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راهنماي تدوين مقاالت
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 :
 -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.
 -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
توجه :در صورتی که نویسندگان مقاالت بیش از یک نفر باشند پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولین نویسنده ،در خصوص
نویسندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی درج گردد.
-5منابع خارجی نیز به شيوه گفته شده در باال آورده شوند.

یادداشتسردبیر
در ماههای اخیر منطقه قفقاز و مناطق همجوار شاهد تحوالت و حوادث بسیار مهمی بوده است،
که شایسته توجه جدی هستند .تشدید سرکوب اسالمگرایان آذری ،افزایش تنش و درگیری میان
آذربایجان و ارمنستان در خطوط تماس جنگ قرهباغ ،بروز تغییرات اساسی در وزارتخانههای امنیت ملی
و ارتباطات و فناوریهای پیشرفته جمهوری آذربایجان و متعاقب آن انحالل وزارت امنیت ملی و بازداشت
کادرهای رده باالی این وزارتخانه ،برگزاری انتخابات مجلس جمهوری آذربایجان و پیروزی حزب حاکم
ینی آذربایجان ،برگزاری انتخابات زودرس مجلس در ترکیه و پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه ،تداوم
بیثباتیها و تنش داخلی در ترکیه و بروز تنش میان دولت روسیه و ترکیه در پی ساقط شدن هواپیمای
در این میان ،تحوالت مربوط به جمهوری آذربایجان مهمتر و حساستر از تحوالت سایر کشورهای
منطقه بوده است .تشدید عملیات روانی و رسانهای دولت آذربایجان بر علیه دینداران و اسالمگرایان
در ماههای اخیر خبر از وقوع حوادث مهمی در آینده نزدیک میداد .زدن اتهام افراطیگری ،تروریسم
و جاسوسی به حزب اتحاد مسلمانان و فضاسازی و همسان نشان دادن رهبران این حزب با گروههای
تروریستی تکفیری همانند داعش ،القاعده و بوکوحرام در رسانههای وابسته به حاکمیت ،بسترسازی و
صحنهسازی برای اقدامات خشن و سرکوب گرایانهای بود ،که تحلیلگران به درستی آن را پیشبینی
میکردند .طراحی عملیات ویژه و یورش وحشیانه نیروهای ویژه پلیس و وزارت کشور آذربایجان به جمع
عزاداران حسینی قصبه نارداران در ایام اربعین حسینی در هنگام برگزاری نماز ظهر و به شهادت رساندن
تعداد  5نفر از دینداران و دستگیری حجهاالسالم حاج طالع باقراف رهبر حزب اتحاد مسلمانان و تعدادی از
همراهان ایشان حادثه بسیار مهم و تلخی بود ،که در تاریخ  5آذرماه ( 26نوامبر) به مورد اجرا گذاشته شد.
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روسی توسط ترکیه در آسمان سوریه از مهم ترین رویدادها و حوادث منطقه بودند.

در خصوص علل روی آوردن دولت آذربایجان به اقدامات سخت این چنینی تحلیلگران مسائل آذربایجان
دالیلی را ذکر کردهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به ترس حاکمیت آذربایجان از گسترش دامنه
اعتقادات و گرایشات دینی مردم اشاره کرد .در واقع برگزاری مراسم بسیار باشکوه ایام دهه محرم و به ویژه
در عاشورا و تاسوعای حسینی در سالهای اخیر و به ویژه امسال آن چنان دولت الئیک آذربایجان را دچار
ترس و واهمه کرده بود ،که به زعم آنها برخورد قهرآمیز و سخت را اجتناب ناپذیر میکرد .گسترش دامنه
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عملیات سرکوب ،دستگیریهای گسترده سراسری ،اعمال فشار و محدودیتهای بیرحمانه و غیرانسانی
برای اهالی قصبه نارداران و قطع آب و برق ،گاز و جمعآوری نمادهای مذهبی از سطح آن و تصویب
عجوالنه و فوری قوانین محدودکننده برای فعالیتهای دینی و فعاالن مذهبی در مجلس از برخورد تمام
عیار و بسیار گسترده دولت آذربایجان با تمام متدینین و شیعیان کشور آذربایجان حکایت دارد .بررسی
خواستهها و مطالبات احزاب اسالمی و جامعه دینداران شیعه آذربایجان نشان میدهد ،این خواستهها و
مطالبات از یک طرف مشروع و به حق بودهاند و از طرف دیگر همواره به صورت آرام و مسالمتآمیزی
نیز طرح شدهاند .تجربه نشان داده برخوردهای سخت و خشونت آمیز دولتها با مردم و نادیده گرفتن
اعتقادات و ارزشهای معنوی آنها نمیتواند به حل مسائل یک کشور کمک نماید .بدیهی است این چنین
برخوردهای خشنی به گسترش دامنه اعتراضات مردمی در آینده کمک مینماید.
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بـا عنایـت بـه تحـوالت و رویدادهای اخیـر در منطقه این شـماره فصلنامـه آذر آران سـعی کرده
بـه بخشـی از ایـن تحـوالت و حوادث بپردازد .مسـائل و حـوادث ترکیه بـه عنوان یکی از کشـورهای
مهـم و تاثیرگـذار منطقـه بـه دلیـل رویکردهای خـاص داخلی و خارجی در سـالهای اخیـر در دوره
حاکمیت حزب عدالت و توسـعه در کانون توجه کارشناسـان و تحلیلگران سیاسـی قرار گرفته اسـت.
فـراز و فـرود حـزب حاکـم ترکیـه در انتخابـات مجلـس ترکیه و قـرار گرفتن ایـن کشـور در گرداب
ناامنـی و بـی ثباتـی فراگیـر لـزوم پرداختـن بـه انتخابات مجلـس ترکیه ضـروری مینمایـد .در این
راسـتا «رفتارشناسـی مـردم ترکیـه در اقتداربخشـی دگرباره بـه حزب اردوغـان» عنـوان مقالهای
اسـت کـه نویسـنده آن بـا رویکـرد روش هنجاری بـه واکاوی رفتار شناسـی و فرهنگ سیاسـی مردم
ترکیـه پرداختـه و مولفههـای تاثیرگـذار بـر رفتار سیاسـی را مورد بررسـی قرار داده اسـت.
سیاستهای دینی دولت آذربایجان به عنوان یک حکومت الئیک با هدف مهندسی و مدیریت
مسائل دینی که پس از استقالل این کشور در حال پیگیری است ،از ابعاد مختلف قابل بررسی و تحلیل
میباشد .با این هدف مقاله دوم با عنوان «از آتئيسم تا مولتي کالچراليسم؛ مبانی سیاست دینی حاکم

بر جمهوری آذربایجان» سعی کرده مداخالت ،سیاست ها و خط مشیهای دینی دولت آذربایجان را
تبیین کرده و دالیل تشدید اقدامات خشن و سرکوبگرایانه دولت در قبال دینداران و شیعیان را مورد
بررسی قرار دهد .در این مقاله به ابعاد مختلف حادثه نارداران پرداخته شده است.
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مداخل ه بازیگران خارجی در بحرانهای منطقه قفقاز که عمدتا با هدف حذف جمهوری اسالمی

یادداشت سردبیر

ایران از مدیریت مناقشات و واگذاری ابتکار عمل به رقبا و دشمنان صورت میگیرد به دلیل نادیده
گرفتن مالحظات و دغدغههای امنیتی ،منافع و امنیت کشورمان را مورد تهدید قرار میدهد .یکی از
عناصر مؤثر بر ترتیبات امنیتی منطقه قفقاز و بحران قرهباغ که طی سالهای گذشته بدون حضور و
نقشآفرینی ایران شکلگرفته است ایجاد گروه مینسک است .در این راستا مقاله «مداخله خارجی

در بحران قفقاز ،منافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی گروه مینسک)» به بررسی
نقش و کارکرد گروه مینسک در بحران قره باغ و تأثیر آن بر منافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران
پرداخته است.
به گواهی تاریخ روحانیت شیعه در طول تاریخ نقش ارزندهای را در دفاع از سرزمین کشور ایران
بر عهده داشته و به عنوان یک قشر پیش رو خدمات ارزشمندی را در این عرصه ارائه کرده است.
خاصی برخوردار بوده است .از این رو مقاله چهارم فصلنامه تحت عنوان «دفاع روحانیون و حکومت

قاجار از قرهباغ و دیگر مناطق قفقاز» به تالشها ،اقدامات عملی و اتحاد میان روحانیون و حکومت
قاجار در دفاع از مسلمانان و قلمرو کشور در منطقه قفقاز و قرهباغ میپردازد.
در طـول تاریـخ ایـران شـهر تبریـز از جایـگاه سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی باالیـی برخوردار
بـوده اسـت .بـه ویـژه در دوره قاجاریـه دارالسـلطنه تبریـز به دلیـل برخـورداری از رجال سیاسـی
کارآمـد نقـش مهمـی را در غلبـه بـر بحرانهـای کشـور بـر عهـده داشـته اسـت .به همیـن منظور
بـرای تبییـن بیشـتر مقالـه آخـر این شـماره فصلنامه بـا عنوان «نقش دارالسـلطنه تبریـز در دوره

قاجـار» بـه این موضـوع اختصـاص دارد.
برقراری ارتباط متقابل علمی موسسات علمی کشور با مراکز تحقیقاتی و علمی و دانشگاهی کشورهای
حوزه تمدنی ایران گامی بلند و مهم در گسترش فرهنگی ایران اسالمی و برقراری تبادالت فرهنگی ،علمی
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در این میان نقش روحانیون شیعه در جنگهای ایران و روس به ویژه در دوره دوم آن از برجستگی

و فرهنگی است و گذشته از این در اصالح ذهنیتها و برداشتهای منفی در کشورهای همسایه نیز نقشی
اساسی بازی میکند .در این زمینه موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی آذربایجانشناسی دانشگاه تبریز نقش
فعال و ارزندهای را بر عهده داشته است« .گزارش سفر علمی به گرجستان» گزارش تفصیلی و مبسوطی
از سفر هیات اعزامی موسسه یاد شده است .در این گزارش ارزشمند بازدیدها و جلسات هیات اعزامی
با مدیران ،محققان و نخبگان دانشگاهی ،اساتید دانشگاههای شرق شناسی به تفصیل آورده شده است.
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یادداشت سردبیر

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری آران در این شماره فصلنامه آذر آران به ابعاد و پیامدهای انتخابات
پارلمانی جمهوری آذربایجان اختصاص دارد ،که در تاریخ  10آبان ماه برگزار و با پیروزی حزب حاکم ینی
آذربایجان به پایان رسید .در این مصاحبه پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا آقای رحمتاهلل فالح به سواالت
خبرنگار خبرگزاری آران در خصوص مولفههای مشروعیت در فرهنگ سیاسی جامعه آذربایجان ،رویکرد
غرب به این انتخابات ،پتانسیل و ظرفیت جریانات اسالم گرا ،تیرگی روابط آذربایجان و غرب و چشم انداز
حکومت آذربایجان پاسخ داده است.
کتاب جمهوری آذربایجان ( 23سال تکاپو برای دولت و ملت سازی) عنوان کتابی است که برای معرفی
به حضور خوانندگان گرامی در نظر گرفته شده است .این کتاب از سوی موسسه تاریخ معاصر ایران و به
همت دکتر حسین احمدی در سال  1394و با شمارگان  700منتشر شده است .کتاب مجموعهای از
فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آذرآران ▪ سال سیزدهم ▪ شماره  43و ▪ 42زمستان ▪ 1394
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 14مقاله را شامل میشود که توسط پژوهشگران پیرامون جمهوری آذربایجان و رفتارهای این کشور در
زمینه سیاست خارجی و داخلی و مسائل فرهنگی و دیگر مسائل به رشته تحریر در آمده است .در بیشتر
این مقاالت ،سیاست های ضدایرانی مقامات و دولت آذربایجان طرح شده و دیدگاهها و سیاستهای آن
ها مورد نقد و بررسی گرفته است.
فصلنامه آذر آران برای نیل به اهداف خود از دریافت هرگونه رهنمودی از سوی محققان و فرهیختگان
برای ارتقاء سطح علمی فصلنامه استقبال میکند و از اهل قلم دعوت می نماید با همکاری خود ما را در انتشار
این نشریه یاری نمایند.

رفتارشناسی مردم ترکیه در اقتدار بخشی دگرباره به حزب اردوغان
رحمتاهلل فالح

1

تاریخ دریافت مقاله94/7/15 :
تاریخ پذیرش مقاله94/9/15 :

چکیده

کلیدواژهها :رفتارشناسی ،انتخابات پارلمانی ،حزب عدالت و توسعه ،حزب جمهوریخواه خلق ،حزب حرکت
ملی ،حزب دموکراتیک خلقها

 -1کارشناس ارشد مسایل ترکیه  -اوراسیا ،آدرس الکترونیکی ،rfallah90@gmail.com :تلفن09125949125 :
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رفتارشناســی مردم ترکیه در انتخابات پارلمانی ازآ ن روی در کانون توجه قرار گرفت که جامعه ترکیه درنتیجه
عدم تشــکیل دولت ائتالفی پنج ماه خأل اقتدار را با تمام چالشهایش تجربه نمود .در اینبین تحول معنادار در
نگرش مردم و نخبگان جامعه به سیاســت و تلقی آنها از رفتارهای نظام سیاسی به وجود آمد .حزب عدالت و
توسعه نیز با درک حساسیتهای به وجود آمده به مدیریت و حتی مهندسی افکار عمومی پرداخت تا اینکه مردم
بنا به عوامل و شرایط به وجود آمده در محیط سیاسی «امنیتی جامعه ترکیه قدرت بخشی دگرباره به این حزب
را در چارچوب اهداف کالن و ملی یافتند .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که کدام مؤلفه بیشترین تأثیر را بر
رفتار سیاسی مردم ترکیه در انتخابات اخیر داشت؟ در پاسخیابی به این سؤال ،مؤلف با رویکرد روش هنجاری
به واکاوری رفتارشناسی و فرهنگ سیاسی مردم ترکیه پرداخته و معتقد است رفتار سیاسی جامعه ترکیه منبعث
از ضرورتهای فرهنگ سیاســی آن جامعه بود که بنا بــه دگرگونیهای محیطی کارکردهای خود را به نمایش
ی میشود که اگر اقتدار حزب حاکم قادر به برآورده نمودن انتظارات و مطالبات جامعه نباشد
گذاشت .پیشبین 
شــکاف اجتماعی و فضای قطببندی شده عرصه سیاسی ،سطحی از چالشهای هویتی -نهادی را بر روندهای
سیاسی» امنیتی ترکیه تحمیل خواهد کرد.
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 -1مقدمه
انتخابات پارلمانی ترکیه از آن روی اهمیت مطالعاتی دارد که جامعه ترکیه در طول  5ماه رفتار
متفاوتی را نسبت به حزب حاکم به نمایش گذاشتند .در انتخابات  17خرداد حزب عدالت و توسعه با
کاهش آرای معناداری مواجه گردید و بعد از  13سال اقتدار تکحزبی نتوانست دولت تشکیل دهد و
احزاب دیگر نیز آماده ائتالف نشدند .در مقابل حزب کردی دموکراتیک خلقها که شاخه سیاسی سازمان
پ.ک.ک محسوب میشود ،با کسب  13درصد آرا به رکود نوینی در جامعه سیاسی ترکیه دست یافت ،اما
نتیجه انتخابات زودرس در  10آبان ماه طوری رقم خورد که بار دیگر توجهها را به عناصر مؤثر در فرهنگ
سیاسی جامعه ترک معطوف کرد .انتخابات اخیر که با مشارکت  85/30درصد برگزار شد ،از مجموع 550
کرسی پارلمان ترکیه ،حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود او غلو  49/4درصد ( 317نماینده)،
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حزب جمهوریخواه خلق  25/4درصد ( 134نماینده) حزب کردی دموکراتیک خلقها  10/7درصد (59
نماینده) و حزب ملیگرای حرکت ملی با کاهش رأی جدی  11/34درصد ( 40نماینده) را کسب نمودند.
درواقع حزب حاکم توانست با  9درصد افزایش رأی را نسبت به انتخابات  5ماه پیش  85کرسی بیشتر
کسب نماید.
با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی ـ تبینی ،ضمن تبیین مبانی معرفتی احزاب مهم صحنه
سیاست ترکیه درصدد پاسخ به این سؤال است که عوامل و شرایط مؤثر در رفتار انتخاباتی مردم ترکیه
چه بوده است و در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه کدام وضعیت مورد انتظار میباشد؟
 -2مبانی نظری :رفتارشناسی سیاسی
رفتار سیاســی متأثر از فرهنگ سیاســی یک جامعه میباشــد و فرهنگ سیاسی جایگاه خاصی
درکنشگری سیاســی دارد از این رو مطالعه فرهنگ سیاسی مخصوصاً در جوامع مردمساالر اهمیتی
ویژهای دارد؛ زیرا درنهایت این جامعه است که سیاست و نظام سیاسی را شکل داده و موجب بازتولید
سیاست و به تعبیری روابط قدرت میشود (حسینی .)152 :1391 ،به همین دلیل است که نظریهپردازان
پســتمدرن معتقدند سیاســت در همه حوزهها و ازجمله حوزه اجتماعی حضور دارد و این حضور به
واسطه نیاز قدرت به بازتولید خود در عرصههای مختلف صورت میگیرد ) .)jacib torfing,1999: 3فرهنگ
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سیاسی ترکیبی از ارزشها ،استنباطها ،انتظارات ،اندیشهها و نظرات است که طی آن اندیشههای مردم
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را نســبت به زندگی سیاسی شکل میبخشد .برخی از سیاست پژوهان بر این باورند که اصوالً فرهنگ
سیاســی یک پدیده واقعی روانشناختی سیاسی توده اســت که میتواند ازلحاظ تجربی در مطالعات
افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد ( .)Gibbins,1989:1-39طرفدارن اهمیت و نقش فرهنگ سیاسی بر
این باورند که اصوالً نظامهای اقتدارگرا فقط بر اســاس زور حکومت نمیکنند ،بلکه علت اصلی حفظ
قدرت سیاسی در اینگونه نظامها ،آن است که بخش بزرگی از جامعه در ارزشها و اعتقادات ،ایستارها
و نگرشهای پشتیبانیکننده حکومت اقتدارگرا سهیماند (قوام .)173 :1392
نظریهپردازان رفتاری ،ایستارها و نگرشهای سیاسی را بر اساس سه عنصر :شناختی ،ارزشیابی و
انگیزشی مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهند .شناخت سیاسی به دادهپردازی اطالعات یعنی به فعالیتهای
ذهنی اشاره دارد که در آن مبادرت به کسب دانش ،ایجاد معنا ،درک زندگی سیاسی و ایجاد بینشهای
رفتارها مهم به نظر میرسد ،امری که در انتخابات پارلمانی ترکیه جلوههایی از آن ظهور و بروز داشت:
نخست آنکه افراد این احساس را داشته باشند که باید از خود در مقابل تهدیدات دفاع کنند .در این روند
نظامهای اقتدارگرا احساس عدم امنیت و تهدید را در آنها تقویت میکنند .دوم آنکه تبیین ایستارهای
خاص ،فرد را قادر میسازد تا با دیگران در تعامل قرار گیرد .هنگامیکه افراد با سایرین در مورد همان
نگرش در یک گروه کوچک سهیم باشند ،آنگاه آنها برای اقدامات بعدی آماده میشوند .سومین مورد این
است که ایستارهای سیاسی ،ب ر اساس پردازش و تحلیل اطالعات ،افراد را قادر میسازد تا دنیای سیاست

1

را درک کنند.
از منظر کنشگری و یا رفتارشناسی سیاسی میتوانیم این سؤال را طرح کنیم که چرا مردم در
انتخابات یک حزب و یا جریان را بر دیگری ترجیح میدهند .در پاسخ باید گفت دو الگوی رفتاری بیشتر
مدنظر پژوهندگان انتخاباتی قرار میگیرد .یکی منطق رفتاری خاصگرایی مادی است و دیگری رویکرد
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منسجمی نسبت به واقعیتهای سیاسی میکند .در یک انتخابات سه انگیزه برای تبدیل ایستارها به

ساختاری میباشد (همان .)184:در منطق خاصگرای مادی اصوالً افراد بر اساس منافع شخصی اقتصادی
خود رأی میدهند .بدین ترتیب آنها انتظار دارند سیاستهای حکومتی بر له منافع آنها تنظیم شوند؛
اما در رویکرد ساختاری اعتقادات 2و ساختارهای اجتماعی و سیاسی بر مقاصد و نیت رأیدهندگان تأثیر
 -1رابطه اقتدار میان حکومتکنندگان و حکومت شوندگان
 -2ارزشها و هنجارها
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میگذارد؛ یعنی دغدغه رفاه جامعه اولویت میگیرد .در حقیقت این رویکرد دارای درک پیچیدهتری از
تعامل میان هدفها ،ابزار و نتایج است .اصوالً این رویکرد انتخاب منطقی سیاست را بهصورت مذاکره،
بحث ،تنظیم و اجرای ارزشهای مشترک میداند .تحت این شرایط بسیاری از کاالهای عمومی مانند
اعتماد و عدالت ،فضیلتهای کلیدی مدنی به شمار میروند .بدین ترتیب افراد درصدد تعقیب منافع مادی
و نیز تأمین ارزشها برای خود و جامعه خویشاند .ابزارهای درک این هدفها شامل تفحص ،گفتوگو،
آموزش و مشارکت در فرایند انتخاباتی است که به مردم یاد میدهد چگونه با یکدیگر همکاری کنند .در
این روند ،احزاب سیاسی میتوانند منافع متعارض را در تصمیمات کلی که مبیین هدفهای مشترک
میباشد ،ادغام نمایند .امری که در انتخابات اخیر ترکیه جلوههایی از این رویکرد خود را بروز داد.
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-3دادههای تحقیق
 1-3مبانی گفتمانی ،رفتاری و معرفتی احزاب مهم ترکیه
در انتخابات پارلمانی ترکیه چهار حزب مهم توانستند از حدنصاب دهدرصدی عبور کرده و در پارلمان
و صحنه سیاسی ترکیه در حد وسع خود نقشآفرینی نمایند که در ذیل به مبانی معرفتی و رفتاری این
احزاب پرداخته میشود:
الف) حزب عدالت و توسعه به محوریت اردوغان
آگوست سال  ،2001بخش جوانتر و اصالحطلبتر حزب فضیلت ،به رهبری عبداهلل گل ،به
پشتوانه بورژوازی نوخاسته آناتولیایی ،حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند .حزب در پی فروپاشی
در سال  ،2002خود را در بحبوحه انتخاباتی یافت که بنا بود در سوم نوامبر همان سال برگزار شود.
حزب عدالت و توسعه در این انتخابات با کسب  43/3درصد آراء به قدرت رسید .این اتفاق در عرصه
سیاسی ترکیه همه را شگفتزده کرد تا جایی که برخی تحلیلگران این واقعه را به «زلزله سیاسی»
تعبیر کردند

(.)Gruen, 2003: 87

رهبران حزب عدالت و توسعه همواره تأکید میکنند که حزبشان حزبی اسالمی نیست و پذیرش
ارزشهای اسالمی توسط حزب ،آن را در جایگاهی متفاوت از احزاب دموکرات مسیحی آلمان و سایر
کشورهای اروپایی قرار نمیدهد .برخی تحلیلگران معتقدند که اردوغان و همراهان نزدیک وی معرف
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واقعیتهای نظامی ـ سیاسی سکوالر ،به بازتعریف هویت خود اقدام کرد» (.)Turunc 2007.81

بهرغم ادعاهایی که حزب عدالت و توسعه را از یک حزب اسالمگرا ،محافظهکارتر میدانند ،نگرش
حزب به نوگرایی و نقش عمومی اسالم ،نشانههایی روشن از تعلقخاطر رهبری حزب به اسالم را به
همراه دارد«.بیانی ه ایدئولوژیک حزب آن را دموکرات محافظهکار معرفی و بر این مسئله تأکید میکند که
باید مدرنیته را در تمام ابعادش پذیرفت ،اما باید بنیادهای فلسفی مدرنیته را از کجفهمی و سوءتفاهمها
پاکسازی و آن را با ارزشهای بومی ترکیب کرد» (.)Aydin and cakir, 2007: 116

از این جنبه ،حزب عدالت و توسعه با سیاست نوظهور خود سعی دارد قرارداد اجتماعی جدیدی میان
بخشهای مختلف جامعه ترکیه ایجاد کند .این سیاست جدید بر مبنای راهبردی سه الیه بنا شده است:
1ـ اتخاذ زبان دموکراسی و حقوق بشر بهعنوان سپر گفتمانی.
3ـ ایجاد ائتالف لیبرال دموکراتیک با بخشهای مدرن  /سکوالری که حزب عدالت و توسعه را یک
بازیگر سیاسی مشروع تلقی میکنند.
این راهبرد سه الیهای حزب عدالت و توسعه را قادر میسازد بازرگانان ،مردم فقیر و گروههای
محافظهکارـ مذهبی را در کنار هم جمع کند .دراینباره اردوغان ،طی سخنانی در استانبول در  10ژانویه
 ،2004گفته بود که فلسفه حزب عدالت و توسعه ریشه در «سنتهای اجتماعی و فرهنگی» ترکیه دارد
و «بازتابی از یک نظام ارزشی بومی و عمیقاً ریشهداراست»؛ بنابراین باور نظامهای ارزشی محلی  /بومی تا
حد زیادی هویت حزب را بازتاب میدهند (یاوز.)149 :1389 ،

با این اوصاف به بنیانهای معرفتی حزب عدالت و توسعه در حوزههای سیاسی و اجتماعی اشاره میگردد:
1ـ مفهوم «دموکراسی محافظهکار» در چارچوب سه گفتمان بنیادین ـ ارزشهای خانواده (از نوع
پدرساالرانه) .میهنپرستی مبتنی بر تاریخ عثمانی (عشق به ملت ترک ـ مسلمان) و پارسائی (سرچشمه
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2ـ بسیج حمایت تودهای بهعنوان شکلی از مشروعیت دموکراتیک.

اخالق) دنبال میشود.
2ـ توجه به نو عثمانی گرایی در رویکرد بینالمللی؛ بااینکه نو عثمانی گرایی یک ایدئولوژی به شمار
نمیرود ،بهعنوان رویکردی جدید با برجسته کردن عناصر تاریخی ،فرهنگی و جغرافیایی به محیط
ژئوپلیتیک ترکیه معنایی تازه میبخشد .در درون این رویکرد ،جلوههایی از اسالمگرایی ،ترکگرایی،
شرقگرایی و غربگرایی دیده میشود .در تفسیر نو عثمانیگرایی ،در ظرف معرفتی انسان ترکیهای سه
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عنصر هویتی «مسلمان خاورمیانهای»« ،ترک اوراسیایی» و «شهروند اروپایی» با یکدیگر پیوند منطقی
چ یک از عناصر هویتی در فضای جدید ترکیه (دوران حزب عدالت و
و معنادار برقرار میکند .اگرچه هی 
توسعه) حالت قهقرایی و جزمیت به خود نگرفتهاند ،اما با مفاهیم مدرن و جهانشمول مبتنی بر ادلههای
بومی در حال تبدیل به الگویی سیاسی میباشد (فالح .)110 :1391،

3ـ منشأ ارزشها؛ ارزشهای دینی یک نظام ارزشی برای شکلگیری مباحث عمومی بهحساب
نمیآیند .از گفتمان حقوق بشری برای خلق یک نظام ارزشی نوین بهرهبرداری و بر مسئولیت ،موفقیت
و رقابت فردی تأکید میشود.
4ـ بازار بهعنوان حالل همه مشکالت اجتماعی و اقتصادی تلقی میشود که کارآمدی و بهرهوری را
افزایش میدهد .خصوصیسازی موردحمایت قرارگرفته و از نقش دولت در اقتصاد حمایت میشود.
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5ـ ناسیونالیسم مدنی؛ میهنپرستی مبتنی بر قانون اساسی ،بازتعریف ترک بودن بر محوریت قومیت
بهمنظور شناسایی و جذب افراد بر اساس هویت آنان وگفتمان غیر شفاف و مبهم در زمینه ناسیونالیسم
و دولتگرایی مورد تاکید قرار می گیرد.
6ـ ایدئولوژی هویت؛ ترکیب ترک ـ اسالمی تعریفشده در چارچوب ارزشهای سنتی آناتولیایی،
هوادار حکومت و طرفدار گسترش جامعه مدنی مشتمل بر جماعات و محالت ،خدمت به ارزشهای ملی
و معنوی ،بهعنوان رسالت نمایی مورد استقبال و احترام است.
7ـ نگاه پدرساالرانه به حکومت؛ به حکومت باید احترام گذارد و از آن اطاعت کرد؛ حکومت پاسدار
ارزشهای ملی و سنتی است و چون «پدر» باید به آن نگریست.
8ـ سکوالریسم؛ دین امری هم عمومی و هم خصوصی است و حکومت باید فارغ از نفوذ دین باشد.
حکومت میتواند در فرآیند حفظ و تداوم ارزشهای دینی دخالت کند .همچنین سکوالریسم امری مربوط
به حکومت است و نمیتوان از شهروندان انتظار سکوالر بودن داشت.
9ـ مسـئله کـردی؛ تمامیـت ارضی و وحدت ملـی باالترین اصول بهحسـاب میآینـد .هویت ترکی
هویتـی نیمـه ـ ملـی اسـت و در سـطوح خصوصـی و عمومـی قابلیـت مانـدگاری دارد .حـزب مخالف
هرگونـه امتیـاز سیاسـی برای جداییطلبی اسـت و اعتمـاد به دورانـی طوالنی از مشـارکت در فرهنگ
واحـد با کردهـا باور و اعتمـاد دارد (همـان.)124 ،
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ب) حزب دموکرات خلقها

1

بخش عمده پایگاه مردمی حزب دمکراتیک خلقها در مناطق کردنشین ،روشنفکران منتقد شهرهای
بزرگ و کردهای ساکن شهرهای بزرگ ترکیه است .نمایندگان این حزب وظیفه ارتباط عبداهلل اوجاالن
رهبر زندانی پ.ک.ک 2در جزیره ایمرالی را با مردم مناطق کردنشین ترکیه و رهبران پ.ک.ک در شمال
عراق و نیز کشورهای اروپایی در زمینه حل مسئله کردی ،عهدهدار هستند .با اینکه این حزب سعی کرده
در سطح ملی کاندیدای های خود را معرفی کند و فراقومی تبلیغ نماید اما راهبردهایش بر مبنای معرفت
قومی ـ ژئوپلیتیکی ترسیمشده است .حزب دموکرات خلقها در حوزه سیاسی و دولتسازی اندیشه
پستمدرن را دنبال میکند .در اینجا به بنیانهای اندیشهای و رفتاری آن اشاره میگردد:
 -1ایجـاد دولـت فـرا مـدرن؛ بـا ایـن کـه ایـن حـزب اندیشـه چـپ دارد بـا ایـن حـال در حـوزه
قومیتگرایـی ،مسـائل زیسـتمحیطی ،صلـح و رویکردهایـی نظیـر فمینیسـم و جنبشهـای جدیـد
اتحادیههـای کارگـری اهمیـت میدهد؛ در اندیشـهایـن حزب مرزبندیهـای جغرافیایـی ،حاکمیت و
هویـت ملـی ترکیه چنـدان اولویتدار نیسـت .به همین جهـت در بنیانهای معرفتی آنها رسـیدن به
قـدرت و تغییـر سـاخت قدرت در ترکیه هدف میباشـد .در اساسـنامه این حزب آمده اسـت که ترکیه
بایـد بـه  26منطقه خودمختار تبدیل بشـود که کردسـتان یکی از آنهـا باشـد (.)http://www.hdp.org.tr

 -2تأکید بر ژئوپلیتیک قومی؛ این حزب وضعیت فعلیاش را نه مرهون روندهای دموکراتیک در
ترکیه بلکه محصول مبارزات جنبشهای قومیکرد (ازجمله پ .ک .ک) در منطقه میداند .آنها به مسائل
سیاسی ـ قومی نگاه منطقهای دارند .اظهارات اعضای برجسته حزب 3در مورد مناطق قومیکردهای منطقه
ن میدهد که بازتولید اندیشه ژئوپلیتیک قومی هدف غایی آنها میباشد.
ازجمله ایران نشا 
 -3تئوریزه کردن دموکراسی رادیکال؛ در چارچوب این شعار هیچگونه محدودیت هویتی ـ ملی و
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دولـت ـ ملتسـازی و سـاخت قـدرت بـه گروهبندیهـای سیاسـی غیـر سـنتی و غیرمتـداول همانند

سرزمینی جهت بیان و طراحی کردن برای ترکیه و سایر مناطق قائل نیستند .در این خصوص میتوان به
حمایت صالحالدین دمیرتاش در مورد ادعای یهودی بودن بیتالمقدس و ...اشاره کرد.
 -4روابط بینالمللی تسهیل شده؛ با توجه به اینکه این حزب به قیدوبندهای هویتی ـ ملی و مذهبی
 -3ازجمله سری ثریا اوندر-نامزد پیروز انتخابات اخیر.

1. Peoples’ Democratic Party
2. Kurdistan Workers’ Party
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پایبند نیست ،حاضر است در چارچوب طراحیهای غرب نقشآفرینی نماید .1به همین جهت به ارتباطات
بینالمللی اهمیت میدهد .حمایت نهادها و رسانههای غرب در انتخابات از این حزب بسیار آشکار بود .این
حزب حتی امتیاز افتتاح دفتر در روسیه را نیز کسب کرده است.
 -5مدیریت فضای موازنهسازی حاکمیتی در مناطق قومی؛ حزب دمکراتیک خلقها توانست با
ابزار قرار دادن فرایند دموکراتیک ،عبداهلل اوجاالن رهبر زندانی پ.ک.ک را به شخصیت کاریزماتیک
مؤثر و هموزن حاکمیتی برای مذاکره ارتقا دهد .از طرف دیگر با کسب آرای مردم کرد در انتخابات
شهرداریها عم ً
ال مدیریت  11استان را به دست آورد .این حزب همچنین با توجیه عملکرد پ.ک.ک
در استانهای کردنشین قدرت فائقه حاکمیتی را به چالش کشیده است .برای مثال میتوان به ایجاد
ایست بازرسی پ.ک.ک در برخی مناطق کردنشین اشاره کرد.
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ج ) حزب جمهوریخواه خلق
حزب جمهوریخواه خلق قدیمیترین حزب سیاسی و مهمترین حزب چپ میانه ترکیه است
که گرایشهای ملیگرایانه ،سوسیالدمکرات و الئیک دارد و در انترناسیونال سوسیالیست و حزب
سوسیالیستهای اروپایی دارای عضویت است .این حزب در نهم سپتامبر سال  ۱۹۲۳از سوی مصطفی کمال
آتاتورک رهبر جمهوری نوین ترکیه تأسیس شد .ه م اکنون حزب جمهوریخواه خلق با  134نماینده در
پارلمان حزب اصلی مخالف میباشد .رئیس این حزب کمال قلیچ دار او غلو از شیعیان علوی میباشد .این
حزب در یک دهه اخیر تغییرات ماهوی یافته و در بسیاری از موارد مواضع ایدئولوژیک خود را تعدیل نموده و
به اصالح سیاستهای گذشته خود اقدام کرده است .رویکردهای ضددینی این حزب از جمله در مورد مساله
حجاب و یا شعائر و نمادهای دینی مذهبی درگذشته تأثیر مخربی بر وجه حزب داشته و زمینهساز رویگردانی
اقشار دیندار و هویتگرای ترکیه از این حزب گردیده بود .در مسائل سیاستهای قومی نیز همین وضعیت
حاکم بود؛ اما امروزه رهبران حزب مذکور ضمن انتقاد از رویکردهای گذشته ،تالش میکنند رویکردهای
دموکراتیک و منعطف را به نمایش گذارند .این رویکرد در سیاست خارجی نیز ظهور و بروز داشته است.
رهبران حزب جمهوریخواه خلق ضمن اینکه مخالف مذهبی شدن سیاست خارجی ترکیه بهخصوص در
حوزه خاورمیانه میباشد ،در بحران سوریه نیز در حمایت از دولت سوریه و ریس جمهور آن ـ بشار اسدـ
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موضع گرفت .البته روندهای حاکم بر بنیانهای عملی و نظری این حزب حکایت از آن دارد که در راستای
دموکراتیزه کردن حزب گامهای جدی برداشته خواهد شد.
د) حزب حرکت ملی
عناصر هویتی این حزب ترکیبی از ملیگرایی ترکی و اسالمگرایی حنفی میباشد .تقریباً ب ه مانند
حزب حاکم عدالت و توسعه راست محافظهکار محسوب میشود؛ اما بیشتر بهعنوان منادي دفاع از هویت
و ملیت ترکی شناخته میشود .این حزب در حوزهی فکری و عقیدتی در زمینه سیاست قومیتی ،با حزب
حاکم اختالف نظراتی دارد و مذاکرات صلح با پ.ک.ک را خیانت به ترکیه میداند .این حزب در انتخابات
اخیر  50درصد کرسیهای خود را به نفع حزب حاکم از دست داد .این وضعیت زمینه چالشهای جدی
درونحزبی گردید به طوری که بسیاری از شخصیتهای حزبی نسبت به آینده فعالیت آن ناامید شده اند.
ترک گفته است که اگر تحولی در حوزه مدیریت و برنامههای حزبی به وجود نیاوریم احتمال سقوط این
حزب به زیر حدنصاب ده درصدی در دورههای آینده بسیار محتمل میباشد .در کل چنین میتوان گفت
که رویکرد افراطی این حزب در حوزه مسائل قومی شانس آن را برای رسیدن به اقتدار حاکمیتی از بین
برده است ،مگر اینکه تحولی معنادار در مبانی نظری و عملی آن به وجود آید.
 -2-3عوامل و شرایط قدرت بخشی به اقتدار اردوغان
با اینکه مردم  5ماه پیش (خردادماه) بنا به دالیل مختلف ازجمله؛ رویکرد مذهبگرایانه اردوغان
در بحران سوریه و هزینههای وارده از آنسوی ،تحریک شدن احساسات شهروندان کرد زبان علیه
سیاستهای دولت در بحران کوبانی ،روش مستبدانه اردوغان در برخورد با جریانهای مخالف ازجمله
جماعت فتحاهللگولن و افت رشد اقتصادی ترکیه درنتیجه ورود ترکیه به بازیهای قطببندی شده

فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آذرآران ▪ سال سیزدهم ▪ شماره  43و ▪ 42زمستان ▪ 1394

سینان اوغان از شخصیتهای با نفوذ حزب و نماینده پارلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان

منطقهای و جهانی اقتدار ،حزب حاکم را به چالش کشیده بودند اما عوامل و شرایط مختلفی باعث گردید
که مردم ترکیه دگرباره قدرت را به این حزب بسپارد که به مهمترین این دالیل اشاره میگردد:
1ـ شوک اقتصادی؛ در  5ماه اخیر شیرازه اقتصادی ترکیه با چالشهای الیهبندی شده مواجه گردید
و ارزش پول ترکیه کاهش قابلتوجهی در مقابل ارزهای بینالمللی داشت .در این زمینه مؤلفه اقتصاد
و حمایت تمام و کمال انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترکیه (توسیاد) و انجمن صاحبان صنایع و
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کارفرمایان مسلمان ترکیه «موسیاد» از حزب عدالت و توسعه مؤثر بود.
2ـ فعال شدن ورودیهای آشوبساز در محیط امنیتی؛ تحرکات عناصر تروریستی داعش در محیط
داخلی ترکیه همزمان با آغاز جنگ پ.ک.ک ،چالش امنیتی متقاطع و متراکم را برســاخت سیاســی ـ
اجتماعی ترکیه تحمیل کرد .تا جایی که در مدت  5ماه ،بیش از  400نفر از شهروندان عادی و نظامی
ترکیه درنتیجه اقدامات تروریستی داعش و پ.ک.ک جان خود را از دست دادند (.)www.haberturk.com

3ـ عملکرد ضعیف حزب کردی دموکراتیک خلقها؛ این حزب با سیاست انبساطی توانسته بود عالوه
بر جامعه کرد زبان ،رأی بخشی از قشر روشنفکر سوسیال ـ دموکرات ترکزبان را نیز جذب نماید .تصور
غالب جامعه ترکیه بر این بود که مسئله قومیکرد توسط این حزب در روندهای سیاسی حل خواهد شد،
اما با آغاز جنگ پ.ک.ک علیه حاکمیت ترکیه ،این حزب نتوانست در مواضع متمایز قرار گیرد و ب ه صورت
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ضمنی اقدامات پ.ک.ک را توجیه میکرد .به عبارتی پ.ک.ک ضمن بسط شعار خودمختاری دموکراتیک
این حزب ،اقدام به ناامن کردن شهرهای مهم کردنشین ترکیه و اعالم ساختار کانتونی بهمانند مناطق
کردی سوریه و ایجاد خندقهای شهری برای مبارزه با نیروهای دولتی و اعالم مناطق آزادشده در چند
شهرستان کردی عم ً
ال حزب دموکراتیک خلقها را در وضعیتی تدافعی قرارداد و بیش از یکمیلیون نفر
در رأی خود به این حزب تجدیدنظر کرده و به حزب حاکم رأی دادند.
4ـ عملکرد حزب حرکت ملی؛ این حزب بااینکه در دور اول انتخابات با بهرهمندی از جو ناسیونالیستی
حاکم بر ترکیه به خاطر قدرت گرفتن سازمان پ.ک.ک در شهرهای ترکیه توانسته بود  16درصد آرا یعنی
 80کرسی را به دست آورد اما در فرایند تشکیل دولت با اشتباه راهبردی مواجه شد چون در هیچگونه
معادالت قدرت سازی از قبیل ائتالف با حزب اردوغان ،احزاب مخالف دولت و یا پذیرش دولت حداقلی
توسط حزب اول را نپذیرفت .این وضعیت عم ً
ال طرفداران و رأیدهندگان حزب مذکور را ناامید کرد و
احساس کردند این حزب با رویکرد انزواگرایانه و ژست مخالفت نخواهد توانست تأثیری در روندهای
سیاسی کشور داشته باشد .با این اوصاف در انتخابات تکراری بخشی از هواداران این حزب ترجیح دادند
رأی شان را به نفع حزب عدالت توسعه که نزدیکترین قرابت را با بنیانهای فکری و سیاسی حزب مذکور
دارد بدهند .البته برخی از تحلیلگران معتقدند هرچند حزب حرکت ملی با کاهش آرا مواجه شد اما
توانست ارزشهای حزبی خود را که تأکید بر مؤلفههای ناسیونالیستی و عدم مذاکره با پ.ک.ک است به
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5ـ ابتکار عمل حزب حاکم؛ حزب حاکم با متمرکز شدن به مطالبات اجتماعی و اصالح انحرافات دوران
قبل ،اقداماتی مانند ،دورنگه داشتن اردوغان از فضای انتخاباتی بهعنوان جایگاه حقوقی بیطرف ،مبارزه پر
شدت با پ.ک.ک و نمایش عرق ملی برای جلب آرای پایگاه اجتماعی حزب حرکت ملی ،اقدام علیه داعش
در سطح داخلی و برونمرزی ،تحریک حس ناسیونالیستی در مورد اقدامات روسیه در نوار مرزی ترکیه ـ
سوریه ،برجستهسازی حمالت رسانههای بینالمللی علیه حاکمیت ترکیه با تقویت تئوری توطئه ،ترغیب
بخشی از هوادران سنتی حزب به مشارکت سیاسی که در انتخابات گذشته عمدا ً بهپای صندوقهای رأی
نرفته بودند ،تغییر در لیست انتخاباتی مناطقی که کاندیدهای این حزب در انتخابات قبل نتوانسته بودند
آرای الزم را کسب نمایند و درنهایت ترسیم تصویر ناامیدکنندهای برای مردم ترکیه درنتیجهایجاد یک
دولت ائتالفی ،تأثیر خود را در رفتار و کنش سیاسی مردم ترکیه در انتخابات اخیر گذاشت.
مطمئن برای اردوغان ایجاد نشده است .احزاب و شخصیتهای حزبی مخالف عم ً
ال دوره فرسودگی خود
را طی میکنند؛ حزب کردی نیز نماینده محلی ـ قومی است تا ملی .شعارها و شخصیتهای هیچ حزبی
هم نتوانست مطلوبیت الزم را برای جامعه ترکیه به وجود بیاورد .عالوه بر آن اصوالً نوع و کیفیت انتخاب
شهروندان به میزان قابلتوجهی بهپیش داوریها بر اساس نوعی گذشتهنگری و نیز آیندهنگری بستگی
دارد .در مقایسه با مدل رأی دادن مبتنی بر موضوعات خاص ،چنین رویکرد شناختی نسبت به رأی دادن
بر اساس آیندهنگری و نیز قضاوت و ارزیابی در مورد عملکرد گذشته حزب میباشد؛ بنابراین ایستارها
نسبت به خطرات قضاوتهای گذشته و آینده موقعیت احزاب رقیب را رقم میزنند .امری که در انتخابات
اخیر تأثیر خود را داشت.
 -3-3وضعیت مورد انتظار
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6ـ داوری بر عملکرد گذشته و آیندهنگری احزاب رقیب؛ درصحنه سیاسی ترکیه هنوز آلترناتیوی

نتیجـه انتخابـات پارلمانی ترکیه که به اقتدار بخشـی اردوغان و حزب عدالت و توسـعه منجر شـد،
پیامدهایـی را در عرصـه داخلـی و خارجـی ترکیـه به همـراه خواهد داشـت .به مهمترین ایـن پیامدها
اشـاره میگردد:
 -1-3-3حوزه داخلی
تغییر قانون اساسی و اولویت دادن به پروژه ریاستی کردن ساختار سیاسی؛ ساختار پارلمانی ترکیه در
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طول چند دهه گذشته اقتدار حاکمیتی را با چالشهای ساختاری مواجه نموده است .دولتهای ائتالفی
بیشتر از آنکه منافع ملی را پیش ببرند درصدد اهداف حزبی و سهمگیری بیشتر میباشند ،به همین
جهت ملت ترکیه از خروجی سیاسی دولتهای ائتالفی حافظه خوبی ندارند .حزب عدالت و توسعه از سال
 2003توانست بخشی از نگرانی جامعه ترکیه را پاسخ دهد و ترکها متوجه شدند که کارایی حاکمیتهای
تکحزبی مطلوبتر از ائتالفی میباشد .البته تضمینی وجود ندارد که احزاب در آینده بتوانند دولت
تکحزبی تشکیل دهند .به همین خاطر اردوغان ضمن درک این نارسایی در ساختار حاکمیت ،درصدد
است ساختار سیاسی را به ریاستی تبدیل نماید .این امر با اینکه با مقاومت شدید احزاب مختلف مواجه
میباشد اما حزب حاکم تالش خواهد کرد در مهر و مومهای آینده شرایط الزم برای برگزاری رفراندوم را
که با امضای  330نماینده عملی میشود فراهم نماید.
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فعال شدن شکافهای اجتماعی ـ سیاسی در چارچوب مشارکت غیر مسالمتآمیز؛ در مهر و مومهای
اخیر دوقطبی شدن سیاسی ـ فرهنگی در جامعه ترکیه بسیار تعمیق یافته است به قول بلنت آرینچ
معاون سابق نخستوزیر ترکیه و از شخصیتهای بنیانگذار حزب حاکم؛ اگر قبال بخشی از جامعه ترکیه
سیاستهای اردوغان را قبول نداشتند امروزه نسبت به اردوغان و سیاستهایش تنفر دارند (www.cnnturk.

