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یادداشت سردبیر
«قرهباغ» که برخی نویس��ندگان دوره قاجار ،مانند خاوری شیرازی؛ از

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

حسن گلی

آن به عنوان «بهش��ت با س��عادت» یاد کردهاند ،مدتهاست بستر یکی از

سردبیر

مهمترین بحرانهای منطقهای بوده و س��اکنان اصلیاش در سایه نفاق و

▪

اختالفی که تخم آن را تزارهای روس ،حدود دو قرن پیش از این کاشتهاند،
دور از آرامش و با احساس نا امنی زندگی میکنند.
مسلمانان قرهباغ،که تا حدود یک قرن قبل از این ،اکثریت مردم این منطقه را تشکیل میدادند،
حدود دو دهه اس��ت که از خانه و کاشانه مادری خود رانده شده و همچنان در آرزوی بازگشت به
موطن خویش ،روزگار میگذرانند و ارامنه قرهباغ نیز که در سال 1916م تنها  30درصد ساکنان
این منطقه را تش��کیل میدادند و اکنون به لطف سیاس��تهای قومی روسها در ادوار مختلف ،به
اکثریت س��اکنان این منطقه تبدیل ش��دهاند؛ نگران از شروع جنگی دیگر ،زندگی پر تشویشی را
تجربه میکنند.

منازعه قرهباغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در سال  ،1994پس از برجای گذاشتن
دهها هزار کشته و مجروح و نزدیک یک میلیون آواره؛ به آتش بسی نیم بند منتهی گشته است،
همچنان کانون توجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بوده و در واقع بستر مناسبی برای توجیه
نفوذ همه جانبه برخی کشورها در ارکان سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی طرفین منازعه و نیز منطقه
اش��تراکات تاریخی و فرهنگی و نیز همجواری با طرفین منازع��ه ،قرار گرفتن در جوار کانون
بحران ،سیاست خارجی ایدئولوژیک و لزوم حمایت از شیعیان جمهوری آذربایجان ،تمایل به ایفای
نقش منطقهای و ...از جمله عواملی محسوب میشوند که جمهوری اسالمی ایران را در بحبوحهی

▪ یادداشت سردبیر ▪

استراتژیک قفقاز ،محسوب میشود.

جن��گ قرهباغ به میانجیگری و تالش برای پای��ان دادن به منازعه فوق وادار نمود که این تالشها
علیرغم موفقیتهای نسبی و اولیه ،به دلیل عدم تطابق با اهداف و منافع سایر بازیگران به سرانجام
مطلوب نرسید و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای با وجود اختالف سالیق زیادی که در ارتباط با
این منازعه داشتند ،در استفاده از آن به عنوان عامل بازدارندهی همگرایی کشورهای قفقاز جنوبی با
ایران به توافق نسبی و نانوشتهای دست یافتند و از این رو تالشهای پیدا و پنهانی برای تحتالشعاع
قرار دادن نقش ایران انجام دادند.
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از جمله نتایج این تالشها ،خدش��هدار ش��دن اعتماد و عالقمندی افکار عمومی مس��لمانان
آذربایجان نس��بت به ایران میباش��د که ل��زوم تنویر افکار عمومی در این خص��وص را دو چندان
پیچیدگی روابط حکومتها و مردم و نیز تعدد تفکرات حکومتی رقیب ،جایگاه افکارعمومی دارای
اهمیت فزآیندهای اس��ت؛ امروزه ایجاد و مدیریت افکارعمومی به عرصهای برای زورآزمایی مکاتب
و بهدنبال آن قدرتهای سیاسی حاکم ،تبدیل شده است .در زندگی امروزی بشر ،دایرهی حضور
و اثرگذاری افکار عمومی از مرزهای شهرها و کشورها فراتر رفته و سخن از افکارعمومی منطقهای
و جهانی ،امری رایج و پذیرفتن فشار و نتایج حضور آن نیز امری ناگزیر شده است .در حال حاضر
بسیاری از کنشها و واکنشهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و ...در نقاط مختلف جهان و بهوسیلهی
بازیگران خرد و کالن اجتماعی و سیاسی ،متأثر از قدرت افکارعمومی است.
تبلیغ��ات دامنهدار و غیر واقع محافل ضدایران��ی در خصوص نقش ایران در منازعه قرهباغ ،در
شرایطی است که دولت ایران همواره خواستار پایان یافتن این منازعه بر اساس اصول پذیرفته شده

