,2003:48؛ بهعبارتدیگر ،این سند مهم بینالمللی بیان میدارد که تغییر
ّ

جهت دگرگونی در مرزهای تثبیتشده پیشین ندارند ).(Malcolm,1977:90

توجه به موارد فوق ،روش��ن میش��ود حدود  21درصد از خاک جمهوری آذربایجان تحت اش��غال
با ّ
واقعیت تأکید داشته است .این
امنیت س��ازمان ملل نیز در قطعنامههای خویش بر این ّ
میباش��د .شورای ّ

تمامیت
ش��ورا در قطعنامهه��ای  )1993( 874 ،)1993( 853 ،)1993( 822و  )1993( 884با تأکید بر
ّ

ارضی جمهوری آذربایجان خواستار خروج فوری و بیقیدوشرط از سرزمینهای کشور مذکور شده است.
بااینوجود هیچکدام از این قطعنامهها تا به امروز به مرحله اجرا درنیامدهاند.
 )3-2-2حقوق بینالملل قابلاجرا
شاخههایی از حقوق بینالملل که ارتباط تنگاتنگی با منازعات و درگیریهای مسلّحانه بینالمللی و غیر
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بینالمللی دارند شامل حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی میشود که سعی میشود
عملیاتی شود.
این اصول در مناقشه قرهباغ ّ
 )1-3-2-2حقوق بشردوستانه قابلاجرا
آذربایجان از اعضای کنوانسیون ژنو  1949میباشد ،ا ّما هنوز پروتکل الحاقی را تصویب نکرده است .لکن
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مقرر میدارد :کنوانسیون  1949همچنین در مواردی که
ارمنستان عضو هر دو سند مزبور میباشد .ما ّده ّ 2
اشغال جزئی یا کلّی سرزمین هر یک از متعهدین صورت گرفته باشد؛ قابلاجرا است .تقریباً حدود  21درصد از

خاک آذربایجان بهوسیله ارمنستان اشغالشده است که شامل قرهباغ و هفت منطقه نزدیک آن میشود .رفتار
ارمنستان مشمول پروتکل ا ّول که در رابطه با منازعات مسلّحانه بینالمللی است؛ میباشد .این در حالی است
که جمهوری آذربایجان پروتکل ا ّول را تصویب نکرده ولی عملکردش مشمول پروتکل ا ّول میشود .بسیاری از
مقررات پروتکل ا ّول بر اساس حقوق بینالملل عرفی است که بر تمام اعضاء شامل و جاری میباشد .منطقه
ّ

رسمیت شناخته شد .این
قرهباغ بهعنوان جزئی از قلمرو آذربایجان درست بعد از استقالل از شوروی سابق به
ّ

توس��ط آذربایجان محاط شده است؛ به عبارتی کام ً
ال در داخل خاک آذربایجان قرار
منطقه در تمام جهات ّ
رسمیت شناخته
موقعیت از سوی جامعه بینالمللی به
دارد .وقتیکه قرهباغ استقالل خود را اعالم کرد ،این
ّ
ّ

نشد .قبل از جنگ حدود  180هزار نفر در این منطقه زندگی میکردند .این درگیری مسلّحانه نمونهای از یک
جنگ مسلّحانه غیر بینالمللی یا داخلی بینالمللی شده است ،این جنگ ،یک جنگ شهری بوده که نیروهای
مسلّح دیگر کشورها برای کمک به جدايي طالبان مداخله کردهاند ).(Gasser,1983:145
ارمنس��تان در این جنگ برای مبارزه با نیروهای مس��لّح آذربایجان مداخله کرده و کمکهای اساسی
ب��ه جداي��ي طالب��ان نم��ود) .(Azerbaijan. Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh,1994:118قوانی��ن
هر منازعه بس��ته به اینکه آن منازعه ،مس��لّحانه بینالمللی یا مسلّحانه غیر بینالمللی باشد؛ فرق میکند.
همچنین این قوانین بس��ته به اینکه طرفهای متخاصم دولت باش��ند یا افراد شورشی ،متفاوتاند .جنگ
بین آذربایجان و ارامنه در این کش��ور ،در منطقه قرهباغ بر اس��اس ما ّده  3مش��ترک در چهار کنوانس��یون
 1949ژن��و یک جنگ داخلی بهحس��اب میآید .ما ّده  3مش��ترک ،تمام طرفین خص��م در جنگ داخلی

اع��م از جداییطلبان��ی همچ��ون جداییطلب��ان قرهب��اغ را ّ
موظف و متع ّهد ب��ه پیروی از اص��ول و قواعد
جن��گ میکند و همچنین اش��اره میکند ک��ه آنها از هیچ حقّ��ی مبنی بر امضای کنوانس��یون 1949

برخوردار نیس��تند .جداییطلبان در داخل هرکدام از کش��ورهای عضو دارای تع ّهدات و وظایفی هس��تند
) .(Commentary on the Additional Protocols of 1977:1345از ما ّده  3نمیتوان شناس��ائی اس��تقالل و یا جنگ
وضعیت جنگی این جدايي
جداییطلبان قرهباغ را اس��تنباط کرد و الزم نیست که هر کشوری استقالل یا
ّ
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طالبان را بر اساس ما ّده  3شناسائی کند.

ماده  2مشترک در هر چهار کنوانسیون ژنو  1949اعالم میدارد که «این ما ّده بر تمام موارد جنگهای

اعالمش��ده یا هر نوع جنگ مس��لّحانه بین دو یا چند دولت متعاهد کنوانسیون ژنو ح ّتی اگر دولت جنگی
اطالق جنگ بینالمللی مس��لّحانه بین آذربایجان و ارمنس��تان نیازمند خصومت دوفاکتو بین این دو

کشور است .هر نوع مداخله از جانب نیروهای مسلّح اعضای متعاهد مشمول ما ّده  2خواهد بود ،ح ّتی اگر
مدت ادامه داشته باشد و چقدر
یکی از اعضاء وجود دولت جنگی 1را انکار کند فارغ از اینکه جنگ برای چه ّ
کش��تار صورت گیرد .در اینجا احترام به موجودیّت انسان مطرح است نه اینکه چند نفر کشتهشده باشند
معرفی کوتاهی از اجرای حقوق بشردوستانه
) .(Commentary on IV Geneva Convention:1958:21این در واقع ّ

بینالمللی 2در مورد جنگ قرهباغ بود .در ادامه به مس��ائل خاص حقوق بشردوس��تانه بینالمللی با در نظر
1. state of war
2. IHL
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بهوسیله آنها شناسائی نشده باشد اطالق میشود.

گرفتن افراد موردحمایت ،نظامیان و غیرنظامیان در جنگ مزبور و برخی از مسائل عرفی مربوط به این رشته
حقوقی اشاره میشود.
 )2-3-2-2حقوق نظامیان
یک��ی از اصول��ی ک��ه بین جن��گ مس��لّحانه بینالملل��ی و جن��گ مس��لّحانه داخلی متفاوت اس��ت؛
م��داوای نظامیان دربند اس��ت .نظامی��ان دربند 1در جن��گ بینالمللی مس��لّحانه از امتیازات��ی برخوردارند
) .(Solf,1953: 59نظامیان دربند در جنگهای بینالمللی مس��لّحانه در حقیقت اسرای جنگی 2هستند .حداقل
خدمات درمانی که آنها باید دریافت کنند در کنوانسیون سوم ژنو آمده است .اسرای جنگی شامل تمام اعضای
نیروهای مسلّح یک کشور درگیر در جنگ همچون شبهنظامیان ،نهضتهای دفاع ملّی و افراد داوطلب میشوند؛
کسانی که در چنگال دشمن گرفتارشدهاند (ما ّده  130کنوانسیون سوم) ).(Gasser,1983:152
توس��ط قوای جمهوری آذربایجان اسیرشدهاند در
بر این اس��اس اعضای نیروهای مس��لّح ارمنی که ّ
توسط ارمنستان نیز صادق
حکم اس��رای جنگی هس��تند .این امر برای رزمندگان اسیرشده آذربایجانی ّ
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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است .نیروهای آذربایجانی که بهوسیله جداییطلبان قرهباغ به اسارت درآمدهاند ،در حکم اسرای جنگی
مذکور در کنوانسیون سوم ژنو نمیباشند .جداییطلبان قرهباغ نیز اسرای جنگی شناخته نمیشوند و از
امتیازات آن برخوردار نیستند و دولت آذربایجان میتواند با آنها بهعنوان مجرمان معمولی برخورد کند.
دولت آذربایجان ملزم نیست تا جایگاه «اسرای نظامی» را به جدايي طالبان دستگیرشده بدهد .هرچند
توجه
که جمهوری آذربایجان با جدايي طالبان دستگیرشده بهمانند اسرای جنگی رفتار کرده است .باید ّ
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کرد که واژه «اسرای جنگی» تنها شامل نظامیان دستگیرشده میشود نه غیرنظامیان 3.کشتن عمدی،
شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و هرگونه ضرب و شتم عمدی اسرای جنگی که باعث جراحات و صدمات
جدی بر جس��م ش��ود؛ مطابق با کنوانسیون ژنو تخلّف محسوب میش��ود .محروم کردن عمدی اسرای
ّ

نظامی از داشتن محاکمه منصفانه که در سومین کنوانسیون ژنو توصیفشده است نیز تخلّف اساسی از

ما ّده  130کنوانسیون سوم ژنو محسوب میشود ).(Ibid:157
با توجه به این توضیحات ،بسیاری از ناظران بینالمللی شامل سازمانهای بشردوستانه و حقوق بشر در
شمارش نظامیان دستگیرشده بهوسیله دو طرف با مشکل روبرو شدند .بعد از اینکه این سازمانها تحقیقات
1. captured combatants
2. prisoners of war
3. civilians

و نظرس��نجیهای الزمه را انجام دادند؛ ّ
مشخص ش��د که تعدادی از آنها در همان دوران جنگ بهوسیله
حد بیهوشی مورد ضرب و شتم قرار
س��رنیزه یا چاقو کشتهشدهاند .بس��یاری از آنها بعد از جنگ تا سر ّ
گرفتند .یکی از نظامیان آزادشده قرهباغ گزارش داد که در زمان اسارت بر بدن وی آب داغ ریختند .بر اساس
گفته یکی از نظامیان آزادشده آذربایجانی او به همراه دو نفر از دوستانش درحالیکه به پشت تانک بستهشده
محمد اوغلو داشدمیروف»
بودند؛ بر روی زمین کشیده شدند .اسرای جنگی آذربایجانی در ارمنستان «نوروز ّ

و «نامیک جوانش��یر اوغلو» بعد از مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتن دچار بیماری روانی شدند .همچنین بر
روی بدن و سر این نظامیان نشانههایی از داغگذاری با اشیای گداخته دیدهشده است .برخی مواقع اسرای
جنگی بهوسیله مردم مورد تمسخر و حقارت قرار میگرفتند .بر اساس گفتههای مقامات ارمنی هشت سرباز
آذربایجانی در زندان ارمنستان سرباز ارمنی را کشته و اسلحهاش را گرفتند و سعی داشتند فرار کنند ا ّما
بهس��رعت ردیابی شدند .بر اساس گفتههای زندانبان ارمنی  7نفر از این فراریان بعد از لو رفتن نقشهشان
اقدام به خودکشی کردند .ناظران بینالمللی این خودکشیها را اساساً نامحتمل دانسته و جمهوری ارمنستان
قضیه کردند .چنین رفتارهایی با اسرای جنگی غیرقابلقبول بوده و تخلّف
را م ّتهم به مسئول بودن در این ّ

اساسی از قوانین حقوق بشردوستانه بینالمللی به شمار میرود). (Malcolm,1977:90

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

در س��ال  1993آذربایجان و مقامات قرهباغ آذربایجان کمیتههایی را برای تبادل اس��را و گروگانها

55

تشکیل دادند .با وجود این امر که مبادله اشخاص در حال جریان است؛ اغلب ناظران معتقد هستند که
چنین کمیتههایی اکثر اسرای جنگی و گروگانها را مبادله میکنند .طرف ارمنی نسبت به گروگانگیری
در حین جنگ کام ً
ال مش��تاق بود درحالیکه گروگانگیری صریحاً در منازعات مسلّحانه داخلی ممنوع
وج��ود دارد که نیروهای ارمنی اقدام به گروگانگی��ری کردهاند .گرفتن و نگهداری گروگانها در جنگ
مسلّحانه بینالمللی هم ممنوع میباشد و تخلّف اساسی از کنوانسیون ژنو  1949محسوب میشود (ماده

 147چهارمین کنوانسیون) )(Musayev,2007:15؛ بنابراین دولت ارمنستان که اجازه گروگانگیری و نگهداری
داده ،تخلّف اساسی از این ما ّده کرده است.
توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ 1،بهصورت دقیق
وضعیت بیماران و مجروحین در جنگ قرهباغ ّ
ّ

به تصویر کش��یده شده اس��ت .این کمیته تالش کرد تا یکبار در آتشبس شرکت کند و مانع از کشتار
مقررات در طول جنگ ا ّول قرهباغ تجاوز شده است .گزارشهای
غیرنظامیان ش��ود .تاکنون ،از تمام این ّ
1. ICRC
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ش��ده اس��ت .جداییطلبان قرهباغ نیز از این اصل در طول جنگ تخطی کردند .در ضمن گزارشهایی

س��ازمانهای بشردوستانه بینالمللی نشان از تخلّفات اساسی کنوانس��یون چهارم ژنو و پروتکل ا ّول در

زمینه حمایت از غیرنظامیان از س��وی ارامنه بین س��الهای  1993 - 1994دارد .تخلّفات جنگی نظیر
نابودی اس��تحکامات غیرنظامیان ،گروگانگیری و غارت ،نتیجه مس��تقیم حمایت جمهوری ارمنستان
از مهاجمان ارمنی قرهباغ بوده اس��ت .نیروهای ارمنی قرهباغ با حمایت نیروهای ارمنس��تان و روس��یه
1
عملیات «لیتزکریج» 2که  27مارس ش��روع ش��د و  5آوریل خاتمه
منطقه «کلبجر» آذربایجان را طی ّ

مقررات جنگی نادیده گرفته ش��دند و تخلّفاتی از
یافت ،مورد هدف قراردادند .در این یورش بس��یاری از ّ

قبیل :بیخانمان کردن مردم ،آتش��باران بدون هدف 3و گروگانگیری اتفاق افتاده اس��ت .در عرض یک
هفته حدود  60هزار نفر از خانه و کاش��انه خود رانده ش��دند که تا به امروز آواره و س��رگردان هستند و

اس��تان کلبجر خالی و غارتش��ده باقیمانده است .در جنگ مذکور تعداد بیشماری بیخانمان شدند و
غیرنظامیان جراحات و لطمات س��نگینی دیدند .ح ّتی آنها فرصت فرار از مس��یرهای اندک موجود در
منطقه را نداشتند ،مسیرهایی که بهوسیله نیروهای ارمنی قرهباغ بستهشده بود .در این جنگ هیچ نوع
اعالم و هشداری مبنی بر شروع جنگ و فرصت برای فرار مردم غیرنظامی داده نشد.
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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غ��ارت و نابودی اموال مردم ازجمله موارد دیگر ممنوع ش��ده اس��ت که در ای��ن جنگ اتّفاق افتاد .در
جریان حمل��ه به «آغدام» 4نیروهای ارمنی قرهباغ ،از قوانین جنگ��ی زیادی تخلّف کردند .تخلّفاتی چون
گروگانگیری ،آتش��باران بیهدف و وادار به ترک خانه و کاشانه کردن مردم .بعدازاینکه شهر تسخیر شد؛
غارتشده و بهوسیله نیروهای ارمنی قرهباغ سوزانده شد که ازجمله دیگر موارد تخلّف از حقوق جنگ بود.
این جنایات در طول جنگ ،از سوی نیروهای ارمنی صورت گرفت .بهویژه وقتیکه به سمت مرزهای ایران
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حرکت میکردند و در حال تسخیر شهرهای زنگالن 5،شوشا 6و دیگر مناطق جنوبی آذربایجان بودند .چنین
تخلّفاتی در سراسر جنگ قرهباغ روی داد ).(ICRC Annual Report,2006:241
  )3-3-2-2حقوق غیرنظامیان
در ای��ن م��ورد غیرنظامیان آذربایجانی س��اکن در مناطق اش��غالی آذربایجان که به دس��ت نیروهای
1. Kelbajar
2. blitzkrieg
3. indiscriminate fire
4. Agdam
5. Zanghelan
6. Shusha

جمهوری ارمنس��تان اسیرش��ده بودند؛ مس��تحق؛ حمایت کنوانس��یون چه��ارم ژنو میباش��ند .مجازات
بدن��ی ،ش��کنجه ،قت��ل و بیرحمی علی��ه غیرنظامیان در ما ّده  4کنوانس��یون ژنو ممنوع ش��ده اس��ت
مقررات کنوانسیون چهارم ژنو درباره مناطق اشغالی میباشد .بخش سوم با ممنوع کردن
)ّ (Gasser,1983:125

محرومیت انسان در هر شرایطی شروع میشود (ماده  .)47هر نوع انتقال افراد بهصورت فردی یا
کلیه اشکال
ّ
ّ

تخلیه مو ّقتی برخی از مناطق اجازه دادهشده است ا ّما آنهم در شرایطی
جمعی ممنوع میباشد .اگرچه به ّ

امنیتی و ضرورت نظامی صورت گیرد (ماده  .)49یک سری محدودیّتهایی برای اجبار
اس��ت که به دالیل ّ

نیروی کار در مناطق اش��غالی وجود دارد .بدینصورت که تنها افراد باالی  18س��ال میتوانند وادار به کار
گردند و آنهم کار موردنظر باید در ارتباط با نیازهای عمومی منطقه اشغالی یا نیازهای ارتش اشغالی باشد.

کار باید تنها در مناطق اشغالی باشد و غیرنظامیان نمیتوانند مجبور به خدمت در ارتش اشغالی باشند (ما ّده

 .)51هر نوع نابودی اموال و دارایی غیرنظامیان در مناطق اشغالی بهوسیله نیروهای اشغالگر ممنوع میباشد
عملیات نظامی ضروری ،صورت گرفته باشد
مگر اینکه تخریب بهصورت مطلق اجتنابناپذیر باشد و بهوسیله ّ

وضعیت ادارات عمومی و قضات را در مناطق اشغالی تغییر دهد (ما ّده .)54
(ما ّده  .)53قدرت اشغالگر نمیتواند
ّ
خاصی از کودکان در مناطق اشغالی به عمل آورد (ما ّده  .)50قدرت اشغالگر
قدرت اشغالگر باید محافظت ّ

جمعیت مزبور فراهم سازد (ما ّده  .)56-55یکی از
باید نیازهای دارویی و غذایی ،بهداشت و سالمت را برای
ّ
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مقررات اجباری برای قدرت اشغالگر ،حفاظت و انجام حقوق کیفری در قلمرو اشغالشده میباشد
مهمترین ّ

مقررات کنوانسیون چهارم ژنو به
و تنها در صورتی میتواند آنها را منسوخ کند که تهدیداتی را علیه انجام ّ

مقررات به زبان اهالی
مقررات کیفری قدرت اشغالگر زمانی ّ
قابلیت اجرایی دارد که این ّ
وجود آيد (ما ّده ّ .)64

سیاسی به شرطی که در محدوده قلمرو اشغالی قرار داشته باشد اجرا شود ( .)66-65ما ّده  67این کنوانسیون
درباره استانداردهای چنین دادگاههایی مواردی را مطرح میکند .محدودیّتهایی هم نسبت بهحکم اعدام
وجود دارد .برای نمونه چنین حکمی تنها میتواند در موارد جرم جاسوسی سنگین ،جرائم بینالمللی که
عملیات نظامی صورت گیرد (ما ّده .(Ibid:127) )68
باعث مرگ یک نفر یا بیشتر میشوند؛ خرابکاری عمدی ّ
همچنین یک س��ری اصول و قوانینی درباره نحوه رفتار با بازداشتش��دگان و حقّ آنها در برخورداری از
دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
نیروهای اش��غالگر ارمنی از تمام قوانین مذکور در طول جنگ قرهباغ تخلّف کردهاند .غیرنظامیان در
سرزمینهای اشغالی مورد شکنجه ،کشتار دستهجمعی ،تجاوز و رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفتند .بالغ بر
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صالحیت دار مانند دادگاههای غیرنظامی و
تهیه شده باشند و بهوسیله یک دادگاه
ّ
و سکنه مناطق اشغالی ّ

 20هزار نفر غیرنظامی کشته شدند ،بالغ بر  50هزار نفر به دلیل تخلّف نیروهای ارمنی از ما ّده  4کنوانسیون
ژنو معلول شدند .با تخلّف از ما ّده  49و در قالب پاکسازی نژادی بیش از  100هزار نفر مجبور و وادار به

ترک سرزمینهایشان شدند .بسیاری از غیرنظامیان مجبور به کارهای اجباری شدند ،کارهایی که همواره
توأم با خطر مرگ بود که تجاوز از ما ّده  51را به همراه داشت .درنتیجه تخلّف از ما ّده  53بیش از  900خانه
غارت ،سوزانده و نابود شدند؛ حدود  6هزار شرکت صنعتی و کشاورزی غارتشده و نابود شدند؛  150هزار
ساختمان مسکونی به همراه  9میلیون متر مربّع از مناطق مسکونی و  4366امکانات اجتماعی و کشاورزی
تخریب و ویران گشتند؛  695مرکز پزشکی به سرنوشت مشابهی دچار شدند .کودکان از هیچ نوع حمایتی
از جانب نیروهای ارمنی برخوردار نبودند .در این جنگ هیچ نوع کمک غذایی و دارویی برای سکنه صورت
نگرفت .اعدام غیرنظامیان بارها برای کوچکترین جرائم به ثبت رس��یده اس��ت ) .(Musayev,2007:9چنین
واقعیت این امر که تعداد بیشماری از غیرنظامیان بیگناه در
آمارها و ارقامی میتواند بحثبرانگیز باشند ا ّما ّ
طی اشغال کشته شدند؛ غیرقابل بحث است.
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 )4-3-2-2حقوق بینالملل عرفی
حق��وق بینالمل��ل عرفی نقش ب��ارزی را در منازعه قرهباغ ایفاء میکند .همانطور که قب ً
ال ذکر ش��د
ارمنستان عضو کنوانسیون ژنو  1949و پروتکل الحاقی است .آذربایجان تاکنون تنها کنوانسیون ژنو 1949
را تصویب کرده است؛ بنابراین ارمنستان بیشتر از آذربایجان ملزم به رعایت حقوق و قوانین جنگی است .در
اینجا در باره برخی از قوانینی که طرفین منازعه باید بهعنوان حقوق بینالملل عرفی در جنگ قرهباغ رعایت
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متأسفانه دولت ارمنستان از آنها عدول کرده است ،بحث میکنیم.
میکردند و ّ
1
قان��ون
عملی��ات نظامی یکی از قوانین مهم
ّ
ممنوعیت حمله به اش��خاص ؛ این قانون حین جنگ و ّ

میباش��د .این قانون در ما ّده  41و در ما ّده  85از پروتکل ا ّول و ما ّده  4از پروتکل دوم آمده اس��ت .این
قانون در بسیاری از آییننامههای نظامی دیده میشود ،ولی بسیاری از دولتها از آن تخلّف میکنند .از

نمونههای آن میتوان به موارد «اس��ترنجر» و «کرویسوس»« 2،قلعه لندوری» 3در آلمان( ،مورد بلوس،
رنوت) در انگلیس( ،مورد ون لیب ،دوسلر) در آمریکا اشاره کرد .این قانون بهعنوان حقوق بینالملل عرفی
شناختهشده است ).(Henckaerts & Doswald-Beck,2005:165
1. Hors de combat
2. Strenger and Cruisus case,
3. Llandovery Castle case

از دیگر حقوق بینالملل عرفی میتوان به تمیز نظامیان از غیرنظامیان اشاره کرد .نظامیان باید حین
عملیات نظامی متمایز از غیرنظامیان باشند .دلیل این امر آن است که اگر آنها قابلتمیز نباشند
جنگ و ّ

حق برخورداری از اسارت جنگی را از دست میدهند .برای طرف آذربایجانی نیز این قانون مهم است برای
اینکه نهضتهای مقاومت شناس��ائی نشده ،در مناطق اشغالی از حق مزبور بهرهمند نمیشوند .این قانون
توجه قرارگرفته
مشمول ما ّده  44پروتکل ا ّول میباشد .این قانون در بسیاری از آئیننامههای نظامی مورد ّ

اس��ت .از نمونههای آن میتوان به مورد «س��وارکا» 1اش��اره کرد ) (Ibid:385دو مورد از قوانین عرفی حقوق
بینالملل عرفی در جنگ قرهباغ نادیده گرفته شدند:
•    طرفهایدرگیردرجنگهایمسلّحانهبینالمللیوغیربینالمللینبایدمردمانغیرنظامیرابهاجبار
امنیتی و آمرانه نظامی دخیل باشد.
وادار به ترک مناطق خود کنند چه جزئی و چه کلّی .مگر اینکه دالیل ّ
تخلیه شده منتقل کنند.
•   دولتها نباید
جمعیت خودی را به مناطق اشغالشده و ّ
ّ

قانون ا ّول بهوسیله اقدامات پاکسازی قومی ارامنه در سرزمینهای اشغالی آذربایجان در سالهای ا ّو ّلیه

جمعیت ارمنی در سرزمینهای اشغالی ساکن شدند،
اش��غال ،نادیده گرفته ش��د .قانون دوم نیز زمانی که
ّ

توجهی قرار گرفت .هر دو این قوانین در ما ّده  85پروتکل ا ّول آمده است .بسیاری از آئیننامههای
مورد بی ّ

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

59

نظامی چنین اعمالی را ممنوع کردهاند .این قوانین در مراجع قانونگذاری بس��یاری از کشورها به تصویب
رسیده است .مورد «لودست» 2یکی از موارد جرائم جنگی است که در دادگاه نورنبرگ به آن پرداخته شد.
تبعیت
ارمنستان و آذربایجان باید بدون ّ
توجه به کنشهای یکدیگر از حقوق بینالملل عرفی به نحو احسن ّ

بینالملل عرفی در مورد «مارتیک» 3و مورد «کوبرس��یک» 4در دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسالوی
توجه قرار گرفتند ).(Gasser,1983:145
سابق نیز مورد ّ
 )5-3-2-2جرائم جنگی در مناقشه
جدی از حقوق بشردوستانه بینالمللی صورت
همانطور که اشاره شد در این جنگ تخلّفات اساسی و ّ
1. Swarka case
2. Loudest case
3. Martic case
4. Kupreskic case
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مقررات حقوق
کنن��د و از هر عملی که آنها را در
ّ
موقعیت عذرخواهی قرار میدهد؛ خودداری کنند .این ّ

گرفت و تعداد آن روزبهروز بیشتر میشود .تخلّفات یادشده بر اساس اساسنامه رم 1جرائم جنگی محسوب
میشود .صحبت از تمام جرائم صورت گرفته در طول این جنگ به دلیل وسعت و گستردگی آنها ممکن
معرفی شوند.
نیست .در اینجا سعی میشود تا آن دسته از جرائمی که بارها در این جنگ صورت گرفتهاند؛ ّ

جدی در این جنگ کشتار عمدی بود .کشتن عمدی یکی از جرائم جنگی اشارهشده در
یکی از جرائم ّ

اساسنامه رم میباشد که میتواند بهوسیله فعل یا ترک فعل صورت گیرد .افراد بیشماری علیرغم منع
حقوق بشردوستانه بینالمللی ،در جریان حمله ارمنستان به قلمرو آذربایجان کشته شدند .کشتار عمدی
زندانی��ان و افراد غیرنظامی در جریان حمله به کلبجر ،آغدام ،قوبادلی ،جبرائیل ،فیضولی ،زنگالن و دیگر
مناطق آذربایجان گزارششده است .کشتار عمدی یکی از جرائم رایج ارامنه بود که تخلّف شگرفی از حقوق
جنگی محسوب میشود و اصول حمایت ناشی از حقوق بشردوستانه بینالملل را تضعیف میکند.
از دیگر جرائم رایج ارامنه در جنگ قرهباغ گروگانگیری اس��ت .گروگانگیری بر اس��اس اساسنامه
رم جنایت جنگی محسوب میشود .گروگانها افراد غیرنظامی هستند که بهصورت غیرقانونی از آزادی
محروم میش��وند .از این گروگانها برای مقاصد سیاس��ی و گرفتن امتیاز اس��تفاده میشوند .بازداشت
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امنیتی داشته باشد.
آنها تنها زمانی میتواند قانونی باشد که برای حمایت از مردم الزم باشد یا دالیل ّ
گزارشهای بیشماری درباره گروگانگیری در جریان این جنگ بهدستآمده است .تقریباً در هر یک از

عملیات نظامی طی این منازعه ،گروگانگیری اتّفاق افتاد .از این گروگانها برای مبادله با اسرای جنگی
ّ

استفاده میشد ).(Gasser,1983:145

جرم دیگری که در این جنگ رایج بود و در اساسنامه رم هم آمده است ،حمالت عمدی است .این حمالت
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عمدی با آگاهی از خسارات و لطمات شدید آن نسبت به غیرنظامیان ،تخریب استحکامات شهری و همچنین
لطمات شدید به طبیعت انجام میگرفتند .چنین حمالتی تنها زمانی قانونی میباشد که در نواحی که سکنه
نداشته باشد و مردم غیرنظامی را متأثّر نسازد ،صورت گیرند .همچنین حمله مذکور زمانی جرم محسوب میشود
که آگاهانه و عمدی باشد .آتشباران بیهدف علیه غیرنظامیان و استحکامات آذربایجان در شروع جنگ امری
رایج بود و امروزه نیز در این مناطق اتّفاق میافتد .این عمل درواقع مشمول جرم مذکور میشود که طی آن حمله
با آگاهی از اینکه لطمات شدیدی به غیرنظامیان وارد میآورد انجام میشود .چنین جنایتی در طول حمالت
ارامنه به کلبجر ،آغدام ،قوبادلی ،جبرئیل ،فیضولی ،زنگالن و دیگر مناطق آذربایجان بارها گزارششده است
).(Henckaerts & Doswald-Beck,2005:201
1. Rome Statute

یکی دیگر از جرائمی که در اس��اسنامه رم آمده اس��ت و در جنگ قرهباغ از سوی ارامنه صورت گرفت
انتقال مس��تقیم و غیرمستقیم ارامنه به مناطق اشغالی بود .طبق ما ّده  49کنوانسیون چهارم ژنو ،هر نوع
جمعیت مناطق اش��غالی به قلمرو دولت اشغالگر یا هر کشور دیگری،
انتقال فردی و جمعی ،جزء یا کل
ّ

فارغ از انگیزه آن ،جنایت جنگی محسوب میشود .ما ّده  85پروتکل ا ّول ،انتقال افراد خودی را به مناطق
اشغالی ممنوع کرده است .هر نوع انتقالی باید مطابق با حقوق بشردوستانه بینالمللی باشد .در جنگ قرهباغ

 450000آذربایجانی بهوسیله ارامنه اشغالگر ،مجبور به ترک سرزمین خود گردیدند و از طرف دیگر ارامنه
حد گس��ترده و بیخانمان کردن مردم ،مثال
به این مناطق انتقال داده ش��دند .چنین انتقال
جمعیت در ّ
ّ

روشنی از انتقال اجباری و جنایت است ).(Musayev:2007;6

سبعیت است .دادگاه کیفری
از دیگر جرائم صورت گرفته در این جنگ آتش زدن ش��هر با خشونت و
ّ

بینالمللی یوگسالوی سابق ،در مورد سلیبسی 1مفهوم آتش زدن در معنی س ّنتی آن را یکی از عناصر تخلّف

میداند .این عمل ش��امل توزیع کردن اموال خصوصی در جریان جنگ مسلّحانه نیز میشود .ضبط اموال
میتواند با خشونت باشد یا بدون آن .توزیع اموال دشمن در صورت نیاز جنگی و نظامی قابل توجیه است،
ا ّما تصاحب خصوصی آن مشمول جرم غارت و تاراج میشود .غارت و آتش زدن امری رایج در منازعه قرهباغ
بود .در هر یک از حمالت ارامنه به خاک آذربایجان غارت اموال مردم و به یغما بردن آنها امر عادی بوده
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اس��ت .میزان اموال به غارت رفته بالغ بر صدها هزار دالر آمریکا برآورد میش��ود .تعداد بیشماری از جرائم
جنگ��ی در طول این جنگ و هماکن��ون در قرهباغ صورت میگیرند .ازجمله این جنایات میتوان به موارد
زیر اشاره کرد :شکنجه و رفتار غیرانسانی ،جراحات عمدی شدید ،حمله و بمبگذاری در شهرها ،روستاها،
از خود نداشتند و دهها مورد دیگر ).(Lund,2001:41
 )6-3-2-2نسلکشی
جمعیت آذربایجانی واقع در سرزمینهای اشغالی
متعددی را علیه
طی مناقش��ه قرهباغ ،ارامنه اعمال
ّ
ّ

قرهباغ و همچنین آذربایجانیهای س��اکن ارمنستان انجام دادهاند که میتوان از آنها با عنوان نسلکشی
جمعیت آذربایجانی که در آن مناطق زندگی میکردند؛ صورت
یادکرد .این اعمال باهدف نابودی بخشی از
ّ

گرفته است؛ بنابراین طبق تعریف جرم نسلکشی در کنوانسیون مربوط به نسلکشی و همچنین اساسنامه
1. Celebici case
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قصبات و ساختمانهای غیرنظامی و بدون دفاع ،کشتن و مجروح کردن رزمندگانی که هیچ ابزاری در دفاع

رم که قب ً
ال موردبررس��ی قرارگرفتهاند؛ این اعمال را میتوان نسلکش��ی که هدف آن نابودسازی گروههای
قومی اس��ت؛ دانست .گروه قومی گروهی است که اعضای آن دارای ویژگیهای مشترک زبانی و فرهنگی
هس��تند .یک گروه قومی میتواند خود را بر مبنای ویژگیهای فوق تعریف کند و یا بهصورت س��لبی و در
ّ
مش��خص س��ازد ) .(Hermann,1969:210در ادامه به بررسی اعمال
مواجه با گروههای دیگر هویّت خویش را
نسلکشی از شروع این منازعه میپردازیم.
از ا ّول ژانویه  ،1988ارامنه شروع به اجرای سیاست موسوم به «ارمنستان بدون ترکها» کردند .دولت

ارمنستان ،سازمانهای ملّیگرائی همچون قرهباغ و «کرونک» و نمایندگان کلیسای اچمیازدین در فرآیند
متعددی شدند .به دنبال ا ّولین پاکسازی قومی،
اخراج اجباری آذربایجانیها از ارمنستان مرتکب جرمهای ّ

خانههای  185آذربایجانی تخریبشده و  250000آذربایجانی مجبور به ترک خانههایشان شدند .همچنین
شدت سرما جان
 217آذربایجانی مجروح شدند؛  49نفر از آنها در هنگام فرار برای نجات جان خویش از ّ
باختند؛  41نفر کشته شدند؛  35نفر زیر شکنجه هالک شدند؛  115نفر سوزانده شدند؛  16نفر براثر اصابت
گلوله كشته شدند؛  10نفر تحت شکنجه شدید با ایست قلبی مواجه شدند و نهایتاً  2نفر در بیمارستان
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جان خویش را از دست دادند ).(Oliker & Szayna,2003:80
یکی از مهمترین حوادث دهش��تناک منازعه قرهباغ ،حوادث نسلکشی در خوجالی بود .این حوادث
ش��دیدتر و گس��ترده از جنایتهای ارتکابی در خاتیان ،لیدیس��یا و اردور بود که همگی آنها به ثبت
رسیدهاند .در ساعات ا ّو ّلیه  26فوریه ،نیروهای مسلّح ارمنستان ،شبهنظامیان مسلّح ارمنی ناگورنو قرهباغ

و گردان  366نیروهای پیادهنظام اتّحاد جماهیر شوروی سابق ،بین عسگران و خانکندی مستقر شدند

▪ سال سيزدهم ▪ شماره  39و ▪ 38تابستان و پاييز ▪ 1393

تصرف شهر به اعمال جنایتکارانه نسلکشی مبادرت ورزیدند .با استقرار گردان  366نیروهای پیاده
و با ّ
مقدمات حمله به خوجالی که در  25فوریه به وقوع پیوست؛ فراهم گردید .تجاوز
شوروی در اطراف شهرّ ،

مدت  2ساعت و همچنین خودروهای نظامی آغاز شد .درنتیجه شهر خوجالی
به شهر با آتش تانکها به ّ
جمعیت
از سه طرف محاصره شد و مردم تالش میکردند تا از مسیر عسگران فرار کنند .بخشی از این
ّ

غیرنظامی در هنگام فرار با سربازانی که قب ً
ال بین راه کمین کرده بودند؛ مواجه شده و جان خویش را از
ماهیت سازمانیافته کشتار مردم
دس��ت دادند تا اینکه آنها
ّ
متوجه شدند این یک تله شوم بوده استّ .

خوجالی از این نقشه کام ً
طراحی شدهّ ،
مشخص میباشد .طرحی که جهت نابودی ساکنان در
ال از پیش ّ

توجه به جغرافیای
هنگام فرار برای نجات جان خویش برنامهریزیش��ده بود .درواقع ،نیروهای ارمنی با ّ
منطقه ،فرار غیرنظامیان از مسیر مذکور را پیشبینی کرده و لذا خودشان را جهت این کار آماده ساخته

بودند .تنها در راهرو عسگران – نخجوان ،بسیاری از کودکان ،زنان و افراد مسن درنتیجه سرمای شدید
منطقه ،بهصورت فجیعانهای جان باختند ).(Ibid:86
در آن مقطع زمانی ،نیروهای آذربایجانی نتوانستند خودشان را برای کمک به مردم خوجالی به آنجا برسانند
و همچنین هیچ امکانی برای خارج ساختن اجساد مردگان وجود نداشت .در همان زمان ،گروههای ارمنی که
از لباسهای سفید برای استتار خویش کمک گرفته بودند؛ با استفاده از بالگرد ،افرادی را که توانسته بودند جان
سالم به در ببرند ،اسیر کرده و شکنجه مینمودند؛ بنابراین این وقایع ثابت میکنند که ارامنه بهطور آگاهانهای
خواستار نابودی آذربایجانیهای خوجالی به هر قیمتی بودند ).(Ramezanzadeh,1996:32
خاصی
شبی که ارامنه مرتکب جرم نسلکشی در خوجالی شدند؛ دستکم  813غیرنظامی با ت ّوحش ّ
و به روشهای گوناگون شکنجهشده و به قتل رسیدند .زنان آبستن بر سرنیزهها کشیده شدند .کودکان و
زنان دیگر نیز سرنوشتی بهتر از این نصیبشان نشد برخی از تروریستهای ارمنی در آسایشگاههای روانی
به ساختن پل از اجساد و نوشیدن خون کودکان شیرخواره اقرار کردند و به مثله کردن دورگههای ارمنی
– آذربایجانی به جرم آلودگی خون اصیل ارمنی اعتراف نمودند ).(www.xocali.az
این نسلکش��ی با مشارکت گردان  366پیادهنظام شوروی صورت گرفت که تحت فرماندهی «سیران
موشگویچ اوگانیان» بودند وی بعدها سمت وزیر دفاع رژیم ناگورنو قرهباغ را بر عهده گرفت .از دیگرکسانی
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عملیات و «والری ایس��ایویچ
که در این جنایت مش��ارکت داش��تند میتوان به «اگنی نابوکیان» فرمانده ّ

ملیت ارمنی دارند.
چیتچیان» فرمانده گردان ا ّول ،نام برد که همگی ّ

عملیات نظامی بود که در
حادثه دیگر نسلکشی که از سوی ارامنه علیه آذربایجانیها انجام گرفت؛ ّ

عملیات استفاده میکردند .شواهد موجود حاکی
با فرکانس  6721کیلوهرتز ،جهت هماهنگی و کنترل ّ
از این امر میباشد که در طول منازعه یعنی  6-7آوریل  ،1993دستورات نظامی از مرکز فرماندهی که

در منطقه «واردنیس» ارمنستان مستقر بود به ایستگاه رادیویی مستقر در منطقه «اوراگان» مبنی بر از
بین بردن و دفن س��ریع قربانیان فرستادهش��ده است .دستگیرشدگان شامل افراد مسن ،زنان و کودکان
توسط
منطقه کلبجر بودند .این امر باعث ش��د که همه اس��ناد و مدارک پاکسازی قومی آذربایجانیها ّ
ارامن��ه از دید نمایندگان نهاده��ای بینالمللی و همچنین روزنامهنگاران بینالمللی پنهان باقی بماند .از
طرف دیگر این امکان را برای ماشین نظامی ارامنه فراهم آورد تا به نابودسازی آذربایجانیها به بهترین
وجه ممکن ،بپردازند ).(Ibid
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عملیات نیروهای ارمنی از شبکه رادیویی
ا ّول آوریل  ،1993در منطقه کلبجر صورت گرفت .در طول این ّ

توسط
نسل كشيهاي خوجالی و کلبجر تنها بخش کوتاهی از تخریب و پاکسازی قومی هستند که ّ
جمعیت غیرنظامی آذربایجانی صورت گرفتهاند .حوادث مشابهی در نقاط دیگر
نیروهای نظامی ارمنی علیه
ّ

منطقه اش��غالی قرهباغ انجامگرفته بودند .حوادث یادشده ،شواهد روشنی برای اثبات جنبه ما ّدی جنایت
نسلکش��ی در قرهباغ میباش��ند .هرچند که جنبه روانی این جنایتها از وضوح کمتری برخوردارند؛ لکن
تعمدی افراد متعلّق به قوم آذربایجانی و بهرهگیری از
جزئیات اعمال ارتکابی در منطقه نظیر نابودس��ازی ّ

فناوریهای نوین نظیر بالگرد و ارتباطات رادیویی جهت ردیابی آنها در مناطق خوجالی و کلبجر ،جنبههای

روانی نسلکشی را  نیز آشکار میسازند .از سوی دیگر این نکته که هیچ فرد ارمنی در حوادث خوجالی و
کلبجر کشته نشدند؛ ّنیت قومی ،نژادی و مذهبی مرتکبین جنایت را  بهوضوح ثابت میکنند.