 .)comشورشهای خیابانی جنبش پارک گزی در تابستان  92نشان داد که مخالفان حزب حاکم هرچند به
دلیل غیر منسجم بودن نمیتوانند از طریق انتخابات غلبه پیدا کنند اما در حوزه مشارکت غیر مسالمتآمیز
و به زیر سؤال بردن اقتدار اردوغان ظرفیت الزم رادارند (فالح  .)129 :1392اغلب از آگاهان مسائل سیاسی
ترکیه پیشبینی مینمایند که در مهر و مومهای آینده صحنه سیاست ترکیه با آشوبهایی علیه حزب حاکم
مواجه خواهد شد.
فعال کردن پروژه آشتی با کردها با الگوی متفاوت؛ مسئله کردی پرسش راهبردی دولتهای آنکارا در
چهار دهه اخیر بوده است .اگرچه دولت اردوغان توانست در چارچوب «گشایش دموکراتیک» کردها را
وارد روندهای سیاسی بنماید ،اما با تمام امتیازات دادهشده به کردها در حوزه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی،
موفق نشد پ.ک.ک را خلع سالح نماید .بااینحال دولت ترکیه تالش خواهد کرد پروژهای با ماهیت
اجتماعی برای حل بحران کردی آغاز کند .البته برای کاستن از نفوذ پ.ک.ک ،به سایر جریانات سیاسی
ازجمله جریانهای دینی کردی و اهمیت بیشتری خواهد داد .به عبارتی دولت آنکارا در یک فرایند ادغام
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برخورد با جماعت فتحاهلل گولن؛ جماعت نورچی به رهبری فتحاهلل گولن در چهار دهه فعالیت
آموزشی خود توانسته است الیه اجتماعی نخبه را در حوزههای مختلف تربیت کند .این جماعت با اینکه
در دهه اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه متحد ایشان بود اما از  2012سال وارد دوره تنش پر شدت
شدهاند .با توجه به این که هوادران این جماعت کام ً
ال شناختهشده نیست اردوغان با چالش شناختی در
برخورد با این جماعت مواجه است .اختالفات و تقابل در داخل حزب عدالت و توسعه مسئلهای است که
باید به آن توجه شود .این روند در مهر و مومهای آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و بسیاری
از افراد معتبر حزبی و کشوری در چرخه این تنش حذف خواهند شد؛ اما غائله به اینجا ختم نخواهد
شد .قرائن و شواهد حاکی است که راندهشدگان از قدرت آهسته اما مداوم محیط سیاسی متمایزی را با
محوریت عبداهلل گل به وجود میآورند .انتظار غالب بر این است که در چهار سال آینده مغضوبان اردوغان
 -2-3-3حوزه سیاست خارجی
رویکرد خارجی حزب عدالت توسعه در مهر و مومهای اخیر به محل مناقشه جدی در عرصه ملی و
بینالمللی ترکیه تبدیلشده است .سیاست خارجی حزب حاکم سه مرحله را در  12سال گذشته پشت
ســر گذرانده است؛ مرحله اول از  2003تا  2007میباشد .در این دوره سیاست خارجی بیشتر ماهیت
اقتصاد محور داشته تا وضعیت نامناسب اقتصاد ملی را به سامان برساند .در دوره دوم از  2007تا 2011
دولتمردان ترکیه در چارچوب راهبرد «صفر کردن مشکل با همسایگان» توانستند ضمن کمهزینه نمودن
سیاست خارجی ترکیه ،تبدیل به کشوری قابلاتکا در بحرانهای منطقهای شوند .در این دوره دیپلماسی
میانجیگرانه قدرت نرم ترکیه را بهصورت قابلتوجهی ارتقا داده بود .مرحله سوم از  2011تاکنون میباشد،
دقیقاً زمانی که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه وقت در جمع سفرای ترکیه تأکید کرد که ترکیه نباید
منفعل عمل کند و باید در مدیریت بحرانهای منطقهای ایفای نقش نماید .این تغییر رویکرد همزمان با
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بهصورت متشکلتری کنش سیاسیشان را شروع خواهند کرد.

تحوالت انقالبی جهان عرب گردید که اخوانالمسلمین در چند جبهه سیاسی ازجمله در تونس و مصر
موفقیتهای حاکمیتی کسب کردند (فالح )235 :1390؛ اما راهبرد تهاجمی ترکیه در بحران سوریه چنان
این کشور را در بحرانهای خاورمیانه غرق نمود که امروزه خود به موضوع بحران تبدیل گردیده است .در
این دوره ترکیه عالوه بر کشورهای منطقهای ازجمله عراق ،سوریه ،مصر ،روسیه ،ایران و با متحدان غربی
نیز سطحی از تنش را تجربه میکند.
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با این اوصاف وضعیت مورد انتظار در حوزه سیاست خارجی در ذیل اشاره میشود:
 -1موازنهسازی بین رویکرد شرقی و غربی؛ مسلماً مرحله چهارم سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر
حکومت شروع خواهد شد .در این دوره تمایالت ترکها به همکاری راهبردی با غرب بیشتر خواهد شد.
بخصوص سرفصلهای جدیدی از مفاد کپنهاک در ارتباط با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در دستور کار
قرار خواهد گرفت .تجربه سیاست خارجی آنکارا در مهر و مومهای اخیر نشان داد که ترکیه بدون اتکا به
متحدین غربیاش قادر نیست اهداف راهبردی را در خاورمیانه پیش ببرد.
 -2راهبرد ترکیبی در بحران سوریه؛ ترکها به تجربه دریافتند که یک بازیگر منطقهای در خاورمیانه
قادر نیست در کشوری دیگر در سطح تغییر حاکمیتی بازیسازی نماید .به همین جهت عقبنشینی
در رویکرد سوری ترکیه ملموستر خواهد شد .به عبارتی رویکرد ترکیه از حالت رئالیست تهاجمی به
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رئالیست تدافعی در حال تحول میباشد در این راستا ترکها به راهبرد ترکیبی غرب که اهداف ترکیه را
در برخواهد گرفت ،قانع خواهند شد.
 -3انعطاف در رویکرد اخوانی؛ سیاست خارجی حزب حاکم در دوره سوم مبتنی بر تقویت نظم اخوانی
در مقابل نظم شیعی انقالب اسالمی و نظم سلفی بود؛ اما تیره شدن روابط با مصر ،مشکالت به وجود
آمده با عربستان ،چالشهای ایجادشده با ایران و مهمتر از همه عدمحمایت بخش سکوالر جامعه ترکیه و
همچنین ارتش آن از رویکرد اخوانی مجموعاً سیاست ایدئولوژیک دولت اردوغان را با چالش مواجه کرده
است .در مهر و مومهای آینده یک دگردیسی آرام اما مداوم در رویکرد حزب حاکم مورد انتظار میباشد.
4ـ تنشزدایی با عراق و حفظ مالحظات ایدئولوژیک؛ ترکیه ضمن حمایت از وحدت ارضی عراق
مسلط شدن نظم و سامان شیعی در آن کشور را مغایر با مطلوبیت راهبردی میداند .بااینحال تالش
خواهد کرد ضمن تنشزدایی با بغداد همواره منافع جامعه سنی عراق را نیز مدنظر قرار دهد.
 -5نقشآفرینی بیشتر در تحرکات ضد داعش؛ دولت آنکارا تحرکات داعش را بهصورت تاکتیکی در
راستای منافع راهبردی ترکیه قلمداد مینمود .بحرانآفرینی داعش در عراق و سوریه که هردو کشور در
معادالت منطقهای رقیب ترکیه تعریف میشدند و همچنین تحرکات داعش علیه جریان کردی سوریه ایجاد
بیثباتی در مناطق کردی برای ترکیه مهم به نظر میرسید ،اما اعتراض ملی و بینالمللی علیه سیاست آنکارا
و همچنین اقدامات تروریستی داعش در شهرهای ترکیه و تقویت پایگاه اجتماعی در جامعه ،محیط امنیتی
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ترکیه را با چالش مواجه نمود .به این دلیل ترکیه در دوره اخیر بیشتر با داعش درگیر خواهد شد.
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 -4نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
کنشگری سیاسی مردم ترکیه در انتخابات اخیر تفاوت ماهوی با گذشته داشته است و ریشه و
تحلیل آن را باید در ایستارهای روانشناسی سیاسی و فرهنگ سیاسی این جامعه جستجو کرد .فرهنگ
سیاسی یکی از الگوهای مهم برای بررسی و تجزیهو تحلیل فرایند توسعه سیاسی در جوامع گوناگون به
شمار میرود .نگرش مردم و نخبگان جامعه به سیاست ،تلقی آنها از رفتارهای نظام سیاسی و در نتیجه
جهتگیریهای توده ،تابعی از مختصات فرهنگی و نیز فرایندهای موجود در آن میباشد .اینکه بخش
قابلتوجهی از مردم ترکیه نسبت به سیاستهای داخلی و خارجی حزب حاکم معترض بود ،جلوههایش
را در انتخابات 17خردادماه نشان داد .با این حال ثبات سیاسی و امنیتی نقش و اولویت مهمی در فرهنگ
سیاسی ترکها در اقتدار بخشی به حزب عدالت و توسعه دارد .حزب حاکم با درک مؤلفههای مهم فرهنگ
نفع خود بازتفسیر نماید .البته بیاعتمادی فضای اقتصادی نیز بیتأثیر نبود .اقتدار  12ساله حزب حاکم
توانسته بود روندهای روبه رشد اقتصادی کشور را تثبیت و قابلاعتماد نماید ،اما در دوره  5ماهه فترت
قدرت ،نگرانیها افزایش یافت و حافظه تاریخی جامعه نسبت به مشکالتی که دولتهای ائتالفی و یکساله
در دورههای گذشته داشتند ،حساس شد.
در کل میتوان چنین نتیجهگیری کرد که مجموعهای از عوامی داخلی و خارجی تأثیر خود را در رفتار
انتخاباتی مردم ترکیه در اقتدار بخشی دگرباره به اردوغان داشته است ،اما شرایط حاکم بدین معنی نیست
که اقتدار حزب حاکم بدون چالش دوره چهارساله را سپری خواهد کرد .هرچند حزب حاکم درصدد است
اقدامات معنیداری در سیاست ورزی داخلی و خارجی با مالحظه بخش مخالف جامعه به وجود آورد؛ اما
این اقدامات مانع از ظهور جریانهای رقیب دیگر و حتی کنشهای غیر مسالمتآمیز قطب دیگر جامعه
نخواهد شد .اردوغان و حزبش با همه دستاوردی که در عرصه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی داشته و ترکیه
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سیاسی جامعه توانست موجهای ناامنی به وجود آمده در دوره  5ماهه را در رفتارشناسی مردم ترکیه به

را به بازیگر مهم منطقهای تبدیل نموده ،با این حال همواره با چالش توزیع مشروعیت مواجه بوده است.
بهطوری که حدود  50درصد جامعه رویکرد سلبی به حاکمیت این حزب داشته و معتقدند که عدالت
قضایی و آزادیهای رسانهای و مدنی آنها توسط این حزب سرنگونشده است.
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مبانی سیاست دینی حاکم بر جمهوری آذربایجان
برهان حشمتی

1

چکيده

کلیدواژهها :جمهوري آذربايجان ،آتئيسم ،مولتي کالچراليسم ،نارداران ،شیعیان ،سیاست دینی

-1کارشناس حوزه قفقاز ،آدرس الکترونیکی ،heshmatiborhan@gmail.com :تلفن09121276947 :
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جمهوري آذربايجان ،داراي نظام سياســي الئيک بوده و در مقام عمل ،نوع خاصی از سياســت ديني را بر مبناي
اصول «تســاهل ديني»« ،نوگرایی» و «چندفرهنگيگرايي» دنبال میکند که به دخالت گســترده آن در امور ديني
منجر شــده است .بر پایه الگوي جمهوري آذربايجان از سیاست «تساهل ديني» و اصل «چند فرهنگيگرايي» که
با معناي اصلي آن مغايرت دارد ،دولت جمهوري آذربايجان شــرايط بســیار مساعدی را براي برخی اقليتهای
دینی مانند يهودیان و وهابیها فراهم کرده و در عین حال عرصه فعاليت اکثريت مردم یعنی جامعه شــیعیان را
به شــدت محدود کرده است .مقابله جدی با اسالمگرایان شیعه همانند دســتگیری دینداران ،تخریب مساجد،
ممنوعیت حجاب ،وضع قوانین ضد اســامی و محدود کننده در خصوص برگزاري و نحوه اجرای مراسمهاي
مربوط به شــيعيان به خصوص مراســم عزاداري در ماه محرم و نيز سایر مراسم که هر سال بر عظمت و شکوه
آنها افزوده میشود ،از آن جمله بوده است .در این زمینه اقدام خشونت بار اخیر حمله نیروهای وزارت کشور
و پلیس ویژه دولت آذربایجان به مجلس عزاداران حسيني در قصبه نارداران در تاریخ  5آذر ( 26نوامبر) سياست
سرکوب شدید شیعیان را به خوبی به نمايش گذاشت .سوالی که در این مقاله در صدد پاسخگویی به آن هستیم
این گونه تدوین شــده است :دولت آذربایجان هم اکنون چه سیاستها و خط مشیهای دینی را دنبال میکند و
دالیل تشــدید بحران دینی در آذربایجان چیست؟ در این راستا سعی شده با روش تحقیق تحلیلی -توصیفی به
این سوال پاسخ داده شود .نتایج این پژوهش نشان میدهد بحران دینی در کشور آذربایجان تشدید شده و شاهد
برخوردهای شدید حاکمیت آذربایجان با جامعه دینداران هستیم .این برخوردها و روياروييها ميان جامعه ديني
و دولت نشان دهنده ناکارآمدي سياست دولت جمهوري آذربايجان در حوزه دين ميباشد .بروز نارضايتيهای
اخیر و افزایش اعتراضات مردمی به سياســت برخورد سخت و قهرآميز دولت جمهوري آذربايجان بیش از هر
چیزی نشانگر شکست قطعی سياست مولتي کالچراليزم همانند مکتب آتئيسم است.
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 -1مقدمه
کشمکشهايي که در حوزه ديني و فرهنگي ميان دولت جمهوري آذربايجان و بدنه جامعه
جريان دارد و هرازگاهي به بروز بحران و درگيري منجر ميشود ،حکايت از وجود بحران هويتي
شديدي در اين کشور دارد .در حاليکه دولت جمهوري آذربايجان بر الئيک بودن نظام سياسي اين
کشور تاکيد دارد و بطور دائمي بر حاکم بودن اصل «جدايي دين از دولت» در اين کشور تاکيد
ميکند ،اما در عمل ،از جمله نظامهايي است که بيشترين دخالت را در حوزه ديني اعمال ميکند.
به رغم حاکم بودن اصل الئيسم بر دولت و دوري رهبران دولتي و مقامات حاکميت از سبک زندگي
ديني ،نظام سياسي تالش خود براي تعيين سمت و سوي زندگي و اعتقادات مردم کشور را پنهان
نميکند .مقامات دولتي يا بازماندگان نظام کمونيستي شوروي هستند که در نظام آموزشي شوروي
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بطور رسمي با آموزههاي «آتئيسم» و«الحاد» تربيت شدهاند و يا متعلق به طبقهاي ميباشند که
با آموزههاي «غربگرايانه» تربيت شدهاند و سبک زندگي و عقايد آنها هيچ سنخيتي با دين و به
خصوص مذهب اکثريت مردم جمهوري آذربايجان يعني تشيع ندارد .اصول اساسي نظام سياسي
جمهوري آذربايجان و نيز نظام آموزشي اين کشور هيچ ديني را به عنوان دين رسمي کشور به
رسميت نميشناسد و با آنکه در قانون اساسي بر حاکميت الئيسم و جدايي دين از دولت در اين
کشور تاکيد شده است ،اما شيوه رفتاري دولت ،هم در قبال سبک زندگي شيعي و هم در قبال عقايد
شيعي در مدارس حکايت از نوعي تداوم آتئيسم عليه تشيع در اين کشور دارد .اما ،آتئيسم نظام
کنوني جمهوري آذربايجان با آتئيسم نظام شوروي تفاوتهايي دارد ،در واقع نوع دگرگون شده اين
مکتب در جمهوري آذربايجان با نام «مولتي کالچراليسم» حاکم است که اين نيز با معناي ظاهري
و تعريف شده اين مفهوم در غرب مغايرت دارد و در لواي اين مفهوم ،حاکميت فرهنگ غربي و
اعطاي امتيازات گسترده به يهوديان و رژیم صهیونستی در جمهوري آذربايجان به خط مشي اصلي
حاکميت تبديل شده است.
در این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سواالت هستیم :دولت جمهوری آذربایجان چه سیاستهایی
را در زمینه دینی دنبال میکند و دلیل تشدید بحران دینی در کشور آذربایجانم چیست؟
در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی مبنای قانونی الئیسم و چند فرهنگگرایی ،تساهل
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دینی ،شیعهزدایی و تناقضات سیاستهای دینی دولت آذربایجان مورد بررسی قرار میگیرد.
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 -2داده های تحقیق
 -1-2مباني قانوني الئيسم و مولتي کالچراليسم  درجمهوري آذربايجان
بـا ایـن حـال ،تعالـی معنـوی و ارتقای دینـی شـهروندان جمهـوری آذربایجـان جزء اهـداف عالی
دولت این کشـور ذکر نشـده اسـت .از اینرو ،در تعیین سیاسـت دولت در حوزه دین ،اساسـا بر موادی
از قانـون اساسـی و نیـز «قانـون آزادی اعتقادات دینی و وجـدان» جمهوری آذربایجان تاکیـد و بر آزاد
بـودن شـهروندان در پذیـرش یـا عـدم پذیـرش هرگونـه اعتقاد اعـم از عقایـد دینی و غیردینـی تاکید
میشـود و هـر نـوع اعتقادی را امری فردی و شـخصی تلقی میکند .بر همین اسـاس ،تاکید میشـود
کـه جمهـوری آذربایجـان ،دولتی دنیوی (الئیک) اسـت .در قانون اساسـی جمهـوری آذربایجان بر جدا
بـودن دیـن از دولـت و نیـز برابری تمامی ادیان تاکید شـده اسـت.
مبتنی بر پایههای آذربایجانگرایی معرفی کرده است .در این قانون اساسی ،آزادی اعتقاد دینی برای
شهروندان به رسمیت شناخته شده است ،اما در عین حال تاکید بر الئیک بودن نظام حکومتی و حقوقی
جمهوری آذربایجان و پایبندی آن به اصل نوگرایی مشهودتر است .در این قانون اساسی ،هدف عالی دولت
جمهوری آذربایجان تامین حقوق و آزادیهای اساسی انسانی و شهروندی و تامین سطح زندگی شایسته
شهروندان جمهوری آذربایجان بیان شده است .در بیان مصادیق اهداف عالی دولت جمهوری آذربایجان
عالوه بر تاکید بر تامین حقوق و آزادیهای انسانی و شهروندی در این کشور بر مصونیت حق مالکیت نیز
تاکید شده است( .)http://www.president.azبا این حال ،تعالی معنوی و ارتقای دینی شهروندان جمهوری
آذربایجان جزء اهداف عالی دولت این کشور ذکر نشده است .از این رو ،در تعیین سیاست دولت در حوزه
دین ،اساسا بر موادی از قانون اساسی و نیز «قانون آزادی اعتقادات دینی و وجدان» جمهوری آذربایجان
تاکید و بر آزاد بودن شهروندان در پذیرش یا عدم پذیرش هرگونه اعتقاد اعم از عقاید دینی و غیردینی
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قانون اساسی جمهوری آذربایجان ،این کشور را دارای نظام سیاسی جمهوری ،دنیوی (الئیک) و

تاکید میشود و هرنوع اعتقادی را امری فردی و شخصی تلقی میکند .بر همین اساس ،تاکید میشود که
جمهوری آذربایجان ،دولتی دنیوی (الئیک) است .در قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر جدا بودن دین
از دولت و نیز برابری تمامی ادیان تاکید شده است.
قوانين تنظيم کننده امور دين در جمهوري آذربايجان در کتابي تحت عنوان «اسناد تنظيم کننده
مناسبات دين و دولت در جمهوري آذربايجان» توسط کميته دولتي امور ديني اين جمهوري منتشر شده
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است که شامل مواد مربوط به دين در قانون اساسي و ساير قوانين مختص امور ديني يا مرتبط با دين در
جمهوري آذربايجان است (.)Muslumov, 2015

درکنار مبانی قانونی موجود در جمهوری آذربایجان اعم از موادی از قانون اساسی که سیاستگزاریها
و رفتارهای دولت در حوزه دین را پایهگذاری میکنند و نیز قانون آزادی اعتقادات دینی و وجدان و نیز
بندهایی از «قانون کیفری»« ،قانون جرایم اداری»« ،قانون رسانههای گروهی» و سایر قوانین این کشور که
به حوزه دین مربوط میشوند ،واقعیات موجود در جامعه نیز وجود دارند که خواه ناخواه بر تعیین رفتارهای
دولت در حوزه دین تاثیر میگذارند .اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان را مسلمانان تشکیل میدهند
که حداقل  98درصد از جمعیت کشور را شامل میشوند .گرچه مقامات رسمي امور دين در جمهوري
آذربايجان اين رقم را حدود  96درصد اعالم ميکنند .چنانکه در شانزدهم دسامبر  2015مبارز قربانلي
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در ديدار با نمايندگان جمعيت انجيل نروژ در باکو ،جمعيت مسلمانان جمهوري آذربايجان را  96درصد
و چهار درصد مابقي را غيرمسلمانان اعالم کرد ( .)http://scwra.gov.azبه هرحال ،صرف نظر از مخدوش
بودن آمار دولتي ،در این میان ،اکثریت قاطع مردم این کشور را شیعیان تشکیل میدهند که دستکم 85
درصد از جمعیت را شامل می شوند .در این کشور اقلیت های کوچکی از مسیحیان و یهودیان نیز زندگی
میکنند .شمار یهودیان در جمهوری آذربایجان حدود  16هزار نفر میباشد .در جمهوری آذربایجان
اقلیتهای خیلی کوچکی از مسیحیان پراوسالو روس ،پروتستان و کاتولیک و پنج جمعیت (گروه) ثبت
شدهء رسمی ارمنی ـ گریگوری نیز وجود دارد ( .)http://azerbaijan.azاما ،در ميان اقليتهاي ديني موجود
در جمهوري آذربايجان ،جمعيت يهودي از امتيازات خاصي برخوردار است.
« -2-2قرميزي قصبه»؛ تبلوري از الگوي آذربايجاني تساهل ديني
به عنوان نمونه آشکار امتيازات گسترده يهوديت در جمهوري آذربايجان ،وجود روستاي قصبه
سرخ (قرميزي قصبه) در شهرستان قوبا در شمال جمهوري آذربايجان ميباشد .مقامات و مبلغان رژيم
صهيونيست وجود اين روستاي يهودينشين با امکانات عالي در جمهوري آذربايجان را مايه افتخاز
جمهوري آذربايجان اعالم ميکنند .صهيونيستها تاکيد ميکنند که روستاي قرميزي قصبه ،تنها
منطقه مسکوني خارج از اسراييل (فلسطين اشغالي) است که تمامي جمعيت آن را يهوديان تشکيل
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ميدهند( .)http://yahudi.azو از اين نظر يهوديان ،جمهوري آذربايجان را وطن دوم خود پس از اسراييل
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ميدانند .همچنين ،مقامات دولتي و رهبران کميته دولتي امور ديني و اداره مسلمانان قفقاز جمهوري
آذربايجان ،در مناسبتهاي مختلف وضعيت ويژه يهوديان در جمهوري آذربايجان را به عنوان نشانه بارز
اجراي سياست «تساهل ديني» و وجود «چندفرهنگيگرايي» در جمهوري آذربايجان اعالم ميکنند.
همچنين با قائل شدن اولويت براي امتيازات و حقوق يهوديان در اين کشور ،يودا ساسونوویچ آبراموف

1

نماينده يهودي از شهرستان قوبا و عضو حزب حاکم آذربايجان نوين را به عنوان معاون کميسيون
حقوق بشر مجلس ملي اين کشور تعيين شده است( .)https://en.wikipedia.org

در چارچوب همين سياست ،دولت جمهوري آذربايجان به حضور و فعاليت فرقه ضاله بهائيت نيز در
اين کشور اهميت ميدهد .در ابتداي ماه اکتبر سال  2015در تازهترين نمود اين سياست ،رييس کميته
دولتي امور گروههاي ديني جمهوري آذربايجان در ديدار با نمايندگان فرقه ضاله بهائيت در اين کشور،
دولتي امور گروههاي ديني جمهوري آذربايجان ،مبارز قربانلي ،رييس کميته دولتي امور گرههاي ديني
جمهوري آذربايجان در ديدار با نمايندگان فرقه ضاله بهائي ،از وجود تساهل ديني در اين کشور و توجه
دولت به دين سخن گفت .رييس کميته دولتي امور گروههاي ديني جمهوري آذربايجان با اشاره به شرايط
ايجاد شده براي فرقه بهائيت در اين کشور گفت« :براي فعاليت آزادانه اديان در جمهوري آذربايجان،
تمامي شرايط ايجاد شده است ».نمايندگان فرقه ضاله بهائيت نيز ضمن ارايه گزارشي از فعاليتهاي
آتي اين فرقه در جمهوري آذربايجان ،از مبارز قربانلي بخاطر ديدار صميمانه با آنها تقدير کردند .همانند
يهوديان ،بهائيان نيز از شرايط ايجاد شده براي اين فرقه در جمهوري آذربايجان ابراز رضايت ميکنند و
در برگزاري مراسمها و تجمعاتي که دارند ،از آزادي عمل کامل برخوردارند( .)http://bahai.azگرچه بهائيان
نيز همانند يهوديان به علت ماهيت خود و شيوههاي خاص سياسي فعاليت اين فرقه ،در مورد برگزاري
تجمعات خود در جمهوري آذربايجان چندان شفاف عمل نميکنند.
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بر ايجاد شرايط الزم براي فرقه ضاله بهائيت در اين کشور تاکيد کرد( .)http://scwra.gov.azبراساس کميته

اگر به اصول «سياست ديني» نظام حاکم بر جمهوري آذربايجان که در قانون اساسي و قانون «آزاد
اعتقادات ديني و وجدان» اين کشور و نيز اساسنامه و مرامنامه کميته دولتي امور ديني و فعاليتهاي اداره
مسلمانان قفقاز منعکس ميباشد ،توجه شود ،ميتوان نتيجه گرفت که نظام سياسي حاکم بر جمهوري
آذربايجان اين هدف را دنبال ميکند اين کشور به عنوان يکي از جوامع شيعه دنيا شناخته نشود .براي
1. Yevda Sasunovich Abramov
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تحقق اين هدف ،اصول «تساهل ديني» « ،1نوگرايي» 2و «چندفرهنگي گرايي »3به عنوان مباني و سنگ
بناي نظام سياسي جمهوري آذربايجان درنظر گرفته شده است .به موجب سياست «تساهل ديني» ،
دولت جمهوري آذربايجان از ابتداي شکلگيري اين کشور پس از فروپاشي شوروي ،زمينه را براي فعاليت
انواع و اقسام گروههاي ميسيونري غربي و غيرغربي در اين کشور فراهم کرده است .در همين راستا  ،پاي
فرقههاي مختلف ،از شيطان پرستان آمريکايي تا کريشناهاي هندي و ميسيونرهاي آدونتيست و شاهدان
يهوا گرفته تا نورچيهاي و وهابيهاي سعودي و مبلغان التقاط گرايي و «آتئيستهاي معتقد» به
جمهوري آذربايجان باز شد .در اين آشفته بازاري که فرقههاي عجيب و غريب ظاهرا مذهبي براي جمهوي
آذربايجان ايجاد کردند ،مظلوميتي بر شيعيان جمهوري آذربايجان تحميل شده که شايد از سرکوب زمان
الحاد کمونيستي دست کمي نداشته است ( .)http://rasanews.irزيرا ،اگر در دوره کمونيسم براي نابودي
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اديان و مذاهب از جمله تشيع در جمهوري آذربايجان تالش ميشد ،رژيم کمونيستي پيشبرد چنين
سياستي را رسما اعالم ميکرد و در خارج اين سرزمين نيز مسلمانان و غيرمسلمانان براين موضوع واقف
بودند که سرکوب اديان در شوروي جريان دارد .اما ،در زمانه حاضر به علت پيچيدگيهاي عرصه سياست
و استفاده از پوششهاي نويني همچون تساهل ديني و چند فرهنگيگرايي و بويژه بکارگيري ابزارهاي
نوين تبليغاتي و نيز چندگانگي سياستهاي ديني نظام سياسي حاکم بر جمهوري آذربايجان ،بسياري از
ناظران در خارج از کشور حتي اخبار مربوط به ظلمها و فشارها عليه شيعيان را دريافت نميکنند.
 -3-2هجوم به «قصبه نارداران»؛ تبلور سياست «شيعه زدايي» در جمهوري آذربايجان
به علت همسويي سياستهاي ديني حاکم در جمهوري آذربايجان با سياستي که مجموعه دولتهاي
غربي در خصوص اسالم و مسلمانان دارند ،شبکه رسانهاي حاکم بر جهان نيز در خدمت سياستهاي
دولت جمهوري آذربايجان در حوزه دين ميباشد که نمونه آشکار آن را ميتوان در اخباري که رسانههاي
جهاني از جمله فرانس پرس و رويترز از عمليات نيروهاي دولتي جمهوري آذربايجان در قصبه ناردارن
در حومه باکو منتشر کردن ،به خوبي مشاهده کرد .بگونهاي که در اين جريان خبري ،سازمان «جنبش
اتحاد مسلمانان» به رهبري حاج طالع باقرزاده ،رهبر اين جنبش گروهي مسلح و افراطگرا معرفي شد که
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)1. Toleranse (Tolerantlıq
)2. Modernization (Müasirlik
)3. Multiculturalism (Multikulturalizm
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تالش داشته است قصبه نارداران در حومه باکو را به پايگاهي براي عمليات خرابکاري مسلحانه و اقدامات
تروريستي و افراط گرايانه تبديل کند( .)http://az.trend.azحال آنکه سازمان شيعي جنبش اتحاد مسلمانان
جمهوري آذربايجان و روستاي شيعي نارداران ،اساسا هيچ گونه حرکت مسلحانه اي در رقابتهاي سياسي
و ديني در جمهوري آذربايجان نداشتهاند و تنها نقطه مميزه نارداران ،چهره و هويت شيعي اين قصبه بوده
است .در اين قصبه ،نمادهاي شيعي از پرچمهاي سبزرنگ و بيرقهاي حکايت کننده از فرهنگ عاشورايي
گرفته تا نامهاي ميادين و معابر نارداران که به نام ائمه اطهار (س) نامگذاري شده بودند ،همگي حکايت
از وجود يک مرکز تشيع در نزديکي باکو حکايت داشت(.)http://www.nardaranpiri.com

نارداران عالوه بر اینکه در طول تاریخ زادگاه و محل زندگی علمای بزرگی همچون آیت اهلل شیخ
حسن آقا ناردارانی بادکوبهای ،شیخ رسول آقا ناردارانی ،آیت اهلل شیخ احمد ناردارانی ،آخوند مشهدی
همچون حاج علی اکرام ناردارانی (علی اف) ،شهید علی حسن که در حمله دوم ژوئن  2002به نارداران
به شهادت رسید و سایر «خمینیچی»هایی (طرفدار خمینی) بوده است که جان خود را برای حفظ
اسالم و تشیع در جمهوری آذربایجان فدا کردهاند .نارداران بر غم کوچکی و کموسعتی ،حضوری پررنگ
در حیات دینی و سیاسی و فرهنگی جمهوری آذربایجان داشته است و بخصوص از زمان شکل گیری
انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) ،نارداران در پیگیری مسایل جهان اسالم و اعالم حمایت از
مسلمانان در هر موضوع مهم منطقه ای و بین المللی حضوری قابل توجه داشته و حتی در زمان حاکمیت
رژیم سرکوبگر شوروی نیز مردان «خمینیچی» نارداران ،مردانه در پای اعتقادات و باورهای دینی خود
ایستادگی میکردند و برای اینکه این میراث معنوی را به آیندگان نیز بسپارند ،وصیت میکردند بر روی
سنگ مزارشان «خمینیچی» بودنشان حک شود .فعاالن مسلمان در جمهوري آذربايجان ،همواره بر
اين نکته تاکيد داشته اند که وجود نارداران ،افتخاري براي جمهوري آذربايجان مي باشد که با برگزاري
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مظاهر ناردارانی ،آیت اهلل شیخ باقر ناردارانی و سایرین بوده است ،در دوره معاصر نیز انقالبیون شجاعی

تجمعات برزگ عاشورايي و برگزاري تجمعات روز قدس ،توانسته است جمهوري آذربايجان را در ميان
ساير ممالک اسالمي سربلند کند(.)https://www.youtube.com

وجود قصبه نارداران در حومه باکو و «قرميزي قصبه» در شهرستان قوبا در شمال جمهوري آذربايجان
را ميتوان نشانهاي از وجود پارادوکسي جدي در جمهوري آذربايجان دانست که اگر دولت جمهوري
آذربايجان براي نابودي هويت شيعي قصبه نارداران در اول دسامبر  2015اقدام نميکرد ،شايد اين
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پارادوکس در چارچوب اصل «تساهل ديني» و چندفرهنگيگرايي نيز قابل تعريف و تبيين بود .اما،
حرکتي که در  26نوامبر  2015با حمله نيروهاي ويژه وزارت کشور جمهوري آذربايجان به يک مجلس
عزاداري در منزلي در نارداران و به شهادت رساندن پنج نفر و دستگيري دستکم چهارده نفر در اين
مجلس عزاداري از جمله حجت االسالم طالع باقرزاده ،رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان
آغاز و به تسخير نظامي نارداران توسط نيروهاي«قشون داخلي» و«پليس نظامي» وزارت کشور جمهوري
آذربايجان و آغاز امحاي نمادهاي شيعي از اين روستا انجاميد( ،)http://baku.video/ru.اثبات کرد که سياست
«تساهل ديني» و «چندفرهنگيگرايي» حاکم بر جمهوري آذربايجان برخالف معناي ظاهري اين مفاهيم،
به معناي تحمل تمامي عقايد ديني و مذاهب نيست .مقايسه وضعيت يهوديان و تشيع اصيل در جمهوري
آذربايجان نيز حکايت از اين دارد که تبعيضي ناروا به نفع اقليت يهودي و به زيان اکثريت شيعه در
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جمهوري آذربايجان حاکم است.
 -4-2پارادوکس «چندفرهنگي گرايي» و «شيعه زدايي»
در حاليکـه طـي سـالهاي اخيـر «مرکـز چندفرهنگي گرايـي باکو» که سـازماني جديدالتاسـيس
در جمهـوري آذربايجـان مـي باشـد ( ،)http://baku.video/ruاز تدارککننـدگان مراسم«هولوکاسـت»
يهوديـان در باکـو بـوده اسـت و بنابـر مقالـه درج شـده از آريـه گـوت ،رييـس «مرکز تحقيقـات قفقاز
جنوبي» اسـراييل در خبرگزاري آذرتاج ،مشـخصا مراسـم هفتاد سـالگي هولوکاسـت با حمايت «مرکز
چندفرهنگيگرايـي باکـو» در پايتخت جمهوري آذربايجان برگـزار شـد ،)http://azertag.az( .اوضاع کامال
معکوسـي در مورد برگزاري مراسـمهاي شـيعي در جمهوري آذربايجان وجود داشـته اسـت .در حاليکه
اکثريـت مـردم بـه همت و ابتـکار خود براي برگزاري باشـکوه آيينهاي شـيعي تلاش ميکنند ،دولت
جمهـوري آذربايجـان سـدي در مقابـل ايـن آيينهـا بوده اسـت .با آنکه در سـالهاي نخسـتين پس از
فروپاشـي شـوروي و اسـتقالل جمهـوري آذربايجـان ،آزادي نسـبي در برگـزاري مراسـمها و آيينهاي
شـيعي در ايـن جمهـوري ايجـاد شـد و حتـي حرکـت دسـتههاي عـزاداري در روز عاشـوار در برخـي
شـهرهاي جمهـوري آذربايجـان نيز هماننـد دوره قبل از حاکميت کمونيسـم احياء شـد ،اما از اواسـط
دوره رياسـت جمهـوري آذربايجـان حيدرعلـي اف سياسـت اعمـال محـدود بـراي انجام مناسـکهاي
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اوج گرفـت و چنـد مرحلـه تغييـرات در قانـون آزادي اعتقـادات دينـي و وجـدان بخصـوص تغييـرات
سـالهاي  2011 ، 2009و  2015در ايـن قانـون ،محدوديتهـا و موانـع ايجـاد شـده در مقابل تشـيع
را در ايـن کشـور بطـور فزاينـده اي تشـديد کـرد .در مرحله عمل نيـز ممنوعيتهايـي از قبيل حرکت
دسـتههاي عـزاداري در جمهـوري آذربايجـان ،ممنوعيـت فعاليـت دينـي روحانيون تحصيل کـرده در
خـارج از کشـور ،ممنوعيـت نصـب نمادهـاي دينـي در شـهرها و روسـتاها و حتـي در داخل مسـاجد،
جلوگيـري از برگـزاري مراسـمهاي جشـن عيـد غديـر که توسـط جمعيتهـاي ديني شـيعي در باکو
تـدارک ديـده ميشـود و نيـروي پليـس از تحقـق آن ممانعت ميکند و بسـياري ديگـر از مصاديق اين
چنيني حکايت از حاکميت سياسـت «مهار تشـيع» در جمهوري آذربايجان دارد .مهمترين ابراز دولت
جمهـوري آذربايجـان در اجـراي ايـن سياسـت ،اداره مسـلمانان قفقـاز اسـت کـه از ميراثهـاي بجاي
ايـن اداره نيـز از بازمانـدگان نظـام کمونيسـتي ميباشـد( .)http://www.qafqazislam.comدر واقع ،روسـيه
تـزاري پـس از اشـغال قفقـاز جنوبي از جملـه اراضي که امـروزه جمهـوري آذربايجان خوانده ميشـود
و الحـاق ايـن اراضـي به روسـيه تزاري براسـاس معاهدات گلسـتان و ترکمانچاي در سـالهاي  1813و
 ،1828بـراي اينکـه شـيعيان اين مناطـق را از تاثيرات حوزههاي علميه شـيعي دور نگه دارد ،سيسـتم
شـيخ االسلام را ايجـاد کـرد( .)http://www.contact.azو به اين ترتيب ،رهبري شـيعيان در قفقاز به اداره
تاسـيس شـده در سـال  1823سپرده شـد .هدف از تاسـيس اين کنترل مسـلمانان قققاز در چارچوب
دولت مسـيحي روسـيه تزاري بود تا جايگزين مرجعيت شـيعه شـود و ارتباط ديني و مذهبي شـيعيان
قفقـاز بـا جهـان تشـيع قطع گردد .اما ،نظام کمونيسـتي کـه بجاي نظام تـزاري قـدرت را در اين حوزه
بـه دسـت گرفـت ،صرفـا به کنترل شـيعيان بسـنده نميکـرد و آشـکارا هـدف آن از بين بـردن دين و
مذهـب از جملـه تشـيع بـود .اما ،جالب آنکه همين نظام نيز با آنکه در سـالهاي نخسـت شـکلگيري
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مانده از نظام آتئيسـتي شـوروي کمونيسـتي و روسـيه تزاري اسـت .حتي اهلل شـکور پاشـازاده ،رييس

خـود ،اداره روحانيتـي را کـه تزارهـا بـراي شـيعيان قفقاز تاسـيس کـرده بودنـد ،منحل کـرد ،در دوره
حاکميـت اسـتالين ،خـود ايـن اداره را مجـددا احيـاء کـرد و از نيمههـاي دهـه  1980نيـز اهلل شـکور
پاشـازاده ،تحصيـل کرده دانشـگاه اسلام تاشـکند و مدرسـه ميرعرب بخارا (کـه هـر دو از مراکز تحت
کنترل نظام آموزشـي نظام کمونيسـتي بود و مبناي دروس آموزشـي آنها نيز مذهب اهل سـنت بوده
اسـت) ،ميباشـد ،رياسـت اين اداره را به عهده دارد .در تداوم اين روند اسـت که اداره مسـلمانان قفقاز
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و کميتـه دولتـي امـور دينـي جمهـوري آذربايجان بـه عنـوان دو نيروي اصلـي اجراي مباني سياسـت
دينـي «تسـاهل دينـي» و «چندفرهنگيگرايي» دولت الئيـک جمهوري آذربايجان عمـل ميکنند .در
هميـن چارچـوب اسـت که هم ديدار رييـس کميته دولتي امور گـروه هاي ديني جمهـوري آذربايجان
بـا نماينـدگان فرقه ضاله بهائيت در اين کشـور و تاکيد بر فراهم بودن تمامي شـرايط الزم براي فعاليت
و توسـعه اين فرقه ميگنجد و هم سـفر اهلل شـکور پاشـازاده  ،رييس اداره مسـلمانان قفقاز به آمريکا
بـراي حضور در مراسـم سـالروز تاسـيس سـازمان يهودي و صهيونيسـتي «فراخوان وجـدان .»1چنانکه
تـداوم منطقـي همين سياسـت را در تعامالت انجام شـده در جريان سـفر مبـارز قربانلي ،رييس کميته
دولتـي امـور گروههـاي امـور دينـي و هيـات همراهـش به فرانسـه در ماه سـپتامبر کـه براي ديـدار با
رهبران «شـوراي هماهنگي سـازمانهاي يهودي فرانسـه» و برگزاري نمايشـگاه «آذربايجان؛ سـرزمين
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تسـاهل» و نيز در جريان برگزاري کنفرانس «مدل آذربايجاني تسـاهل ديني و چندفرهنگيگرايي» در
ی گرایی باکو »2و مؤسسـه امنیت و توسـعه
اسـتکهلم سـوئد بـا همکاری «مرکـز بینالمللی چندفرهنگ 
سـوئد( )ISDPدر نوزدهـم نوامبـر  2015ميتوان مشـاهده کرد .در هیئت اعزامی جمهـوری آذربایجان به
این کنفرانس ،عالوه اهلل شـکور پاشـازاده ،رييس اداره مسـلمانان قفقاز ،رهبران جمعیتهای مسـیحی
و یهودی این کشـور ،از جمله الکسـاندر ایشـین ،رهبر کلیسای پراوسلاو روس در جمهوری آذربایجان،
والدیمیر فکته ،کشـیش کلیسـای کاتولیک واتیکان در باکو ،گنادی زلمانوویچ ،رهبر جمعیت یهودیان
اروپایـی در جمهـوری آذربایجـان و میلیـخ یودایـوف ،رهبـر یهودیان کوهسـتانی این کشـور نیز حضور
داشـتند و در سـخنرانيهاي خـود جمهـوري آذربايجـان را الگوي تسـاهل دينـي و چندفرهنگيگرايي
بـراي کل دنيـا معرفـي کردند و بـراي اثبات اين مدعا نيز وضعيت و امتيازاتي کـه يهوديان در جمهوري
آذربايجـان دارنـد ،بـه عنوان شـاهد مثـال ذکـر شـد( .)http://az.trend.azعلاوه بر اينها ،وجـود نمادهاي
مختلـف ديگـري از جمله برپايي نماد ابليسـک (که ريشـه آن به عقايد شـيطان پرسـتان بـاز ميگردد)
بـه عنـوان يک نماد ملي در خيابان اسـتقالليت باکو و احداث مسـجدي بنام «مسـجد حيـدر» در باکو
را کـه بنـام حيدرعلياف نامگذاري شـده اسـت ( .)http://www.azadliq.azبه عنوان نشـانههاي حاکم بودن
طـرز تفکـر و نـگاه و قرائـت غربي از ديـن و اعتقادات و امـور وجداني بطور کلي و اسلام بطور اخص ،بر
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مبانـي اعتقـادي و ديني نظـام حاکم بر جمهـوري آذربايجان ميباشـد.
پژهشـگران معتقدند تسـلط هفتاد سـاله حاکمیت مارکسیسم ـ لنینیسم بر شـمال ارس و به ویژه
مقابله آشـکار ،مسـتقیم و بیپروا با مذهب و مظاهر دینی ،بافت و سـاختار متفاوت فرهنگی ـ اجتماعی
ایـن جمهـوری (کریمـی پـور )82 ،1378 ،دگرگون کرده اسـت .از همان سـالهای اولیه اسـتقالل ،هیئت
حاکمـه آذربایجـان بـرای تقویـت روح ملیگرایـی آذربایجانی ،سیاسـتهای فرهنگی خود را به سـمت
ترویـج ارزشهای آذری و به ویژه موسـیقی مقامی و عاشـیقی آذری با محتـوای ترویج حس ملیگرایی
سـوق داده اسـت .در ادامه در دوران حکومت الهامعلیاف و با بروز نشـانههای رشـد ارزشهای مذهبی
و دینـی در جامعـه آذربایجـان ،سیاسـتهای فرهنگـی دولت جمهـوری آذربایجان تحـت رهبری بنیاد
حیـدر علـیاف با ریاسـت مهربان علیآوا در راسـتای سیاسـتهای فرهنگـی لیبرالیسـتی و غربی بوده
سـینمایی و تلویزیونـی غربـی و بـه ویژه هالیـوودی مورد توجه قـرار گرفتند .بنیاد حیـدر علیاف تحت
عنـوان حمایـت از موسـیقی ملی آذربایجان بـه حمایت از برنامههـای فرهنگی پرداخت کـه حاصل آن
تبلیـغ موسـیقی پاپ و بیگانـه از فرهنگ آذری بود .تخصیص هزینههـای کالن جهت اعزام نمایندگانی
بـرای شـرکت در مسـابقات یوروویـژن و میزبانـی از آن کـه هیچـگاه نمـاد و نشـانهای از فرهنگی بومی
آذربایجانی در آن دیده نمیشـود ،در تداوم این سیاسـتها قابل ارزیابی اسـت(.)http://www.arannews.ir

روندهــای فرهنگــی در کشــور آذربایجــان مویــد آن اســت کــه ارزشهــا و مظاهــر فرهنگــی غــرب
بــه صــورت روزافزونــی در حــال گســترش بــوده و در مقابــل ارزشهای اســامی هنوز جایگاه شایســته
خــود را بــه دســت نیــاورده اســت .از جنبــه مذهبــی اگــر چــه کشــور آذربایجــان دومین کشــور شــیعه
جهــان اســت ،بــا ایــن حــال حاکمیــت سیاســی و ارکان دولــت ،دینــی محســوب نمیشــوند و بــه
دنبــال پیــاده کــردن حکومتــی ســکوالر و لیبــرال هســتند .در عیــن حــال ،دولتمــردان آذربایجــان
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اسـت .در ایـن سـالها محتـوای برنامههـای تلویزیونـی بـا تغییـری محسـوس مواجه شـد و فیلمهای

نگــران تاثیرپذیــری جمعیــت غالــب شــیعی جامعــه از نفــوذ اســام انقالبــی بــوده و اســتراتژیهای
خــود را بــرای مقابلــه بــا گرایشــات اســامی الهــام گرفتــه از جمهــوری اســامی ایــران و ترویــج الگوی
دینــی خــاص کــه بــه نحــوی مــورد قبــول حاکمیــت و ســازگار بــا اصــول آن باشــد ،ســازماندهی و
دنبــال میکننــد .بــا ایــن حــال ،عالئــم و نشــانههای امیدوارکننــدهای از افزایــش گرایشــات دینــی در
جامعــه آذربایجــان مشــاهده میشــود( .قلــی زاده ،ســیدابراهیم)172-139: 1393،
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بعالوه ،ارزيابي رفتار و سياست اعمالي دولت جمهوري آذربايجان در خصوص تشيع و برخورد
قهرآميز با آن که بخصوص با حمله به نارداران تبلور عيني يافت ،اين برداشت را تقويت کرده است که
دولت جمهوري آذربايجان از گسترش فرهنگ عاشورايي شيعه در اين کشور درهراس است که اين
ارزيابي در بيانيه جمعيت روحانيون مبارز جمهوري آذربايجان که در اعتراض به واقعه نارداران صادر
شد ،به صراحت مورد تاکيد قرار

گرفت(.)http://www.azadliq.az

 -3جایگاه ر ِژم صهیونستی در مسائل دینی جمهوری آذربایجان
بررسـیها نشـان میدهـد ،روابـط کشـور آذربایجـان با رژیـم صهیونیسـتی از یک نیـاز متقابل
و دوطرفـه شـکل گرفتـه اسـت .از دیـد کشـورهای منطقـه ،رژیـم صهیونیسـتی بـه دلیل داشـتن
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مهارتهـای بـاالی تکنولوزیـک قـادر اسـت آنهـا را بـه کشـورهای مـدرن و توسـعه یافتـه تبدیـل
کنـد .تصویـر دولتمـردان آذربایجان و سـایر کشـورهای حوزه جنوبی شـوروی سـابق از ایـن رژیم،
تصویـر کشـوری کوچـک اما قدرتمند (از نظر سیاسـی و اقتصـادی قوی و در عین حال یک کشـور
غیـر دینـی و سـکوالر) اسـت و به عنـوان یک جامعه سرمشـق بـه شـمار میآیـد (ارس.)75 :1387 ،

همچنیـن ایـن رژیم بـه عنوان دروازه جهان غرب و به خصوص آمریکا شـناخته میشـود .جمهوری
آذربایجـان در بیـن جمهوریهـای منطقـه بهترین رابطه را بـا رژیم صهیونیسـتی دارد .این رژیم در
چارچـوب سیاسـتهای کالن خـود حمایـت خـود را از جمهـوری آذربایجـان دریغ نداشـته و یکی
از شـرکای بالقـوه جمهـوری آذربایجـان بـه حسـاب میآیـد .یکـی از محورهـای همـکاری فـروش
تجهیـزات نظامـی و تسـلیحات از طـرف رژیـم صهیونیسـتی بـه جمهـوری آذربایجـان میباشـد
(هاشـمی .)143 ،1384 ،یکـی از اهـداف مهم سیاسـتهای رژیم صهیونیسـتی از حضـور در جمهوری
آذربایجـان محاصـره جغرافیایـی جمهـوری اسلامی ایـران اسـت (پورمهرانـی .)69 ،1389،البتـه ایـن
اولیـن تلاش رژیـم صهیونیسـتی بـرای ایجاد یـک حوزه نفـوذ در منطقـه خاورمیانه بزرگ نیسـت
و میتـوان آن را در چارچـوب اسـتراتژی قدیمـی بنگوریـون تحـت عنـوان «اسـتراتژی پیرامـون»
تفسـیر نمـود .در سـالهای دهـه  ،1950ایـن رژیـم در صـدد بـود تـا یـک اتحـاد خاورمیانـهای
غیرعربـی شـامل ترکیـه ،اتیوپـی ،ایـران و اسـراییل به وجـود آورد .این تلاش ،در نهایـت به دلیل
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در صـدد گسـترش روابـط خـود بـا هـر کشـور مسـلمان «میانهرویـی» بـوده اسـت که مایل اسـت
بـه تلاش جهـت از بیـن بـردن چهـره ضـد اسلامی آن؛ یـا از بیـن بـردن این برداشـت کـه تمام
کشـورهای مسـلمان علیـه اسـراییل متحـد شـدهاند ،کمـک کنـد .گذشـته از ایـن ،حضـور اقلیـت
یهـودی و وجـود منابـع غنـی نفـت و گاز در ایـن کشـور ،باعث شـده جمهـوری آذربایجـان جایگاه
ویـژهای بـرای رژیم صهیونیسـتی داشـته باشـد و از ایـن نظر نقش فعالی نیز در مسـائل آن داشـته
باشـد (احمـدی .)72 :1387 ،مبـارزه با مظاهر تمدن اسلامی و قداسـتزدایی از مقدسـات مسـلمانان
از دیگـر انگیزههـای رژیـم صهیونیسـتی بـرای حضـور در جمهـوری آذربایجـان بـه شـمار میرود.
بدیهـی اسـت بـا پیگیـری چنیـن سیاسـتهایی زمینههـای الزم بـرای سیاسـتهای ضـد ایرانی و
ایـن میـان ،مواضـع حمایتـی رژیم صهیونیسـتی در بحران قره بـاغ از جمهوری آذبایجـان این رژیم
را قـادر سـاخته اسـت موازنـه خوبـی را در منطقه قفقاز به نفع خـود ایجاد کند (احمـدی.)74 :1387 ،

حضـور ایـن رژیـم در کنـار مرزهای ایـران حاوی پیـام های معنیداری اسـت
 -3نتيجهگيري
شدت عمل دولت جمهوري آذربايجان در مقابله با احياي سبک زندگي شيعي در اين کشور که در
روند فزاينده تشديد محدوديتهاي قانوني و بخصوص تقويت مجازاتهاي درنظر گرفته شده براي ناقضان
اين محدوديتها که بويژه در قوانين مصوب ماه دسامبر  2015مجلس ملي در حوزه دين تبلور يافت و
جريمهها و زندانهاي درنظر گرفته شده براي نقض کنندگان محدوديتهاي ديني (در واقع محدوديت عليه
شيعيان) را چند برابر کرد ،حکايت از تشديد بحران ديني حاکم بر اين کشور دارد .تشديد رويارويي ميان
جامعه ديني و دولت نشان دهنده ناکارآمدي سياست دولت جمهوري آذربايجان در حوزه دين ميباشد.