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

مینماید .اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم در عصر جهانی شدن ،همراه با افزایش

بینالمللی از جمله لزوم احترام به تمامیت ارضی کش��ورها بوده و مهمتر از آن در طول س��الهای
منازعه قرهباغ و حتی مدتی پس از آن ،رهبر انقالب اسالمی در مناسبتهای مختلفی مانند صدور
پیام به مناسبت ایام برگزاری حج در سال  ،1371سخنرانی در جمع مردم تبریز در سال ،1372
دیدار با رئیس جمهوری پاکستان در سال  ،1373دیدار با رئیس جمهور وقت آذربایجان در سال
▪ یادداشت سردبیر ▪

 1373و ...به صورت صریح؛ اشغال قرهباغ از سوی ارامنه و نیز فجایع آنان را محکوم نموده و ضمن
تاکید بر متجاوز بودن دولت ارمنستان در این ماجرا ،ابراز امیدواری نمودهاند که جنگ تحمیلی با
پیروزی جبهه حق پایان یابد.
در ح��ال حاض��ر؛ با توجه به ابعاد مختلف منازعه قرهباغ و افزایش متغیرهای موثر در آن و نیز
تاثیرات منفی این منازعه بر منافع ملی کشورمان که صرفا نمونهای از آن مورد اشاره قرار گرفت ،به
نظر میرسد مطالعه و پژوهش در خصوص وجوه گوناگون این منازعه بایستی همچنان در دستور
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کار مراکز تحقیقی و مطالعاتی و نش��ریات علمی کش��ور باشد ،در این راستا شماره پیش روی این
فصلنامه که از این پس با عنوان «آذر آران» منتش��ر خواهد ش��د ،به مساله قرهباغ اختصاص یافته
است ،امید که گامی هرچند کوچک در راستای تامین منافع ملی و البته اقدامی علمی در راستای
حل مسالمت آمیز منازعه قرهباغ باشد.

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

قرهباغ؛گرهکور

منطقـــــه قفقـــــاز

دكتر بهرام
اميراحمديان
▪

عض
وهيئت علمی وابسته،
دان
شكده مطالعات جهان،
دانشگاه تهران
و پژوه
شگر ارشدمسائل  قفقاز
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▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

چکیده:

استان خودمختارقرهباغ کوهستاني با تاریخی پر فراز و نشیب که روزگاری نچندان دور ،اکثریت

ساکنان آن را مسلمانان آذری تشکیل می داد  ،بر اساس سیاستهای اجرا شده در ادوار مختلف،
بهویژه دوره استالین  ،طبق آخرين سرشماري دوره شوروي در سال  ،1989به منطقه اي با اكثريت
ارمني (حدود  76درصد ارمني) تبدیل گردیده بود که در دوره شوروي در ترکيب جمهوري شوروي
سوسياليستي آذربايجان قرار داشت .به سبب اكثريت جمعيت ارمني آن ،در دوره شوروي به اين
استان وضعيت استان خودمختار اعطاء شده بود تا از زبان ارمني در تدريس و محاكم و ادارات ،در
كنار زبان رس��مي آذري اس��تفاده كنند .در آستانه فروپاشي اتحاد شوروي ،اين استان خودمختار،
مورد مناقشهي بين ارامنه ساکن در آن با دولت مرکزي جمهوري شوروي آذربايجان از يک سو و
جمهوریهای آذربايجان و ارمنستان از سوي ديگر قرار گرفت که در نهايت به جنگي تمام عيار بين