درواق��ع ،ای��ن آذربایجانیها بودند که برای عمل نسلکش��ی انتخاب میش��دند .از پیشش��رطهای

ّ
مش��خص میباش��د .این ام��ر نیز به
دیگ��ر ج��رم نسلکش��ی ناب��ودی بخ��ش وس��یعی از یک گ��روه
جمعیت
توجه��ی از
وض��وح در جری��ان حوادث مذک��ور قابلاثب��ات اس��ت .آذربایجانیها بخ��ش قابل ّ
ّ

اقلی��ت تبدیل ش��دند
س��اکنین منطق��ه قرهب��اغ را تش��کیل میدادن��د ک��ه پسازای��ن ح��وادث ب��ه ّ
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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).(Sabanadze,2002:29

همانطور که در کنوانسیون نسلکشی و دادگاه کیفری روآندا مورد تأکید قرارگرفته است؛ برای اینکه
کش��تار گروهی از مردم عنوان نسلکش��ی به خود گیرد ،عمل نابودس��ازی باید با قصد قبلی همراه باشد.
همچنین اساسنامه رم اعالم میدارد که عمل قتل باید بهصورت آگاهانه انجام گیرد؛ یعنی مرتکب باید بداند
که فعل یا ترک فعل وی منجر به قتل قربانی خواهد شد .تمام این پیشنیازها بهوضوح در اعمال ارتکابی
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ارامنه مشاهده میشود.
ایجاد صدمات شدید جسمی و روانی که از دیگر مشخصههای جرم نسلکشی به شمار میرود که بهوفور
در منازعه قرهباغ یافت میشود .تعداد بیشماری از شکنجهها ،رفتارهای غیرانسانی ،تجاوز جنسی ،خشونت
جدی بر سالمت قربانیان ،بخش دیگری از اعمال نسلکشی در قرهباغ را نشان میدهند.
جنسی و صدمات ّ
این ویژگیهای مذکور اعمالی هس��تند که در اکثر جنایات نسلکشی بهوفور دیده میشوند .رویّه کیفری
بینالمللی نیز این امر را تأیید میکند.
 )7-3-2-2جرائم علیه بشریّت
جمعیت غیرنظامی صورت گیرند .این امر
جرائم علیه بش��ریّت جرائمی هستند که میتوانند علیه هر
ّ

ملیت
بدین معنی است که جرائم علیه بشریّت میتوانند علیه یک فرد بیدولت ،یا غیرنظامیانی که دارای ّ

مشابه با مرتکب جرم هستند و همچنین شهروندان خارجی به وقوع بپیوندند .در مورد منازعه قرهباغ ،این
واقعیت که جرائم علیه بش��ریّت میتوانند علیه غیرنظامیان خودی صورت گیرند؛ بسیار مهم است چراکه
ّ

جمعیت
این ویژگی تنها چیزی است که جرائم علیه بشریّت ارامنه را از جرائم جنگی آنان که هر دو علیه
ّ

آذربایجانی مرتکب گردیدهاند ،متمایز میکند.

جمعیت غیرنظامی آذربایجانی
در روزهای آغازین منازعه قرهباغ ،ارامنه اقدام به حمالت وسیعی علیه
ّ

که در جمهوری ارمنس��تان زندگی میکردند؛ نمودند .این حمالت منجر به مرگ بس��یاری از شهروندان
بقیه آنان از ارمنستان گردید.
آذربایجانی و همچنین اخراج ّ

نیازی به گفتن این امر نیس��ت که کشتن غیرنظامیان بخشی از جرائم علیه بشریّت به شمار میرود،

جمعیت را بهعنوان
لکن اخراج آنها باید توضیح داده ش��ود .اس��اسنامه دیوان کیفری بینالمللی ،اخراج
ّ

جابهجایی اجباری افراد یا تبعید آنها بهصورت اجباری از مکانی که بهصورت قانونی در آن حضور دارند؛

تعریف میکند؛ بهعبارتدیگر ،اخراج عبارت است از راندن اجباری افراد به سرزمین کشور دیگر .امری که در
حقوق بینالملل نامشروع تلقّی میشود .آذربایجانیهایی که در خاک جمهوری ارمنستان زندگی میکردند؛
شهروندان این کشور محسوب میشدند و اخراج آنها از سرزمین ارمنستان مغایر با قوانین حقوق بینالملل
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جمعیت آذربایجانی ساکن در ارمنستان ،مرتکب
بوده است .این بدان معنی است که ارامنه با کشتن و اخراج
ّ
جنایت علیه بشریّت شدهاند .درنتیجه این جنایت 250000 ،آذربایجانی از ارمنستان اخراج شده و  217نفر

از آنان به قتل رسیدند ).(www.human.gov.az

امنیتی مناقشه ،موجبات تطویل آن را
سیاسی شدن بحران قرهباغ همزمان با کاهش جنبه نظامی – ّ

توجه به نقش محوری عنصر ژئوپلیتیک درصحنه رقابت قدرتهای عمده نظام بینالملل
نیز فراهم آورد .با ّ

ّ
مش��خصات و ویژگیهای سیاسی مناقشه قرهباغ
اهمیت ژئوپولتیکی منطقه قفقاز جنوبی ،پرداختن به
و ّ

ضروری به نظر میرسد .در این راستا ،از همان آغاز بحران مذکور ،شاهد برخورد منافع میان بازیگران مهم
ی میان روسیه،
در سطح منطقهای میان روسیه ،ایران و ترکیه از یکسو و همچنین در سطح فرا منطقها 
آمریکا و رژيم صهيونيستي از سوی دیگر بودهایم.
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 )2-3ابعاد سیاسی مناقشه قرهباغ

 )1-2-3نقش روسیه در تطویل مناقشه قرهباغ
سیاس��ت خارجی روس��یه در ارتباط با منطقه قفقاز از عوامل مختلفی سرچش��مه میگیرد که از آن
تع��دد گروههای مختلف قومی و مذهبی و
اهمیت ژئوپولتیکی و ژئواس��تراتژیکی منطقه،
ّ
جمل��ه میتوان ّ

قابلیتهای عظیم اقتصادی آن را نام برد؛ بنابراین سیاستمداران روس به دنبال فروپاشی شوروی علیرغم
ّ
از دست دادن بخشهایی از منطقه قفقاز که شامل سه کشور آذربایجان ،گرجستان و ارمنستان میشود؛
در چارچوب سیاست خارج نزدیک ،سعی در نفوذ و سلطه نظامی و سیاسی خویش بر این منطقه برآمدند.
اهمیت منطقه قفقاز را در
مناقشه قرهباغ بهعنوان یک بحران قومی – مذهبی در کنار مرزهای روسیه ّ

امنیتی ،هویّتی و
سیاس��ت خارجی روسیه دوچندان ساخته اس��ت ،چراکه مناقشه قرهباغ از ابعاد مختلف ّ

امنیت ملّی روسیه قرار دارد (امیراحمدیان.)189 :1375،
اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با منافع و ّ

هرچند که به دنبال فروپاشی شوروی سابق ،روسیه جایگاه اقتصادی خویش را در منطقه قفقاز متزلزل

امنیتی همچنان بهعنوان مهمترین بازیگر در این منطقه باقیمانده است.
یافت ،لکن به لحاظ سیاس��ی و ّ

ماهیت روابط روسیه با همسایگانش همانطور که از تاریخ حضور روسیه در منطقه نیز پیداست ،بهصورت
ّ
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تس��لّط نظامی بوده اس��ت .این امر موجب شده اس��ت که افول نظامی و اقتصادی روسیه موجب گرایش

توجه به تفاوت فاحش
مردم این منطقه به استقالل و خودمختاری سیاسی گردد (گوبل .)234:1372،لکن با ّ
قدرت نظامی روسیه با همسایگانش در منطقه قفقاز ،نگرانی عمده روسها در این منطقه بیشتر از طرف
اهمیت ژئوپلیتیکی و
قدرتهای خارجی است ،چراکه بسیاری از قدرتهای منطقهای و بینالمللی به علّت ّ

ژئواستراتژیکی این منطقه مترصد فرصتی برای حضور در قفقاز هستند (سجادپور.)77:1373،
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اهمیت قفقاز برای روسیه میشود؛ نقش ارتباطی این منطقه برای
عامل دیگری که موجب باال رفتن ّ

روس��یه اس��ت (هاش��می .)129:1384،به لحاظ راههای زمینی منطقه قفقاز روسیه را به ایران و آبهای گرم
خلیجفارس م ّتصل میکند .به لحاظ ارتباطات دریایی نیز ،ازآنجاکه مهمترین راه ارتباطی روسیه به آبهای
اهمیت
بینالمللی از طریق دریای س��یاه و تنگههای «بس��فر» و «داردانل» است؛ قفقاز برای روسیه حائز ّ
میباشد .عالوه بر این ،منطقه قفقاز شاهراه نفوذ روسیه به منطقه مهم و پرتالطم غرب آسیاست (همان).

امنیتی ،قفقاز ازنظر اقتصادی نیز برای روسیه مهم است .در این رابطه میتوان به مسائل
عالوه بر جنبههای ّ

انرژی و خطوط انتقال آن از این منطقه به اروپا اش��اره نمود .حضور ش��رکتهای غربی بهمنظور بهرهبرداری و

متوجه روسیه میسازد؛
امنیتی را ّ
اکتشاف نفت و گاز در جمهوری آذربایجان ،بهطور همزمان تهدیدات اقتصادی و ّ

بهعبارتدیگر ،خط لوله نفتی «باکو – تفلیس – جیحان» که در سال 1381به بهرهبرداری رسید ،اگر با اتمام پروژه

جدی برای روسیه در
انتقال گاز جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به اروپا موسوم به «نابوکو» همراه گردد؛ رقیبی ّ
بازارهای مصرفی اروپایی به شمار خواهد رفت ).(Ghorban,1993:20
امنیتی جریانهای فکری قومی و مذهبی که از طریق قفقاز وارد
در کنار عوامل محسوس اقتصادی و ّ

روسیه میشوند نیز از نگرانیهای عمده این کشور میباشد .در ارتباط با جریانهای قومی میتوان به جریان

فکری پانترکیسم اشاره نمود که با فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و استقالل پنج جمهوری ترکزبان از
روسیه جان تازهای به خود گرفت .آنچه پانترکیسم را برای روسیه متفاوت از دیگر جریانها میسازد؛ ظهور
و شکلگیری ایده ا ّو ّلیه این نحله فکری از میان تاتارهای روسیه است .به عبارت روشنتر ،پانترکیسم برای

توسط «اسماعیل گاسپرینسکی» -که بعدها به اسماعیل گاسپرالی ملقّب شد -در حواشی دریای
ا ّولین بار ّ

سیاه یعنی در شبهجزیره کریمه ابداع گردید و ضربات سنگینی را بر ارتش روسیه تزاری طی دوران جنگ
جهانی ا ّول وارد نمود (الندو.)132:1382،

امنیت ملّی روسیه
ازاینرو ،جریان فکری پانترکیسم در دو بعد داخلی و خارجی تهدیداتی را
ّ
متوجه ّ

میسازد .در بعد داخلی ،این جریان فکری باعث تقویّت گرایشهای گریز از مرکز در بین ترکتبارهای روسیه
میشود و در بعد خارجی از طریق اتّحاد میان جمهوریهای تازه استقاللیافته ترکتبار ،محدودیّتهایی

را برای روسیه در منطقه خارج نزدیک به وجود میآورد .بهطور کلّی این امر روسیه را در مقابل ترکیه قرار
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میدهد که در جستجوی بهرهبرداری از شباهتهای قومی و فرهنگی در این منطقه با محوریّت جمهوری
آذربایجان میباشد (فالح.)214:1386،
قومیتهای
در خص��وص مهمترین جریانهای فکری مذهبی نیز میتوان به اس�لامگرایی در میان ّ

توجهی از مردم مسلمان در داخل مرزهای روسیه زندگی میکنند ،جریان اسالمخواهی
جمعیت قابل ّ
ّ

میتوان��د با ایجاد خودآگاهی در میان آنان مس��ائلی را برای هویّت ملّی روس��یه به وجود آورد .بحران

امنیت ملّی روسیه به شمار میرود ،مصداق عینی این امر است
چچن که مهمترین تهدید داخلی برای ّ
).(Berzinski,1994:235

سیاست خارجی فدراسیون روسیه در ارتباط با مناقشه قرهباغ متأثّر از پنج عامل زیر میباشد:
امنیت مرزی در قفقاز؛
•   حفظ ّ

•   وجود البی قدرتمند ارمنی در روسیه؛
•   بازار فروش برای تسلیحات؛
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مختلف روس��یه اش��اره کرد که در ارتباط تنگاتنگ با مس��لمانان قفقاز و خاورمیانه قرار دارد .ازآنجاکه

•   مقابله با نفوذ قدرتهای رقیب بینالمللی نظیر آمریکا ،اتّحادیّه اروپا و رژیم صهیونیستی؛
•   جلوگیری از نفوذ رقبای منطقهای نظیر ایران و ترکیه (واعظی.)188:1387،
 )2-2-3اقدامات و نقش ترکیه در روند تح ّوالت مناقشهی قرهباغ

به دنبال استقالل کشورهای منطقه قفقاز جنوبی از اتّحاد جماهیر شوروی سابق در سال  ،1991انحصار
توسط سایر قدرتهای منطقهای به چالش کشیده شد.
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی روسیه در این منطقه ّ
یکی از مهمترین این بازیگران ،کش��ور ترکیه بود که س��عی نمود با بهرهگیری از اشتراکات قومی ،زبانی و
مذهبی با کشور جمهوری آذربایجان ،خود را بهعنوان بازیگر عمده منطقهای مطرح سازد.
داش��تن نظام سیاس��ی س��کوالر همراه با برخورداری از اقتصاد رو به رش��د ،جذابیتهای الزم را برای
کشورهای تازه استقاللیافته منطقه جهت گرایش به سمت ترکیه فراهم مینمود .عالوه بر این ،عضویّت
این کشور در پیمان ناتو و همکاری گسترده آن در عرصههای اقتصادی ،سیاسی و اقتصادی با ایاالت م ّتحده
آمریکا و اتّحادیّه اروپا موجب گردید تا ترکیه حمایت این کش��ورها را در راس��تای افزایش نفوذ خویش در
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منطقه قفقاز داشته باشد (جاللی.)28 :1373 ،
کشور ترکیه به دنبال ناکامی در پیوستن به اتّحادیّه اروپا ،به تالشهای خویش برای یافتن جایگاهی
مناسب در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز افزوده است .درواقع ،این کشور مهمترین رقیب روسیه در منطقه
قفقاز به شمار میرود .تمایل ترکیه نسبت به کشورهای ترکزبان منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دوران
حاکمیت ترکهای جوان در واپس��ین س��الهای حیات امپراطوری عثمانی برمیگردد ،لکن در آن برهه
ّ
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تاریخی به علّت شکس��ت امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی ا ّول ،رهبران جمهوری ترکیه مجبور شدند
یکی پس از دیگری واقعیتهای موجود را پذیرفته و تمام تالشهای خویش را صرف تأس��یس و تثبیت
جمهوری نوین ترکیه نمایند .لکن این تمایل خفته با فروپاشی شوروی جان تازهای به خود گرفت و فرصت

طالیی را برای ترکیه به وجود آورد که به آرزوی دیرینه خود جامه عمل بپوشاند (عبداالحد.)84 :1372 ،
توسط سلیمان
سیاس��ت نزدیکی ترکیه به کش��ورهای تازه استقاللیافته آسیای مرکزی و قفقاز که ّ
دمیرل رئیسجمهور وقت ترکیه در اوایل دهه  1990میالدی بنیان نهاده شده بود ،در سالهای اخیر و
با ابتکار حزب عدالت و توس��عه وارد مرحله جدیدی ش��ده است .اگر در سالهای ا ّو ّلیه برقراری و توسعه

روابط با کش��ورهای ترکتبار این منطقه ،بر محور اهداف فرهنگی و سیاس��ی قرار داش��ت ،لکن امروزه
ترکی��ه اه��داف اقتصادی را نیز در کنار اهداف مذکور دنبال میکن��د و تأکید ویژهای بر روابط اقتصادی

متقابل دارد؛ بنابراین ،اهداف ترکیه در منطقه چندبعدی است و دارای وجوه گوناگون فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی اس��ت .رهبران ترکیه در طول بیس��ت سال گذشته بهتدریج به این جمعبندی رسیدهاند که
تنها در صورت ایجاد تعادل متوازنی میان این سه نوع هدف ،خواهند توانست نفوذ خویش را در منطقه
گسترش داده و آن را تثبیت نمایند (شیخ ّ
اهمیت منطقه قفقاز جنوبی
عطار .)27-26 :1371 ،بهطور کلّیّ ،

برای ترکیه ناشی از عوامل زیر است:

•   جمهوری آذربایجان و تالش برای کسب نفوذ بیشتر در این کشور؛
•   جمهوری ارمنستان و اختالفات تاریخی ترکها و ارامنه؛
•   جمهوری گرجستان و تالش برای افزایش همکاریهای اقتصادی با این کشور.
 )3-2-3اقدامات و نقش ایاالت م ّتحده آمریکا در مناقشهی قرهباغ
پس از فروپاش��ی اتّحاد جماهیر شوروی ،سیاس��ت ایاالت م ّتحده آمریکا نسبت به جمهوریهای تازه
استقاللیافته آن ،متأثّر از عواملی چند نظیر نگرانی از آینده روسیه و کنترل انبارهای تسلیحات هستهای
اهمیت
اقمار شوروی بود .به همین دلیل نیز ،آن دسته از کشورهایی که دارای تسلیحات هستهای بودند؛ ّ

ویژهای یافتند و چون هیچیک از کشورهای واقع در منطقه قفقاز دارای سالح هستهای نبودند؛ به فراموشی
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سپرده شدند .عالوه بر این ،آمریکاییها ّاطالعات ناچیزی از مردم و مشکالت منطقه داشتند و بهاستثنای
اهمیت منطقه قفقاز برای سیاست خارجی آمریکا
عده معدودی از دانشگاهیان ،اکثر نخبگان این کشور از ّ

توجه شرکتهای نفتی
غافل بودند ) .(Cornell, 1998: 95وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دریای خزر ،نهایتاً ّ
درگیر مسائل منطقه قفقاز سازند .حضور برخی از این شرکتها در صنایع نفت و گاز جمهوری آذربایجان
امنیتی جدیدی را برای روسیه و ایران به وجود
اهمیت این منطقه را برای آمریکا برجسته کرد و مالحظات ّ
ّ
آورد .لکن از همان دوران ش��کلگیری تح ّوالت این منطقه ،آمریکا با سیاس��ت بیطرفی خویش نسبت به

بحران چچنستان نشان داده بود که سیادت روسیه را بهعنوان قدرت اصلی در منطقه قفقاز پذیرفته است.
باوجوداینکه  20سال از استقالل کشورهای این منطقه میگذرد؛ تغییر بنیادینی در این استراتژی آمریکا
صورت نگرفته است).(Ibid

همگام با افزایش حضور و نفوذ ایاالت م ّتحده آمریکا در منطقه قفقاز ،این کشور تالشهای خویش
را برای حلوفصل بحران قرهباغ تشدید کرده است .نزدیکی جمهوری آذربایجان به آمریکا در این رابطه
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آمری��کا را ب��ه خود جلب کرد و دولتمردان ایاالت م ّتحده آمریکا را مجبور نمود تا خود را بیش��تر از قبل

بیتأثیر نبوده است .حرکت جمهوری آذربایجان به سمت توسعه اقتصادی با اهداف شرکتهای خصوصی
آمریکایی منطبق اس��ت و آنها نمیخواهند این بازار سود ده را به رقبای اروپایی خویش واگذار نمایند
توجه است و آمریکا سعی کرده
(مرتضویان و ملکی .)11:1375،بااینحال ،روابط آمریکا با ارمنستان نیز قابل ّ
خود را بهعنوان یک کش��ور بیطرف در بحران قرهباغ نشان دهد .همچنین آمریکا و سایر اعضای دائمی
شورای امنیت ،تمایلی برای ارسال نیروهای پاسدار صلح به منطقه ندارند ،چراکه این عمل با دامن زدن
به تنشهای میان واش��نگتن – مس��کو هزینههای زیادی را برای آنها در بر خواهد داشت .قرار گرفتن
خاصی را
امنیتی ّ
امنیتی روس��یه به ش��مار میرود ،مالحظات ّ
منطقه قرهباغ در منطقه قفقاز که حوزه ّ

برای کش��ورهای غربی منجمله آمریکا به بار آورده است .ازاینرو ،ایاالت م ّتحده آمریکا ترجیح میدهد
بهجای درگیر شدن مستقیم ،بهصورت غیرمستقیم بر مناقشه قرهباغ تأثیر بگذارد .در این راستا حمایت
از بازیگری ترکیه در منطقه مذکور در دستور کار آمریکا قرار دارد چراکه در این صورت چهره بیطرفانه
آمریکا در مجامع جهانی مخدوش نمیش��ود و درعینحال از افزایش نفوذ روس��یه و ایران جلوگیری به

عمل میآید (امیراحمدی1373 ،؛  .)133بااینوجود ،ترکیه در بحران قرهباغ حامی آذربایجان محسوب شده
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و نمیتواند نقش میانجیگری خویش را به نحو مؤثّری انجام دهد .همچنین حمایت آمریکا از نقش ترکیه
در منطقه موجب دلسردی ارمنستان و نزدیکی بیشتر آن به روسیه و ایران میشود .امری که خوشایند
آمریکا نیست؛ بنابراین آمریکا در رابطه با مناقشه قرهباغ در یک دوراهی گرفتارشده و برخالف بسیاری
از بحرانهای دیگر نقش انفعالی به خود گرفته است (عیسی نژاد.)48:1391،
ماهیت روابط این کشور
بهطور کلّی ،جهتگیری آمریکا نسبت به مناقشه قرهباغ به مقدار زیادی متأثّر از ّ
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با روسیه است .نزدیکی آمریکا به روسیه موجب غفلت و بالعکس دوری از آن باعث تأکید بر تسریع فرآیند
حلوفصل این مناقشه خواهد شد.
  )4-2-3اقدامات و نقش فرانسه در مناقشهی قرهباغ

رویکرد فرانسه نسبت به قفقاز از منظر سیاسی و اقتصادی با دیگر قدرتهای غربی مؤثّر در قفقاز یکسان
نیست .به همین رو ،فرانسه عالقهمند است نقشی مستقل ایفا نماید .فرانسه و ارمنستان از روابط خوب و
اقلیت ارمنی در پارلمان و در دولت فرانسه باعث تحکیم این
گسترده دوجانبهای برخوردار هستند .وجود ّ

رابطه ش��ده اس��ت .ضمن اینکه شرکتهای فرانسوی در چند کنسرسیوم نفتی آذربایجان حضور دارند و
موضوع ذخایر نفت و گاز در منطقهی خزر و انتقال آن به اروپا برای سیاستهای آتی دولت فرانسه بسیار با

اهمیت میباشد .به همین رو ،فرانسه عالقهمند است تا در تح ّوالت مهم منطقه حضوری ف ّعال داشته باشد.
ّ

امنیت و همکاری اروپا عالقهی خود را برای
فرانسه با عضویّت در هیئترئیسهی گروه مینسک سازمان ّ

نفوذ بیشتر در منطقه آشکار ساخت و یکی از اعضای ف ّعال و کلیدی گروه مینسک محسوب میشود .دولت

فرانسه در ده سال گذشته با اعزام فرستاده هائی برای رایزنی با طرفهای درگیر و مقامات کشورهای منطقه
ازجمله روس��یه ،ایران و ترکیه تالش نموده تا نقشی ف ّعال برای حلوفصل مسالمتآمیز مناقشهی ناگورنو
قرهباغ داشته باشد .تالشهای میانجیگری فرانسه با ایفای نقش ژاک شیراک ،رئیسجمهور وقت فرانسه ،در
پاریس به اوج خود رسید .یک روز بعد از این که آذربایجان و ارمنستان در  25ژانویه  2001به عضویّت شورای
اروپا 1درآمدند؛ رؤسای جمهور دو کشور با میانجیگری ژاک شیراک در پاریس مذاکره مستقیم نمودند .در
مجددا ً دو رئیسجمهور در  4و  5مارس سال  2001با میانجیگری رئیسجمهور فرانسه
ادامه این جلسهّ ،
مذاک��ره نمودند .این دور از مذاکرات ،پانزدهمین دور مذاکرات حیدر علیاف و رابرت کوچاریان در طول دو
س��ال بوده است؛ ا ّما این دو دور مذاکره نیز همانند مذاکرات قبلی بدون رسیدن به نتیجهای ملموس پایان
توجه به نقش «شورای سازمانهای ارمنی فرانسه» در پیروزی فرانسوا
یافت (واعظی .)188:1388،همچنین با ّ
اوالند در انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه ،اوالند حمایت همه جانبهاي از ارامنه به عمل میآورد و ح ّتی
توسط فرانسه
خطر تنش در روابط پاریس – آنکارا نیز مانع از این عمل نشد .در دیدار اکتبر  2012پاریس که ّ
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و بهمنظور یافتن راهحل مسالمتآمیز برای مسأله قرهباغ ترتیب دادهشده بود و با حضور الهام علیاف ،سرژ
بیانیه پایانی اجالس که در پاریس پایتخت فرانسه برگزار
سارکیسیان و رؤسای گروه مینسک برگزار شد ،در ّ

شد باز از عبارات همیشگی ،پیدایش راهحل برای مسأله قرهباغ که بیست سال است الینحل مانده ،توسعه

 )5-2-3میانجیگری شورای همکاری و امن ّیت اروپا :گروه مینسک

امنیت و همکاری اروپا 2که در تاریخ  30و
کش��ورهای آذربایجان و ارمنستان در اجالس دوم ش��ورای ّ

 31ژانویه  1992در پراگ تشکیل شد؛ به عضویّت این شورا پذیرفته شدند .در این اجالس قرار شد هیئتی
وضعیت درگیریهای قرهباغ و امکان آتشبس و استقرار گروههای ناظر ،به منطقه اعزام شوند.
برای بررسی
ّ

امنیت اروپا ،از منطقه دیدار
در ط��ی ّ
م��دت  12تا  18فوریه  1992هیئتی از طرف کنفرانس هم��کاری و ّ
1. Council of Europe
2. CSCE
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روابط انسانی و تشکیل مکانیزمی برای ممانعت از موارد نقض آتشبس ،استفاده شد.

نمود .در  24مارس ،ش��ورای وزرای امور خارجه این س��ازمان در هلسینکی تشکیل جلسه دادند و تصمیم
گرفتند که برای حلوفصل نهائی مناقشهی قرهباغ ،کنفرانسی در مینسک ،پایتخت بالروس ،تشکیل دهند.
کش��ورهای روسیه ،ایاالت م ّتحده آمریکا ،ترکیه ،فنالند ،ایتالیا ،فرانسه ،سوئد ،چک ،مجارستان و بالروس
امنیت
بهعنوان میزبان برای عضویّت در این گروه انتخاب ش��دند .در این اجالس ،ش��ورای وزیران سازمان ّ
و همکاری اروپا ماریو رافائلی 1را برای سرپرستی گروه مینسک انتخاب نمود و قرار شد وی گفتوگوهای

تخصصی نظامی نیز ّ
موظف شد تا نحوهی
مقدماتی برای تشکیل گروه مینسک را در رم انجام دهد .یک گروه ّ
الیتهای گروه مینسک را میتوان در
استقرار هیئت ناظر صلح را در منطقه موردبررسی قرار دهد .اهم ف ّع ّ
سه مرحله فهرست نمود:

•   مرحله ا ّول میانجیگری گروه مینسک برای برقراری آتشبس؛
•   مرحلهی دوم میانجیگری مشترک روسیه و گروه مینسک؛
•   مرحلهی سوم میانجیگری گروه مینسک برای تهیهی موافقتنامه صلح.
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 )4نتیجهگیری
مناقشه قرهباغ بهعنوان میراث سلطه روسیه و اعقابش بر قفقاز همچنان ادامه دارد .این مناقشه علیرغم
تمامیت ارضی
اهمیت ذاتی و وجوبیاش به دلیل الزامات ژئوپلیتیکی در محاق مانده است .در این مناقشه،
ّ
ّ

و جان و مال اتباع آذربایجان نادیده گرفتهشده است .با نگاهی بر ابعاد حقوقی و سیاسی این بحران بهراحتی
میتوان به روند و رویّه کام ً
ال متضاد این دو بعد از بحران پی برد .بهعبارتیدیگر با تحلیل بعد حقوقی این بحران،
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بدون کمترین اغراقی میتوان گفت این مناقشه یکی از تألّم بارترین صحنههای تاریخ بشری را رقمزده است
و اعمال و جنایات ارامنه در قرهباغ در تضاد کامل و آش��کار با اصول ،رویّه و قوانین حقوق بینالملل ،حقوق
بشر میباشد .ا ّما با تحلیل بعد سیاسی این مناقشه میتوان دریافت به دلیل الزامات ژئوپلیتیکی در این بحران

قدرتهای دخیل در روند این بحران و سازمانهای منطقهای و بینالمللی ذیصالح ،عم ً
ال سکوت کردهاند.
واقعیت این است که قفقاز بهعنوان حیاطخلوت روسیه شناخته میشود و در تح ّوالت این منطقه حرف آخر
ّ
توسط روسها زده میشود .گذشته از این ،روسیه پیوستگی و علقه زیادی با ارامنه دارد.
ّ

میتوان بهصراحت گفت بین ابعاد حقوقی و سیاسی مناقشهی قرهباغ انطباق وجود ندارد .این مناقش ه در
دو بعد حقوقی و سیاسی دو روند کام ً
ال متفاوت پیموده است .این مناقشه در بعد حقوقی پیرو مفاد قوانین
 Mario Rafaelli -1دیپلمات سرشناس ایتالیائی و از ف ّعاالن دولتی صلح

حقوق بینالملل عمومی و بشردوستانه و رویهی حقوقی حاکم بر مناقشات داخلی و بینالمللی ،مناقشهای
تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ،به اراضی این
حاکمیت و
تحمیلی میباشد که در آن ارمنستان با نقض
ّ
ّ
کشور تجاوز کرده و مرتکب جرائم بینالمللی نیز شده است که شناختهشدهترین جرائم بینالمللی ارامنه در

این مناقشه نسلکشی خوجالی و کلبجر میباشد .از سوی دیگر ،در بعد سیاسی این مناقشه میتوان شاهد
مباحث خنثی یا جانبدارانه از ارامنه بود .سازمانهای بینالمللی و کشورهای دخیل در این مناقشه همواره
یا از مواضع ارامنه بهطور صریح حمایت کردهاند و یا با سکوت خویش جنایات ارامنه را مورد تأیید و حمایت
ضمنی خویش قرار دادهاند .سازمانهای بینالمللی و مقامات سیاسی کشورهای دخیل در روند بحران در
تأسف و نگرانی
وضعیت آوارگان و
بهترین حالت از
ّ
ش��دت جنایات و نسلکشیهای حادث در قرهباغ ابراز ّ
ّ

کردهاند ،بدون آنکه از طرف متجاوز و خاطی نامی بیاورند.
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بررسی دیدگاهها و مواضع احزاب سیاسی ارمنی
و دیاسپورای ارمنی در قبال بحران قرهباغ

ولی کوزهگر کالجی

1

چکیده
تصور عمومی بر این اس�ت که در میان احزاب و گروههای سیاس�ی جامعه ارمنس�تان ،دیاسپورای ارمنی و دولت
ارمنس�تان در قبال موضوعات حساس سیاست خارجی این کشور ازجمله مناقشه قرهباغ دیدگاههای یکسانی وجود
دارد .این تصور ازآنجا ناشی میشود که موضوعات یادشده ،پیوند نزدیکی با هویت ملی ارامنه دارند .مطالعه و شناخت
دقیق این مواضع و رویکردها ضمن اینکه میتواند تصور عمومی نادرس�ت و دس�تکم غیرواقعبینانه را اصالح نماید،
ب�ا شناس�ایی جریانات و مواض�ع عملگرا و متمایل به صلح و ثب�ات در بطن جامعه ارمنی و تمیز آنه�ا از رویکردهای
آرمانگرایانه و رادیکال ،مس�یر صحیح و واقعبینانهای را برای دس�تیابی به حلوفصل بحران قرهباغ ترس�یم نماید .با
توجه به اینکه در سطح محافل دانشگاهی ،تحقیقاتی و حتی اجرایی کشور توجه اندکی به مواضع و دیدگاههای درونی
جامعه ارمنی نسبت به بحران قرهباغ شده است ،این پژوهش در دو بخش جداگانه به بررسی موضوع یادشده پرداخته
اس�ت .ازاینرو ،در بخش نخست ،دیدگاه احزاب محافظهکار ارمنی (جریان راست سیاسی) ،احزاب چپ ارمنی (جناح
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سوسیالیس�ت) و دیدگاههای احزاب لیبرال ارمنی و در بخش دوم نیز دیدگاههای جامعه دیاس�پورای ارمنی در قبال
مس�ئله قرهباغ موردمطالعه و واکاوی قرارگرفته اس�ت .س�والی که در این پژوهش مطرح میشود این است که ،آیا در
میان احزاب سیاس�ی ،دیاس�پورای ارمنی و دولت ارمنستان ،دیدگاهها و مواضع یکسانی در قبال بحران قرهباغ وجود
دارد و میتوان دیدگاههای متکثر و متفاوتی را در بطن جامعه ارمنی متصور بود؟ در این پژوهش ،برای پاس�خگویی به
محافظهکار ،چپ و لیبرال ارمنی ،دیاس�پورای ارمنی و دولت ارمنستان دیدگاههای بسیار متفاوتی در قبال موضوعات
حس�اس و تأثیرگذار سیاست خارجی ارمنس�تان وجود دارند که طیف متنوع و متکثری از رویکردهای عملگرایانه تا
آرمانگرایان�ه را در برمیگی�رد .ازاینرو ،در فرایند حلوفصل بحران قرهباغ و دس�تیابی ب�ه صلح پایدار باید جریانات
سیاسی و فکری و گروههای سیاسی منعطف و عملگرا تقویت و موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ارمنستان ،آذربایجان ،قرهباغ ،دیاسپورای ارمنی ،احزاب ارمنی

 -1پژوهشگر گروه مطالعات اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک (مجمع تشخیص مصلحت نظام)
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این سواالت از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی استفادهشده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،که در میان احزاب

 )1مقدمه
منطقه قرهباغ س��رزمینی است باس��تانی که به دو بخش جلگهای (سفلی) و کوهستانی (علیا) تقسیم       
میشود .بخش سفلی در شمال واقعشده و شهر گنجه مرکز آن است و بخش کوهستانی آن با عنوان رسمی
«استان خودمختار قرهباغ کوهستانی» 1شناخته میشود .بخش کوهستانی تقریباً  12/5درصد کل سرزمین
قرهباغ را در برگرفته اس��ت .مس��احت این منطقه  4388کیلومترمربع ،درازای آن از جنوب به شمال 120
کیلومتر و پهنایش از خاور به باختر بین  35تا  60کیلومتر است .منطقه قرهباغ از  5ناحیه شامل عسکران،
مارتونی ،دیزاق ،شوشا و آغدره و همچنین دو شهر به نامهای خانکندی (استپاناکرت) و شوشا 5 ،شهرک،
یک قصبه و  220روس��تا تشکیلشده است (زارع شاهمرس��ی .)1-2 :1387 ،نام منطقه قرهباغ که ارامنه از آن
با عنوان «آرتس��اخ» 2یاد میکنند ،بیش از آنکه یادآور طبیعت زیبا و ویژگییهای تاریخی و فرهنگی آن
باشد 3،عمدتاً تداعی کننده یکی از پایدارترین مناقشات قومی است .مرزبندیهای تحمیلی و ناهمخوان با
واقعیات تاریخی و اجتماعی دوران شوروی موجب شد پایههای بسیاری از مناقشات قومی و سرزمینی نظیر
آبخازیا ،اوستیای جنوبی ،آجاریا ،قرهباغ و نظایر آن در فضای منطقه قفقاز شکل گیرد که تنها ارمغان آن
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افزایش تنش و بیثباتی برای ملتها و دولتهای منطقه بود.
طی دو دهه گذش��ته ،نحوه مواجه ب��ا بحران قرهباغ مهمترین چالش مدیریتی در عرصه سیاس��ت
خارجی ارمنستان است .این بحران که در انتهای دهه  1980میالدی ،سطحی محدود و محلی را تجربه
مینمود ،با فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل دو کشور ارمنستان و آذربایجان ،ابعادی فراتر از
مرزهای منطقه قرهباغ به خود گرفت و عم ً
ال به رویارویی نظامی و سیاسی باکو -ایروان انجامید .هرچند،

▪ سال سيزدهم ▪ شماره  39و ▪ 38تابستان و پاييز ▪ 1393

منطقه قرهباغ با برگزاری رفراندوم اس��تقالل و برگزاری انتخابات متعدد کوشید ماهیتی مستقل از خود
در روند تحوالت نشان دهد ،اما حمایت مستقیم سیاسی ،اقتصادی و نظامی دولت ارمنستان از رهبران
این منطقه موجب شده است این کشور عم ً
ال بهعنوان یکی از طرفین اصلی مذاکرات صلح طی دو دهه
1 . Autonomous District Mountainous Karabagh
2 . Artsakh

 -3در مورد پیشینه تاریخی و ویژگیهای منطقه قرهباغ ،عالوه بر اثر پرویز زارع شاهمرسی ،آثار متعدد دیگری نیز به زبان فارسی نگاشته شده
است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
 -4عبداالحد بهراد ،قرهباغ در چشمانداز تاریخ .تبریز :انتشارات ارک.1372 ،
 -5صمد سرداری نیا ،قرهباغ در گذر تاریخ .تبریز :انتشارات ندای شمس.1384 ،
 -6رافی (هاکوپ ملیک هاکوپیان) ،ملوک خمسه؛ قرهباغ و پنج ملیک ارمنی آن از فروپاشی صفویه تا جنگهای ایران و روس .ترجمه آرا
دراستپانیان ،تهران :نشر و پژوهش شیرازه ،چاپ اول.1385 ،
 -7ناصر تکمیل همایون« ،نگاهی به قرهباغ در مسیر تاریخ ایران» ،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،سال دوم ،شماره  ،1تابستان  ،1372صص .59-98

گذشته مطرح شود.
اکن��ون بی��ش از دو دهه از پایان جن��گ قرهباغ و اعالم آتش در منطقه میگ��ذرد؛ اما علیرغم تمامی
کوش��شهای میانجیگرایانه همچنان وضعیت «نه جنگ ،نه صلح» بر منطقه قرهباغ حاکم است و همین
امر دورنمای دس��تیابی به صلح و ثبات پایدار در این منطقه را با دش��واری روبهرو س��اخته است .در روند
مذاکرات صلح قرهباغ ،دولتهای آذربایجان و ارمنستان به همراه سه کشور فرانسه ،روسیه و آمریکا (بهعنوان
روسای گروه مینسک) همواره نقش اصلی و تعیینکنندهای را ایفا نمو دهاند؛ هرچند این مذاکرات طوالنی و
فرسایشی به نتیجه مشخص و ملموسی دست نیافته است .دراینبین ،شناسایی و تبیین دیدگاههای طرفین
اصلی بحران قرهباغ میتواند به تعریف دقیق رویکردها باهدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه
کمک ش��ایانی نماید .به همین دلیل است که س��ازمان امنیت و همکاری اروپا که گروه مینسک بهعنوان
زیرمجموعه آن مدیریت فرایند صلح قرهباغ را بر عهده دارد ،از چند سال قبل اقدام به مصاحبه و رایزنی با
احزاب ،گروههای سیاس��ی و انجمنهای مردمی تأثیرگذار در آذربایجان ،ارمنستان و منطقه قرهباغ نموده
است ،تا فراتر از سطح دیپلماسی رسمی و دولتی با دیدگاههای مختلف و مؤثر در بطن جامعه آذری و ارمنی
نیز آشنایی حاصل شود.
ن که جمهوری اسالمی ایران از ابتدای آغاز بحران قرهباغ همواره بهعنوان یک بازیگر فعال
با عنایت به ای 

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

77

و تأثیرگذار در روند مدیریت این بحران بوده و نیز با توجه به غفلتی که در محافل دانشگاهی ،تحقیقاتی و
اجرایی کشورمان در رابطه با مطالعه دیدگاههای درونی جامعه آذربایجان ،ارمنستان و قرهباغ صورت پذیرفته
است ،این پژوهش درصدد است بامطالعه دیدگاهها و رویکردهای مختلف یکی از طرفین اصلی این بحران
در این پژوهش با اس��تفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی ،دیدگاهها و مواضع احزاب سیاس��ی اصلی
جامعه ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی در قبال بحران قرهباغ مورد شناسایی و تبیین قرار میگیرد،
تا ش��ناخت دقیقتر و واقعبینانهتری از دیدگاهها و رویکردهای یکی از طرفین اصلی بحران قرهباغ حاصل
ش��ود .اما پرسش اینجا است که آیا در بطن جامعه ارمنس��تان اعم از احزاب سیاسی ،دیاسپورای ارمنی و
دولت ارمنستان ،دیدگاهها و مواضع یکسانی در قبال بحران قرهباغ وجود دارد؟ آیا به دلیل پیوند نزدیکی
که مسئله قرهباغ با هویت ملی ارامنه دارد ،میتوان دیدگاههای متکثر و متفاوتی را در بطن جامعه ارمنی
متصور بود؟ اگر اینگونه است ،دیدگاههای کدام طیف سیاسی و اجتماعی به حلوفصل مسالمتآمیز بحران
قرهباغ نزدیکتر است؟
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یعنی جمهوری ارمنستان ،گام کوچکی را در راستای برطرف نمودن این خالء مطالعاتی بردارد .بدین منظور،

 )2چارچوب نظری
سیاست خارجی کشور ارمنستان در عمل با توجه به شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ،تجربیات و حافظه
تاریخی ،شناس��ایی نسلکش��ی ارامنه ،حفظ امنیت ملی ،تحوالت منطقه قرهباغ ،مشکالت و چالشهای
اقتصادی و پیوس��تگی با جامعه دیاس��پورا شکلگرفته اس��ت .بهمنظور درک بهتر تأثیر موارد یادشده بر
شکلگیری سیاست خارجی نوین ارمنستان ،کاربست الگوی تحلیلی توماس اندرسون میتواند مفید باشد.