 1393و بهار
زمستان
شماره 43
شماره 40
سال
مطالعاتی
تحقیقی
مطالعاتی
فصلنامه
فصلنامه تحقیقی
زمستان ▪ 1394
و▪ 42
و▪ 41
سیزدهم ▪
سیزدهم ▪
سالآذرآران ▪
آذرآران ▪

مقابلـه با ایجاد فضای ضدصهیونیسـتی در یک کشـور اسلامی فراهم میشـود (گلـی .)63 :1389 ،در

پارادوکس موجود ميان اصول اعالمي و سياست اعمالي دولت جمهوري آذربايجان ،زمينه برخوردهاي شديد
را فراهم ميکند و با گذشت زمان بر شدت اين برخوردها افزوده شده است .اگر در گذشته ،نقض سياست
دولت در حوزه دين منجر به دستگيري رهبران سازمانهاي ديني از جمله رهبران حزب اسالم و زنداني
کردن آنها و نيز اخراج دختران محجبه از مدارس ميشد ،اکنون اين چالش عميقتر شده و به عنوان نمونه
به لشگرکشي «قشون داخلي» وزارت کشور جمهوري آذربايجان به قصبه نارداران انجاميده است .حاکميت

39

از آتئيسم تا مولتي کالچراليسم؛ مبانی سیاست دینی حاکم بر جمهوری آذربایجان

جمهوري آذربايجان اين اميد را دارد که با اين اقدام قهرآميز عليه نارداران و وسعت بخشيدن به دستگيري
فعاالن ديني بتواند از روند روبه رشد احياي سبک زندگي شيعي در جمهوري آذربايجان جلوگيري کند.
در سالهاي گذشته نيز حکومت با سرکوب شديد اعتراضات به ممنوعيت حجاب دختران در مدارس اين
اميد را داشت که از رشد پديده حجاب در جامعه جلوگيري کند .اما ،نه تنها بخشنامه ممنوعيت حجاب در
مدارس از شمار دختران دانش آموز محجبه نکاست ،بلکه شمار محجبهها در جمهوري آذربايجان و بطور
کل گسترهی طبقهاي از مردم اين کشور که سبک زندگي شيعي را برميگزينند ،حتي پس از ممنوعيت
قهري حجاب در مدارس نيز وسيع تر شده است .با توجه به نارضايتي که تسخير قصبه شيعي نارداران در
جامعه ايجاد کرده است و اعتراض نهفتهاي که به سياست قهرآميز دولت جمهوري آذربايجان در جامعه
وجود دارد ،به نظر ميرسد سياست مولتي کالچراليزم نيز همانند مکتب آتئيسم محکوم به شکست است.
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زيرا ،هر دو مکتب بجاي اينکه از بدنه جامعه جمهوري آذربايجان منشأ بگيرند ،از باال و با قوه قهريه حکومت
اعمال شدهاند.
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شکلگیری خرده نظام امنیتی قفقاز جنوبی یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی امنیتی بود که درنتیجه فروپاشی
شوروی سابق حاصل شد و به دنبال آن ،جمهوری اسالمی ایران با ترتیبات امنیتی جدیدی در این منطقه روبرو
شــد .این خرده نظام از بدو شکلگیری دچار چالشهای امنیتی فراوانی بوده که بحران قرهباغ یکی از مهمترین
آنها به شمار میآید .از سوی دیگر با وجود اشتراکهای فراوانی که بین ایران و کشورهای عضو این خرده نظام
جدیــد وجود دارد ،روابط بین آنها چندان موفقیتآمیز نبــوده و ایران در مدیریت چالشهای این منطقه دچار
مقاومتهای فراوان منطقهای و فرا منطقهای شــده اســت .بهگونهای که میتوان از چالشهای منطقهای ایران در
قفقاز بهعنوان یکی از موانع دســتیابی به هدفهایش در ارتبــاط با منطقه قفقاز و دریاچه خزر نام برد .یکی از
عناصر مؤثر بر ترتیبات امنیتی منطق ه قفقاز و بحران قرهباغ که طی دورههای گذشته بدون حضور و نقشآفرینی
ایران شکلگرفته ایجاد گروه مینسک است .در این مقاله سعی شده به این سؤال که نقش و کارکرد گروه مینسک
در بحران قفقاز چه بوده و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اســامی ایران چیست پاسخ داده شود .نتایج این تحقیق
نشان میدهد طرحهای ارائهشده در منطقه قفقاز از یک طرف به علت یکجانبه بودن و عدم انطباق با واقعیتهای
منطقه موفق نبوده و از طرف دیگر موجب حذف ایران از مدیریت مناقشه ،واگذاری ابتکار عمل به رقبا و همچنین
نادیده گرفتن دغدغهها و مالحظات امنیتی آن شده است.
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 1ـ مقدمه
در طول تاریخ منطقه قفقاز به دلیل موقعیت جغرافیایی یکی از موضوعات و محل درگیری قدرتهای
بزرگ منطقهای بوده است .قدرتهای بزرگ همواره برای نفوذ در این منطقه تالش کردهاند اما شرایط
حاکم در دوران جنگ سرد و تسلط اتحاد جماهیر شوروی بر قفقاز باعث دوری قدرتها از این منطقه شد.
با فروپاشی شوروی تحوالت مهمی بر این منطقه حکمفرما شد مهمترین این تحوالت خارج شدن منطقه
قفقاز از بایگانی مناطق استراتژیک جهان بود ضمن اینکه شرایط جدید تغییرات و فضای امنیتی جدید
را برای کشورهای منطقه قفقاز و مناطق پیرامون آن به ارمغان آورد .قفقاز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک
و وجود برخی از بحرانها و امکان بروز بحرانهای جدید ب ه عنوان یکی از عمدهترین مناطق مناقشهخیز
بعد از فروپاشی شوروی بوده است.
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مناقشه قرهباغ یکی از بحرانهای قومی پدید آمده در دوران حکومت روسیه تزاری و اتحاد جماهیر
شوروی بوده است .پس از استقالل آذربایجان و ارمنستان اختالفات و درگیریها میان آذریها و ارامنه
افزایش یافت تا جایی که به معضل غیرقابلکنترل و جنگ خونین میان دو کشور تبدیل شد .در این
درگیریها حدود پنجاههزار نفر از دو طرف جان خود را از دست دادند و چندین برابر آواره شدند
(فورمن .)1371،با تالش و میانجیگری کشورهای منطقه و سازمانهای منطقهای و بینالمللی جنگ
فروکش و در سال  1994آتشبس برقرار شد که هنوز ادامه دارد .با این حال تالشهای کشورها ،مجامع
بینالمللی و نهادهای منطقهای برای یافتن راهحل سیاسی جهت تحقق صلح به نتیجه نرسیده و هم
اکنون وضعیت نه جنگ و نه صلح بین دو کشور حاکم است .این در حالی است که بخش قابلتوجهی
از سرزمین آذربایجان به اشغال ارامنه در آمده است.
از طـرف دیگـر مناقشـه قرهبـاغ در منطقـه قفقـاز ،مهمتریـن منازعـه ژئوپلیتیکـی ایـن منطقه
(غرایـان زنـدی )18 :1387 ،بـه لحـاظ تاثیرگـذاری بـر منافـع ملـی جمهـوری اسلامی ایران به شـمار
مـیرود .از ایـن منظـر ،ایـن منازعـه میتوانـد نقـش مركـزي و تعيينكننـدهای در سياسـتهاي
جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشـته باشـد .اشـتراکات تاریخی و فرهنگی ،درگیری یک کشـور
مسـلمان با اکثریت جمعیت شـیعه ،وجود حساسـیتهای ویژه در مناطق آذرینشـین ایران نسـبت
بـه سرنوشـت هـم تبـاران خود ،همجـواری و همسـایگی منطقه درگیـری و محل منازعه بـا مرزهای
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دالیلـی اسـت کـه مناقشـه قرهبـاغ را بـرای جمهـوری اسلامی ایـران مهـم میسـازد .در ایـن میان
دخالـت و ورود بازیگـران منطقـهای و فرامنطقـهای از جملـه گروه مینسـک بـه موضوع قرهبـاغ و ادامه
بیثباتـی و اسـتمرار منازعـه در آینـده ،مجموعه مسـائل و دالیلی اسـت که اهمیت و جایـگاه راهبردی
ایـن منطقـه را در آینـده نشـان میدهـد و باعث میشـود تا جمهـوری اسلامی ایران توجه ویـژهای به
ایـن منطقـه و منازعه قرهباغ داشـته باشـد.
مناقشه قرهباغ بازیگران مختلفی را در جهت حلو فصل مناقشه و یا به بهانه کمک به تحقق صلح در
جهت اهداف و بهرهبرداری از مناقشه قرهباغ در این منطقه فعال کرده است .در این مقاله به نقش و کارکرد
گروه مینسک در بحران قفقاز و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرارگرفته است.

آر .جی.وینست ،در تعریف کالسیک خود از عدم مداخله و نظم بینالمللی «،مداخله» را اینگونه
تعریف میکند« :فعالیت انجامشده بهوسیله یک کشور ،یک گروه در داخل کشور و یا گروهی از کشورها با
یک سازمان بینالمللی که با استفاده از زور در امور داخلی کشور دیگر مداخله میکنند .این فعالیت دارای
مراحل شروع و پایان است که ساختار سلطه در کشور مورد نظر را هدف قرار میدهد .این فعالیت لزوما
قانونی یا غیرقانونی نیست اما الگوی سنتی روابط بینالملل را نقض میکند (ابراهیمی.)427،

در واقـع مداخلـه بشردوسـتانه از حیـث اشـخاص مـورد حمایـت ،انـواع دیگـری را نیـز شـامل
میشـود؛ بدیـن معنـی کـه هرگونـه اسـتفاده یک دولـت از زور علیـه دولـت دیگر بهمنظـور حمایت
از جـان و آزادی اتبـاع خـود یـا اتبـاع دول ثابـت در مقابل رفتار غیرانسـانی نیز تحت عنـوان مداخله
بشردوسـتانه موردبحـث قرارگرفتـه اسـت(.)Humphrey, 1952

برای بررسی مشروعیت مداخله بشردوستانه ،دو دوره قبل و بعد از منشور ملل متحد مدنظر
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2ـ چارچوب نظری

قرار میگیرد .در دوره قبل از منشور ،یعنی زمانی که استفاده از زور در روابط بینالملل منع شده و
محدودیتهای ایجاد شده برای استفاده از زور ناچیز بود ،اکثر نویسندگان غربی اصل مداخله بشردوستانه
را پذیرفتهاند .ولی در دوره بعد از سال  1945منشور ملل متحد هرگونه تهدید بهزور یا استعمال آن علیه
تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر دولتی را جز در دفاع از خود طبق ماده  51منشور یا در اجرای
اقدامات قهری طبق فصل هفتم منشور در موارد تهدید صلح ،نقض صلح و عمل تجاوز منع کرده است؛
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بنابراین نهاد مداخله بشردوستانه صرفاً در تعارض با اصل منع تهدید یا توسل بهزور ،مندرج در ماده ()4
هردو منشور است .به هر حال گفتمان حاکم بر جامعه بینالملل در دوران جنگ سرد و دوره پس از
منشور به دلیل ساختار دوقطبی نظام بینالملل ،از گفتمان دولتمحور و گاه نادیده گرفتن اصول حقوق
بشر و مفهوم مداخله بشردوستانه حکایت میکند که با دیدگاه واقعگرایانه منطبق است و فقط با ورود به
عصر جهانیشدن و جهانیشدن حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد و قاعدهمند شدن مفهوم مداخله
بشردوستانه است که شاهد تغییر مفهومی آن میشویم (ابراهيمي.)1389 ،

واقعگرایی ،ســنت نظری مســلط در زمان جنگ سرد بود که بر اساس آن هرگونه فعالیت در عرصه
بینالملل ،به معنی تالش کشورها ـ بهصورت جداگانه ـ برای به دست آوردن قدرت در چارچوب منافع
خود بود؛ البته این نظریه نســبت به حذف جنگ و تضاد در چشــماندازهای آتی جهان خوشبین بود.
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علت اصلی تســلط پارادایم واقعگرایی در دوران جنگ ســرد آن بود که بر اساس این دیدگاه تبینهای
قدرتمندی درباره امپریالیسم ،اتحاد ،موانع همکاری ،پدیدههای بینالمللی مرتبط با اصل رقابت بهعنوان
اولویتهای جهانبینی آمریکایی ارائه میشــد( .)Stephen,1998در این نــگاه محدود قدرت ،موضوعاتی
همانند حقوق بشــر و مداخله بشردوســتانه نمیتوانســتند محلی از اعراب داشته باشند ،همانگونه که
والتز بر اساس دیدگاه نو واقعگرایی طبیعت و سرشت انسان را نادیده میگرفت و صرفاً بر تأثیرات نظام
بینالملل تأکید میکرد .در این پارادایم حاکمیت دارای قداســتی بود که تخطی از آن بهمثابه استحاله
ارزشی قدرت و اقتدار دولت محســوب میشد؛ بنابراین حقوق بشر یا موضوع مداخله بشردوستانه اصال
نمیتوانست در زمان جنگ سرد دچار تحول شود (ابراهيمي.)1389 ،

در سـنت لیبرالـی ،مردمسـاالری میتوانسـت بهعنـوان کلیـد صلـح و امنیـت جهـان به شـمار
آیـد و اسـاس ایـن نظریـه بـر آن بـود کـه عمومـاً دولتهـای دموکراتیـک ،صلـح و ثبات بیشـتری
نسـبت بـه کشـورهای اقتدارگرا دارند .در نظریههای نسـل سـوم تفکر لیبرالی ،نهادهـای بینالمللی
حقـوق بشـر میتواننـد ،دولتهـای خودکامـه و متخطـی در امـور حقـوق بشـر را تحتفشـار قـرار
دهنـد و مداخلـه بشردوسـتانه را بـا تحریمهـا و ابـزار زور و حتـی فشـار نظامـی (شـورای امنیـت)
عینیـت بخشـید .لیبرالهـا مکانیسـمهای بعـد از دوران جنـگ سـرد هماننـد نهادهـا ،رژیمهـا و
دولتهـای دموکراتیـک را بهمثابـه نوعـی مداخلـه بـرای نـوع بشـر تلقـی میکننـد کـه میتواننـد
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تحـول عمیـق و گسـتردهای را در مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه بعـد از جنـگ سـرد پدیـد آوردند،
فرهنـگ ،ارزشهـا و هنجارهـای جهـان غیـر غربـی را در نظر نگرفتـه بودند.
سازهانگاران بودند که توانستند مفهوم مداخله بشردوستانه را به بهترین وجه توضیح دهند .مکتب
فوقالذکر ،با تأکیدی که بر قواعد و هنجارهای بینالمللی میکند ـ به این معنا که قواعد و هنجارهای
حقوق بشری خود میتوانند بهعنوان الگوی رفتاری کشورها هویت آنها را در جامعه بینالمللی معنا
بخشند ـ مفهوم مداخله بشردوستانه را از بعد سختی به بعد نرمی (گفتمانی) بهعنوان ساخت اجتماعی
دچار تحول کرد .سازهانگاران مشخص کردند که کشورها برای یافتن هویت (متمدن) و مشروعیت
بخشیدن به حاکمیت خود در جامعه بینالمللی بایستی قواعد و هنجارهای حقوق بشر را اجتماعی،
سپس آنها را نهادینه و داخلی کنند .این رویه کشورها ،سبب شده است امروزه مداخله بشردوستانه
و گسترده شود .سازه انگاران رادیکال ،مداخله بشردوستانه را در بعد معنایی آن توجیه میکنند،
سازهانگاران میانهرو بر این باورند که این تغییر مفهوم از ابعاد تکوینی و عینی ،مادی و غیرمادی ـ برای
مثال قدرتهای و نهادها ـ به هنجارها و قواعد سوق داد ه شده است.
نهایتـاً بـا توجه به سـیر تحول مفهوم مداخله بشردوسـتانه نظریه سـازهانگاری بـه بهترین وجه این
مفهـوم را توصیف میکند.
1ـ دادههای تحقیق
 -1-3سابقه شکلگیري بحران قرهباغ و مراحل آن قبل از فروپاشی
از لحاظ تاریخی آذریها میگویند قرهباغ  -چنانچه از لفظ آن نیز مشخص است  -جزو خاک
آذربایجان محسوب میشود .این در شرایطی است که در نوامبر  1920و همزمان با پیوستن ارمنستان به
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با قواعد ،هنجارها ،گفتمانهای حقوق بشری ،عملی و درنتیجه این مفهوم دچار تغییری بسیار عمیق

اتحاد جماهیر شوروی ،نریمان نریماناف ،رییس کمیته انقالبی جمهوری آذربایجان ،با مخابره تلگرافی به
همتای ارمنی خود اعالم کرد« :از امروز اختالفات مرزی آذربایجان و ارمنستان حل شده و اعالم میگردد
قرهباغ کوهستانی ،زنگزور و نخجوان بخشی از ارمنستان تلقی میشود ».استالین نیز در مقالهای در 4
دسامبر  1920در پراودا نوشت« :در اول دسامبر ،آذربایجان شوروی بهطور داوطلبانه از مناطق شمالی
دست کشیده و اعالم داشت که زنگزور ،نخجوان و قرهباغ کوهستانی به ارمنستان شوروی واگذار شده
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است» اما این موضوع با اعتراضات زیادی در جمهوری آذربایجان مواجه شد و درنهایت پس از تشدید
اختالفات آذربایجان و ارمنستان بر سر مناطق قرهباغ ،زنگزور و نخجوان ،حکومت وقت شوروی بر اساس
اسناد تاریخی در ژوئن  1923حاکمیت تاریخی آذربایجان بر قرهباغ و نخجوان را تایید کرده و منطقه
زنگزور را در چارچوب ارمنستان قرارداد (كاظمي.)1384 ،

با وجود این به خاطر قابلیت منازعه خیز منطقه قفقاز ،همواره نیروهایی در میان ارامنه قرهباغ و
ارمنستان و نیز البی ارمنی که قدرت قابلتوجهی در کشورهایی مانند امریکا ،کانادا ،فرانسه ،ترکیه و لبنان
دارد ،خواهان استقالل قرهباغ یا الحاق آن به ارمنستان هستند (همان.)412،

قابلیتهای منازعه خیز ذكرشده شامل اختالفات زبانی ،نژادی ،مذهبی و فرهنگی دو قوم آذری و
ارمنی و ذهنیت منفی تاریخی ارامنه و آذریها نسبت به یکدیگر است که بیشتر ریشه در قتلعام ارامنه
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در سال  1915م توسط ترکان عثمانی (که ارامنه ،آذریها را متحد آنها میدانند) دارد.
در ژوئن  1921م دفتر امور قفقاز وابسته به مسکو به اتحاد قرهباغ با ارمنستان رأی داد ،اما مدتی بعد
به دنبال دخالت استالین این تصمیم لغو شد .بعد از سالها اختالف ،نخجوان و قرهباغ بهعنوان بخشی از
آذربایجان و زنگزور بهعنوان بخشی از ارمنستان در آمد .ارمنستان در دهههای  40و  60تالش نمود تا
قرهباغ را ضمیمه خود گرداند که موفق نشد ،اما با فروپاشی شوروی بار دیگر این تالشها افزایش یافت.
با روی کار آمدن گورباچف در اواخر حیات اتحاد جماهیر شوروی و مطرحشدن فضای باز سیاسی در
چارچوب برنامه فضای باز سیاسی «پروستریکا» برخی از شخصیتهای علمی و سیاسی ارمنستان با ارسال
طومارهایی به گورباچف خواهان ضمیمه شدن قرهباغ به جمهوری ارمنستان شدند .ولی با پاسخ منفی
دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست شوروی روبرو شدند.
پس از انتشار این پاسخ در اوایل فوریه  ،1988یک سلسله تظاهرات به نفع الحاق منطقه قرهباغ
به ارمنستان در خان کندی صورت گرفت و ارامنه با سردادن شعار «یک قوم ،یک جمهوری»
خواهان الحاق این منطقه به ارمنستان شدند .در واقع از این روز به بعد است که بحران جاری
منطقه قرهباغ آغاز میشود 15 .فوریه  ،1988نیز در ایروان تظاهراتی به حمایت از تظاهرات خان
کندی و با همان شعار «یک قوم ،یک جمهوری» صورت گرفت و درنتیجه  20فوریه  1988شورای
منطقه قرهباغ (که از  140نفر تشکیل میشد و  110نفر آنان از ارامنه بودند) با  110رأی موافق و
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در  22فوریه  ،1988هیئتی از سوی پولیت بورو (دفتر سیاسی) حزب کمونیست شوروی به منطقه
اعزام گردید .این هیئت ،رأی شورای قرهباغ را رد کرده و از نیروی نظامی خواست که وضع را به
حالت عادی برگرداند و از همین زمان درگیریها آغاز گردید .شورای عالی ارمنستان نیز در تاریخ
 15ژوئن  1988بهاتفاق آرا به پیوستن قرهباغ به ارمنستان رأی داد (همان.)414،

تعلـل مسـکو در رسـیدگی بـه بحـران در شـرف آغـاز قرهبـاغ و برخـی اقدامـات مسـکو نظیـر
تشـکیل کمیسـیون ویـژه در قرهبـاغ کـه بهطـور موقت قرهبـاغ را مسـتقیماً تحت اختیار روسـیه به
ریاسـت آرکادی ولسـکی قرارداد .باعث ناخرسـندی آذریهـا و آغاز زد وخوردهـای خونین خیابانی
بهویژه در شـهرهای دارای اقلیت آذرینشـین ارمنسـتان و شـهرهای اقلیت ارمنینشـین جمهوری
آذربایجـان نظیر سـومگائیت گردید.
مناطـق بـه خـاک و خون کشـانده میشـود و در اسـتپانکرت (خـان کندی) نیـز ارامنه اقـدام به تالفی
میکننـد و ایـن شـهر بـه منطقهای جنـگزده تبدیل میشـود .حکومت شـوروی در  15ژانویـه 1990
در باکـو حالـت فوقالعـاده اعلام نمـود و در  20ژانویـه  ،1990ارتـش شـوروی بـا سـی هزار سـرباز به
شـهر باکـو حملـه کرد و در مقابل ،آذریها مقاومتی سـازماندهی شـده نشـان دادند و از ایـن رو تعداد
کشـتهها بـه بیش از دههـا هزار نفر رسـید (همـان.)415،

 -1-1-3مقطع زمانی  1994م 1991-م
خأل قدرت و حاکمیت مسلطی چون اتحاد جماهیر شوروی در منطقه که طی سالها و دهههای
گذشته حرف آخر را میزد و اختالفات را ولو بهصورت ناعادالنه فرو مینشاند از یک سو و اعالم استقالل
آذربایجان و ارمنستان بهعنوان دو طرف درگیر بهصورت کشورهای مستقل در سال  1991میالدی که
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در  13ژانویـه  1990بـا کشـتار سـازمانیافته در باکـو و کیروفآباد ،باقیمانده جامعـه ارمنی در این

تشدید روحیات ملی و نژادی را در پی داشت از سوی دیگر ،باعث شد تا اوضاع از دست همه خارجشده و
روند امور بدون محاسبه پیش برود.
پس از جدایی از مسکو و اعالم استقالل ،جمهوری آذربایجان اصرار بر تداوم حاکمیت باکو بر قرهباغ
کرد و آن را بخشی جداییناپذیر از کشور خود قلمداد نمود و در طرف دیگر نیز ،ارمنستان بنا بر مالحظات
سیاسی ،تاریخی و قومی به حمایت از ارامنه قرهباغ برخاست و با تمام توان در کنار آنان قرار گرفت .اتخاذ
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چنین مواضعی سخت و انعطاف ناپذیر ،دو کشور تازه استقاللیافته را در ابتدای حیات سیاسی جدیدشان
رو در روی هم قرارداد و بحران قرهباغ را که در آغاز مسئلهای داخلی برای آذربایجان تلقی میشد به جنگی
تمام عیار و خانمانسوز میان دو طرف تبدیل کرد.
نیروهای مسلح دو کشور و در کنار آنها نیروهای داوطلب مردمی دو طرف به جنگ همهجانبه با
یکدیگر پرداختند .قوای ارمنی ،بنا به دالیلی که اجماالً اشاره خواهد شد ،با پیشرفت در جبهههای جنگ
مواجه شده و بخشهایی از اراضی جمهوری آذربایجان را به تصرف خود در آوردند .در مهر و مومهای
 1992تا  1994میالدی جنگ به اوج خود رسید و نیروهای ارمنی موفق شدند چندین شهر و شهرستان
و روستاهای زیادی از آذربایجان را به اشغال خود در آوردند (میرمحمدی.)1385،

 -2-1-3مقطع زمانی  1994به بعد
فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آذرآران ▪ سال سیزدهم ▪ شماره  43و ▪ 42زمستان ▪ 1394

بـا روی کار آمـدن حیـدر علـیاف در سـال  1994م جمهـوری آذربایجـان تحـرک جدیدی به
فعالیتهـای سیاسـی خـود داد و رئیسجمهـور تـازه به قدرت رسـیده بـا روی آوردن بـه مذاکرات
سیاسـی تلاش کـرد ابتـدا آتش جنـگ را متوقف سـاخت .مذاکرات حیـدر علیاف با طـرف درگیر
و سـایر دولتهای دخیل و تأثیرگذار در جنگ ،همراهی روسـیه و صدور سـه قطعنامه در شـورای
امنیـت سـازمان ملـل ازجملـه قطعنامه در شـورای امنیت سـازمان ملـل  822موجـب گردید تا در
اواخـر سـال  1994م طرفیـن درگیـر بـه توافـق رسـیده و آتشبـس را در جبهههای جنـگ برقرار
سـازند (اسوالنسكي.)1375 ،

در این هنگام جمهوری آذربایجان بازنده جنگ محسوب میشد و با احتساب قرهباغ حدود 20درصد
از خاک سرزمین خود یعنی یکپنجم خاک کشورش را از دست داده بود .شهرهای اشغالی شامل
زنگالن ،قبادلی ،جبرائیل و فضولی در جنوب قرهباغ و در سرحدات جمهوری اسالمی ایران با آن کشور،
شهرستانهای آغدام و کلبجر در شمال منطقه کوهستانی قرهباغ و الچین در غرب این منطقه و هممرز
با ارمنستان میشد.
سازمان ملل تاکنون با صدور قطعنامههای  ،884 ،874 ،822خواهان تخلیه اراضی اشغالی
ک میلیون آواره آذری شده است که در وضعیت
آذربایجان از شبهنظامیان ارمنی و بازگشت بیش از ی 
اسفناکی در اردوگاههای صابرآباد و ایمیشیلی و دیگر اردوگاهها زندگی میکردند ،اما این خواسته
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 -2-3بازیگران منطقهاي
 -1-2-3جمهوری آذربایجان
حلوفصل مناقشه قرهباغ به نحو مطلوب و قابلقبول و دستیابی به تمامیت ارضی کشور جزء عالیق
ژئوپلیتیکی آذربایجان محسوب میشود .در آذربایجان خواست مردم ،کنترل مجدد قرهباغ و اتصال
جغرافیایی نخجوان به آذربایجان است .موضوع قرهباغ یک مساله حیثیتی برای مردم و دولت جمهوری
آذربایجان تلقی میشود و از دست دادن آن ضربه روحی بزرگی بر هر دو وارد ساخته است .در حال حاضر
اولویت برای مردم و دولت بازگرداندن آبرومندانهی منطقه قرهباغ به کشور و حفظ تمامیت ارضی کشور از
تمامی راهها ممکن میباشد (افشردی.)1381 ،

در دوره ابوالفضل ایلچیبیگ و حکومت جبهه خلق ،آذربایجان به ترکیه گرایش داشت و نسبت به
بهحساب میآوردند و آنان را دشمنان اصلی آذربایجان معرفی میکردند (هرزيك.)1375 ،

مقامـات آذری عالقـه زیـادی دارنـد کـه بـرای تأمیـن امنیت سیاسـی ،نظامـی و اقتصـادی خود
از کمـک هـم پیمانـان غیـر منطقـهای خـود ازجملـه آمریـکا و اسـرائیل و ترکیـه بهرهمنـد شـوند و
ارمنسـتان و روسـیه را بـه چالش بکشـد (امیـر احمدیـان.)1378:

به نظر میرسد جمهوری آذربایجان تصمیم دارد در صورت پافشاری ارامنه قرهباغ بر ادامه وضع موجود
و سازشناپذیری و قطع شدن امید از راهحل دیپلماتیک ،بهسوی بهکارگیری ابزار پیش رود ،راهی که
آذربایجان پیشگرفته است راضی کردن گروه مینسک ،ارامنه و جامعه جهانی به پذیرش خروج ارامنه
از نواحی پیرامون ناگورنو ـ قرهباغ است که شامل ،الچین ،کلبجر ،جبرائیل ،فضولی ،زنگالن و قبادی
میباشد؛ اما ارامنه قرهباغ این را بهخوبی میدانند و نمیخواهند تا دریافت تضمین امنیتی از سوی جامعه
جهانی و آذربایجان ،هفت منطقه اشغالی پیرامون قرهباغ را تحویل دهند (امیر احمدیان.)1389:
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همسایگان شمالی و جنوبی خود در تضاد بود .این گروه روسیه و ایران را تهدید علیه استقالل آذربایجان

مسأله ديگري که در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که از آغاز سال  ،1992جنگ قرهباغ
سیاستهای آذربايجان را تحتالشعاع خويش قرارداد .شکست يا پيروزي در جبهه در سرنوشت رهبران
سياسي نقش تعیینکننده داشت .پس از کشتار آذریها در روستاي «خوجالي» ،موجي از ناآرامي باکو را
فرا گرفت .آقاي مطلب اف ناگزير به ترک قدرت در ماه بعد شد .در ماه مه ،پس از سقوط مستحکمترین
سنگرهاي مقاومت آذربایجانیها در قرهباغ ،جبهه خلق آذربايجان مرکز تلويزيون و ساختمان مجلس را
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به تصرف خود درآورد و «عيسي قنبراف» را بهعنوان رئیسجمهور موقت انتخاب کرد .انتخابات براي ماه
ژوئن برنامهریزی شد و رهبر جبهه خلق ،ابولفضل ايلچي بيگ بهعنوان رئیسجمهور برگزيده شد .نخستين
موفقیتهای آذربايجان در جنگ عمري کوتاه داشت .با وخامت وضعيت نظامي آذربايجان ،ايلچي بيگ
روز به روز تضعيف شد و تهمتهای بیلیاقتی و فساد عليه او ،تأثيرات بسياري بر جاي گذاشت .در اثناي
درگیریهای گسترده در جبههها ،آذربايجان درگير جنگ قدرت در داخل بود .در آغاز ژوئن ،1993
شورش گنجه به طغياني به رهبري «سرهنگ حسين اف» شد .ايلچي بيگ ،حيدر علیاف ،دبير اول اسبق
حزب کمونيست و رئيس پارلمان نخجوان را براي به دستگیری رياست پارلمان آذربايجان به باکو دعوت
کرد .با نزديکي قواي «صورت اف» به باکو ،ايلچي بيگ به نخجوان گريخت و مجلس انتقال قدرت به
علیاف را تصويب کرد( .)caspianstudies,2010نظرسنجیها در سال  2004در جامعه جمهوری آذربایجان
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نشان داد که روحیه گرایش به جنگ در جامعه جمهوری آذربایجان در حال افزایش است.
 -2-2-3دولت ارمنستان
ارمنستان از سیاست شناسایی قرهباغ بهعنوان یک کشور مستقل حمایت میکند .مشکل اصلی در این
راه مواضع تغییرناپذیر آذربایجان است که میخواهد به وضعیت قبل از جنگ بازگردد و این برای ارامنه
قرهباغ قابلقبول نیست (امیر احمدیان.)1378:

ارامنه ادعا میکنند که قرهباغ به آنان تعلق دارد زیرا این منطقه به نام تاریخی آرتساخ از قرون اولیه
مسیحیت ارمنینشین بوده است .برای ملت ارمنی که از همهسو سرزمین خود را از دست داده؛ قرهباغ
هویت جدیدی است که آنها سالها به دنبال آن بودهاند.
بـه دسـتگیری کنتـرل منطقـه قرهباغ کوهسـتانی از سـوی ارامنه قرهبـاغ به نظر آنان حقی اسـت
کـه پیشـترها از آن محـروم شـده بودنـد؛ بنابرایـن ارامنـه بـا قدرت بیشـتری نسـبت بـه آذربایجان به
مسـاله قرهباغ مینگرنـد (امیـر احمدیـان.)1389،

ارمنیها نقطه ماجرا را به قرنها پیش برده و سرازیر شدن اقوام ترک زبان به منطقه قفقاز در قرن
 11میالدی را سرخط شروع تنشها و درگیریهای این دو ملت قلمداد میکنند .آنان مدعیاند در
اوایل قرن یازدهم میالدی انبوهی از اقوام ترک زبان به قفقاز روی آورده و بسیاری از اقوام بومی منطقه
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بر مناطق جلگهای رو به کاهش نهاد و جمعیت ارمنی قفقاز ،بیشتر در ارتفاعات و بخشهای کوهستانی
مستقر شدند (بیات و جعفری .)1371

اعتقاد ارامنه بهویژه روشنفکران و ملیگرایان افراطی آنان به ارمنستان بزرگ میباشد .سرزمین موعود
آنان از سواحل شرقی دریای سیاه تا سواحل غربی دریای خزر ،آسیای صغیر و قفقاز را در برمیگیرد .از
جنوب تا دشت چالدران در اطراف دریاچه ارومیه نیز در محدوده این سرزمین ادعایی قرار دارد.
اهمیت نظامی و موقعیت استراتژیک منطقه قرهباغ کوهستانی برای جمهوری ارمنستان بسیار حیاتی
است .پیوستگی جغرافیایی این منطقه با باریکه زنگزور که عرض متوسط آن از  30کیلومتر تجاوز نمیکند،
مهمترین مساله دفاعی ارمنستان مستقل را تشکیل میدهد.
جمهوری ارمنستان از شرق و غرب با جمهوری آذربایجان و ترکیه در محاصره قرار دارد .این
ارتباطی مطمئن از طریق ایران به جهان خارج ،یکی از اولویتهای اقتصادی و نظامی ارمنستان را
تشکیل میدهد.
با حمایتهایی که از ارمنستان میشود تاکنون انعطافی در مواضع ارمنستان روی نداده و ایروان
همچنان سه شرط استقالل قرهباغ ،ارتباط زمینی قرهباغ با ارمنستان از طریق الچین و تضمین بینالمللی
امنیت ارامنه قرهباغ را مطرح میکند (کاظمی .)1384

 -3-3بازیگران فرامنطقهای مؤثر
 -1-3-3آمریکا
ایاالتمتحده آمریکا که بهعنوان یکی از روسای گروه مینسک ،فعالیتهای مربوط به حلوفصل بحران
قرهباغ را پیگیری مینماید ،در راستای تالشهای متنوع خود توانسته در هر دو جمهوری ارمنستان و
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جمهوری از شمال به گرجستان منتهی میشود و از جنوب نیز به ایران راه پیدا میکند .وجود مسیر

آذربایجان ،گروهای غیردولتی طرفدار صلح را تجهیز نموده و از این طریق ،فشار بر دو حکومت را افزایش
دهد (کوالیی)1387 ،؛ بنابراین ،واشنگتن ضمن حضور فعال در گروه مینسک و بر عهده گرفتن نقش
محوری در سازمان امنیت و همکاری در سازمان امنیت و همکاری اروپا ،تالش نموده است تا جداگانه
نیز در روند مناقشه قرهباغ مؤثر واقع شود .به همین جهت ،آمریکا ضمن برقراری و حفظ رابطه مناسب با
ارمنستان از مواضع کلی جمهوری آذربایجان در قبال بحران قرهباغ نیز حمایت کرده است(واعظی.)1386،
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طرح پل گوبل در سال  ۱۹۹۲در مقالهای به نام «چگونه میتوان از عهده بحران قرهباغ بر آمد؟» ارائه
گردید .وی معتقد بود که مشکل این دو کشور تنها از طریق جابهجایی سرزمینی حلوفصل خواهد شد.
بر اساس این طرح:
اوال :باید بخشی از منطقه قرهباغ کوهستانی به همراه سرچشمه رودخانه هایی که به طرف آذربایجان
سرازیر میشود به ارمنستان داده شود.
ثانیا :بخشی از اراضی ارمنستان مابین آذربایجان و نخجوان (داالن مهری) به آذربایجان واگذار گردد.
از آنجا که بر اثر این واگذاری ارتباط ارمنستان و ایران قطع میشد با مخالفت ایران و روسیه و ارمنستان
مواجه گردید و گوبل در سال  ۱۹۹۶اصالحیهای برای طرح خود ارائه نمود که معاوضه بخش کوچکی
از شمال غربی نخجوان (منطقة سدرک) با منطقة مغری ارمنستان (بخشی از منطقة زنگه زور) و نظارت
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بینالمللی بر بخشی از این داالن را پیشبینی کرد .در طرح اصالحشده همسایگی ایران و ارمنستان توسط
اراضی ناحیه سدرک که بخشی از نخجوان است حفظ میشد ولی در مقابل ترکیه همسایگی خود را با
نخجوان (جمهوری آذربایجان) از دست میداد .همچنین نخجوان بهواسطه داالن مغری به خاک اصلی
آذربایجان متصل میگردید .طرح اصالحشده گوبل راه ارتباطی نخجوان و ترکیه را قطع میکرد و از طرف
دیگر در هر دو صورت جدایی کامل قرهباغ را از آذربایجان پیشبینی میکرد با مخالفت آذربایجان و ترکیه
مواجه گردید و رد شد.
همچنین به نظر میرسد آمریکا حاضر است به خاطر اهداف و مقاصد نظامیگری خود امیدها و
تالشهای جمهوری آذربایجان نسبت به باز پسگیری سرزمینهای اشغالی خود را بهطور کل ناکام
گذاشته و از استقالل قرهباغ حمایت نماید؛ چرا که تأسیس یک پایگاه مناسب نظامی در این منطقه
برای ایاالتمتحده ضروری و حیاتی به نظر میرسد (رضایی و وبای .)1384 ،جلوگیری از قدرتیابی
روسیه بهعنوان رقیب از اهداف دیگر امریکا در این بحران میباشد.
 -2-3-3روسیه
روسها یکطرف عمده و مهم تحوالت در روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان میباشند.
روسیه مایل است که مناقشه قرهباغ در چارچوب منافع و مالحظات مورد نظر این کشور انجام پذیرد.
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استقرار در منطقه قفقاز جنوبی را عهدهدار باشد .در واقع ،روسیه بر آن است تا با شرکت فعال در
حلوفصل بحران قرهباغ در چارچوب گروه مینسک ،فرصت ابتکار عمل در اختیار آمریکا یا متحدین
آن قرار نگیرد تا بدین ترتیب مانع از فراهم شدن زمینه توسعه حضور و نفوذ قدرتهای بیگانه در
معامالت و مبادالت منطقه گردد (تويسركاني.)1389،

اقدامات روسها در مهر و مومهای اخیر بهمنظور تشدید تضادهای قومی در آسیای مرکزی و قفقاز نیز
موید تمایل روسیه به حفظ نفوذ منطقهای خود است .عالوه بر این ،عمده مشکالت قومی روسیه در قفقاز
شمالی در حد همان مشکالت شوروی با اقوام غیر روس میباشد .ارتباطات تاریخی و قومی این اقوام با
سایر ملل مسلمان بهویژه در آسیای مرکزی و قفقاز نیز همواره در جهت تشدید این مشکالت گام برداشته
است .از این رو ،مسکو حداقل بهمنظور ایجاد کمربند امنیتی برای مناطق بحرانی پیرامون روسیه ،بایستی
و نیز تهدید نفوذ اندیشه ملی ـ ترکی از سوی ترکیه ،هراس روسها چنان برانگیخته که آنها را مجبور
میکند تا به بهانه حفاظت از مرزها بهوسیله ارتش مشترکالمنافع حضور نظامی خود را در منطقه حفظ
نماید .همچنین ،عالوه بر برتری ژئوپلیتیکی ،تفوق اقتصادی و فنی روسیه نیز بر میزان نفوذ این کشور در
منطقه مؤثر بوده است (کرمی.)1374،

روسیه با توجه به اینکه هنوز هم قفقاز را حوزه سیاسی و امنیتی خود بهحساب میآورد ،بیش از سایر
کشورها تحوالت مربوط به این مناقشه و روند آن را تعقیب میکند .بر این اساس ،روسیه سعی کرده
جایگاه خود را بهعنوان برادر بزرگتر حفظ کند و روند صلح و ثبات در منطقه به خود وابسته سازد .بر
این اساس ،روسیه معتقد است که ارمنستان و جمهوری آذربایجان بهمنظور حل مناقشه باید توان درک
سیاسی و دیپلماتیک خود را افزایش دهند .در این راستا ،مسکو تصریح کرده که آماده کمک به طرفین
درگیری بهعنوان ضامن حلوفصل مناقشه است .از این رو ،سعی کردهاند مواضع این کشور خوشایند هر
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نفوذ منطقهای خویش را حفظ کند .افزون بر این ،نفوذ فکری ـ دینی از سوی جمهوری اسالمی ایران

دو سوی مناقشه باشد و عدم درگیری و سر گرفتن جنگی جدید بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان
را تضمین کند .به نظر میرسد تمایل مسکو برای خارج شدن روند حلوفصل مناقشه قرهباغ از بنبست
موجود ،عالوه بر نقش میانجیگرانه روسیه در این خصوص ،به پیشرفت طرحهای راهبردی مسکو در
منطقه نیز کمک خواهد کرد .بر این اساس ،تسریع در حلوفصل مناقشه قرهباغ ،این امکان را به روسیه
میدهد تا از یکسو روابط راهبردی خویش را با ارمنستان بهعنوان متحد خویش تقویت کند و از سوی
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دیگر ،به تسهیل دستیابی روسیه به ذخایر انرژی جمهوری آذربایجان منجر شود .در واقع ،این مذاکرات
نشان میدهد که روسیه قصد دارد تا نفوذ بیشتری در منطقه انرژی خیز خزر داشته باشد و در عین حال،
نفوذ خود بر ارمنستان را نیز حفظ کند (بهمن.)1388 ،