ارامنه و آذريها تبديل و از سوي ارامنه جدايي طلب ،از خاک آذربايجان جدا شده است .در ماه مي
سال  1994آتش بسي با نظارت سازمان ملل متحد(توسط گروه مينسک سازمان امنيت و همکاري
در اروپا) برقرار شده است که تا کنون ادامه دارد .استان خودمختارقرهباغ کوهستاني(با نام رسمي
کيلومتر مربع مساحت داشت.
با اشغال اين استان از سوي ارامنه و تصرف هفت استان پيرامون آن از قلمرو حاكميتي جمهوري
آذربايجان ،دولتي خودخوانده به نام «جمهوريقرهباغ کوهستاني» يا «آرتساخ» در آن تاسيس شده
است که مساحت آن  11500کيلومتر مربع و جمعيت آن  145000نفر (برآورد  )2002اعالم شده

▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

«داغليققرهباغ مختار واليتي» در ترکيب جممهوري آذربايجان شوروي) در دوره شوروي 4400

اس��ت .ترکيب جمعيتي آن  95درصد ارمني و باقي مانده آشوري ،کرد و يوناني هستند .مرکز آن
شهر استپاناکرت است(http://www.nkrusa.org) .

در این نوشتار تالش خواهد شد با طرح مهمترین سواالت پیرامون منازعهقرهباغ  ،به بررسی
مسائل مهم در این خصوص بپردازیم.
کلید واژه ها:قرهباغ ،مس��ائل قومی  ،مس��ائل سیاس��ی ،مس��ائل روانی و اجتماعی  ،ایران ،
ارمنستان ،آذربایجان
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مقدمه:

با وجود گذش��ت حدود  20س��ال از اجراي آتشبس بين دو جمهوري ارمنستان و آذربايجان

تمايل رؤس��اي جمهور دو كش��ور به حل بح��ران و ادامه مذاكرات چندجانب��ه و دوجانبه و انجام
گفتگوهاي دوجانبه آنان در دولتهاي قبلي و کنوني هم نتوانس��ته اس��ت تصوير روش��ني از آينده
سياسيقرهباغ و چگونگي وضعيت حقوقي آن بدست بدهد.
در ب��ارهقرهباغ پرسش��هايی به ذهن می آيد :آيا منطقهقرهباغ آن طور که گفته مي ش��ود از
اهميت استراتژيک برخوردار است؟ آيا آذربايجان اراده آن را دارد که در شرايط ثبات نسبي حاصل
از درآمدهاي نفتي ،به ريسک جنگ دامن بزند؟ آيا ارامنهقرهباغ حاضر مي شوند سرزميني را که
بنا به گفته خودشان آزاد کرده و در آن جمهوري خودخوانده تشکيل داده اند ،رها سازند و دوباره
آن را در اختيار آذربايجان قرار دهند؟ آيا ارمنستان پس از صرف هزينه هاي انساني و مادي درگير

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

در جبهههاي جنگ قرهباغ ،چشمانداز روشني از برقراري صلح در اين جبهه ديده نميشود .اظهار

ش��دن در اين جنگ ،حق خودپرداخته را ناديده گرفته و حاضر به عقب نشيني از موضع حمايت
ازقرهباغ خواهد شد؟ آيا دولت آذربايجان حاضر خواهد شد بخشي از سرزمين خود را (قرهباغ) از
دست بدهد؟ اين دولتها در برابر ملتها چه پاسخهايي خواهند داد؟ آيا با همان قانوني که آذربايجان،
▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

ارمنستان يا ديگر جمهوريهاي اتحاد شوروي از اتحاد جدا و استقالل خود را اعالم داشتند ،دولتهاي
جنينيقرهباغ ،آبخازيا ،اوستياي جنوبي ،کوزووو ،ترانس دنيستر و  . . .هم مي توانند از کشورهاي
مادر جدا شوند؟ اگر اينها توانستند چرا آنها نتوانند به اين حق دست يابند؟ اين سوالها و دهها سوال
ديگر ،مسائلی است که افکار عمومي طرفین درگير را به خود مشغول داشته است.