1

روش اندرس��ون جهت درک ش��رایط ژئوپلیتیکی کشورهای کوچک به کار میرود و بدینصورت است که
در مرحله اول ،ضمن توصیف ویژگیهای کشور موردنظر ،یک رجوع تاریخی را باید انجام داد که در آن به
روابط تاریخی آن با قدرتهای بزرگ پرداخته میش��ود .مرحله بعد توجه به منازعات جغرافیایی میباشد
و در مرحله آخر باید درکی صحیح از وضعیت کنونی کشور موردنظر در منطقه و روابط آن با همسایگان
حاصل شود .در این مرحله است که بهاندازه کشور و منابع طبیعی آن توجه میشود .اندرسون سپس به
نقش کشورهای قدرتمند یا هژمون در آن منطقه توجه مینماید که بهطور ویژه سیاست خارجی کشورهای
بزرگ را در قبال کشور کوچک مورد نظر بررسی میکند و از این رهگذر است که مؤلفههای ژئوپلیتیکی آن
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آشکار میشود ) .(Anderson,1994:123بدین ترتیب ،بنیانهای سیاست خارجی یک کشور کوچک بر اساس
الگوی تحلیلی اندرسون در سه بخش اصلی زیر صورت میپذیرد:
 -1رجوع تاریخی؛  -2بررس��ی منازعه تاریخی؛  -3بررس��ی عوامل ژئوپلیتیکی کنونی و نوع رابطه با
قدرتهای بزرگ .نمودار شماره  1الگوی تحلیلی توماس اندرسون را نشان میدهد.
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نمودار شماره  : 1الگوی تحلیلی توماس اندرسون برای تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی

-1کاربستاین الگوی تحلیلیبر سیاستخارجی ارمنستان،از سویدکتر محمدجعفر جوادی ارجمند و یزدانکیخسرودولتیاریصورتپذیرفتهاست  .

کاربست الگوی تحلیلی اندرسون برای تحلیل سیاست خارجی ارمنستان به این دلیل مفید است که
ارمنس��تان یک کشور کوچک در نظام بینالملل به ش��مار میرود و در روند شکلگیری سیاست خارجی
نوین و مس��تقل آن هر س��ه مؤلفه اصلی الگوی اندرسون بهروشنی مشاهده میشود .مؤلفه نخست یعنی
رجوع تاریخی ،نشاندهنده تأثیر تجربیات تاریخی ارامنه بهویژه نسلکشی ارامنه در سال  1915میالدی بر
سیاست خارجی ارمنستان است که پیامدهایی چون قطع روابط دیپلماتیک با ترکیه ،افزایش وجه هویتی
منازعه قرهباغ و تالش برای شناسایی بینالمللی نسلکشی را در پی داشته است.
مؤلفه دوم یعنی منازعه جغرافیایی نیز بیانگر منازعه قرهباغ است که نتایج مهمی چون عدم شکلگیری
روابط دیپلماتیک با آذربایجان ،شکلگیری گفتمانهای متفاوت در مورد میزان اهمیت و نقش دیاسپورا در
سیاست خارجی ارمنستان ،افزایش تنش با ترکیه و گرایش به سمت ایران و روسیه (به دلیل نیاز استراتژیک
و رضایت از میانجیگری این دو کشور در روند منازعه قرهباغ) به دنبال داشته است .مؤلفه سوم یعنی عوامل
ژئوپلیتیکی کنونی نیز نشان دهنده کوچک بودن سرزمین ارمنستان و محصور بودن آن در خشکی است که
پیامدهای مهمی نظیر ضعف امنیتی و ضرورت یافتن شرکت در پیمانهای نظامی منطقهای ،کمبود منابع
انرژی و برقراری روابط با ایران برای تأمین انرژی ،عدم دسترسی به دریای آزاد و تمایل به روابط گسترده
با گرجستان و روسیه را در پی داشته است( .ارجمند و دولتیاری .)216 :1391 ،نمودار شماره  2گویای کاربست
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مؤلفههای الگوی تحلیلی اندرسون در سیاست خارجی ارمنستان است.
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نمودار شماره : 2کاربست الگوی تحلیلی توماس اندرسون در سیاست خارجی ارمنستان

بدین ترتیب ،بنیانهای اصلی سیاس��ت خارجی مس��تقل و نوین ارمنستان بر پایه مؤلفههای یادشده
شکل گرفت .بهعبارتیدیگر ،روندی که بهصورت عملی در مقطع ابتدایی دهه  1990میالدی شکل گرفت،
نهتنها پایههای اصلی سیاست خارجی مستقل و نوین ارمنستان را بنیان نهاد؛ بلکه بعدها در اسنادی رسمی
و فرادس��تی نظیر قانون اساس��ی و سند امنیت ملی منعکس گردید و جهتگیری کالن سیاست خارجی
ارمنستان بر پایه آن شکل گرفت.
اما سیاس��ت خارجی ارمنس��تان ضمن حفظ این چهارچوب کالن ،در عرصه عملی شاهد شکلگیری
گفتمانهای متعددی از سوی دولتهای مختلف ارمنستان بوده است .علت اصلی این امر را باید نوسان سیاست
خارجی ارمنس��تان بین دو مفهوم منافع ملی و س��رزمینی ارمنستان (وجه غیر ایدئولوژیک و عملگرایانه) و
دادخواهی و آرمان ارمنی (وجه ایدئولوژیک و آرمانگرایانه) دانست که در مقاطع مختلف ،بنا به اقتضائات داخلی،
شرایط منطقهای و  بینالمللی به یکی از دو مفهوم یادشده سوق پیدا میکرد .در کانون مفهوم منافع ملی و
سرزمینی ارمنستان مواردی چون حفظ امنیت ملی ارمنستان ،عادیسازی مناسبات سیاسی با آذربایجان و
ترکیه ،خارج کردن ارمنستان از محاصره اقتصادی و سیاسی و بازگشایی مرزها ،تأمین رشد و رفاه اقتصادی،
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی و مسیرهای صادرات و واردات ارمنستان قرار دارد و در مقابل مواردی چون
حمایت همهجانبه از ارامنه قرهباغ و تشکیل دولت مستقل قرهباغ ،شناسایی بینالمللی قتلعام ارامنه بهعنوان
نسلکشی و جنایت علیه بشریت بهویژه از سوی دولت ترکیه ،عذرخواهی از بازماندگان و پرداخت غرامت به
آنان و مخالفت با هرگونه عادیسازی مناسبات با ترکیه و آذربایجان پیش از شناسایی قتلعام ارامنه از سوی
آنکارا و شناسایی استقالل و حاکمیت منطقه قرهباغ از سوی باکو مطرح میشود .مروری بر تحوالت سیاست
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خارجی ارمنستان طی دو دهه گذشته بهروشنی گویای چالش دولتهای مختلف در نحوه مدیریت این دو
وجه عملگرایانه و آرمانگرایانه است.
 )3دادههای پژوهش
 )3-1بخش نخست :احزاب ارمنی و بحران قرهباغ
در بطن جامعه ارمنستان نیروها و جریانات مختلف اجتماعی و سیاسی وجود دارند که محصول تاریخ
پرفراز و نش��یب ملت ارمنی بهویژه طی یک س��ده اخیر است .در واقع هر یک از جریانات اصلی و فعال در
عرصه سیاسی ارمنستان از یک عقبه تاریخی ،اجتماعی و فلسفی برخوردار هستند و بهعبارتیدیگر هیچیک
از آنها در خالء شکل نگرفته است و هر یک از آنها با توجه به پیشینه تاریخی ،مشروعیت و کارآمدی ،طبقات

مختلف جامعه کنونی ارمنستان را نمایندگی میکنند .همین امر موجب شده است تا دهها جریان و حزب
سیاسی در تاریخ معاصر ارمنستان شکل گیرد و با رسیدن این کشور به استقالل سیاسی در ابتدای دهه
 1990میالدی ،فرصت و امکان فعالیت آزادانه و مستقیم در عرصه تحوالت سیاسی و اجتماعی ارمنستان
را پیدا نمایند .نکته بارزی که در رابطه با احزاب سیاسی ارمنی به چشم میخورد ،تعدد و تنوع بسیار باالی
آن است .طبق آمار وزارت دادگستری ارمنستان در سال  2002میالدی بیش از  126حزب ثبتنامشده و
رسمی در ارمنستان به فعالیت سیاسی میپرداختند .هرچند با توجه به انحالل و ادغام بسیاری از احزاب
کوچک ،این میزان در سالهای بعد کاهش یافت و در سال  2007میالدی به  74و در سال  2012میالدی
به  77حزب ثبتنامشده و رسمی رسید.
بهطورکلی ،درنتیجه سیر تحول تاریخی جامعه ارمنی در قرون مختلف ،حاکمیت هفتادساله کمونیسم
و قرار گرفتن جامعه ارمنس��تان پس از اس��تقالل در مس��یر دموکراتیزسیون موجب شکلگیری احزاب
سیاسی متعددی با سه نوع جهانبینی کام ً
ال متمایز در جامعه ارمنستان شده است :احزاب محافظهکار
ارمنی (جناح راست سیاسی و ملیگرا) ،احزاب چپ ارمنی (جناح سوسیالیست) و احزاب لیبرال ارمنی.
اما فعالیت احزاب سیاسی ارمنی در فرهنگ سیاسی خاص این جامعه صورت میگیرد .فرهنگ سیاسی
ارمنی از یکسو برخوردار از عناصر هویتبخش و وحدتگرایی چون زبان ارمنی ،کلیسای ملی گریگوری
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و سنتها و ارزشهای تاریخی و فرهنگی ملت ارمنی بهعنوان شالوده فرهنگ سیاسی است .بازتاب این
عناص��ر هویتبخ��ش و به عبارتی بهتر وحدتبخش را میتوان بهروش��نی در دیدگاهها و مواضع احزاب
محافظهکار (ملیگرا و جناح راس��ت) ،سوسیالیس��ت (جناح چپ) ،لیبرال و حتی دیاسپورای ارمنی در
سطح بینالمللی ،به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای منطقه قرهباغ (آرتساخ) مشاهده نمود،
که بهنوعی نقطه مش��ترک همه جریانات سیاسی ارمنی اس��ت .اما از سویی دیگر ،رویکردهای احزاب و
گروههای سیاس��ی ارمنی در رابطه با چگونگی تحقق اهداف یادش��ده بسیار متکثر و بعضاً متفاوت است
که همین امر زمینهساز بسیاری از کشمکشها و  بحرانهای سیاسی جامعه ارمنستان طی دو دهه اخیر
بوده است .درمجموع ،این وحدت و تکثر بیانگر وجود نوعی «الگوی وحدت در عین کثرت» در فرهنگ
سیاس��ی ارامنه اس��ت ،که نقش قابلتوجهی در شکلدهی احزاب و جریانات مختلف سیاسی ارمنی ایفا
نموده اس��ت .بحران قرهباغ و نحوه حلوفصل آنیکی از مصادیق ب��ارز الگوی وحدت در عین کثرت در
فرهنگ سیاس��ی جامعه ارمنستان به ش��مار میرود که احزاب و گروههای سیاسی جامعه ارمنستان با
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قبال تحقق اهداف آرمان ارمنی (دادخواهی ارمنی) ،شناس��ایی قتلعام ارامنه بهعنوان «نسلکشی» در

دیدگاهها و رویکردهای متفاوتی به آن مینگرند .در این بخش کوش��ش خواهد ش��د دیدگاهها و مواضع
احزاب عمده سه جریان فکری محافظهکار ،چپ سوسیالیست و لیبرال ارمنی در قبال بحران قرهباغ مورد
مطالعه و بررسی قرار گیرد ،تا درک بهتری از این موضوع حاصل شود.
  )3-1-1دیدگاههای احزاب محافظهکار ارمنی (جناح راست سیاسی و ملیگرا)
سنت محافظهکاری در جامعه ارمنستان ریشه در تاریخ پر فراز و نشیب قوم ارمنی و نیز سنتها،
آیین مس��یحیت ،ناسیونالیسم ارمنی و غیریتسازی این قوم دارد .ازاینرو ،پیشینه جریانات و احزاب
محافظ��هکار ارمن��ی را باید در روند تحوالت تاریخی جامعه ارمنس��تان بهوی��ژه در اواخر قرن نوزده و
اوایل قرن بیس��تم و نیز مقطع دستیابی ارمنستان به استقالل سیاسی در ابتدای دهه  1990میالدی
جس��تجو کرد که موجب شکلگیری و پویایی جریانات و احزاب قدرتمند و تأثیرگذاری چون جنبش
ملی ارامنه و حزب جمهوریخواه ارمنستان گشت که علیرغم رقابت سیاسی بین احزاب یادشده و نیز
وجود برخی تفاوتها در اهداف و برنامهها ،از اصول و مبانی مش��ترکی نظیر حفظ هویت قومی ارامنه
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ب��ا تأکی��د بر میراث تاریخی ،فرهنگ ،زبان و نژاد ارامنه ،حفظ س��نتهای اجتماعی  و اخالقی جامعه
ارامنه ،یکپارچگی ملی میان ارامنه داخل ارمنستان و دیاسپورای ارمنی در سراسر جهان ،حفظ هویت
مس��یحی ارامنه 1،حلوفصل مناقش��ه قرهباغ به نفع ارامنه ساکن در قرهباغ ،سازماندهی کوششهای
بینالمللی برای شناسایی قتلعام ارامنه به دست ترکان عثمانی در سال  1915میالدی ،توسعه روابط
با فدراس��یون روس��یه و نیز ایران برای حفظ توازن قوا در برابر آذربایجان و ترکیه بهموازات گسترش
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تدریجی مناس��بات ارمنس��تان با جهان غرب پیروی میکنند .ذکر موارد یاد شده به این معنی نیست
که احزاب چپ سوسیالیستی و یا لیبرال جامعه ارمنستان ،توجهی به تاریخ ،فرهنگ ،هویت و مسائلی
چون قرهباغ و شناس��ایی قتلعام ارامنه ندارند ،بلک��ه این موارد در احزاب محافظهکار ارمنی بهمراتب
پررنگت��ر اس��ت .ضمن اینکه در درون جریان محافظهکار ارمنی طی��ف متنوعی از احزاب آرمانگرا و
رادیکال تا احزاب میانهرو و عملگرا وجود دارد که دیدگاههای متفاوتی را در قبال موضوعات حساس
سیاست خارجی ارمنستان اتخاذ مینمایند.
  -1نکته شایان توجه در روند تاثیرگذاری احزاب محافظهکار ارمنی ،پیوند گسترده و عمیق آنها با کلیسای گریگوری – کلیسای ملی ارامنه -است.
اگرچه در دوران هفتاد ساله کمونیسم ،آیین مسیحیت و کلیسا نتوانست نقش تاریخی و همیشگی خود را در جامعه ارمنی ایفا کند ،اما فروپاشی
شوروی ،منجر به تجدید حیات سیاسی و اجتماعی کلیسا در جامعه ارمنستان شد  .

مرور تحوالت سیاسی ارمنستان نشان میدهد که کانونهای اصلی قدرت در ارمنستان یعنی ریاست
جمهوری و پارلمان همواره در کنترل احزاب محافظهکار یعنی جنبش ملی ارامنه (از   1990تا 1998
می�لادی) و حزب جمهوریخواه (از  1998تاکنون) قرار داش��ته اس��ت و همین امر بهروش��نی گویای
اهمیت و جایگاه قابلتوجه جریان محافظهکاری درصحنه سیاسی ارمنستان است .هرچند این دو حزب
محافظهکار که در فضای ناسیونالیستی حاکم در مقطع استقالل ارمنستان شکل گرفتند و بنیانگذاران
آنها از اصلیترین رهبران جنبش قرهباغ بودند ،در عرصه قدرت بهتدریج رویکردهای عملگرایانهای را به
نمایش گذاشتند .ترپطروسیان بهعنوان رهبر جنبش ملی ارامنه ،اقدام به برقراری آتشبس با جمهوری
آذربایجان در سال  1994میالدی نمود؛ اقدامی که در همان مقطع از دید احزابی چون داشناکسوتیون و
حزب جمهوریخواه با اتهامات و انتقادات تندی نظیر سازش و خیانت به آرمان ارمنی تعبیر شد و مقدمات
س��قوط دولت ترپطروس��یان و جنبش ملی ارامنه را در سال  1998میالدی فراهم نمود .اما این روند به
شکلی دیگر برای حزب جمهوریخواه نیز تکرار گردید .این حزب در روند فعالیت خود حتی گام را فراتر
از جنبش ملی ارامنه نهاد و اقدام به عادیسازی مناسبات با دولت ترکیه در سال  2008میالدی نمود؛
اقدامی که منجر به خروج اعتراضی حزب داشناکس��وتیون از ترکیب دولت سرکسیان و انتقادات شدید
جامعه دیاسپورا و احزاب مخالف بهویژه ترپطروسیان و ائتالف سیاسی موسوم به کنگره ملی ارامنه گردید
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ک��ه با ی��ادآوری رویکرد رهبران حزب جمهوریخواه بهویژه محور کوچاریان -سرکس��یان ،آنها را به عدم
صداقت و استفاده ابزاری از آرمان (دادخواهی) ارمنی نمود .واقعیت امر این است که رهبران هر دو جریان
جنبش ملی ارامنه و حزب جمهوریخواه در مواجه با واقعیتها و باهدف شکستن محاصره اقتصادی از
انتظارات گروه مینسک و نهادهایی چون اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین تصمیمی
را اتخاذ نمودند تا بتوانند بر مشکالت اقتصادی فراوان جامعه ارمنستان غلبه نموده و کشور را به سمت
توسعه و پیشرفت اقتصادی هدایت نمایند.
ازای��نرو ،مواض��ع این دو حزب برخالف بس��یاری از اح��زاب ارمنی و نیز انجمنه��ای متعلق به
دیاس��پورای ارمنی ،از لحنی معتدلتر و رویکردهای بهمراتب عملگرایانهتر برخوردار اس��ت ،که دلیل
اصل��ی آن را بای��د تجربه عین��ی دو حزب جنبش ملی ارامنه و ح��زب جمهوریخواه در عرصه قدرت
سیاس��ی ارمنس��تان دانس��ت .مروری بر مواضع و دیدگاههای ده حزب محافظهکار اصلی ارمنس��تان
بهروشنی گویای این موضوع است.
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سوی دولتهای آذربایجان و ترکیه و نشان دادن حسن نیت در سطح منطقه و جهان ،برآورده ساختن
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جدول شماره  :1دیدگاه احزاب محافظهکار (جناح راست سیاسی و ملیگرا) در قبال مسئله قرهباغ
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ردیف

عنوان حزب

دیدگاه حزب

1

جنبش ملی ارامنه
(های هاماز گائین شارژوم)

تنها یک راه حل واقع بینانه و مرحلهای میتواند موفق به حلوفصل مسالمتآمیز این مناقشه
بیانجامد .جنگ باید اس��تثناء (نه قاعده) باشد .این مس��اله صرفاً از طریق برگزاری مذاکرات
صلح قابل حلوفصل است.

2

حزب جمهوریخواه ارمنستان
(هایاستانی هانرا پتاکان کوساکتسوتیون)

الف :حق منطقه قرهباغ در تعیین سرنوشت خود باید در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته
ش��ود؛ ب :قرهباغ نباید در اختیار آذربایجان قرار بگیرد؛ ج :امنیت مردم قرهباغ و مرزهای آن
باید تضمین شود؛ ج :ارمنستان و قرهباغ باید مرز مشترک داشته باشند؛  د :حل مسئله قرهباغ
نباید به مرزهای ارمنستان هزینهای را تحمیل کند؛ ه :قرهباغ باید بهعنوان یکطرف مذاکره
در روند مذاکرات صلح شرکت کند.

3

حزب وحدت ملی
(آزگائین میابانوتیان)

بهمنظور حلوفصل صلحآمیز مناقش��ه قرهباغ و برونرفت مذاکرات از بنبست کنونی ،تعریف
واقعیتهای ذیل ضروری اس��ت :الف :مساله آرتس��اخ موضوع حق تعیین سرنوشت ملتها و
حقوق بش��ر اس��ت؛ ب :در فرایند حلوفصل این مسئله ،جمهوری ارمنستان باید به هنجارها
و اص��ول حقوق بینالملل احت��رام بگذارد؛ ج :هیچ گونه توافق��ی در رابطه با وضعیت قرهباغ
نمیتواند بدون مشارکت کامل قرهباغ در روند مذاکرات به نتیجه برسد   .

4

حزب محافظهکار ارمنستان
(هایستانی پاهپانوقاکان کوساکتسوتیون)

پاس��خ به مس��ئله قرهباغ در حیطه دادخواهی ارامنه نیس��ت ،اما در فرصتهایی که ش��رایط
ژئوپلیتیک فراهم میآورد ،میتواند مورداستفاده قرار گیرد.

5

رنسانس دموکرات -مسیحی
(کریستونیا -ژوقوو راداکان وراتسناند
کوساکتسوتیون)

6

حزب دوران نوین
(نور ژاماناکنر)

موضع حزب در قبال مس��ئله قرهباغ ،تأس��یس یک دولت در این منطقه است و در این راستا
باید کوشش فراوانی برای شناسایی آن در سطح بینالمللی صورت گیرد.

7

حزب جمهوری
(هاران پتیوتیون کوساکتسوتیون)

ح��زب به مس��اله  ناگورنو -قرهباغ در چهارچ��وب همکاریهای منطقهای و ثبات و توس��عه
نهادهای دموکراتیک مینگرد.

8

حزب وطن دموکراتیک
(ژوقو وردا واراکان هیرینک
کوساکتسوتیون)

درزمینه حلوفصل مساله قرهباغ ،باید به گذشته و رویکردهای مبتنی بر حق تعیین سرنوشت
بازگشت؛ همراه با اثبات این نکته که اصل تمامیت ارضی با توجه به شرایط قرهباغ کوهستانی
قابلاعمال بر این منطقه نیست.

9

حزب سرزمین پدری ارامنه
(هایوتس های رینیک)

جمهوری قرهباغ پیشتر این مسئله را حل کرده است.

10

حزب ارامنه متحد
(میاور واتس هایر کوساکتسوتیون)

حلوفصل مسئله قرهباغ بر اساس «حق تعیین سرنوشت ملتها» ضروری است.

ضروری اس��ت به آرتساخ (قرهباغ) بهعنوان یکطرف مذاکره نگریسته شود .اولویت حزب در
این رابطه ،دس��تیابی به حلوفصل مس��المتآمیز و به رسمیت شناس��اندن قرهباغ در سطح
بینالمللی است .حزب در نظر دارد به نهادهای بینالمللی کمک نماید که در زمینه همگرایی
ناگورنو -قرهباغ بهعنوان تضمینی برای تعیین حق سرنوشت و امنیت منطقه فعالیت میکنند.
همکاری با آذربایجان بهمنظور دستیابی به ثبات و اتحاد قفقازی بسیار حائز اهمیت است.

 )3-1-2دیدگاههای احزاب چپ ارمنی (جناح سوسیالیست)
آش��نایی جامعه ارمنی با اندیشه چپ مارکسیس��تی طی سه مرحله تاریخی صورت گرفت .در مرحله
نخست ،حضور دانشجویان ارمنی در اروپای قرن نوزدهم و آشنایی مستقیم با اندیشههای مارکس ،انگلس
و پلخانف و حضور و نقش فعال دانش��جویان و گروههای زیرزمینی ارمنی در جریانات چپ انقالبی روسیه
در اواخر نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم ،موجب شکلگیری احزاب چپ قدرتمندی نظیر فدراسیون انقالبی

ارمنی (داشناکسوتیون) و سوسیالدموکرات هنچاکیان در جامعه ارمنی گشت .مرحله دوم با استقرار نظام
کمونیستی در شوروی آغاز شد و با حاکمیت حزب کمونیست ارمنستان ،جامعه ارمنی بیش از هفتادسال
تحت تأثیر مس��تقیم اندیش��ه چپ قرار گرفت و این اندیشه در تمامی شئون زندگی سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی آن اثرات خود را بر جای نهاد .اما مرحله سوم حضور و تأثیرگذاری اندیشه چپ در جامعه ارمنی
به مقطع پس از استقالل ارمنستان برمیگردد .در این مقطع ،احزاب قدیمی و با سابقهای چون هنچاکیان و
داشناکسوتیون پس از هفتادسال دوری از وطن به ارمنستان بازگشتند .از سویی دیگر ،مشکالت و بحرانهای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه ارمنستان در دهه  1990میالدی زمینه مناسبی را برای ظهور گروهها
و احزاب جدید چپ فراهم آورد .در این مقطع ،نظام اقتصادی ارمنستان حرکت خود را برای عبور از وضعیت
متمرکز سوسیالیستی به سمت اقتصاد بازار آزاد آغاز کرد که در بطن خود تورم شدید ،بیکاری گسترده و
بیثباتی اقتصادی ،کاهش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه و نیز بسیاری از خدمات رایگان دوران شوروی
در زمینههای بهداش��تی ،آموزش��ی ،مسکن و بازنشس��تگی را به همراه داشت .در چنین وضعیتی ،احزاب
چپ ارمنی با  در پیشگرفتن نوعی سوسیالیسم تعدیلشده و مشابه احزاب سوسیالدموکرات اروپایی ،به
حمایت از طبقات مختلف کارگری ،دانشجویی و زنان پرداختند و با اتخاذ سیاستهایی در جهت تعدیل
سیاستهای خصوصی سازی ،برقراری نظام فراگیر تأمین اجتماعی ،عدالت اجتماعی و برابری دستمزدها
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توانستند بخشی از طبقات ناراضی جامعه ارمنستان پس از استقالل را همراه خود سازند.
هرچند توجه به این نکته نیز شایان توجه است که احزاب سوسیالیست ارمنی بهمانند تمامی احزاب
چپ ،برداشتهای واحد و یکسانی از آموزههای مارکسیستی ندارند .درحالیکه هنچاکیان ،داشناکسوتیون
کالسیک مارکسیستی را تعدیل نمودند و بهویژه در حوزه مالکیت ،پذیرای اصل تنوع مالکیت یعنی حوزههای
دولتی و خصوصی شدند ،برخی دیگر از احزاب چپ نظیر حزب کمونیست ارمنستان (که پس از استقالل
ارمنس��تان به حیات سیاسی خود ادامه داد) و حزب مارکسیست ارمنستان همچنان بر اصول کالسیک و
ارتدوکس��ی مارکسیسم یعنی مخالفت با هرگونه خصوصی سازی ،حمایت از کنترل و حضور کامل دولت
در حوزههای سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماعی و اتخاذ سیاست خارجی ضد غربی و ضد امپریالیستی تأکید
میکنند .بااینوجود ،احزاب چپ ارمنی حتی احزاب با س��ابقهاي چون هنچاکیان و داشناکسوتیون هرگز
نتوانس��تند طی دو دهه اخیر به بازیگر مسلط صحنه سیاسی ارمنستان تبدیل شوند و چنانچه اشاره شد
کنترل اصلی قدرت در اختیار احزاب محافظهکار و ملیگرایی چون جنبش ملی ارامنه و حزب جمهوریخواه
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و حزب دموکراتیک ارمنس��تان ،با در پیش گرفتن الگوی احزاب سوسیالدموکرات اروپا بسیاری از اصول

قرار گرفت .اما علیرغم این مساله ،نمیتوان نقش ،جایگاه و تأثیرگذاری اندیشههای چپ کمونیستی را در
جامعه ارمنستان نادیده گرفت.
یکی از مهمترین عرصههای پویش و تأثیرگذاری احزاب چپ ارمنی ،حوزه سیاست خارجی است .احزاب
چپ بهویژه حزب باس��ابقه و بانفوذ داشناکسوتیون نقش مهم و تأثیرگذاری در پیگیری اهداف دادخواهی
ارمنی و عدم برقراری هرگونه روابط دیپلماتیک ارمنستان با ترکیه و آذربایجان پیش از شناسایی رسمی
قتلعام ارامنه و اعطای حق تعیین سرنوشت به ارامنه قرهباغ و استقالل این منطقه ایفا نمو دهاند .هرچند
بهمانند احزاب محافظهکار ،دیدگاههای متفاوتی از سوی احزاب چپ ارمنی در رابطه با نحوه مواجه با موارد
یادش��ده وجود دارد  .جدول شماره  2بهروش��نی گویای این تکثر در بین هشت حزب چپ ارمنی (جناح
سوسیالیست) در قبال مسئله قرهباغ است.
جدول شماره  :2دیدگاههای احزاب چپ ارمنی (جناح سوسیالیست) در قبال مسئله قرهباغ
ردیف

عنوان حزب

دیدگاه حزب

1

سوسیالدموکرات هنچاکیان
(سوتسیال-دموکراتاکان هنچاکیان
کوساکتسوتیون)

حزب هنچاکیان حلوفصل مساله آرتساخ را در چارچوب حق تعیین سرنوشت ملی و قوانین
بینالمللی میبیند و برای حفظ آتشبس و تداوم فرایند حلوفصل صلحآمیز این مناقش��ه از
س��وی سازمان امنیت و همکاری اروپا (گروه مینسک) کوشش میکند .حزب از گفتگو میان
مقامات ارمنس��تان ،ناگورنو -قرهباغ و آذربایجان و  نیز کشورهای میانجی با هدف حلوفصل
مساله و نیز استقرار مجدد عدالت تاریخی حمایت میکند.

2

فدراسیون انقالبی ارمنی
(داشناکسوتیون)
(های هِقاپو خاکان داشناکسوتیون)

پس از س��ال  1988میالدی ،آرتس��اخ یک انگیزه غیرقابل پیشبینی را نهتنها در این منطقه
بلکه در میان تمامی ارامنه جهان به وجود آورده است .در حقیقت آن را به یک جنبش ملی
لیبرال (آزادیخواهانه) تبدیل نمود .حزب در این روند ش��رکت نموده و در آینده نیز با تمام
قوا در این جنبش حضور خواهد داش��ت .حق تعیین سرنوش��ت بهعنوان بخش��ی از منش��ور
سازمان ملل متحد منطقاً و قانوناً باید در مورد ملت ارمنی (این منطقه) به اجرا گذاشته شود     .

3

حزب کمونیست ارمنستان
(هایاستانی کمونیستاکان کوساکتسوتیون)

این موضوع باید براس��اس حق اولیه همه ملتها از طریق «حق تعیین سرنوشت» حلوفصل
شود.

4

حزب مردم ارمنستان
(هایاستانی ژقور داکان کوساکتسوتیون)

موضع حزب این اس��ت که مس��اله قرهباغ با به شیوه مسالمتآمیز و از طریق مذاکره سیاسی
حلوفصل شود .قرهباغ باید در این مذاکرات بهعنوان یکطرف مستقل مشارکت داشته باشد.
حلوفص��ل مس��اله قرهباغ باید ب��ا تأکید بر اصل حق تعیین سرنوش��ت – حقی که بهصورت
بینالمللی شناساییشده است -پیگیری شود.

5

حزب دموکراتیک ارمنستان
(هایاستانی دموکراتاکان کوساکتسوتیون)
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حزب با اتکا بر یک حقیقتی غیرقابلانکار و واقعیتی برگش��تناپذیر معتقد است مردم آرتساخ
از طری��ق جنبش ملی-آزادیخواهانه و به ش��یوهای قانونی و مش��روع ،از حاکمیت آذربایجان
خارجش��ده و جمهوری قرهباغ را به یک شیوه دموکراتیک تشکیل دادهاند .گزینه توافق بر سر
حل مسائل باید بر یک اصل منحصربهفرد استوار باشد؛ یعنی توافق با شرایط یکسان که منجر
به حصول یک س��ازش نهایی گردد و شامل بستههای جامع پیمان عمومی باشد و تحقق مفاد
موردتواف��ق طبق یک جدول زمانبندی ثابت صورت پذیرد .درنهایت ،حزب حلوفصل مس��اله
قرهباغ را تنها از طریق برگزاری یک رفراندوم س��را س��ری و الحاق یکباره قرهباغ به ارمنستان
میسر میداند.

6

حزب کارگر متحد
(میاور واتس آشخاتان کائین کوساکتسوتیون)

7

حزب مردم
(ژقور داکان کوساکتسوتیون)

حزب معتقد است که این منطقه با توجه به معیارهای بینالمللی ،تقریباً حضورش را بهعنوان
یک کش��ور به اثبات رس��انده اس��ت .حلوفصل مس��أله قرهباغ نیز تنها باید از طریق مذاکرات
سیاسی حاصل شود و در روند آن ،قرهباغ باید بهعنوان یکطرف اصلی موردتوجه قرار گیرد و
تمامی تصمیمات باید بر پایه توافق با این منطقه انجام ش��ود .جمهوری ارمنستان باید امنیت
قرهباغ را تضمین نماید.

8

حزب مارکسیست ارمنستان
(هایاستانی مارکسیس تاکان
کوساکتسوتیون)

حزب به مس��اله قرهباغ بهعنوان یک موضوع مهم اس��تعمارزدایی مینگرد ،که پیامد سه توافق
ضمیمهش��ده و به اجرا گذاشتهشده در س��ال  1921میالدی میان ترکیه با بلشویکها است
که پیامد عهدنامه برست-لیتوفس��ک ،ارامنه را به دو بخش تقس��یم نمود .حلوفصل مس��اله
قرهباغ نیازمند دومین کش��ور مس��تقل ارمنی بهمنظور حمایت بیولوژیکی و فیزیکی از ارامنه
آرتس��اخ و مطابق با اصول حقوق بینالملل است .حزب به جنگ آرتساخ یک نبرد آزادیبخش،
میهنپرستانه و عادالنه مینگرد  .

حزب به حلوفصل قانونی و عادالنه مساله قرهباغ توجه ویژه دارد  .