-3-3-3ترکیه
ترکیه در ابتدای تأسیس جمهوری آذربایجان و آغاز جنگ قرهباغ ،نگاه منفی به جمهوری آذربایجان
داشت .تا جایی که اوزال ،رئیسجمهور وقت ترکیه همگرایی ترکیه سکوالر و جمهوری آذربایجان شیعه
را منتفی دانست؛ اما به مرور سیاست خود در قبال این کشور تغییر داد و به جانبداری از جمهوری
آذربایجان پرداخت.
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ایـن کشـور از ابتـدای درگیـری ،بـا جانـبداری از جمهـوری آذربایجـان ،تمامی روابـط خود را
بـا ارمنسـتان قطـع کـرد .این کشـور حتـی در سـال  1992بخشـی از نیروهـای نظامی خـود را به
جمهـوری خودمختـار نخجـوان اعـزام کرد و تهدید بـه مداخله جدی در مسـائل آذریهـای قرهباغ
و ارامنـه را مطـرح کـرد (واحـد نـاوان .)1381 ،ترکیـه بـا در سـر داشـتن احیـای امپراطـوری عثمانی
ایـن جانـبداری را پیگیـری کـرده و تنهـا نتیجه عملـی این جانبداری گسـترش نفـوذ در طبقات
مختلـف جمهـوری آذربایجـان اسـت .تالشهـای ارامنـه بـرای مسـئول قلمـداد نمـودن حکومـت
عثمانـی در کشـتار دسـته جمعـی در  1915و تصویـب ایـن موضـوع ایـن موضوع در برخـی مانند
آمریـکا و فرانسـه ،ترکیـه را هر چه بیشـتر نسـبت بـه نفوذ ارامنـه در میان جوامع دیگر خشـمگین
نمـود (.)Weekly, 2009

اما در مهر و مومهای اخیر ،ترکیه بهمنظور جلب حمایت ارمنیها در اروپا و نزدیکی به اتحادیه اروپا و
نیز دستیابی به بازارهای ارمنستان درصدد عادی سازی روابط با ارمنستان برآمد (ملکی.)1387 ،

گسترش نفوذ ترکیه در قفقاز در صورتی میتواند تداوم داشته باشد که جمهوری آذربایجان در منازعه
قرهباغ با شکست مواجه نشود ،در غیر این صورت ترکیه راه ارتباط زمینی با کشورهای آسیای مرکزی نخواهد
داشت تا بتواند به آرمان خود یعنی تشکیل امپراطوری ترک زبان تحقق بخشد .در این راستا حتی ترکیه
عالقهمند به الحاق منطقه زنگه زور به آذربایجان جهت تسهیل ارتباطیاش با جمهوریهای آسیای مرکزی
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 -4-3-3اتحادیه اروپا
دولتهای اروپایی در نگاه خود ،قفقاز را بخشی از اروپا یا همسایه بالفصل اروپا میداند .به همین دلیل،
از ابتدای فروپاشی اتحاد شوروی ،کشورهای اروپایی به دنبال جذب کشورهای قفقاز در میان خود بودهاند.
عالوه بر این ،هرگونه بیثباتی در قفقاز ،در نظر اروپاییان بر امنیت اروپا نیز تأثیر میگذارد .این در حالی
است که اروپاییان خود نیز معتقدند که در جمهوری آذربایجان چیزی به نام مشارکت مردم یا دخالت
احزاب در ساخت قدرت وجود ندارد (زنگنه .)1388 ،در عین حال ،از همان ابتدا ،جامعه اروپا بر حمایت
خود از تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای منطقه قفقاز تأکید داشته است .در این راستا ،شورای امنیت
و همکاری اروپا طی نشست لیسبون در دور دوم و سوم دسامبر سال  ،1996مناقشه قرهباغ را به بحث
گذاشت و در ماده بیست بیانیه پایان اجالس ،احترام به تمامیت ارضی آذربایجان را مطرح نموده بود .این
اتحادیه اروپایی نیز بارها خواستار تالش کشورها برای حلوفصل بحران و بازگشت صلح و آرامش
به این منطقه شد .از سوی دیگر اتحادیه اروپایی و سازمان امنیت و همکاری برای سرعت بخشیدن به
کسب درآمد از سرمایههایی که در قفقاز و در بخشهای اقتصادی این منطقه انجام دادهاند ،خواستار ایجاد
محیطی امن برای سرمایههای خود بودهاند .با فعال شدن اتحادیه اروپایی و غرب در قفقاز ،گسترش ناتو به
شرق و عضویت جمهوریهای قفقاز در طرح مشارکت برای صلح ناتو ،از میزان نفوذ روسیه نیز در بحران
قرهباغ کاسته شده است (امیر احمدیان.)1378،

-1-4-3-3سابقه شکلگیری
سازمان امنیت و همکاری اروپا که تا سال  1995با عنوان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نامیده
میشد ،به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از شرایط و وضعیت موجود در منطقه آسیای مرکزی
و قفقاز استفاده نموده است تا حوزه فعالیت خود را به این مناطق توسعه دهد .اروپا پس از فروپاشی
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ماده ،بهجز ارمنستان ،توسط  53کشور شرکتکننده مورد تایید قرار گرفت (تویسرکانی.)1389،

نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد به منطقهگرایی تبدیل شد .نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در
این روند ،بسیار مؤثر بود .این سازمان بهمنظور مقابله با بیثباتیهای ناشی از دگرگونیهای سیاسی و
وضعیت نابسامان اقتصادی به روشهای جدید ازجمله «هشدارهای اولیه»« ،دیپلماسی پیشگیرانه » و
«مدیریت بحرانها» بهعنوان ابزارهای اصلی متوسل شد .همچنین اقدام به تشکیل نهادهای جدیدی
مثل «کمیسیونر عالی برای رسیدگی به امور اقلیتهای ملی»کرده است .گروه مینسک در سال 1992
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توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا ایجاد شد .روسیه ،فرانسه و آمریکا روسای گروه مینسک را تشکیل
میدهند .تاکنون این گروه در حلوفصل مناقشه قرهباغ بهرغم ارائه سه طرح ،به دلیل تضاد دیدگاه
روسای گروه به هیچ موفقیتی نرسیده است .از سوی دیگر تضاد دیدگاه اتحادیه اروپا و آمریکا را میتوان
در مسائلی همچون تأسیس نیروی مستقل دفاعی اروپا مشاهده نمود .اروپا با آگاهی از هژمونی آمریکا در
ناتو خواهان ایجاد یک ارتش مستقل اروپایی است .از این رو این دو طرف نمیتوانند سرپرست امنیت در
منطقه استرتژیک قفقاز باشند.
 -2-4-3-3عملکردها
گروه مینسک تاکنون سه طرح یک مرحلهای دو مرحلهای و طرح دولت عمومی را برای حلوفصل
مناقشه قرهباغ ارائه کرده است.
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در اوایل سال  ،1993گروه مینسک شورای امنیت و همکاری اروپا اولین طرح مستقل خود را برای
حلوفصل مناقشه قرهباغ ارائه کرد .بر اساس این طرح که بعدها به طرح یک مرحلهای گروه مینسک
معروف شد ،شبهنظامیان ارمنی موظف بودند که از شهرهای اشغالی آذربایجان شامل کلبجر ،قبادلی،
فیوضلی ،آقدام و جبرئیل خارج شوند .با وجود این این طرح از سوی جمهوری آذربایجان پذیرفته نشد.
مقامات آذری معتقد بودند که در این طرح به خروج شبهنظامیان ارمنی از داالن استراتژیک الچین
اشارهای نشده بود .داالن الچین ،شاهرگ ارتباطی قرهباغ با ارمنستان محسوب میشود .در ارمنستان نیز
داشناکها و گروههای ملیگرای افراطی به مخالفت با این طرح پرداختند .درنتیجه اولین گروه مینسک
شکست سختی خورد(كاظمي)1384،

در سپتامبر  ،1997گروه مینسک طرح دوم خود را که به طرح دومرحلهای شبهنظامیان ارمنی موظف
بودند که در دو مرحله تمام اراضی اشغالی آذربایجان در ایالت قرهباغ و اراضی اشغالی پیرامون غربی و
شرقی این منطقه را ترک کنند.
در مرحله اول  9شهر اشغالی آذربایجان شامل فیوضولی ،آقدام ،گلبجر ،قبادلی و جبرییل در شرق
قرهباغ و چهار شهر مارتونی ،عسکران ،هدروت و مارتاکرت در داخل منطقه قرهباغ از شبهنظامیان ارمنستان
تخلیه میشد و در مرحله دوم طرح نیز دو شهر استراتژیک شوشا و الچین آزاده شده و همزمان با آن
سرنوشت حقوقی قرهباغ کوهستانی مشخصشده و امنیت مردم ارمنی قرهباغ تأمین میشد(.همان)432،
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گروه مینسک برای حلوفصل مناقشه قرهباغ است و لئون ترپتروسیان رئیسجمهور وقت ارمنستان نیز در
 25سپتامبر  1997با صدور بیانیهای اعالم کرد که حاضر است به طرح دو مرحلهای جامه عمل بپوشاند.
امام تحت تأثیر اقدامات ملیگرایان داشناک در ارمنستان ترپتروسیان یک ماه پس از صدور بیانیه 25
سپتامبر مجبور به استعفا شد و نخستوزیر وی رابرت کوچاریانکه قرهباغی االصل و دارای سابقه همکاری
با داشناک بوده در انتخابات مارس  1998به روی کارآمد .کوچاریان در اولین موضعگیری رسمی خود در
اروپا تأکید کرد که الحاق قرهباغ کوهستانی به جمهوری آذربایجان از نظر ایروان غیرممکن است .بدین
ترتیب طرح دو مرحلهای گروه مینسک نیز با دگرگونی قدرت در ارمنستان به شکست انجامید .با وجود
این طرح دو مرحلهای با روی کار آمدن الهام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان در اکتبر سال  2003و آغاز
مذاکرات مهم پراگ در سال  2004با حمایت برخی از کشورهای اروپایی بار دیگر مطرح شد.
مناقشه قرهباغ ارائه نمود .بر اساس این طرح که به طرح دولت عمومی معروف شده است قرهباغ دارای
اختیارات کمتر از استقالل و بیشتر از خودمختاری میشود(همان.)433،

در واقـع بـر اسـاس ایـن طـرح بـرای قرهبـاغ ارتـش ،پرچـم و سـرود ملـی مسـتقل پیشبینی
شـده بـود؛ یعنـی قرهبـاغ ظاهـرا ً در چارچـوب آذربایجـان قـرار میگرفـت ولـی تابع باکو نمیشـد.
بـا مطرحشـدن طـرح دولتـی عمومـی آمریکا هرچه بیشـتر سیاسـت خـود را برگرفتن ابتـکار عمل
بـرای جلـو فصلـب مناقشـه قرهبـاغ همسـو بـا منافـع واشـنگتن متمرکـز کـرد .تمـام شـواهد در
ماههـای قبـل از نوامبـر  1999حاکـی از آن بود که رؤسـای جمهـور آذربایجان ،ارمنسـتان ،آمریکا
و ترکیـه میکوشـیدند در طـول برگزاری اجالس سـازمان امنیـت و همکاری اروپا کـه از  17نوامبر
در اسـتانبول برگـزار میشـد رژیـم حقوقـی قرهبـاغ را مشـخص کننـد .رژیـم حقوقی کـه در طول
چهـار دور مذاکـرات مسـتقیم رؤسـای جمهـور آذربایجان و ارمنسـتان موعد توافـق پنهانی رهبران
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در هفتم نوامبر  1998گروه مینسک سومین و جنجال برانگیزترین طرح خود را برای حلوفصل

دو طـرف قرارگرفتـه بـود و بـه طـرح دولـت عمومی گـروه میسـک معروف بـود .اگرچـه جمهوری
آذربایجـان و حیـدر علـیاف بارهـا بـا این طـرح مخالفـت کردهاند ولی تمـام تحـوالت ماههای قبل
از نوامبـر  1999و اجلاس اسـتانبول سـازمان امنیـت و همـکاری اروپـا حاکـی از آن بـود کـه وی
مصرانـه خواهـان اجـرای ایـن طـرح در قرهبـاغ اسـت .تأکیـد علـیاف بر لزوم گذشـت در مناقشـه
قرهبـاغ و اسـتعفای وفـا قلـی زاده و الـدار نمـاز اف ،دو تـن از مشـاوران عالیرتبـه سیاسـی علیاف
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بـه همـراه اسـتعفای توفیق ذوالفقـار اف وزیر امـور خارجه سـابق جمهوری آذربایجـان و متخصص
مسـائل قرهبـاغ پیـش از اجلاس اسـتانبول مؤید آن اسـت که اسـتعفای ایـن دیپلماتها ناشـی از
اختالفنظرشـان بـا رئیسجمهـور آذربایجـان در مـورد چگونگـی حـل مسـئله قرهبـاغ بـود .آنهـا
معتقـد بودنـد قرهبـاغ کـه قرنها در حاکمیـت آذربایجان بوده اسـت امـکان دارد براثر یک اشـتباه
تاریخـی حیـدر علـیاف برای همیشـه از آذربایجان جدا شـود .البتـه مقامات آذری بـرای جلوگیری
از تحریـک افـکار عمومـی اعلام کردهانـد کـه در طرح دولـت عمومی منطقـه قرهبـاغ در چارچوب
آذربایجـان باقـی خواهـد مانـد .رسـانههای غربـی نیـز در تبلیغاتشـان سـعی در القـای ایـن مطلب
داشـتند .ولـی اعتبـار محمـد اف نماینـده مجلـس و رهبـر حـزب اسـتقالل ملـی آذربایجـان اکتبر
 1999فـاش نمـود کـه حیـدر علـیاف پیشـنهاد محرمانـه کلینتـون رئیسجمهـور وقـت آمریکا را
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بـاری اجـرای طـرح دولـت عمومـی یا ایجـاد دولـت مسـتقل در قرهبـاغ همزمان بـا تخلیـه اراضی
اشـتغالی آذربایجـان در پیرامـون شـرقی قرهبـاغ پذیرفتـه اسـت .از نظـر مخالفـان دولـت باکـو در
طـرح دولـت عمومـی بـه تخلیه اراضی غربـی قرهباغ از ارامنه اشـاره نشـده بود .در واقـع در صورت
اجـرای ایـن طـرح ارتبـاط قرهبـاغ بـا ارمنسـتان برقرار شـده و زمینـه بـاری جدایی عملـی قرهباغ
از آذربایجـان فراهـم میشـد .در هـر حـال تحـوالت ماههـای قبـل از برقـراری اجلاس اسـتانبول
سـازمان امنیـت و همـکاری اروپـا نظیـر اعتصـاب گسـترده اعضـای شـورای هماهنگـی قرهبـاغ و
اعتـراض آنهـا بـه اجرای اصل گذشـت در قرهبـاغ برگـزاری تظاهراتهـای اعتراضآمیز اسـتعفای
برخـی از مقامـات عالیرتبـه آذربایجـان بهویـژه وزیـر امور خارجه این کشـور که متخصص مسـائل
قرهبـاغ اسـت افشـاگریهای اعتبـار محمـد اف رئیس حزب اسـتقالل ملـی مبنی بـر پذیرش طرح
دولـت عمومـی از سـوی علـیاف همه نشـان دادند کـه رئیسجمهور آذربایجان بهراسـتی در سـال
 1999درصـدد اجـرای طـرح دولت عمومـی در قرهباغ با پذیرش آن در اجالس اسـتانبول سـازمان
امنیـت و همـکاری اروپـا بـود .در واقـع بـه نظـر میرسـد پـس از پذیرش طـرح دولـت عمومی در
اجلاس نوامبـر  1999سـازمان امنیت و همـکاری اروپا در اسـتانبول هر یک از بازیگـران این طرح
بـا پذیـرش آن نفعـی میبردنـد .ایـن بازیگـران عبـارت بودنـد از :آذربایجـان ،دولـت خـود خوانده
قرهبـاغ ،ارمنسـتان ،ترکیـه ،آمریـکا و برخی+کشـورهای غربـی کـه هرکـدام قصد داشـتند بـا اجرا
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دولتـی مسـتقل (دولـت عمومـی) در قرهبـاغ رئیسجمهـور آذربایجـان حمایـت همهجانبـه غـرب
بهویـژه آمریـکا را بـرای تـداوم حاکمیت سیاسـی حـزب حاکم یعنـی آذربایجان به دسـت میآورد.
ظاهـرا ً نفـع دیگـری کـه از اجـرای ایـن طـرح بـرای آذربایجان متصـور بـود اینکه با پذیـرش طرح
ایجـاد دولـت مسـتقل در قرهبـاغ و واگـذاری داالنهای الچین و شوشـا بـه ارامنـه در مقابل ارتباط
آذربایجـان و نخجـوان کـه بـا وقـوع جنـگ قرهباغ مسـدود شـده بـود از طریـق خـط آهنمگری ـ
نخجـوان برقـرار میشـد .ظاهـرا ً ایـروان قـول داده بـود کـه امنیـت این خط آهـن را تأمیـن کند و
حتـی داالن مگـری را در اختیـار باکو قـرار دهد (همـان.)433-435 ،

اجرای طرح دولت عمومی برای آمریکا نیز منافع زیادی میتوانست داشته باشد .بهطوری که
آمریکا با در اختیار گرفتن ابتکار عمل حل مسئله قرهباغ در واقع درست روسیه را از نقشآفرینی در
گرفت داالن مگری در اختیار ارمنستان عمال مرز ایران با ارمنستان از بین میرفت .با اجرای ایجاد
دولت مستقل در قرهباغ مهمترین نفع این طرح از لحاظ سیاسی برای دولت خود خوانده قرهباغ که
ریاست آن را آرکادی غوکاسیان بر عده دارد این بود که در عین داشتن اختیارات مستقل میتوانست
روابط همهجانبه خود را با پشتوانه قانونی و حقوقی با ارمنستان ادامه دهد .از سوی دیگر با اجرای
طرح دولت مستقل در قرهباغ و کوتاه کردند دست آذریها از مناطق غرب آذربایجان و با توجه به
مشرف بودن قرهباغ به آذربایجان ،قرهباغ و ارمنستان میتوانستند برای همیشه بر آذربایجان کنترل
داشته باشند و از هرگونه خطر احتمالی از سوی آذربایجان جلوگیری کنند( .همان)435،

در سال  1999آنکارا به شدت از اجرای ایجاد طرح دولت مستقل در قرهباغ حمایت میکرد و سعی
داشت با تحقق پروژه انتقال نفت باکو ـ جیحان از مسی قرهباغ که نسبت به مسیر گرجستان کوتاهتر بود راه
را برای تحقق طرح انتقال نفت باکو ـ ایروان ـ جیحان مساعدتر کند .این امر موجب واکنش منفی بسیاری
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یک مسئله سیاسی– امنیتی حساس در پیرامون مرزهای خود کوتاه میکرد و در عین حال با قرار

از احزاب سیاسی آذربایجان شده بود .بدین ترتیب مشخص میشود که با اجرای طرح دولت عمومی در
قرهباغ آمریکا و ارمنستان به همراه ترکیه بیشترین نفع را میبردند .در چنین شرایطی آمریکا کوشید در
اجالس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا طرح دولت عمومی را جزئی از مدل امنیتی اروپا رد قرن
آنیده قلمداد کند .اگر طرح ایجاد دولت مستقل در قرهباغ اجرا میشد ،آمریکا ابتکار عمل را از هشت عضو
دیگر گروه مینسک یعنی روسیه ،سوئد ،چک ،آلمان ،روسیه سفید ،ایتالیا و ترکیه میگرفت .در این میان
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گرفته شدن ابتکار عمل از روسیه و فرانسه که همراه آمریکا ریاست گروه میسک را تشکیل میدهند،
بسیار مشکل به نظر میرسید .چرا که اگر فرانسه با توجه به روابط بسیار حسنه خود ارمنستان و با توجه
به سودمند بودن طرح ایجاد دولت مستقل برای ارمنستان از این طرح حمایت میکرد .ولی این موضوع
برای روسیه قابلقبول نبود .با نگاهی اجمال به ضررهایی که از بابت اجرای طرح ایجاد دولتی مستقل در
قرهباغ و عبور خط لوله باکو ـ جیحان از ارمنستان نصیب روسیه میشود بهراحتی میتوان درک کرد که
مسکو در سال  1999نمیتوانست در مقابل این مسائل سکوت کند .چراکه ایجاد دولتی مستقل در قرهباغ
اگرچه به نفع ارمنستان (متحد روسیه در قفقاز) بوده و از این جهت با سیاست کلی مسکو درخصوص
ارمنستان هماهنگی داشت ،ولی اجرای طرحی که در آن هیچ نقشی برای روسیه در نظر گرفته نشده بود
آنهم در منطقهای که بهعنوان حیاطخلوت روسیه شناخته میشود ،نمیتوانست مورد پذیرش مقامات
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کرملین واقع شود .از این رو نیز در سال  1999با نزدیک به موعد برگزاری اجالس استانبول سازمان
امنیت و همکاری اروپا ،ارمنستان آبستن حوادث خطرناکی گردید .در این راستا  27اکتبر  1999بیست
روز قبل از برگزاری اجالس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا ،وازگن سرکیسیان نخستوزیر و
کارن دمیرچیان رئیس پارلمان به همراه چهار نماینده دیگر در یک اقدام تروریستی بیسابقه رد پارلمان
ارمنستان ترور شدند .برخی ناظران منطقه معتقدند که در سال  1999بین این اقدام تروریستی در پارلمان
ارمنستان و روند صلح قرهباغ ارتباط وجود داشت .طرفداران این نظریه معتقدند که عامالن این قتلها
اگرچه عمل خود را به خاطر فساد اجتماعی و فقر اقتصادی در ارمنستان اعالم کردهاند ولی بدیهی است
که ترور یک نخستوزیر و رئیس پارلمان که تنها پنج ماه این سمتها را در اختیار داشتهاند به جرم فساد
اجتماعی و فقر اقتصادی کی توجیه ساده لوحانه و عوامفریبانه است .وازگن سرکیسیان و کارن دمیرچیان
هردو از حامیان صلح قرهباغ بودن و بنابراین ترور آنها در روند صلح قرهباغ اخالل ایجاد کرد .رئیسجمهور
ارمنستان با توجه به وضعیت بحرانی به وجود آمده در کشور یازدهم نوامبر  1999شش روز قبل از اجالس
استانبول سازمان امنیت و همکاری ،تأکید کرد در اجالس استانبول هیچ توافقنامهای پیرامون مناقشه
قرهباغ امضا نخواهد شد .بدین ترتیب به نظر میرسد نقشههای آمریکا در این مقطع در خصوص قرهباغ
نقش بر آب شد .این موضوع نشاند داد که دخالتهای بیگانگان معضالت امنیتی منطقه را پیچیده خواهد
ساخت .تحوالتی که در چهار ماه قبل از اجالس نوامبر  1999سازمان امنیت و همکاری اروپا ،در خصوص
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قرهباغ از زمان شروع آن در سال  1988تا  1998بود ،ولی به علت دخالت بیگانگان نتیجهای نداشت.
بدین ترتیب در اجالس استانبول نهتنها توافقنامهای در مورد قرهباغ امضا نشد ،بلکه سکوت سنگین در
مورد قرهباغ در این اجالس حاکم شد بهطوری که سازمان امنیت و همکاری اروپا حتی برخالف اجالس
قبلی مانند اجالس لیسبون  1996راهکارهای کلی نیز برای حلوفصل مناقشه قرهباغ ارائه نکرد؛ اما آمریکا
پس از شکست در اجالس استانبول نیز شدیدا ً به دنبال اجرای نیت توسعهطلبانه خود در قفقاز ازجمله
اجرای طرح تبادل اراضی در قرهباغ بوده است و با درگذشت حیدر علیاف سیاستمدار با تجربه جمهوری
آذربایجان ،آمریکا هرچه بیشتر امیدوار شد که راحتتر از گذشته سیاستهای خود را در خصوص قرهباغ
پیش ببرد (کاظمی.)1384،

تا دو سال پس از حادثه  27اکتبر  1999پارلمان ارمنستان گروه مینسک طرح جدیدی برای حل
کیوست آمریکا در اوایل سا ل  2001گفته شد که گروه مینسک طرح چهارمی برای حلوفصل مناقشه
قرهباغ ارائه داده است .برای تشریح این طرح رؤسای گروه مینسک چندین بار از منطقه دیدار کردهاند .به
گفته منابع آگاه طرح چهارم گروه مینسک نیز چندان تفاوتی با طرح دولت عمومی ندارد .در همین راستا
وارتان اوسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان  10می  2001گفت« :در اسناد نهایی ارائهشده برای حل
مناقشه قرهباغ کوهستانی شهرستان الچین تحت قلمرو ارمنستان قرار میگیرد» وی اظهار داشت که در
عین حال حضور نمایندگان قرهباغ کوهستانی در سفارتخانه و نمایندگیهای سیاسی خارجی جمهوری
آذربایجان برای دفاع از منافع ملی حد پیشبینی شده است .در پی افشای جزئیات این طرح مذاکرات
رهبران آذربایجان و ارمنستان پس از مذاکرات کی وست در آوریل  2001بسیار کند شد و درنهایت در
شرایطی که اخبار حاکی از توافق در طرف بود مذاکرات عمال متوقف شد و مذاکرات برنامهریزیشده
برای ژوئن  2001در ژنو نیز برگزار نشد .آمریکا همزمان رهبران دو کشور را متهم نمود که بهخوبی افکار
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مناقشه قرهباغ ارائه نکرد تا این که پس از مذاکرات رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در پاریس و

عمومی را آماده نساختهاند .به نظر میرسد نگرانی حیدر علیاف رئیسجمهور وقت جمهوری آذربایجان
از تن دادن به خواستههای غرب و درنتیجه اعتراض شدید افکار عمومی عامل توقف مذاکرات در این
مقطع بود .همزمان با قطع مذاکرات جمهوری آذربایجان و ارمنستان اقدام به برگزاری مانورهای نظامی
کردند(همان.)437-438 ،
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4ـ  نتیجهگیری
موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران یکی از عوامل تأثیرگذار در شکلگیری سیاست خارجی
این کشور است .استراتژی کشورها ،در راستای دستیابی به منافع ملی ،طراحی میگردد .هویتیابی
منافع ملی متأثر از توانمندیهای یک کشور در دستیابی به منافع ملی است .از این روست که موقعیت
ژئوپلیتیکی یک کشور میتواند توجیهکننده اهداف ملی ،منافع ملی و راههای دستیابی به این منافع باشد.
جنگ قرهباغ تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی ایران بوده است که از دهه  1940از شمال ایران نشأت
میگرفت .جنگ قرهباغ از این جهت برای ایران اهمیت ویژهای داشته است .اول از همه اینکه جنگ
بهخصوص در اواخر  1993تهدید به سرایت به درون ایران میکرد .بعالوه کشورهای درگیر در جنگ هر
دو همسایه ایران هستند و از اینرو منازعه بهطور مستقیم بر امنیت ایران تأثیر میگذارد.
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مهمترین عوارض این بحران را برای ایران میتوان اینگونه نام برد:
• حذف ایران از مدیریت بحران و ترتیبات امنیت منطقهای
• ارائه نقش فرادستی و ابتکار عمل به رقبای ایران مانند آمریکا و...
• نادیده انگاشتن دغدغه و مالحظات امنیتی جمهوری اسالمی ایران در قفقاز
• امکان ایجاد و تقویت و تشدید بدبینی به نقش و کارکردهای ایران در بحران قرهباغ بهویژه نزد طرف آذری

الزم به ذكراست طرحهای ارائهشده به علت یکجانبه بودن و عدم انطباق با واقعیات منطقه موفق
نبودهاند و در حال حاضر مناقشه قرهباغ مهمترین مشکل امنیتی قفقاز محسوب میشود.

منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسی:
کتب:

1ـ ابراهیمی ،نبیاهلل ،مشیر زاده ،حميرا (« )1389تحول مفهوم مداخله بشردوستانه در روابط بینالملل و مطالعات امنیتی» ،تهران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی،
2ـ افشردی ،محمدحسین ( )1381ژئوپلیتیکی قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دوره عالی جنگ.
3ـ ترمیناسیان ،آناهید و هوانسیان ،ريچارد ( )1371قفقاز در تاریخ معاصر ،ترجمه کاوه بیات و بهنام جعفری ،تهران :انتشارات پروین ،ص .42
4ـ كاظمي ،احمد ( )1384امنيت درقفقازجنوبي ،ابرار معاصر.

64

مقاالت:

5ـ امیر احمدیان ،بهرام («)1387روند تحوالت در بحران قرهباغ» ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،سال هشتم ،دوره سوم ،شماره ،28زمستان.

مداخل ه خارجی در بحران قفقاز ،منافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران

6ـ امير احمديان ،بهرام (« )1378روند تحوالت در بحران قرهباغ» ،فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز ،شماره  ،28صص .37-38
7ـ امیر احمدیان ،بهرام(« )1389آذربایجان و مساله قرهباغ» ،مرکز تحقیقات راهبردی ،شماره .22
8ـ اسوالنسکی ،اولس ( )1375روسیه و قفقاز« ،مسئله قرهباغ کوهستانی» ،مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،15ص .179
9ـ رستمی ،میثم (« )1390بحران قرهباغ و تأثیر آن بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان» ،مجموعه مقاالت همایش بینالمللی (قفقاز در
بستر تاریخ) موسسه اندیشه سازان نور و موسسه فرهنگی و مطالعات بین المللی آران ،صص.204 -193
10ـ وثوقی ،سعید (« )1388تهدیدات امنیتی جمهوری اسالمی ایران در منطقه قفقاز جنوبی» ،فصلنامه مطالعات سیاسی و بینالملل ،شماره .1
11ـ کرمی ،تقی (« )1374عوامل منطقهای تطویل کشمکش بین جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان» ،فصلنامه خاورمیانه ،شماره .5
12ـ واعظی ،محمود («)1386ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز (بنیانها و بازیگران)» ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
13ـ کوالیی ،الهه («)1378ایران ،ارمنستان و روسیه :عوامل توسعه روابط» ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره .26
14ـ میرمحمدی ،رضا؛ «مناقشه قرهباغ ،ریشهها و پی آمدها» ،موسسه فرهنگی مطالعاتی روسیه ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،
سال اول شماره اول.
15ـ تویسرکانی ،مجتبی («)1389تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قرهباغ» ،فصلنامه آسیایمرکزی و قفقاز ،شماره .69
16ـ میرمحمدی ،سید محمدرضا؛ (« )1385مناقشه قرهباغ ،ریشهها و پیامدها» فصلنامه مطالعات روسیه ،آسیای مرکزی و قفقاز ،سال
اول ،شماره اول.
17ـ امیر احمدیان ،بهرام( «)1378روند تحوالت در بحران قرهباغ» ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،سال هشتم ،دوره سوم ،شماره .28

سایر منابع:

ب ) منابع التین:
Book:
 Humphrey, wedlock, the” Regulation of the use of Force by Individual States in International Law” Recoil Des Cours, 1952,ـ20
p467
Article:
 Stephen M. Walt.”International Relation One World Many Theories”, Foreign Policy. Spring 1998, p.12ـ21
 Kate Connolly (2008), “Obama adviser compares Putin to Hitler”, the Guardian, Berlin, 12aout.ـ22

منابعالکترونیکی:

23ـ بهمن ،شعیب؛ «روسیه و قرهباغ؛ میانجیگری با منفعتطلبی» ،پایگاه اطالعرسانی جوان ،قابلدسترس در:
(.)108939=http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id

24ـ ملکی ،عباس («)1387میانجیگری در مناقشه قرهباغ علیا و نقش ایران» ،موسسه بینالمللی مطالعات خزر ،آبان ماه ،قابلدسترسی در:
(.)http://www.caspinstudies.com/article/karabakh.htm
25. Massis Weekly, (2May2009), “President Obama Falters on Armenian Genocide Pledge”, 29(15) , Available at: http://www.
massisweekiy.com/Vo129/ issue15/pg9.pdf.
26. General Assembly. (14March 2008), “General Assembly Adopts Resolution Reaffirming Territorial Integrity of Azerbaijan,
Demanding Withdrawal of All Armenia Forces”, Gab/10693, Available at: http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10693.
doc.htm].
27. www.Csr.ir
28. www.iras.ir
29. www.bashghah.net
30. http://www.caspianstudies.com/article/karabakh.htm

فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آذرآران ▪ سال سیزدهم ▪ شماره  43و ▪ 42زمستان ▪ 1394

18ـ واحد ناوان ،عارف («)1381ناقوس جنگ در کشمیر قفقاز» ،روزنامه همشهری.
19ـ رضایی خاچکی ،فاطمهوبای ،نادعلی («)1384جمهوری مستقل یا دست نشانده؟ آمریکا و دورنمای تشکیل جمهوری قرهباغ » ،روزنامه
رسالت 5 ،شهریور.

65
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روسها از اواخر حکومت صفویه بهویژه از دوره حکومت پتر کبیر اندیشه تصرف قفقاز را در سر میپروراندند
که با تالشهای نادرشاه افشار اقدامات آنها بهطور موقت ناکام ماند؛ اما طرح پتر کبیر برای تسلط بر قفقاز و دیگر
سرزمینهای ایرانی در وصیتنامه منتسب به وی برای بازماندگانش باقی ماند و همزمان با تشکیل حکومت قاجار
بهصورت عملی پیگیری شد .حمله روسها به قرهباغ و دیگر مناطق قفقاز نهتنها تجاوز آنها به قلمرو سرزمینی
ایران بود و حکومت قاجار را نشانه گرفته بود ،بلکه در اصل تجاوز «کفار» به «دارالسالم» بود که شریعت اسالم
و آموزههای دینی را نشانه گرفته بود .درنتیجه در جریان جنگهای ایران و روسیه بهویژه در دوره دوم این نبردها
اتحاد ویژهای بین حکومت قاجار و روحانیون برای حراســت از مســلمانان و قلمرو اسالمی در قرهباغ و دیگر
مناطق قفقاز شــکل گرفت .در واقع دوره دوم جنگهای ایران و روسیه به علت تجاوز روسها به مال و جان و
ناموس و دین مردم قرهباغ و دیگر مناطق قفقاز و گزارش این تجاوزات به روحانیون شــیعه و فتوای آنها آغاز
شد .در این مقاله سعی شده با بهرهگیری از روش تحلیلی -تاریخی به تالش حکومت قاجار و روحانیون شیعه
برای دفاع از قرهباغ و دیگر مناطق قفقاز در جریان دوره دوم جنگهای ایران و روســیه پرداخته شود .نتایج این
تحقیق بیانگر اقدامات و تالشهای جدی روحانیون و اتحاد آنها با حکومت قاجاریه برای آزادســازی مناطق
اشغالی قفقاز است و آگاهی و هوشیاری آنها را از عواقب تسلط روسها بر سرزمینهای اسالمی نشان میدهد.
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 -1مقدمه
روسها از اواخر حکومت صفویه بهویژه از دوره حکومت پترکبیر اندیشه تصرف قفقاز را در سر
میپروراندند ،اما با تالشهای نادرشاه افشار و مرگ پرتالش آنها بهطور موقت ناکام ماند؛ اما طرح پر کبیر
برای تسلط بر قفقاز و دیگر سرزمینهای ایرانی در وصیتنامه منتسب به وی برای بازماندگانش باقی ماند.
در آن وصیتنامه اشارهشده بود که هندوستان مخزن ثروت عالم است و برای رسیدن به آن باید تمام موانع
موجود را از میان برد و با انحطاط و اضمحالل ایران به سمت خلیجفارس و آبهای گرم پیشروی نمود.
اولین گام برای رسیدن به این هدف تصرف منطقه قفقاز و دیگر مناطق شمال رود ارس بود .کریمخان
زند هرگز درصدد استيال بر شمال ارس برنيامد ،اين امر عاقبت ناميموني براي حاکميت ارضي ايران بر
اين مناطق داشت .هراکليوس والي گرجستان که قدرت دولت مرکزي ايران را دور و ضعيف میدید ،براي
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تضمين حکومت خود و جانشينانش بر گرجستان ،خود را تحت تابعيت تزار روس درآورد .اين امر زمينه
توسعهطلبی روسها در قفقاز و تسلط بر تمام مناطق ايراني شمال رود ارس را فراهم نمود.
تجاوز و توسعهطلبی روسها در منطقه قفقاز بهویژه بخش مسلماننشین آن عالوه بر آنکه تعرض
به قلمرو سرزمینی ایران به سرکردگی قاجارها بود ،تجاوز به ساحت دین اسالم و مسلمان آنهم بود
و تجاوز کفار به دارالسالم تلقی میشد .تسلط روسها بر قرهباغ و قفقاز مسلماننشین این خطر را
در پی داشت که آیین اسالم و شعائر اسالمی در منطقه ضعیف شده و آیین مسیحیت به ضرر اسالم
گسترش یابد .پس روحانیون شیعه بهعنوان پاسداران واقعی آیین اسالم و تشیع در کنار حکومت قاجار
قرار گرفتند تا بتوانند جلوی تجاوزت روسها را گرفته و از آیین اسالم دفاع نمایند .اگر هدف اصلی
قاجارها حفظ قلمرو سرزمینی ایرانزمین تحت نظر خود بود ،هدف روحانیون حفظ اسالم و شعائر
آن در منطقه مورد طمع روسها بود .حاصل آنکه با تجاوز روسها به سرزمینهای ایرانی ـ شیعی
بین روحانیون شیعه و حکومت قاجار همکاری نزدیکی برای مقابله با دشمن مشترک شکل گرفت
که در مرحله دوم این نبردها این اتحاد بسیار محکمتر شد و منجر به صدور فتاحی جهادی و شرکت
روحانیون در کنار لشکریان برای مقابله با روسها شد.
اگرچه تاکنون پژوهشهای متعددی درباره جنگهای ایران و روسیه انجامگرفته است اما به این
موضوع از منظر اتحاد دین و دولت در برابر دشمن مشترک و علت واقعی آن پرداخته نشده است لذا خأل
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اولین بار روحانیون خطر تسلط مسیحیان بر قرهباغ و دیگر مناطق مسلماننشین آنسوی ارس را احساس
کرده و به مقابله با آن پرداختند.
1ـ تالش حکومت قاجار و روحانیون در دوره اول جنگهای ایران و روسیه
آغامحمدخان براي خود رسالت حکومت بر ایرانزمین قائل بود ،در راستاي اين سياست وي تا زماني
که بر بيشترين بخشهای ايران توسط نيافت تاجگذاری نکرد .آغامحمدخان حاکمیت بر شمال ارس را با
توجه به مطامع روسها و گرايش اغلب قوانین آن به روسها ،در صدر برنامههای خود قرارداد .در اين راستا
او با اقدامي سريع توانست در قفقاز پيشروي نموده و تفليس را اشغال نمايد (رستم الحکما.)410 :1380 ،

آغامحمدخان گرچه قبل از تاجگذاری تمام حشمت و قدرت سلطنت را داشت ولي همواره تأکيد
میکرد که تا زماني که همه خاک ايران را متصرف نشده و تمام گردنکشان را از خاک ايران اخراج ننموده
در سال  1210ق به اصرار امرا و بزرگان دربار خود بهطور رسمي در تهران تاجگذاری نمود .در اين مراسم
خطاب به امرا فرمود که من به اصرار شما تاج شاهي را قبول ميکنم اما بدانيد که تازه اول کار و کوشش
ماست .ما بايد وسعت مملکت ايران را بجایی برسانيم که سالطين بزرگ ايران رسانده بودند و تنها به قلمرو
ن زمین اکتفا نکرده و ممالک ديگر را نيز فتح خواهيم نمود که سرداران و بزرگان دربار وي اين شرط
ایرا 
را قبول نمودند (کوهم ره اي45 – 46 :1384 ،؛ دالماني .)55 :1335 ،از سويي آغامحمدخان در اين مراسم
از پذيرفتن تاج نادري و گزاردن آن بر سر امتناع نمود و سوگند خورد تا وقتیکه سرزمین هادی را که
نادرشاه فتح کرده بود ،تصرف نکند ،اين تاج را بر سر نخواهد گذارد (آوري ،1363 ،ج  .)68 :1آغامحمدخان
بعد از تاجگذاری هم از قفقاز غافل نشد بهطوریکه بعد از بازگشت از سفر ناتمام به خراسان که به علت
شنیدن خبر حمله روسها به قفقاز ناتمام گذاشت و بهطرف قفقاز حرکت نمود .پادشاه «دینپناه»،
«خسرو پاکدین»« ،خديو پاکيزه آيين» و «پادشاه عادل» اگرچه بازگشت روسها با مرگ کاترين را
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تاجگذاری نمينمايد (سپهر ،1377 ،ج 179 :1؛ مالکم ،1362 ،ج  .)2:106آغامحمدخان بعد از بازگشت از قفقاز

شنيد ،اما دیگرباره عازم قفقاز شد تا تکليف خود با روسها و قوانین اين ناحيه مشخص گرداند؛ اما در سال
1211ق .در پاي قلعه شوشي به دست سه تن از خدمتکارانش «در بستر سلطنت و مهد خالفت بهحکم
وراثت و اقتدا به آباي عالیمقدار ،از شربت شهادت نوشيد» (نوري ،1386 ،ج  .)36 :1مرگ آغامحمدخان
تأثیر بسیار عمیقی بر تحوالت قفقاز و الحاق آن به روسیه داشت .آغامحمدخان نگاه ویژهای به منطقه
قفقاز داشت و همراه تالش داشت در این منطقه حاکمیت خود را مستحکم نماید و تمام مناطقی که در
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دوره صفویه در زیر حکومت ایران بود ،دوباره به حاکمیت ایران در زیر فرمان خود اضافه نماید؛ اما مرگ
وی و بحرانهای بعد از حکومت وی این فرصت را برای روسها فراهم نمود که دوباره با تهدید و تطمیع
خانهای منطقه درصدد زمینهچینی برای استیال بر قفقاز برآیند.
بـا الحـاق گرجسـتان بـه روسـیه و حملـه روسهـا بـه گنجـه در سـال  1218ق و قتـل و عـام
جوادخـان زیاداوغلـی حاکـم ایـن منطقـه و خاندانـش مرحلـه اول جنگهـای ایـران و روسـیه آغـاز
گردیـد .از طـرف قاجارهـا نیز عبـاس میرزا نایبالسـلطنه حاکـم آذربایجـان مأمور مقابله بـا روسها
شـد .حکومـت قاجـار و بهویـژه رجال دارالسـلطنه تبریز سـعی در اسـتفاده از نفوذ روحانیـون در بین
مـردم بـرای قدرت بخشـیدن به خود بـرای مقابله با روسهـا برآمدند درنتیجه در پـی گرفتن فتاحی
جهـادی برآمدنـد .انديشـه گرفتـن فتاحـی جهـادي در تبريـز و بهاحتمالزیاد بـا ابتکار ميـرزا بزرگ
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و بـا موافقـت عبـاس ميـرزا مطـرح گرديـد .در طول ايـن جنگ نهتنهـا بـرادران عباس ميـرزا کمک
جـدي بـه وي نکردنـد ،بلکـه نگذاشـتند کـه شـاه از موقعيـت وخيـم وي درنبـرد آگاه گـردد ،عباس
ميـرزا بـا اعلان جهـاد اميـدوار بود که بهاجبـار برادران خـود را به نبرد بکشـاند و آنـان را ناگزير کند
کـه يـا آشـکارا از انجـام تکاليـف مذهبي خود سـرباز زننـد و يا از کارشـکني عليـه او دسـتبردارند.
عامـل ديگـر روي آوردن بـه روحانيـون بهعنـوان نمايندگان واقعي ملـت ،براي اعالن جهاد ريشـه در
بحـران مشـروعيت و مقبوليـت حکومـت قاجار در بين مردم ايران داشـت .دنبالی بـه نکته ظريفي در
ايـن مورداشـاره مینمایـد .در ايـن جنـگ تنها مـردم آذربايجـان درگير بودنـد و مـردم مناطق ديگر
فقـط صـداي آن را میشـنیدند ،از سـويي ايـن بحث بود که اینهمه تالش و کشـتار براي چيسـت و
اینهمـه خسـارت «در بـارگاه الهـي مثمـر سـعادتي و باعث ايثار رحمتـي و مغفرتي اسـت ،يا محض
صيانـت ملـک يـا مجـرد دفاع يـا رعايت سـد رخنه بيگانـه يا مخصـوص به اهـل آذربايجان يـا غذا و
جهادي اسـت که همه مسـلمانان دریم زحمت شـرکت دارند» و آيا اين جنگ «موافق شـرع رسـول
اکـرم اسـت يـا متعـارف بهقاعـده عرف و دسـتور ملکداری خسـروان معظم و شـيوه کسـري و جم»
(دنبالـی .)221 -222 :1383 ،دربـار ايـران مشـاهده ميکرد که سـربازان و مردم ايـران در اهداف قاجارها
از ايـن نبـرد ترديـد کـرده و حاضر به هميـاري نظامي و مالي بـراي مدافعه در برابر روسها نيسـتند،
پـس بـراي اينکـه همـکاري نزديـک مـردم و نخبگان نظامـي و ايلي را در ايـن نبرد به دسـت آورند و
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نـه حملـه بـه قلمـرو قاجارها بلکه يورش به قلمرو اسلام شـيعي و براي از بين بردن اسلام و اشـاعه
کفـر وانمـود کننـد ،درصـدد گرفتن فتاواي جهـادي از علمـا برآمدند تـا از طريق آنها بـه نبرد خود
با روسـيه مشـروعيت دهنـد .روحانيون و علماي طـراز اول اين دوره اگرچه حکومت قاجار را مشـروع
نمیدانسـتند ،ولـي چـون شـاهد از دسـت رفتـن سـرزمینهای اسلامي بودنـد و از سـويي در خـود
نيـز شـرايط الزم بـراي تشـکيل حکومت و لشکرکشـي عليه روسهـا را نمیدیدند ،لذا به درخواسـت
شـاه و عبـاس ميـرزا جـواب مثبـت داده و رسـایل و فتاوايـي بـراي مقابلـه بـا روسهـا نوشـته و بـه
دسـت قاجارهـا دادنـد .ايـن رسـايل در سـال  1223يا حداکثـر در سـال  1224به آذربايجان رسـيد
(زرگـري نـژاد .)378-380 :1379،روحانيـون شـيعي حتـي بـه مسـافرت و آمـدن غیرمسـلمین بـه ايران
حسـاس بودنـد .وقتـي يکـي از اعضـاي سـفارت انگلسـتان در تبريز در طـول جنگ اول با روسـيه ،با
«اگـر شـاه بخواهـد کافـران را بيـاورد تـا مؤمنيـن را زخم بزننـد و به هالکـت برسـانند ،آنها تحمل
نخواهنـد کـرد» (جونـز .)240 :1386 ،پـس وقتـي تهاجـم روسهـا به سـرزمینهای اسلامي بهقصد از
بيـن بـردن اسلام آغاز شـد ،روحانيـون نمیتوانسـتند بیتفاوت باشـند.
بسياري از قوانین منطقه قفقاز به ایران پشت کرده و خود را به روسها نزديک کردند ،عدم صميميت
خانهای قفقاز با قاجارها و روي آوردن آنها به روس از داليل مهم شکست ايران در طي اين دو نبرد بود
(علوي شيرازي30 :1363 ،؛ سپهر ،1377 ،ج  1:371و  .)382 -381این مسئله سبب گردید روحانيون براي
برخورد با اين افراد و جلوگيري از آنها فتوا دادند که اگر از مسلمين کسي اسرار مسلمانان را به کفار
برساند و به «کفار» کمک نمايد «از دینمحمدی [ ]...خارجاند و مرتد فطري خواهند بود که مرتد شرعاً
واجب القتل است» و «قتل مسلماني که در تسخير ممالک اسالم با کفار همداستان شوند جايز است»
(ميرزا عيسي فراهاني ،بیتا)56 -55 :؛ اما اين اقدامات هم نتوانست جلوي همکاري خانهای مسلمان با روسها
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درگيـري بـا يـک ايرانـي وي را زخمـی کـرده بـود ،روحانيـون در اعتراض به ايـن واقعه گفتـه بودند:

گردد .ريشه اين مسئله را میتوان به عدم مشروعيت حکومت قاجار در بين قفقازیها دانست که اطاعت
روسها را به اطاعت از آنها ترجيح میدادند (دو گاردان)166 :1362 ،؛ و از این طریق در فکر تضمین
حکومت خود در مناطق موروثی خود بودند؛ اما با فتواي جهاد بههرحال تا حدي جلوي اين اقدامات گرفته
میشد و دست عباس ميرزا در تنبيه مقصران باز میشد.
درخواست دولت قاجار از روحانيون براي نگارش رسایل جهادي ،سبب پيدايش ادبيات جهادي
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در اين دوره از نبردها گرديد .مهمترین دغدغه روحانيون براي اعالن جهاد عليه روسها ترس از
تسلط روسها بر مناطق مسلماننشین و درنتیجه آن تضعيف اسالم و پادشاه شيعه و تضعيف
اعتقادات مردم درنتیجه تسلط روسها بر بالد مسلمين و جایگزینی مسیحیت بهجای اسالم بود.
شيخ هاشم کعبي اين دغدغه را بهخوبی بيان نموده است .قصد هر صاحب دين و مذهب تأييد
مذهب خود و ابطال مذهب ديگران است .اگر روسها تأييد ميکنندکه تنها هدف آنها دشمني با
قاجارها است ،اما آنها اين گفتار را براي جلوگيري از وحشت مسلمانان ابراز مینمایند تا بهراحتی
اطاعت آنها را گردن نهند .درنتیجه بعد از غلبه ،مسلمانان را از انجام شعائر دين بازمیدارند و «اگر
مسلم داريم که قصد پادشاه روس افزودن ملک است ،بس و نه تغيير شرايع دين؛ در اين صورت نيز
چندان تفاوتي حاصل نمیشود؛ چرا اين معني بیشبهه مستلزم مخالفت و مصاحبت اهل اسالم با
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کفار خواهد بود و صحبت را تأثيري غريب است .خصوصاً درصورتیکه کفار غالبین ،صاحب جاه و
عزت و بلد و مال و سلطنت و تصرف کامل و محل بيم و اميد باشند؛ و قوايشان مسموع و امر ايشان
نافذ باشد» (رجبي و پور اميد ،1384 ،ج .)62 -63 :1

کاشف الغطا در بررسي جهاد در عصر غيبت معتقد است اگر کفار بهقصد ضعيف کردن اسالم و
استيال بر آن به بالد اسالمي حمله کنند «اگر امام غايب باشد و استیالن از او ممکن نباشد ،واجب است
بر مجتهدين قيام بر اين کار؛ واجب است تقديم افضل مجتهدين يا مأذون از جانب او [ ]...واجب است
مردم را اطاعت ايشان و هر که مخالفت ايشان کند مخالفت امام علیهالسالم کرده [ ]...پس من اگر از
اهل اجتهاد و ازجمله قائلين به نيابت امام (ع) باشم ،سلطان بن سلطان [ ]...فتحعلي شاه را ،ادایم اهلل
اظالله علي رس اال نام ،اذن دادم به گرفتن چيزي که تدبير لشکر و ر ّد اهل کفر و طغيان موقوف بر آن
است؛ از خراج اراضي مفتوحه به عليه اسالم و آنچه در حکم آن است؛ و زکات که متعلق است بر زر
و سيم و گندم وتو خرما و مويز و انعام ثالثه( ».رجبي و پورمید ،1384 ،ج  .)36 -37 :1او در ادامه اين فتوا
روحانيون را به حمايت از شاه و تشويق مردم به جهاد فرامیخواند و از اين گروه میخواهد که با جديت
در برابر افراد مخالف جهاد بايستند و حتي بازور هم که شده جلوي مخالفان را بگيرد .او مقتولين نبرد
با روسيه را در صورت داشتن خلوص نيت شهيد مینامد و اطاعت از سلطان و گماشته وي را در اين
جهاد واجب میداند .او درباره اطاعت از سلطان در اين نبرد گويد «و فرق ميان اطاعت خليفه سيد امام
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است نه بالفرض و اطاعت سلطان واجب است به عرض ،زيرا موقوف بر آن است غرض اصلي که حفظ
اسالم و ايمان است .پس وجوب اطاعت سلطان و منصوب او از باب مقدمه واجب ،مانند وجوب تهیه
اسلحه و جمع اعوان است و بهجای آوردن جهاد موقوف بر آن» (رجبي و پورمید ،1384 ،ج .)38- 39 :1

ميرزاي قمي برخالف کاشف الغطا اذن مجتهد براي جهاد را الزم نميداند و درباره لزوم حمايت از
پادشاه اسالم گويد «اگر مقصود پوش نه با لذات ،دفع پادشاه [اسالم] باشد نه اسال ِم خود و لکن دفع
پادشاه ،مستلزم دفع بناي اسالم باشد ،بر همه بينندگان و شنوندگان ،مقاتله و مجاهده بر دفع و رفع کفار
واجب است بهقاعده اال قرب فال اقرب 1تا دینمحمدی مندرس نشود و تخلف از حکم کسي که قابليت
رياست منحصر به اوست حرام است» (رجبي و پورمید ،1384 ،ج .)41 :1

در اين رسايل تأمين مايحتاج مالي براي لشکر اسالم و لزوم همکاري و هم ياري مالي هم تأکيد گرديد.
دولت قاجار کمک نمايند (رجبي و پورمید ،1384 ،ج .)49 :1

اقدام روحانيون در نگارش رسایل جهادي و دعوت مردم به جهاد زير امر فتحعلي شاه را نبايد به معني
مشروعيت بخشي به حکومت قاجارها تلقي نمود ،بلکه اين کار به معني صحهگذاری بر «نقش عالمان»
بهعنوان سرچشمه مشروعيت قاجارها «بر طبق نيابت عامه» بود (انگار .)49 :1369 ،روحانیون در این فتاوا از
تمام ظرفیتهای فقه شیعه بهره گرفتند تا به پادشاه اسالم اختیار کاملی برای دفاع از قلمرو اسالم و حدود
احکام اسالمی در برابر تجاوز غیرمسلمانان بدهند .بدون تردید اگرچه روحانیون فتحعلی شاه و حکومت
وی بر ایران را کام ً
ال مشروع نمیدانستند اما وقتی با حمله مسیحیان به قلمرو اسالمی مواجه شدند تمام
تالش خود را به کاربردند تا به دفاع از قلمرو اسالمی و مسلمانان بپردازند .علیرغم تالشهای زيادي که
عباس ميرزا و ميرزا عيسي قائممقام فراهاني در كار تدوين اين فتاوا ،انجام دادند ،ولي با تغيير رويكرد شاه
به نحوه مقابله با روسها و تمايل وي به همكاري با فرانسه و بعد انگليس در جنگ با روس ،كار انتشار اين
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اگر ميزان ماليات مقرر براي تأمين مخارج نبرد کفايت نکرد« ،مؤمنين» وظيفه داشتند که بيش از آن به

فتاوا معلق ماند (زرگري نژاد .)394- 393 :1379،عاقبت دوره اول جنگهای ايران و روس با انعقاد عهدنامه
گلستان ارسال  1228ق واگذاري اياالت و شهرهاي قرا باغ ،گنجه ،شکي ،شروان ،قبه ،دربند ،باکو قسمتي
از طالش به روسها خاتمه يافت (هدايت ،1380 ،ج .)7658 -9:7651
1ـ از قواعد فقهي به اين معنا که کساني که نزديکتر به دشمن هستند اولي به دفاع از جان و مال و ناموس خود هستند تا کساني که دورترند.
(رجبي و پوراميد ،1384 ،ج  :1پانويس )41
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2ـ همکاری روحانیون با حکومت قاجار برای آغاز دوره دوم جنگهای ایران و روسیه
با رسیدن نامههایی به دست روحانیون ساکن عتبات درباره تعرض روسها به جان و مال و ناموس
مردم در قرهباغ و دیگر مناطق زمینهی آغاز دوره دوم جنگهای ایران و روسیه فراهم گردید .درباره
تعرضهاي روسها به مال و جان و ناموس مردم رسالهای به تاريخ  1228ق از نويسندههاي گمنام در دست
است که بهخوبی بيانگر نگراني و دغدغه روحانيون نسبت به از دست رفتن سرزمینها و تکليف مذهبي
در قبال آن است .بيان فرازهايي از آن در اینجا مفيد است« :عالمان دینیم و محاکمات شرعی به ديوانخانة
سن رسول خدا [ ]...دردهم هر خبيث است و جزء هر حديث ،اداي لوازم طاعت بر
کفر محول و مرجوعّ ،
باد شده ،نماز جمعه و جماعت از یاد رفته ،مدارس مسلمين کنایه مشرکين است و مقابر مؤمنين مقابل
اهل کين .مساجد ميخانه گشته ،معابد ويران مانده ،بهجای اقامه و اذان ،بانگ ناقوس روس است و بهجای
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نان پليد کنند و آب دهان کثيف بر
اسالم و ايمان ،هتک عرض و ناموس ،مس کتاب مجيد به دست و ب َ ِ
روي سطور شريف ريزند .عادت تالوت مايۀ مسخره است؛ و مای قساوت بدين مرتبه که تاب حال چندين
مصحف پاک به دست ناپاک در آتش عداوت سوختهاند» (رساله جهادیم ،1374 ،ج  )185 :2نويسنده در ادامه
رساله به مواردي از بیاحترامی به اسالم و روحانيون و هتک ناموس و قتل مسلمين به دست «کفار روس»
اشاره نموده است (رساله جهادیم ،1374 ،ج  .)207 -188 :2انتشار اين اخبار در سطح جامعه و رسيدن آن
به دست روحانيون زمینهساز تالش روحانیون و حکومت قاجار برای اعالن جهاد علیه روسها بود .متن
باال نشان میدهد که نویسنده آن فردی آگاه و آیندهنگر بوده و تمام موارد ذکرشده در باال بعد از تسلط
ارامنه بر قرهباغ اتفاق افتاد و تمام شعائر اسالمی در آن محوشده و مسلمانان اخراج یا قتل و عام شدند.
اغلب منابع قاجاري معتقدند که روحانيون قفقاز اقدام به نامهنگاری با علماي عتبات کردند.
تعرض به ناموس مردم در گنجه و قرهباغ «توسط علماي آن بالد به عرض» مير محمد مجاهد رسيد
(فسادی :1382 ،ج )729 :1؛ و حداقل مردم اين مناطق را مسئول رساندن خبر تعرضت روسها میدانند
(مستوفي انصاري)36 :1349،؛ اما منابع ديگر نزديکان عباس ميرزا را محرک رساندن خبر تجاوزت
روسها به گوش سید محمد مجاهد میدانند (سپهر ،1377،ج 363 :1؛ خاوري شيرازي ،1380 ،ج .)612 :1

منابع خارجي شخص عباس ميرزا را محرک مردم قفقاز براي تظلم خواهي به دربار علما میدانند .عباس
ميرزا نایبالسلطنه براي وادار کردن فتحعلي شاه به جنگ با روسها عدهای از زائران عتبات عاليات را وادار
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مجاهد که آن ايام رياست گروه مذهب شيعه را داشت شکايت نمايند(تيموري ،1384 ،ج .)156 -155 :1

صرفنظر از اینکه چه گروهی علمای عتبات را در جریان اقدامات خالف اسالمی روسها در قرهباغ و
گنجه گذاشتند ،مسئله قابلتأمل نقش بیبدیل علما در جامعه و احساس مسئولیت آنها در قبال اسالم
و مناطق مسلماننشین قفقاز هست.
بعـد از رسـيدن نامههـاي مـردم بـه سـيد محمـد مجاهـد وی بعـد از مشـورت بـا شـاه بـه همراه
تعدادي از روحانيون عازم تهران گرديد (مسـتوفي انصاري1349:37 ،؛ جهانگيرميرزا29 :1384 ،؛ فسـادی،1382 ،

ج 728 :1؛ خـاوري شـيرازي ،1380 ،ج )613-612 :1؛ پـس سـيد محمد مجاهد دررفتـن به ايران و دادن حکم
جهـاد عجلـه بـه خـرج نـداد و قبـل از هـر اقدامي با شـاه که بیشـک بيشـتر به امور سياسـي مسـلط
بود ،مشـورت نمود .براسـاس گزارش نماينده سياسـي انگلسـتان در تهران آقا سـيد محمد مجاهد در
بـر واجـب اسـت براي حفـظ و حمايت از جـان و حقوق مؤمنین قيـام نمايد ».فتحعلي شـاه هم به وي
نوشـت که خود به ايران بيايد و رياسـت سـپاهيان را بر عهده بگيرد که برخالف انتظار شـاه ،وي قبول
کـرد و شـاه ناچار به سـمت جنگ کشـيده شـد (تيمـوري ،1384 ،ج .)157- 1156 :1

سيد محمد مجاهد در رأس گروهي از روحانيون از عتبات وارد ايران شد و نامههایی به روحانيون
ايراني نوشت و آنها را براي دعوت مردم به جهاد تشويق کرد .اجتماع بزرگي از روحانيون در تهران
تشکيل شد و شاه با لشکريانش عازم سلطانيه گرديد .دراینبین فرستاده تزار روسيه به نام «منشی
کف» وارد سلطانيه گرديد تا در باب شرايط صلح مذاکره نمايند .روحانيون هم  17ذیقعده 1241
وارد سلطانيه شدند ازجمله ايشان میتوان به آقا سيد محمد مجاهد ،حاجي مالمحمدجعفراسترآبادي،
آقاسيدنصراهلل استرآبادي ،حاجی محمدتقی قزوینی ،حاجیارزانی ،مالعبدالوهاب قزويني و حاجیکال
محمدپسرمال احمد اشاره کرد« .اين جمله مجتهدين که انجمن بودند توی راندند که هرکس از جهاد
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نامـه خـود بـه شـاه يـادآوري کرده بـود که بهعنـوان «شـاه ايـران و هم بهعنـوان رئيس مذهب شـيعه

با روسيان بازنشیند از اطاعت يزدان سر برتافته ،متابعت شيطان کرده باشد .شاهنشاه دیندار وليعهد
دولت نيز سخنان ايشان را دستور داشت» (سپهر ،1377 ،ج )365 -364 :1

هـدف عبـاس ميـرزا از آغـاز ايـن جنگ بیشـک پس گرفتن سـرزمینهای از دسـترفته بر اسـاس
معاهـده گلسـتان بـود کـه مـردم و بهویـژه شـاهزادگان مخالـف ،عبـاس ميـرزا و قاجارها را مسـئول آن
میدانسـتند (اسـچرباتوف54 :1353 ،؛ نفيسـي ،1344 ،ج  .)2:6عباس ميرزا خود را بازنده بزرگ معاهده گلستان
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میدانسـت ،ايـن معاهـده بيشـتر از اينکـه حاصـل شکسـت نظامي ايران باشـد ،حاصـل ضعف ايـران در
عرصه ديپلماسـي و ناآگاهي از شـرايط بینالملل بود که بهواسـطه اویلی وزیرمختار انگلسـتان ،به عباس
ميرزا و شـاه تحميل شـد .عباس ميرزا به اين معاهده بيشـتر بهعنوان قرارداد متارکه مينگريسـت که به
وي فرصت الزم براي مذاکره با روسها براي بازگرداندن سـرزمینها را میداد و از سـويي وي فرصت اين
را مییافـت کـه بـا بازسـازي ارتش خود دوباره در فکر جنگ باشـد .خـط قرمز عباس ميرزا و مشـاورانش
برگردانـدن سـرزمینهای ازدسـترفته بـود و تنهـا در اين صـورت به صلح تـن میدادند (قائممقـام فراهانی،

 .)37 :2537از سـويي شکسـت وي در گلسـتان در آينده موقعيت وي به عنوان وليعهد را تا حدي به خطر
میانداخـت ،وي بـا بازپسگیـری اين مناطق میتوانسـت ،آينده سـلطنت خود را تضمين نمايـد .افتادن
سـرزمینهای اسلام ،بـه دسـت «کفـار روس» در جنگي که مسـئول آن عبـاس ميرزا بود ،نمیتوانسـت
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بـا بیتوجهـي روحانيـون بهعنـوان «نـواب امـام» مواجه گـردد ،عباس ميـرزا بزرگتریـن بازنـده دور اول
جنگهـاي ايـران و روس بـود؛ پـس انگيـزه وي بـراي ازسـرگیری نبـرد بـا روسهـا بـراي بازپسگیـری
سـرزمینهای ازدسـترفته از همه بيشـتر بود.
داليـل روي آوردن عبـاس ميـرزا بـه روحانيـون براي اعلان جهـاد بهماننـد دوره اول اين جنگها،
بسـيار بـود .بـرادران عبـاس ميـرزا با وي اختالف داشـتند و بـه علت انتخـاب وي به وليعهـدي همواره
در کارهايـش کارشـکني میکردنـد ،آنهـا در جريـان جنگهـای اول کمـک مؤثری بـه وي ننمودند و
حتـي درراه ارسـال کمکهای شـاه بـه وي کارشـکني مینمودنـد (درو ویـل148 :1370 ،؛ دو گاردان:1362 ،

150؛ مسـتوفي :1386 ،ج 50- 49 :1؛ نفيسـي ،1361 ،ج 77 :1؛ انگار .)139 :1369 ،بیشـک وقتیکه علما صریح
فتـوا بـر وجـوب جهـاد ميدادند و مخالفـان آن را کافـر قلمـداد مینمودند ،بـرادران عباس ميـرزا ديگر
نمیتوانسـتند آشـکارا در برابـر وي کارشـکني نماينـد و واحدی مجبـور به همکاري بـا وي بودند.
روحانيون شيعي هم انگيزه زيادي براي همکاري درنبرد با روسيه داشتند .يکي از شرایط جهاد
توسط شيعه اماميه اين است که امام عادل يا نائب ایشان که از سوي امام براي نظارت بر امور
مسلمانان نصبشده ،مؤمنان را به جنگ فراخواند (رجبي و پورمید ،1384 ،ج 36 :1؛ لم بتون.)412 :1374 ،

جريان روحانيون هم بهعنوان رهبران ديني و «ملي» تشيع که از دوره صفويه به نحو عجيبي با
مفهوم مرزهاي تاريخي ايران عجين شده بود ،نمیتوانستند نسبت به افتادن سرزمینهای شيعي
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صلح با کفار درصورتیکه سرزمینهای مسلمين در دست آنان وزنان و مردان مسلمان در دست آنان
گرفتار باشند ،جايز نبود (ميرزا عيسي فراهاني ،بیتا ،)73 :پس رهنامه گلستان از بعد ديني ،مشروعيتي
نداشت و باطل بود .روحانيون اين دوره با توجه به اقتضائات سياسي بنا را بر تعامل با فتحعلي شاه گذاشته
بودند نه مقابله با وي ،پس در بعد عملي با شاه براي اداره بهتر جامعه و مقابله با کفار همکاري میکردند؛
اما اين به معناي غفلت از وظيفه ديني خود که حمايت از دين اسالم و مسلمانان بود ،نبود .پس واگذاري
سرزمینها به کفار روس امري نبود که از ديد روحانيون مورد غفلت باشد ،لذا هنگامیکه «مؤمنین» و
دولت قاجار دست نياز بهسوی روحانيون دراز کردند ايشان با طيب خاطر براي راندن «کرۀ روس روسیه»
از سرزمين اسالمي تالش کردند .بعدها برخي از مورخان دوره ناصري اقدام به گرفتن فتاحی جهادي را
محکوم نمودند« ،به بعضي تدابير ضعیفاند که نمونه تدبيرات نواب شاه سلطان حسين صفوي انار اهلل
نرفته .صدمه قوي و چشمزخمیشدید در آن محارب به دولت عليه رسيد» (نائيني ،1380 ،ج .)60 :1

دربـاره تمايـل روسـيه بـه آغـاز جنـگ اگرچـه خـارج از موضوع ما هسـت ،ولـي اين نظر اشـتباه
اسـت کـه آنهـا بـه آنچه از در گلسـتان بـه دسـت آورده بودند ،قانـع بودنـد (نفيسـي ،1344 ،ج -79 :2

 .)78اگرچـه آنهـا در آن برهـه بـه علـت اشـتغال بـه سياسـت اروپايي ،تمايلـي به جنگ نداشـتند و
ايـن امـر را از غافلگيـري اوليـه آنهـا بـا حمالت ايرانيـان میتـوان ارزيابي نمـود؛ اما سياسـت اصلي
آنهـا بهطوریکـه قائممقـام بعـد از اشـغال تبريـز نوشـته اسـت «سـرحد همـان آب ارس باشـد که
مهرومومهـا خواهـش سـرحد داران آن دولـت در تحديـد آن بـوده اسـت» (قائممقـام فراهانـي:1358 ،

 .)202دلمشـغولی تـزار روس در ايـن برهـه بـه سياسـت اروپايـي آنهـا را از توجه به مرزهـاي ايران
بازمیداشـت در ايـن راسـتا آنهـا يرملـوف فرمانـرواي قفقاز را مسـئول روابط بـا ايـران نمودند .ولي
اگـر روسهـا حاضـر به صلح پايدار در منطقه بودند ،میتوانسـتند باگذشـتهای جزئـي در مرزها دل
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برهان بود دستزده به روانه نمودن علماي اعالم به ا ِعالم جهاد به کسبه و عوام پرداختند و کاري از پيش

ايـران را بـه دسـت بياورنـد يا حداقـل يرملوف مخالف عبـاس ميرزا را برکنـار نماينـد .روسها آرزوي
رسـيدن بـه آبهای گرم خلیجفارس را داشـتند از سـوي ديگـر به دليل عدم موفقيـت در اروپا ،اجازه
يافتنـد کـه آنچـه را در آنجـا از دسـت دادنـد در آسـيا بـه دسـت آورنـد .در ضمـن روسها بـه لحاظ
مذهبـي خـود را نماينـده کليسـاي ارتودوکس میدانسـتند که مسـيحيان قفقـاز هم جـزء اين فرقه
محسـوب میشـدند و خواهـان حمايـت روسها از خـود بودند.
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3ـ اقدامات روحانيون و حکومت قاجار در طول جنگ با روسيه
با اجتماع روحانيون و لشکريان در سلطانيه و صدور فتواي جهادي ،شاه سفير روسيه را که پيشنهاد
جديدي براي واگذاري سرزمینها نداشت امر به بازگشت داد و شخصاً دستور حمله به روسها را صادر
نمود (قاضیها11-14 :138 ،؛ اعتمادالسلطنه ،1367،ج 3:157؛ خورموجي .)1363:18 ،برعکس دوره اول جنگها
که علما تنها به نوشتن رسايل جهادي اکتفا نمودند ،در اين دوره از جنگها آنها با صدور فتواي
جهاد ،خود را نيز درگير اين نبرد نمودند .فهرست اسامي روحانيون حاضر در سلطانيه که در باال ذکر
شد ،حاکي است که بيشتر روحانيون «معظم» خود را درگير جهاد با روس نمودند .زيرا در دوره غيبت
امام زمان (حج) ،صدور جهاد تنها منحصر به روحانيون و در شرايط خاصي هست .روحانيون حاضر در
سلطانيه به رياست سيدمحمدمجاهد عازم آذربايجان شدند تا بتوانند مسلمانان را به جنگ تحریم نمايند
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(سپهر ،1377 ،ج  366 :1جهانگيرميرزا .)34 :1384 ،تعداد زيادي از مردم این به ويژه در آذربايجان با شنيدن فتواي
روحانيون ،به دور ايشان جمع شده و عازم جهاد گرديدند (واکسن145 :1340 ،؛ فسادی ،1382 ،ج .)729 :1

پیروزیهـای اوليـه قشـون ايـران خیرهکننـده بـود بهطوریکـه تمـام مناطقـي کـه روسهـا از
ايـران منـازع کـرده بودند «به دالوري سـپاه و تحریـم مجتهدين دینپناه ضميمه ممالک محروسـه
شـد» (فسـادی ،1382 ،ج  .)1:730عبـاس ميـرزا همـراه روحانيـون مشـغول محاصـره شوشـي بود که
گنجـه بـه دسـت روسهـا افتـاد ،پـس عبـاس ميـرزا «بـه فتـواي علمـا تمامـت سـپاه را برداشـته
بهجانـب گنجـه شـتافت» و در نزديکـي ايـن شـهر به نبـرد با روسـيان پرداخـت (فسـادی ،1382 ،ج

 .)731 :1در ايـن جنـگ عبـاس ميـرزا کـه میدیـد توپخانـه روسها قسـمتي از قـواي آذربايجان را
کـه فرماندهـي آن در دسـت پسـرانش بـود ،زير گلوله گرفته ،کسـانش را فرسـتاد تا پسـرانش را از
صحنـه نبـرد خـارج نماينـد .وقتي اهل اردو شـاهد فـرار فرماندهان خود شـدند ،آنها همدسـت از
مبـارزه برداشـته و از صحنـه نبـرد گريختنـد« .لشـکر آذربايجاني از کنـاره گنجه تـا رود ارس را در
يـک روز و یکشـب راندنـد و عالیجنابـان مجتهديـن و علمـا کـه مايـه ايـن جنگ بودنـد و حضور
داشـتند بيشـتر از همـه خـود را به سـاحل نجـات رسانيدند»(فسـادی ،1382 ،ج .)731 :1

اشـتباه اسـتراتژيک عبـاس ميـرزا سـبب گرديـد کـه لشـکر آذربایجـان کـه «غازيـان» هـم در
بيـن آنهـا بودنـد ،ازهمپاشـیده و فـرار کردنـد .پـس ايـن تمام قشـون بـود که فـرار کـرد و نهتنها
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الزم برخـوردار نبودنـد و نمیتـوان از ايشـان انتظـار داشـت کـه درصحنـه نبـرد ازخودگذشـتگی
کننـد ،بلکـه ايـن وظيفه فرماندهان قشـون و از حملـه عباس ميرزا بـود که با سـازماندهی بهتر از
ايـن نيروهـا بـه بهتريـن نفع اسـتفاده کنند؛ اما عباس ميرز با سـوء سياسـت خود سـبب شکسـت
و فـرار قـواي تحت فرمـان پسـرانش گرديد.
بعدازاین شکسـت ،باز سـيد محمد مجاهد خود را از صحنه کنار نکشـيد و در تبريز اقامت گزيد تا
بـه جبهههـای نبرد نزديک باشـد .چون يکي از سـادات و خطبـاي عالیمقام اين شـهر در جنگ گنجه
کشتهشـده بـود و جماعتـي ديگـر از مجاهديـن تبريـز در آنجـا جانباخته بودنـد و «چون عـوام تبريز
جنـاب آقـا سـيد محمـد را مباشـر جنگ و شکسـت عهـد مصالحه بـا روسـيه میدانسـتند و در خيال
آزار وي بودنـد»؛ امـا شـاه بـه ديـدار وي رفتـه و از وي اسـتمالت نمـود .درنتیجه مردم دسـت از سـر او
فرمـوده و دریـم راه بـه مـرض اسـهال مبتال گشـته ،وفات نمـوده به روضـه رضـوان خراميد» (فسـادی،

 ،1382ج  .)732 :1معلـوم نيسـت منظـور از «عـوام» چـه کسـاني میباشـند و ايـن گروه بـا تحريک چه
کسـاني میـر محمـد مجاهـد را عامل شـروع جنگ میدانسـتند .هدايت مینویسـد «چون عـوام تبريز
بـه جهـت کشـته شـدن تني دو از سـادات و قـادرت آن واليت با جناب سـيد محمد مجتهد سـوء ادب
شـيوه کردنـد ،حضرت شاهنشـاه بديـدن جناب مجتهد والعصر توجـه فرمود و زنگ کـدورت را از آیینه
خاطر علمـا زدود» (هدايـت ،1380 ،ج .)7842 :9

دوره دوم جنگهای ایران و روسیه سرانجام بابی تدبیری برخی از فرماندههان قشون قاجار و
عدمحمایت جدی شاه و دربار تهران از عباس میرزا و دربار تبریز و خیانت برخی از خانهای محلی و درواقع
به علت ضعف درونی کشور و حکومت ایران با شکست مسلم شئون ایران پایان یافت .عهدنامه ترکمنهای
هم پایانی بود بر این جنگها که بر اساس آن تمام سرزمینهای اسالمی در شمال رود ارس به دست
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برداشـتند ،بـه دنبال ترک تبريز توسـط شـاه ،میـر محمد هم «از تبريـز به عزم عتبـات عاليات حرکت

روسها افتاد .از این زمان و با برنامهای که روسها در بعد از پایان این جنگ برای کوچ دادن و اسکان
ارامنه ساکن مناطق داخلی آذربایجان در مناطق ازدسترفته ایران آغاز نمودند ،سعی نمودند ترکیب
جمعیتی قرهباغ و دیگر مناطق شمال قفقاز به نفع ارامنه تغییر دهند .روسها سیاست شوم خود برای از
بین بردن اسالم و مسلمانان در قرهباغ و قفقاز را آغاز نمودند که عاقبت نتایج وحشتناکی برای مسلمانان
این مناطق در پی داشت.
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 -4نتیجهگیری
در آغاز سده سیزدهم هجری اصولیها بر جریان اخباریگری در تشیع غلبه نمودند و این امر باعث
تثبیت جایگاه نهاد اجتهاد در تشیع امامیه گردید و روحانیون موقعیت خود را بهعنوان نائب عام امام
غایب(حج) در جامعه شیعه تثبیت کردند .از منظر سیاسی ،با حکومت قاجارها ،ایران بعد از یک دوره
طوالنی هرجومرج و نابسامانی سیاسی و اقصا دی دوباره در زیر پرچم حکومتی واحد قرار گرفت .اگرچه
حکومت قاجار از دید بسیاری از روحانیون مشروعیت نداشت؛ اما شکلگیری حکومت شیعی قاجار که
ایران را از یاغیان پاکسازی کرده و ادعای «دینیاری» داشت ،نمیتوانست ازنظر روحانیون نادیده گرفته
شود .قاجارها هم برای پر کردن خألهای مشروعیت خود از همان ابتدا به روحانیون روی آورده و تالش
کردند حمایت و تأیید آنها را به دست آورند .تجاوز روسها به منطقه قفقاز اگرچه از یک منظر در جهت
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توسعهطلبی ارضی روسها به ضرر قاجارها بود ،اما از دیدگاه روحانیون این عمل به معنی تالش کلیسای
ارتدکس روسی برای حمایت از اقلیت ارامنه ساکن منطقه بود .از این نظر تسلط روسها در منطقه سبب
تقویت دین مسیحیت به ضرر اسالم میگردید که نتیجهای جز نابودی اسالم ،مسلمانان و مساجد آنها
را در پی نداشت .خطر تسلط کفار بر مسلمانان ،روحانیون را که رهبران واقعی دین اسالم بودند را بر آن
داشت که با حکومت قاجار برای مبارزه با روسیه و سد نفوذ آنها متحد گردند .درنتیجه در دوره اول
جنگهای ایران و روسیه روحانیون فتاحی جهادی دایر بر دعوت مردم به جهاد و حمایت از پادشاه شیعه
نگاشتند؛ اما پس از معاهده گلستان و بعد از تسلط روسها بر بخش اعظمی از مناطق مسلماننشین و
رسیدن گزارشهایی دایر بر تجاوز روسها به جان و مال و ناموس مردم مسلمان در قرهباغ و گنجه و
تالش آنها برای محو اسالم و شعائر آن در منطقه ،روحانیون عالوه بر آنکه همگی بال اتفاق فتوا به جهاد
با روسها دادند ،خود نیز درصحنههای نبرد حاضر شدند و به مبارزه پرداختند .اگرچه این تالش روحانیون
و آن اتحاد با قاجارها به نتیجه نرسید ،اما این مسئله نشان داد که روحانیون شیعه بهروشنی از عواقب
تسلط روسهای مسیحی بر مناطق مسلماننشین در شمال رود ارس واقف بودند و بهخوبی میدانستند
که مسلمانان بعد از آن نخواهند توانست ب ه راحتی مراسم دینی خود را انجام داده و اظهار مسلمانی نمایند.
روحانیون بهخوبی واقف بودند که بهزودی ارامنه با حمایت روسها سعی در از بین بردن مسلمانان و دین
اسالم خواهند نمود و به این خاطر تمام توان علمی و عملی خود را برای اتحاد با پادشاه شیعه و تقویت
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یکی از مشــکالت اساســی دوره قاجاریه وجود بحرانهای پیدرپی مالی است ،بهطوری که دولت ایران در این
دوره با مشــکالت حادی مواجه بود .بامطالعه اســناد و مدارک تاریخی روشن میشود که عوامل چندی در این
زمينه دخیل بوده است که از آن جمله میتوان به جنگها و شورشهای داخلی ،نبود یک سیستم درست مالیاتی،
بخششهای بیمورد و نهایت ًا به ادغام اقتصاد ایران در نظام جهانی و کاهش ارزش پول ملی اشاره نمود .این تحقیق
به دنبال پاســخگویی به این سؤال است که عوامل تأثیرگذار در به وجود آمدن بحرانهای مالی در دوره قاجاریه
چه بوده و دارالســلطنه تبریز از چه طریقی بر بحرانهای مالی غلبه کرده اســت؟ در این مقاله با در نظر گرفتن
موارد فوقالذکر نقش دارالسلطنه تبریز در غلبه بر این بحرانهای مالی بررسی شده است .بامطالعه اسنادِ تاریخی
مربوط به دوره قاجار روشن میشود عباس میرزا و امیرکبیر که هر دو از دست پروردگان «مکتب تبریز» بودند،
در راستای کاهش بحرانهای مالی نقش مهمی داشته و اصالحات ارزندهای را انجام دادهاند .با این حال با مرگ
عباس میرزا و قتل امیرکبیر ،بحرانهای مالی در اثر سوءاستفادههای درباری دوباره گریبان گیر دولت ایران شد و
از این زمان به بعد وابستگی به وامهای خارجی بیشتر شد.
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 -1مقدمه
دوران سلسله قاجار که با به قدرت رسیدن رضاخان به پایان میرسد ( 1175-1304ﻫ.ش) ،مرحله اصلی
حركت بهسوی ایرانی نوین و تا حد زیادی دگرگون یافته است .عالوه بر اینها؛ اين زمان یکی از دورانهای
حساس تاریخ ایران در روابط بینالمللی میباشد ،برای اینکه در این دوره نفوذ دولتهای خارجی در ایران
ِ
بیشتر شد و جامعه ایران هر چه بیشتر وارد مناسباتِ بینالمللی گردید.
اقتصاد ایران در این دوره دچار تحوالت زیادی شد بهطوریکه در بخشهای مربوط به درآمدهای دولتی
نیز تحوالتی به وجود آمد ازجمله اینکه دولت در این دوره یک دیوانساالری متمرکز مالی نتوانست به وجود
آورد و این عامل زمینهای را فراهم نمود تا دولت 1کمتر از درآمدهای مالیاتی در ایاالت باخبر شود این عامل
همراه با عوامل دیگری چون شورشها و جنگهای داخلی و ...دستبهدست هم دادند و زمینهساز به وجود
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آمدن بحرانهای مزمن مالی گردیدند ،بهطوریکه دو موج بزرگ بحران مالی در این دوره در فاصله دهه
 1820م 1200 /ش تا  1850م 1230 /ش و دیگری از دهه  1880م 1260 /ش به بعد روی دادند.
در این مقاله سعی میشود به این مسئله پرداخته شود که عوامل تأثیرگذار در به وجود آمدن بحرانهای
مالی در این دوران چه بوده است و دارالسلطنه تبریز از چه طریقهایی در غلبه بر بحرانهای مالی تأثیرگذار
شده است .ضمن اینکه باید گفت که در مورد پیشینه پژوهشی این موضوع با این عنوان کار چندانی صورت
نگرفته است جز اینکه نویسندگانی چون جان فوران در کتاب مقاومت شکننده ،چالز عیسوی در کتاب تاریخ
اقتصادی ایران و  ...بهطور گذرا به برخی از عوامل تأثیرگذار در بحرانهای مالی دولت و نقش دارالسلطنه تبریز
پژوهش مستقلی را میطلبد.
در غلبه بر این بحرانها در این دوران اشارهکردهاند و این ضرورت
ِ
بنابراین در پژوهش حاضر سعی ما بر این خواهد بود تا حدودی که منابع ما امکان میدهد این موضوع
را بهطور گسترده مورد بازکاوی اسناد تاریخی و اقتصادی قرار دهیم.
1ـ اندازه مالیه دولت در عصر قاجار
در رشتهای از اقتصاد با عنوان مالیه عمومی ،نظر بسیاری از اقتصاددانان بهاندازه عمومی مالیاتها
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 -1باید گفت که دولت با مفهوم وسیعی که امروزه در رزیمهای دموکراسی پارلمانی دارد در دوره حکومت قاجاریه وجود نداشت و اگر تشکیالتی
به نام دولت ،اداره امور کشور را در دست میگرفت تنها برای حفظ ظاهر و در حقیقت در حکم سرپوشی بود که بر روش سلطنت استبدادی مطلق
پادشاهان قاجار گذاشته میشد و تقلید ناقص و نارسا از تشکیالت دول اروپایی مرکزی مانند اتریش و آلمان بود (شمیم.)336 :1342 ،

نقش دارالسلطنه تبریز در دوره قاجار

میزان مداخله دولت در اقتصاد و
معطوف میشود؛ به این صورت که اندازه دولت در واقع نشاندهنده
ِ
برنامههای اقتصادی است ،بهعبارتدیگر اندازه دولت به حجم عملیات و نفوذی اشاره دارد که از سوی
دستگاههای اجرایی و اداری مانند؛ مستوفیان و ارگانهای وابسته به آن اعم از سازمانهای منطقهای،
ایالتی و محلی صورت میپذیرد؛ و درآمدهای مالیاتی در کشورهایی که مالیات منبع اصلی تأمین مالی و
مخارج دولت است تصویر روشنی از اندازة دولت در عرصه مالیاتها را ارائه میدهد (قنبری.)317-18 :1386 ،

در ایران دوره قاجار اخذ مالیات از مردم نمونه بارزی از اندازه دولت را نشان میدهد؛ بهطوری که چندین
نوع مالیات در این دوره منبع اساسی درآمد دولت محسوب میگردید اما منشأ و شیوه وصول و مالیاتبندی
در والیات مختلف نسبت به رشد و توسعه اقتصادی متفاوت بود .مث ً
ال در آذربایجان بهواسطه زمینهای
حاصلخیز این ایالت ،قسمت عمده مالیات به محصوالت زمینی تعلق میگرفت؛ در حالی که در والیت دیگر
به اراضی و محصوالت ارضی و هم به حیوانات تعلق داشت (ورهرام209 :1385 ،؛ جمالزاده.)121-120 :1325 ،

همانطور که در منشأ و مبنای مالیات اختالف زیادی بوده است در مبلغ و اندازه آن نیز اختالف وجود
داشته است؛ برای نمونه در آذربایجان (به مرکزیت دارالسلطنه تبریز) مالیاتی که از زمینهای قابلکشت
اخذ میشد یکدهم آن متعلق به دولت بوده است و اگر مبنای مالیات سرشماری بود ،از قرار  2قرآن از
هر جفت گاو اخذ میشده است (همانجا).

ل کشت و شهریها و عشایر توسط
مالیات عبارت بود از یک قسم درآمدی که از زمینهای قاب 
ارگانهای حکومتی وصول میشد که شامل مالیاتهای نقدی و جنس میگردید؛ مالیات جنسی
معموالً به حبوبات و ابریشم و پنبه و ...تعلق میگرفت ولی مالیات نقدی از سبزی و میوه و سایر
تولیدات فاسدشدنی اخذ میشد .در اینجا الزم به گفتن است که وقتی دولت مالیات جنسی محلهای
مختلف ایران را توسط صدها محصل مالیاتی 1دریافت مینمود برای حملونقل آن به مرکز نیاز به
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مالیات به گاوهایی مربوط میشد؛ که برای شخم اراضی به کار میرفتند و در اماکن دیگر مالیات مستقیم

حملونقل گستردهای بوده است لذا بنا به نوشته مورگان شوستر آمریکایی «دولت وسائل حملونقل آن
را به انبارهای مرکزی» فراهم میآورد و بعد از آنکه اجناس به مرکز انتقال داده میشد «یا آن اجناس
را میفروخت یا به مصرف مخارج جنسی دولت میرساند» برای نمونه ،پرداختهای جنسی بیشتر

 -1محصلین مالیاتی همان مستوفیان کشور بودند که اداره امور مالی کشور را در دست داشتند (آوری.)283 :1363 ،
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برای استفاده قشون به کار میرفت (بینا ،1342 ،جلد یک ،72 :شوستر315-16 :1351 ،؛ عیسوی.)572 :1369 ،

شایانذکر است که در این دوره همچون زمان صفوی و دورههای قبل آن اصلیترین مالیات دولت؛
«مالیات ارضی» بود که جزو مالیاتهای مستقیم دولت محسوب میشد و توسط عمال دولتی اخذ و به
خزانه مملکت واریز میگردید و چهار نوع «مالکیت ارضی» در این دوره قابلتشخیص است:
الف) اراضی شاهی ،یعنی زمینهایی که در مالکیت شاه بود و به آن اراضی خالصه میگفتند.
ب) اراضی اربابی که در مالکیت زمینداران بزرگ بود.
ج) اراضی وقفی که روحانیان اداره آن را به عهده داشتند.
د) اراضی دهقانی ،شامل زمینهایی میشد که در تملک تولیدکنندگان بهطور مستقیم قرار داشت
(سیف65 :1373 ،؛ فوران.)58 :1390 ،
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خود اراضی شاهی به سه گروه تقسیم میشد:
الف) زمینهایی که از طریق کدخدای ده مستقیماً زیر نظر دولت مالیات میپرداخت.
ب) زمینهایی که به «اجاره» واگذار میشد به ازای دریافت مبلغی ،شاه حق اخذ مازاد را به یکی از
رجال حکومتی میداد .برای نمونه در آذربایجان (به مرکزیت دارالسلطنه تبریز) به سال  1311ﻫ.ق1895 /
م 1373/ﻫ.ش ناصرالدینشاه امالک روستای (کوسهلر واقع در مراغه) را به مبلغ یک هزار و دویست تومان
و  ...به اجاره داده بود (اتحادیه ،1362 ،جلد اول.)44 :

ج) سومین نوع زمینهای شاهی عبارت از زمینهای دیوانی بود که درآمد حاصل از آن بهعنوان مستمری
و حقوق ماهیانه یا سالیانه به دارندگان شغل در بوروکراسی دولتی واگذار میشد (سیف.)66 :1373 ،

در این دوره واگذاری حق درآمد زمینهای سلطنتی به مقامها و نورچشمیها و سران نظامی ادامه
داشت بهطوریکه به نوشته جان فوران میزان این نوع زمینها در سال  1861م 1240/ش از یکسوم به
نصف افزایش یافت با وجود این هنوز مساحت اراضی دولتی و سلطنتی زیاد بود؛ اما درآمد چندانی عاید
دولت نمیشد ،چرا که این نظا ِم زمینداری در معرض فساد قرار داشت.
در این دوره تحولی اساسی در بخش مربوط به اراضی دولتی به وجود آمد و آن بیشتر مربوط
به گسترش میزان زمینهای خصوصی بود در این دوره دیوانیان ،مقامهای سرشناس والیان و حکام،
رؤسای قبیلهها و ایاالت همه و همه به مالکین بزرگ تبدیل شدند غیر از این اشخاص طبقه دیگری

86

چون بازرگان شهری به خرید زمین روی آوردند بدین ترتیب از میزان امالک خالصه دولتی کاسته شد

نقش دارالسلطنه تبریز در دوره قاجار

و این دلیل اصلی بود بر بحران مالی دولت چرا که دولت با فروش امالک خود سعی میکرد بر بحران
مالی خود غلبه کند (فوران.)190 :1390 ،

به هر حال مالیات «ارضی» بزرگترین مالیاتی بود که بهطور مستقیم نفوذ دولت را در عرصه
مالیاتهای عمومی نشان میداد .عالوه بر این؛ مالیات از اغنام و احشام و اموال نیز عموماً بهصورت
مستقیم اخذ میگردید که این نوع مالیات نیز مانند مالیات ارضی ،هم شامل مالیات نقدی و ه م مالیات
جنسی میشد .بهطوریکه مالیاتی که از ایالت گرفته میشد ،مالیات احشام و اغنام بوده است که مبنای
آن بز و گوسفند و ...بود ،برای اینکه ایالت در عوض مالیات ارضی ،ملزم به رفتن خدمت نظامی بودند .از
کسبه و پیشهوران که عمدتاً در بازار کار میکردند و در بازار مکانهای خاص را به خود اختصاص داده
بودند برحسب سرشماری و گاهی برحسب عایدات ساالنه آنان مالیات دریافت میشد(ورهرام110 :1385 ،؛

با این مالحظات به نظر میرسد که در اخذ مالیات با توجه به دوران استبداد قاجار و نبود امنیت مالی
غالباً؛ والت ،حکام ایاالت و والیات راه افراط میپیمودند و عالوه بر میزان تعیینشده مالیات ،مبالغی اضافی
بهعنوان پیشکش از کسبه و اصناف و بازاریان میگرفتند.
عالوه بر این مالیاتها ،مالیاتهای دیگری نیز در این دوره توسط عمال دولتی از مردم دریافت میشد
که نشان حضور دولت در بخشهای مختلف اقتصادی بود و این مالیاتها عبارت بودند از :مالیات اداره
گمرکات ،مالیات ضرابخانهها ،مالیات پست و تلگراف ،مالیات بر معادن و (...جمالزاده.)118 :1325 ،

شایانذکر است که یکی از منابع درآمد دولت در این دوره همچون دورههای بعدی مالیات بر
گمرکات بود و گمرکات ایران در این دوره اجاره داده میشده است بهطوریکه اگر نظری به وضعیت
گمرکات دوره صفوی کنیم خواهیم دید که در نظام گمرکی ایران در این دوره یک تحول اساسی
به وجود آمده است و آن اینکه در زمان صفویه مالیات گمرکی بدون تمایز شامل محصوالت ایران و
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آبراهامیان75 :1377 ،؛ فرانکلین.)20 :1358 ،

دولتهای خارجی میشد؛ ولی بعد از جنگهای اول و دوم روسیه و ایران یک نوع تبعیض در زمینه
مالیات گمرکی میان تجار ایرانی و تجار خارجی به وجود آمد بهطوریکه تجار خارجی بخصوص
تجار تبعه دولت روس فقط یکبار آنهم  0/05برای کاالهای وارداتی مالیات میدادند و اگر مالیاتی
اضافی از تجار تبعه روس اخذ میگردید شکایت این دولت را در پی داشت برای نمونه در اسنادی که
از این دوره باقیمانده است روشن میشود که وزیرمختار دولت روس (قامازوف) از کارگزاران ایرانی
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در گیالن شکایت کرده است از تجار تبعه این دولت مالیات گمرکی بیش از پنج درصد اخذ ننمایند
و این نیز تحمیلی بر دولت ایران از سوی دولتهای خارجی محسوب میشد؛ در حالی که تجار
ایرانی مجبور بودند عالوه بر  0/03تعیینشده در عهده نامه ترکمن چای عواض داخلی نیز بپردازند.
با این مالحظات در این دوره از میزان نفوذ دولت نیز در بخش مالیاتهای گمرکی کاسته شد برای
اینکه دولتهای خارجی میزان دریافتهای ایران را از واردات و صادرات مشخص مینمودند این نیز
ضربهای اساسی بر عایدات دولت از این بخش وارد نمود (قاضیها91 :1380 ،؛ بینا ،1342 ،جلد یک72 :؛
ترابی فارسانی.)24 :1384 ،

غیر از این مالیاتها ،مالیاتهای غیرمستقیم نیز وجود داشت که برای دولت قابل اهمیت بوده است
که از سه منبع اصلی حاصل میگردید:
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الف) مصادرههای عمومی
ب) پیشکشهایی که در ایام عید نوروز و سایر ایاد سال از مردم گرفته میشد
ج) پیشکشـیهای فوقالعـاده کـه از هدایـا ،جرائـم ،رشـوهها و مصادرههـا سرچشـمه میگرفـت
(عیسوی.)526 :1369 ،