سیاست جمهوری آذربایجان در مذاکرات صلح:

آذربايجان هيچ گاه حاضر نش��ده اس��ت در مذاکرات صلح؛قرهباغيه��ا و نمايندگان آنها را در

مذاکرات صلح به عنوان طرف سوم بپذيرد .با اين استدالل که آنها را به رسميت نمي شناسد و در
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

صورت مذاکره باقرهباغيها ،آنها به عنوان طرف درگير ادعاي حق حاکميت خواهند داشت .اما به
راستي آذربايجان نبايد باقرهباغي ها مذاکره کند؟ در حالي که حتي روسيه با چچنها مستقيما وارد

10

مذاکره شده بود و دولت سودان با شورشيان جنوب وارد مذاکره شد ،چرا نبايد ،آذربايجان باقرهباغي
ها مذاکره کند .به گمان ما چونقرهباغ بخشي از قلمرو حاکميتي آذربا ِيجان است ،آذربايجان به
جاي مراجعه به ارمنس��تان؛ باقرهباغ مي تواند مذاکره کند و آنها را بر س��ر ميز مذاکره آورده و با
پيشنهادي که هميشه عنوان کرده است ،با اعطاي خودمختاري ويژه ،آنها را وادار به سازش نموده
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و دست ارمنستان را از اين منطقه کوتاه سازد.
تصور مي رود كه برخي از ساكنانقرهباغ بيشتر تمايل داشته باشند تا در چارچوب يك كشور
ثروتمند چون آذربايجان قرار داشته باشند تا در چارچوب يك كشور مستقل فقير(جمهوريقرهباغ
كوهستاني ،متكي بر كمك ديگران) يا در چارچوب ارمنستان فقيرتر.

جدایی طلبی ،مسئله ای جهانی

اکنون جهان با مس��ائلی نظیر منازعهقرهباغ رو به روس��ت .در اروپا موارد جدايي طلبي از هر

قارهاي بيش��تر است مانند استقالل کشورهاي بازمانده از فدراسيون يوگسالوي كه فرايندي کامال
متفاوت ،از جدايي آرام و بدون تنش(اسلووني) تا جنگ و خونريزي و کشتار (کرواسي ،بوسني هرزه

گوين) و متوسط (مونته نگرو و مقدونيه) تا استقرار نيروهاي حافظ صلح و حالت دوفاکتو(کوزوو)
تجربه کرده اند ،در آسيا قبرس شمالي كه اكثريت ساكنان آن را تركها تشكيل مي دهند و از سال
 1974با كمك ارتش تركيه از بقيه قبرس جدا ش��ده اس��ت ،خواستار استقالل و شناسايي است.
مرکزي و تشکيل دولت مستقل کرد است .مناقشات ارضي ديگري در برخي نقاط جهان وجود دارد:
آرژانتين خواهان بازگرداندن حاکميت خود بر جزاير مالويناس است که در حاکميت انگلستان و به
نام فالکلند خوانده مي شود .اسپانيا با بريتانيا بر سر مساله جبل الطارق مناقشه دارند که در خاک
اسپانياست و انگلستان بر آن حاکميت دارد ،اما تقریبا در
هیچ کدام از آنها طرفین تالش نکرده اند که مش��کالت
ارضی خ��ود را به خارج از منطقه س��رایت دهند،لیکن
تعجب بر انگيز است که جمهوري آذربايجان انتظار دارد
همه کشورهاي جهان مسالهقرهباغ را مد نظر قرار دهند
و اين مورد را به وجوهي از سياست خارجي خود و پيش
ش��رط بهبود يا برقراري روابط با ديگر کشورها قرار داده
اس��ت ،که خود این سیاست به معضلی برای جمهوری
آذربایجان تبدیل گردیده و چه بسا حل منازعهقرهباغ را