 )3-1-3دیدگاههای احزاب لیبرال ارمنی
س��ومین جریان سیاسی و فکری مهم جامعه ارمنستان را جریان لیبرال تشکیل میدهد ،که متأثر از
آموزههای لیبرال دموکراسی ،خواستار استقرار نظامی دموکراتیک در جمهوری ارمنستان است .پیشینه این
جریان فکری نیز دارای سابقه بسیار طوالنی در جامعه ارمنی است و سابقه آن به قرن نوزدهم میالدی باز
میگردد .حضور دانشجویان و متفکران ارمنی در اروپا و آشنایی آنها با تفکرات و اندیشههای صاحبنظرانی
چون جان الک  1،منتس��کیو 2،ژان ژاک روس��و 3و جان استوارت میل 4موجب شد بخش مهمی از جامعه

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

87

روشنفکری و فعاالن سیاسی ارمنی به سمت این اندیشه نوپا و فراگیر روی آوردند .اندیشه لیبرال دموکراسی
که در بطن خود مفاهیمی چون حق تعیین سرنوش��ت ملتها ،استقالل سیاسی ،تشکیل دولت مدرن بر
پایه دولت -ملت (کشور ملت -پایه) 5،حاکمیت قانون ،احترام به حقوق و ارزشهای انسانی ،آزادی مذهب و
فرهنگی و ملی ارامنه بود .ازاینرو ،اندیشه لیبرال دموکراسی در خدمت نیروی قدرتمند ناسیونالیسم ارمنی
در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی قرار گرفت .بر چنین بستری بود که بهموازات تشکیل
احزاب سوسیالیس��تی داشناکسوتیون و هنچاکیان ،نخس��تین جریان منسجم لیبرال ارمنی تحت عنوان
«آرمناکان» 6در سال  1885میالدی شکل گرفت و در مقطع حساس اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
)1 . John Locke (1632–1704
)2 . Charles de Montesquieu (1689–1755
)3 . Jean-Jacques Rousseau (1712–1778
)4 . John Stuart Mill (1806–1873
5 . State-Nation
6 . Armenakan
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اندیشه را به همراه داشت ،کام ً
ال همسو با آرمان جامعه ارمنی برای کسب استقالل ارمنستان و حفظ هویت

تبدیل به یکی از جریانات اصلی سیاسی و فکری جامعه ارمنستان گشت .هرچند رهبران آرمناکان در آرمان
خود استقرار یک نظام قانونمند و دموکراتیک را مدنظر داشتند ،اما در گام نخست میبایست توان و انرژی
خود را معطوف به کسب استقالل سیاسی ارمنستان نمایند .ازاینرو ،بخش اعظم انرژی حزب آرمناکان و
دیگر جریانات لیبرال ارمنی معطوف به مبارزه با امپراطوریهای روسیه تزاری و عثمانی و کسب استقالل
ارمنستان گشت .اما این هدف که آرمان اصلی همه گروههای سیاسی و فکری ارمنی در آن مقطع به شمار
میرفت ،با استقرار نظام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به رؤیا مبدل گشت و جریانات لیبرال ارمنی
ازجمله حزب آرمناکان بهمانند دیگر احزاب چپ منتقد نظیر داشناکسوتیون و هنچاکیان مجبور به جالی
وطن گردید و بدین ترتیب به مدت هفتادسال اندیشه لیبرال نتوانست در فضای سیاسی ارمنستان مجالی
برای بروز و ظهور یابد  .
در چنین فضایی ،بس��یاری از کش��ورهای اروپای شرقی و جمهوریهای س��ابق شوروی در آسیای
مرکزی و قفقاز و حوزه دریای س��یاه و بالتیک ،نظام جمهوری را بر پایه آموزههای لیبرال دموکراس��ی
جایگزین نظام کمونیستی نمودند .ارمنستان نیز ازجمله کشورهایی بود که پس از دستیابی به استقالل
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سیاس��ی و متأثر از فضا و ش��رایط دگرگونش��ده جهانی ،نظام دموکراتیک را بر پایه ارزشهای لیبرال
دموکراس��ی را بهعنوان نظام سیاس��ی موردنظر خود برگزید ،که بهصورت بارزی در متن قانون اساس��ی
ی تر کمونیستی،
ارمنس��تان نیز به آن توجه شده اس��ت .بدین ترتیب پس از هفتاد سال حاکمیت توتال 
جامعه ارمنس��تان حرکت خود را در مسیر تحقق ارزشهای لیبرال دموکراسی آغاز نمود .این تحوالت،
زمینه مناسبی را برای شکلگیری نسل جدیدی از احزاب لیبرال ارمنی فراهم نمود که اهداف مشترکی
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چون ترویج و نهادینه ش��دن ارزشهای لیبرال دموکراسی ،رعایت حقوق بشر ،برگزاری انتخابات آزاد و
عادالنه ،چرخش آزادانه قدرت ،تضمین آزادی بیان و مطبوعات و س��ایر حقوق اساس��ی ،جدایی دین از
عرصه سیاس��ت و اجتماع و حرکت جامعه ارمنستان به س��مت همگرایی اروپایی و عضویت در اتحادیه
اروپا را دنبال مینمودند .هرچند چالشهای امنیتی و س��رزمینی ،جنگ قرهباغ ،روابط پرتنش با ترکیه
و آذربایجان ،مشکالت گسترده اقتصادی و بیتجربگی جریانات و احزاب سیاسی ارمنی در رعایت قواعد
دموکراتیک موجب شد روند نهادینه شدن ارزشهای لیبرال دموکراسی در جامعه ارمنستان بهکندی و
بعضاً با دش��واری صورت گیرد و فضای سیاس��ی ارمنستان به سمت احزاب محافظهکار و ملیگرا (جناح
راست) سوق پیدا کند .شرایط یادشده ،بهصورت طبیعی بر رشد و پویش جریانات سیاسی لیبرال ارمنی
تأثیرات خود را برجای نهاد و به همین دلیل هیچ حزب و جریان سیاسی لیبرالی نتوانست طی دو دهه

گذش��ته کانونهای اصلی قدرت سیاسی ارمنس��تان بهویژه در دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری را از
آن خود نماید .بااینوجود نمیتوان نقش و تأثیرگذاری احزاب لیبرال را درصحنه سیاسی کنونی جامعه
ارمنستان را با توجه به طبقه متوسط نوظهور جامعه ارمنستان و همسویی مواضع و اهداف احزاب لیبرال
ارمنی با معیارها و ارزشهای موردنظر اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نادیده گرفت .همین
امر ظرفیت مناس��بی را برای پویش و تأثیرگذاری احزاب لیبرال در عرصه سیاس��ت خارجی ارمنستان
به وجود آورده اس��ت .درحالیکه احزاب محافظهکار ارمنی کوش��ش میکنند نوعی تعادل را در روابط
ارمنس��تان با روس��یه و جهان غرب پدیدآورند و احزاب چپ نیز به دلیل پیشینه فکری و تعلقات سنتی
خود گرایش شدید به روسیه دارند ،احزاب لیبرال خواهان کاهش سطح وابستگی ارمنستان به روسیه و
توجه جدیتر دولت به روند همگرایی با اتحادیه اروپا و پیمان ناتو هستند .در همین راستا ،احزاب لیبرال
دیدگاههای متفاوتی را نیز در قبال مسئله قتلعام ارامنه و بحران قرهباغ ارائه میکنند که طیف متکثری
را در برمیگیرد .جدول شماره  3گویای مواضع و دیدگاههای هشت حزب لیبرال ارمنی در قبال مسئله
قرهباغ است.
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

جدول شماره  :3دیدگاههای احزاب  لیبرال ارمنی در قبال مسئله قرهباغ

1

حزب کشور قانونمند
(حاکمیت قانون)
(اوریانت یرکیر کوساکتسوتیون)

هیچ گزینهای جز حلوفصل مس��المتآمیز مناقشه قرهباغ وجود ندارد .این امر باید منجر به
تحقق کامل حق تعیین سرنوشت ملت آرتساخ شود .عالوه بر این ،وضعیت «دو  ژور» قرهباغ
نباید در سطحی پایینتر از وضعیت «دو فاکتو » کنونی باشد.

2

حزب میراث
(ژارانگوتیون)

مناقش��ه قرهباغ باید به شیوهای مس��المتآمیز و قابلقبول برای عموم حلوفصل گردد و این
منطقه باید بهعنوان یکطرف کامل مناقش��ه در روند مذاکرات حضورداشته باشد .ارمنستان
در صورت��ی از حلوفصل مناقش��ه حمایت میکن��د که مذاکرات مانع از بازگش��ت قرهباغ به
آذربایجان شود و حاکمیت ارمنستان بر سرزمینهای خود نیز نقض نگردد   .

3

حزب وفاق ملی
(آزگایین همائزینوتیان کوساکتسوتیون)

ب��ا توج��ه به صداقت م��ا در قبال حلوفصل مس��المتآمیز و عادالنه مس��ئله قرهباغ ،تقویت
کارآمدی روند مذاکرات و حصول اطمینان از مش��ارکت مؤثر آرتس��اخ در این فرایند ضروری
است .حزب دو گزینه زیر را در خصوص حلوفصل مناقشه میپذیرد :تشکیل دولت خودمختار
مستقل و یا الحاق دوباره به ارمنستان .سایر راهحلها نمیتواند حق تعیین سرنوشت و امنیت
مردم قرهباغ را تضمین نماید.

4

حزب ارمنستان شکوفا
(بارگاواردج هایاستان کوساکتسوتیون)

کس��ب اطمینان از حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ مشروط به سازش هر دو طرف درگیر
اس��ت :به رس��میت ش��ناختن تضمینهای بینالمللی برای امنیت و حلوفصل مسالمتآمیز
مسئله آرتساخ از سوی ارمنستان و آذربایجان یکی از اولویتهای سیاست خارجی ارمنستان
اس��ت .بهموازات مذاکرات همهجانب��ه در چهارچوب فعالیتهای گروه مینس��ک ،حزب نگاه
ویژهای بهضرورت کمک به تأمین امنیت آرتس��اخ ،دموکراتیزهکردن آن ،توس��عه اجتماعی و
سیاسی و یکپارچگی منطقهای  این منطقه دارد و از هر نوع مذاکرهای که در آن حقوق کامل
آرتس��اخ رعایت شود ،استقبال میکند .بدیهی اس��ت هرگونه تصمیمگیری در مورد وضعیت
آرتساخ بدون توافق مردم این منطقه مردود و غیرقابلپذیرش خواهد بود.
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5

حزب دموکراتیک ملی
(آزگائین ژوقوف داوارکان کوساکتسوتیون)

ح��زب حلوفصل مس��اله قرهباغ را با توج��ه به موارد زیر مورد مالحظه ق��رار میدهد :ارجاع
موضوع به شناسایی بینالمللی جمهوری قرهباغ و همگرایی منطقه در ساختارهای بینالمللی؛
تأمین ارتباط منطقهای واقعی میان قرهباغ و ارمنس��تان؛ تضمین پرداخت خس��ارت مناسب
برای حقوق از دست رفته ارامنهای که مجبور به مهاجرت از آذربایجان شوروی (ازجمله دست
دادن سرزمین مادری) شدند.

6

حزب راه دموکراتیک
(ژوقوف داوارکان یوقی کوساکتسوتیون)

مس��ئله آرتس��اخ برای مدتی طوالنی مسئله مهم سیاس��ت داخلی و خارجی ارمنستان باقی
خواهد ماند .با پذیرش لزوم همکاری با نیروهای خارجی در حل منازعات آرتساخ ،الزم است
اولویت به کسانی داده شود که خود قادر به تضمین فرایند تصمیمگیری و نظارت هستند .از
این طریق میتوان به حفظ آتشبس و نیز ایجاد وضعیت دوفاکتو کمک نمود  .

7

حزب آزادی

به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت قرهباغ و ایجاد روابط سهجانبه میان ارمنستان،
قرهباغ و آذربایجان بسیار حائز اهمیت است  .

8

حزب لیبرال ارمنستان

حزب از حلوفصل مس��المتآمیز مس��اله قرهباغ از طریق اعطای امتی��ازات دوجانبه حمایت
میکند .حزب لیبرال اصول زیر را برای حلوفصل این مس��اله موردتوجه قرار میدهد :تحقق
حق تعیین سرنوش��ت برای م��ردم قرهباغ؛ تضمین امنیت مردم قرهباغ در سرزمینهایش��ان.
پیش از حلوفصل مس��اله قرهباغ ،ح��زب برای برقراری روابط میان ارمنس��تان و آذربایجان
در چهارچوب برنامه مش��ارکت ش��رقی اتحادیه اروپا اهمیت بس��یار فراوانی قائل اس��ت .این
امر میتواند س��کوی مناسبی برای ارتباطات بیش��تر و عمیقتر و نیز اعتماد متقابل میان دو
کشور باشد.

 )2-3بخش دوم :دیدگاههای جامعه دیاسپورای ارمنی
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

90

جمعیت کنونی ارامنه جهان بیش از  11میلیون نفر اس��ت ،که تنها   3/7میلیون نفر از آنها س��اکن
ارمنس��تان و منطقه قرهباغ هستند و نزدیک به هشت میلیون نفر دیگر در نتیجه مهاجرتهای اجباری و
داوطلبانه در یک فرایند یکصد ساله در بیش از  100کشور جهان ساکن ش دهاند ،که از آنها تحت عنوان
«دیاس��پورای ارمنی» یاد میشود .جامعه بزرگ دیاسپورای ارمنی به دلیل پیوندهای عمیق ملی ،تاریخی
و احساس هویتی و همبستگی ،بخشی جدایی ناپذیر از ملت ارمنی است و بخش مهمی از هویت ملی آن
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را تشکیل میدهد .این جامعه طی یک سده اخیر در روند تحوالت سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی
جامعه ارمنس��تان تأثیرات قابلتوجهی برجای نهاده اس��ت و ازاینرو هر نوع پژوهشی درباره تاریخ معاصر
ارمنس��تان بدون نادیده گرفتن نقش و تأثیرگذاری جامعه دیاسپورای ارمنی ،مطالعهای ناقص خواهد بود.
در مطالعه و بررسی برخی از احزاب سیاسی ارمنی نظیر فدراسیون انقالبی ارمنی (داشناکسوتیون) ،حزب
سوسیالدموکرات هنچاکیان و حزب لیبرال آرمناکان-رامگاوار به پیوند میان جامعه دیاسپورا و روند تحوالت
سیاسی جامعه ارمنستان اشاره شد .بااینوجود ،رابطه میان جامعه دیاسپورای ارمنی با بدنه اصلی جامعه
ارمنس��تان نهتنها محدود به جریانات سیاسی یادشده نیست ،بلکه با برخورداری از ابعاد مختلف سیاسی،
امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی ،رابطهای بسیار فراگیر و درعینحال پیچیده است.
   جامعه دیاس��پورای ارمنی نیز بهمانند احزاب و گروههای سیاس��ی درون جامعه ارمنستان دارای دو

ویژگی متمایز اس��ت که بیانگر نوعی الگوی وحدت در عین کثرت در بطن این جامعه اس��ت .دیاسپورای
ارمنه از یکسو برخوردار از مفاهیم وحدت بخشی چون تعلقخاطر به زبان ارمنی ،آموزههای مسیحی ،تاریخ
پردرد و رنج ارامنه و ارزشهای ملی و فرهنگی و نیز احس��اس قوی و محکم همبس��تگی عاطفی و روحی
اس��ت ،اما درعینحال به دلیل تأثیرپذیری از محیط زندگی در کشور میزبان ،به لحاظ ساختار اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی بسیار متکثر است .بهعنوانمثال ،شرایط زندگی ارامنه و برداشتهای فکری و سیاسی
ارامنه مقیم کشورهایی چون لبنان و قبرس با دیاسپورای ارمنی ساکن در آمریکا بسیار متفاوت است .به
همین دلیل باید میان معنی دو مفهوم انس��جام و وحدت تفکیک قائل ش��د .وحدت ارمنی در چهارچوب
یک ناسیونالیسم تاریخی و نقشآفرینی کلیسا و احزاب سنتی پدیدار شده است ،ولی انسجام معنی دیگری
دارد و معموالً تفاوتهایی در عرصه سیاس��ی و جریانات سیاسی مشاهده میشود که گاهی اوقات به نزاع
سیاس��ی نیز کشیده شده اس��ت (کلینی .)1390،با عنایت به نکات یادش��ده ،میتوان اهداف و دیدگاههای
مشترکی را در سطح جامعه دیاسپورای ارمنی مشاهده نمود که از سوی انجمنها و نهادهای این جامعه در
سطح ملی (کشورهای میزبان) و بینالمللی (نهادها و مراجع بینالمللی) دنبال میشود که مهمترین آنها
عبارتاند از :حفظ ارزش��های ملی ارامنه و انتقال آن به نس��لهای جدید؛ همکاری و مشارکت در تحوالت
جامعه  ارمنستان؛ شناسایی قتلعام ارامنه بهعنوان نسلکشی در سطح بینالمللی؛ گسترش و تحکیم روابط
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ارمنستان با سایر کشورها و حمایت بینالمللی از حق تعیین سرنوشت منطقه قرهباغ.
دیاسپورای ارامنه معتقد است قرهباغ ،بخشی از سرزمین تاریخی ارمنستان به شمار میرود ،که استالین
این بخش را ضمیمه آذربایجان کرد تا بتواند با استراتژی اختالفافکنی ،نفوذ خود را در قفقاز جنوبی حفظ
از س��رزمین تاریخی ارمنس��تان صورت گرفته است .ازاینرو ،بخش مهمی از اهداف و برنامههای تبلیغی و
البیهای سیاسی و رسانهای دیاسپورای ارامنه در سراسر جهان ،معطوف به پذیرش حق تعیین سرنوشت
برای ساکنین ارمنی منطقه ناگورنو -قرهباغ و مشروعیت بخشی به خودمختاری کنونی این منطقه تحت
حاکمیت دولت ارمنستان است .در همین راستا ،دیاسپورای ارمنی برای حفظ توازن قدرت و تأمین امنیت
منطقه قرهباغ ،از تمامی اهرمهای سیاسی و تبلیغی برای تحتفشار قرار دادن دولت آذربایجان بهره میجوید.
نمون��ه بارز این رویکرد را میتوان تصویب قانونی تحت عن��وان «تبصره  ۹۰۷قانون حمایت از آزادی» 1در
کنگره ایاالتمتحده آمریکا در سال  1992میالدی دانست که بهموجب آن دولت آمریکا را ملزم ساخت تا از
1 . Section 907 of the United States Freedom Support Act
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کند و رویارویی نظامی ارامنه با آذربایجان ،نه باهدف اش��غال منطقه قرهباغ بلکه باهدف آزادسازی بخشی

هرگونه کمک مستقیم به آذربایجان خودداری کند .این قانون در واکنش به تالشهای آذربایجان در جهت
منزویکردن و فلجکردن ارمنستان و قرهباغ در کنگره آمریکا تصویب شد و هرساله از سوی دولت آمریکا
تمدید میشود .نقش البی دیاسپورای ارمنی مقیم آمریکا در تصویب و تمدید این قانون بسیار شایان توجه
است .بااینوجود در روند تمدید این قانون وقفه کوتاهی به وجود آمد .پس از حوادث یازدهم سپتامبر۲۰۰۱
و پیوستن آذربایجان به صف متحدین آمریکا در جنگ با تروریسم ،اجرای این قانون با دستور جرج بوش
رییسجمهور وقت آمریکا معلق گردید ولی در س��الهای بعد تحت تأثیر و فشار البی ارامنه مجددا ً قانون
 907علیه آذربایجان اعمال ش��د که تاکنون ادامه دارد .ازآنجاکه تصویب این قانون ،نقش مهمی در عدم
اعطای کمکهای مالی و نظامی واشنگتن به باکو دارد ،دیاسپورای ارامنه همواره میکوشد بانفوذ در دولت
و کنگره آمریکا زمینه تمدید سالیانه آن را فراهم سازد؛ امری که بهجز مقطع کوتاه دوران جرج بوش ،در
بقیه مقاطع دو دهه گذش��ته همواره تحققیافته است .در همین راستا ،دیاسپورای ارمنی مخالف برقراری
هرگونه عادیس��ازی مناسبات با آذربایجان و ترکیه پیش از روشن شدن وضعیت منطقه قرهباغ است که
این رویکرد در رابطه با عادیسازی مناسبات ترکیه و ارمنستان در سال  2008میالدی بهروشنی مشاهده
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

92

ش��د) .(Welt,2012:53-62در بخش قبلی به نارضایتی دیاسپورای ارمنی مقیم آمریکا از تصمیم دولت باراک
اوباما در روند عادیسازی مناسبات ترکیه و ارمنستان اشاره شد .محور اصلی این نارضایتی ،تفکیک میان
دو موضوع نسلکش��ی و قرهباغ از فرایند عادیسازی مناسبات ترکیه و ارمنستان بود که دراینبین ،دامنه
اعتراض دیاس��پورا متوجه دولت سرکس��یان نیز گردید .به همین علت ،باید توجه داشت که کوششهای
دیاسپورای ارمنی الزاماً به معنی همسویی با رویکرد دولت ارمنستان در قبال مساله قرهباغ نیست .فرهاد
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کلینی ،این وضعیت را اینگونه شرح میدهد:

«واقعیت این است که دیاسپورای ارمنی از طریق احزاب سنتی ،سازمانهای غیردولتی

و اقدامات رس�انهای همواره پیگیر مس�اله قرهباغ بوده اس�ت .بااینوج�ود در برخی از
مقاطع ،این رویکرد از سیاستهای دولت ارمنستان فراتر میرود .چراکه آرمان ارامنه از

اهداف استراتژیک دولت ارمنستان متفاوت است .بهعبارتیدیگر ،محدودیتهای البی

ارمنی بهمراتب کمتر از گفتمان دولتی ارمنس�تان است و در موضوع قرهباغ با توجه به
روند مذاکرات با گروه مینسک ،دولت ارمنستان تعهداتی دارد که نظریه بازی سیاسی

را تحت تأثیر قرار میدهد .البی ارمنی در این زمینه گوشبهفرمان ایروان نیست و گاهی

نیز دولت ارمنستان را مجبور به واکنش و یا عقبنشینی عمل میکند .البی ارمنی سعی

میکند تا بهعنوان راهبر و همراه عمل کند و ازاینرو ،راهبرد خود را با دولت ارمنستان

الزام� ًا یکی نمیپندارد .در مقابل ،ایروان اج�ازه نمیدهد تا قدرت فرمان و مدیریت در
موضوع قرهباغ به نیروی دیگری واگذار شود .هرچند دیاسپورا نیز آمادگی این موضوع

را ندارد ،ولی انتظار دارد تا مطالبات آنها در معادالت قرهباغ منظور شود»(کلینی.)1390 ،

درمجموع ،علیرغم پیوندهای خونی ،تاریخی و فرهنگی که میان ارامنه وجود دارد ،اما در عمل روابط بسیار
پیچیده و پرفرازونشیبی در مناسبات دولت ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی پس از استقالل ارمنستان
رقم خورد که از آن میتوان به تقابل آرمانگرایی 1با عملگرایی سیاسی 2یاد نمود .جامعه دیاسپورای ارمنی
خود را وارث مستقیم نسلکشی ارامنه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی میداند .ازاینرو،
شناسایی این رویداد در سطح جهانی بهویژه از سوی دولت ترکیه ،عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت به
بازماندگان بهموازات استقالل قرهباغ یا الحاق این منطقه به ارمنستان در کانون آرمانخواهی دیاسپورای ارمنی
قرار دارد .در مقابل ،دولت ارمنستان بهعنوان مسئول سرنوشت وضعیت  3/5میلیون ارمنی ساکن ارمنستان
با دش��واریهای فراوانی مواجه اس��ت که دلیل اصلی آن به انسداد مرزهای ارمنستان با ترکیه و آذربایجان
بازمیگردد .به همین دلیل ،هر س��ه دولت ارمنس��تان پس از استقالل یعنی دولتهای لئون ترپطروسیان،
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روبرت کوچاریان و س��رژ سرکس��یان همواره به دنبال راهی برای حلو فصل مناقش��ه قرهباغ و عادیسازی
مناس��بات با ترکیه بودهاند .دراینبین ،دولتهای مختلف ارمنس��تان در عرصه بینالمللی نیز با فشارهایی
از س��وی سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپا ،پیمان ناتو ،سازمان امنیت و همکاری اروپا و دولت آمریکا برای
از مشکالت گسترده اقتصادی و بهبود سطح رفاه و معیشت مردم ارمنستان و نیز پاسخ به فشارها و انتظارات
بینالمللی ،با رویکردی مبتنی بر عملگرایی سیاسی در پی عادیسازی مناسبات با دولت ترکیه بدون توجه
به مس��ئله نسلکشی ارامنه برآمدهاند .طبیعی است که چنین رویکرد عملگرایانهای در تقابل با آرمانهای
جامعه دیاس��پورای ارمنی قرار دارد .بهعبارتدیگر ،در یکطرف دولت ارمنس��تان بهعنوان یک موجودیت
سیاسی و حقوقی قرار دارد که با محدودیتها و مالحظات فراوانی در عرصه داخلی و خارجی مواجه است
و در طرف دیگر ،صدها انجمن و سازمان مرتبط با دیاسپورای ارمنی وجود دارد که فارغ از این مالحظات و
1 . Idealism
2 . Political Pragmatism
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عادیسازی مناسبات با همسایگان مواجه بودهاند .به همین دلیل ،دولتهای مختلف ارمنستان برای رهایی

محدودیتها است و به همین دلیل از قدرت مانور بسیار فراوانی برای تعقیب آرمان ارمنی برخوردار است.
هرچند طرح این مسئله بدین معنی نیست که هیچ حوزه مشترکی میان دیاسپورا و دولت ارمنستان وجود
ندارد ،بلکه هدف فقط ترسیم کلی فضایی است که در دو دهه گذشته بر مناسبات دو طرف حاکم بوده است.
 )4نتیجهگیری
در این پژوهش ،کوشش شد فراتر از رویکرد رسمی دولت ارمنستان در قبال بحران قرهباغ که معموالً
آشنایی نسبی با آن وجود دارد ،دیدگاههای مختلف جامعه ارمنی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .بدین
منظور در بخش نخست ،دیدگاه احزاب سیاسی ارمنستان اعم از محافظهکار ،چپ سوسیالیست و لیبرال و
در بخش دوم نیز مواضع جامعه دیاسپورای ارمنی در قبال بحران قرهباغ موردبررسی قرار گرفت  .براساس
نتايج اين پژوهش نقاط اش��تراک ،افتراق ،رویکردهای منعطف و عملگرایانه و رویکردهای آرمانگرایانه و
رادیکال به شرح زیر شناسایی گردید.
الف :نقاط مشترک همه احزاب سیاسی و جامعه دیاسپورای ارمنی  :
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 -1ضرورت حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه قرهباغ؛  -2پذیرش حق تعیین سرنوشت برای مردم قرهباغ؛
 -3تضمین امنیت مردم قرهباغ؛  -4حضور منطقه قرهباغ بهعنوان یکطرف مستقل در روند مذاکرات صلح؛
ب :نقاط افتراق و اختالف احزاب سیاسی و جامعه دیاسپورای ارمنی:
 -1چگونگی قرار گرفتن مس��ئله قرهباغ در دس��تور کار سیاست خارجی ارمنستان؛  -2میزان و نحوه
حمایت سیاسی ،اقتصادی و نظامی دولت ارمنستان از منطقه قرهباغ؛  -3وضعیت حقوقی حاکم بر قرهباغ؛
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اعطای وضعیت خودمختاری ،اس��تقالل کامل سیاس��ی و یا الحاق به ارمنس��تان؛  -4نحوه برقراری روابط
دیپلماتیک میان ارمنستان و آذربایجان.
ج :احزاب سیاسی برخوردار از رویکردهای منعطف و عملگرایانه در قبال بحران قرهباغ:
 -1جنبش ملی ارامنه (محافظهکار) :تنها یک راهحل واقعبینانه و مرحلهای میتواند موفق به حلوفصل
مسالمتآمیز این مناقشه بیانجامد .جنگ باید استثناء (نه قاعده) باشد .این مساله صرفاً از طریق برگزاری
مذاکرات صلح قابل حلوفصل است.
 -2حزب سوسیالدموکرات هنچاکیان :حزب هنچاکیان حلوفصل مساله آرتساخ را در چارچوب حق
تعیین سرنوشت ملی و قوانین بینالمللی میبیند و برای حفظ آتشبس و تداوم فرایند حلوفصل صلحآمیز
این مناقشه از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا (گروه مینسک) کوشش میکند.

 -3حزب لیبرال ارمنستان :حزب برای برقراری روابط میان ارمنستان و آذربایجان در چهارچوب برنامه
مشارکت شرقی اتحادیه اروپا اهمیت بسیار فراوانی قائل است.
 -4حزب آزادی (لیبرال) :ایجاد روابط سهجانبه میان ارمنستان ،قرهباغ و آذربایجان موردحمایت حزب
آزادی است.
 -5حزب کشور قانونمند :هیچ گزینهای جز حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه قرهباغ وجود ندارد.
د :احزاب سیاسی برخوردار از رویکردهای آرمانگرایانه و رادیکال در قبال بحران قرهباغ:
 -1حزب جمهوریخواه ارمنس��تان :الف :حق منطقه قرهباغ در تعیین سرنوش��ت خود باید در سطح
بینالمللی به رس��میت ش��ناخته ش��ود؛ ب  :قرهباغ نباید در اختیار آذربایجان قرار بگیرد؛ ج :امنیت مردم
قرهباغ و مرزهای آن باید تضمین شود؛ ج :ارمنستان و قرهباغ باید مرز مشترک داشته باشند؛ د :حل مسئله
قرهباغ نباید به مرزهای ارمنستان هزینهای را تحمیل کند؛ ه :قرهباغ باید بهعنوان یکطرف مذاکره در روند
مذاکرات صلح شرکت کند.
 -2حزب راه دموکراتیک (لیبرال) :مس��ئله آرتساخ برای مدتی طوالنی مسئله مهم سیاست داخلی و
خارجی ارمنستان باقی خواهد ماند.
-3حزبمارکسیستارمنستان:حزببهجنگآرتساخیکنبردآزادیبخش،میهنپرستانهوعادالنهمینگرد  .
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 -4حزب سرزمین پدری ارامنه (محافظهکار) :جمهوری قرهباغ پیشتر این مسئله را حل کرده است.
 -5فدراس��یون انقالبی ارمنی (داشناکس��وتیون) :پس از س��ال  1988میالدی ،آرتس��اخ یک انگیزه
غیرقابلپیشبینی را نهتنها در این منطقه بلکه در میان تمامی ارامنه جهان به وجود آورده است .در حقیقت
نیز با تمام قوا در این جنبش حضور خواهد داشت .حق تعیین سرنوشت بهعنوان بخشی از منشور سازمان
ملل متحد منطقاً و قانوناً باید در مورد ملت ارمنی (این منطقه) به اجرا گذاشته شود     .
 -6حزب دموکراتیک ارمنستان :حزب حلوفصل مساله قرهباغ را تنها از طریق برگزاری یک رفراندوم
سراسری و الحاق یکباره قرهباغ به ارمنستان میسر میداند.
در مجموع میتوان گفت طیف متنوع و متکثری از دیدگاهها در بین احزاب و گروههای سیاسی ارمنی
و نیز جامعه دیاس��پورای ارمنی وجود دارد ،که نش��ان میدهد جامعه ارمنی در بطن خود از دیدگاههای
یکسانی نسبت به مسئله قرهباغ برخوردار نیست .همین امر مطالعات دقیق و جامعتری را در بطن جامعه
قرهباغ و نیز جمهوری آذربایجان بیشازپیش ضرورت میبخش��د .شناسایی و تقویت جریانهای فکری و
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آن را به یک جنبش ملی لیبرال (آزادیخواهانه) تبدیل نمود .حزب در این روند شرکت نموده و در آینده

گروههای سیاس��ی منعطف و عملگرا در ارمنس��تان ،آذربایجان و منطقه قرهباغ بهعنوان نخستین گام در
مس��یر دستیابی به صلح پایدار در این منطقه باید موردتوجه قرار گیرد .الزمه این امر عبور از رویکردهای
مبتنی بر «نگاه بیرونی» به تحوالت داخلی منطقه اس��ت .شناسایی و تقویت جریانهای فکری و سیاسی
منعطف و میانهرو در کشورهای ارمنستان و آذربایجان میتواند نقطه عطف مهمی در تغییر نوع رویکردهای
گذشته و ترسیم رویکردهای جدید مبتنی بر «نگاه درونی» به تحوالت منطقه باشد .کاربست این رویکرد
میتواند دیدگاههای صلحجویانه و عملگرا را در منطقه به یکدیگر نزدیک سازد؛ دیپلماسی رسمی و دولتی
را تحت تأثیر قرار دهد؛ زمینه ش��کلگیری یک راهحل بومی و موردقبول ملتهای منطقه را فراهم کند و
درنهایت پیامدهای منفی تحمیل هر نوع نگاه بیرونی را برای حلوفصل بحران به حداقل برساند .تجربیات دو
دهه گذشته حاکی از آن است که تنها در صورت اتخاذ چنین رویکرد از پایین به باالیی میتوان به استقرار
صلح و ثبات در منطقه قفقاز بهویژه در منطقه مورد مناقشه قرهباغ امیدوار بود.
منابع و مآخذ :
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تحلیل جنگهای ایران و روس در دوره فتحعلی شاه قاجار
فریدهفرهمندزاده

1

چکیده:
فتوحات آقا محمد خان و پیروزیهای چشمگیر قشون ایران باعث شده بود که قدرتهای منطقه ازجمله روسیه
با احتیاط با ایران رفتار بکنند .اما پس از قتل آقا محمدخان به دس�ت نزدیکان خود ،فتحعلی ش�اه که بهعنوان دومین
پادش�اه قاجار به پادشاهی رسیده بود ،از تغییرات جهان پیرامون خود بیخبر و با مفاهیم تغییریافته عرصه مناسبات
بینالمللی بیگانه بود .درنتیجه این بیخبری و غفلت ،توجه قدرتهای استعماری بهویژه روسیه به ایران معطوف شد.
این نقطه آغازی بود تا برخوردها و تنشهای سیاس�ی و نظامی بین ایران و روس�یه شدت یافته و درنهایت منجر به دو
جنگ مهم و سرنوشتساز بین ایران و روسیه گردد .دوره اول جنگ ایران و روسیه که ده سال به طول کشید به دلیل
شکست سپاه ایران منجر به امضای عهدنامه گلستان و دوره دوم جنگ ایران و روسیه نیز که به مدت  2سال در جریان
ب�ود ،پس از شکس�ت ایران منجر ب�ه عهدنامه ترکمن چای گردید .در این مقاله با اس�تفاده از روش تحقیق تاریخی و
توصیفی علل و پیامدهای دو جنگ ایران و روسیه مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است .در این پژوهش به این سؤال
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که چه عواملی باعث جنگهای ایران و روسیه شده و پیامدهای آن چه بوده ،پاسخداد ه شده است .نتایج و یافتههای
این پژوهش نشان میدهد ،که عوامل گوناگون داخلی و خارجی در شکلگیری جنگهای ایران و روسیه دخالت داشته
و پیامدهای منفی زیادی برای کشور داشته است.

 -1دستیار علمی تاریخ دانشگاه پیام نور واحد الهیجان
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کلیدواژهها :جنگ ایران و روس ،عهدنامه ترکمن چای ،عهدنامه گلستان ،فتحعلی شاه ،عباس میرزا

 )1مقدمه
روابط ایران با روس��یه در اوایل دوره قاجار خصمانه و حالت درگیری همیشگی داشت ،و در زمانی
که حکومت قاجار در حال تثبیت خود بود ،والی گرجس��تان به پش��توانه همکیش��ی با روسها اعالم
س از آن
استقالل نمود .درواقع ،درگیری و تنش میان ایران و روسیه در دوره آقامحمدخان آغاز شد و پ 
در زمان زمامداری فتحعلی شاه ادامه یافت .بنابراین ،گرجستان یکی از علل اساسی اختالف بین ایران و
روسیه بود .علت دیگر دستاندازی روسها به قفقاز این بود که ساکنان آن خواستار خودمختاری بودند.
از طرف دیگر مردم مناطق قفقاز ش��رقی یعنی گنجه  ،ش��یروان ،تالش  ،باکو عالوه بر مسلمان بودن،
طرفدار ایران بودند و این موجب نارضایتی روسها میش��د .اما ،هدف اصلی روس��یه در جنوب بیش��تر
توس��عهطلبی و دسترس��ی به آبهای آزاد بود  .چهار سال پس از مرگ آقا محمدخان ،گئورگی حاکم
گرجس��تان دوباره رسماً تحتالحمایگی روسها را پذیرفت و تزار روسیه تصرف قفقاز را در دستور کار
خود قرار داد .پس از تصرف تفلیس مرکز گرجس��تان ،توس��ط سیسیانف فرمانده روسی  فتحعلی شاه
که از الحاق گرجس��تان به روس��یه ناراحت بود ،فرمان حمله به گرجس��تان را صادر کرد و جنگهای
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سرنوشتساز ایران و روسیه آغاز گردید.
مطالع��ه تاریخ به لحاظ اینکه حاوی درسها و عبرتهای آموزندهای اس��ت ،میتواند بس��یار مفید و
ارزشمند باشد .در این میان ،دوره جنگهای ایران و روسیه از مقاطع بسیار حساس و سرنوشتساز تاریخ
ایران به شمار میرود .ازاینرو ،در این مقاله سعی شده وقایع مربوط به جنگهای ایران و روسیه در دوره
ی قرار گيرد .سؤالی که این مقاله میخواهد
اول و دوم با استفاده از روش تحقیق تاریخی مورد بحث و بررس 
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به آن پاسخ دهد ،این است که" چه عواملی باعث جنگهای ایران و روسیه شده و دالیل شکست ایران و
پیامدهای آن چه بوده است؟
 )2دادههای پژوهش
 )1-2مقدمات آغاز جنگ در دوره آقا محمدخان
از دیرباز ،گرجستان منطقه مورد ادعای حکومت ایران بوده است .ولی هر زمان که حکام ایرانی ضعیف
بودهاند یا ایران دارای حکومت مرکزی نبود ،این منطقه یا حکمرانانی داشتهاند که تابع حکومت ایران نبودهاند،
یا توسط حکومتهای همسایه اشغال میشدند .انگیزههای استقالل در حکام  و اشراف گرجستان بسیار بود
که با توجه به شرایط و رفتار حکومتهای ایرانی دچار شدت و ضعف میشد .ازجمله اینکه گرجیها به دلیل

مسلمان نبودن ،هرگز بهعنوان افرادی مانند ایرانیان مسلمان پذیرفته نشدند و حتی  گرجستان تقریباً تبدیل
به مکانی شده بود که هر از گاهی به بهانههای مختلف موردحمله و غارت قرار میگرفت.
گرجس��تان در طول تاریخ همواره موردتوجه همس��ایگان خود بوده است .موریس دوکوتزبوئه ،در این
مورد مینویس��د« :گاه ترکها باعث اختالل اوضاع گرجستان میش�دند که چرا با ایران روابط دوستانه
دارید و زمانی مورد مواخذه ایرانیان واقع میشدند که چرا ترکها را به خود راه دادهاید .گرجیان نه قادر
به جلوگیری از تهاجم آنان بودند و نه میتوانستند بیطرفی خود را حفظ کنند .این است که خود را در

دامن روسیه میانداختند» (دوکتزبوئه.)34 :1348 ،
ازنظر حکومت ایران ،تصرف گرجس��تان توس��ط روس��یه ،یک تجاوز آش��کار و الحاق تجاوزگرانه
قس��متی از خاک ایران به روسیه بود .حتی جرج فورس��تر کارمند کمپانی هند شرقی انگلیس که در
س��ال  1199ه .ق 1784/م .در مازندران به س��رمی برد ،نیز بهعنوان یک خارجی معتقد بود که این
حرک��ت روسه��ا و حرکات نظامی بعدی آنها« ،تجاوز» اس��ت آقا محمدخان ب��رای ایجاد حکومتی
یکپارچه و قدرتمند در ایران ،گرجستان را موردتوجه قرارداد .آقا محمدخان ابتدا نامهی تهدیدآمیزی
برای هراکلیوس حاکم تفلیس فرستاده و او را دعوت به اطاعت مجدد از حکومت ایران کرد (ميرخوند،

 :1380ج نه��م .)7382 ،ام��ا هراکلیوس بر س��ر اطاعت از ایران نبود و خود را زی��ر حمایت کاترین دوم،
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قدرتمندت��ر از آن حس میکرد که تهدید آقا محمدخان را جدی بگیرد .پس از بیاعتنایی هراکلیوس
به نامه آقامحمدخان ،واکنش طبیعی آقا محمدخان ،حمله به تفلیس در س��ال  1208ه .ق 1793/م
و تصرف آن بود (سپهر :1388،ج .)77 ،1
از اطالع از تصرف تفلیس به دست آقا محمدخان ،والریان زوبف را با حمایت گودوویچ به گرجستان فرستاد
و روسها پیشرویهای خود را با کمک خانهای یاغی محلی در منطقه آغاز کردند.
در همین زمان کاترین دوم در سال  1211ه .ق 1796/م فوت کرد (سپهر :1388 ،ج  .)82 ،1با فوت او و جایگزین
شدن پل اول ،سیاستهای دولت روسیه نیز تغییر یافت و دستور بازگشت روسها از قفقاز و گرجستان صادر
شد و در ظاهر آرامشی برقرار شد .اما این آرامش طوالنی نبود ،چراکه الکساندر اول بهجای پل به قدرت رسید و
سیاستهای توسعهطلبانه را دنبال کرد .در این هنگام آقا محمدشاه قاجار نیز که خبر حرکت روسها به منطقه را
شنیده بود و در حال حرکت به قفقاز بود ،در سال  1211ه .ق 1796 /م به دست نزدیکانش به قتل رسید (همان،

 )83و روسها شرایط را برای پیش روی و تجاوز به سرحدات ایران مساعد دیدند.
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پس از فراغت از این کار آقا محمدخان بهسوی خراسان رفت و این در حالی بود که کاترین دوم پس