علاوه بـر ایـن ،عـوارض و خـراج بسـیاری از مشـروبات و مسـکرات گرفتـه میشـد کـه جـزو
درآمدهـای غیرمسـتقیم دولـت بهحسـاب میآمـد؛ در اینباره مورگان شوسـتر در کتـاب خود تحت
عنـوان «اختنـاق ایـران» مینویسـد« :خـراج بسـیاری از مشـروبات و مسـکرات عایـد دولـت ایـران
میگردیـد .اگرچـه بدون شـبهه اسـتعمال مسـکرات در مذهب اسلام حـرام و ممنوع بـوده و تعیین
آن از طـرف دولـت مسـتقیماً و یـا بـه امضاء رسـمی آن نبـوده ولی واقـع و حقیقت امر این اسـت که
اداره مرکـزی ایـن قبیـل عـوارض را نظر به دو حکمـت تعیین و وصول مینمود ،یکـی محدود نمودن
اسـتعمال آن و دیگـری ایصـال عایدات غیرمسـتقیمه دولـت» (شوسـتر.)323 :1351 ،

بـر اسـاس آنچـه گذشـت میتـوان گفـت کـه اوالً :میـزان دخالتهـای دولـت در امـور مالـی
در تمـام بخشهـای اقتصـادی بـه چشـم میخـورد ولـی این میـزان دخالـت دولـت در مالیاتها
ظاهـری و سـطحی بـود برای اینکـه دولت دارای بوروکراسـی گسـترده برای اخـذ مالیاتها نبود؛
بـه همیـن دلیـل مالیاتهـا بـه درسـتی اخـذ نمیگردیـد و دولـت بـا بحرانهـای مفـرط مالـی
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2ـ علل بحرانهای مالی دولتی در این دوره
میزان نفوذ دولت در همه سطوح مالیاتها در این دوره قابلتشخیص بود اما این نفوذ ظاهری و
سطحی بوده است؛ یرواند آبراهامیان در این باره چنین نوشته است «حتی در سال  1302ﻫ.ق (1884

م 1222/ش) دولت فقط به این دلیل ـ عدم دیوانساالری گسترده در بخش مالیاتها ـ مالیاتستانی را به
مقاطعه میداد که خود فاقد دستگاه اداری الزم برای جمع آوری مالیاتها بود» (آبراهامیان.)30 :1391 ،

بهطوریکه نبود یک دیوان ساالری متمرکز از شدت اندازه دولت در امور مالیاتی میکاست و باعث
میشد که دولت کمتر از میزان مالیاتها با خبر باشد .همه این مشکالت زمینهساز بحرانهای مالی
دولتی در این عصر بود و این بحرانهای مالی خود دلیل اصلی و اساسی وابستگی شدید اقتصادی ایران به
دولتهای خارجی میشد؛ البته باید گفت که در زمینه بحرانهای مالی دولتی در این زمان چندین عامل
الف) جنگها و شورشهای سده نوزدهم
ب) نبود یک سیستم درست مالیاتی برای اخذ درست و به موقع مالیاتها
ج) هزینههای سنگین دربار و حرمسرای شاهی
د) بخششهای بیمورد
موارد فوقالذکر نقش بسیار در بحرانهای مالی در این دوره ایفا میکردند که آنها را بهطور جداگانه
مورد بررسی قرار میدهیم.
 )2-1جنگها و شورشهای سده نوزدهم
در دوره فتحعلی شاه قاجار بنا به دلیلی جنگهای اول و دوم روس و ایران رخ داد که برای اقتصاد
ایران خسارات زیادی وارد کرد؛ بهطوریکه در این دوره مسئله بحران در مرزها زمینه اساسی جنگهای
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نقش اساسی ایفا میکرد که از این قرارند:

ایران و روس گردید که جنگ اول  1804تا  1183( 1813ش تا  )1192طول کشید؛ در این جنگ
نیروهای سنتی ایران ابتدا به پیروزیهایی دست یافتند ،اما سرانجام در برابر سپاهیان آموزش دیده روس
شکست خوردند؛ اما یک بار دیگر روسیه در مقابل ناپلئون با انگلیسیها متحد شد و انگلیس موضع خود
را جدا کرد و ایرانیان درنتیجه قطع رابطه دولت انگلیس و شکستهای پیدرپی در نبرد ،اجبارا ً با شرایطی
به مراتب بدتر از آنچه که در عهدنامه گلستان بود به صلح تن در دادند.
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روسها بر اساس معاهده گلستان و ترکمن چای بخش بزرگی از سرزمین قفقاز را تصرف کردند در
این پیروزی عوامل انگلیس بخصوص «ژنرال اوزلی» کمک شایانی به دولت روسیه نموده است همچنین
در این جنگها قسمت بزرگی از مناطق حاصلخیز ایرآنکه از لحاظ اقتصادی و مالی برای دولت اهمیت
داشت از ایران جدا شدند (کدی44 :1381 ،؛ نائبیان.)133 :1390،

مهدی قلی خان هدایت در مورد نواحی جدا شده از ایران بر مبنای عهدنامه ترکمن چای مینویسد:
«دولت ایران ،ایروان و نخجوان و طرفین رود ارس را به دولت روس واگذار میکند .حدود جدید از عثمانی
به قله کوه آغری 1کوچک بسر چشمه قراسوی 2پایین ملطقای آن به ارس مقابل شرور 3از آنجا به متابعت
مجرای رود ارس تا قلعه عباسآباد از آنجا قوس به شعاع نیم فرسنگ رسم میشود و متعلق به روسیه
خواهد بود؛ از طرف شرقی آن قوس باز به متابعت ارس به یدی( 4هفت) بلوک سیر کرده تا سه فرسنگ
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سپس به خط مستقیم از صحرای مغان میگذرد تا مجرای بالکان 5رود و محلی که در سه فرسنگی است،
پایینتر از ملطقای رود مذکور سعود کرده در کنار راست میشود و تا آدینه بازار شرقی تا منبع رودخانه و
از آنجا به بلندیهای جگیر 6امتداد مییابد که جمله آبهای متعلق روسیه خواهد بود ،در ضمیمه تجارتی
قاعده صدی پنج در سرحداد برقرار شد»(هدایت.)61 :1363 ،

بر این اساس مناطق بسیار حاصلخیزی از ایران جدا شدند و جدایی این مناطق باعث شد که دولت
با بحران مالی روبهرو شود و برای غلبه بر بحران مالی خود میزان مالیاتها را در مناطق دیگر باال
برد ،برای مثال در دوره آقا محمدخان قاجار مالیاتی که از زمینهای قابلکشت اخذ میشد یکدهم
محصول بوده است ولی فتحعلی شاه قاجار این مالیات را دو برابر کرد .از طرف دیگر دولت وقت به
دلیل خسارتهای وارده بر مناطق جنگی آذربایجان ،این مناطق را بیست سال از دادن مالیات معاف
نمود؛ به همین دلیل مقدار مالیاتی که در این دوره از تبریز و اطراف آن اخذ میشد کم بود .علیرغم
معافیت این ایالت از پرداخت مالیات ،دولت برای غلبه بر بحران مالی خود مجبور شد در ایاالتی که دور
از منطقه بحران بودند میزان مالیات کشاورزی را نیز افزایش دهد از طرف دیگر از سوی «دارالسلطنه
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تبریز» سعی شد تا با دست زدن به اصالحاتی در زمینههای مختلف اقتصادی تحوالتی ایجاد شود تا از
این طریق بر بحرانها غلبه شود (عیسوی526 :1362 ،؛ کدی44 :1381 ،؛ جوادی.)269 :1350 ،

عالوه بر این جنگها ،جنگ هرات نیز در این دوره رخ داد که بودجه کشور را بیشازپیش به
تحلیل برد .پیتر آوری 1در کتاب خود تحت عنوان «تاریخ معاصر ایران» در این باره مینویسد« :بعد
از نبرد هرات؛ ناصرالدینشاه نتوانست از آنطرفی ببندد؛ زیرا با دست زدن به این جنگ نه بر حیثیت
او افزوده شد و نه از اعتماد مردم برخوردار گردید ،وزیرانش نیز نمیتوانستند این حقایق را از چشم
پنهان دارند .آنچه که شرایط پذیرفتهشده معاهده پاریس به وجود آورد این بود که ناصرالدینشاه
بیشتر از گذشته متکی به دول خارجی شد؛ وقتی اتکاء به دول خارجی کم بود وی میتوانست به
داخل کشور تکیه کند؛ با این حال روابط ایران با جهان خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار گردید،
بـر ایـن مبنـا میتـوان اسـتنباط کرد که نفـوذ کشـورهای خارجـی در ایـن دوره ،از بحرانهای
مالی دولتـی سرچشـمه میگرفت.
علاوه بـر ایـن در این دوره جنگهای زیادی میان شـاهزادگان مختلـف روی داد که بـرای آرام کردن
اوضـاع نیـاز بـه پـول گسـتردهای بـود همیـن دالیـل نیز بـر بحرانهـای مالـی دولتـی میافزود .مبـارزه
جانشـینی در مهـر و مومهـای  1797م 1176/ش 1834 ،م 1213/ش 1848 ،م 1227/ش و  1896م/
 1275ش روی داد طـی ایـن زمانهـای کوتـاه و گـذرا ،برای ولیعهدی که میخواسـت به تخت بنشـیند
مدعیانـی از میـان بـرادران یـا عموهـا پیـدا میشـد و معمـوالً مبـارزه به نفـع ولیعهدی تمام میشـد که
حامیان زیادی داشـت .هرچند در مهر و مومهای  1834م 1213/ش و  1896م 1275 /ش مداخله روس
و انگلیـس بـه نفع ولیعهد مقیم «دارالسـلطنه تبریز» نیز حالتی تعیین کننده داشـت (فـوران.)237 :1390 ،

رقابت بین شاهزادگان باعث میشد که برخی شاهزادگان از فرستادن مالیات به مرکز خودداری کنند
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بعالوه شاه نیاز به پول داشت» (آوری.)147 :1363 ،

به همین دلیل شاهان قاجار برای تنبیه آن مجبور بودند عده زیادی سرباز را بسیج کرده و آنها را تأمین
مالی کنند .در این مورد در کتاب پیترآوری میخوانیم؛ سالطین قاجار برای حفظ سلطه خویش بر کشور،
بجای شیوه حمالت برقآسای زمان نادرشاه افشار ،از یکگوشه به گوشه دیگر ،سیاست گماردن فرزندان
ذکور دربار بهعنوان حکمرانان ایاالت را بکار بردند .هرچند این منظور تحقق یافت ،لکن ،شاهزادگان
1. p.avre
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حکمران همواره نسبت به پدران خود یا برادران ارشد خود وفادار نبودند .برای مثال ،مسافرت فتحعلی شاه
در داخل کشور و در سال  1834م 1250 /ﻫ.ق ( 1212ش) بهمنظور تأدیب فرزندش فرمانفرما که حاکم
فارس بود و از پرداخت بقایای مالیات فارس خودداری میکرد ،صورت گرفته است (آوری.)68 :1363 ،

در این جنگ شاه  30هزار سرباز داشت که هزینه زیادی صرف آن شده بود به همین دلیل بودجه
دولتی بیشتر صرف تجهیز ارتش برای جنگهای داخلی به کار میرفت .به هر حال جنگها و ناآرامیهای
داخلی در تحلیل درآمد دولت نقش اساسی را ایفا میکرد بهطوریکه ناآرامیهای ایلی و قبیلگی و
ناآرامیهای متعددی که در شهرها شکل میگرفت اخذ مالیاتها را با مشکل روبهرو میساخت برای مثال
در دوره  45سال اول سلطنت ناصرالدینشاه حدود  169شورش و ناآرامی به نوشته مورخین روی داده
است که در بیپول شدن دولت تأثیر اساسی داشت و این باعث میشد که دولت برای جبران پول موردنیاز
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کشور در این دوره هر چه بیشتر به دولتهای خارجی متکی شود.
 )2-2نبود یک سیستم درست مالیاتی
نبود یک سیستم درست مالیاتی از عوامل دیگری بود که در به وجود آمدن بحران مالی در
این دوره نقش اصلی را ایفا میکرد .مورگان شوستر آمریکایی در کتاب «اختناق ایران» در اینباره
مینویسد :در ایران هرگز یک نظام ثابت مالیاتی یا دفترچه ثبت زمین وجود نداشته است که یک
پیمایش کامل؛ حتی غیر دقیق از درآمد داخلی به دست دهد تا دولت بتواند بر روی آن حساب کند.
بنابراین روشن است که دولت مرکزی در ایران آگاهی بسیار اندکی از درآمدهای قابلانتظار دریافتی
از مردم ایران داشت .بهطوریکه در این زمان کشور چندین حوزه مالیاتی داشت؛ و هر منطقه و شهر
در ایام نوروز به «مزایده» گذاشته میشدند و برندهی آن فرمانی از شاه دریافت مینمود و این باعث
میشد که خریدار به هر نحوی که شده از مردم بیش از مبلغ خرید اخذ نماید و این ظلم تعدی
بر حقوق اساسی مردم بوده است؛ مالیات دریافتی نیز بهجای اینکه به مرکز فرستاده شود صرف
خوشگذرانیهای منطقهای ایالتی میشد (شوستر ،315 :1351 ،آبراهامیان.)30 :1391 ،

این حکام برای نگهداری مقام خود ناچار به انواع بهانه و حلیهها روی میآورند تا کسر مخارج خود را از
این طریق تحصیل نمایند؛ حکام مورد نظر از خالصجات مالیاتی دهات ،مبلغ قابلتوجهی به صندوق دولت
نمیفرستاند و در چنین شرایطی بوده است که والیان و صاحبمنصبان؛ منصب خود را موقت میدانستند
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اندوختن درآمد مازاد برای خود و کارگزارانش آنکه اصطالحاً «مداخل» نامیده میشد از مردم اخاذی
میکردند و آن را بجای اینکه به مرکز بفرستند به جیب خود میزدند ،این نیز باعث میشد که دولت با
کسر بودجه مواجه گردد (بهرامی63 :1363 ،؛ امانت .)44 :1383

علیاصغر شمیم ،به نقل از سرپرسی سایکس 1در اینباره نوشته است که «جمع مالیات و عوائد
خراسان در سال  1905م 1284 /ش مبلغ یکصد و سیوهفت هزار و هفتصد و سیزده لیره (هر لیره
انگلیس معادل  59قران بوده است) نقد و  21/787تن غله (گندم و جو) جنس بود .مقدار زیادی از غالت
به جیره خوران و بازنشستگان و قشون داده میشد و فقط یک هزار و صد شصت تن برای فروش باقی
میماند؛ مسئله تعیین قیمت اشکاالت زیادی داشت و بدیهی است که در آخر از این طریق هم چیزی
عاید دولت نمیشد؛ والی خراسان مبلغی در حدود سی هزار لیره بیش از حدنصاب مالیات خراسان را جمع
طریق ده هزار لیره باقی میماند که بین وزیر و والی تقسیم میشد» (شمیم.)351 :1342 ،

سند فوقالذکر نشاندهنده این است که دولت سیستم مالیاتی گسترده و درستی نداشت.
عالوه بر این در این دوره کشور دارای هفده و یا هجده ایالت بوده است و هر یکی از این ایاالت دارای
مرکزی بود که مالیاتها توسط آن مرکز به تهران فرستاده میشد .مورگان شوستر آمریکایی در این باره
مینویسد« :مث ً
ال ایالت آذربایجان به مرکزیت «دارالسلطنه تبریز» که ایالتی بسیار معظم و زرخیزترین
قطعات آن مملکت است معروف بود که مالیات نقدی و جنسی ساالنه آن ایالت که به حکومت مرکزی
یعنی به اداره مالیه تهران موازی یکمیلیون تومان میباشد .خود این ایالت به قسمتها و قطعات کوچکی
منقسم میشود که در هر یک از آنها یک نایب «پیشکار» میباشد؛ و هر یکی از آن قطعات هم نسبت
به وسعتش به قسمتهای کوچکتر منقسم و در هر یک ،یک نفر مأمور مالیه میباشد .مالیات آن حصص
(بخش) و قطعات کوچک به توسط کدخدایان محلی آن قصبات و دهات وصول میشود .و ریاست مرکزی
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مینمود؛ بعدا ً چهارده هزار لیره به شاه و شش هزار لیره به صدراعظم بهعنوان پیشکش میپرداخت؛ بدین

از مأخذ و محلهایی که باید مالیات وصول شود اطالع کامل ندارد» (شوستر.)316 :1351 ،

به هر حال نبود یک سیستم درست مالیاتی یکی از عوامل اصلی در به وجود آمدن بحرانهای
مالیاتی بوده است؛ و عدم گستردگی این سیستم باعث میشد مأمورین مالیاتی نیز اطالعات درستی از
میزان مالیاتها به دولت مرکزی ندهند .مورگان شوستر در اینباره مینویسد :ریاست مرکزی مالیه ایران
1. Sir Persi Sykes
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از مالیاتی که باید وصول شود و مقدار متناسب و تقسیم معتدالنه بین رعایا اطالع درستی نداشت؛ و برای
پیشکاران مالیه هیچ چیز آسانتر از این نبود که بگویند چنانچه پیشکار مالیه تبریز در مدت اقامتم در
تهران همیشه میگفت «که به سبب اغتشاش و اضطراب حالت والیات و ایاالت غیرممکن است که مالیات
وصول شود» (همان .)319 ،این بهانهها بیمورد نیز در تشدید بحران مالی دخیل بودهاند.
 )2-3هزینههای سنگین دربار و حرمسرای شاهی
از دوره فتحعلی شاه به بعد بهواسطه هزینههای سنگین حرمسرا و  ...مخارج دولت افزایش یافت و
چاکران درباری اختصاص پیدا کرد و کمکم کسر بودجه در خزانه حکومتی
مالیاتها به پرداخت دعاگویان و
ِ
به وجود آمد و از این زمان به بعد حکومت برای غلبه بر بحرانهای مالی خود با عناوین مختلف ازجمله
«تقدیمی»« ،پیشکش»« ،مداخل»« ،سیورسات»« ،عایدی» و ...مالیات میگرفت حکومت از این طریق سعی
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مینمود؛ مخارج دربار را تأمین نماید و بر بحرانهای مالی خود غلبه نماید (تیموری.)24-23 :1322 ،

الزم به ذکر است که درباریان یا بهاصطالح آن زمان نوکران شاه از صدراعظم وعده معدودی نویسنده
و منشی و آبدار باشی ،مأمور اصطبل شاهی و ...تشکیل میشدند؛ و در کنار تعداد زیاد این نوکران شاهی
که روزبهروز بر جمعیت آنان افزوده میشد ،حرمسرای عجیب و افسانهای شاه قرار داشت .این حرمسرا
مجموعهای بود از زنان عقدی و صیغه (متعه) ،کنیزان ،غالمان و خواجهگان هر یک از این زنان عقدی
شاه پیشکار و مباشر و ناظر وعدهی زیادی پیشخدمت و مستخدم مخصوص به خود را داشتند .در
شهرستانها ،نیز خاصه در مراکز ایاالت بزرگ هر شاهزادهای که عنوان فرمانفرمایی داشت به شیوه و روش
پدر حرمسرا و دستگاه مفصل وابسته به آن را به راه انداخته بود بهطوریکه در این دوره حرمسرای شاهی
نیز «در بند و بستها و تغییرات دربار و حتی عزل و نصب بعضی از نوکران عالیرتبه شاه سهم به سزایی
داشته است»(شمیم328 :1342 ،؛ فوران.)216 :1390 ،

گسـتردگی حرمسـرای شـاهی و حقـوق و مزایایی که حرام سـرای شـاه تغذیه مینمود بـدون تردید
در بـه وجـود آمـدن بحرانهـای مزمـن مالـی دولـت که بخصـوص دو مـوج بزرگ بحـران مالـی یکی در
فاصلـه دهـه  1820م 1200 /ش تـا  1850م 1230 /ش و دیگـری از دهـه  1880م 1260 /ش بـه وجود
آمد نقش اساسـی ایفـا میکـرد (فـوران 219 :1390 ،و .)221

 )2-4بخششهای بیمورد
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که عواملی در این راستا دخیل بودند که از آن جمله میتوان به گشادهدستی حاجی میرزا آقاسی اشاره
کرد که بر خزانه دولتی ضربه زد و اوضاع مالی را بسیار مغشوش و پریشان مینمود؛ برای اینکه حاج میرزا
آقاسی بخششهای فراوانی به بستگان و اطرافیان خود مینمود و از همه مهمتر به متنفذین و شاهزادگان
نیز کمک مالی میکرد و ولخرجیهای بیمنطق و سادهلوحانه صدراعظم بر پریشانی مالی ایران در این
زمان افزوده بود؛ که این عوامل بیش از بیش در خرابی ،اوضاع مالی ایران مؤثر بودند (نجمی.)95 :1368 ،
با این مالحظات اقدامات این صدراعظم باعث شد که «از حکومت محمدشاه قاجار ( 1848 -1834م/

 1227-1213ش) به بعد ایران مداوم با بحرانهای مالی روبهرو شود (فوران .)220 :1390 ،این بحران مالی
در هنگام حرکت ناصرالدینشاه از تبریز به تهران روشنتر شد؛ برای اینکه ناصرالدینشاه برای رفتن به
گرفت .با به حکومت رسیدن ناصرالدینشاه میرزا تقیخان صدراعظم گردید و سعی نمود تا حدودی بر
بحرانهای مالی غلبه نماید برای این کار نخستین اقدام خود را اصالح امور مالی و خزانه تهی شده ایران
قرارداد؛ و از میزان مواجب و مستمریهای کالن و حقالبوقها (صله و پاداش که به مدیحه سرایان داده
میشد) کاست تا از این طریق بودجه دولتی را به تعادل رساند .تقریباً در همان زمان ،ناگزیر امیر هزینه
سرکوب کردن بلوا و شورشهای به وجود آمده در خراسان را هم متحمل شد ولی با این وجود بودجه
دولتی در این زمان تا حدودی به تعادل رسید (امانت143 :1383 ،؛ شمیم ،91 -4 :1342 ،نجمی.)123 :1368 ،

بعـد از مـرگ امیـر دوبـاره عوامـل درباری مسـتمریهای خـود را با باال بردنـد و دولـت را در مزیقه
مالـی قراردادنـد بـه هـر حـال ایـن اقدامـات امیرکبیـر باعث شـد کـه بنا بـه نوشـته کلمنت مـارکام

1

«بـزرگان و اعیـان ایـران بـر صـدارت و اسـتقالل امیرنظام حسـد میبردند و بـرای آنکه امیـر به جهت
دولـت صرفهجویـی میکـرد و از مواجـب ایشـان کسـر نمـوده بـود با او دشـمن بودنـد با قتـل امیر به
آرزوی خـود رسـیدند» .در سـال  1880م 1260/ش و  1890م 1270/ش بـا مـرگ امیـر درباریـان
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پایتخت با مشکل مالی مواجه بود؛ و امیرکبیر برای رساندن ولیعهد به پایتخت از تجار تبریز کمک مالی

درآمدهـای خـود را بـاال بردنـد بهطوریکـه در طـول این سـالها ایران کموبیـش در یک بحـران مالی
مزمـن فـرو رفـت در ایـن بحـران ،فشـارهای خارجی نیـز نقش مهمی را داشـت چـرا که با لغـو امتیاز
تنباکـو ،دولـت ناچار شـد برای پرداخت غرامـت به صاحب امتیـاز در  1892م 1271/ش به اسـتقراض
خارجـی متوسـل شـود بـا کاهش ارزش پـول نیز در ایـن دوره نرخ مالیاتهـا افزایش یافت امـا دولت با
1. Clement Markam
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کاهـش درآمـد روبهرو بـود (مـارکام138 :1364 ،؛ فـوران.)221-220 :1390 ،

به هر حال میتوان ادعا کرد که بحرانهای مالی دولتی از عوامل اصلی تشدید وابستگی ایران به
کشورهای غربی بهخصوص روس و انگلیس بوده است.
درآمدهای دولت و هزینههاي كشور در این دوره
درآمد دولت در سال  1826به  2461000تومان در سال  1869م به  4912000تومان بالغ میشد
در سال  1876م  475000تومان و در سال  1886م  550000تومان و به سال 553700 1888-89
تومان که مبین فروپاشی مفصلی بوده است .هزینه حکومت مرکزی در سال  1868م  4250000تومان
بود از این هزینه ،ارتش  1725000تومان «حقوق شاهزادگان و وزراء و مستخدمین دولت  72500تومان
«مستمریات روحانیون و سادات  25000تومان هزینههای خصوص شاه  500000تومان و مخارج زاید
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 50000تومان را شامل میشد (عیسوی.)527 :1362 ،

سند فوق نشاندهنده این است که درآمد دولت در سال  1826م /در پایینترین سطح خود بوده است
علت اساسی این امر را میتوان در وضع بد مملکت در این دوره (فتحعلی شاه) و جنگهای ایران و روس
جستجو کرد چرا که این جنگها مالیات ستانی را با مشکل روبهرو ساخته بود و باعث گردید که مالیاتها
بهخوبی به مرکز نرسد و جنگهای و نامنیهای حاکم در کشور در این امر دخیل بودهاند.
عالوه بر این در این دوره با ادغام اقتصاد ایران در نظام جهانی و فشار مالی کاهش ارزش پول بهرغم
افزایش تومانی آن احساس میشد.
برای مثال جدول زیر نشاندهنده درآمدهای دولت ایران  1800م تا  1888م میباشد.
سال

برآورد کننده

درآمد به تومان

درآمد به پول استرلینگ

1807

گاردن

2/000/000

2/000/000

1811-1810

مالکوم

-

3/000/000

1820

فریزر

25000000

2/200/000

1836

عیسوی

2/461/000

-

1840-1839

رابینو

3/402/615

1/835/994

1854-1853

رابینو

3/368/558

1/835/163

1868

تامسون

5/012/500

1/965/000

1877-1876

رابینو

50070000

1/950/800

1889-1888

کرزن

5/531/000

1/653/000
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البته باید گفت که برآوردهای فوقالذکر درآمدهایی را شامل میشوند که در دفاتر این دوره ثبت
شدهاند (فوران.)220 :1390 ،

سند فوق نشان میدهد که هرچند درآمدهای دولت به اعیار تومان در طول مهر و مومهای ذکر شده
افزایش یافته است اما از سال  1840م 1218 /ش با کاهش ارزش پول ایران دولت با کسر مداوم بودجه
روبهرو شده است؛ چرا که با کاهش ارزش پول ایران در این دوره و متعاقباً به وجود آمدن تورم ،باعث شد
دخل و خرجها کفاف مخارج و هزینههای دولت را نکند .به همین دلیل در دوره ناصری بحرانها شدت
یافت و دولت برای غلبه بر این بحرانها به دادن امتیازات مختلف به دول خارجی روی آورد تا از این طریق
بتواند کسر بودجه کشور را تأمین کند .با این وجود دولت در دهه  1890م 1270/ش به یک بحران مزمن
مالی دچار شد و به استقراضهای خارجی روی آورد .همه این عوامل باعث شد که دولت در اواخر دوره
برای نمونه طبق برآوردهای مربوط به مهر و مومهای  1243ش 1867 /م 1244 ،ش 1868 /م و
 1263ش 1885 /کمتر از  60درصد بودجه دولت صرف ارتش و دستگاه دیوانی میشد و بقیه صرف
دربار و مستمریهای «اشراف» و روحانیان و سایر پرداختهای ویژه میشد با این مالحظات چگونگی
توزیع بودجه در میان بخشهای مختلف ،اهمیت نسبی ارتش و دیوان را بهعنوان ارگانهای دولتی نشان
میدهد .در هر حال ،بهجز تأمین بودجه «مدارس» که در سال  1263-4ش 1884 -5 /م برابر  6درصد
کل ثبتشده است .مبلغی بسیار ناچیز صرف خدمات عمومی میشد (کاتوزیان .)88 :1372 ،گفته اخیرالذکر،
نشان میدهد که بودجه دولتی بیشتر صرف هزینههای دربار میشد و کمتر به بهبود امور ملت صرف
میگردید و این نیز از مشروعیت دولت قاجار در میان مردم میکاست.
بر این مبنا در گفتار بعد ضمن بیان علت انتخاب شهر تبریز به ولیعهدنشینی در دوره قاجار ،به نقش
مکتب 1تبریز در غلبه بر بحرانهای مالی تا حدودی پرداخته میشود.
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ناصری به بحران مشروعیتی نیز دچار شود و مردم خواهان «حکومتی مبتنی بر قانون» باشند.

3ـ نتیجه موقعیت سیاسی و ولیعهد نشینی تبریز
با توجه به اینکه ،تبریز در این دوره دومین کانون سیاسی و مرکز ولیعهد نشینی ایران بود و این

 .1مجموع اندیشههای یک استاد که در جمعی نفوذیافته و تبعیت میشود مکتب مینامند (نویسنده).
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مرکزیت سیاسی باعث شده بود که شهر تبریز در تحوالت اقتصادی و غلبه بر بحرانهای مالی دولتی از
طریق ایجاد اصالحات در زمینههای مختلف مالی نقش اصلی را ایفا کند ،لذا در اینجا الزم میدانیم به
تشریح وضع سیاسی شهر تبریز بپردازیم و بگوییم با تبدیل تبریز به والیتعهد نشینی چه تحوالتی در
این شهر به وجود آمد؟
الزم به توضیح است که قبل از این دوره در ایالت آذربایجان به مرکزیت «تبریز» حکومتهای خانخانی
پابرجا بود و ایالت آذربایجان دوره خاننشینی خود را میگذراند (سردار نیا.)204 :1388،

با به حکومت رسیدن قاجارها در ایران ایالت آذربایجان ،به مرکزیت «تبریز» دومین کانون سیاسی
کشور شد که در این راستا عواملی چند دخیل بودند که میتوان علت انتخاب تبریز به ولیعهدنشینی را در
چند مورد زیر خالصه کرد:
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 )3-1علل انتخاب تبریز به ولیعهد نشینی
 )3-1-1جنگها و شورشهای داخلی:
یکی از دالیل اصلی انتخاب تبریز به مرکز ولیعهد نشینی شورشهایی بود که در این منطقه صورت
میگرفت ،ابراهیم پور حسین (خونیق) در کتاب «آذربایجان ولیعهد نشین» دراینباره چنین نوشته
است که «در زمان فتحعلی شاه ،صادق خان شقاقی دعوی پادشاهی کرد و در حدود بیست هزار
سپاهی تهیه نمود .بهعالوه برادرانش نیز در تبریز و «قراجه داغ» حکومت میکردند و به غیر از برادر
خود از کسی اطاعت نمیکردند و این مشکل بزرگی برای سران قاجار و حاج ابراهیمخان اعتمادالدوله
به شمار میرفت تا اینکه سرانجام جنگی میان سپاهیان صادق خان و سلیمان خان قاجار ـ فرستاده
فتحعلی شاه ـ درگرفت .در این جنگ صادق خان متزلزل شده و به اطراف آذربایجان گریخت و برادران
وی نیز در تبریز مخفی شدند .صادق خان پس از شکست چون فکر میکرد برادرانش در شهرهای
آذربایجان حکومت میکنند و خوی و تبریز از ایل شقاقی و طرفداران آن پر است .لذا بهمنظور تکمیل
سپاه وارد آذربایجان شد ،ولی بهزودی متوجه گردید که برادرانش نیز شکستخورده مخفی شدند.
صادق خان سرانجام مورد عفو قرار گرفت و حکومت سراب را یافت ،اما چندی بعد دوباره سرکشی کرد
و در آن موقع به دستور عباس میرزا در میان دو دیوار زندهبهگور شد .در همین زمان خبر سرکشی
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وادار ساخت که فرزند دوازده سالهاش عباس میرزا را به ولیعهدی انتخاب کند .فتحعلی شاه به عباس
میرزا دستور داد که سپاه ابراهیمخان سردار و محمود خان دنبلی را همراه بردارد و به خوی ببرد .اگر
جعفرقلی خان اطاعت نکند او را از خوی بیرون کند»(پور حسین خونیق.)24-23 :1386 ،

بر مبنای آنچه گفته شد میتوان چنین فهمید که یکی از دالیل اصلی انتخاب تبریز به ولیعهد
نشینی شورشهایی بود که در این منطقه به وجود میآمد که و این شورشها بیشت از سوی ایالت
شکل میگرفت ،لذا شاه با انتخاب فرزند خود به ولیعهدی تبریز میخواست جلوی شورشهای احتمالی
که در آینده میخواست شکل بگیرد را خنثی کند .در اینجا باید گفت که قبل از ولیعهدی عباس میرزا
در آذربایجان خاندان مقدم مراغهای حکمرانی میکردند ،با آمدن عباس میرزا به تبریز این خاناندان تابع
شاهزاده شدند؛ و با شورش خاندان شقاقی و دنبلی در آذربایجان؛ چون احمدخان مقدم مراغهای توانایی
مراغهای بتواند در مقابل شورشهای به وجود آمده بایستد (نادر میرزا240 :1373 ،؛ مینورسکی.)66 :1337،

عباس میرزا قاجار در این موقع ده سال داشت .لذا فتحعلی شاه ،میرزا عیسی فراهانی حسینی
را به وزارت عباس میرزا انتخاب کرد تا کارهای آذربایجان را به دلیل کمی سن عباس میرزا راست
کند و این شاه به وصیت آقا محمدخان عنوان «نایب السلطنه» را به عباس میرزا داد و از این زمان
به بعد تبریز دومین کانون سیاسی ایران گردید و خاندان قایم مقام بهعنوان بانیان مکتب تبریز قرار
گرفتند و افکار و اندیشههای آنها در تشکیل شخیصتهای بزرگی چون عباس میرزا ،امیرکبیر و...
مؤثر واقع شد (همان.)244 ،

در این دوره معموالً شاهزادگانی که در تبریز به ولیعهدی انتخاب میشدند ،تحت سرپرستی
پیشکاری بودند که معلم شاهزاده محسوب میشد و کارهای اداری منطقه با او بود و معموالً این
اتابک از تهران اعزام میگردید .مث ً
ال در کتاب خاطرات سیاسی امینالدوله دراینباره آمده است :که
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رقابت نداشت خان قاجار پسر خود را به آذربایجان فرستاد تا با کمک عباس میرزا احمدخان مقدم

مظفرالدین میرزا ولیعهد در تبریز زیر فرمان پیشکاری بود که از تهران تعیین میشد و این شخص
بیشتر کارهای اداری را با کمک دیوانساالران انجام میداد .به نظر میرسد که دولت وقت تهران
در این دوره به دلیل شورشهای مناطق مختلف سعی داشته است تا از طریق انتخاب ولیعهدی در
تبریز تا حدودی نظام سلطنتی را مستحکم کند به همین دلیل حکومت ایاالت را به شاهزادگان
میسپرده است (لمتون260 :1345 ،؛ انصاری رنانی49 :1380 ،؛ امینالدوله.)48 :1370 ،
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با وجود انتخاب عباس میرزا به والیتعهدی رقابت خشونتآمیز و فضای تخریب میان شاهزادگان زیاد
بود عباس میرزا نیز از این رقابتها برکنار نبود به همین دلیل در یکی از مفاد عهدنامه «ترکمنچای»
و «گلستان» آمده است که بعد از مرگ شاه ،دولت روس از ولیعهد حمایت نماید .باز تأکید میکنیم
که؛ رقابت بین این شاهزادگان جوان و فضای حذف و تخریب میان اینها به قدری بوده است که نقش
دولت ثالث را برای تعیین جانشین شاه ضروری میکرد .بهطوریکه در ماده چهارم عهدنامهی گلستان
دراینباره چنین آمده است که؛ امپراتور روسیه برای اظهار دوستی به پادشاهان ایرآنکه به ولیعهدی معین
میگردند ،هرگاه نیازمند به کمک دولت روسیه باشند مضایقه نمیکند تا از خارج کسی نتواند در مملکت
ایران دخل و تصرفی نماید؛ و اگر در میان شاهزادگان جنگی روی بدهد دولت روسیه دراینباره نمیتواند
دخالت کند مگر آنکه دولت وقت ایران تقاضای کمک نماید (سریع القلم110 :1389 ،؛ کاظم زاده.)4 :1354 ،
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بر این اساس نفوذ دولت ثالث در انتخاب ولیعهد زیاد شد و تحوالت ایران متأثر از شرایطی شد که دو
دولت روس و انگلیس معین میکردند .عالوه بر این دالیل ،عامل دومی که دارای نقش در انتخاب تبریز
به مقر ولیعهدی بود ،همان موقعیت جغرافیایی شهر تبریز است .برای اینکه تبریز در مرز بین دولتهای
عثمانی و روس قرار داشت و این موقعیت خاص جغرافیایی باعث شد تا دولت تهران توجه زیادی به این
منطقه داشته باشد و با انتخاب ولیعهد در این ناحیه مرزهای ایران را حراست کند (هدایت.)346 :1339 ،

بر این مبنا میتوان گفت؛ که حفظ سرحدات مرزی و قرار گرفتن تبریز در نقطهی مرزی ،باعث
اهمیت این شهر بود .استاد مینورسکی در کتاب «تاریخ تبریز» مینویسد« :چون قراجه داغ منطقه
کوهستانی است و کوه سهند تمام فاصله بین تبریز و مراغه را اشغال کرده ،لذا تبریز یگانه راه مناسب
برای مواصالت بین شرق امتداد (آستارا ،اردبیل ،تبریز ،تهران ،قزوین ،میانه ،تبریز) و غرب امتداد
(طرابوزان ،ارزروم ،خوی و تبریز) و شمال آن امتداد (تفلیس ،ایروان ،جلفا ،مرند ،تبریز) است .باألخره
چون دامنههای کوه سهند معبر بسیار باریکی به کرانه شرقی دریاچه ارومیه ایجاد کرده ،لذا راه
مواصالتی بین شمال (ماوراء قفقاز ،قراجه داغ و جنوب (مراغه و کردستان) باید از تبریز بگذرد؛ بنابراین
به خاطر این ویژگیهای خاص جغرافیایی است که تبریز بهصورت مرکز سیاسی -اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی شمال غرب ایران درآمده است»(مینورسکی.)30 :1327 ،

در کل وجود دالیلی چون :پل ارتباطی شرق و غرب ،نزدیکی به روسیه و عثمانی ،نزدیکی به اروپا،
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کانون سیاسی افزوده است.
 )3-1-2نقش ولیعهد نشینی تبریز در تحوالت ایران
شکست سختی که در طی دو جنگ به ایران وارد شد برتری اسلحه و تشکیالت اروپایی را به اثبات
رساند این حقیقتی بود که عباس میرزا ،وارث ولیعهدی ،سرانجام بهخوبی دریافت و برای اولین بار در
تبریز علیرغم وجود بحرانهای مالی تحوالتی به وجود آورد .شایانذکر است که بخشی از این تحوالت
در راستای غلبه بر بحرانهای مالی بوده است ،در اینجا الزم به تأکید است که عباس میرزا در مالقاتی
که در سال  1804م ( 1172ش) با فرستاده ناپلئون در تبریز داشت از او رمز تحوالت و پیشرفت اروپا
را چنین پرسید« :نمیدانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی
شما چیست؟ شما هنر حکومت نمودن ،هنر فیروزی یافتن ،هنر به کار انداختن همه وسایل انسانی
آینده خود میاندیشیم .آیا قابلیت سکونت و باروری خاک و توان گری مشرق زمین از اروپای شما کمتر
است؟ شعاعهای آفتاب که پیش از آنکه به شما برسد نخست از روی کشور ما میگذرد آیا نسبت به شما
نیکوکارتر از ماست؟ آیا آفریدگار نیکی دهش که بخششهای گوناگون میکند ،خواست ه که به شما بیش
از ما همراهی کند؟ من که چنین باور ندارم» (رضوانی6 :1381 ،؛ زیبا کالم.)28:1386 ،

نایبالسلطنه تبریز در این زمان شروع به نوسازی در امور اقتصادی ،نظامی و سیاسی در تبریز
کرد و بخشی از نوسازی اقتصادی معطوف به جلوگیری و تا حدودی کاهش بحرانهای مالی بود چرا
که عباس میرزا با اقدامات اقتصادی خود سعی میکرد تا حدودی پول موجود در مملکت را در درون
کشور به گردش اندازد تا از این طریق ثروت را در داخل کشور نگه داشته و از خروج آن به خارج تا
حدودی جلوگیری شود و در چنین صورتی بود که کشور تا حدودی بر بحرانهای مالی غلبه میکرد.
به هر حال برای نخستین بار در تبریز و خوی کارخانههای ماهوت بافی به وجود آمد و بنا به نوشته
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را میدانید ،در صورتی که ما گویی محکومشدهایم که در لجنزار نادانی غوطهور باشیم و بهزور درباره

اسناد تاریخی ،از کارهایی که عباس میرزا در زمینه ترویج تمدن جدید و رفع احتیاجات نظامی خود
در ایران در این دوره انجام داده بود یکی تأسیس کارگاه ماهوت بافی در خوی بوده است ،در آغاز
کارکنان کارخانه ماهوت بافی خوی نمیتوانستند تولیدات خود را بهخوبی تولید ماهوت اروپایی به
عمل رسانند ولی زمانی که؛ به دستور نایبالسلطنه تالشهایی در راستای احیای صنایع ماهوت بافی
صورت گرفت از این زمان به بعد لباس اکثر اعیان و اشراف و سربازان بیشتر از ماهوت بوده است.
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برای اینکه؛ برنامه اساسی عباس میرزا آن بود ایران را در مسیر نوسازی قرار دهد تا از این طریق
ایران به تولیدات خارجی نیازی نداشته باشد و از این طریق کمک میشد تا بخشی از ثروتی که به
خرید لباسهای نظامی صرف میشد در کشور بماند و صرف امورات کشور شود (سردارنیا494:1386 ،؛
جهانگیر میرزا190- 1327:188 ،؛ نادرمیرزا.)246 :1373 ،

از طرف دیگر در زمان این ولیعهد تالشهایی در زمینه استخراج معادن قراجه داغ به وجود آمد تا
منبعی کمکی به درآمدهای کشور شود ولی بینتیجه ماند (نجمی.)146 :1368 ،

عالوه بر موارد فوقالذکر تالشهایی از سوی عباس میرزا در راستای رشد تجاری و متعاقب آن افزایش
درآمد دولت صورت گرفت .الزم به ذکر است که یکی از عوامل رشد تجارت در هر کشوری ،وجود راههای
ارتباطی است و در صورتی که تجار در این راههای ارتباطی ،در پناه امنیت باشند نیل به اهداف تجاری
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باال خواهد بود .پادشاهان صفوی (بهویژه شاهعباس اول) به اهمیت راه پی برده بود ،بهصورتی که امنیت
راه را فراهم میکرد و بازرگانان بدون هیچگونه ترس و بیم بااحساس امنیت کامل ،از شهری به شهر دیگر
میرفتند .در دوره موردبحث نیز برخی از شاهان و ولیعهدها بر اهمیت راه در پیشرفت اقتصادی و سیاسی
شخص «عباس میرزا» در جهت امنیت راه طرابوزان فعالیت زیادی نمود.
آگاهی داشتند برای نمونه
ِ
طرابوزان در این دوره همچون دورههای قبل؛ ازجمله مهمترین جادههای حملونقل کاال از اروپا به
تبریز و از تبریز به اروپا بوده است .اکثر کاالهایی که از اروپا میآمده است از طرابوزان میگذشت و بعد
وارد تبریز میشد .در زمان عباس میرزا قاجار به این راه اهمیت زیادی داده شد بهطوریکه «این شاهزاده
مأموری در لندن گماشت و با شرکتهای بزرگ آن شهر که بوسیلة کشتی با طرابوزان ارتباط مستقیم
داشتند مکاتبه نمود و اولین آزمایش در این راه بهجایی نرسید ،اما اقدام ثانوی که در آن کاال از انگلیس
از طریق طرابوزان وارد میشد موفقیتآمیز بود و این تجارت ترانزیتی به زودی ساالنه تا  1000000لیره
استرلینگ ترقی نمود» (کرزن ،جلد اول.)668 :1349 ،

لذا واضح است که؛ جاده طرابوزان چنان اهمیتی در اقتصاد ایران در این دوره داشته که نایبالسلطنه
تبریز سعی در احیای آن داشت تا از این طریق عواید گمرکی آذربایجان را نیز زیاد کند و از این طریق
کمکی به عواید کشور داشته باشد.
عالوه بر این در این دوره برای نخستین بار از تبریز دانشجویانی روانه اروپا شدند؛ بنابراین «اولین کاروان
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دانشجویان زمانی که به ایران آمدند در زمینههای مختلف ازجمله :در تفنگسازی به سبک اروپایی ،دستگاه
چاپ ،اولین روزنامه فارسی ،ترجمه کتب از السنه اروپایی ،فن طبابت مغرب زمینیها ،تأسیس اداره پست و
وزارت علوم خارجه ،مشغول به کار شدند و در ترقی و پیشرفت ایران کوشیدند (محبوبی اردکانی ،1354 ،جلد ،1
.)175

یکی از این دانشجویان اعزامی ،میرزا سیدجعفرخان پسر میرزا محمدتقی حسینی وزیر تبریز بود که پس
از بازگشت به تعلیم فنون ریاضی مشغول شد و در این راستا تالش زیادی کرد .این شخص یک مهندس
خانه نیز در این زمان در ایران ایجاد کرد و لقب مهندس باشی یافت و در  1860م ( 1217ش) از سوی
ناصرالدینشاه «به ریاست شورای دولت» رسید و لقب مشیرالدوله گرفت .نفر دوم از این دانشجویان؛ میرزا
رضا بوده است که از عباس میرزا لقب مهندس باشی دریافت کرده بود .ایشان بعد از برگشت به ایران کارهای
ناپلئون از فرانسه به فارسی بود ولی مشهورترین این دانشجویان میرزا صالح شیرازی بوده است که؛ (1819
م  1187.ش) یکی از نخستین چاپخانههای ایرانکه مطبعة سربی بود؛ را در تبریز تأسیس کرد و نخستین
کتابهای سربی را انتشار داد و با این کارها کمک زیادی در ترقی ایران نمود بر این مبنا میتوان گفت که؛
برای اولین بار تحوالت در تبریز ،آنهم از سوی دولت شکل گرفت و این تحوالت بیشتر در راستای حفظ
ثروت در جامعه و جلوگیری از خروج بیرویه آن و انتقال آن به خارج بوده است (همان 180-181 ،و .)212

انعکاس و بازتاب این اقدامات توسط امیرکبیر پی گیری شد که پرورشیافته مکتب تبریز (منظور
اینکه ،امیرکبیر در دستگاه اداری تبریز رشد یافته بود) بود که در زیر با اشارهای گذرا به زندگی میرزاتقی
خان امیر کبیر به نقش او در مورد غلبه بر بحرانهای مالی میپردازیم.
 )4امیرکبیر و غلبه بربحرانهای مالی از طریق اصالحات
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مهمی را انجام دادند که ازجمله این کارها عبارت بودهاند از :ترجمه کتاب تاریخ پطرو کبیر را از انگلیسی و

 )4-1بیوگرافی
در حدود سال  1807م ( 1185ش) محمدتقی خان امیرکبیر در محله «هزاوه» به دنیا آمد و به
مناسبت مجاورت روستای هزاوه به روستای مهرآباد موطن میرزا عیسی قائممقام اول ،کربالیی قربان پدر
میرزا تقیخان به سمت آشپزی در دستگاه قائممقام اول میرزا عیسی وارد شد و پس از مرگ این شخص
ایشان به خدمت میرزا ابوالقاسم قائممقام ثانی رسید ،در طول این مدت میرزا تقی وقتی به سن پانزده
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سالگی رسید به علت داشتن هوش زیاد و استعداد قابل و ...موردتوجه میرزا عیسی قائممقام قرار گرفت و
به سمت منشیگری رسید (جبلی52 :1371 ،؛ یغمایی10 :1376 ،؛ نجمی.)14 :1368 ،