 )2-2دوره اول جنگهای ایران و روسیه
پس از مرگ آقا محمدخان که فتحعلی ش��اه به قدرت رسیده بود ،هرچند در ابتدای حکومت خود با
رقبای متعددی روبهرو و تا حد زیادی در سرکوب و مهار آنها موفق بود ،ولی در برابر روسهایی که بهطور
مداوم در منطقه قفقاز پیش روی و یا برای اتباع ایرانی و بهعبارتدیگر اهالی گرجستان و بهویژه مسلمانان،
مزاحمت فراهم میکردند ،موفق نبود و چندان با جدیت برخورد نمیکرد.
با توجه به اینکه گئورگی جانشین هراکلوس حاکم گرجستان در ابتدای امر نسبت به اطاعت از ایران
اظهار تمایل کرد (ميرخوند :1373،ج نهم )7454 ،درحالیکه از ش��اه ایران انتظار میرفت با درایت بیش��تر و
سیاستهای مالیمتری با حاکم منطقهای چنین استراتژیک و با موقعیت متزلزل برخورد کند ،با درخواست
دربار ایران مبنی بر اعزام پس��ر گئورگی به ایران بهعنوان گروگان ،او عم ً
ال چارهای جز اطاعت از روسها و
پناه بردن به آنها ندید .سرانجام چنین شرایطی منجر به الحاق رسمی گرجستان به روسیه در سال 1214
ه .ق 1799 .م توسط تزار الکساندراول ،پس از فوت گئورگی شد (مالکوم :1362 ،ج  ،2ص  )158اختالفاتی که
بر سر این موضوع میان افراد خاندان حاکم بر گرجستان به وجود آمد ،به تفرقه و پراکندگی آنها انجامید
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

100

که از این میان الکساندر برادر گئورگی و سپس تهمورث پسر گئورگی به ایران پناهنده شدند.
یکی از دالیل آغاز جنگهای دوره اول میان ایران و روسیه ،تحریکات همین افراد و بهویژه تهمورث بود
که پس از حمله سیسیانف به گرجستان در سال  1218ه .ق 1803/م ،به دربار فتحعلی شاه آمده بود و مدام
فتحعلی شاه را تشویق به جنگ با روسیه میکرد (ميرخوند :1373 ،ج نهم )7529 _ 7526 ،اما دالیلی که از زمان
آقا محمدشاه حساسیت ایران را نسبت به این منطقه برمیانگیخت ،هنوز هم قوی بودند .با اعزام سیسیانف
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به منطقه از طرف روسها و پیشرویهای او ،مناطقی ازجمله گنجه به اشغال روسها درآمد (تاجبخش:1337 ،

 )27اخبار بدرفتاری روسها با مردم مناطق اشغالی و تسلیم پیدرپی خانات محلی در قرهباغ و ایروان ازجمله
جعفرخان دنبلی ،کلب علیخان نخجوانی و محمدخان قاجار ایروانی (نبلي110 :1351 ،؛ سپهر :1388 ،ج 1،125؛

ش��يرازي :1380 ،ج  )194-5 ،1در برابر تهدیدات سیس��یانف و نامه کمک خواهی جوادخان زیادلوی گنجوی
قاجار (ناس��خ التواریخ :1377 ،ج 124 ،1؛ روضه الصفا :1380 ،ج نهم )7524 ،به پایتخت و دربار ایران رس��ید .پس از
ارس��ال نامهای از س��وی دربار ایران به سیسیانف و اعتراض به عملکرد روسها (سپهر ،1388 ،ج  )124-5 ،1و
بیاعتنایی او ،سرانجام دربار ایران تصمیم به واکنش گرفت (روضه الصفا ،1373 ،ج نهم )7524 ،از اینرو ولیعهد
ایران عباسمیرزا در  27ذیحجه سال  1218ه .ق برای مقابله با روسها به آذربایجان فرستاده شد .الکساندر
میرزا پسر هراکلیوس والی تفلیس و احمدخان جوانشیر بیگلربیگی مراغه تبریز و «سایر سرداران» که عباس

میرزا را همراهی میکردند ،به برپایی اردوگاهی در تبریز انجامید (نبلي.)110 :1351 ،
باوجود زدوخوردهای کوتاه که با خیانت برخی خانهای محلی و یاری برخی دیگر همراه بود ،تا زمان
اولی��ن جنگ مهم میان ایران و روس��یه عباس میرزا آمادگی خ��ود را حفظ کرد .بهعنوانمثال ،جنگ اوچ
س از اینکه محمدخان
کلیسا باوجود خیانت اولیه محمدخان ایروانی ،به نفع سپاه عباس میرزا تمام شد .پ 
احساس کرد شرایط به نفع ایران تغییر کرده با فرستادن پسرش ابراز پشیمانی کرد ،که توسط عباس میرزا
بخشیده شد .وی درحالیکه توسط روسها غافلگیر شده و در ایروان به محاصره افتاد بود ،با یاری فتحعلی
شاه از محاصره خارج شد ،و روسها به تفلیس عقبنشینی کردند (ميرخوند :1373 ،ج نهم 7536 ،تا  ،/7540خور

موجي .)13 :1363 ،باوجود غفلت سپاه ایران ،سرگرم شدن به جمعآوری غنایم در هنگام نبرد و نگرانی از بابت
اموال خود ،این نبرد هرچند با فراز و نشیبهای فراوانی همراه بود به نفع ایران تمام شد ،و روسها را بهجانب
احتیاط سوق داد .هنوز هم سپاه ایران باوجود کاستیهای فراوان ،با سپاه روسها که تجهیزات بیشتر و بهتری
در اختیار داشت ،برابری میکرد .حتی خیانت افرادی از ایاالت شمسالدین لو و قزاق هم که در سپاه ایران
حضور داشتند ،تأثیر چندانی در تغییر روند پیروزی ایران نداشت (قائم مقام فراهاني.)22 ،1380 ،
با رس��یدن فصل زمس��تان در ماه رجب سال  1219ه .ق و آسودگی خیال ايران از بابت پیروزی که به
دست آورده بود ،عباس میرزا بخش بیشتر سپاه را مرخص کرد ،زیرا تأمین آذوقه و مقرری سپاه در فصل
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زمستان دشوارتر از سایر مواقع سال بود و از سویی پس از جنگهای متعدد و دوری سپاه از خانواده ،نیاز
به مرخص کردن افراد که عموماً از روستاییان و عشایر بودند و وظیفه تأمین معاش خانواده را نیز داشتند،
بیش��تر احساس میشد .این کار ،روسها را به تعرضات بیشتر تشویق میکرد ،بهویژه خیال روسها که از
از جمله تحرکات روسها در اواخر سال  1219ه .ق 1803/م ،فرستادن ژنرال شفت از سوی سیسیانف
ب��ه گیالن از طریق بندر انزلی با هدف تصرف انزلی بود .واقعهای که به شکس��ت روسها از حاکم گیالن،
میرزا موسی الهیجی در پیربازار و فرار آنها بهسوی قبه و دربند از طریق دریا انجامید (نبلي158-9 ،1351 ،؛

ميرخوند  :1373 ،ج نهم ،7550-1 ،اعتضادالس��لطنه .)110 :1370 ،سیس��یانف هم که به کمک ش��فت رفته بود از
 -1انگلیس در عهدنامهای به تاریخ  1215هـ.ق 1801/م که میان جان مالوم و حاج ابراهیم کالنتر ،امضا شده بود ،با ایران متعهد شده بود به ایران
در جنگ با فرانسه و افغانها کمک کند (رایت .)6-7 ،1381 ،با گذشت چهار سال از تاریخ عقد قرارداد ،ارتباط روسیه و انگلستان به دلیل دشمنی
فرانسه با انگلیس و تهدید ضمنی روسیه توسط فراتسه – با توجه به عالقمندی فرانسه به ارتباط با ایران که به عقد قرارداد فین کین اشتاین به تاریخ
 25صفر  1222هـ.ق  4 /مه  1807م .انجامید ،نزدیک تر و دوستانه تر شده بود .ضمن اینکه سفیر جدید ایران در بمبئی یعنی محمد بنیخان نیز
مورد بیاعتنایی انگلیسیها قرار گرفته بود.
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بابت متحد جدید ایران (انگلیس) راحت شده بود.1

اس��ماعیل بیک دامغانی شکس��ت خورد و عباس میرزا در غیاب او که گنجه را ترک گفته بود ،موفق شد
مسلمانان گنجه را به تبریز بکوچاند.
در این اثنا که گرجستان میان ایرانیان و روسها دستبهدست میشد ،قلعه شوشی در زمستان 1220
ه .ق 1805 /م مجددا ً موردحمله سیسیانف قرار گرفت و تصرف شد .در این ضمن ،شفت که به باکو رسیده
بود و به «بمباران» باکو پرداخته بود ،از نیروهایی که به سرداری عباس میرزا به کمک باکو شتافته بودند،
شکس��تخورده و در تالش به سیس��یانف پیوست .سیسیانف که دچار شکست ش��ده بود ،به دنبال انجام
مذاکرات صلح با مصطفی خان حاکم ش��یروان بود ،تا در آنجا نفوذ کرده و جای پای مطمئنی برای خود
بیابد .اما خود او دچار نیرنگ این حاکم شد و زمانی که برای مذاکره صلح پای دیوار قلعه آمده بود ،توسط
ابراهیمخان پس��رعموی حس��ینقلی خان بادکوبهای مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رس��ید (نبلي،

 / 1351:160س��پهر :1388 ،ج ،140 ،1خور موجي )14 :1363 ،پساز این واقعه ،ژنرال ش��فت نیز از طریق دریا به
ساری گریخت (نبلي160 :1351 ،؛ سپهر :1388 ،ج 140 ،1؛ خور موجي.)14 :1363 ،
ن پس که روسها تحرک جدی در منطقه نداشتند ،عباس میرزا به مطیع کردن خانهای محلی
از ای 
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

102

پرداخت و این عملیات منجر به این شد که ابراهیم خلیل خان جوانشیر که با روسها عهد دوستی بسته
بود ،دچار پشیمانی شده و خواهان اطاعت مجدد از حکومت ایران شود .روسها که از این موضوع آگاه شدند
شبانه ابراهیم خلیل و سیویک نفر از خویشانش را قتلعام کردند (ميرخوند :1373 ،ج نهم 7563 ،و  ،7565اعتضاد

السلطنه.)114 :1370 ،
تابستان سال  1221ه .ق 1805 /م .نبرد خانشین بینتیجه میان روس و ایران درگرفت و در این مدت
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نتیجه قطعی عاید هیچیک از دو طرف نشد .سپاه ایران باوجود تفاوت آشکار در تجهیزات و راهبرد جنگی
با روسها ،تقریباً بهخوبی مقاومت میکرد و منطقه گرجستان نیز بهطور قطعی به تصرف روسها درنیامده
بود و بین ایرانیها و روسها دستبهدست میشد.
باوجود تصرف ش��کی توس��ط روسها در س��ال  1222ه .ق  1807 /م ،به دلیل ناکارآمدی فرماندهی
نبلس��ین در گرجس��تان ،گدوویچ به منطقه اعزام ش��د (خور موجي .)14 :1363 ،اگرچه او در بدو ورود نقشه
حمل��ه به ای��روان را طراحی کرد ،گدوویچ پس از مدت کوتاهی ،در س��ال  1223ه .ق  1805م ،توس��ط
اس��تفانوف از ایران درخواس��ت صلح کرد (نبلي/184 :1351 ،روضه الصفا ،1380 ،ج نهم .)7591 ،باوجود ش��رایط
مناس��ب ب��رای حمله به ای��روان ،روسها از ای��ن کار صرفنظر کردند ،دلیل روسها ب��رای تقاضای صلح
و طف��ره رفتن از جنگ ،عالوه بر درگیریهایش��ان با فرانس��ه در اروپا ،مالحظه توانای��ی نظامی ایران بود

(قائم مقام فراهاني .)33 :1380 ،زیرا سپاه ایران هنوز آن اندازه آمادگی و استعداد نظامی از خود نشان میداد که
روسها را در مواجه با خود ،وادار به احتیاط کند .عباس میرزا هم بهعنوان نقشه جنگی و گرفتن مهلتی برای
تجدید قوا گاه به صرافت صلحطلبی میافتاد و روسها هم با توجه به این نکته از پذیرش صلح شانه خالی میکردند
(تاجبخش.)55-6 :1337 ،
امیدها به وعده انگلیسیها که بر اساس عهدنامه مالکوم-کالنتر ( 1215ه .ق  1801 /م) به وجود آمده
بود ،نتیجهای در برنداشت و ایرانیها را متوجه فرانسویها کرد .پسازاین که روابط ایران و فرانسه توسعه
یافت و معاهده فین کن اشتاین در  25صفر سال  1225ه .ق 4 /مه  807م میان دو کشور به امضا رسید،
ایران برای آزادسازی گرجستان از دست روسها دل به کمک فرانسه بست و تعلیم و تربیت نظامیان ایرانی
نیز به آن کشور سپرد شد.
در هرحال ،تقاضای صلح استفانوف رد شد (سپهر :1388 ،ج 1،158؛ ميرخوند ،1373 ،ج نهم )7591 ،و جنگ
ادامه یافت .فرانسویها نیز نتوانستند کمک مؤثری به ایران بکنند ،و در جریان مداخالت ژنرال کلود ماتیو
گاردان س��فیر فرانس��ه در ایران بهعنوان واسطه صلح (نبلي )193 :1351 ،نتیجهای عاید ایران نشد .چه آنجا
که سعی میکرد با وعده و وعید ،بدقولیهای دولت متبوعش را توجیه کند ،و چه آنجایی که پس از انعقاد
عهدنامه تیلسیت میان روسیه و فرانسه ،سعی در ایجاد صلح بین ایران و روسیه داشت.
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افتوخیز در احوال جنگ ،عالوه بر بدقولیها و بیاعتناییهای ناپلئون به تعهداتش در برابر ایران مطابق با
عهدنامه فین کن اشتاین ،بهویژه آنچه در جریان عهدنامه تیلسیت گذشته بود و بیاعتنایی که در حق سفیر
ایران در فرانسه روا داشته بودند ،باعث بیاعتمادی ایران نسبت به فرانسه و توجه مجدد به انگلیس که بهشدت
تضمین داده بود که روسها در زمان متارکه پیش از مذاکرات صلح ،عملیات نظامی علیه ایران نداشته باشند
(ميرخوند :1373 ،ج نهم )7593-4 ،ولی گدوویچ روسی با حمله به ایروان و نبلسین با حمله به نخجوان در سال
 1223ه .ق  1805 /م خالف آن را عمل کرد (خورموجي.)14 ،1363 ،
س��ردی روزافزون روابط ایران و فرانس��ه ،حملههای پیدرپی روسها به قلمرو ایران ،و درعینحال
وسوس��ههای انگلیس��یها که به دنبال نفوذ فرانس��ویها در ایران ،از فعالیت در ایران محروم مانده و از
سوی دیگر نگران حمله متحدین فرانسه و روسیه به هند بودند ،سرانجام باعث پذیرفتن سفیر انگلیس
در دربار ایران شد (شيرازي :1380 ،ج  )293- 1که به خروج سریع گاردان از تهران و سپس ایران انجامید
و پیماننامههایی میان ایران و انگلیس بسته شد .پیماننامههایی که هر بار برای ایران بیفایدهتر و کم
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سعی در نفوذ در دربار ایران را داشت ،گردید .بهویژه که گاردان در جریان میانجیگری میان ایران و روسیه،

امتیازتر بود .البته این وضعیت ،ارتباط مستقیمی با شرایط سیاسی و قوای نظامی ایران و نوسانات اوضاع
سیاسی اروپا داشت.
جن��گوگریزهای ایران و روس در برابر هم ،باز به تعویض فرمانده س��پاه روس انجامید .روسها برای
گرفتن نتیجه قطعی ،در اواخر سال  1223ه .ق  1805 /م گدوویچ را احضار کرده و ترومسوف را جانشین
او کردند (ميرخوند :1373 ،ج نهم 7612 ،؛ تاج بخش .)214 :1337 ،تورمسوف از اوایل سال  1224ه .حمالت خود
را آغاز کرد که درنتیجه از سپاهیان ایران با فرماندهی عباس میرزا و محمدعلی میرزا دولت شاه برادر عباس
میرزا شکستخورده ،به فکر صلح افتاد (نبلي222 :1351 ،؛ تاج بخش )214 :1337 ،شرایط تورمسوف در صلح
عبارت از این بود که دولت ایران بعضی والیات را به روس��یه واگذار کند ،در عوض روس��یه با واگذاری ارزنه
الروم عثمانی به ایران موافقت نماید (ميرخوند :1373 ،ج نهم 7616 ،و  .)7621شرایط روسها جای هیچ تردیدی
را برای رد کردن پیشنهاد صلح روسها باقی نگذاشت.
هجوم مجدد روسها به گنجه و شکست دوباره آنها (نبلي )224 :1351 ،و همچنین تقاضای صلح دوباره،
آن هم فردای روز شکست جنگ گنجه و عقبنشینی روسها به گرجستان مذاکرات گاهبهگاه و بینتیجه،
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متارکههایی که در برخی مواقع نقض میشدند و گاه بینتیجه به پایان میرسیدند تعویض تورمسوف با ژنرال
مرکز به دلیل بینتیجه بودن جنگها در سال  1226ه .ق  1808 /م (شيرازي :1380 ،ج 336 ،1؛ اعتمادالسلطنه،

 ،1363ج 1502 ،3؛ هدايت )362 :1373 ،شبیخونها و حملههای بینتیجه مرکز و تعویض او با ژنرال رویشچوف
در سال  1227ه .ق 1809 /م همه و همه نتوانستند روحیه و توان نظامی ایران را متزلزل کنند.
علیرغم فراز و نشیبهای فراوان در سپاه ایران ،آنچه در جریان جنگهای دوره اول ایران و روس اتفاق
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افتاده نشانگر آن است ،که تا این زمان ایرانیها بهخوبی در برابر قوای مهاجم روس مقاومت کردهاند .با توجه
به بیمباالتی و بیاعتنایی برخی از سران سپاه ایران که با عباس میرزا خصومت و رقابت داشتند ،یا اطاعت
از اصول نظامیگری را نمیپسندیدند ،و باوجود نوعی سردرگمی در سپاه ایران ازنظر فنون رزمی حاکم بر
سپاه که بهویژه پس از استقرار مستشاران فرانسوی و سپس انگلیسی بروز کرده بود ،مقاومت سپاه ایران تا
این زمان ستودنی و درخور توجه بود.
با توجه به پیمانشکنی فرانسویها نسبت به روسها 1که به نزدیکی روسیه با انگلیس انجامید ،سیاست
انگلیس که تاکنون بر پایه ادامه جنگ ایران و روس و تشویق ایران بهوسیله تعلیم سپاهیان ایرانی و کمکهای
نظامی یا وعدههای دیگر قرار داشت ،تغییریافته و بهسوی پایان دادن سریع جنگ ایران و روسیه ،آن هم به
 -1حمله فرانسه به روسیه در سال  1227ه.ق 1812 /م

نفع روسیه ،متمایل شد .از مهمترین دالیل این چرخش ،میتوان به خواست انگلیس مبنی بر یکسره کردن
تکلیف فرانسه در اروپا و تقویت جبهه نظامی متحدین خود علیه فرانسه بهوسیله سپاه روسیه اشاره کرد .از
سوی دیگر این تغییر سیاست برای انگلیسیها خالی از فایده نبود و خطر نزدیک شدن روسیه به هند از طریق
پیشروی در ایران نیز از بین میرفت (تاج بخش.)214 :1337 ،
س��رگور اوزلی که این زمان س��فیر انگلیس در ایران بود و به درخواست روسها قصد میانجیگری و
تحمیل هر چه س��ریعتر صلح به ایران را داش��ت (نبلي )278 ،1351 ،در این راه فعالیت فراوانی نمود و به
مدرس��ان انگلیسی سپاه عباس میرزا دستور توقف تعلیمات نظامی را صادر کرد (واتسن.)159-1348:60 ،
از سوی دیگر افتوخیزها در جریان مذاکرات صلح به دلیل رفتار نامناسب روسها و گاه توقعهای زیاده
از حد ایش��ان و گاه دودس��تگی در پذیرش یا رد مذاکرات صلح در دربار ایران ،که عم ً
ال به بینتیجگی
گفتگوهای صلح میانجامید (سپهر :1388 ،ج  )233-4 ،1وضع جبهههای جنگ و مذاکرات را عم ً
ال به حالت
تعلیق درآورده بود.
در چنین شرایطی فرصت نهایی به دست روسها افتاد و در شبیخونی در اصالن دوز بر سپاه ایران
غلبه کردند و نهایت استفاده را از این پیروزی به عمل آوردند .فشار انگلیسیها از طریق اوزلی بر شاه و
عباس میرزا در پذیرش صلح ،که در این زمان از اتحاد قطعی روس��یه و انگلیس آگاه شده بودند (واتسن،
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 )157 :1348وقوع برخی ش��ورشها در خانات محلی ازجمله شورش خواجه محمد کاشغری و ترکمنها
که قصد تسخیر گرگان و مازندران را داشتند ،تهدید روسها مبنی بر ادامه پیش رویهایشان در خاک
ایران ،باعث شد تا درنهایت فتحعلی شاه ،به صلح رضایت داده و به تاریخ  25شوال  1228ه .ق به تهران
میرزا ابوالحس��ن خان ش��یرازی ،وزیر دول خارجه و سرگور اوزلی وزیرمختار انگلیس در ایران و نماینده
روسیه یعنی ژنرال رویشچوف آغاز شد این مذاکرات به تاریخ  29شوال  1228ه .ق برابر  12اکتبر 1813
م به عقد عهدنامه گلستان منجر شد (همان )7650-1 ،که بهموجب آن ایران مناطق دربند ،باکو ،شیروان،
ش��کی ،قراباغ و قسمتی از تالش را رسماً به روسیه واگذار کرد و از تمامی ادعاهای خود در گرجستان و
داغستان صرفنظر کرد .همچنین غیرمستقیم قبول کرد که در دریای خزر نیرویی نداشته باشد .روسیه
هم خود را مکلف دانس��ت که عباس میرزا را در به دس��ت آوردن تاجوتخت کمک کند .مفاد عهدنامه
بهروش��نی ،دخالت مستقیم روس��یه را در امور داخلی ایران فراهم میکرد و به دلیل ابهامات زیادی که
در آن بود ،دست روسیه را در تفسیر و اجرای دلخواه آنها باز گذاشت ،و باعث نفوذ بیشازپیش روسیه
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بازگردد (ميرخوند  :1373 ،ج نهم .)7649 ،پسازآن مذاکرات صلح در گلستان قرهباغ ،میان نمایندگان ایران

در ارکان سیاس��ی و نظامی ایران ش��د .به دلیل وجود ابهام در مفاد عهدنامه گلستان ،موارد اضطراری و
مهمی از قبیل تعیین حدود مرزها و سرحدات نیز سالها به طول انجامید ،و این موارد یکی از دالیل و
انگیزههای آغاز جنگ دوم ایران و روسیه بود.
 )3-2دوره دوم جنگهای ایران و روس
 )1-3-2مقدمه جنگ
اندک توجهی به مفاد عهدنامه گلس��تان ،ابهامات متعددی را روش��ن و مشخص میکند .ازجمله این
ابهامات که از اصلیترین دالیل آغاز دومین دوره جنگهای ایران و روس ش��د ،ابهامات س��رحدی اس��ت.
اولین بار در س��ال  1231ه .ق اعتراض به ابهامات س��رحدی توسط ایران با فرستادن میرزا ابوالحسن خان
ش��یرازی به روس��یه مطرح شد؛ با این مضمون که بخشی از خاک ایران یعنی تالش توسط روسها اشغال
شده است .ولی سفیر ایران ،بهصراحت پاسخ منفی دریافت کرد (تاجبخش .)231 :7133 ،در سال  1231ه .ق/
1817م سفیری از جانب دولت روس همراه سفیر ایران به ایران روانه شد (شيرازي :1380 ،ج  )1،439تا به این
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اختالفات و ابهامات رسیدگی کند .سفیر روسیه – الکساندر یرملوف – نظامی کارکشتهای بود که احساسات
منفی او نس��بت به نایبالسلطنه عباس میرزا بهعنوان س��ردار سپاه ایران ،بهزودی در جریان تالشهای او
علیه ولیعهد در همدستی با مخالفان او ،آشکار شد .پس از ورود یرملوف به تبریز ،به حضور شاه در چمن
سلطانیه راهنمایی شد (ميرخوند :1373 ،ج نهم )7720 ،و در آنجا پیشنهادها و درخواستهای دولت روسیه را
بهقرار زیر مطرح کرد:
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 )1همکاری ایران با روسیه علیه عثمانی.
 )2دخالت روسیه در دفع راهزنان خوارزم.
 )3تعیین کنسول در گیالن.
 )4تعیین حدود توالش و توقف وکالی طرفین در حدود.
سه پیشنهاد اول رد شد و چهارمین پیشنهاد موکول به استقرار یرملوف در تفلیس شد که در آن زمان
نیز ،یرملوف با بازگرداندن مناطق اش��غالی مخالفت کرد (ش��يرازي :1380 ،ج  / 462-4 ،1واتس��ن.)178 :1348 ،
رفتاری که یرملوف پس از ش��نیدن پاسخ رد از شاه و بازگشت به تفلیس بهعنوان فرماندار کل گرجستان
در پیش گرفت ،آنچنان غیر منعطف بود که دولت ایران به این نتیجه رس��ید ،که این رفتار مقدمهای بر

بهانهجویی و آغاز جنگ دیگری علیه ایران از سوی روسهاست (سپهر :1388 ،ج .)295 ،1
باوجود آمدن س��فرای دیگر ازجمله مزارویچ روس��ی به س��ال  1233ه .ق  1818 /م( ،ميرخوند:1373 ،

ج نهم )7752-3 ،بازهم ابهامات عهدنامه گلس��تان رفع نش��د ،اما این اوضاع تا س��ال  1239ه .ق که اولین
بهانهجوییهای جدی روس��یه به ش��کل تحریکات نظامی و اشغال بالغلو و گوگچه صورت پذیرفت ،ظاهرا ً
مسکوت ماند .ابهامات سرحدی ،پس از سالها از سوی روسها به شکل ادعا بر مناطقی از ایروان به سال
 1239ه .ق  1824 /م مطرح ش��د (نبلي ،389 :1351 ،ش��يرازي :1380 ،ج  .)600 ،1روسها مدعی بودند مطابق
شرایط عهدنامه گلستان بالغلو و گوگچه از توابع ایروان متعلق به خاک روسیه است .ولی ایرانیها با مطرح
کردن اینکه :نخس��ت ،این مناطق همیش��ه جزء خاک ایران بوده است و دوم ،از شرایط عهدنامه گلستان
است که هر منطقه که در دست هرکدام از طرفین بوده ،کماکان خواهد ماند ،ادعای روسها را رد میکردند
(ميرخون��د :1373 ،ج نهم 7820-1 ،؛ش��يرازي :1380 ،ج  .)389-90 ،1پالکونیک مزارویچ از س��وی یرملوف مأمور
مذاکره با نمایندگان ایران که ش��امل حسن خان ساری اصالن و آصف الدوله و میرزا ابوالحسن شیرازی و
میرزا محمدعلی آشتیانی بودند ،شد .هرچند مذاکرات آنها بهجایی نرسید و ایران از سوی روسها تهدید
به جنگ شد.
شاه ایران در سال  1240ه .ق ،میرزا محمدصادق مروی وقایعنگار را به گرجستان نزد روسها فرستاد
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تا به حلوفصل مناقشات و اختالفات بپردازد (نبلي .)390 :1351 ،در همین حین روسها بالغلو و توابع آن را
اشغال کردند (سپهر :1388 ،ج  .)356-8 ،1و سفارت میرزا محمدصادق نیز بهجایی نرسید .در این زمان بود،
که تزار الکساندر فوت کرد و تزار نیکال با سیاست جدیدی که حکایت از توسعهطلبی داشت ،در سال 1240
دالیل اختالف ایران و روسیه بود.
ب��ا روی کار آم��دن تزار جدید ،منچیکف بهعنوان س��فیر روس��یه ب��رای اعالم جلوس ت��زار جدید و
همچنین حل اختالفات مرزی به س��ال  1241ه .ق  1825/م به ایران اعزام ش��د و به حضور ش��اه رسید
(س��پهر :1388 ،ج  )1،365و ای��ن در حال��ی بود که خبر اجحاف و تعدی روسها در مناطق اش��غالی بر مردم
مس��لمان شیروان ،گنجه و قرهباغ ،پیش��اپیش به ایران رسیده بود و هیجان عمومی و واکنش روحانیت را
برانگیخته بود (شيرازي :1380 ،ج .)612 ،1
خواست جنگ علیه روسها ،توسط روحانیت و هواخواهان جنگ که بیشتر از اهالی دربار ولیعهد بودند
(ميرخوند :1373 ،ج نهم )7830 ،به مطالبه عمومی تبدیل شد .مجتهد تراز اول شیعه ،آقا سید محمد اصفهانی
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ه .ق  1825 /م جانش��ین تزار سابق شد (ميرخوند :1373،ج نهم .)7825 ،درواقع سیاست تزار جدید روسیه از

که در عتبات س��اکن بود ،نمایندهاش مال رضای خویی را با صورت حکم جهاد واجب نزد ش��اه فرس��تاد و
درخواست اعالم جهاد علیه روسها کرد هدایت مینویسد:
«علمای ایران میگفتند :اگر پادشاه ایران در این باب مسامحه و معاطله کند ،تکلیف ما که مروجان
دین مبین و حامیان شروع حضرت سیدالمرسلینیم ،آن است که باالتفاق با همه عوام و خواص اهل آفاق
موافقت ورزیم و مراقبت جوییم و با س�رداران دولت روس�یه راه محاربت و مضاربت پوییم ،اگر مغلوب
شویم و مقتول آییم عواقب ما بر خیر و منزل و مرجع ما بهشت عنبر سرشت ،و اگر غلبه کنیم مال کار
ما بر تحصیل مثوبات خواهد بود» (همان).

با وجود اینکه خطرات جنگ هویدا بود و هنوز شاه در موافقت یا مخالفت با جنگ علیه روسها تردید
داشت ،هیجان عمومی و اجتماع روحانیت و عوام برای او چارهای جز موافقت با نامه و درخواست آقا سید
محمد اصفهانی مجتهد باقی نگذاش��ت (واتس��ن )200 ،1348 ،شور و احساسات مذهبی مردمی که از اوضاع
همکیشان خود در گرجستان زیر ستم روسها ،آگاه شده بودند و سرایت آن التهاب به ارکان حکومتی ،پس
از رسیدن نامه این مجتهد صاحبنام ،موافقت شاه و سپس عزیمت این مجتهد به ایران را به دنبال داشت.
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اینچنین بود که او بهطرف ایران حرکت کرد و در شوال سال  1240ه .ق  1825 /م ،وارد تهران شد (خور

موجي )1363:18 ،س��پس به همراه جمعی از روحانیون روز  17ذیقعده  1241ه .ق وارد اردوی ش��اه شدند
ق نظر داشتند که «جهاد با کفره روسیه واجب
(اعتضاد السلطنه 151 :1370 ،و  )372-3و همگی بر این فتوا اتفا 
است و منکر این عمل ،متابعت شیطان و خلود در نارنیران را طالب» (شيرازي :1380 ،ج  .)616 ،1در این میان
گفتگوی سفیر روسیه با روحانیت نیز هیچ سودی نبخشید (همان )617 ،و درنهایت سفیر بدون گرفتن نتیجه
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دلخواه ،پس از شنیدن پاسخ منفی از شاه ،به روسیه بازگشت.
در این هیاهو و هیجان ،صدای مخالفان اندکی که با دالیل خاص خود جنگ را به صالح نمیدانستند،
نیز بهجایی نرس��ید .شاه ،نایبالسلطنه و همه امرا و وزرا موافق جنگ بودند و مخالفان که عبارت بودند از
معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب و حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی وزیر امور دول خارجه ،نیز با تهدید به
تکفیر ساکت شدند (شيرازي :1380 ،ج  .)617 ،1در این اثنا با تحریک و تحریض روحانیت و مردم ،میرزا عیسی
قایم مقام فراهانی نیز از دستگاه ولیعهد با جمعآوری فتواهای روحانیت تراز اول شیعه ،رساله جهادیه تدوین
کرد که در ایجاد روحیه مبارزهطلبی کمک فراوانی میکرد با توجه به عملکرد روحانیت در تحریک مردم
به انتقامگیری از کفاری که سرزمینهای اسالمی را اشغال کرده و بر مردم مسلمان آن ستم روا میداشتند،
و با در نظر گرفتن قطعیت جنگ پس از نامه سید محمد مجتهد به شاه و اعالم جهاد ،میتوان گفت که

روحانیت از اصلیترین عوامل شروع دومین جنگ ایران و روس بودند و با توجه به پایگاه اجتماعی و با در
نظ��ر گرفتن اقت��دار و قدرت روحانیت در میان مردم و با توجه به پایگاه اجتماعی آنها ،میتوان به قدرت
تعیینکننده آنان در آغاز و انجام جنگ دوم ایران و روس پی برد.
درهرحال عباس میرزا روز دوشنبه یازدهم ذیحجه سال  1241ه .ق به بهانه شکار بهسوی نخجوان و
ایروان حرکت کرد ،درحالیکه در باطن قصد آغاز جنگ با روسها را داشت (نبلي.)390 :1351 ،
 )2-3-2آغاز جنگ
عباس میرزا نایبالس��لطنه ،بی فوت وقت و با استفاده از ش��ور و احساسات جهادگرانه مردم ،روسها
را با حمالت پیدرپی غافلگیر کرد .اولین یورشها در ناحیه باش آپاران و بالغوه و س��پس سراس��ر ایروان
صورت گرفت و همهجا سرداران سپاه ایران ازجمله حسن خان ساری اصالن و سبحان قلی خان قزوینی،
الکس��ندرمیرزای گرجی در گرجستان ،مصطفی خان شیروانی در شیروان و محمدحسین خان شکی در
شکی ،پیروزیهای چشمگیری به دست آوردند (سپهر :1388 ،ج  .)370 -367 ،1مناطق اشغالی پیدرپی فتح
میشدند و پیشروی به نحو سریع و چشمگیر ادامه داشت اغورلوخان پسر جوادخان زیادلوی قاجار حاکم
گنجه به همراه محمدولی خان افشار ارومی توسط نایبالسلطنه برای تحریک روحانیت و ایالت گنجه علیه

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

109

روسها ،به آن منطقه فرستادهشده و با موفقیت در اجرای نیت خود ،بر روسها پیروز شدند (همان )369 ،و
افراد پادگان روسی را قتلعام کردند .خشم و کینهای که در میان توده مردم نسبت به روسها ایجادشده
بود در قتل و عام روسها مؤثر واقعش��ده بود بهطوریکه پس از گشودن سالیان ،در اردبیل از سر روسها
گروس ،خنزیرک و چناقچی و سپس قلعههای دیگر ازجمله گرمی توسط حاجی محمدخان قاجار دولو و
قلعه لنکران و سالیان توسط او و میرحسن خان پسر مصطفی خان تالش و آقا سلیمان گیالنی شقاقی فتح
شدند .درمجموع در عرض کمتر از یک سال تقریباً تمام مناطق اشغالشده در جنگ اول ،از روسها باز پس
گرفته شد (سپهر :1388 ،ج . )368-70 ،1
در ادامه س��پاه روس��یه با تجدید قوا و رس��یدن نیروهای کمکی فرصت سازماندهی و پیروزی را به
دس��ت آوردن��د .اولین جایی که روسه��ا در جریان دوره دوم جنگها به پیروزی دس��ت یافتند ،جنگ
ش��مکور حوالی گنجه بود .در این جنگ توپخانه روسها س��پاه ایران را شکس��ت داده و توپخانه آن را
غنیمت گرفتند .حتی محمد میرزا فرزند عباس میرزا نایبالسلطنه درخطر افتاد ،ولی رهایی یافت .شرح
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کله مناره ساختهش��ده بود (اعتضادالس��لطنه .)154 :1370 ،در محرم س��ال  1242ه .ق  1827 /م قلعههای

واقعه اینچنین بود که عباس میرزا شوش��ی را در محاصره قرار داده بود و محمد میرزا را به حراس��ت
گنجه مأمور کرده بود .محمد میرزا در شمکور با سپاه روسیه درگیر شد و در این حین امیرخان ،سردار
قاجار کشته شد .با شنیدن خبر قتل امیرخان نایبالسلطنه شوشی را رها کرده و برای کمک به محمد
میرزا بهسوی گنجه حرکت کرد .اما بههرحال هم شوشی را از دست داد و هم بهموقع برای نجات گنجه
نرسید (واتسن .)206 :1348 ،پاسکویچ نیز در این زمان به مددوف ملحق شده و جنگ دیگری بین دو سپاه
درگرفت .درگیرودار جنگ بود که عباس میرزا دس��تور انتقال امیرزادگان به پش��ت جبهه را صادر کرد.
بهمحض مش��اهده این انتقال که از روبهروی س��پاه در حال جنگ و به حالت فرار صورت پذیرفت ،سپاه
ایران به خیال عقبنشینی نایبالسلطنه و فرزندانش ،صحنه نبرد را ترک کرد .تالش ولیعهد برای سامان
دادن به اوضاع بهجایی نرسید و او نیز تا اینسوی ارس عقبنشینی کرد و به اللهیارخان آصف الدوله که
بیشتر گریخته بود ،ملحق شد (سپهر :1388 ،ج .)372-3 ،1
بهغیر از بیتدبیریها که در س��پاه ایران وجود داش��ت ،بیکفایتی فرمانده��ان نظامی نیز ازجمله
عوامل شکست سپاه ایران بود .ازجمله این فرماندهان میتوان به اللهیارخان آصف الدوله 1اشاره کرد که
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علیرغم مخالفت عباس میرزا به جبهه جنگ آمده بود (رایت )1381:132 ،وی که ازجمله مخالفان و توطئه
گران علیه عباس میرزا بود ،همهجا منشأ بیکفایتی و خرابی اوضاع بود .نافرمانی و تکبری که او نسبت
به س��ردار کل س��پاه ایران داشت ،تنها به دودس��تگی و ضعف هر چه بیشتر سپاه ایران در برابر روسها
میانجامید (نواب صفا.)56-7 ،1366 ،
در س��ال  1242ه .ق آقا س��ید محمد اصفهانی ،مجتهدی که درواقع با فتوای او «جهاد» علیه روسها
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آغازشده بود ،در تبریز درگذشت (سپهر ،1388 ،ج  .)374-3 ،1متأسفانه با فوت این روحانی طراز اول مذهب
تشیع ،روحیه جنگخواهی و مبارزهطلبی فروکش کرد و باعث دلسردی هواخواهان جنگ شد .در این میان
عامل دیگری که به کمک روسها آمد ،تغییر فرماندهی نیروهای روسی بود ،بهویژه تعویض مددوف با ژنرال
پاسکویچ ،که فردی کارکشته و دارای سیاست جنگی بهتری بود ،به روسها نیروی تازهای بخشید (اعتضاد

السلطنه 157 ،1370 ،و .)376
پس از شکس��ت گنجه ،سرداران ایرانی ازجمله حس��ن خان ساری اصالن و مصطفی خان شیروانی و
محمدحسین خان شکی با عقبنشینی از مواضع خود  ،و الحاق به نایبالسلطنه در کنار ارس (سپهر:1388 ،

ج  )374 ،1راه پیش روی روسها را باز گذاش��تند .در س��ال  1242ه .ق  1827 /م تعقیب و گریز با روسها
 -1دایی عباس میرزا

ادامه داشت .در این زمینه میتوان به نبردهای حسن خان ساری اصالن با روسها در قراسو و نبرد محمد
میرزا با روسها کنار پل خدا آفرین و همچنین جنگهای حس��ن خان ساری اصالن با ژنرال منکروف در
اینسوی ارس اشاره کرد (شيرازي :1380 ،ج .)646_645 ،1
یکی دیگر از عوامل شکست سپاه ایران کمبود نیروی نظامی در زمستان بود ،بهطوریکه با فرارسیدن
فصل زمستان سپاه ایران مرخص میشد ،در مقابل در این زمان برای روسها قوای کمکی میرسید و آنها
نیز با استفاده از این فرصت به پیشرویهای تازهای اقدام میکردند.
عدم رعایت اصول امنیتی 1از دیگر مشکالت سپاه ایران بود ،چنانکه اواخر  1242ه .ق که پاسکویچ
بهس��وی قلعه عباسآباد حرکت کرده بود ،نقش��ه جنگی عباس میرزا توس��ط یکی از ارامنه ،به اطالع
پاس��کویچ رس��ید .ازاینرو س��پاه عباس میرزا و حسن خان ساری اصالن غافلگیر ش��ده و از پاسکویچ
شکست خوردند .حاکم قلعه ،احسان خان کنگرلو 2بود که پدرش بهحکم فتحعلی شاه کور شده بود و از
حکومت قاجاری کینه داشت .بنابراین وی با دعوت پاسکویچ به قلعه ،قلعه را تسلیم کرد (شيرازي:1380 ،

ج )2درواقع افول و شکست سپاه ایران ازاینجا شروع شد و درنهایت به فتح تبریز توسط روسها و امضا
عهدنامه نامه ترکمن چای انجامید.
در این اثنا در سپاه روسها ،وبا شایع شد و پاسکویچ که هم به این دلیل و هم به دلیل گرفتاریهای
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روسیه با عثمانیها ترجیح میداد حتی بهصورت موقت ،با ایران صلح کند ،توسط گریبایدوف ،خواهرزادهاش
که بعدها مأمور اجرای عهدنامه ترکمن چای در ایران شد ،تقاضای صلح کرد ،که البته رد شد .از دیدگاه
نایبالسلطنه این تقاضا نوعی حیله جنگي و گرفتن فرصت برای استراحت بود ،تا دوباره به ایران حمله
که به پیروزی طرفین میانجامید .اما آنچه روشن است ،روسها بهتدریج بر اوضاع جنگی در جبهههای
نبرد مسلط شده و بهسوی مناطق اینسوی ارس پیشروی کردند ،که مهمترین آن ،حرکت بهسوی تبریز
بود (اعتضاد السلطنه.)159 ،1370 ،
از آنجا که زرادخانه و منبع آذوقه س��پاه ایران در تبریز بود ،روسها با اش��غال تبریز بر قلب سپاه ایران
 -1به طوری که در جلسات طرح نقشههای جنگی ،پیشخدمتها و افراد عادی سپاه رفت و آمد داشتند و مسائل و اخباری که در چنین مجالسی مطرح
می شد ،به زودی در میان سپاه پراکنده میشد .بنابراین جاسوسی از سپاه ایران بسیار راحت و بی دردسر ممکن بود.
 -2این فرد به پاس این خدمت به دستور پاسکویچ به حکومت نخجوان رسید .رفتار سوء حکومت با زیردستان و احساس ناامنی که حتی در اعضای
بدنه حکومت نسبت به شاه و هیئت حاکم وجود داشت ،دیوانیان و حاکمان را وادار میکرد که به محض آشنا شدن با قدرتی برتر ،فورا ً خود را در
پناه آن قرار داده و حتی خیانت را موجه میدانستند.
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ن پس میان سپاه ایران و روسیه شاهد جنگوگریزهایی هستیم
کنند (ميرخوند :1370 ،ج نهم .)7858 ،از ای 

در آذربایجان دس��تیافته بودند (ميرخوند ،1373 ،ج نهم .)7871 ،ازاینرو ،نایبالس��لطنه تقاضای صلح کرد.
از جانب او ابتدا فتحعلی خان پس��ر هدایت ا ...گیالنی ،بیگلربیگی تبریز و س��پس بیژن خان گرجی نزد
پاسکویچ رفتند و قرار بر این شد که نایبالسلطنه که این زمان در سلماس بود ،در ارومیه بماند تا قرار صلح
گذاش��ته شود (ش��يرازي ،1380 ،ج  )669 ،2پس از مدتی نایبالسلطنه به دهخوارقان نزد پاسکویچ رفت .در
مذاکرات صلح ،پاس��کویچ صحبت از دریافت  20کرور غرامت از ایران نمود که با رسیدن این خبر به شاه،
او باخش��م دستور بسیج س��پاه را داد (س��پهر ،1388 ،ج  .)3891 ،1روسها به  15کرور راضی شدند و سپس
 5کرور را پاس��کویچ به عباس میرزا بخش��ید .بههر حال با کم کردن مقدار غرامت و هش��دار انگلیسیها
به ش��اه در مورد پیش��روی روسها بهسوی تهران ،ش��اه راضی به پرداخت  10کرور غرامت به روسها شد
(ميرخوند :1373 ،ج نهم .)7873-80،از طرف ایران مک نیل انگلیس��ی ،پزش��ک همراه مکدونالد ،سفیر مختار
انگلیس در ایران ،و منوچهر خان ایشیک آقاسی و میرزا ابوالقاسم قایم مقام فراهانی و میرزا ابوالحسن خان
ش��یرازی و اللهیارخان آصف الدوله و نایبالسلطنه و از س��وی روسها پاسکویچ و همراهان روسیاش ،در
مذاکرات صلح ترکمن چای حضور داشتند .عهدنامه ترکمن چای در شب پنجم شعبان سال  1243ه .ق /
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 21فوریه  1828م بسته شد (سپهر :1388 ،ج .)393 ،1
از مهمترین شرایط پیماننامه ،الحاق ایروان و نخجوان و اردوباد و تالش و موغان به روسیه و قرار دادن
ارس بهعنوان س��رحد دو کشور روسیه و ایران بود (ش��يرازي ،1380 ،ج  )671-81 ،2این جنگ از ماه ذیحجه
سال  1241ه .ق  /اوت  1826م آغاز شد و در ماه شعبان سال  1243ه .ق  /فوریه  1828م پایان یافت.
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 )3نتیجهگیری
یافتهه��ای این پژوهش نش��ان میدهد ،فق��دان حکومت مقت��در در ایران در دوره قاج��ار ،تمایالت
جداییطلبانه و گرایش��ات برخی خانهای محلی بهویژه حاکم گرجستان به روسیه تزاری و سیاستهای
توسعهطلبانه این دولت و به دنبال آن تجاوز آشکار به مناطق مرزی و سرحدی ایران و الحاق بخشهایی از
سرزمین ایران در منطقه قفقاز (گرجستان) بهعنوان عوامل شروع جنگ ایران و روسیه در دوره اول محسوب
میش��ود .همچنین شورشها ،ابهامات مرزی موجود در عهدنامه گلستان ،ادعاهای مجدد روسها و تظلم
خواهی مردم مس��لمان مناطق اشغالی قفقاز و تحریک احساسات مذهبی و ملی ایرانیان زمینههای اصلی
آغاز جنگ در دوره دوم را فراهم کردهاند.
از جمله مهمترین دالیل شکست در جنگ با روسیه علیرغم رشادتها و موفقیتهای گاهبهگاه سپاه

ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1ساختار ایالتی سپاه ایران و بهتبع آن وجود بینظمی و آشفتگی در امر اداره آن.
 -2بیکفایتی ،بیتدبیری و نافرمانی برخی از فرماندهان ،نظیر نافرمانی آصف الدوله از عباس میرزا
در جنگ دوم.
  -3خیانته��ای متع��دد برخی از حاکمان درنتیجه کینهورزی و مطامع ش��خصی ،مانند خیانت
احسانخان کنگرلو.
 -4ایجاد دودستگی و چنددستگی در سپاه ایران به دلیل سیاستهای گوناگون.
 -5عدم  همکاری و کارش��کنی در امور مربوط به فرماندهی س��پاه از ناحیه برخی از درباریان و
شاهزادگان.
 -6بیاطالعی و عدم آشنایی برخی از فرماندهان سپاه از فنون فرماندهی و شیوههای نوین جنگی.
 -7نابرابری قوای نظامی ایران و روسیه و نبود امکانات الزم برای مقابله با سپاه روسیه.
 -8وابستگی به مستشاران و هیئتهای نظامی دولتهای بیگانه (فرانسه و انگلیس) که در زمانهای
حساس از همکاری و مساعدت سر باز میزدند.
  -9بهرهگیری از آموزشها و تعالیم نظامی مربیان نظامی گوناگون که به اغتشاش و سردرگمی در
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سپاه ایران منجر میشد.
 -10رقابت قدرتهای بزرگ روسیه ،فرانسه و انگلیس و قرار گرفتن ایران در نقطه برخورد منافع
این دولتها.
آن بر اساس عهدنامه ننگين گلستان و ترکمن چای بخشهای گستردهای از منطقه قفقاز از سرزمین ایران
جدا شد .اگرچه این جنگها به بهاء بسیار سنگینی برای ایران تمام شد ،بااینحال ،میتواند حاوی عبرتها
و درسهای مفيدي براي تاريخ تحوالت و بينش تاريخي  -سياسي كشور باشد ،که اهم آنها عبارتاند از:
 -1بیاعتمادی كامل به اروپاييان و اعتقاد به اينكه آنها بههیچوجه به عهد خود پايبند نيستند و
فقط به منافع خود میاندیشند.
 -2در مبارزه با يك قدرت خارجي ،نبايد به قدرت خارجي ديگر اتكاي جدي كرد.
 -3مذاكراتي كه در جنگ اول و دوم انجام ش��د ،بيش��تر براي سرگرم كردن ايران و تأمين منافع
روسها و انگلیسیها بود.
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در نهایت با توجه به دالیل یادشده جنگهای ایران و روس به شکست سپاه ایران منجر شد و به دنبال

 -4از مجاهدات و دفاع ايرانيان شیعهمذهب معلوم شد كه مردم ايران هیچگاه زير بار سلطه و اشغال
خارجي نمیروند.
 -5علماي بزرگ در س��ختترین شرايط ،اعالم جهاد و بس��يج عمومي كردند و آنها بزرگترین
محرك ملي و مذهبی در برابر بيگانگان بودهاند.

منابع و مآخذ:
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1-1اعتمادالسلطنه ،محمدحسن ( )1363تاریخ منتظم ناصری ،تصحیح ،محمد اسماعیل رضوانی ،تهران:دنیای کتاب.
2-2اعتضاد السلطنه ( )1370اکسیر التواریخ (تاریخ قاجاریه از آغاز تا  1259ق) ،تهران :انتشارات ویسمن.
3-3خورموجی ،محمدجعفر ( .)1363حقایق االخبار ناصری (تاریخ قاجار) ،به کوشش حسین خویوجم ،تهران :نی.
4-4نبلی ،مفتون ،)1351( ،تاریخ جنگهای ایران و روس( ،ماثر سلطانیه) ،مترجم :غالمحسین صدری افشار ،تهران :انتشارات ابنسینا
5-5رایت ،دنیس ( .)1381انگلیسیها در میان ایرانیان در طول دوره قاجاریه ،مترجم؛ خسرو پور خسرو ،شیراز :هفتاورنگ
6-6میرخوند ،شاه بلخی ( ،)1373روضه الصفا ،تلخیص ،عباس زریاب ،تهران :انتشارات علمی.
7-7قائممقام فراهانی ،ابوالقاسم ( .)1380احکام الجهاد و اسباب الرشاد ،مقدمه ،تصحیح ،غالمحسین زرگری نژاد .تهران :بقعه.
8-8سپهر ،محمدتقی ( .)1388ناسخ التواریخ (سالطین قاجاریه) ،تصحیح ،محمدباقر بهبودی ،تهران :اسالمیه.
9-9کرزن ،جرج .ن ( .)1349ایران و قضیه ایران ،ترجمه :غالمحسین وحید مازندرانی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
1010شیرازی ،میرزا فضلاهلل ( .)1380تاریخ و ذوالقرنین ،تصحیح و تحقیق ،ناصر افشارفر ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
1111تاجبخش ،احمد ( .)1337روابط ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم ،تبریز :دنیا.
1212هدایت ،رضاقلی ( .)1373فهرس التواریخ ،تصحیح ،عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
1313واستون ،رابرت گرانت ( .)1348تاریخ ایران از ابتدای قرن نوزدهم تا سال  ،1858ترجمه ،غالمحسین وحید مازندرانی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
1414نواب صفا ،اسماعیل .)1366( ،سفرنامه فرهاد میرزا معتمدالدوله ،تهران :انتشارات زوار.
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شاهزادگان منتسب به صفویه در قفقاز (دوره افشاریه)
محمدعلی پرغو
غفارعبدالهی

1
2

چکیده
دوره صفویه به خاطر مدت طوالنی و نیز انتس�اب ش�اهان آن به ائمه اطهار در نظر مردم ایران از اهمیت خاصی
برخوردار بوده است .مشروعیت این خاندان چنان تثبیت شده بود که حتی بعد از سقوط سلسله صفوی برای سالها
خاطره آن در دل مردم ایران زنده بود و بس�یاری آرزوی بازگش�ت صفویه را در دل داش�تند .این اش�تیاق و آرزو به
ظهور هر از چند گاه مدعیانی که ادعای انتساب به خانواده سلسله صفوی را داشتند ،دامن میزد .بهخصوص در دوره
افشاریه مدعیان متعددی سر برآوردند و دولت افشاریه را با مشکالت زیادی روبهرو کردند .یکی از مناطقی که به دالیل
سیاسی برای فعالیت این مدعیان زمینه مناسبی داشت ،قفقاز بود .مقاله حاضر در نظر دارد با روش تحقیق توصیفی و با
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استفاده از منابع کتابخانهای فعالیت و اقدامات شاهزادگان منتسب به خاندان صفویه را در منطقه قفقاز در دوره افشاریه
موردبررسی قرار داده و به این سوال پاسخ دهد که قیام این مدعیان چه تأثیری بر سیاستهای دولت افشاریه و نیز بر
نگرش مردم نسبت به دولت افشاریه داشته است؟

 -1استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

parghoo_1404@yahoo.com

 - 2مدرس دانشگاه تبریز ghaffarabdollahi@yahoo.com
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کلیدواژهها :صفویه ،شاهزادگان ،افشاریه ،قفقاز ،عثمانی

 )1مقدمه
سلسله صفویه ازجمله سلسلههای مهمی است که ایران بعد از اسالم به خود دیده است .این خاندان
به خاطر رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع و انتساب به ائمه اطهار ،مشروعیت خاصی در بین مردم ایران
داشت .بهخصوص که دوره حکومت طوالنیمدت خاندان صفویه مردم را نسبت به حکومت آنها عادت داده
بود و بسیاری تصور حکومت دیگری را نمیکردند.
با انقراض سلسله صفویه و تشکیل سلسله جدید افشاریه ،گرچه قدرت سیاسی این خاندان از بین رفت،
اما برای مدت مدیدی مشروعیت و توان روحی صفویه باقی ماند .چنانکه در دورههای افشاریه و حتی زندیه
نشانههایی حاکی از عالقه مردم به بازگشت به دوران صفویه دیده میشود؛ یعنی درواقع هرچه دوره صفویه
ازلحاظ زمانی دورتر میشد درخشش آن دوره در نظر مردم بیشتر میگردید و مردم وقتی آشفتگی و ناامنی
سیاس��ی و اجتماعی دوران بعد از صفویه را مشاهده میکردند و در معرض فشارهای حکومت افشاریه قرار
میگرفتند ،بیشتر به نقل و قولهایی که در رابطه باشکوه و رفاه دوره صفوی گفته میشد اعتقاد مییافتند.
این پذیرش عمومی زمینه سوءاس��تفاده عدهای فرصتطلب و قدرتطلب و نیز دولتهای همسایه ایران را
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که درصدد تضعیف دولت افشاریه بودند فراهم میساخت .هر از چندی شخصی با انتساب خود به خاندان
صفویه باعث به وجود آمدن شورش و بلوا میگردید و دولت افشاری را با مشکل مواجه میساخت؛ بنابراین
دولت افشاریه با چالش مشروعیت دائمی روبرو بود و مجبور میشد که به سرکوب مدعیان راستین و دروغین
بپردازد .چون بیشتر این مدعیان نیز در قفقاز فعالیت میکردند حفظ این قسمت از قلمرو دولت افشاری توجه
خاصی را میطلبید .بهخصوص که قفقاز محل زندگی اقوام و قبایل جنگجو و سرکش بود و این مساله با ظهور
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اشخاصی که به درست یا نادرست خود را منسوب به خاندان صفویه میکردند ،تشدید میشد.
در دوره افش��اریه تعداد این مدعیان بیشتر است .این امر یکی از مشکالت دولت افشاریه بود ،چرا که
هنوز وفاداری به خاندان قبلی در بین مردم قوی بود و خاطره صفویان فراموش نشده بود .شاید به این خاطر
بود که نادرشاه یکی از شروط پذیرش سلطنت را فراموش کردن صفویان و وفاداری مردم نسبت به خاندان
افشاریه قرار داد ،چراکه از نفوذ معنوی صفویان در بین مردم و بازگشت آنها به قدرت بیمناک بود .در واقع
یکی از عوامل تعیینکننده سیاستهای داخلی و خارجی شاهان افشاری و بهخصوص نادرشاه همین ترس
از بازگشت خاندان صفویه به قدرت بود.
یکی از مناطقی که شاهد فعالیت و موفقیت نسبی مدعیان میراث صفوی میباشد ،منطقه قفقاز است .این
منطقه به خاطر بافت قومی و مذهبی و ویژگیهای جغرافیایی خاص ،موردتوجه این مدعیان بود .بهخصوص

که نسبت به مرکز حکومت دور بود و دولت بهراحتی نمیتوانست در آنجا اعمال قدرت نماید .گرچه تمامی
این قیامها از طرف دولت افشاریه سرکوب گردید ،اما بدون شک در روحیه مردم و در نگرش آنها به دولت
افشاریه تأثیر ماندگاری بر جای گذاشت .این مساله در شورشهایی که تقریباً بدون وقفه در منطقه قفقاز علیه
دولت مرکزی جریان داشت ،نیز مؤثر بود .چراکه مشروعیت دولت افشاری در طول حیات آن مورد سوال مردم
بود و بس��یاری از مردم از اینکه نادر به خاندان سلس��له صفویه خیانت کرده بود در دل ناراضی بودند ،گرچه
جرات اظهارنظر نمییافتند .در این مقاله سعی میشود ،با استفاده از روش تحقیق توصیفی و بهرهگیری از
منابع کتابخانهای این بخش از تاریخ کشورمان موردمطالعه و بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود
که قیام شاهزادگان منتسب به صفویه چه تأثیری بر سیاستهای دولت افشاریه و نیز بر نگرش مردم نسبت به
خاندان افشاریه داشته است؟
 )2دادههای تحقیق
 )1-2نقش کشورهای همسایه در اواخر دوره صفویه
سلسله صفویه کموبیش در تمامی دوران حیاتش بهخصوص تا آخر دوره شاهعباس اول با همسایه غربی
خود یعنی حکومت عثمانی در جنگ و رقابت سپری کرده بود .گرچه در دورههای بعدی دورههایی از صلح

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

117

و آرامش در روابط دو کشور به چشم میخورد اما دولت صفوی هیچوقت از مرزهای غربی احساس امنیت
نمیکرد .در جبهه ش��رقی نیز دورههای تنش کم نبود .رقابت و کشمکش دولت صفوی و دولت گورکانی
هند بر س��ر قندهار مصداق این ادعاس��ت .رابطه با خانهای ازبک و ش��یبانیان نیز بیشتر از آنکه دوستانه
تبدیلشده بود ،اما هنوز کام ً
ال به مرزهای ایران نرسیده بود و بااحتیاط تمام در حال استقرار در قفقاز شمالی
بود .اقداماتی هم که پتر کبیر در قلمرو ایران انجام داد ،نتیجهای نداشت و این دولت مجبور بهجانب احتیاط
در مقابل قدرت ایران گردید.
با اینحال چون علیه دولت صفویه ش��ورشهای گوناگونی در نقاط مرزی کشور و ازجمله در مناطق
سنی نشین قفقاز و افغانستان به وقوع پیوست و موجب ضعف دولت مرکزی گردید ،هم روسیه و هم عثمانی
و هم دولت گورکانی هند درصدد استفاده از اوضاع جدید به نفع خود برآمدند .در چنین شرایطی بود که
افغانها به عمر دولت صفویه پایان دادند ،مناطق قفقاز نیز هدف طمع و تجاوز عثمانیها و روسها واقع شد
(وتر.)88-89:1363: ،
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باشد خصمانه بود .در این میان روسیه همسایه شمالی ،باوجوداینکه در اواخر دوره صفویه به قدرت بزرگی

دولت روس��یه که از س��الها پیش زمامداران آن آرزوی دستیابی به آبهای آزاد را در سر داشتند به
تکاپو افتاد .بهطوریکه پطر کبیر در آرزوی دستیابی به آبهای آزاد ،اشغال سواحل دریای خزر را بهعنوان
قدمی در راه این هدف مدنظر قرارداد .وی در اعالمیهای که به تاریخ  15ژوئن  1722م 1134/هـ .ق خطاب
به اهالی قفقاز صادر کرد ،ادعا نمود که هیچگونه قصدی برای توس��عهطلبی ارضی ندارد و منظورش تنها
حفظ منافع و جان اتباع روسی و سرکوبی اشرار و یاغیان میباشد .در این راستا ،سپاه روس در سوم سپتامبر
 1722م دربند را اش��غال کرد (مهدوی .)145:1377 ،به دنبال آن در ژوئیه  1723م قشون روسیه از راه دریا
مبادرت به اشغال گیالن نمود و سپاه دیگری نیز باکو را به اشغال خود درآورد (همان.)146:
در این میان ،اقدامات تجاوزکارانهی روسها باعث کشیده شدن پای همسایه غربی به صحنه گردید.
چراکه دولت عثمانی نیز خیاالتی برای قلمرو امپراتوری در حال تجزیه صفویه در سر داشت .این دو دولت
که از قدرت همدیگر وحشت داشتند ،نمیتوانستند اجازه دهند که رقیب با پیشروی آزادانه در قلمرو دولت
رو ب ه زوال صفویه ،به شرایط و امکانات بهتری دست یابد .بهخصوص که رقابت و دشمنی دو کشور از سالها
قبل در شبهجزیره کریمه و اروپای شرقی آغازشده بود و عثمانیها با دقت و نگرانی خاصی پیشروی روسها
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به سمت جنوب و غرب را رصد میکردند .ازاینرو ،وقتی دولت عثمانی در مهرماه سال  /1101اکتبر 1722
از سرنگونی شاه سلطان حسین مطلع گشت ،حاکم ارزروم را مأمور لشکرکشی به گرجستان نمود و در همان
زمان حاکم بغداد را به کرمانش��اه و همدان مأمور کرد (آوری .)34:1387 ،عثمانیها برای بس��تن راه روسها
به جنوب ،با این بهانه که عدهای از س��نیهای ش��یروان را ایرانیان به قتل رساندهاند ،با فتوای شیخاالسالم
عثمانی ،در ژوئن  1723م به شاهطهماس��ب دوم اعالنجنگ دادند و ش��ماخی و تفلیس را به اشغال خود
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درآوردند (مهدوی.)147:1377 ،
اینچنین شد که قلمرو صفویه به میدان رقابت و کشمکش دولتهای روس و عثمانی تبدیل گردید و
برای سالها روی آرامش به خود ندید .در این دوره گرچه ازبکها و گورکانیان هند چندان تحرکی از خود
نشان ندادند ،اما باز شاهد حملههای ازبکان به شهرها و روستاهای خراسان هستیم .همچنین دولت هند
امیدوار بود که در این آشفتهبازار الاقل بر قندهار تسلط یابد .تنها چیزی که مانع این کار شد ضعف شدید
دولت گورکانیان در آن برهه و نیز ظهور بهموقع نادر بود که فرصت را از آنان گرفت.
 )2-2حکومت نادری
با به قدرت رس��یدن نادرش��اه افش��ار و مهارتی که وی در میدانهای جنگ از خود نشان داد ،امید
کش��ورهای همسایه برای تجزیه ایران نقش بر آب شد ،بااینحال آنها به تالشهای خود برای بیثبات

کردن حکومت افش��اریه ادام��ه دادند .هم روسها و هم عثمانیها هنوز اهرمهایی برای فش��ار بر دولت
افش��اری در اختیار داشتند .درواقع بزرگترین مشکل دولت نادر مشروعیت سیاسی بود و همسایگان با
زیرکی از این ضعف دولت افشاری استفاده میکردند .چون روسها متوجه شدند که نفعشان در تعامل و
نه تقابل با نادرشاه هست ،با شروطی حاضر به خروج از متصرفاتشان در ایران شدند و حتی علیه دولت
عثمانی با دولت نادرشاه متحد شدند .در این میان نادرشاه که با روسها به توافق رسیده بود ،دستش در
جنگ با عثمانیها بازتر ش��د و جبههی جنگ با عثمانیها را به قفقاز کش��اند (آهنگران )28 :1387 ،گرچه
در این دوره دولت عثمانی در ضعف به سر میبرد و آن قدرت قبلی را نداشت ،اما هنوز کشوری بزرگ و
معظمی بود که داعیه رهبری جهان اسالم را داشت .از سوی دیگر دولت عثمانی از زمان سلطان سلیم
اول (یاوز) ادعای خالفت اسالمی را نیز داشت و سلطان عثمانی عنوان خلیفه مسلمین را یدک میکشید.
دولتی با این مشخصات بالطبع نمیتوانست وجود یک کشور اسالمی بزرگ و قدرتمند دیگر را در کنار
خود تحمل کند (شاملی.)59 :1382 ،
دول��ت عثمان��ی که در تمام دوره صفویه به تضعیف آن دولت همت گمارده بود ،بعد از فروپاش��ی آن
دولت این سیاست را در قبال دولت افشاریه نیز در پیش گرفت .بهخصوص که خود نادر نیز بهنوعی ادعای
رهبری جهان اس�لام را در س��ر میپروراند و این امر موجبات نگرانی عثمانیها را فراهم آورده بود .در این
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میان ظهور افرادی که ادعای انتساب به صفویه را داشتند ،فرصتی به دولت عثمانی داد تا با حمایت از این
مدعیان دولت افشاریه را تضعیف نماید .چراکه ایرانیان هنوز به خاندان صفویه محبت داشتند و آنان را اوالد
پیامبر و نوادهی حضرت فاطمه (ع) میدانس��تند .جلوهها و نش��انههای این محبت مردم نسبت به خاندان
دستور رضاقلی ،ولیعهد نادرشاه ،کشته شدند ،مردم سیاه پوشیدند و به سوگ نشستند (مهدوی.)161 :1387 ،
همچنین مردم به شیوههای مختلف عالقه خود را نسبت به سلسله صفویه نشان میدادند و نادر را غاصب
حکومت میدانستند .بسیاری از مردم از اینکه نادر بعد از اخراج افغانها قدرت را به صفویان نسپرده و با
حیله خود به حکومت رسیده بود در دل ناراضی بودند و به او طعنه میزدند ،گرچه آشکارا قدرت و جرات
مخالفت با نادر را نداشتند .این مخالفت و اعتراض در ادبیات عامه نیز راهیافته و در شعرها و مثلهایی که
در بین مردم جاری بود ،واردشده بود .چنانکه مردم شعرهای تمسخرآمیز سروده ،پخش میکردند و «هر
زمان درجایی قلندر بچهای پیدا میکردند به این دلیل که از خاندان صفوی است به دور او جمع میشدند

و پرچم نافرمانی بلند میکردند» (الکهارت .)140-1379:141 ،چون رفتار تند و سختگیرانه نادر و حاکمان
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صفویه را در برهههای مختلف میتوان مشاهده کرد .بهعنوانمثال ،وقتیکه شاهطهماسب دوم و فرزندش به

منسوب به وی در کنار این قبیل مسائل تشدید میشد بر نارضایتی مردم نیز بیشتر افزوده میشد و زمینه
بهرهبرداری بیگانگان و مخالفان را بیشتر فراهم میکرد .فکر بازگشت به دوره طالئی صفویه رویایی بود که
در دل خیلیها راهیافته بود و حسرت آن دوران از دسترفته را میکشیدند .مردم از هرکسی که نسبتی با
صفویه داشت استقبال میکردند و به او امید میبستند .ازاینرو ،دولت عثمانی با آگاهی از نارضایتی مردم
ایران از رفتار کارگزاران نادری ،به دنبال آن بود که به آشوبهای احتمالی در ایران دامن بزند .برای همین
عمال خود در قارص فرمان داد که از ادعای مدعیان س��لطنت در ایران حمایت کنند و بدینوس��یله در
به ّ

اخالل امور ایران بکوشند (شعبانی .)224 :1376 ،این امر باعث شد تا نادرشاه درصدد زدودن خاطره خاندان
صفویه برآید و به از بین بردن نفوذ معنوی آنها در میان مردم اقدام نماید.
در واقع یکی از برجستهترین جنبههای فرمانروایی نادرشاه ،پای فشاری او بر کسب مشروعیت سیاسی و
اجتماعی برای حکومت خویش از راه تالشهای جنگی بود .چراکه نادر نمیتوانست با تکیهبر خاندان گمنام
خود ادعای شاهی داشته باشد .بهطور اصولی ،حکومت طوالنیمدت خاندان صفوی به آنها مشروعیت و

مقبولیت عمومیداده بود و مردم و بهخصوص بازماندگان خاندان صفوی ،روحانیت رس��می و سران قبایل
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بهراحتی حاضر به قبول حکومت یک فرد عادی و با پیشینهی ضعیف و غیر مشعشع نبودند .این عناصر که
اقدامات نادر را به زیان خویش میدیدند ،از هیچ کوششی برای بیثبات کردن و ایجاد آشفتگی و براندازی
حکومت وی فروگذاری نمیکردند (صفت گل .)343 :1381 ،این ترس در مجلس جلگه مغان نیز دیده میشود.
ازجملهی مهمترین ش��روط نادر برای پذیرش سلطنت این بود که سلطنت در اوالد نادر موروثی شناخته
شود و «ایرانیان طرفداری از سلسلهی صفویه را به کنار نهند و هیچیک از اوالد و احفاد شیخ صفی را در
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هیچ حال پناه ندهند» (شعبانی .)167 :1376 ،گرچه بسیاری از ایرانیان هنوز به خاندان صفویه میاندیشیدند
و آرزوی بازگشت دوران آنها را داشتند اما هرچه بود همه حاضران جلگه مغان در زیر سایههای شمشیر
سربازان نادر این شروط را پذیرفتند (فریزر .)82:1363،حساسیت نادر نسبت به نفوذ معنوی خاندان صفویه در
رفتار تند نادر با علما نیز مشاهده میشود ،چراکه نادر احساس کرده بود که اگر علمای شیعه تضعیف نگردند
و به حال خود رها شوند ،احتمال دارد هر زمان از نفوذ فوقالعادهی خود بر مردم استفاده کنند و سلطنت
را به طهماس��ب یا پسرش عباس میرزا برگردانند (الکهارت .)9731:357 ،این نگرانی بر بیشتر دوره حکومت
نادرشاه سایه افکنده بود و در رفتارها و اعمال وی تأثیر ماندگاری داشت .درواقع نادر نه به اتباع عادی و نه
حاکمان منتصب خود اعتماد نداشت و با مشت آهنین کشور را اداره میکرد .سختگیری و مجازاتهای
س��ختی که نادر در برابر کوچکترین تقصیرها اعمال میکرد از این امر ناش��ی میشد .نادر با حاکم کردن

ترس و وحشت جرات مخالفت را از مردم گرفته بود و در این راه از روشهای مختلف استفاده میکرد .برای
اینکه نادر از حوادث قلمرو خود بهموقع اطالع یابد جاسوسانی یا به قول رستم الحکما «خفیه نویسانی»
در شهرهای مختلف داشت که اخبار را به او در خفا میرساندند (رستم الحکما .)211 :1382،تا بهموقع امکان
سرکوب هر حرکتی را داشته باشد .از سوی دیگر حساسیت نادر به خاندان صفوی و ترسش از محبوبیتی
که آنها هنوز در بین مردم ایران داشتند باعث شد که در سپاه خود از عناصر سنی استفاده کند .در این
راستا عده زیادی از ازبکها ،افغانها و ترکمان را به خدمت گرفت ،چراکه اینها نمیتوانستند هوادار خاندان
ش��یعی صفوی باشند و این مس��اله تا حدی نادر را از سپاه خود مطمئن میساخت ).(Axworthy,2006: 112
بعدها این سیاست نادر به بهای جانش تمام شد.
 )3-2شاهزادگان صفوی یا فرصتطلبان؟
برخی از مورخان حساس��یت نادر به صفویان را حمل بر حس��ادت و کینهورزی نسبت به این خاندان
کردهاند ،اما حوادث بعدی نشان داد که ترس نادر چندان هم بیجا نبوده است .چراکه بیشتر شورشهایی
که در دوره نادرشاه صورت گرفت ،گرچه ماهیت محلی داشتند و بیشتر در اثر ظلم و تعدی حاکمان نادری
به وقوع میپیوست ،اما استفاده مدعیان انتساب به صفویه از این جریانات شکل جدیدی به مساله میداد و
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دامنه تهدیدات را افزایش میداد .فرمول این شورشها ساده بود :هر از چندی شخصی به ادعای انتساب به
خانوادهی سلطنتی صفویه سر به شورش برمیداشت و مردم ناراضی نیز گرد او جمع میشدند و با آرزوی
برپایی دوبارهی حکومت صفویه که ازنظر مردم دوران رفاه و آرامش بوده ،به او دل میبستند .اینکه دقیقاً
آثار مختلف آورده شده است.
در منابع از حداقل چهار مدعی س��لطنت با نامهای زینل میرزا ،اصالن میرزا ،صفی میرزا و سام میرزا
که خود را از اوالد شاه سلطان حسین میشمردند ،در دوره افشاریه نامبردهاند .محل فعالیت سه نفر از این
مدعیان ناحیه قفقاز بوده اس��ت (آرونووا .)167 :1352 ،ظاهرا ً زینل میرزا پایش به قفقاز نرسیده و با بخشش
نادرشاه ماجرایش پایان یافت .اصالن میرزا در گرجستان قیام نمود و مدعی بود که پسر شاه سلطان حسین
است .گویا او قصد گرفتن کمک از حکومت عثمانی را داشته ،اما تالشهایش به نتیجه نرسیده است .صفی
میرزا مدعی دیگری بود که فعالیت بیشتری از خود نشان داده است .گفته میشود که این شخص اولین
بار در شوشتر قیام کرده است .وی عدهای از تهیدستان شهر را دور خود جمع نمود و ادعای وراثت صفویه
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تعداد این مدعیان چند نفر بودهاند و یا چند نفر در قفقاز فعالیت میکردهاند ،مطالبی در منابع تاریخی و

و سلطنت ایران را کرد .این شخص چون موفق نمیشود ،به قلمرو دولت عثمانی فرار میکند و برای مدتی
در آنجا زندگی میکند .او از حمایت دولت عثمانی برخوردار بوده و حتی دولت عثمانی قش��ونی نیز برای
کمک به وی اعزام میکند .صفی میرزا در زمان اقامتش در شهر قارص ترکیه ،به شهرهای مختلف ایران
نامههایی میفرستاد و با بیان اینکه از شاهزادگان صفوی است و قصد احیا حکومت اجدادش را دارد ،از مردم
ایران درخواست کمک میکند .هرچند عدهای از مردم ایران و بهخصوص قفقاز به او میپیوندند ،بااینحال،
درنهایت وی نتوانست کاری از پیش ببرد و قیام وی در هم شکست (همان.)201 :
مدعی بعدی نیز در قفقاز فعالیت میکرد .وی که خود را سام میرزا پسر شاه سلطان حسین مینامید،
در فکر کس��ب قدرت با استفاده از اقبال مردمی و نارضایتی موجود از دولت مرکزی بود .در دورهای کار
وی باال گرفت ،مردم ش��یروان دور وی جمع ش��دند و شورش بزرگی به راه انداختند (بازن)1340:24 ،؛ اما
درنهایت این مدعی نیز به سرنوش��ت صفی میرزا مبتال گردید .نصراله میرزا ،پسر نادرشاه ،او را دستگیر
کرد و به قتل رس��اند (آرنووا)236 :1352 ،؛ اما این س��رکوب کردنها راهحل مس��اله نبود و خبر از بحران
عمیقتری میداد .اگر غیرازاین میبود باوجود حکومت سنگین نادر و مجازات سخت مخالفان نمیبایست
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ش��ورش جدیدی رخ میداد ،درحالیکه واقعیت برخالف این بود .ازاینرو ،س��رکوب خشونتبار شورش
س��ام میرزا نیز نتیجهی عکس داد و باعث بروز شورشهای دیگری گردید (سمباتیان .)119 :1390 ،مدتی
از این ماجرا نگذشته بود که سام میرزای دیگری و این بار در اردبیل ظاهر شد .وی ادعا داشت که سام
میرزای قبلی از بندگان وی بوده و سام میرزای واقعی خود وی میباشد .وی توانست جمعی از اهل آن
نواحی و گیالن را دور خود جمع کند؛ اما چون محمد دوست بیگ قرخلو به جنگ او اعزام شد ،اطرافیان
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س��ام میرزا او را تنها گذاش��تند و وی دستگیر ش��د .اقدامات وی را حمل بر جنون وی نمودند و بینی او
را قطع کرده ،رها س��اختند (مروی 1036-1364:1037 ،و اس��ترآبادی)396 :1377 ،؛ اما پس از چندی دوباره
س��ام میرزا در داغستان ظاهر شد« .براتیش��ف» ،دیپلمات روس ،در گزارش خود آورده« :در داغستان،
بهویژه از جانب محمد پسر سورخای ،شایعات نیرومندی بروز کرده که گویا از خاندان سلطنتی سابق
کس�ی با بینی بریده پیداشده است .این شایعات ناآرامی عظیمی بین مردم کوهستان برانگیخته که

خود میتواند خطری برای مردم دربند باش�د ».س��ام میرزا با قش��ون دههزارنفری خود که بیش��تر از
داغس��تانیها تشکیلش��ده بود ،وارد شیروان ش��د و اعالم نمود که قصد دارد حکومت را از نادر غاصب
بگیرد و خیر و برکتی را که در دوره نیاکان ارجمندش (صفویان) وجود داشته برای مردم به ارمغان آورد
(آرونووا .)238-241 :1352 ،در جنگی که بین سپاه نادرشاه و شورشیان رخ داد ،اطرافیان سام میرزا پراکنده

و خود وی دستگیر شد .به دستور نادر یکی از چشمان سام میرزا را درآوردند و وی را به نزد حاکم قارص
که صفی میرزا ،ش��اهزاده دروغین دیگر را در کنار داش��ت ،فرستادند (شعبانی .)224 :1376 ،این امر مؤید
حمایت دولت عثمانی از این مدعیان میباشد و نادر میخواست بهاینترتیب درسی به عثمانیها داده و
آنها را نسبت به نتایج اقداماتشان ناامید سازد.
در این میان مردم ایران و بهخصوص قفقازیها که به هواداری مدعیان بر میخواستند با قهر و غضب
دولت نادری مواجه میشدند و شداید بسیاری را تحمل میکردند .براتشیف از مجازات سخت مردم شیروان
از سوی مأموران حکومتی ایران سخن میراند« :فرماندهان ایرانی در سراسر شیروان نزدیک هشت هزار
نفر از اقش�ار مختلف مردم را از گناهکار گرفته تا بیگناه به خاطر اطاعت و فرمانبرداری از س�ام میرزا
چه از روی میل بوده باش�د و چه از روی اجبار ،به دس�تور شاه کشتهاند و خردساالن دختر و پسر آنها

را نیز مأموران ش�اه به اس�یری گرفتهاند» (آرنووا .)245 :1352 ،بااینحال ،تمامی این اقدامات خشونتبار و
سختگیریها در روحیه طغیانگر قفقازیها تأثیری نداشت و آنها باز حاضر بودند که در پشت سر مدعیان
جدید قرار گیرند و مخالفت خود با حکومت نادری را نشان دهند.
در سالهای آخر حکومت نادرشاه ،فرد دیگری که خود را شاه سلطان حسین دوم مینامید باز در قفقاز
قی��ام ک��رد و ادعای تاجوتخت صفویها را نمود .این ب��ار هم عدهای از قفقازیها و قبایل آنجا به انگیزهی
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مخالفت با دولت مرکزی در کنار این مدعی جدید قرار گرفتند و نیروی جنگی خود را در اختیار وی قرار
دادند .البته مثل موارد قبلی در این امر نیز دست دولت عثمانی در کار بود .دولت عثمانی علیرغم شکست
مدعیان قبلی هنوز ناامید نش��ده بود و از مدعیان جدید اس��تقبال میکرد و به روشهای مختلف از آنها
مبارزه با این مدعیان و اعوان آنها به هدر میداد ،بلکه قلمرو دولت عثمانی را از خطر هجوم نادر تا حدی
مصون نگه میداشت.
شاه حسین دوم که با لزگیها همپیمان شده بود نیز همانند مدعیان قبلی نتوانست از کار خود نتیجهای
بگیرد و به همان سرنوشت مدعیان قبلی دچار شد .مدعی جدید زمانی که دستگیر شد به دستور نادرشاه،
یکچشم او را درآوردند و با این پیام عازم استانبول کردند« :پادشاه ایران از کشتن یک شخص بدبخت و

زبون ولو اینکه از جانب باب عالی حمایت شود اکراه دارد» (مهدوی.)161 :1387 ،
معلوم نیست که اگر نادر سالهای بیشتری میزیست و خطر او همچنان متوجه دولت عثمانی بود،
شاهد ظهور چند مدعی جدید میبودیم .هرچه بود با به قتل رسیدن نادر ،دولت عثمانی نفسی بهراحتی
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حمایت مینمود .این سیاس��ت نهتنها باعث تضعیف دولت افشاریه میشد و امکانات و نیروهای نادر را در

کش��ید و فلس��فه وجودی مدعیان جدید نیز از بین رفت .از این به بعد حتی اگر مدعی جدیدی نیز س��ر
برمیآورد نمیتوانست مثل قبل از حمایت دولت عثمانی برخوردار باشد.
 )3نتیجهگیری
باوجود خدماتی که نادرشاه در بیرون راندن افغانها و کوتاه کردن دست کشورهای همسایه ،همچون
عثمانی و روس��یه ،از س��رزمین ایران انجام داد ،س��ختگیریها و تندخوییهای وی بهخصوص در اواخر
دوره حکومتش مردم را به س��توه آورد .در این میان ظلم و س��تم مأموران حکومتی نادر در نواحی مرزی و
بهخصوص در قفقاز بیشاز حد تحمل مردم بود .مردم که از ستم مأموران و سنگینی بار مالیات به ستوه
آم��ده بودن��د ،به هر رویدادی که آنها را از این وضعیت نجات دهد روی خوشنش��ان میدادند .در چنین
شرایطی بود که مدعیان دروغینی که خود را منتسب به خاندان صفویه میکردند ،ظهور کردند و گاهاً نیز
برای مدتی موفق بودند.
در موفقیت نس��بی مدعیان سلطنت ،هم نارضایتی عمیق اجتماعی مردم و هم حمایت کشورهای
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خارجی ،بهخصوص عثمانی مؤثر بود .امپراطوری عثمانی باوجود اینکه در این دوره تضعیفش��ده بود و
آن عظمت و قدرت قبلی را نداش��ت ،اما همچنان ادعای خالفت و رهبری جهان اس�لام را داشت .دولت
عثمانی با س��قوط امپراطوری صفویه از دست رقیبی قدرتمند راحت شد ،اما خیلی زود با رقیبی جدی
به نام نادر روبهرو گردید .نادرش��اه نهتنها حاض��ر به پذیرش برتری عثمانیها نبود ،بلکه خود نیز ادعای
رهبری جهان اس�لام را در س��ر داشت و سیاس��تهای مذهبی وی نیز بر نگرانی عثمانیها افزوده بود.
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درواقع امپراطوری عثمانی که با رقیب سرس��خت و نیرومندی همانند حکومت نادر روبهرو شده بود ،به
هر طریق ممکن میخواست آن را تضعیف نماید و یکی از این راهها حمایت از مدعیان واقعی و دروغینی
بود که هر از چندی س��ر برمیآوردند .در عمل نیز میبینیم تا زمانی که تهدید نظامی و سیاس��ی نادر
پابرجاس��ت دولت عثمانی از مدعیان س��لطنت استقبال میکند و آنها را در برابر نادر تجهیز و حمایت
میکند .بهخصوص که اغلب این مدعیان در مناطق سنی نشین قفقاز که دولت عثمانی دارای نفوذ بود،
به فعالیت میپرداختند و از حمایت مردم محل برخوردار میشدند.
علیرغم تمامی مش��کالتی که دولت نادری با آنها دس��تبهگریبان بود ،ازلحاظ نظامی دولت نادری
آنقدر توانا بود که بتواند موج ش��ورشهای ش��اهزادگان دروغین صفوی را فرونشاند ،اما این امر به معنای
فروکش کردن نارضایتی مردم و درنتیجه پایان یافتن نارضایتیهای اجتماعی نبود .چون ریشههای نارضایتی

مردم که درنتیجه سیاس��تهای غلط حکومت و ظلم حاکمان تش��دید شده بود ،هنوز پابرجا بود و تمامی
س��ختگیریهای نادر نتوانست روحیه طغیانگر مردم قفقاز را از بین ببرد و آنها را رام سازد .درواقع دولت
افش��اریه تنها بهانه و دستآویز این ش��ورشها را از بین برد ،اما در بهبود شرایط زندگی مردم و کاستن از
آالم آنها کار مهمی انجام نداد .با مرگ نادر عم ً
ال منطقه قفقاز از ایران جدا شد و گرچه در دورههای بعد
حکام قفقاز بهظاهر از شاهان ایران اطاعت داشتند ،اما در عمل تا تسلط روسیه بر قفقاز مستقل باقی ماندند.