میزا تقیخان در بیست و دو سالگی ،با جان خانم دختر عمویش« ،شهبازخان» ازدواج کرد و با
او به آذربایجان (تبریز) رفت .همگامی و همنشینی امیرکبیر با خاندان قائممقام باعث شد تا او وارد
سیاست و کارهای سیاسی شود .بهطوریکه؛ اولین تجربه سیاسی میرزا تقیخان در دوران جوانی
بود ،او به دلیل آگاهی سیاسی به فرمان عباس میرزا نایبالسلطنه همراه خسرو میرزا (فرزند هفتم
نایبالسلطنه) و هیئتی که مأمور عذرخواهی به علت قتل «گریبایدوف» وزیرمختار روسیه ،عازم
«پطرزبورگ» گردید (یغمایی12 :1376 ،؛ نجمی21 :1368 ،؛ مخبرالسلطنه هدایت.)56 :1375 ،

افراد هیئت اعزامی به «پطرزبورگ» در طول مدتی که در تفلیس و مسکو و پطرزبورگ اقامت داشتند
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بیشتر مدارس جدید ،کارخانهها ،مؤسسات فنی و علمی روسیه را بازدید کردند .میرزا تقیخان فراهانی که
آن وقت ،با دقت و مواظبت و دوراندیشی خاص به آنهمه ترقیات که در ایران نشانی از آنها نبود نگریست
و این نگرش باعث شد تا افکار و نظریاتی تازه و نو در او به وجود آمد .مأموریت دیگر میرزا تقیخان در زمان
محمدشاه به وقوع پیوست .در این زمان امیر به عثمانی رفت که از بارزترین و مهمترین اهداف رفتن امیر
به عثمانی «رفع اختالفات مرزی بین ایران و عثمانی بود» میرزا تقیخان بهعنوان نماینده ایران در انجمن
معروف «ارزنة الروم» واقع در خاک عثمانی شرکت کرد و بنا به نوشته مخبر السلطنه هدایت امیرکبیر در
این مأموریت به مدت سه سال در «ارزنةالروم» اقامت کرد .بهطوریکه در طول این مدت دولت (ایران)
مخارج او و همراهانش میداد (یغمایی12 :1376 ،؛ نجفی37-32 :1371،؛ امانت149 :1383 ،؛ هدایت.)296 :1339 ،

گفتنی است که میرزا تقیخان امیرکبیر در طول مدت اقامت در عثمانی با وجود وظایف سنگین و
دشواری که درباره مذاکرات مرزی بین ایران و عثمانی داشت به مسائل دیگری نیز توجه میکرد ،چنانکه
به جان داودخان مترجم هیئت دستور داده بود که چند کتاب معتبر تاریخی جغرافیایی و سیاسی را که
امیرکبیر انتخاب کرده بود به زبان فارسی ترجمه کند .بعد از درگذشت محمدشاه میرزا تقیخان امیرکبیر
در تجهیز سپاه «آذربایجان» برای رفتن به تهران نقش اساسی ایفا کرده است و ناصرالدین میرزا پس از
ورود به تهران ( 1848م  1226.ش) به تخت نشست .در همین زمان بوده است که ناصرالدینشاه لقب
میرزا تقیخان را از امیرنظامی به لقب جلیل امیرکبیر «اتابک اعظم» تغییر داد و طبق فرمانی وزارت را به
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شایانذکر است که؛ ناصرالدینشاه در آغاز سلطنت خویش از امیرکبیر بیشترین حمایتها را
میکرد و بهمنظور مزیت قرابت «ملکزاده خانم عزت الدوله» خواهرش را به عقد ازدواج او درآورده
بود .با این وجود ،میرزا تقیخان امیرکبیر زمانی که به دستور ناصرالدینشاه به وزارت رسید کلیه
کارهای سلطنت را به عهده خود گرفت و در رفع اغتشاشات و شورشهای کشور که حاصل وزارت
حاجی میرزا آقاسی بود تالش زیادی را متقبل شد .بهطوریکه در زمان این وزیر اوضاع مالی کشور
سرو سامان یافت و جمع و خرج مالیاتها منظم شد و نیروی نظامی ایران پیشرفت کرد .امیرکبیر
میخواست که اهل ایران آسوده و در رفاه باشند .ولی بنا به نوشته کلمنت مارکام «خشونت و طبع
و کبر و نخوت زیاد داشت و خبط و خطای عظیم او با همه عقل و زیرکی که داشت این بود که در
تقرب به شاهنشاه جوان اظهار عبودیت و فروتنی میکاست و احترامی که پادشاهان را فرض است
امیرنظام رنجش پیدا کرد به حدی که صبر و تحمل آن مشکل بود»(مارکام.)138 :1364 ،

این عوامل باعث شد که دشمنان میرزا تقیخان امیرنظام به مقصود خود برسند و او را معزول و
منکوب کنند ،ولکن به همین اکتفا نکردند و به قدری اسباب زحمت شاه شدند تا آنکه امیر را به قتل
رساندند ـ و همچنین ـ بزرگان و اعیان ایران بر صدارت و استقالل امیرنظام حسد میبردند و برای آنکه
امیر به جهت دولت صرفهجویی میکرد و از مواجب ایشان کسر نموده بود با او دشمن بودن» با قتل امیر
به آرزوی خود رسیدند» .در اسنادی که از این دوره باقی مانده است علت عزل امیرکبیر غرورهای شخصی
و حرکات ناهنجار او و...ذکرشده است (همان142-141 ،؛ نصیری.)15 :1370 ،

 )4-2تأثیر مکتب تبریز ،در شکلگیری شخصیت امیر
واژه شخصیت در اصطالح معنای بلندی مقام را میرساند ،ولی شخصیت در تعریف عامیانه مترادف
با اصطالح «نفوذ» و «اعتبار» است ،شخصیت عبارت از شخص است که جنبه «استیال طلب» و «جذاب»
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خوار همی داشت و متدرجاً بواسطة سوء رفتار و حرکات او طبع شهریار تا جدار از میرزا تقیخان

و پر قدرت است .از طرف دیگر شخصیت ،شامل همه گرایشهای اکتسابی میشود که یک فرد در طی
دوران زندگیاش آنها را کسب میکند و از این روست که گفته میشود محیط و عوامل محیطی در
تشکیل شخصیت یک فرد نقش اساسی دارد (ناویل259 :2536 ،؛ کارور.)62:1387،

از این رو میتوان گفت که؛ در تشکیل و مخصوصاً در تحول شخصیت انسان دو عامل عمده حائز
اهمیت است:
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1ـ تماس و رابطه سازمانیافتهای که هر فرد در طول حیاط خود با دیگران دارد.
2ـ تمایل و عالقه به رشد و موفقیت نیز در تحول شخصیتی نقش ایفاء میکند.
تماس و رابطه سازمانیافته با افراد و نیز عوامل گوناگون محیطی ازجمله :محیط خانه و تعلیم و تربیت،
محیط شغل و حرفه و  ...را در برمیگیرد؛ بنابراین محیط زندگی و تجاربی که انسان در دوران کودکی و
مهر و مومهای اول زندگی از آن به دست میآورد .در چگونگی اعمال و رفتار او تأثیر به سزایی دارد و پایه
تشکیلدهنده شخصیت او بهحساب میآید (جبلی.)52 :1371 ،

علیاکبر سیاسی به نقل از فروید در کتاب «نظریههای شخصیت» نوشته است که؛ شخصیت هر فرد
در پنج سال اول زندگی او پایهریزی و طراحی میشود؛ و تغییر و تحوالتی که از آن پس در تمام مدت
زندگی شخصیت فرد پیدا میکند متأثر از این پایه متناسب با آن خواهد بود ...بهطوریکه؛ شخصیت فرد
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بزرگسال بر پایهای آن چیزی است که در کودکی پایهریزی شده و بنای شخصیت بر روی این پایه قرار
میگیرد متناسب با درجه استحکام یا سستی و  ...آن پایه شخصیتی خواهد بود (سیاسی.)7 :1367 ،

شرایط و محیط زندگانی میرزا تقیخان را در دوران کودکی که پایهریزی و تشکیل شخصیت انسان
است؛ دستگاه بزرگ قائممقام اول میرزا عیسی تشکیل میداد .خانواده قائممقام یکی از مترقیترین
کانون خانوادگی آن عصر بهحساب میآمدند .برای اینکه در زمان قائممقام اول برای اولین بار نیاز کشور
به تحوالت در یافته شد؛ و در زمان این شخص برای اولین بار قافلهی محصلین بهسوی انگلستان روانه
شد در زمان میرزا ابوالقاسم ثانی نیز همان سیره دنبال شد .میرزا تقیخان امیرکبیر جوانی را به خدمت
قائممقام در آذربایجان گذراند و این منطقه نیز در آن عصر به علت موقعیت جغرافیایی مهد ترقی و تجدد
بود و از آن جا که «آذربایجان» نزدیکترین ناحیه به «روسیه» بود زودتر تحت تأثیر مظاهر تمدن
جدید قرار گرفت ،پس خیلی طبیعی است که این مقدمات نیز خطوط اساسی و برجستهای در فکر امیر
باقی گذاشته بود.
از طرف دیگر در دوران جوانی به دلیل اینکه امیرنظام از هر سو مورد اعتماد دولت وقت ایران بود
بهعنوان لشگر نویس میرزا محمدخان زنگنه امیرنظام تعیین شد تا اطالعاتی از عملکرد امیرنظام به
قائممقام بدهد؛ بنابراین امیرنظام یکی از رجال بود که در تکمیل شخصیت امیر نقش اساسی داشته
است (بینا ،1348 ،جلد دوم.)150 :
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دستگاه امیرنظام بود ،کاردانی و راستکرداری میرزا تقیخان موجب ترقی او شد و جای خود را در دل
قائممقام و امیرنظام و فریدون میرزا پس از نایبالسلطنه باز کرد ،مستوفی نظام شد و دیری نگذشت که
به وزارت نظام آذربایجان رسید»(نائبیان.)81 :1389 ،

حضور امیر در روسیه و عثمانی نیز تأثیر در شکلگیری شخصیت او داشت ،چرا که با این حضورها
بود که امیر ترقیات دنیای جدید را به وضوح مشاهده کرد ،ولی همانطور که گفته شد اصلیترین عامل
شکلدهنده شخصی امیرکبیر حضور او در دستگاه قائممقامها در تبریز بود که خاندان قائممقام اقدامات
کارسازی در این زمان در راستای توسعه ایران انجام دادند و از طرف دیگر موقعیت جغرافیایی تبریز نیز در
ورود افکار نو در ایران مؤثر بود و امیر هم در دستگاه آذربایجان تبریز پرورش یافته بود.
سید جواد طباطبایی در کتاب «تأملی درباره ایران و مکتب تبریز» درباره اهمیت مکتب تبریز
مادی کشور و تجددخواهی در قلمرو اندیشه بود آگاهی از بحرانی که در اندیشه به وجود آمد در ایران
سابقه نداشت با تشکیل دارالسلطنه تبریز ،نخست ،در بیرون «بساط کهنه» دربار تهران ،در عمل «طرح
نو» دارالسلطنه تبریز افکنده شد» (طباطبایی.)135 :1386 ،

لذا امیر نیز پرورشیافته همین مکتب بود که بانیان اولیه این مکتب ،خاندان قائممقام ،عباس میرزا،
خاندان مقدم مراغهای و  ...بودند و امیرکبیر تداومدهنده اندیشههای این مکتب بود؛ و اصوالً وجود عباس
میرزا نایبالسلطنه و میرزا عیسی قائممقام که خود بزرگترین مرکز اصالحطلبی و محور جمیع حرکات
و جنبشهای ترقیخواهانه در زمینه های مختلف اقتصادی و  ...در ایران محسوب میگردیدند باعث شد
که ایران در زمان این اشخاص صاحب افرادی شود که در ترقی و تحوالت ایران نقش ایفاء کنند؛ و بنا به
نوشته نجمی «اگر دست سرنوشت و بازی تقدیر میرزا تقیخان را جذب این کانون نمیکرد ،شاید اصوالً
امیرکبیر به آن شکل بهصورت و معنی که گام در تاریخ معاصر ایران نهاد و کارهای بزرگی از وی به منصه
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مینویسد« :با آغاز مکتب سده میانه ایران به پایان رسید و سدهای آغاز شد که دو وجه عمده آن نوسازی

ظهور رسید ،به وجود نمیآمد»(نجمی.)14 :1368 ،

 )4-3امیرکبیر و غلبه به بحرانهای مالی از طریق اصالحات
مسئله اقتصاد و اصل تجارت و صادرات و واردات یکی از اصول مهم استقالل سیاسی و همچنین
انباشت ثروت و کاهش وابستگی هر کشور به دیگر کشورها است؛ و کشوری که دارای استقالل سیاسی
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و صنعت پیشرفته و کشاورزی و تولیدات و ابعاد مختلف آن نباشد ،ناچارباید برای گردانیدن چرخهای
مختلف اقتصادی و تأمین نیازمندیهای مادی و ضروریات اولیه زندگی خود ،نگاه بهسوی خارج از مرزهای
کشور خود کند «و آنچه ذخیره پولی و طال و پشتوانه ارزی دارد به دیگر کشورها بدهد» تا احتیاجات خود
را از این طریق تأمین کند.
همانطور که در گفتارهای قبل اشاره شد ،نفوذ اقتصادی کشورهای خارجی در این دوره در ایران
بیشتر بود و با واردات کاالهای و مصنوعات خود باعث فلج شدن اقتصاد و صنایع ایران شده بودند بر
این مبنا امیر نخستین اقدام خود را در سالمسازی اقتصاد ،جلوگیری از صدور طال از ایران قرارداد چرا
که در بلند مدت صدور طال از ایران باعث کاهش ثروت در جامعه میشد و دولت را در مزیقه مزمن
مالی قرار میداد .در این راستا امیر تصمیم گرفت که بهجای وارد ساختن این کاالها ،کارخانجات تولید
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پارچه و ...تهیه نماید ،قبل از این کار ،مردم ایران را وادار ساخت که از پارچههای تولیدی خود ایران
را استفاده نمایند ،بعد از آن میرزا تقیخان امیرکبیر عموم مردم را تشویق نمود تا از لوازم و وسایلی
استفاده کنند که در خود ایران تولید میشود.
بدون آنکه سعی در واردکردن آن از خارج کنند .این عملکرد میرزا تقیخان طوری در میان
حکام و مسئوالن الزم الرعایه شد که؛ حتی حاکم بوشهر از صادر کردن اسب و االغ توسط بازرگانان
انگلیسی به هندوستان جلوگیری نمود و گفت که صادرات این چهار پایان موجب کمیابی این
جانوران در ایران میشود .در برابر این اقدام گویا دولت انگلیس جلوی صادر کردن تریاک به انگلیس
را گرفت .از طرف دیگر میرزا تقیخان امیرکبیر به اهمیت بازرگانی و تجارت صادرات و واردات
پی برده بود و میدانست برای اینکه صادرات ایران زیاد شود باید راههای کلی کشور امن گردد ،به
همین دلیل در ایجاد امنیت در جادهها و حفظ اموال مسافرین سعی بیشتری نمود و در این زمینه
سیاستی را اتخاذ نمود که مسافرین و کاالهای آنها بدون هیچگونه مزاحمتی ،در تمام کشور در
تردد باشند و کاالها و تجار و مسافرین در امنیت باشند (نجمی147 :1368 ،؛ انصاری رنانی.)485 :1380 ،

حمداهلل مستوفی دراینباره مینویسد« :امیرنظام عالقه زیادی به امنیت راهها داشت و [در زمان او] بزودی
طوری امنیت حاصل شد که مسافر و کاال بدون هیچ مزاحمت در کل کشور به گردش افتاد ،اگر کسی هم
تهور میکرد و باری از قافلهای میزد همین که بعد حساب عواقب کار میکرد ناچار بود مال را در راه بیندازد
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دزدیها هم به حدی اطمینان حاصل بود که به تناسب دوری و نزدیکی محل واقعه با مرکز برای پیدا شدن
آن تاریخ تعیین و به صاحب مال گفته میشد «فالن روز بیا و مالت را بگیر»(مستوفی ،1360 ،جلد اول.)72 :

از طرف دیگر امیر با ایجاد کارخانههای جدید در ایران تالشهای گسترده در راستای توسعه کاالهای
موردنیاز جامعه ایران در عصر ناصرالدینشاه انجام داد .الزم به تذکر است که؛ همزمان با ورود علوم جدید
به کشور ،برخی صنایع و کارخانهها در گوشه و کنار ایران پا گرفت .صنایع نظامی از زمان عباس میرزا و
قائممقام فراهانی پایهگذاری شده و در دوره امیر نیز تداوم پیدا کرد (قنبری24 :1386 ،؛ رزاقی.)16 :1376 ،

میرزا تقیخان از نظر ایجاد رقابت در مقابل صنایع خارجی کارگران و صنعتگران ایرانی را به
انواع و اقسام ممکنه تشویق نموده و آنها را وادار نمود تا در ایران با صنایع خارجی رقابت کنند و
برای این کار اوالً هنرمندان ایرانی را به ساختن ادوات و آالت و صنایع جدید اروپا تشویق کرد تا
همچنین ،امیر با ساختن بازار امیر در تهران بر رونق این شهر افزود؛ و این بازار یکی از بازارهای
بزرگ درزمان ناصرالدینشاه بود و احداث آن موجب خوشحالی تجار و بازرگانان ایرانی شد .در بخش
به صنایع جدید برخی کارخانهها همچون کارخانه نساجی و … به وجود آمدند؛ که این کارخانجات
بیشتر کاالهای ایرانی را تولید میکردند .انواع مختلفی از پارچهها ،شالهای امیری و شالهای
کشمیری و ...مخملهای امیری و ماهوتهای اصفهان و یزد و کاشان در این کارخانهها تولید میشد.
بهطوریکه رونق تولید این پارچهها در دوره ناصری باعث شد تا بازار پارچههای خارجی در ایران از
رونق بیفتند و همه این اقدامات در راستای جلوگیری از خروج ثروت از جامعه و همچنین کاهش
وابستگی به غرب صورت میگرفت (انصاری رنانی71 :1380 ،؛ نجمی.)148 :1368 ،

میرزا تقیخان امیرکبیر برای تکمیل برنامههای صنعتی ایران در این دوره شش نفر صنعتگر
را برای تعلیم و کارآموزی در رشتههای گوناگون صنعتی به کشور روسیه فرستاد و دو نفر را روانه
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اروپا عقب نمانند (مکی.)95 :1337 ،

عثمانی نمود که؛ سرپرستی این گروه با حاجی میرزا محمد تاجر تبریزی بوده است .این گروه بعد
از آمدن به ایران با خود ماشینآالت صنعتی متعددی آوردند و به احداث کارخانههای جدید اقدام
نمودند ،ازجمله این افراد« ،آقا رحیم اصفهانی» بود که در دارالخالفه تهران کارخانه بلورسازی
تأسیس کرد ،حاجی محمد تاجر تبریزی در ساری کارخانه شکر سازی ،کارگاه چینی سازی و
تجارتی ایجاد کرد .بعد از مرگ میرزا تقیخان امیرکبیر نیز فرستادن صنعتگران به خارجه ادامه
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داشت .بهطوریکه در این دوره عدهای هنرآموزی به فرانسه رفتند که در آن میان ،هیجده تن برای
آموختن ماهوت بافی ،چدن سازی ،رویگری و دیگر صنایع مفید در نظر گرفته شد و حسنعلی خان
امیرنظام گروسی سفیر ایران در پاریس سرپرستی آن را بر عهده داشت (آدمیت ،1323 ،جلد دوم.)248 :

همچنین صنعتگران داخلی مورد تشویق دولت وقت قرار گرفتند چون در این زمان تقاضای خرید
سماور که از روسیه به ایران وارد میشد در ایران زیاد شده بود باعث شد تا میرزا تقیخان امیرکبیر مبلغی
را در اختیار یک صنعتگر ماهر اصفهانی قرار دهد و او را مأمور کند تا از روی سماورها ،مشابه آن را بسازد.
اما با بر کناری میرزا تقیخان مقامات دولتی او را احضار کرده وجهی که امیرکبیر در اختیار او گذاشته
بود ،مطالبه کردند (مدنی .)51-50 :1374 ،نمونههای دیگر در تبریز و کاشان بود «استاد حسن نام تبریزی
صندوق خزینه را که بسیار محکمی طوری ساخت که دستکمی از صندوقهای فرنگی نداشت» در
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روزنامه وقایع التفاقیه در بخش اخبار آذربایجان دراینباره آمده است« :از قراری که روزنامه تبریز که در
هفته گذشته رسیده نوشته بودند که استاد حسن نام تبریزی دو عدد صندوق خزینه بسیار خوب ساخته
است که مقابل صندوقهای خوب که در ممالک فرنکستان میسازند هست و هر یکی هم یک خروار
وزن دارد و ممتاز ساختهشده است» (وقایع التفاقیه ،دوم ربیع االول  ،1268جلد یک ،نمره چهل و هشت.)250 :

از سوی دولت نیز فعالیتهایی در راستای احداث کارخانهها صورت پذیرفت .دو کارخانه شکر سازی در
میدان اراک شهر ساری و بار فروشی احداث شد و شکر مازندران را تصفیه کرده و قند سفید در میآوردند؛ و
در این زمینه زراعت نیشکر در مازندران و خوزستان را توسعه بخشید و زارعین این مناطق را تشویق نمود و از
پرداخت مالیات معاف داشت به این ترتیب در مدت کوتاهی مقدار زیادی از شکر سرخ تولید شده در مازندران
و خوزستان برای فروش به بازارهای ایران روانه شد و این خود باعث شد تا به تجارت شکر دولتهای خارجه
نقص وارد شود و این کشورها جایگاه خود را در بازارهای ایران از دست دهند (مکی.)95 :1337 ،

از دیگر کارخانههای احداثشده توسط امیر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کارخانهچینیسازی،کارخانهکاغذسازی،کارخانهبلورسازیکارخانهحریربافی،چلواربافیوکالسکهسازی
که به همت امیرکبیر در ایران دایر شدند (آدمیت ،1323 ،جلد دوم246 :؛ هاشمی رفسنجانی.)86-84 :1363 ،

در بخش مربوطه به معادن اقداماتی شد ،فریدون آدمیت دراینباره مینویسد «میرزا تقیخان در دوره
کوتاه زمامداری خود برای صنعتی کردن ایران ،اقدامات مفیدی کرد و ازجمله استخراج معادن ایرآنهمت
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معادن ایران صادر کرد؛ که طبق این فرمان اوالً؛ کلیه اتباع ایران با کسب اجازه حق استخراج معادن را
داشتند .ثانیاً؛ تا مدت پنج سال از پرداخت هر گونه مالیات دولتی معاف بودند .تدابیر و اقدامات امیر در
ترویج استخراج معادن بسیار مؤثر افتاد و بهرهبرداری از معادن شروع گردید ،از آن جمله استخراج معادن
قراجهداغ آذربایجان بود .میرزا تقیخان با همان سابقهای که از معادن قراجهداغ داشت بهرهبرداری از آن
دست یازید و «میرزا آقاسی خان» را مأمورین مهم کرد میرزا آقاسی خان در این باب اهتمام بسیاری به
خرج داد و بکار استخراج سر و صورتی بخشید و مسهایی که به دست میآمد بیشتر به مصرف توپریزی
میرفت» با قتل امیر استخراج این ناحیه مسکوت ماند (آدمیت ،1323 ،جلد دوم.)256-254 :

بر اساس آنچه گذشت میتوان گفت که؛ حضور میرزا تقیخان در تبریز بر اندیشههای او تأثیر گذاشت
و تحوالت اقتصادی در راستای جلوگیری از خروج ثروت از جامعه و کاهش وابستگی ،زمان این صدراعظم
نایبالسلطنه تبریز برداشته شد و این تحوالت زمینهای را فراهم نمود تا میرزا تقیخان در آینده دنباله این
تحوالت را بگیرد چنانچه موارد فوقالذکر مبین این مدعاست.
نتیجهگیری
در ایران عصر قاجار بحرانهای مالی بهطور منظم یکی پس از دیگری میآمد که دو موج بزرگ آن یکی در
فاصله دهه  1820م 1200 /ش تا  1850م 1230 /ش و دیگری از دهه  1880م 1260 /ش به بعد شایان
ذکرند در این راستا عوامل چندی دخیل بودند که از آن جمله میتوان به جنگها و شورشهای داخلی
و خارجی ،نبود یک سیستم درست مالیاتی ،هزینههای سنگین دربار و حرمسرای شاهی ،بخششهایی
بیمورد و نهایتاً به ادغام اقتصاد ایران در نظام جهانی که باعث کاهش ارزش پول ملی شد اشاره کرد.
با این مالحظات باید گفت که در این دوران ایالت آذربایجان به «مرکزیت تبریز» بهعنوان دومین
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متأثر از مکتب تبریز بوده است .برای اینکه اولین تحوالت در زمینه اقتصاد و کاهش وابستگی از سوی

کانون سیاسی کشور؛ نقش اساسی در تحوالت اقتصادی و غلبه بر بحرانهای مالی ایفا میکرد چرا که
مناسب جغرافیایی این ایالت ،باعث شده بود که بهعنوان «دروازه اروپا» شناخته شود و افکار و
موقعیت
ِ
اندیشه های اروپایی زودتر در این ایالت رسوخ نماید.
از طـرف دیگـر ولیعهـد نشـینی ایـن ایالـت در دوره قاجـار و حضـور خانـدان قایـم مقـام در تبریز
زمینـهای را فراهـم نمـود کـه مـا در ایـن دوره بـا مکتبی به نـام «مکتب تبریز» کـه بانیـان آن خاندان
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قایـم مقـام ،مقـدم مراغـهای و  ...بودنـد و اندیشـه آنان در تشـکیل افـکار مترقی خواهانه عبـاس میرزا،
امیرکبیـر و  ...دخیـل بوده اسـت روبه رو شـویم.
آن چیزی که در راستای غلبه بر بحرانهای مالی از سوی مکتب تبریز از منابع استنباط میشود این
است که در این دوره اصالحاتی از سوی عباس میرزا قاجار و امیر کبیر که هر دو از مکتب تبریز «آبشخور
فکری» داشتهاند صورت گرفت ازجمله اینکه عباس میرزا قاجار برای جلوگیری از خروج ثروت از جامعه
اقدام به اصالحاتی همچون ایجاد کارخانه ماهوت بافی و  ...کرد و از این طریق سعی نمود تا بخشی از
ثروتِ جامعه را که صرفِ خرید لباسهای جنگی از خارج میشد در داخل کشور نگه داشته و به گردش
درآورد .از طرف دیگر او با ایجاد امنیت در راههای مهم تجاری ازجمله جاده «ترابوزان به تبریز» تا حدودی
توانست درآمد کمرکات را بیفزاید و از این طریق کمک اساسی به افزایش ثروت در جامعه نمود.
فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آذرآران ▪ سال سیزدهم ▪ شماره  43و ▪ 42زمستان ▪ 1394

دنباله اقدامات اصالحی عباس میرزا را امیرکبیر که دست پروره «مکتب تبریز» بود در پی گرفت.
امیرکبیر برای غلبه بر بحرانهای مالی نخستین اقدام خود را در اصالح امور مالی ،خزانه تهی شده ایران
قرارداد او در این راستا از میزان مواجب و مستمریهای کآلنکه بدون هیچ ضابطهای به افراد دولتی
پرداخت میشد کاست ،از طرف دیگر برای اینکه ثروت جامعه را در درون کشور به چرخش درآورد
به سیاستهای تشویقی روی آورد در دوران صدارت او بخش بزرگی از اصالحات در راستای افزایش
درآمد کشور صورت گرفت کارخانههای مختلفی ازجمله کارخانه بلورسازی ،شکر سازی و ...در راستای
خودکفایی صنعتی در کشور و کاهش خروج ثروت از جامعه ایجاد گردید از طرف دیگر ایجاد امنیت در
راه های تجاری برای افزایش درآمدها ازجمله مهمترین اقدامات امیر بوده است.
بنابراین با تالشهای عباس میرزا و امیر کبیر تا حدودی دولت بر بحرانهای مالی توانست غلبه کند
اما با مرگ این دو شخص بحرانهای مزمن مالی در اثر سوءاستفادههای درباری دوباره گریبان گیر دولت
ایران شد از این زمان وابستگی بر وامهای خارجی زیادتر شد.
منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسی:
کتب:
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1ـ اتحادیه (نظام مافی) ،منصور؛ سیروس سعد وندیان ( ،)1362سیاق معیشت در عهد قاجار (سیاق یک) حکمرانی و ملکداری (مجموعه
اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) ،جلد اول ،تهران :نشر تاریخ ایرام.
2ـ امانت ،عباس ( ،)1383قبله عالم (ناصرالدینشاه قاجار و پادشاهی او  1247 -1313ﻫ.ق) ،ترجمه حسن کامشاد تهران ،نشر کارنامه.
3ـ امانت ،عباس ( ،)1383قبله عالم (ناصرالدینشاه قاجار و پادشاهی او  1247-1313ﻫ.ق) ،ترجمه حسن کامشاد ،تهران :نشر کارنامه.
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4ـ امینالدوله ،میرزا علی خان ( ،)1370خاطرات سیاسی امینالدوله ،به کوشش حافظ فرمانفرمائیان ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
5ـ انصاری رنانی ،قاسم؛ قنبر علی کرمانی ( ،)1380تجارت در دوره قاجاریه ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
6ـ آبراهامیان ،یرواند ( ،)1379ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمدی ،محمد ابراهیم فتاحی ،تهران :نشر نی.
7ـ ( ،)1391تاریخ ایران نوین ،ترجمه شهریار خواجیان ،تهران :بینا.
8ـ آدمیت ،فریدون ( ،)1323امیرکبیر و ایران ،جلد دوم ،تهران :انتشارات شرکت سهامی.
9ـ آر .کدی ،نیکی ( ،)1381ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان ( 1175-1304ش) ،ترجمه مهدی حقیقت خواه تهران :انتشارات ققنوس.
10ـ آوری ،پیتر ( ،)1363تاریخ معاصر ایران «از تأسیس تا انقراض سلسله قارجاریه» ،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران :انتشارات
مطبوعات عطائی.
11ـ بامداد ،مهدی ( ،)1371شرح حال رجال ایران در قرن  12و  13و  14هجری ،تهران :انتشارات زوار.
12ـ بهرامی ،عبداهلل ( ،)1363خاطرات بهرامی «آخر سلطنت ناصرالدینشاه تا اول کودتا» ،چاپ اول ،تهران :انتشارات علمی
13ـ بینا ،علیاکبر ( ،)1342تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران از گلناباد تا ترکمن چای ،جلد یک ،تهران :انتشارات دانشگاه.
14ـ پورحسین خونیق ،ابراهیم ،1389 ،آذربایجان ولیعهد نشین (تاریخ سیاسی ،اجتماعی در عصر قاجار) ،تبریز :انتشارات شایسته.
15ـ ترابی فارسانی ،سهیال ( ،)1384تجار مشروطیت و دولت مدرن ،تهران :انتشارات تاریخ ایران.
16ـ تیموری ،ابراهیم ( ،)1332عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات ایران ،تهران :انتشارات اقبال.
ت خارجی امیرکبیر ،با پیشگفتاری از دکتر عبدالرض هوشنگ مهدوی ،تهران :انتشارات جویا.
17ـ جبلی ،علیرضا کاوه ( ،)1371سیاس 
18ـ جمال زاده ،محمدعلی ( ،)1325گنج شایگان «اوضاع اقتصادی ایران در ابتدای قرن بیستم» ،برلین :نشر کاوه.
19ـ جوادی ،شفیع ( ،)1350تبریز و پیرامون ،تبریز :نشر دانشگاه.
20ـ جهانگیر میرزا ( ،)1327تاریخ نو (حوادث دوره قاجاریه از سال  ،)1247-1240به سعی و اهتمام عباس اقبال ،تهران :نشر کتابخانه
علیاکبر.
21ـ رزاقی ،ابراهیم ( ،)1376آشنایی با اقتصاد ایران ،تهران :نشر نی.
22ـ زیبا کالم ،صادق ( ،)1386ما چگونه ما شدیم «ریشهیابی علل عقبماندگی ایران» ،تهران :نشر روزنه
23ـ سردار نیا ،صمد ( ،)1386تبریز شهر اولینها ،تبریز :نشر اختر.
24ـ سیف ،احمد ( ،)1373اقتصاد ایران در قرن نوزدهم ،تهران :نشر چشمه.
25ـ شمیم ،علیاصغر ( ،)1342ایران در دوره سلطنت قاجار (قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم ﻫ.ق) ،تهران :انتشارات علمی.
26ـ شوستر ،موگان ( ،)1357اختناق ایران ،ترجمه ،ابوالحسن موسوی شوشتری ،با تصحیح و مقدمه و حواشی و اسناد محرمانه منتشر نشده
در ایران توسط فرامرز برزگر ،اسمعیل رائین ،تهران :انتشارات بنگاه مطبوعاتی صفیعلی شاه.
27ـ طباطبائی ،سیدجواد ( ،)1386تأملی دربارة ایران «مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی» ،تهران:
28ـ عون اللهی ،سیدآقا ( ،)1389تاریخ پانصد سال تبریز از آغاز دوران مغوالن تا پایان دوره صفویه ،ترجمه پرویز زارع شاهمرسی ،تهران:
انتشارات امیرکبیر.
29ـ عیسوی ،چارلز ( ،)1369تاریخ اقتصاد ایران (قاجاریه  1332 -1215ﻫ.ق) ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :نشر گستره.
30ـ فرانکلین ،ویلیام ( ،)1358مشاهدات سفر از بنگال به ایران در مهر و مومهای  1787 -1786م ،ترجمه محسن جاویدان ،تهران:
نشر مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی.
31ـ فوران ،جان ( ،)1390مقاومت شکننده «تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال  1500میالدی مطابق  879ش تا انقالب ،ترجمه
احمد تدین ،تهران :انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
32ـ قنبری ،علی ،حسین صادقی ( ،)1386تحوالت اقتصادی ایران ( ،)1تهران :انتشارات سازمان سمت.
33ـ کاتوزیان ،محمدعلی همایون ( ،)1372اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلة پهلوی ،ترجمه محمدرضا نفیس؛ کامبیز
عزیزی ،تهران :نشر مرکز.
34ـ کارور ،چارلزاس؛ مایکل اف .شییر ( ،)1387نظریههای شخصیت ،ترجمه احمد رضوانی ،چاپ دوم ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
35ـ کاظم زاده ،فیروز ( ،)1354روس و انگلیس در ایران ( 1914-1864م) ،پژوهش درباره امپریالیسم ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران :شرکت
سهامی.
36ـ ُکرزن ،جر  3ج .ن .لُرد ( ،)1349ایران و قضیه ایران ،ترجمه ع .وحید مازندانی ،جلد اول ،تهران :انتشارات کتاب.
37ـ لمتون ،ا.ک.س ( ،)1345مالک و زارع در ایران ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران :انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
38ـ مارکام ،کلمنت ( ،)1364تاریخ ایران در دوره قاجاریه ،ترجمه میرزا رحیم فرزانه ،به کوشش ایرج افشار ،بیجا :بینا.
39ـ محبوبی اردکانی ،حسین ( ،)1354تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران ،جلد اول ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
40ـ مدنی ،محمدباقر ( ،)1374موانع توسعه اقتصادی ایران مقایسه با ژاپن ،چاپ اول ،تهران :انتشارات شهرآب.
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41ـ مکی ،حسین ( ،)1337زندگانی میرزاتقی خان امیرکبیر ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات کتابفروشی محمدعلی علمی
42ـ مینورسکی ،والدیمر ( ،)1327تاریخ تبریز ،ترجمه عبدالعلی کارنگ ،تبریز :بینا.
43ـ نادر میرزا ( ،)1373تاریخ و جغرافی دارالسلطنة تبریز ،مقدمه و تصحیح و تحشیه غالمرضا طباطبائی مجد ،چاپ اول ،تبریز :انتشارات ستوده.
44ـ ناویل ،پیر ( ،)2536روانشناس رفتار ،ترجمه حسن میناییفر ،تبریز :نشر دانشگاه.
45ـ نجمی ،ناصر ( ،)1368چهره امیر ،تهران :انتشارات مطبوعات عطایی.
46ـ ورهرام ،غالمرضا ( ،)1385نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار ،تهران :انتشارات معین.
47ـ هاشمی رفسنجانی ،علیاکبر ( ،)1363امیرکبیر (قهرمان مبارزه با استعمار) ،تهران :انتشارات دفتر اسالمی.
48ـ هدایت ،رضاقلی خان ( ،)1339تاریخ روضةالصفای ناصری ،با فهارس ،اعالم و قبایل و کتب که با چاپهای دیگر متمایز است ،قم:
انتشارات خیام
49ـ هدایت ،مخبرالسلطنه ( ،)1363گزارش ایران «قاجاریه و مشروطیت» با مقدمهای از سعید وزیری ،باهتمام محمدعلی صوتی،
تهران :نشر نقره.
50ـ هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ( ،)1386تاریخ روابط خارجی ایران «از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی ،تهران:
انتشارات امیرکبیر.
51ـ یغمایی ،اقبال ( ،)1376مدرسه دارالفنون ،به انضمام تاریخچه دارالفنون و مدارس شرعی و علمیه ،تهران :سروا.
اسناد چاپ شده:
52ـ قاضیها ،فاطمه ( ،)1380اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدینشاه تا سقوط قاجاریه ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
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روزنامه جات:
53ـ کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1373روزنامه وقایع التفاقیه ،جلد دوم ،شماره های صد و سی و یک تا دویست و شصت،
تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
مقاالت:
54ـ نائبیان ،جلیل (« ،)1390نقش انگلیس در انعقاد عهدنامه گلستان» ،تبریز :مؤسسه فرهنگی آران.
55ـ نائبیان ،جلیل؛ جواد علی پور سیالب (« ،)1389محمد حسن خان زنگنه امیر نظام آذربایجان» ،مؤسسه تحقیقاتی آران ،شماره .27 -26

گـــــــــــزارش

موسسـه مطالعاتی و تحقیقاتی آذربایجانشناسـی دانشـگاه تبریـز در روند ایجاد سلسـله ارتباطات
متقابل علمی بین اسـاتید و دانشـجویان دانشـگاه تبریز با دانشجویان و اساتید و مراکز علمی تحقیقاتی
کشـورهای حـوزه تمدنـی ایـران ،تیمهای علمی متعـددی را در بازههای زمانی مختلف برای آشـنایی با
فضـای علمـی و فرهنگی کشـورهای همسـایه اعزام میکنـد و در مقابـل با پذیـرش گروههای مختلف
دانشـجویی و اسـاتید از کشـورهای همسـایه و شـرکت دادن آنهـا در برنامههـای علمـی و فرهنگی و
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ادبـی ،موجبـات انتقـال فرهنـگ و ادب و تاریـخ کشـورمان و منطقـه آذربایجـان بـه آنها میشـود که
ایـن عمـل خـود عامـل ارتباطـی قـوی و محکمیشـده اسـت بـرای آشـنایی و ذهنیـت منفیزدایی از
شـخصیتها و نخبگان کشـورهای همسـایه از ایران و دفع تبلیغات سـوء دشـمنان ایران اسلامی.
این بار کشور هدف و مقصد جمهوری گرجستان بود که به دلیل قرار گرفتن در قفقاز مرکزی و
واقعشدن در انتهاییترین نقطه اروپا در شرق توجه نخبگان را به خود جلب میکند .وجود و حضور
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حدود  850هزار نفر مسلمان شیعه آذریزبان در این کشور ظرفیت و فرصت و دلیل مناسبی جهت
برنامهریزی دقیق و جامع برای موسسه آذربایجانشناسی بوده و است تا این بخش از حوزه تمدنی
ایران اسالمی را در دایره اهداف خود ببیند و با بهرهگیری از این ظرفیت سوابق ارتباطی فرهنگ گرجی
ی نکرده با بیاطالع ماندن
با آذری را در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران یادآور و احیا نماید تا خدا 
مردم آن کشور از واقعیات همسایگان خود ،تورهای پهنشده صهیونیستی ،آمریکایی بیش از این اوضاع
را بر برنامهریزان فرهنگی دو طرف تنگ ننماید .هرچند رژیم جعلی اسرائیل بازار تکنولوژی و عرصه
سیاسی آن کشور را اشغال کرده است لیکن عالقهمندی و همتی که بخش اعظم دانشگاهیان و تعداد
قابلتوجهی از مردم آن کشور به فرهنگ و زبان و ادبیات ایرانی (فارسی و آذربایجانی) نشان میدهند
مسئولیت درد آشنایان ایران اسالمی را سنگینتر کرده و میتوان از این فضا بهرهبرداری فرهنگی و
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علمی کرد تا از ثمرات آن مردم هر دو کشور متنعم شوند.
وقتی به تاریخ سیاسی و ادبی کشور خود نظری میافکنیم تفلیس را بهعنوان پایگاهی تجاری و علمی
برای ایرانیان در دوران تجدد مییابیم .جدای از اینکه اکثر پناه برندگان به این کشو ِر آغازین نقطه نگاه به

اروپا از شرق از طیف روشنفکران غیردینی بودهاند و آثارشان عموماً تفکر منورالفکری را به ارمغان آورده
است؛ گرجستان باسابقه فرهنگی طوالنی در مجموعه جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی نیز از استحکام
هویتی برخوردار بوده است تا جایی که بنا به اظهار محققان  3500سال است که خط و زبان مردم این
کشور همان بوده که هست.
تیم اعزامی دانشگاه تبریز با هماهنگیهای به عملآمده با رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی در تفلیس
قرار مالقاتها و بازدیدهایی را با مدیران و محققان و نخبگان دانشگاهی ،اساتید شرقشناسی دانشگاهها و

دانشجویان و مدیران خانههای ایران در دانشگاهها و مدارس را ترتیب داده بود و با همت و تالش رایزنی
محترم فرهنگی و رئیس بخش شرقشناسی دانشگاه دولتی تفلیس و جدیت تیم اعزامی به همه برنامهها
جامه عمل پوشانده شد.
توجیه برنامههای سفر توسط رایزن محترم فرهنگی آغازین و کلیدیترین برنامه تیم بود که عصر روز
اول ( 17آبان ماه) انجام گرفت.
روز دوم حضور در گرجستان به دلیل اهمیت شهر کوتایسی در توجه و اهمیت دادن به فرهنگ و تمدن
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نم باران و پشت سر گذاشتن جادههای سرسبز و واقعاً روحبخش ،اعضای هیات اعزامی به دلیل مسافرت رئیس
دانشگاه با قائم مقام دانشگاه کوتایسی ،با دکتر شالوا گیرتادزه مالقات طوالنی مدتی داشتند.
در ابتدای این دیدار دکتر احمد فرشبافیان رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز و سرپرست
هیات اعزامی ضمن برشمردن جایگاه علمی ایران در دنیا به پیشرفتهای حیرتآور  37گذشته ایران اشاره کرد
و گزارش مختصری از وضعیت آموزشی و رشتههای تحصیلی در دانشگاه تبریز ارائه داد و برقراری ارتباط علمی
با دانشگاههای معتبر در سایر کشورها و برگزاری نشستهای تخصصی ادبی با موضوع مشترکات فرهنگی را از
اولویتهای دانشگاه تبریز دانست و گفت :این دانشگاه آمادگی دارد نسبت به پذیرش دانشجویان گرجستانی
جهت تحصیل و گذراندن دوره فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی توسط اساتید گرجی و انجام پژوهشهای مشترک
دانشگاهی و انتشار نشریات مشترک دانشگاهی در خصوص پیشینه فرهنگی و تمدنی دو کشور اقدام نماید.
و اعضای علمی این اتاق از برنامههای تیم اعزامی بود .این اتاق که به همت شرقشــناس معروف گرجستان
پروفســور بارتایا و با مساعدت رایزنی فرهنگی ایران راهاندازی شــده بود آثار ادبی و فرهنگی خوبی را هم از
نظــر کمیت و هم کیفیت در خود جــایداده بود؛ که امیدواریم بتوانیم پربارترش نماییم .در این دیدار دکتر
محمدمهدیپور هدف از این سفر را آشنایی با ظرفیتهای ایرانشناسی در گرجستان ذکر کرد و گفت :اساتید
بومی مسئولیت بسترسازی و معرفی فرهنگ ،زبان و ادبیات فارسی را در کشورها به عهدهدارند و افزایش کمی
و توسعه کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در سراسر جهان حاصل زحمات این عزیزان و عالقه فرهنگ دوستان
و اشتیاق برای فراگیری زبان و ادبیات فارسی میباشد.
مجتبی کامران فرد رایزن فرهنگی کشورمان ضمن تشکر از همکاری صمیمانه مسئولین دانشگاه کوتایسی
و اســتقبال از پیشــنهاد رایزنی فرهنگی برای همکاری با دانشــگاه تبریز گزارش مختصری از نحوه فعالیت
کرســیهای زبان فارســی و اتاقهای ایران در دانشگاههای گرجستان ارائه نمودند و در تبیین جایگاه زبان و
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در ادامه این دیدار بازدید از اتاق ایران در دانشگاه کوتایسی و آشنایی با مسؤولین و دانشجویان شرقشناسی

ادبیات فارسی در این کشور ،گفت :توجه ویژه مترجمان و نویسندگان گرجستان موجب شده آثار کالسیک
ادبیات ایران از قرن  12میالدی بهصورت جدیتر به زبان گرجی ترجمهشــده و در اختیار فرهنگ دوستان
این کشور قرار گیرد .وی در ادامه گفت :در دوره معاصر اشتیاق به فرهنگ و تمدن ایرانی در این کشور باعث
شد با اتکا به مشترکات و ریشههای تمدنی در دو کشور ،توسعه روابط ادبی بیش از گذشته موردتوجه نخبگان
قرار گیرد .رایزن فرهنگی کشورمان در پایان گفت :ایجاد و توسعه زمینههای همکاریهای علمی و دانشگاهی
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درواقع تضمین مناسبات همهجانبه در آینده میباشد و امیدواریم با ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه فرهنگ
بتوانیم زمینههای توسعه همکاریهای بیشتر را فراهم نماییم.
دیدار با  12نفر از اساتید بخش ادبیات انستیتو شرق شناسی دانشگاه تفلیس برنامه روز بعد هیات بود که
با استقبال گرم اساتید یادشده مواجه گردید.
در این دیدار پروفســور بارتایا رئیس انستیتو شرقشناسی دانشــگاه تفلیس و دانشگاه کوتایسی ضمن
خوشآمدگویی به سابقه  98ساله دانشگاه تفلیس اشاره کرد و عالقه مسؤولین دانشگاه و اساتید را به گسترش
فرهنگ ایرانی ابراز داشت .او به حضور معاون دانشکده ادبیات دانشگاه تفلیس در جلسه اشاره کرده و از طرف
رئیس دانشکده نیز اطمینان داد که ما به هر تصمیمی برسیم ایشان نیز خواهد پذیرفت .برگزاری دورههای
دانشافزایی برای دانشجویان شرقشناسی تفلیس در دانشگاه تبریز و بهویژه برای اساتید ،ایجاد زمینههای /
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پژوهشی مشترک ،انتشار نشریات مشترک و رفتوآمد هیاتهای علمی بین دو دانشگاه مواردی بود که در این
جلسه تیم اعزامی دانشگاه تبریز و اساتید دانشگاه تفلیس بر آن تأکید داشتند.
دیدار با مدیر روابط بینالملل دانشگاه کوتایسی از برنامههای خوب هیات بود که در آن مقدمات امضای
تفاهمنامه بین دانشگاههای گرجستان و دانشگاه تبریز با مسافرت ریاست محترم دانشگاه تبریز به گرجستان
مورد بررسی قرار گرفت.
در این مســافرت هدایای فرهنگی از ســوی هیات اعزامی دانشگاه تبریز بهویژه نشان علمی دانشگاه به
اتاقهای ایران و انستیتو شرق شناسی دانشگاههای تفلیس و کوتاسی اهدا گردید.
حضور در مناطق آذری نشین و دیدار با مردم و جوانان آذری ازجمله شهر روستاوی و شرکت در مراسم
تعزیهخوانی گروه تعزیهگردانی جوانان باکو ،پایانبخش برنامههای رسمی هیات اعزامی بود که تقریب یک روز
از حضور هیات را به خود اختصاص داد.
در جریان این مسافرت از سه نفر از شعرا و مداحان عاشورایی گرجستان دعوت به عمل آمد تا با حضور در
اولین همایش بینالمللی پاسداشت ادبیات عاشورایی آذربایجان اولین قدم ایجاد ارتباط فرهنگی برداشته شود.
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آران نیوز ـ پنجمین دوره انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان در  ۱۰آبان ماه با شرکت ۵۵/۷درصد
مردم برای تصدی  ۱۲۵کرسی پارلمان برگزار گردید؛ که در این بین  ۷۰کرسی به حزب حاکم آذربایجان
نوین و  ۵۵کرســی نیز به ســایر احزاب همســو با حزب حاکم اختصاص یافت .البتــه احزاب و جریانات
مخالف حزب حاکم به مانند حزب غربگرای مساوات و یا حزب اسالم بنا به شرایط نابرابر در فعالیتهای
انتخاباتی از حضور انتخاباتی انصراف دادند .از ســوی دیگر بســیاری از نهادهای سیاسی و حقوقی غرب و
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ابعاد و پیامدهای انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان

برخی دولتهای اروپایی ضمن انتقاد از پروسه انتخاباتی آذربایجان ،دولت این کشور را تحتفشار سیاسی
شــدیدی قراردادند .در این زمینه خبرنگار خبرگزاری آران در خصوص مؤلفههای مشــروعیت در فرهنگ
سیاسی جامعه آذربایجان ،رویکرد غرب به این انتخابات ،پتانسیل و ظرفیت جریانات اسالمگرا ،تیرگی روابط
آذربایجان و غرب و چشمانداز حکومت آذربایجان گفتگویی را با آقای رحمتاهلل فالح پژوهشگر ارشد مسائل
اوراسیا به شرح زیر انجام داده است:
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سؤال) مؤلفههای مشروعیت در فرهنگ سیاســی جامعه آذربایجان چیست و مبانی رفتار
سیاسی آنها بر چه مبنایی شکل میگیرد؟
جواب :اگر تلقی مردم و جهتگیریهای آنها نســبت بهنظام سیاســی و کارکردهای آن را فرهنگ
سیاســی تعریف کنیم در آن صورت مقبولیت و مشــروعیت حاکمیتی مشخص میگردد .تاریخ تحوالت
سیاسی و اندیشهای ملت آذربایجان بیگانه از مفاهیم دموکراسی نیست آنها در حاکمیت دو سالهشان در
 ۱۹۱۸بروندادهای عملی و نظری قابلتوجهی در حوزه مردمســاالری و مدرنیته داشتند اما حاکمیت ۷۰
ســاله کمونیســتی و بعد از آن بحران قرهباغ تحول اساسی در فرهنگ سیاسی آنها به وجود آورد .جامعه
آذربایجان در بدو استقالل ( ۲۴سال پیش) پیامد بحرانهای سیاسی را درک کردهاند به همین خاطر معیار
مشروعیت و مقبولیت حاکمیت تنها صندوق رأی و انتخابات نیست بلکه هر دولتی که بتواند ثبات امنیتی،
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اقتصادی به وجود آورد و یا نمودار آمار جرائم سازمانیافته را به حداقل برساند موردتوجه قرار میگیرد .ما
نباید معیارهای رفتار سیاسی یک جامعه توسعهیافته را به کشورهای اوراسیا مطابقت دهیم .جمهوریهای
مســتقل شده از شوروی همواره در پهنه سامانه سیاسی روسی قرار دارند زیرساختهای سیاسی مشابهی
دارند خروج از این سامانه هزینهبر میباشد پس بهتر است انتخابات آذربایجان را در بستر سیاسی و فرهنگی
جامعه خودارزیابی کرد.
سؤال) رویکرد غرب به این انتخابات بر چه منطقی استوار بود؟
جواب :غرب سالهاست درصدد است ضمن نهادینه کردن نفوذ خود در آذربایجان ،پروژه متمایزسازی
و مخالفسازی آن را با روسیه و حتی با ایران بهسرعت پیش ببرد .این در حالی است که الیگارشی حاکم در
آذربایجان متوجه هزینههای راهبردی چنین سیاستهایی است .به همین جهت سیاست خارجی این کشور
سعی در موازنه ســازی و پرهیز از تعارض متقارن میباشد .از طرفی دولتمردان آذربایجان منافع حاکمیتی
خویش را در تداوم ســامانه روســی میدانند .امری که برای غربیها غیرقابلهضم میباشــد البته اقدامات
دستگاههای امنیتی آذربایجان در محدودســازی جریان غربگرا در کشور و دستگیری و بازداشت برخی از
عناصر رسانهای غربگرا مزید بر علت شده است.
سؤال) منطق جریان غربگرا در عدم حضور در انتخابات را در چه میدانید؟
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فضای فعلی صحنه سیاست آذربایجان پذیرشی ندارد .البته امکانات و فرصتهای متناسب با حزب حاکم را
نیز ندارند .حزب حاکم حافظه تاریخی ملت آذربایجان را در مراحل مختلف به اقدامات حکومت یکساله آنها
در دوره ایلچی بیگ تحریک مینماید .در کل ژست قهر از صندوق و معترض شدن به نفع آنها بود تا اقتدار
حزب حاکم را حداقل از منظر انتزاعی زیر سؤال ببرند.
سؤال) پتانسیل و ظرفیت جریانات اسالمگرا را چگونه ارزیابی میکنید؟
جواب :قدرت اجتماعی جریان اســام شیعی در آذربایجان بهمراتب بیشتر از قدرت سیاسیشان است.
اســام در ذات و ماهیت هویت انســان آذربایجانی نقش محوری داشته است .کارکردهای اسالم در فرهنگ
عمومی مردم بیانگر این است که  ۷۰سال سیاست آسیمالسیون و الینه کردن جامعه توسط روسها نتوانسته
میشود .خروجی این دگردیسی و حتی تغییر تأثیر خود را بر قدرتگیری اسالم سیاسی نیز دارد .با این اوصاف
چنین میتوان گفت که ظرفیت تبدیلشدن به قدرت سایه برای حاکمیت جمهوری آذربایجان در طیفهای
اسالمگرا بیشتر از جریان غربگرا است .حاکمیت آذربایجان نیز برآوردی از پتانسیل قشر دیندار جامعه دارد
و تالش دارد بهجای انکار به مهندســی و مدیریت روندهای درون پارادایمی جریانات اسالمگرا بپردازد .البته
الزم به یادآوری است که اسالمگرایی وهابی ـ سلفی یک ورودی آشوبساز به جامعه آذربایجان میباشد که
توسط بنیادهای عربی و عربستان هدایت میشود و مسلما در تعارض بنیادین باروح کلی هویت ملی جمهوری
آذربایجان میباشد.
سؤال) تأثیر نتایج انتخابات بر بحران قرهباغ چگونه ارزیابی میشود؟
جواب :بحران قرهباغ پرسش استراتژیک کشور آذربایجان است که درنتیجه این بحران  ۲۰درصد سرزمین
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کارکرد هویت اسالمی را سرنگون سازد .امروزه فرایند پاالیش فرهنگ اسالمی در این جامعه بهسرعت انجام

آذربایجان به اشغال ارمنستان درآمده است .این بحران از پدیدههای نادر بینالمللی است که با منافع روسیه،
آمریکا و فرانسه بهعنوان سه عضو گروه مینسک همسویی باالیی پیداکرده است .هر سه کشور بنا به تعصبات
دینی درصددند نتیجه بحران به نفع ارمنستان تمام شود البته روسیه با توجه به منافع ژئوپلیتیک اش تداوم
بحران را معادل اســتمرار نفوذ خود در قفقاز جنوبی میداند .در شــرایط فعلی روسها با درک تقویت شدن
گرایشــات آذربایجان بهطرف روســیه و اختالفات پیشآمده با غربیها متمایل شدهاند که در قبال پیوستن
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آذربایجان به اتحادیه گمرکی اوراسیا چند استان اطراف قرهباغ را آزاد نمایند .رویکردی است که فع ً
ال در پشت
پرده سیاســت مســکو ،باکو و ایروان ادامه دارد .اگر چنین طرحی عملیاتی شود دولت الهام علیاف به علت
همسویی الزم با پارلمان در اقداماتش چالش جدی نخواهد داشت.
سؤال) آیا تیرگی روابط آذربایجان و غرب تداوم خواهد داشت؟
جواب :در سیاســتهای قفقازی غرب حکومت فعلــی آذربایجان مطلوبیت الزم را ندارد .با این حال
غربیها نمیخواهند فشار سیاسی به حدی برسد که حاکمیت این کشور جز روسیه تکیهگاهی نیابد .غرب
دگربــاره روابط با باکو را متعــادل خواهد کرد ،اما اهداف خود را در حوزه اجتماعی متوقف نخواهد کرد .از
سوی دیگر جمهوری آذربایجان نیز نیاز به حفظ روابط با غرب دارد .باالخره بازار خرید نفت و گاز آذربایجان
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و همچنین منبع سرمایهگذاریهای کالن در این حوزه شرکتهای غربی است .دولت باکو نمیتواند به این
واقعیت چشم بپوشد.
سؤال نهایی) چشمانداز حکومت آذربایجان را چگونه میبینید؟
جواب :در شــرایط کنونی حزب حاکم با تکیهبر امکانات حاکمیتی ازجمله درآمدهای نفتی ،مهندسی
سیاســی را با شدیدترین شکل آن انجام میدهد .غیرسیاسی کردن جامعه نیز بهصورت پروسهای و پروژهای
پیش برده میشــود .طبقه اجتماعی پشتیبان حزبی شکلگرفته است که عم ً
ال دسترسی باالیی به قدرت و
ثروت ملی دارند .در کنار عوامل مذکور عدم حضور احزاب قوی مخالف نیز کام ً
ال مشاهده میشود .با این اوصاف
به نظر میرسد حزب حاکم به رهبری خاندان علیاف در یک دهه آتی نیز قدرت را از دست ندهد.

معرفـــــیکتـــــاب

کتــاب «جمهوری آذربایجان  23سال تکاپو برای دولت ـ ملتسازی» از سوی موسسه تاریخ معاصر ایران
و به همت دکتر حســین احمدی در سال  1394برای دومین بار چاپ و با شمارگان  700منتشرشده است.
کتاب مجموعه مقالههایی از چهارده نویسنده و پژوهشگر پیرامون جمهوری آذربایجان و رفتارهای این کشور
در حوزۀ سیاست خارجی و داخلی ،مسائل فرهنگی و دیگر مسائل میباشد که با محوریت روابط و مناسبات
جمهوری آذربایجان با جمهوری اسالمی ایران شکلگرفته است.
در بیشتر مقالههای این کتاب ،نویسندگان با تکیه بر سیاستهای ضد ایرانی مقامات و دولت جمهوری
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جمهوری آذربایجان ( 23سال تکاپو برای دولت و ملتسازی)

آذربایجان نقطه نظرهای خویش را طرح کرده و به نقد دیدگاهها و سیاســتهای مسئوالن و دستاندرکاران
جمهوری آذربایجان در حوزه های گوناگون پرداختهاند.
از چهارده مقالۀ چاپشده در این مجموعه تنها مقالۀ «سیاست هویتجویانه با تکیه بر ساخت دیاسپوریک
در آذربایجان پساشوروی» ترجمه و سیزده مقالۀ دیگر تألیف است .از این سیزده مقاله نیز سه مقاله نوشتۀ
دکتر حسین احمدی ،گردآورندۀ مجموعه و ده مقاله از نویسندگان دیگر است .تمامی مقالههای چاپ شده در
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این مجموعه دارای نکات جالب توجه و آگاهیهای ارزشمندی هستند و از منظرهای گوناگون در خور توجه
اند که در ادامه به چند مقاله از این مجموعه اشاره میشود.
در مقدمۀ فشرده و کوتاهی که حسین احمدی ،گردآورندۀ کتاب ،بر آن نوشته ،دربارۀ هدف گردآوری این
مجموعه گفته است:
مجموعه مقاالت پیشــرو با رویکردی علمی و مســتند ضمن آگاهی بخشی به مسئولین کشور برای اتخاذ
سیاستهای ملی میتواند بخشی از خألهای پژوهشی موجود در جامعۀ ایران را پر کند» (احمدی.)10 :1394 ،

نخســتین مقالۀ مجموعه به نام «بررسی کتابهای درســی جمهوری آذربایجان (نهادینهسازی تنفر از
اســام و ایران در میان دانشآموختگان)» نوشتۀ حسین احمدی اســت .احمدی در نوشتۀ خود با تکیه بر
نقش کتابهای درســی و تأثیر آن بر اذهان دانش آموزان و دانشــجویان ،بهویژه در رشــتۀ علوم انسانی ،به
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بررسی کتابهای تاریخی آذربایجان ،در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخته و جنبههای ضدایرانی ،ضداسالمی
و نوشــتههای بیپایه و اساس آنها را موردتوجه قرار داده است .این مولف در پژوهش خود نه کتاب درسی،
هشت کتاب تاریخ و یک کتاب جغرافیای تاریخی ـ سیاسی آذربایجان تهیهشده برای مقاطع گوناگون تحصیلی
از مقطع ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاهی را بررسی کرده و به نتایج جالب توجهی دست یافته است .ازجمله،
ادعای ارضی آذربایجانیها نسبت به بخشهای گستردهای از خاک ایران و جمهوری ارمنستان .او با استناد به
یکی از کتابهای تاریخ آذربایجان چنین آورده است:
«مرزهای آذربایجان از شمال به دربند و کوههای داغستان ،از جنوب به زنجان ،قزوین و همدان ،در مرکز
ایران و از غرب به گرجستان و ارمنستان و از شرق به دریای خزر ختم میشود» (همان.)21 ،
از دیگر مواردی که نویسنده موردتوجه قرار داده ایران ستیزی تهیهکنندگان کتابهای درسی تاریخ در
جمهوری آذربایجان است که در سراسر کتابها به چشم میخورد و او به پارهای از آنها اشارهکرده است:
«اشغالگران ایرانی در خونریزی از جالدان تزار عقب نمیماندند» (همان.)29 ،

«بین ظلم تزار روسیه در آذربایجانشمالی با ظلم ایران در آذربایجانجنوبی چه شباهتهایی وجود
دارد» (همان).
«دو دولت دشمن [ایران و روسیه] چگونه وطن ما را تقسیم کردند» (همان).

مصادرۀ شخصیتها نیز یکی دیگر از مواردی است که حسین احمدی در پژوهش خود به آن پرداخته و
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در این زمینه مطالبی در خصوص جواد خان گنجهای ،محمدحسین شهریار و شیخ محمد خیابانی که هر سه
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ایرانی و ایراندوست بودهاند ،آورده و به تالشهای نویسندگان آذربایجانی در مصادره کردن این شخصیتها به
سود خود و آذربایجانی جلوه دادن آنان اشارهکرده است.
«جمهوری آذربایجان ،تهدید امنیت ملی ایران» از دیگر مقالههای چاپ شــده در این کتاب است که
مجتبی برزویی آن را نوشته است .نویسنده با مقدمهای دربارۀ همسایگان ایران به پیشینۀ تاریخی تشکیل
این کشــورها اشــارهکرده و پیدایش برخی از این کشورها چون عراق ،افغانســتان ،عربستان ،پاکستان و
آذربایجان را معلول دگرگونیهای سیاسی سدۀ نوزدهم میالدی میداند .در واقع ،برزویی بر این باور است
که گروهی از این کشــورها پیشــینۀ تاریخی چندانکهنی ندارند .نویسندۀ مقاله با مروری بر روابط میان
عراق ،ترکیه ،عربستان و آذربایجان با ایران به این نتیجه رسیده که پان آذریسم به دنبال وارد آوردن ضربه
به ایران است .برزویی با برشمردن دالیلی مستند به اقدامات آذریها علیه ایران اشارهکرده که از آن میان
فعالیتهای ضدایرانی و پناه دادن به منافقین در خاک آذربایجان و آموزش آنها به دست اسرائیلیها برای
انجام عملیات علیه ایران اشاره کرد .او موارد دیگری مانند سیاست داخلی آذربایجان را نیز موردتوجه قرار
داده و به نکاتی در این خصوص اشارهکرده است.
«برای خاتمه دادن به مســئلۀ آذربایجان» عنوان مقالۀ دیگری اســت از این مجموعه به قلم کاوه بیات.
این مقالۀ کوتاه اما پرمعنا و پربار دربارۀ نهادن نام «آذربایجان» بر آران است .بیات با اشاره به روی کار آمدن
حکومتی که به یاری عثمانیها در قفقاز به قدرت رســید و بر آن سرزمین نام «آذربایجان» نهاد به اهداف و
اندیشههای آنان دربارۀ ایران پرداخته و به استفادۀ ابزاری ترکیه و شوروی از این حکومت علیه ایران در مقاطع
مختلف تاریخی اشارهکرده است .بیات در بخشی از مقالۀ خود مینویسد:
«مســئلۀ آذربایجان پدیدهای اســت با افتوخیزهای خاص خود که اگرچه همواره مســئله بوده اما در
زمانهای مقتضی شدت و ضعف داشته» (همان.)110 ،
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میتوان به روابط آنان با اســرائیل و امکان دادن به آن کشــور بهمنظور اســتفاده از خاک آذربایجان برای

او میافزاید که مسئلۀ آذربایجان پدیدۀ نادری نیست و در بسیاری از نقاط جهان ،بهویژه در سرزمینهای
پیرامون ایران ،فروپاشی نظامهای استعماری دستاوردهای مشابهی داشته است .کاوه بیات مقالۀ خود را با این
اشاره به پایان میرساند که دولتهای ایران ،پس از جنگ جهانی اول ،بهرغم تالش گسترده برای توسعۀ روابط
با حکومت آذربایجان از شناســایی آن به نام «آذربایجان» خودداری کردند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی هم باید چنین روشی در پیشگرفته میشد که نشد (همان.)112 ،
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«سیاست هویتجویانه با تکیه بر ساخت دیاسپوریک در آذربایجان پساشوروی» مقالهای است از نویسندهای
به نام بایرام باالی که کامروز خسروی جاوید آن را ترجمه کرده است .بایرام بالجی ،نویسندۀ مقاله ،از شهروندان
ترکیه است که از  2006ـ  2010م مدیر پژوهشگاه فرانسوی مطالعات آسیای مرکزی میباشد.
در بخش «درآمد» ،در آغاز مقاله ،به روند سیاسی (داخلی و خارجی) پیچیدهای که جمهوری آذربایجان
پس از اســتقالل در پیشگرفته و یکی از محورهای اصلی آن نیز دولتسازی است اشارهشده و در این میان
به نقش آذربایجانیهای مقیم خارج از کشور که به آنانهمتبار میگویند ،توجه شده است .در بخش دیگری
از مقاله ،با عنوان «دیاسپورا :چارچوب نظری» ،ضمن ارائۀ تعریفی از دیاسپورا به دیدگاه های میشل برونو و
گابریل شــفر در این زمینه اشاره شده است .پس از آن ،اهمیت روزافزون دیاسپورای آذربایجان مورد بررسی
قرارگرفته است .در این بخش ،به دشواری ارتباط آذربایجانیها با آذربایجانی های ایران ،ترکیه و اروپا در دوران
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شــوروی اشاره و سپس ،به دگرگونیهای دوران پروستریکا پرداخته شده است که در آن امکان ارتباط با هم
میهنان ساکن در خارج از آذربایجان فراهم آمد و پس از فروپاشی شوروی گستردهتر شد .نویسنده همچنین
اهمیت این جمعیت ساکن در خارج از مرزهای آذربایجان را برای دولت باکو که بر روی آنان سرمایهگذاری
کرده و چشم امید ویژهای به آنان دارد ،موردتوجه قرار داده است .در ادامۀ مقاله ،وضعیت آذربایجانیهای ساکن
روسیه که شمار آنان افزون بر دو میلیون نفر است و نیز آذربایجانیهای ساکن گرجستان ،ترکیه و کشورهای
غربی مانند فرانســه و امریکا بررسیشده است«.وضعیت خاص ایرانیان آذری» عنوان بخش دیگری از مقاله
اســت که نویسنده در آن به ویژگیهای آذربایجانی های ایران اشارهکرده و بهدرستی تفاوتهای این گروه را
که صددرصد ایرانی هستند و هیچ ارتباطی با قفقازیها ندارند و در چارچوب دیاسپورای موردنظر نمیگنجند،
برشــمرده اســت؛ اما دولتمردان باکو ،بهویژه پس از فروپاشی شــوروی ،با طرح شعارهای پوچ و توخالی که
هیچگونه زمینۀ عینی نیز نداشت ،به دنبال وحدت دو آذربایجان بودند و در این راه تالشهای بسیاری کردند
که درواقع« ،آب در هاون کوبیدن» بود.
حســین دادپور در مقالۀ خــود به نام «ثروت جمهوری آذربایجان در انحصــار خانوادۀ الهام علیاف» به
دستاندازی الهام علیاف؛ همسرش ،مهربان پاشا (علیاف)؛ فرزندانشان و دیگر اعضای خانواده و بستگان آنان
به ثروتها و منابع طبیعی آذربایجان و چپاول درآمدهای نفتی آن کشــور اشارهکرده و ردپای آنان را در زد
و بندهای اقتصادی در به دست آوردن ثروت نامشروع با استفاده از رانت نشان داده است .او در این مقاله به
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امالک و داراییهای پسر و دختران رئیسجمهور آذربایجان در داخل و خارج از کشور اشارهکرده است.
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«ملیگرایان بدون ملت ،نگاهی به فرایند ملتسازی در جمهوری آذربایجان» نوشتۀ ساالر سیفالدینی،
یکی دیگر از مقالههای در خور توجه این مجموعه است .همانگونه که از نام مقاله پیداست سیفالدینی به
فرایند ملتســازی در جمهوری آذربایجان در  23سال عمر این جمهوری ،پس از فروپاشی شوروی ،توجه
نموده و دیدگاه های خود را در این زمینه ارائه کرده است .او با مروری بر «مبانی نظری فرایند ملتسازی»
به تاریخ ملتســازیها در قرن نوزدهم میالدی گریزی زده و به استفادۀ گسترده از آن در دهۀ  1990م و
به نقش دولتها در ملتســازی نیز اشارهکرده است .او سپس به «واکاوی انتقادی گفتمان ملتسازی در
جمهوری آذربایجان» پرداخته است .وی در این میان به آرای نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی
نیز توجه کرده و برای تحکیم پایههای اســتدالل خود در این خصوص از آنها ســود جسته است( .همان،

 .)195 -191سیفالدینی در ادامه به الگوها و نظریههای استین روکان  ،اریک هابسبام  ،آنتونی دی اسمیت
جمهوری آذربایجان بر اساس الگوهای نظری» و تطبیق آن با الگوهای روکان ،هابسبام ،اسمیت و هروش
دستزده است .او بر این باور است که:
«آنچه ملتسازی را در جمهوری آذربایجان با معضل روبهرو میکند هویت ملی ضعیف و نداشتن پیشینۀ
تاریخی قابل استناد و معتبر است» (همان.)212 ،

نویسـنده درنتیجهگیـری خـود نوشـته اسـت که دولـت آذربایجـان در عمـل ملیگرایی قومـی را که
ملـت را بـر اسـاس پیوندهای تبـاری ـ خونی و افسـانۀ نیاکان مشـترک تعریف میکنـد ،بهمنزلۀ گفتمان
سیاسـی خـود برگزیـده و بـر پایـۀ ایـن تعریـف اقلیتهـای سـاکن در ایـن جمهـوری ماننـد تالشهـا،
لزگیهـا ،آوارهـا و کردهـا چنانچـه بخواهنـد بر هویت تاریخـی خویش پای بفشـارند از دایـرۀ این تعریف
بیـرون ماندهانـد .او همچنیـن ایـن سیاسـت دولـت باکـو را علیـه همسـایگانش ماننـد ایران ،ارمنسـتان،
روسـیه و گرجسـتان بهشـدت تهاجمی دانسـته اسـت.
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و میراســاو هروش در زمینۀ موردبحث اشاره کرده اســت .وی همچنین به بررسی «روند ملتسازی در

از دیگر مقالههای این مجموعه میتوان از «تبریز طوفانی یا تحریف خیزش خیابانی» نوشــتۀ مســعود
عرفانیان نام برد که نقدی اســت بر کتاب تبریز طوفانی ،قیام شیخ محمد خیابانی ،اثر شوکت علی قیزی با
ترجمۀ پرویز زارع شاهمرسی .این کتاب که بر پایۀ همان گرایشهای میهنپرستانۀ افراطی (شوونیسم) نوشته
شده است ،به دنبال مصادرۀ شیخ محمد خیابانی و جدا کردن جنبههای ایرانگرایی جنبش این مرد بزرگ و
تنها محدود کردن آن به آذربایجان است.
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نویسنده در مقدمه ،بر اساس یک تقسیمبندی ،چهار دوره را در تاریخنگاری آذربایجان برشمرده که دورۀ
چهارم آن« ،از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در  1991م تاکنون» ،همان دورۀ مورد نظری است که در آن
تاریخنگاری ملیگرایانه گسترشیافته و به شدت مورد استفاده قرارگرفته است .نویسنده اشاره میکند:
«این روش تاریخنگاری هیچ نســبت و سنخیتی با دیگر روشهای علمی و آکادمیک شناختهشده ندارد
و کام ً
ال ابداعی ،برساخته و نادرست است و نامی جز وارونه نگاری تاریخ نمیتوان بر آن نهاد»(همان.)291 ،
عرفانیان سپس با اشاره به عالقه و توجه آذربایجانیها به شیخ محمد خیابانی به بررسی کتاب موردنظر
پرداخته و دیدگاههای انتقادی خود را نسبت به نوشتههای نویسنده دربارۀ شیخ محمد خیابانی برشمرده و
با اســتفاده از منابع و مآخذ معتبر و دستاول استداللهای خود را تحکیم بخشیده و بیاعتباری برخی آرا،
نظرات و نوشتههای نویسندۀ کتاب را دربارۀ شیخ محمد خیابانی و جنبش او و مناسباتش با دیگر گروهها و
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افراد در آن دوران تبیین کرده است .او با یک معرفی کوتاه از کتاب در محورهایی که نویسندۀ کتاب در آنها
به اظهارنظرهای بیپایه دربارۀ شیخ محمد خیابانی پرداخته و برخی واقعیتها را نادیده گرفته و یا مطالبی از
خود بر آن افزوده نقد خود را دنبال میکند که از میان آنها میتوان به «زندگینامۀ شــیخ محمد خیابانی»،
«برجسته نمودن جنبۀ قومی خیزش خیابانی»« ،تبدیل آذربایجان به آزادستان»« ،سرپوش نهادن بر جنایات
ترکان عثمانی در آذربایجان»« ،کسروی و داوریهای نویسنده دربارۀ او»« ،اظهارنظرهای بیپایه» و «ارتباط
خیزش خیابانی با رویدادهای بعدی» اشاره کرد .پایانبخش مقاله «سخنی با مترجم کتاب و همچنین دربارۀ
کتاب» است که در آن عرفانیان با انتقاد از عملکرد مترجم نکاتی را یادآوری کرده است.
«الهیج ،نماد آشــناییهای ایران و جمهوری آذربایجان» ،از رضا علیزاده نظیری ،از دیگر مقالههای این
مجموعه است که دربارۀ الهیج ،یکی از نقاط گردشگری در جمهوری آذربایجان است .نویسنده برای نوشتن
این مقاله از تعدادی مقاله و کتاب دربارۀ الهیج و نیز مشــاهدات خود در ســفر به آنجا سود جسته است .در
حقیقت ،او از هر دو روش تحقیق کتابخانهای و میدانی اســتفاده کرده اســت .در این نوشته او به مشترکات
فرهنگی ،تاریخی و تمدنی بسیاری که میان الهیجیها و ایرانیها وجود دارد اشاره کرده است.
آخرین مقاله کتاب جمهوری آذربایجان ( 23ســال تکاپو برای دولت و ملتسازی) نوشتهای از سیاوش
دادگر بانام «اقدامات ضد اسالمی و ضدایرانی جمهوری آذربایجان (در چند سال اخیر) است» .نویسنده در این
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مقاله با اشاره به پیوند هویت مردم آذربایجان با ایران به لحاظ تاریخی و دینی پارهای از اقدامات غیرمعمول و
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ناهنجار آذربایجانی ها را مورداشاره قرار داده است .دادگر در مقالۀ خود با ذکر اقدامات ضد اسالمی ،اقدامات
ضدایرانی ،کمک به تروریستهای هستهای ،روابط با اسرائیل ،اقدامات ضد ایرانی سفارت جمهوری آذربایجان
در تهران و مواردی دیگر نمونههایی را آورده است.
رویارویی با اسالمگرایان و سرکوب ،دستگیری و زندانی کردن آنها؛ بیتوجهی به اعتقادات مردم مسلمان
آذربایجان؛ برگزاری مسابقات و رقابتهایی در میان زنانکه بیاعتنایی آشکار به اعتقادات مردم مسلمان آن
کشور است؛ اهانت به مقدسات مسلمانان؛ سرکوب اعتراضات مردم در حمایت از حجاب؛ و مقابله با برگزاری
آیینهای دینی که قدمت بســیار در آن کشور دارند ،از نکاتی است که دادگر در بخش اقدامات ضد اسالمی
دولت آذربایجان برشمرده است.
او سپس به اقدامات ضد ایرانی مقامات آذربایجان پرداخته و به مواردی از مقابلههای سیاسی ،اقتصادی و
شــرکت ایرانی نیکو از طرح احداث خط لولۀ ترانس آناتولی ،به حضور نپذیرفتن عباس عراقچی ،معاون وزیر
امور خارجۀ ایران از ســوی الهام علیاف که طبق قرار قبلی به آن کشــور سفرکرده بود تا علیاف را به ایران
دعوت کند؛ تعطیل کردن چند کارخانۀ بزرگ ایرانی در باکو مانند ایرانخودرو و کارخانۀ تولید مواد شوینده
در 2011م و موارد بسیار دیگری ازایندست ـ اشاره کرده است.
سایر مقاالت این مجموعه عبارتاند از:
• «دالیل تیرگی روابط ایران و جمهوری آذربایجان» ،نوشتۀ حسین احمدی
• «دولت آذربایجان شــکارچی آزادی بیان ،در آذربایجان :جریان نفت آزادتر از جریان اطالعات» ،نوشتۀ
محسن حکمتی
• «آزادی وجدان در آذربایجان» ،نوشتۀ محمد سرحدچی
• «یورو ویژن ،بهانهای برای اعتراض» ،نوشتۀ المیرا کیانپور
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• «چرایی و چگونگی تغییر برخی اسامی ایرانی در جمهوری آذربایجان» ،نوشتۀ حسین احمدی
• «جستاری بر وضعیت نظامی جمهوری آذربایجان و نابسامانیهای آن» ،نوشتۀ یاور عیوضی.
در پایان یادآوری میشود که هریک از مقالههای این مجموعه در نوع خود جالب و خواندنی است و مطالب
سودمند و باارزشی از خواندن آنها نصیب خوانندگان عالقهمند خواهد شد.
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Ruhanilərin və Qacar hökumətinin Qarabağ və Qafqazın
digər ərazilərini müdafiə etməsi
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Cəfər Ağazadə1

Abstrakt
Səfəvilər hökumətinin sonlarından, əsasən də Böyük Pyotrın dövründən ruslar Qafqazı
istila etmək fikrinə düşmüşdülər. Nadir şah Əfşarın cəhdləri sayəsində rusların bu planı
müvəqqəti olaraq reallaşmadı. Amma Böyük Pyotrun vəsiyyətində onun Qafqaz və İranın
digər ərazilərini ələ keçirmək planları yer almışdı. Qacar hökuməti yaranan zaman ruslar
tərəfindən bu planların icrasına başlandı. Onların Qarabağ və Qafqazın digər məntəqələrinə
hücumu təkcə İran torpaqlarına yox, kafirlərin İslam torpaqlarına təcavüzü idi. Bu təcavüzdə
İslam şəriəti və dini təlimlər hədəfə alınmışdı. Beləcə, İran-Rusiya müharibəsində, xüsusilə bu
döyüşlərin ikinci dövründə Qacar hökuməti ilə ruhanilər arasında Qarabağ və Qafqazın digər
məntəqələrinin müdafiəsi üçün xüsusi birlik yaranmışdı. Əslində müharibənin ikinci dövrü
rusların Qarabağda və Qafqazın digər məntəqələrində xalqın malına, canına, namusuna
təcavüzü ilə bağlı şiə ruhanilərə məlumat çatması ilə başladı.
Bu məqalədə İran-Rusiya müharibəsinin ikinci dövründə Qacar hökuməti və şiə ruhanilərin
Qarabağ və Qafqazın digər məntəqələrinin müdafiəsindəki cəhdləri analitik-tarixi baxımdan
araşdırılır. Araşdırmadan alınan nəticə budur ki, ruhanilər işğal olunmuş Qafqazın azad
edilməsində ciddi təlaş göstərib və Qacar hökuməti ilə də ittifaqa giribmələrinin səbəbi məhz
bu olmuşdur. Həmçinin, İslam torpaqlarının ruslar tərəfindən işğal olacağı surətdə bunun acı
aqibətini barədə lazımı xəbərdarlıq ediblər.

Açar sözlər: ruhanilər, Qacar hökuməti, Qarabağ, Qafqaz, Rusiya
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Qacar dövründə Təbriz canişinliyinin rolu

Qacar dövründə Təbriz canişinliyinin rolu

Abstrakt
Qacar dövrünün əsas problemlərindən biri ardıcıl maliyyə böhranları olub. İran dövləti bu
dövrdə ağır problemlər yaşayıb. Tarixi mənbələri və sənədləri araşdırdıqda aydınlaşır ki,
bu mövzuya bir neçə amilin təsirli olub. Vətəndaş müharibələri, qiyamlar, yetərsiz maliyyə
sistemi, böyük və yersiz hədiyyələr, nəhayət, İran iqtisadiyyatının dünya nizamına qatılması
ilə milli valyutanın dəyərdən düşməsi bu amillər sırasındadır. Araşdırmada belə bir suala
cavab verilməyə cəhd edilir ki, Qacar dövründə maliyyə böhranının hansı səbəbləri olub
və Təbriz canişinliyi hansı yollarla böhrana qalib gəlib? Məqalədə Təbrizin böhrandan necə
çıxması mövzusu nəzərdən keçirilir. Qacar dövrünə aid sənədləri araşdırdıqda aydın olur
ki, böhranın aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayan və dəyərli islahatlar aparan Təbriz
məktəbinin yetirmələri Abbas Mirzə və Əmir Kəbir olmuşdur. Abbas Mirzənin ölümü və Əmir
Kəbirin qətlə yetirilməsi, saray əyanlarının sui-istifadəsi nəticəsində maliyyə böhranı yenidən
İranı ağuşuna alıb. Bundan sonra İran xarici borclardan asılı vəziyyətə düşüb.
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Burhan Hişməti1

Abstrakt
Azərbaycan Respublikasında sekülar sistemli hökumət quruluşu vardır və dövlət əməldə
tolerantlıq, modernizm və multikulturalizmə əsaslanan xüsusi bir din siyasətinin ardncadır.
Bu da dövlətin dini işlərdə geniş müdaxiləsinə gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan dövləti
həqiqi mənası ilə zidd olan tolerantlıq siyasəti və multikulturalizm prinsipi modeli əsasında
yəhudi və vəhabi kimi dini azlıqlar üçün çox əlverişli şərait yaratmış və eyni halda çoxluqda
olan şiələrin fəaliyyətini bərk məhdudlaşdırmışdır. Şiə islamçıları ilə ciddi qarşılaşmaq, o
cümlədən dindarların həbsi, məscidlərin dağıdılması, hicab qadağası, anti-İslam qanunların
qəbul edilməsi, məhərrəm ayında şiələrə məxsus hər il əzəməti daha da artan mərasimlərin
keçirilməsinin məhdud edilməsi bunun nümunələrindəndir. Bu mövzuda Azərbaycanın
təhlükəsizlik və xüsusi polis qüvvələrinin 26 noyabrda Nardaran qəsəbəsində İmam Hüseyn
(ə) əzadarlarına hücumu şiələrə qarşı repressiya siyasətlərini çox aşkar sübut etdi. Bu
məqalədə cavab verməyə çalışdığımız sual budur: Azərbaycan dövləti hal-hazırda hansı din
siyasətlərini izləyir və bu ölkədə din böhranının güclənməsinin səbəbi nədir? Qeyd olunan
çərçivədə təhlili-təsviri təhqiq metodundan istifadə etməklə qarşıya çıxan suala cavab
verilməsənə cəhd edilir. Təhqiqin nəticəsi göstərir ki, Azərbaycanda din böhranı güclənib
və hakimiyyət dini kəsimlə ciddi qarşılaşır. Dövlət və dini kəsim arasında bu qarşıdurmalar
Azərbaycan dövlətinin din sahəsində bacarıqsızlığını göstərir. Hakimiyyətin zorakı və
sıxışdırıcı siyasətinə qarşı narazılıqların yaranması və xalq etirazlarının artması, hər şeydən
çox multikulturalizm siyasətinin də ateizm məktəbi kimi qəti məğlubiyyətini göstərir.

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, ateizm, multikulturalizm, Nardaran, şiələr, din siyasəti
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Qafqaz böhranına xarici müdaxilə, İran İslam
Respublikasının maraqları və təhlükəsizliyi
(Minsk qrupu barədə araşdırma)

Abstrakt
Sovetlər Birliyinin dağılması nəticəsində baş vermiş mühüm siyasi hadisələrdən biri də
Cənubi Qafqazda yeni kiçik dövlətlərin formalaşmasıdır. Bu hadisənin ardınca İran İslam
Respublikası da məntəqədə yeni təhlükəsizlik tələbləri ilə üzləşmişdir. Cənubi Qafqazdakı
dəyişikliklərin səhnəyə gətirdiyi mühüm problemlərdən biri də Qarabağ böhranıdır. Yeni
siyasi hökumətlərlə İranın ortaq maraqları olsa da, münasibətlər o qədər də uğurlu sayıla
bilməz. İran region ilə bağlı problemlərin həllində regional və transregional müqavimətlə
qarşılaşdı. Buna Qafqazla münasibətlərdə və Xəzərin bölgüsü məsələsində irəli gələn
problemləri nümunə göstərmək olar. Qafqazda təhlükəsizlik tərtibi və Qarabağ böhranında
təsirli ünsürlərin biri də İranın iştirak edə bilmədiyi Minsk qrupunun formalaşmasıdır.
Məqalədə belə bir suala cavab axtarılır ki, Qafqaz böhranının həllində Minsk qrupunun
rolu nədən ibarət olub və bunun İran İslam Respublikasının təhlükəsizliyinə hansı təsirləri
vardır? Araşdırmadan aydın olur ki, Qafqazda irəli sürülən layihələr birtərəfli olduğundan və
regiondakı şəraitə uyğun gəlmədiyindən uğur qazanmayıb. Digər tərəfdən, bu layihələrin
İranın proseslərdən təcrid edilməsi, meydanın rəqiblərə verilməsi, İslam Respublikasının
təhlükəsizlik maraqlarının nəzərə alınmaması ilə müşayiət edilib.
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Cəfər Həqpənah1
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The role of Tabriz Dar-Ol-saltaneh in Qajar period
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Jalil Naebian1
Ghader Judi2

Abstract
One of the main problem of Qajar period is the existence of successive financial criticism
so that Iran government in this period faced with main problems. By studying the proofs
and historical records, it will be clear that several factors were involved, so we can point
out the wars and inner violation, the lack of correct financial system, inappropriate honors
and finally to mix the economy of Iran in the world system and decrease the value of the
national currency. The present research tried to answer these questions that “what were the
effective factors in creating the financial criticism in Qajar period?” and “how did Tabriz DarOl-Saltaneh conquer the financial criticism?”
Through the present article, by considering the above mentioned factors, the role of Tabriz
Dar-Ol-Saltaneh was explored in conquering on these financial criticism. By studying the
historical proofs related to Qajar period, it was clear that Abbas Mirza and Amirkabir, who
were the students of “Tabriz School”, had an important role through the decreasing the
financial criticism and did the valuable correction. By the way, by death of Abbas Mirza and
murder of Amir Kabir, the government of Iran was suffered by the financial criticisms because
of the courtier abuses, and since that time the dependence to foreign loans were increased.
Key terms: Iran, Qa jar Period, Tabriz Dar-Ol-Saltaneh, Abbas Mirza, Amirkabir, Financial Criticism
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Ərdoğan partiyasının təkrar seçilməsində Türkiyə xalqının
rəftarına baxış
Abstrakt
Türkiyə əhalisinin parlament seçkilərində hərəkəti ona görə diqqət mərkəzində saxlanırdı
ki, koalisiya dövlət yaranmadığından Türkiyə cəmiyyəti beş ay hakimiyyətsizliyin bütün
çətinliklərini təcrübədən keçirmişdi. Bu arada xalqın və cəmiyyətin tanınmış şəxsiyyətlərinin
siyəsətə, siyasi quruluşun rəftarlarına baxışında mənalı bir dəyişiklik yarandı. Ədalət və
İnkişaf Partiyası cəmiyyətin bu həssaslığını görərək ictimai fikir üzərində işləmişdir ki, xalq
yaranmış şəraitdə ümumi və milli maraqlarını təmin etmək çərçivəsində bu partiyaya təkrar
səs versin. Belə bir sual ortaya çıxır ki, Türkiyədə seçkilərə hansı amil daha çox təsir göstərib?
Bu suala cavab tapmaq üçün müəllif Türkyə xalqının siyasi rəftarı və siyasi mədəniyyətini
araşdırmışdır. Müəllif belə bir qənaətə gəlmişdir ki, Türkiyə cəmiyyətinin siyasi mövqei siyasi
mədəniyyət zərurətlərindən qaynaqlanmışdır və xalq böhranlı atmosferdə öz seçimini ortaya
qoymuşdur. Yekunda proqnozlaşdırılır ki, əgər hakim partiya cəmiyyətin istəklərini həyata
keçirməyi bacarmasa olsa, cəmiyyətdə parçalanma, siyasi qütbləşmə, siyasi-təhlükəsizlik
kimi problemlərlə baş-başa qalacaq.
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The foreign intervention in Caucasus Criticism,
Profits and security of Islamic Republic of Iran
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(Case study of OSCE Minsk Group)
Jafar Haghpanah1
Sara Rava2

Abstract
The security micro system forming of South Caucasus which was one of the important
security political events that was accessed as a result of past Soviet Union’s collapse and
following it, Islamic Republic of Iran faced with novice security orders in this area. This
micro system from inception faced with many challenges which Karabakh criticism is one
of most important of them. On the other hand, by the existence of abundant shares which
are between Iran and countries of this novice micro system, their relationships were not so
successful and Iran has faced with regional and trans-regional oppositions through managing
the challenges of this region, so that speech about Iran regional challenges in Caucasus can
be stated as the main barriers for accessing its goals in relation with Caucasus region and
Caspian lake. One of the effective elements on security orders of Caucasus region and
Karabakh criticism which has been formed without role-playing and presence of Iran is to
create OSCE Minsk group.
Through the present article, it was tried to answer the question that “what was the role
and application of Minsk group in Caucasus criticism”, and “what is its impact on security
of Islamic Republic of Iran?” The results of the present study showed that the presented
designs in the Caucasus region, in one hand, was not successful because of being unilateral
and the absence of corresponding with the region’s realities, and on the other hand, it caused
to omit Iran from managing the conflict, transferring of having initiative to competitions and
also ignoring the concerns and its security considerations.
Key terms: Intervention, National Security, Islamic Republic of Iran, Caucasus, Minsk
Group
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Clergymen and Qajar’s Government Defense of Karabakh
and other Areas of Caucasus
Abstract
Russians, since the late Safavids especially since the rule of Peter the Great had
considered to occupy Caucasus, but by Nader Shah’s attempts their applications were
failured temporarily; yet the design of Peter the Great for grabbing Caucasus and other
territories of Iran was stayed for his heirs through his related devise and was pursued in
reality simultaneously with forming of Qajar’s government. Russians’ assault to Karabakh
and other areas of Caucasus not only was their violation to Iran’s territory and pointed the
government of Qajar but also it was violation of “infidels” on “Darussalam” which pointed
the Islam religion and religious doctrines. As a result, through the war between Iran and
Russia, especially in the second period of wars, it formed a special alliance between Qajar
government and clergymen for keeping the Muslims and Islamic territory in Karabakh and
other areas of Caucasus. Originally, the second period of wars between Iran and Russia was
started because of Russian’ violation to life, property and honor and religion of Karabakh
people and other areas of Caucasus and its violation reports to Shia clergymen and their
judicial decree. In the present article, by utilizing the historical-analytical method, it was
attended to the attempt of Qajar government and Shia clergymen for defending of Karabakh
and other areas of Caucasus through the second period of wars between Iran and Russia.
The results of the present research tells the applications and serious attempts of clergymen
and their unity with Qajar government for releasing the occupied areas of Caucasus, and
their informing and awareness from sequels of Russians’ dominance on Islamic territories.
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Ethology of Turkish People in Re-empowering Ardogan’s
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Rahmat-Allah Fallah1

Abstract
Ethology of Turkish people in the parliament election was attended when Turkey society
experienced five months vacuum of power with all challenges because of lack of forming
the coalition government. Through this, the meaningful changes in the attitude of people
and society’s elites to the policy and their consideration from political system behaviors were
created. Justice and Development Party tried to manage and engineer the public thought by
understanding the created sensitivity so that according to the factors and conditions which
were created in the political-security environment of the society of Turkey, people found
the other re-empowering to that party trough the macro and national goal frame. The main
question of the present article is that “which factor has had the main impact on the political
behavior of Turkish people in the recent elections?” For finding the answer for that question,
the author tried to attend to study the ethology and political culture of Turkish people by the
normative methods and he believes that the political behavior of Turkish society proceeded
the political culture necessities which because of environmental variant, it showed its
applications. Through the conclusion, it was forecasted that if the power of governed party
cannot fulfill the expectations and demands of the society, the social gap and the polarized
space of the political field will force a level of institutional-identity challenges on the politicalsecurity processes of Turkey.
Key Terms: Ethology, Parliament Elections, Justice and Development Party, Republican
People’s Party, National Movement Party, Democratic People’s Party
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From Atheism to Multiculturalism;
bases of Religious Policy Ruling on Republic of Azerbaijan
Abstract
Republic of Azerbaijan includes the secular political system and at the site of action
follows a certain kind of religious policy based on «religious Tolerance», «modernism» and
«multiculturalism» principles which has led to its wide interference in the religious issues.
In the base of Azerbaijan model from «religious tolerance» policy and «multiculturalism»
principal, which is different from its main meaning, Azerbaijan government has supplied
the very suitable conditions for some religious minorities like Jews and Wahhabis and at
the same time has limited the field for activity of maximum people like Shia community.
The serious contrast with Shia Islamists like arresting the religious people, collapsing the
mosques, forbidding the hijab, the imposition of anti-Islamic rules and limitative on organizing
and implementation of executing the ceremonies which are related to Shiites especially
mourning in the Moharram and other ceremonies which are added to their greatness every
year were like that.
About this, the violence application of Interior Ministry Forces and Special Police of
Azerbaijan government in Hussein’s mourning assembly in Nardaran town in 26 November
showed the Shiites severe policy of suppression. The question we are trying to answer
through the present article has been developed so: what policies and approaches does
Azerbaijan government follow and what are the reasons of increasing the religious criticism
in Azerbaijan? Through this, it was tried to answer this question by analytical-descriptive
method. The results of the present research shows that the religious criticism in Azerbaijan
has been increased and we see the strict conflicts of Azerbaijan governing with religious
people’s society. These conflicts and contradictions among the religious society and domain
government is the ineffectiveness of Azerbaijan government policy in the religious field. The
outbreak of recent discontent and increasing the protests to strict and violent treat policy
of Azerbaijan government, mostly, shows the certain default of multiculturalism policy like
Atheism scholar.
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