منابع و مآخذ:
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نقش آمریکا و روسیه در تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان
   میرحسین اوجاقی 1فرامرز تقیلو 2بهرام سرمست

3

چکیده
در این مقاله نقش آمریکا و روس�یه در تداوم و تش�دید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد بررسی
قرار گرفته است .تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دو دهه اخیر از جمله مسائلی است که
توجه کشورهایی مانند آمریکا و روسیه را به خود جلب کرده است .از آنجا که آذربایجان و ارمنستان در منطقهی قفقاز
جنوبی از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار هستند و این منطقه بعد از فروپاشی شوروی با خالء قدرت روبرو شده
است ،این دو کشور هرکدام به دنبال اجرای راهبرد های خاص خود در منطقه هستند .از این رو ،منطقه قفقاز به صحنه
رقابت میان آمریکا و روسیه تبدیل شده است .در این مقاله سعی شده با روش توصیفی -تحلیلی نقش این دو کشور
را در تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد بررسی قرار گیرد .سئوال اساسی که در اینجا
مطرح میشود این است که آمریکا و روسیه در تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه نقشی
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را ایفا میکنند؟ نتایج و یافتههای این مقاله نشان میدهد که رقابت دو کشور آمریکا و روسیه در منطقه قفقاز ،موجب
تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شده است .آمریکا با توجه به وجود منابع نفت و گاز دریای
خزر گسترش نفوذ اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی خود را دنبال میکند .هدف این کشور در مورد بحران قرهباغ حمایت از
خویش میداند و به دنبال نقش آفرینی مؤثر در این منطقه و مناقشات آن میباشد .روسیه از این رهگذر ضمن آن که
میخواهد هژمونی سابق خود را احیاء کند ،از نفوذ آمریکا در منطقه نیز جلوگیری نماید.
کلید واژهها :تداوم ،تعارض ،آمریکا ،روسیه ،آذربایجان ،ارمنستان ،مناقشه ،قفقاز جنوبی

  -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی
  -2استادیار دانشگاه تبریز
  -3استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
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استقالل ارامنه قرهباغ و مهار روسیه در منطقه است .از طرف دیگر ،روسیه نیز منطقه قفقاز جنوبی را جزء حیات خلوت

 )1مقدمه
قرهباغ منطقهای خودمختار ارمنینشین در غرب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای ارمنستان
است .با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ارامنه ساکن قرهباغ با حمایت ارمنستان ،استقالل خود را از باکو
اعالم کردند .اتخاذ سیاس��ت گس��ترش به جنوب از طرف روسیه تزاری و اهمیتی که منطقه قفقاز از این
لحاظ دارا بود ،اصلیترین عامل این مناقشه در مراحل اولیه محسوب میشود .در این راستا ،اسکان تدریجی
ارامنه در قرهباغ و مناطق مسلماننشین بستر اصلی بحران را به وجود آورده است .اقدامات جداییطلبانه
در قرهباغ ،موجب درگیری نظامی در فاصله س��الهای  1992ال��ی  1994میالدی میان نیروهای ارمنی و
جمهوری آذربایجان و به تبع آن خارج شدن این منطقه و هفت شهر آذرینشین اطراف آن از کنترل دولت
باکو گردید .با این وجود ،هیچ کشوری در جهان ،جمهوری خود خودخوانده قرهباغ را به رسمیت نشناخته
است .هم اکنون این منطقه توسط ارمنیهای محلی کنترل میشود.
منطقه قفقاز به دلیل موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی و دارا بودن ذخایر انرژی برای ایاالت متحده آمریکا و
روسیه از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .تحوالت و شرایط این منطقه موجب شد که قدرتهای منطقهای
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و فرا منطقهای برای نفوذ در این منطقه تالش نمایند .در این میان جنگ آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه
قرهباغ فرصت مناسبی را برای نقش آفرینی قدرتهای بزرگ از جمله روسیه و آمریکا جهت بهرهبرداری از
اوضاع نابسامان این کشورها در راستای تأمین منافع و اعمال سیاستهای امنیتی و اقتصادی خود به وجود
آورده است .هم اکنون ،مناقشه قرهباغ عامل اصلی تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان
به حساب میآید .در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی نقش آمریکا و روسیه در تداوم
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و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .سوال اساسی که این
پژوهش میخواهد به آن پاسخ دهد این است ،که آمریکا و روسیه در تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری
آذربایجان و ارمنستان چه نقشی را ایفا میکنند؟
 )2دادههای تحقیق
 )1-2مؤلفههای تعیین کننده در سیاست خارجی آمریکا با جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان

 )1-1-2روابط آمریکا و آذربایجان
رواب��ط دوجانبه جمه��وری آذربایجان و آمریکا تا حد زیادی متأثر از روابط آمریکا با همس��ایگان این
جمهوری اس��ت .در س��ال  ،1991جیمز بیکر وزیر خارجه آمریکا با بنیانگذاری  5اصل دموکراسی حقوق

بشر ایاالت متحده موجب کاهش روابط آمریکا با جمهوری آذربایجان شد ،که در حال گذار از هرج و مرج
و جنگ داخلی اوایل دهه  1990به یک رژیم خودکامه در سال  1993زمان رئیسجمهوری حیدرعلیاف
بود .جمهوری آذربایجان بعد از استقالل همواره سعی داشته با حفظ روابط نزدیک با آمریکا از حمایت این
کشور برخوردار شود .تمایل حکومت جمهوری آذربایجان به برقراری روابط نزدیک با آمریکا از زمان روی
کار آمدن ایلچی بیگ شروع شد .ایلچی بیگ سعی داشت ارتباط سیاسی -اقتصادی عمیقی بین جمهوری
آذربایجان و آمریکا برقرار سازد .بعد از سقوط دولت ایلچی بیگ ،حیدر علیاف سعی کرد نوعی تعادل در
برقراری رابطه با کشورهای آمریکا و ترکیه از یک طرف و روسیه و ایران از طرف دیگر ایجاد نماید .آمریکا
نقش اصلی را در انتقال انرژی و ایجاد خطوط لوله های نفت و گاز جمهوری آذربایجان ایفاء کرده اس��ت.
خطوط لوله نفت و گاز این کشور دستاورد اصلی سیاست آمریکا بوده و بهطور روز افزون نفوذ آمریکا را در
آذربایجان افزایش داده است (کاظمی.)80 :1384،
  )2-1-2مؤلفه نظامی– امنیتی
مهمترین مش��کل امنیتی جمهوری آذربایجان ،مناقش��ه قرهباغ میباش��د .از این رو برای درک دقیق
دیدگاههای امنیتی جمهوری آذربایجان ،باید به این موضوع پرداخته ش��ود که باکو طی س��الهای گذشته
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از چه راههایی کوش��یده اس��ت ،مناقش��ه قرهباغ را حلوفصل نماید .پس از روی کار آمدن حیدر علیاف و
حضور ده ساله وی تا زمان فوت در سال  ،2003دیدگاههای امنیتی جمهوری آذربایجان تا حدودی تکوین
یافت .باکو در این مدت استراتژی غربگرایی و در چارچوب آن ناتو گرایی را به عنوان یگانه راهحل معضالت
طی سالهای گذشته ،جمهوری آذربایجان کوشیده است همکاریهای امنیتی و نظامی خود را با جامعه
کشورهای مشترکالمنافع و کشورهای منطقه کاهش داده و متقاب ً
ال همکاریهای امنیتی و نظامی خود را
با نهادهای نظامی -سیاسی غرب گسترش دهد .در واقع ،جمهوری آذربایجان معتقد است امنیت این کشور
زمانی تأمین خواهد ش��د ،که با امنیت اروپا و غرب گره بخورد .جمهوری آذربایجان از س��ال  1994که به
عضویت پیمان مشارکت برای صلح ناتو در آمده ،کوشیده است به هر نحو ممکن ،روابطش را با این پیمان
گسترش دهد .مقامات جمهوری آذربایجان بارها تاکید کردهاند که همکاری با ناتو و آمریکا به منزله تضمین
حاکمیت و استقالل جمهوری آذربایجان است.
در سال  1999جمهوری آذربایجان سه نوع درخواست برای حضور نیروهای خارجی یا استقرار پایگاه

▪ سال سيزدهم ▪ شماره  39و ▪ 38تابستان و پاييز ▪ 1393

امنیتی در پیش گرفت .بنابراین ،بعد و جهت امنیتی جمهوری آذربایجان ،اغلب گرایش به غرب میباشد.

خارجی در این کشور مطرح کرد .وزیر امور دفاع وقت این کشور و مشاور سیاسی علیاف خواهان استقرار
نیروها و پایگاه نظامی آمریکا یا ناتو در پایگاه پدافند هوایی ناسنوسی در  45کیلومتری شمال باکو شدند.
همچنین برخی مقامات جمهوری آذربایجان ،خواهان انتقال پایگاه آمریکایی اینجرلیک از ترکیه به ش��به
جزیره آبشرون و برخی دیگر از آنها ،خواهان تاسیس پایگاه نظامی ترکیه در کشور شدند .قرار دادن فضای
جمهوری آذربایجان در اختیار هواپیماهای آمریکا برای حمله به افغانس��تان و عراق ،انعقاد پیمان امنیتی
ترابوزان در سال  2002با گرجستان و ترکیه ،اعزام نیرو به عراق به عنوان اولین کشور اسالمی ،جلوگیری
از تظاهرات گروههای مخالف و منتقد آمریکا نظیر سازمان آزادی قرهباغ در مقابل سفارت آمریکا در باکو،
ارائه برنامه همکاری انفرادی با ناتو در سال  2004و حضور در اغلب برنامههای ناتو ،برگزاری مانور مشترک
با آمریکا در خزر در سال  ،2004-2003استقبال از حضور نیروهای واکنش سریع آمریکا برای تأمین امنیت
حفظ لوله باکو -تفلیس – جیهان و س��کوت در قبال اقدامات ضد آذری آمریکا در قرهباغ ش��واهد روشنی
هس��تند که آمریکا گرایی و غرب محوری را در دیدگاههای امنیتی جمهوری آذربایجان به خوبی نش��ان
میدهد (همان.)92- 86 ،
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

130

 )3-1-2مؤلفه سیاسی -اقتصادی
تضمین استقالل آذربایجان میتواند مانع از ادامه حیات امپراتوری روسها چه در غالب کمونیستی و یا
به صورت ناسیونالیستی گردد .تالش آمریکا برای حضور در دریای خزر و جلوگیری از عبور خطوط لوله نفت
و گاز از ایران ،از جمله دالیل تمایل آمریکا برای حضور در آذربایجان میباشد .از سوی دیگر سرمایهگذاری
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 73میلیاردی در زمینههای مختلف به خصوص نفت و گاز آذربایجان موجب شده است که آمریکا خواهان
محافظت از سرمایههای خود در این کشور باشد .تالش جهت بهرهمندی هر چه بیشتر از منابع انرژی حوزه
دریای خزر و در صورت امکان جانشین سازی آن به جای خلیج فارس ،از دیگر اهداف آمریکا در این منطقه
است .از نظر اقتصادی نیز جمهوری آذربایجان سرمایهگذاران غربی را برای تداوم سرمایهگذاری در این کشور
تشویق میکند .روابط اقتصادی بین دو کشور از اهمیت در خور توجهی برخوردار است و روز به روز بر حجم
آن افزوده میشود .در سال  1998مبادالت تجاری آمریکا و جمهوری آذربایجان  40میلیون دالر بود .این
میزان در سال  2001به  65/7میلیون دالر رسید .همچنین در سال  2001سرمایهگذاری مستقیم آمریکا
در جمهوری آذربایجان  980میلیون دالر بوده است .تا پایان سال  2012شمار شرکتهای آمریکایی فعال
در جمهوری آذربایجان به  75مورد رسیده است .بخشهای اصلی در روابط اقتصادی دو کشور عبارتند از:

نفت و گاز ،فناوری اطالعات ،مخابرات و عملآوری محصوالت کشاورزی که این امر موجب استفاده بهینه
از ظرفیتهای اقتصادی جمهوری آذربایجان شده است .خرید هواپیماهای مسافربری بوئینگ از آمریکا نیز از
دیگر زمینههای روابط تجاری بین دو کشور به شمار میرود (اصولی.)1392،
 )4-1-2روابط آمریکا و ارمنستان
از دس��امبر سال  1991روابط سیاسی میان آمریکا و ارمنس��تان برقرار شد .در توسعه روابط آمریکا و
ارمنستان عوامل متعددی از جمله تالش آمریکا برای نظارت بر استخراج و حمل نفت و گاز دریای خزر و
آسیای مرکزی تأثیر داشته است .جمهوری ارمنستان پس از کسب استقالل به عنوان کوچکترین کشور
منطقه قفقاز جنوبی از نظر وسعت و جمعیت ،در خصوص مساله قرهباغ به مقابله شدید با آذربایجان و ترکیه
کشانده شد .پس از مناقشه قرهباغ ارمنستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیای سیاسی در انزوای اقتصادی
قرار گرفته اس��ت .بهطوری که آذربایجان محاصرهی اقتصادی این کش��ور را بهویژه در زمینه حمل و نقل
به مورد اجرا گذاش��ته که پس از پایان عملیات نظامی و آتش بس نیز ادامه دارد .ترکیه نیز در این زمینه
جمهوری آذربایجان را همراهی کرده است .راههای حمل و نقل زمینی از روسیه از طریق قلمرو گرجستان
نیز که در نتیجه جنگ داخلی و مناقشات ملی در گرجستان بستهشده بود ،هنوز بهطور کامل باز نشدهاند.
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بنابراین ،در شرایط محاصره و بحران اقتصادی ،توسعه روابط با کشورهای غربی و به خصوص با آمریکا برای
ارمنستان اهمیت ویژهای داشت .افزایش اهمیت رابطه با آمریکا برای ارمنستان بیشتر مربوط به محدودیت
امکانات مالی روسیه و بحران اقتصادی اخیر آن کشور بوده است .این موضوع باعث شد که آمریکا و دیگر
همه کشورهای تازه استقالل یافته آسیای مرکزی و قفقاز که در گذشته زیر سلطهی طوالنی و دیکتاتوری
شوروی کمونیستی بودند ،اعالم کرد (واسوتوویچ.)35 :1998 ،
 )5-1-2مؤلفه نظامی – امنیتی
دولت مردان ارمنی همواره س��عی نمودهاند تا در سیاست خارجی و نظامی -امنیتی خود نوعی توازن
بین قدرتهای ذینفوذ برقرار سازند که این دیدگاه از نگرانیهای امنیتی آنها نشات میگیرد .به همین دلیل
روابط ارمنستان با آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی توسعه بیشتری پیدا کرده است .وجود اقلیت
یک میلیون نفری ارامنه آمریکا که البی قوی نیز در این کشور دارند ،اهمیت این روابط را افزایش داده است.
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کش��ورها جای روسیه را در قفقاز اش��غال نمایند و آمریکا «پایبندی تاریخی» خود را نسبت به حمایت از

واشنگتن نیز سعی میکند با استفاده از اقلیت ارمنی بر مقامات ارمنی تأثیر بگذارد .سیاست آمریکا در روابط
با ارمنستان معطوف به آن است که این کشور از گرایش سنتی خود به روسیه دست بکشد و پایگاه نظامی
روسیه را تعطیل کند .علیرغم گسترش روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دو جانبه ،همکاریهای نظامی و
امنیتی دو کشور به دلیل حساسیتهای موجود در منطقه و مخالفتهای داخلی به کندی رشد کرده است.
نیروهای طرفدار روسیه گسترش همکاریهای نظامی با آمریکا را مخالف روابط استراتژیک با روسیه قلمداد
میکنند .اما مقامات ارمنی تاکید دارند که این همکاریها جایگزین روابط استراتژیک با روسیه نخواهد شد.
با این حال همکاریهای نظامی آمریکا و ارمنستان علیرغم حساسیت روسها از سال  1999به بعد گسترش
زیادی پیدا کرده اس��ت .سفر وازگن سرکیسیان وزیر دفاع وقت ارمنستان به آمریکا در سال  1999اولین
قدم در راستای گسترش همکاریهای نظامی و امنیتی دو جانبه محسوب میشود (حیدری.)109 :1383،
سال  2000در توسعه روابط نظامی دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده است .در این سال مقامات
نظامی آمریکا برای گسترش مناسبات دو جانبه سفرهای زیادی را به ارمنستان انجام دادند .در این خصوص
میتوان به سفر ژنرال چارلز سیمسون مسئول بخش سیاسی و برنامه ریزی نیروهای نظامی آمریکا در اروپا
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در روز  12دس��امبر  ،2000س��فر گروه مینروبی آمریکایی به دعوت دولت ارمنستان برای مطالعه اراضی
مینگذاری ش��ده و کمک به کارشناسان ارمنی در امور مینروبی به این کشور در  31مارس  2000اشاره
نمود .همچنین در تاریخ  23ژوئن همان سال سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان برای سفر رسمی عازم
آمریکا شد .هدف از آن سفر توسعه روابط نظامی دو کشور بود.
در چارچ��وب برنامه همکاریهای نظامی ارمنس��تان و آمریکا در س��ال  ،2001ژنرال فولفورد معاون

▪ سال سيزدهم ▪ شماره  39و ▪ 38تابستان و پاييز ▪ 1393

فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در اروپا در اواخر مارس همین سال بهطور رسمی به ارمنستان سفر نمود.
در این س��فر طرفین مسائل بشر دوستانه ،پاکسازی مناطق مینگذاری شده و همکاری در زمینه مبارزه
با گسترش سالحهای کشتار جمعی و همچنین تثبیت همکاری در زمینه مسائل امنیت منطقه و راهکار
حل مسالمتمیز درگیری قرهباغ تبادل نظر کردند .گذشته از این ،سفر دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا به
ایروان و سفر سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان به واشنگتن در مارس  2002به امضای یادداشت تفاهمی
در مورد تعیین اولویتها و اهداف در همکاریهای نظامی دو جانبه منجر شد .همچنین ضرورت مبارزه با
تروریسم در افغانستان باعث گردید که ارمنستان فضای هوایی خود را در اختیار آمریکا قرار دهد .در سال
 2002بیش از  4میلیون دالر کمک نظامی در اختیار ارمنستان قرار گرفت ،این کمک برای ایجاد یک مرکز
در اچمیادزین برای پاکسازی مین در اختیار ارمنستان قرار گرفت .همچنین ،افسران آمریکایی برای آموزش

نظامیان ارمنی جهت پاکسازی میادین مین به این کشور سفر نمودند (همان.)111 ،
  )6-1-2مؤلفه سیاسی – اقتصادی
مهمترین عامل جلب توجه آمریکا به ارمنستان نزدیکی این جمهوری به منابع غنی نفت و گاز دریای
خزر میباشد .همانطور که مفسرین سیاسی غرب یادآور میشوند ،آمریکا با نگاه به ارمنستان به عنوان
یک کشور ترانزیت بالقوه برای انتقال نفت و گاز به غرب ،برای رسیدن به اهداف خود در این جمهوری
هم از سیاست «تأثیر مستقیم نیرو» (از طریق آذربایجان و ترکیه) و هم از «لیبرالیزم سخت» (با کمک
اهرمهای مالی) اس��تفاده میکند .چنین عملکردی با استفاده از روشهای مختلف ،به ایاالت متحده این
امکان را میدهد که نتایج خوبی از تالش خود برای نفوذ در ارمنس��تان به دس��ت آورد .در سال 1995
تر پطروس��یان مذاکراتی با الگور معاون رئیس جمهور آمریکا انجام داد و طی آن طرفین به تبادل نظر
پرداختند .اهداف اصلی و جهت گیریهای روابط سیاسی میان آمریکا و ارمنستان در ژوئن سال 1996
در جریان دیدار رسمی هیات وزارت امور خارجه آمریکا از ایروان مورد تائید و تثبیت قرار گرفت .لیسن
دیویس ،معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات آمریکائی در مالقات با رئیسجمهور ارمنستان اعالم کرد
که واش��نگتن قصد دارد بر «موقعیت کنونی تکیه نکند ،بلکه با فراهم کردن مقدمات توسعه گفتگوی
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آینده به فردا بنگرد» (واسوتوویچ.)37 :1998 ،
برقراری روابط اقتصادی با آمریکا برای ارمنستان دارای اهمیت ویژهای است .این نکته را شخصیتهای
رسمی واشنگتن نیز خاطر نشان میسازند .یان کالیتسکی رئیس هیات نمایندگی آمریکا که در اکتبر سال
کش��ور« ،گرچه سیاست نقش بزرگی دارد ،ولی ش�الوده اصلی آن اقتصاد است» .وی در دیدار با رئیس
جمهور ارمنس��تان خاطر نش��ان س��اخت که تغییرات به وجود آمده در ارمنستان در فاصله دیدار گذشته
تاکنون بس��یار جالب میباشد .دولت کلینتون ،ارمنستان را متمایز از سایر کشورهای مستقلی که پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمدند ،میداند .به همین دلیل تامسن سفیر آمریکا در ارمنستان در
مصاحبهای با روزنامه «جمهوری ارمنستان» در آوریل  1996متذکر شد که« :موقعیت ارمنستان در میان

جمهوریهای شوروی سابق متفاوت است» .وی در مورد اعتبارات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
یاد آور شد که« :این نتیجه اصالحات موفقیتآمیزی است که توسط دولت شما اجرا شده است» .به قول
سفیر آمریکا ،مهمترین اقدام انجام گرفته تغییر سیستم اقتصادی دوران کمونیستی بوده ،و به اعتقاد ایاالت
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 1996از ای��روان دی��دار میکرد ،در جریان مذاکرات با رهبران ارمنس��تان اعالم کرد که در روابط میان دو

متحده ،دولت ارمنستان خط مشیای را که متخصصان اقتصادی آمریکا به عنوان مناسبترین راه توسعه
اقتصادی و اعطای کمک به ارمنستان از طرف آمریکا مورد بررسی قرار دادهاند ،سرلوحه کار خود قرار داده
است .توجه خاص آمریکا معطوف به توسعه نظام اقتصادی ،تکامل سیستم بانکی و مالیاتی و ارائه کمک به
طرف ارمنی در این زمینههاست .همچنین عالقمند به سرعت بخشیدن روند خصوصیسازی در بخشهای
انرژی و سایر صنایع ارمنستان میباشد .ایاالت متحده در نظر دارد سرمایههای خود را برای توسعه بخش
خصوصی ارمنستان و در زمینههای انرژی ،مخابرات ،میکروالکترونیک ،استخراج منابع طبیعی (از جمله نفت
و گاز) به کار بیندازد .در آغاز سال  1997نزدیک به  40طرح مشترک توسط آمریکا و ارمنستان سازماندهی
شد که بیشتر در رشته های غیر تولیدی صورت گرفت .طبق ارزیابی کارشناسان ،گنجاندن ارمنستان در
فهرس��ت کشورهای پیش��رفتهای که از معافیت حقوق گمرکی در صادرات کاال به ایاالت متحدهی آمریکا
برخوردار هستند ،حدود  45درصد سود تجارت برای آن کشور در برداشت .در همان سال قراردادی میان
ارمنستان و آمریکا جهت تشویق سرمایهگذاریهای خارجی به امضاء رسید و در اواسط سال  1995توسط
پارلمان ارمنستان به تصویب رسید .به موجب این قرارداد ،دولت آمریکا وام مستقیمی به این جمهوری اعطاء
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کرد و دولت ارمنستان هم در مقابل بیمه سپردههای آمریکایی را در مقابل خطرات احتمالی تضمین نمود.
بر این اساس ،اعتبارات اختصاص یافته از طرف آمریکا در خصوص برنامههای مهم ارمنستان ،اصالحات در
س��اختار اقتصاد این کشور را تحقق میبخش��د .قرارداد مذکور به مدت  10سال و از مارس  1996به اجرا
گذاشته شد ،که به گفته سفیر آمریکا در ارمنستان به عنوان «قدم مهم در توسعه روابط دو جانبه اقتصادی
و سرمایه گذاری سیاسی» میان ایاالت متحده آمریکا و ارمنستان ،تلقی میگردد .همچنین سفیر آمریکا
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خاطر نشان ساخت که سرمایه گذاریهای مهم یکصد میلیون دالری در اقتصاد ارمنستان تنها زمانی مثمر
خواهد بود که منازعه قرهباغ کام ً
ال حل ش��ده باشد و سرمایهگذاران آمریکایی به امنیت سرمایههای خود
در به وجود آوردن ثبات نه تنها در جمهوری بلکه در کل منطقه اطمینان داشته باشند (همان.)1998:41 ،
 )2-2مؤلفههای تعیین کننده در سیاست خارجی روسیه با جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان

 )1-2-2روابط روسیه و آذربایجان
آذربایج��ان ،ب��ا توجه به برخ��ورداری از ذخایر انرژی دری��ای خزر ،از اهمیت خاصی در اس��تراتژی و
سیاستهای روسیه برخوردار است .با این حال مقامات آذربایجان در مقایسه با ارمنستان ،تمایل کمتری به
گسترش روابط با مسکو از خود نشان دادهاند .مناقشه قرهباغ نیز بر روابط دو کشور تأثیر فراوانی داشته است.

به خاطر حمایت روسیه از ارمنستان در جنگ قرهباغ و همچنین ارتباطات تنگاتنگ روسیه و ارمنستان از
یک س��و باکو س��عی داشته است در مقابل روسیه به کشورهای غربی و خصوصاً به ترکیه و آمریکا نزدیک
شود ،تا بتواند از این طریق حمایت مسکو را جلب کند .از سوی دیگر آذربايجان نیز هیچ وقت بهطور کامل
با سیاستهای غرب هماهنگ نشده و همیشه تعادل میان غرب و روسیه را در نظر داشته است ،زیرا مقامات
این کش��ور به خوبی آگاهند که در صورت نزدیکی کامل به غرب ،روس��یه از اختالفات بین آذربایجان و
ارمنستان به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد کرد (بیات.)300 :1390،
روسیه یکی از کشورهایی میباشد که از ابتدا با آذربایجان در زمینههای اقتصادی ،سیاسی و امنیتی-نظامی
همکاری داشته است و حتی نیروهای نظامی روسیه در این کشور حضور داشتند و تأمین امنیت مرزهای این
کشور بر عهده نیروهای نظامی روس بود ،ولی بعد از فروپاشی شوروی و استقالل جمهوری آذربایجان و روی
کار آمدن دولت ایلچی بیگ و گرایش وی به غرب موجب ش��د روس��یه نیروهای خود را از آذربایجان خارج
نماید و با تشکیل گارد ملی تأمین امنیت مرزها بهطور کامل بر عهده نیروهای آذربایجان گذاشته شود .روابط
جمهوری آذربایجان و روس��یه را بعد از اس��تقالل میتوان به  3دوره تقسیم نمود .دوره ایاز مطلباوف؛ دوره
ابوالفضل ائلچیبیگ و دوره حیدر و الهام علیاف (امیر احمدیان.)137 :1384 ،
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 )2-2-2مؤلفه نظامی – امنیتی
با فروپاشی شوروی و استقالل آذربایجان ،مسکو از حکومت ایاز مطلب اُف حمایت نمود ولی با گسترش
تظاهرات مردمی ،مطلباف مجبور به استعفا گردید و ائلچیبیگ از جبهه خلق جایگزین وی شد .پس از
و چماق» را در این کشور به کار گرفتند و با ارسال تجهیزات و تسلیحات نظامی به آذربایجان سعی نمودند
که وابستگی حکومت آذربایجان به مسکو را حفظ نمایند .جبهه خلق که موافق گسترش نفوذ روسیه در
آذربایجان نبود ،روز به روز گرایش خود را به سمت غرب افزایش داد و با انعقاد قرارداد نفتی با غرب و عدم
توجه به منافع مسکو و سایر قدرتهای منطقه ،تالش زیادی کرد تا به غرب نزدیکتر شود .با روشن شدن
گرایشهای شدید حکومت آذربایجان به غرب کمکم روسیه فشار خود را بر این کشور افزایش داد و ارامنه
نیز با درک این مسئله با موازی کردن سیاستهای خود با روسیه ،سعی در جلب کمکهای روسیه کردند
و در نتیجه توانستند به کمک روسها با دفع حمالت آذربایجان به قرهباغ و حمالت سنگین متقابل ،عالوه بر
قرهباغ چندین شهر دیگر آذربایجان در خارج از منطقه قرهباغ را به اشغال خود در آورند .پس از شکستهای
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آنکه این حزب قدرت را در  15مه  1992در جمهوری آذربایجان به دست گرفت ،روسها «سیاست هویج

پیدرپی نیروهای آذربایجان در جبهههای جنگ و تضعیف موقعیت جبهه خلق و ائلچی بیگ ،مخالفتها
علیه وی افزایش یافت ،به طوري كه با شورش «صورت حسیناف» و حمله وی به باکو ،ائلچی بیگ مجبور
به کنارهگیری از قدرت ش��د .بیشتر کارشناسان سیاس��ی آذربایجان معتقدند که این شورش با هدایت و
پشتیبانی روسیه صورت گرفت (کاردانکوس.)201 :1370،
بر اساس موافقتنامه  1992تاشکند؛ وزارت دفاع روسیه تسلیحات موجود در قفقاز را به ارتشهای ملی
جمهوری قفقاز جنوبی تحویل داد .همچنین در سال  1993حدود  25درصد از ناوگان شوروی در دریای خزر،
که تماماً از کشتیهای جنگی کوچک تشکیل میشدند نصیب آذربایجان شد (کسروی.)152 :1378 ،
بعد از رسیدن حیدر علیاف به حکومت هر چند نقش روسها تضعیف شد و چرخش سیاست آذربایجان
به سمت آمریکا و غرب بیشتر شد ،ولی با توجه به اینکه ساختار و تجهیزات نظامی آذربایجان روسی بود،
با قطع بخش عمدهی پش��تیبانیهای آمادی ارتش روس��یه از این کشور تجهیزات ارتش فاقد کارایی شد.
ضعف نظامی در کنار سایر مشکالت سیاسی – اجتماعی باعث شد تا آذربایجان در جنگ قرهباغ در مقابل
ارمنستان متحمل شکست سنگینی شده و  20درصد از خاک خود را از دست بدهد.
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اگر چه ،مقامات جمهوری آذربایجان توس��عه روابط و همکاریهای خود را با آمریکا و ناتو در راس��تای
ترمیم آسیبپذیری نظامی خود در مقابل ارمنستان قلمداد میکنند ،اما اخیرا ً متوجه شدهاند که بدون جلب
همکاری روس��یه رس��یدن به این هدف ناممکن است؛ لذا به مذاکره با روسیه پرداخته و توافقاتی به دست
آوردند .به عنوان مثال در  25ژانویه  2002طبق توافقی بین دو کشور در مورد ایستگاه راداری «قبله» مقرر
گردید روس��یه کل سیستم اخطار حمله موشکی و تمامیت سیستم دفاع هوایی دسته جمعی کشورهای
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مستقل مشترکالمنافع را در جمهوری آذربایجان حفظ نماید .بر طبق این توافق مقرر شد تا سال 2012
این ایستگاه از طرف آذربایجان به روسیه اجاره داده شود .این ایستگاه مهمترین پایگاه روسیه در آذربایجان
اس��ت که روس��یه با استفاده از آن قادر به نظارت هوایی بر حوزهی جنوبی روسیه از ترکیه تا اقیانوس هند
شده است (بیات.)304 :1390،
 )3-2-2مؤلفه سیاسی-اقتصادی
روسها چه در زمان حکومت تزارها و چه در زمان حکومت بلش��ویکها ،استفادهی فراوانی از منابع
طبیعی آذربایجان کردهاند .بعد از فروپاش��ی ش��وروی نیز روسیه در صدد احیای نقش سلطه حاکمیتی
خ��ود در جمهوریهای نو پا بوده و هس��ت .ولی این جمهوریها بهوی��ژه آذربایجان ،به هیچ وجه حاضر

نیس��تند تحت سلطه روسها باشند .کش��تار ارتش روس در باکو یک سال قبل از استقالل آذربایجان و
کمک نظامی این کش��ور به ارمنستان از جمله مواردی اس��ت که سبب بیاعتمادی مردم آذربایجان به
روس��یه ش��ده است .به همین علت ،روابط سیاسی بین دو کشور دچار نوس��انات زیادی بوده است و در
چندین موضوع با یکدیگر اختالف اساس��ی دارند .آذربایجان تهاجم نظامی ارامنه ،به سرزمینهای خود
را ادامه سیاستهای روسیه در منطقه قفقاز جنوبی دانسته و ارسال اسلحه از طرف روسیه به ارمنستان
و منطقه قرهباغ را موجب بر هم خوردن توازن قوا با ارمنس��تان و در نتیجهی اش��غال خاک این کش��ور
میداند .از این رو ،جمهوری آذربایجان روس��یه را مس��ئول آوارگی حدود یک میلیون نفر از شهروندان
خود میداند که توس��ط ارامنه از منازل و س��کونت گاههای خود بیرون راند ه شدهاند (موسوی.)1384:83،
هر چند مقامات روسیه در بیانات خود در سازمانهای بینالمللی و در دیدار با سران کشورهای مختلف
خواس��تار حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ش��ده و جمهوری خود خوانده قرهباغ را به رسمیت
نشناختهاند ،ولی آذربایجان معتقد است که روسیه به خاطر منافعی که دارد ،اجازه نمیدهد این کشور
با ارمنس��تان به توافق برس��د .بنا بر اظهار نظر مقامات باکو ،در سال  1997طرفین درگیر تا حد امضای
توافقنامه نهایی حل مناقشه پیش رفته بودند که دخالت روسیه باعث تظاهرات در ارمنستان و استعفای
اجباری ترپتروس��یان رئیس جمهور ارمنستان شد و به جای وی «روبرت کوچاریان» که فردی تندرو و
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عضو حزب داشناک بود ،بر سر کار آمد (امیر احمدیان.)39 :1378 ،
آذربایجان با حضور در طرحهای منطقه همس��و با غرب مانند تراس��یکا ،جاده ابریشم ،گوام و خطوط
لوله جایگزین ،تالش نموده اس��ت تا ظرفیتهای خود را برای برقراری موازنه سیاست خارجیاش افزایش
بیش��تری برخوردار بوده اس��ت .بهطوری که روسیه در روابط تجاری با آذربایجان بعد از ترکیه مقام دوم را
داراست و در بعضی مواقع نیز مقام اول را کسب کرده است .بیشترین واردات آذربایجان از روسیه است که
این وابستگی شدید میتواند در مواقع ضروری به ضرر این کشور تمام شود (بیات.)308 :1390،
در س��ال  2008کل واردات آذربایجان  7166577/1هزار دالر بوده که سهم روسیه از این میزان
 1350087/8ه��زار دالر یعن��ی  18/8درصد بوده اس��ت .در این س��ال روس��یه مق��ام اول را در بین
کش��ورهایی دارد که آذربایجان از آنها کاال وارد کرده اس��ت .دو کش��ور در زمینهی انرژی نیز داد و
س��تدهایی دارند و در بعضی از مناطق به معاوضه برق میپردازند .دیدارهای متعددی بین مقامات دو
کش��ور برای افزایش همکاریهای اقتصادی صورت میگیرد .در  11مارس  2009میان مقامات س��ه
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دهد (موسوی .)84 :1384 ،در این چارچوب روابط تجاری و اقتصادی دو کشور آذربایجان و روسیه از پایداری

کش��ور ایران ،روس��یه و آذربایجان نشستی جهت بررس��ی همکاریهای مشترک و اجرای طرح مسیر
خطوط آهن ش��مال -جنوب در ش��هر «س��ن پترزبورگ» برگزار ش��د که توافقاتی را در پی داشت .با
توجه به این که کش��ور آذربایجان بخش��ی از گاز خود را از طریق روس��یه به اروپا صادر میکند .در
همین راستا و پس از اعالم آمادگی الهام علیاف برای افزایش میزان صادرات گاز آذربایجان به روسیه،
دیمت��ری مدودف رئیس جمهوری روس��یه روز  29ژوئن  2009جهت انجام دی��داری یک روزه وارد
باکو ش��د و با الهام علیاف همتای آذربایجانی خود دیدار و مذاکره کرد .طی این س��فر قرارداد فروش
گاز آذربایجان به ش��رکت گازپروم به امضاء رس��ید .همچنین در مذاکرات رؤسای جمهوری دو کشور
تعمیق همکاریهای تجاری -اقتصادی ،حل مسئله قرهباغ و برگزاری سومین اجالس سران کشورهای
س��احلی دریای خزر در باکو نیز مورد بررس��ی قرار گرفت .علیاف در پایان مذاکرات خود با مدودف
اظه��ار کرد« :ما در آینده قصد داریم صادرات گاز را با توجه به افزایش حجم گاز اس�تخراج ش�ده

آذربایجان افزایش دهیم» (بیات.)1390:311،
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 )4-2-2روابط روسیه و ارمنستان
در میان کشورهای منطقهی قفقاز ،ارمنستان دارای موقعیت خاص و روابطی ویژه با مسکو است.
به دلیل واقع شدن ارمنستان در بین دو کشور آذربایجان و ترکیه (که مرزهایشان را به روی ارمنستان
بس��ته نگه داش��تهاند) و همچنین اختالف با این کشورها بر سر منطقه قرهباغ و ادعای قتل عام ارامنه
توس��ط ترکها در س��ال  ،1915باعث شده اس��ت که رهبران ارمنس��تان روابط نزدیکی با روسیه در
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زمینههای مختلف داش��ته باش��ند .از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ارمنستان برای روسیه از اهمیت
زیادی برخوردار است .از دید مسکو واقع شدن سرزمین ارمنستان در شرق ترکیه ،این کشور را به یک
مانع جغرافیایی در مقابل توس��عه نفوذ غرب و ترکیه به کشورهای مناطق جنوبی روسیه تبدیل کرده
است (آلیکر و ساینا .)481 :1382 ،مالحظات روابط ارمنستان و روسیه طی سالهای اخیر از متغییرهای
زیر تأثیر پذیرفته است:
•جامعه مش��ترکالمنافع به عنوان چهارچوبی برای همگرایی دو کش��ور ارمنس��تان و روسیه
عمل میکند.
•در راهبرد کلی روس��یه ارمنس��تان نقش مهمی ایفا میکند؛ و این نقش با پایان مارکسیس��م و
امپراطوری روسیه منتفی نخواهد شد.

 )5-2-2مؤلفه نظامی – امنیتی
روس��یه و ارمنس��تان روابط نزدیکی با هم دارند و امنیت ارمنستان در واقع وابسته و متکی به روسیه
اس��ت .روسیه که منبع اصلی تأمین تسلیحات نظامی کشور ارمنستان محسوب میشود و در حال حاضر
نیز در قالب ارائه تجهیزات نظامی ،قطعات یدکی ،منابع و آموزش نیروها ،پشتیبان این کشور است (آلیکر و

ساینا .)482 :1382 ،نگرانی مسکو از کاهش نفوذ خود در قفقاز جنوبی نیز باعث تعمیق هر چه بیشتر روابط
با ارمنستان در ابعاد مختلف نظامی – امنیتی گردیده است .از این رو ،حضور نظامی روسیه در ارمنستان بر
خالف جمهوریهای دیگر قفقاز رو به گسترش بوده و ارمنستان به خاطر پیوستن به سیستم «امنیت دسته
جمعی جامعه مشترکالمنافع »1تابع سیاستهای روسیه است (کاظمی.)97 :1384،
پس از فروپاش��ی ش��وروی ،روس��یه پایگاههایی را در کش��ورهای تازه اس��تقالل یافته ایجاد کرد.
ارمنس��تان نیز یکی از کش��ورهایی بود که حضور این پایگاهها را در خاک خود پذیرفت که پس از آن
نیروهای نظامی روس��ی وارد این پایگاهها شدند (افش��ردی .)226 :1382 ،جنگ ارمنستان با آذربایجان،
ایروان را وادار س��اخت که ارتباطات تنگاتنگی با مس��کو داشته باش��د .روسیه در طی جنگ قرهباغ از
ارمنس��تان در مقابل آذربایجان حمایت کرد و حتی ارتش روس��یه مستقر در ارمنستان مستقیاً درگیر
جنگ به نفع ارمنس��تان شده بود (حیدری .)13 :1383 ،وجود توافقنامه دو جانبه انتقال اسلحه میان دو
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کش��ور شاهد این مدعاست (مش��فقیفر .)50 :1383 ،بر همین اساس ،قرارداد دوستی همکاری و امنیت
متقابل بین روسیه و ارمنستان در سال  1991به امضاء رسید .همچنین ،روسیه در  15مه  1992قرار
داد پنج س��اله همکاری امنیتی با ارمنس��تان و چهار جمهوری آسیای مرکزی در تاشکند و سپس در
به امضاء رسانده است (روشندل و قلیپور.)184 :1375 ،
عالوه بر پیمان تاش��کند ارمنس��تان قرارداد جداگانهای برای همکاری نظامی با روسیه دارد که به
موجب آن ،در صورت تهاجم به ارمنس��تان ،روس��یه حق دخالت علیه کشور مهاجم را خواهد داشت.
بر اساس قرار داد  25ساله همکاری دفاعی و تأمین پدافند هوایی ارمنستان توسط روسیه ،تجهیزات
پدافند هوایی از نوع موشکهای «اس  »300در ارمنستان مستقر شده و وظیفه دفاع هوایی این کشور
را بر عهده دارند (بیات.)1390:290 ،

  -1کشورهای روسیه ،بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ارمنستان عضو این توافق هستند.
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 23آگوس��ت  1993در مسکو قرارداد همکاریهای نظامی با کشورهای عضو جامعه مشترکالمنافع را

  )6-2-2مؤلفه سیاسی-اقتصادی
ارمنستان تالش میکند تا روابط خود را با متحد تاریخیاش روسیه تحکیم بخشد .بنابراین ،مناسبات
ارمنس��تان با روسیه را میتوان در سطح مناس��بات راهبردی ارزیابی کرد .ارمنستان از لحاظ اقتصادی به
قدری به روس��یه وابس��ته و متکی است که نمیتواند با کش��ورهای غربی بهاندازه کافی و الزم روابطش را
گسترش دهد و این به نوعی باعث انزوای ارمنستان در منطقه و جهان شده است .روسها نیز از این نیاز و
وابستگی ارمنستان به روسیه حداکثر بهرهبرداری را برای حفظ نفوذ خود در قفقاز به عمل آوردهاند .علیرغم
کمکهای سیاسی و اقتصادی روسیه به ارمنستان از آنجا که ارمنستان با روسیه مرز زمینی ندارد ،در صورت
قطع ارتباطات مرزی بین گرجس��تان و ارمنستان ،این کشور عم ً
ال در محاصرهی تمام عیار قرار میگیرد.
بهطور کلی گرجستان و آذربایجان مخالف حضور قدرتمندانه روسیه در قفقاز میباشند و ارمنستان را ستون
پنجم روسیه در قفقاز میدانند (حیدری.)13 :1383 ،
 )3نتیجهگیری
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پس از فروپاشی شوروی ،غرب بهویژه آمریکا با توجه به خالء قدرت پدید آمده تالش نمود ،در چهارچوب
تقویت مناسبات دوجانبه با کشورهای آذربایجان و ارمنستان شکلگیری و تقویت سازمانهای منطقهای
همسو ،اهداف ،منافع و اهداف ژئوپلیتیکی خود را در منطقه مهم قفقاز پیگیری نماید .در این میان ،آمریکا
طی دو دهه گذشته بهویژه پس از حادثه یازده سپتامبر توجه بیشتری به قفقاز از خود نشان داده و گسترش
حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است .همچنین روسیه برای حفظ نفوذ سنتی
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خود در منطقه ،اقدامات و تالشهای آمریکا را برای تسلط بر منطقه و گسترش نفوذ در عرصههای سیاسی
و امنیتی بهویژه منابع انرژی با دقت و حساسیت بیشتری رصد میکند و در جهت خنثی نمودن آن کوشش
مینماید .دس��تیابی به این اهداف گذش��ته از آن که رقابتها را در منطقه شدت بخشیده ،بروز تعارضات
جدی بین بازیگران و طرفهای درگیر در منطقه را به دنبال داشته است .از این رو ،روسیه و آمریکا به عنوان
دو بازیگر اصلی تحوالت منطقه قفقاز طی دو دهه گذشته به دنبال کسب منافع حداکثری خود بودهاند و
سعی کردهاند ،کشورهای منطقه را به نهادها و ائتالفهای موردنظر خود ملحق نمایند .در چنین شرایطی
اهداف و منافع متفاوت کشورهای منطقه از یک سو و تعارض منافع بازیگران درگیر در منطقه نیز از سوی
دیگر سبب پیچیدگی اتحادها و ائتالفها گردیده است.
مناقشه قرهباغ مناسبات امنیتی در قفقاز جنوبی را با بحران جدی مواجه ساخته است .منطقه قرهباغ

از زمان اعالم استقالل جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،منبع اصلی اختالفات میان دو کشور بوده است.
پس از فروپاشی شوروی فرصتی مناسب برای ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی فراهم شد
تا در پی کسب نفوذ و امتیازات ویژه در جمهوریهای بازمانده از شوروی برآیند ،لذا آمریکا ضمن بر قراری
و حفظ رابطه مناسب با ارمنستان از مواضع کلی جمهوری آذربایجان در قبال مناقشه قرهباغ نیز حمایت
کرده اس��ت .توس��عه حضور و نفوذ ایاالت متحده در تحوالت قفقاز یکی از اولویتهای این کشور در منطقه
میباشد .بر این اساس ،آمریکا سعی دارد ،با نقش آفرینی در بحرانهای منطقهای ،مانع از یکه تازی مسکو
و ایفای نقش انحصاری روسیه در مرزهای شوروی سابق شود .به همین علت ،رقابت میان آمریکا و روسیه
در منطقه قفقاز جنوبی همواره وجود خواهد داش��ت و این خود عاملی اس��ت که حلوفصل بحرانها را با
دشواری مواجه میکند.
مهمترین هدف آمریکا در قفقاز جنوبی؛ حفظ وضع موجود ،دستیابی به منابع نفت و گاز و در اختیار
گرفتن اس��تخراج و صدور آن ،رویارویی با نفوذ روس��یه و جمهوری اسالمی ایران ،حضور و نفوذ سیاسی،
اقتصادی و امنیتی دراز مدت در منطقه و مقابله با نیروهایی است که در راستای منافع آمریکا قرار ندارند.
حفظ وضع موجود و تداوم شرایط نه جنگ نه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان میتواند حضور
امریکا را به بهانه حفظ صلح و ثبات در منطقه توجیه نماید .ادامه و توسعه روابط با دو کشور آذربایجان و
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ارمنستان و ارائه کمکهای مالی گسترده به ارمنستان و خود مختاری طلبان قرهباغ و در کنار آن سرمایه
گذاریهای ش��رکتهای نفتی این کشور در آذربایجان در تداوم و تشدید تعارض بین جمهوری آذربایجان و
ارمنستان بیتأثیر نبوده است.
خلوت خویش میداند ،خواستار نقشآفرینی موثر در این مناقشه در جهت کسب منافع ملی خود میباشد.
اهداف روسیه در قفقاز جنوبی برگرداندن هژمونی دوره شوروی سابق و تأمین منافع اقتصادی در گیرودار
تحوالت توسعه اقتصادی بهویژه در بخش انتقال انرژی است .روسیه با نگاه امنیتی در صدد تثبیت موقعیت
سیاس��ی ،اقتصادی و نظامی گذش��ته خود در قفقاز اس��ت ،از این رو ،عالئق ژئوپلیتیک روسیه در منطقه
ایجاب میکند که روس��یه با هر دو جمهوری ارمنس��تان و آذربایجان مناسبات خوبی داشته باشد .از دید
روسیه ارمنستان در حوزه راهبردی  -نظامی و آذربایجان نیز به لحاظ منابع انرژی و مالی از اهمیت زیادی
برخوردارند .دوری آذربایجان از روسیه در حوزه های نظامی و امنیتی و نزدیکی به غرب عامل مهمی بوده
است ،که روسیه از طریق مناقشه قرهباغ و حمایت از ارمنستان بر جمهوری آذربایجان فشار آورد.
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با عنایت به اینکه روسیه از دیرباز در منطقه حضور دائمی و تأثیرگذار داشته و قفقاز را جزئی از حیات
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Mirhüseyn Ocaqi 1
Fəramərz Təqilu 2
Bəhram Sərməst 3

Abstrakt
Son 20 ildə Azərbaycan-Ermənistan konfliktinin davam etməsi və güclənməsi ABŞ və Rusiyanın
diqqətini özünə cəlb edən məsələlərdən olmuşdur. Cənubi Qafqazın bu iki ölkəsi regionda xüsusi
geosiyasi əhəmiyyət daşıdığından və sovetlər birliyinin dağılmasından sonra güclərin burda boş
qalmasından hər iki ölkə məntəqədə öz strategiyasını həyata keçirməyə çalışır. Ona görə də Qafqaz,
ABŞ və Rusiyanın rəqabət meydanına çevrilib.
Məqalədə təsviri təhlil metodundan istifadə etməklə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı
münaqişənin davam etməsi və bərkiməsi araşdırılır. Araşdırma “Azərbaycan və Ermənistan arasındakı
münaqişənin davam etməsi və bərkiməsində ABŞ və Rusiyanın rolu nədir?”-əsas sualına cavab
verməyə çalışır.
Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, ABŞ və Rusiyanın Qafqazda rəqabəti Azərbaycan və Ermənistan
arasındakı münaqişənin davam etməsi və bərkiməsinə səbəb olmuşdur. ABŞ, Xəzərdə neft və qaz
yataqlarından yetərincə faydalanmaq üçün iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik sahələrində nüfuzunu
qoymağa çaılıışır. Bu ölkənin Qarabağ konfliktində məqsədi Qarabağ ermənilərinin müstəqillyi və
regionda Rusiyanın nüfuzunu zəiflətməkdir. Digər tərəfdən Rusiya da Cənubi Qafqazı özünün “xəlvət
həyatı” hesab edir və həmişə bu regionda təsirli rol ifa etmək ardıncadır. Rusiya bu məntəqədən öz
keçmiş hegemonluğunu bərpa etmək üçün istifadə etməyə və Amerikanın burada nüfuzunun qarşısını
almağa çalışır.
Açar sözlər: davam, konflikt, ABŞ, Rusiya, Azərbaycan, Ermənisan, Cənubi Qafqaz.
1. Azad İslam Universitetinin politologiya üzrə magistri
2. Təbriz Universitetinin dosenti
3. Təbriz Peyam Nur Universitetinin dosenti
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Məhəmməd Əli Pərğu 1

Abstrakt
Səfəvilərin hakimiyyət dövrü uzun olduğu və səfəvi şahlarının imamlara (ə) nisbət verilməsinə
görə İran xalqı arasında onların xüsusi yeri olub. Bu nəsilin hakimiyyətinin qanuni və şəri olması o
qədər özünə yer eləmişdi ki, hətta bu silsilənin süqutundan sonra da uzun illər boyu onların xatirəsi İran
xalqının xatirəsindən silinmədi, çoxları onların yenidən hakimiyyətə qayıtmasını arzulayırdı. Bu istək
və arzular bəzi vaxtlarda bir sıra insanların özlərini bu nəsilə aid etməsini iddia etməsinə səbəb olurdu.
Əsasən də əfşarlar zamanında bir sıra iddiaçılar baş qaldırdılar və bu dövləti bir çox problemlərlə
üzləşdirdilər. Belə iddiaçıların öz siyasi fəaliyyətlərini göstərməsi üçün Qafqaz məntəqəsi daha əlverişli
idi.
Hazırkı məqalə təhqiq metodlarından, kitabxana qaynaqlarından istifadə etməklə əfşarlar dövründə
Qafqaz məntəqəsində özlərini səfəvilərə mənsub elan edən iddiaçıların fəaliyyətlərini araşdırır və “bu
iddiaçıların qiyamının əfşar dövlətinə hansı təsirləri olub və xalqın əfşarlar dövlətinə baxışları nədir”
sualına cavab verməyə çalışır.
Açar sözlər: Səfəvi şahzadələri, əfşarlar, Qafqaz, Osmanlı
1. Təbriz Universitetinin tarix kafedrasının dosenti, e-poçt: parghoo_1404@yahoo.com
2. Təbriz Universitetinin müəllimi, e-poçt: ghaffarabdollahi@yahoo.com
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Fətəli Şah Qacar dövründə İran-Rus müharibələrinin
təhlili
Fəridə Fərəhməndzadə 1

Abstrakt
Ağa Məhəmməd xan Qacarın fəthləri və İran qoşununun bir-birinin ardınca nəzərə çarpan
qələbələri region güclərini, o cümlədən Rusiyanı İrana qarşı ehtiyatla rəftar etməyə məcbur eləmişdi.
Amma öz yaxınlarının vasitəsilə Ağa Məhəmməd xana sui-qəsddən sonra qacarların ikinci şahı kimi
ölkəyə başçılıq etməyə başlayan Fətəli şah dünyada baş verən proseslərdən xəbərsiz idi və beynəlxalq
aləmdə dəyişmiş münasibətlərə əhəmiyyətsiz yanaşırdı. Onun qəflət və əhəmiyyətsiz yanaşması
müstəmləkəçi gücləri, o cümlədən Rusiyanı İrana qarşı təhrik etdi. Bununla da Rusiya və İran arasında
siyasi və hərbi gərginliklərin təməli qoyuldu və getdikcə bərkiməyə başladı. Nəhayət, bu gərginliklər İran
və Rusiya arasında həlledici bir müharibə ilə nəticələndi. İran-Rus müharibələrinin birinci dövrəsi 10 il
çəkdi və İranın məğlub olması ilə Gülüstan müqaviləsi bağlandı, ikinci dövrəsi isə iki il çəkdi və İranın
məğlub olmasından sonra Türkmənçay müqaviləsi bağlandı.
Bu məqalədə tarixi araşdırma metodlarından istifadə etməklə İran və Rusiya arasında baş vermiş
iki müharibə təhlil edilmişdir.
Təhqiq “İran və Rusiya arasında baş verən müharibələrin əsas səbəbləri və müharibələrin nəticələri
nə olmuşdur” sualına cavab verməyə çalışılır. Araşdırmadan belə nəticəyə gəlmək olur ki, İran-Rus
müharibəsinin formalaşmasında çoxlu daxili və xarici səbəblər rol oynayıb və bizim ölkəmiz üçün
mənfi nəticələri olub.
Açar sözlər: İran-Rus müharibələri, Türkmənçay müqaviləsi, Gülüstan müqaviləsi, Fətəli şah, Abbas
Mirzə
1. Lahican Peyam-Nur Universitetinin tarix kafedrasının assistantı

Erməni siyasi partiyalarının və erməni diasporunun
Qarabağ böhranı barədə mövqeyi və baxışları
Vəli Kuzəgər Kaləci 1

Açar sözlər: Ermənistan, Azərbayacan, Qarabağ, erməni diasporu, erməni partiyaları
1. Strateji Təhqiqat Mərkəsində Avrasiya Araşdırmalar Qrupunun tədqiqatçısı
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Abstrakt
Ümumi təsəvvür budur ki, Ermənistan camiəsinin siyasi qrup və partiyaları arasında erməni
diasporunun və Ermənistan dövlətinin bu ölkənin həssas xarici siyasəti qarşısında, o cümlədən
Qarabağ münaqişəsi mövzusunda uyğun baxışları vardır. Bu təsəvvür ermənilərin qeyd edilən
mövzuda milli kimliklərinə daha çox bağlılığı üzündəndir. Bu mövzu və yanaşmaların dəqiq tanınması
və araşdırılması ümumi təsəvvürün düzgün olmamasını, yaxud ən azından qeyri-real olmasını üzə
çıxarmaqla yanaşı erməni camiəsindəki hərəkat, praqmatik mövqe, sülh və əmin-amanlığa meyilli
qrupları tanımaq və idealistik yanaşmaları və radikalları onlardan ayırd edə bilməklə Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmasında düzgün və real yolu seçə bilər. Elm və təhqiqat dairələrində, hətta
dövlət icraedici səviyyələrdə erməni camiəsin Qarabağ münaqişəsinə baxış və mövqelərinə çox az
diqqət edildiyindən bu təhqiq iki ayrı-ayrı bölümdə qeyd edilən mövzunu araşdırmışdır. Birinci hissədə
erməni mühafizəkar partiyaların (siyasi sağ hərəkat), erməni sol partiyaların (sosialist partiyalar)
və erməni liberal partiyaların baxışları, ikinci hissədə isə erməni diasporunun Qarabağ məsələsinə
baxışları araşdırılmış və təhlil edilmişdir.
Təhqiqin əsas sualı belədir: “Erməni siyasi partiyaları, diasporu və Ermənistan dövləti arasında
Qarabağ münaqişəsinə qarşı uyğun mövqe və baxış vardırmı? Erməni camiəsinin daxilində bu
məsələyə saylı və fərqli baxışlar təsəvvür etmək mümkündürmü?”.
Təhqiqdə bu suala cavab vermək üçün təhlil-tosif araşdırma metodundan istifadə edilmişdir.
Araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, erməni mühafizəkar, sol və liberal partiyalar, erməni diasporu və
Ermənistan dövləti arasında Ermənistanın xarici siyasətinin həssas və təsirli mövzuları qarşısında çox
fərqli baxışarı mövcuddur ki, müxtəlif və çoxlu praqmatik və ideoloji qanadlara şamil olur. Ona görə də
Qarabağ münaqişəsinin həll prosesində və daimi sülhə nail olmaq üçün gərək siyasi və fikri hərəkatlar,
siyasi çevik və praqmatik qruplar gücləndirilsin və daha çox diqqət edilsin.

Qarabağ münaqişəsinin siyasi və hüquqi aspektlərinin
geopolitik təhlili
Doktor Həsən Kamran Dəstcerdi 1
Doktor Mahmud Vasiq 2
Seyid Məhəmməd İsanijad Atəşgah 3
Fatimə Bəşiriyan 4
Zahid Mərdani 5
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Abstrakt
Qarabağ münaqişəsi ərazi, etnik və dini bir münaqişə olaraq zaman keçdikcə onun dairə və
nəticələri genişlənməkdə olmuşdur. Hazırkı təhqiqdə Qarabağ münaqişəsinin siyasi və hüquqi
aspektlərinin gepolitik təhlili aparılmışdır. Bu münaqişə iki siyasi və hüquqi aspektdə tamamilə iki ayrı
proses yolu keçmişdir. Hüquqi aspektdə ümumi beynəlxalq və humanitar hüquqların müddəalarını
izləyən, daxili və beynəlxalq münaqişələrə hakim hüquqi prosesdə Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın
Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətini və ərazi bütövlüyünü pozan və beynəlxalq cinayətlərə
mürtəkib olduğu bir münaqişədir. Xocalı soyqrımı və Kəlbəcər hadisələri ermənilərin bu münaqişədə
beynəlxalq səviyyədə ən tanınmış cinayətlərindən hesab edilir. Digər bir tərəfdən bu münaqişənin
siyasi aspektində ermənilərin tərəfsiz və qeyri-obyektiv mövzularının şahidiyik ki, bu da Rusiyanın
Azərbaycan Respublikasına qarşı erməniləri hərətərəfli himayəsi ilədir. Bu münaqişədə geopolitik amil
böhran üçün zəminə yaratmaq, onu uzatmaq, sülh yolu ilə həll edilməsinə mane olmaq və tərəflərə
uyğun olmayan ölçülər götürməkdir.
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində dünya ölkələrinin 21 illik çalışmaları indiyə
kimi heç bir nəticə verməmişdir.
Bu təhqiqdə təsviri təhlil təhqiq metodundan istifadə etməklə araşdırma aparılır və “Qarabağ
münaqişəsinin siyasi və hüquqi aspektləri bir-birinə uyğundurmu?” sualına cavab verməyə çalışılır.
Təhqiqin nəticələri göstrir ki, beynəlxalq və humanitar hüquq baxışlarından Qarabağ, Azərbaycan
Respublikasına aiddir və erməni tərəfi Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətini və ərazi bütövlüyünü
pozmuşdur. Bundan əlavə, Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasının ən önəmli dəlili onun siyasi
və hüquqi aspektlərinin bir-birilə uyğun olmamasıdır və beynəlxalq səviyyədə münaqişənin həll
edilməsində əsas şərt olan təcavüzkar tərəfin tanınması faktiki olaraq yekdil surətdə baş tutmamışdır.
Açar sözlər: Qarabağ münaqişəsi, geopolitik, hüquqi aspekt, siyasi aspekt, təcavüzkar tərəf
1. Tehran Universitetinin Coğrafiya kafedrasının geopolitika üzrə dossenti
2. Tehran Universitetinin Coğrafiya kafedrasının geopolitika üzrə köməkçi dossenti
3. geopolitika üzrə magistr (“Ohdedari mukatibat” kitabının müəllifi), e-ünvan: S.M.I.5631@gmail.com
4. coğrafiya üzrə magistr və Cənubi Qafqaz dairəsi üzrə təhqiqatçı
5. geopolitika üzrə magistr
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Əsğər Pərtəvi
Fəhimi Müqəddəm 2

Abstrakt
Türkiyə cəmiyyətinin əsas hissəsini təşkil edən ələvilərin bu ölkədə təsirli rolu vardır. Osmanlıların
dövründə Türkiyə ələviləri Səfəvi şahlarına meyilli olduqları üçün həmişə əzab-əziyyətə düçür olublar.
Osmanlı imperiyasının dağılmasından və Türkiyədə sekülar hökumətin formalaşmasından sonra
ələvilərə olan təzyiqlər bir növ azalsa da, onların ölkədə elə də siyasi nüfuzları yox idi. Son vaxtlarda
islamçıların hakimiyyətə gəlməsi ilə ələvilər də müxtəlif sahələrdə uğurlar əldə etməyə başladılar.
Xüsusilə də Ədalət və İnkişaf Partiyasının dövlət başına gəlməsindən sonra bu partiyaların izlədiyi
xüsusi siyasətə diqqət etməklə, ələvilərin siyasi, ictimai və mədəni durumları yeni dəyişikliklərə uğrayıb.
Hazırkı məqalədə Türkiyə ələvilərinin tarix boyu bu ölkədə dini, ictimai və siyasi durumları, əsasən
də Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyəti dövründəki durumunu təhlil edir.
Həmçinin, “Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyəti dövründə ələvilər hansı siyasi, ictimai, dini
dəyişikliklərin şahidi olublar və bu dövrdə onların nüfuzunun artmasının səbəbi nə olmuşdur” sualına
cavab verməyə çalışır.
Araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, Türkiyədə Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətindən sonra
bu ölkə ələvilərinin də siyasi, ictimai və dini mövqeləri yüksəlmişdir.
Açar sözlər: siyasi, ictimai və dini mövqe, ələvilər, Türkiyə, Ədalət və İnkişaf Partiyası
1. Zəncan Azad İslam Univeresitetinin elmi heyətinin üzvü və assistant
2. Zəncan Azad İslam Univeresitetinin politologiya üzrə magistri, e-poçt: Fahimi.Azarinews@gmail.com
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Gülən hərəkatının Azərbaycanda təsiri
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Mirhadi Musəvi Qarələri 2

Abstrakt
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə sovetlər birliyinin dağılmasından sonra müstəqillik əldə etdi
və elə həmin vaxtdan da bir sıra ölkələr Azərbaycanda siyasət, mədəniyyət, iqtisadiyyat kimi müxtəlif
sahələrdə nüfuz qazanmaq üçün rəqabətə girişdilər. Əhli-sünnə hərəkatları arasında nurçu Türkiyə
birləşməsi olan və hal-hazırda Gülən hərəkatı kimi tanınan hərəkat Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə
başladı.
Hazırkı məqalədə təsviri təhqiq metodundan istifadə etməklə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
Gülən hərəkatının xarici münasibətləri və onun nailiyyətlərini araşdırılır.
Təhqiqin nəticələri göstərir ki, Gülən hərəkatı Azərbaycanda islami rəqabətlər sahəsində, xüsusilə
də ticarət və təhsil sahələrində uğurlar əldə edə bilib. Bununla belə onun genişlənməsi maneələrlə
üzləşib. Azərbaycan cəmiyyətinin çoxluq mahiyyəti, gülənçilərin isə türk və sünnü olması, lakin ölkə
əhalisinin əksəriyyətinin şiə məzhəbli olması, milli və tarixi kimlik Gülən hərəkatının qarşısında dayanan
maneələrdən hesab olunur.
Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Gülən hərəkatı, islamçı hərəkatlar
1. beynəlxalq münasibətlər üzrə doktor, “Afaqi Cahan” Mədəni Araşdırmalar və Strateji Münasibətlər Mərkəzinin direktoru
2. beynəlxalq təşkilatlar və diplomatiya üzrə magistr, “Afaqi Cahan” Mədəni Araşdırmalar və Strateji Münasibətlər Mərkəzində
təhqiqatçı

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

150

▪ سال سيزدهم ▪ شماره  39و ▪ 38تابستان و پاييز ▪ 1393

The role of USA and Russia in Continuation and
intensification conflict between Republic of Azerbaijan
and Armenia
Mir HosseinOjaghi 1
FaramarzTaghilu 2
BahramSarmast 3

Research and Study Quartely

مطالعاتی،فصلنامهتحقیقی

▪ Vol.13 ▪ No.38.39 ▪ Summer & Autumn 2014 ▪
▪ 1393  ▪ تابستان و پاييز38 و39 ▪ سال سيزدهم ▪ شماره

151
8

Abstract
Through the present article, the role of USA and Russia inContinuation and intensification
conflict between Republic of Azerbaijan and Armenia was studied. The role of USA and Russia
in Continuation and intensification conflict between Republic of Azerbaijan and Armenia is one
of the issues through the two decades which attracted the countries like USA and Russia.
Since Azerbaijan and Armenia are included the geopolitical importance in south Caucasus
region, and this region faced with vacuum of force after the ruin of Russia, these two countries
each one is going to execute theirspecial strategiesin the region. So, Caucasus region has
been changed to combat scene of between USA and Russia.
Through the present article, it has been tried to study the role of these two countries
in continuation and intensification conflict between Republic of Azerbaijan and Armenia by
descriptive-analytical method. The main question is that, what is the role of the USA and
Russia in continuation and intensification conflict between Republic of Azerbaijan and
Armenia? The results and findings of the present article showed that the combat between the
USA and Russia in Caucasus region leads tocontinuation and intensification conflict between
Republic of Azerbaijan and Armenia. The USA follows its economic, political and security
penetration by attention to oil and gas sources of Caspian Sea. The goal of this country is to
back up the independence of Karabakh’s Armenians and harness Russia. On the other hand,
Russia knows it as the backyard and seeks to effective role in this region and its conflicts.
Russia wants to survive its hegemony and prevent the penetration of the USA.
Key terms: Continuity, Conflict, America, Russia, Azerbaijan, Armenia, the conflict, South
Caucasus
1 B.A. student of political science of Islamic Azad University, East Azerbaijan Science and Research unite
2. Assistant Professor of University of Tabriz
3 . Assistant Professor of Payam-e-Noor university of Tabriz
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Princes who were related to Safavid in Caucasus
Case study: Afsharieh Era

152
7

Abstract
Because of long time and the relating the kings of Safavid to Imams, the Safavid period
included the important attention if Iranians’ points of view. The legitimating of this tribe was
so proved that even after the fall of the Safavid dynasty, its memory was alive for years and
most people wanted them to come back. This enthusiasm and wish to come back increased
the claim of relationship with Imams, and especially in Afsharieh era, different claimants were
presented and that government was faced with some problems. One of the areas was so
suitable for activity of these claimants was Caucasus.
The present article considers exploring the activities and applications of these princes
related to Safavid tribe in Caucasus area in Afsharieh era by using the descriptive and using
the library sources, and this question was answered: what effects did the claimants’ uprising
have on the policies of Afsharieh Government and on the perspectives of people toward
Afsharieh Government?
Key terms: princes, Safavid, Afsharieh, Caucasus, Ottoman
1. Assistant Professor of History of Tabriz University, E-mail: parghoo_1404@yahoo.com
2. Lecturer of University of Tabriz, E-mail: ghaffarabdollahi@yahoo.com
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Abstract
Conquests of Agha Mohamad Khan and Iran army’s impressive victories caused that
area’s powers like Russia behaved warily with Iran. But after the murder of Aga Mohammad
Khan by his folks and relatives, Fathali Shah who was as the second king of Gajar was
unaware from the world’s changes and was alien about changed concepts of international
relations field, so because of this unawareness, the attention of colonial powers as Russia
was interested to Iran. This was the starting point which caused the political and military
tensions and challenges were increased and finally led to the important war between Iran and
Russia.
The first period war of Iran and Russia longed ten years and because of Iran’s army’s
failure, Iran signed the Golestan treaty and the second period of war longed 2years, and
after the failure of Iran, it led to Torkmanchay Treaty between Iran and Russia. Through the
present article, the reasons and results of two wars between Iran and Russia were analyzed
and studied by using the historical and descriptive method. Through the present study, this
question was answered that what factors did cause to war between Iran and Russia and what
were their results. The results and findings of the present research showed that different
inside and outside factors involved in forming the wars of Iran and Russia and had many
negative results.
Key terms: the war of Iran and Russia, Torkmanchay Treaty, Golestan Treaty, Fathali Shah,
Abbas Mirza
1. scientific Assistant of History, Payan-e-Noor University, Lahijan Unite

Exploring the Perspectives and Positions of Armenian
Political Parties and Armenian Diaspora about
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Abstract
The public imagination is that, there are similar perspectives about the sensitive foreign
policy’s issues of this country like Karabakh’s conflict among the Armenia’s political groups
and parties, Armenia government and Armenian Diaspora. The mentioned imagination has
been resulted from this perspective that the mentioned issues have close relationship with
Armenians’ national identity. Studying and knowing correctly these positions and approaches
either can reform the incorrect public and unrealistic imagination. By recognizing the operative
positions and flows and tended to peace and stability in the Armenian society and separating
them from idealistic and radical approaches draws the correct and realistic direction for
accessing to solving the crisis of Karabakh.
By attention to this fact that in university, research and even executive meetings of country,
less attention has been given to positions and inner perspectives of Armenian societies to
the crisis of Karabakh. The present research has attended to explore the mentioned issue,
separately. Hence, in the first part, the perspectives of the Armenian conservative party (Right
Policy Flow), the Armenian Left Party (Socialist side) and the perspectives of the Armenian
liberal parties have been studied and the second part has studied the Armenian Diaspora
Society about Karabakh’s issue. The question which is mentioned is that: is there a similar
position and perspective among the political, Armenian Diaspora and Armenia government?
And is it possible to imagine the different and maximum perspectives in the society? Through
the present research, the analytical-descriptive research method was used for answering the
questions. The results of the research showed that, there are different perspective about
Karabakh’s crisis among the conservative, Armenian left and liberal parties, Armenian
Diaspora and Armenia Government, and these differences include the various spectrums of
the operative approaches. Therefore, in solving the crisis of Karabakh process and reaching
to peace, we should attend and enhance the political and thought and flexible and operative
political groups’ flows.

Geopolitical Analyses of Law and Political Dimensions of
Karabakh’s Conflict
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Abstract
Karabakh’s conflict is a land, ethnical and religious conflict which its approaches and
dimensions have been improved. Through the present research, by geopolitical analyses, the
law and political dimensions of Karabakh’s conflict has been attended. The present conflict
has been passed two different processes in two law and political dimensions. In the law
dimension, according to the public international laws and humanitarian notes and the law
processes, it is the procrustean-conflict which Armenia has done a lot of international crimes
by violating sovereignty and territorial integrity of Republic of Azerbaijan. The Khujali Massacre
and Kalabjar genocide are the known international crimes of Armenian in this conflict. On the
other hand, in political dimension, we see the neutral and biased discussions from Armenians,
and Russia has imposed to Republic of Azerbaijan by supporting Armenians completely. In
the conflict, agent has been the reason for create and lack of solution of this crises and the
21-year process of world society has not lead to result for solving the conflict of Karabakh.
Through the present research, the analytical-descriptive method was used and the
following question was answered: “do the political and law dimensions overlap each other?”
The findings of the research show that, from international law perspective and humanitarian
rights, Karabak belongs to Republic of Azerbaijan and the Armenian party has violated the
governance and integrity of Republic of Azerbaijan. By the way, the most important reason for
not solving the conflict is the lack of law and political dimensions’ overlapping of Karabakh’s
conflict, and recognizing the aggressive party which is counted as the condition and factor of
solving the international conflict has not been occurred
Key words: Karabakh’s conflict, geopolitics, law dimension, political dimension, aggressive party
1. Associate Professor of Political Geography, Department of Geography at Tehran University
2. Professor of Political Geography, Department of Geography at Tehran University
3. MA in Political Geography (corresponding author)
4. MA in Geography and researcher in the South Caucasus area
5. MA in Political Geography

Political, social and religious status of Turkey’s Alavis

Abstract
Alavis who form the main part of Turkey included the important and effective role in that
country. Through the Ottoman Empire, Turkey Alavis were hurt because of fixation to Safavid
Kings. After Ottoman government was collapsed and the secular system was formed in
Turkey, the press on Alavis was decreased. By the way, their political penetration was not
attended. Through the recent periods, simultaneously with Islamists’s power in Turkey, Alavis
could access some victories and consequences and their status was increased in different
fields, especially after the governing of justice and development party. Because of the special
political aims which that party follows, the political, social and cultural positions of Alavies have
been entered the new changes.
Through the present article, the political status development social and religious dignity of
Alavies were studied and explored in the history of that country and especially in the justice
and development party’s government. Through the present article, the analytical-descriptive
method was used for doing the investigations, and this question was answered that the
political, social and religious status of Alavies in justice and development party saw which
developments, and which factors caused to increase their status in this period? The results
of the present study showed that, after the government of justice and development party in
Turkey, the political, social and religious status of Alavies was ibcreased.
Key terms: political, social and religious status, Alavies, Turkey, Justice and development party
1. Assistant Professor and member of faculty of Azad University of Zanjan
2. M.A. student of Political Sciences of Aazad University of Zanjan, E-mail: Fahimi.Azarinews@gmail.com
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The impact of Gulen Movement in Republic of Azerbaijan
Seyed Ahmad Nekooei 1
Mirhadi Moosavi Gharalari 2

Abstract
Republic of Azerbaijan has seen the presence and competition of different countries in
political, cultural and economic fields after the collapse of Russia in 1991 and independence.
The most important movements and fellows was the Sunni movement in Azerbaijan, the
Turkish network Noorji which is managed by one of its sub-parts as the Gulen in Azerbaijan. In
this article, the descriptive-analytical method was used, and the important question which was
tried to answer was that, how was the foreign relationships of Gulen movement in Republic
of Azerbaijan, and was the work order and its application successful? The exploration and
studies showed that, Gulen movement was successful in business structure and educational
systems in competition status of Islamic Republic of Azerbaijan from penetration points of
view. By the way, its future development is faced with some limitations. The pluralist identity
of Azerbaijan society, Sunni and Turkish identity of Gulen movement and more important the
existence of Shia religion as the important part of national and historical identity were the most
important limitations and barriers.
Key terms: Republic of Azerbaijan, Gulen Movement, Islamist Flows
1. PHD student in International relationships and the manager of the center of cultural and strategic relationships studies of Afagh
Jahan
2. The Master of Art in international organizations Diplomacy and researcher of the center of cultural and strategic relationships
studies of Afagh Jahan
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