مسائل رواني ،اجتماعي و اقتصادی پیرامون مناقشهقرهباغ:

يكي از عوامل طوالني شدن حل مناقشهقرهباغ ،عامل رواني اين مناقشه است كه طرفین درگير

آن را بخشي از حيثيت خويش مي دانند.
آذري ها آن را بخش��ي از س��رزمين آبا اجدادي خويش مي دانند و بازپس گيري آن را اساس
انديش��ه سياس��ي دولت قرار داده اند .در تمام اظهار نظرها ،هميش��ه مقامات آذريقرهباغ را جزو
الينفك سرزمين خويش قلمداد مي كنند و در هر نوع مصالحهاي ،از اين حق دفاع می نمایند.
در ارمنستان دولت در برابر مردمي كه با تحمل زيانهاي بسيار ،سرزمينهايقرهباغ و نواحي
پيرامون را تصرف كرده اند ،پاسخگوست و هر نوع مصالحه مبنيبر پس دادن اراضي متصرفه را به

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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پیچیده تر نموده است.

تصور مي رود
كه برخي از ساكنانقرهباغ
بيشترتمايلداشتهباشند
تا در چارچوب
يككشورثروتمند
چونآذربايجان
قرارداشتهباشند
تا در چارچوب
يككشورمستقلفقير
يا در چارچوب
ارمنستان فقيرتر.

▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

در ترکيه کردها خواهان خودمختاري هستند و در عراق ،اقليم کردستان خواستار جدايي از دولت

معني زيرپاگذاشتن حيثيت و آرمانهاي ملي ارامنه و پايمال شدن خون كساني مي دانند كه در اين
راه جان و مال خود را از دست داده اند.
ارامنهقرهباغ؛ ادعای مالکیت بر این منطقه را دارند و معتقدند كه س��اکنان آن از قرن س��وم
▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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ميالدي ،مسيحيت را پذيرفته و هيچگاه در تصرف و اداره مسلمانان نبوده است .به همين سبب آن
را سرزميني مقدس براي خويش مي دانند و خود را جزو قلمرو مسيحيت بشمار مي آورند.
با گذشت بيش از دودهه از آغاز درگيري ،تغيير نسلي در منطقه بوجود آمده است .عدم تمايل
نسل جديد به ساختارهاي دوران جنگ سرد و نداشتن حافظه و خاطراتي از دوران شوروي ،سبب
ش��ده است كه آنها عمدتا خواس��تار تغيير وضع موجود
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آذري ها
آن را
بخشي از سرزمين
آبا اجدادي
خويش مي دانند
و بازپس گيري
آن را اساس انديشه سياسي
دولت قرار داده اند.
در تمام اظهار نظرها،
هميشهمقاماتآذري
قرهباغ را جزو
الينفكسرزمينخويش
قلمدادميكنند

و برقراري صل��ح و آرامش در منطق��ه و برقراري روابط
فيمابين باش��ند .فضاي سايبري به نسل جديد آموخته
اس��ت كه ش��يوه هاي جديدتري براي حكومت بر مردم
وجود دارد كه بايس��تي بكار گرفته ش��ود .تغيير جايگاه
اس��تراتژي نظامي از راس به انتهاي هرم استراتژي ملي
دولته��ا در اثر پديده جهاني ش��دن ،تجارت الكترونيك،
ش��بكه هاي اينترنتي ،افزايش مبادله اطالعات و جهان
ديجيتالي ،امكان ادامه شرايط كنوني را غيرممكن كرده و
خواهد كرد .منطقه آبستن حوادث است.
نس��ل جوان ارمني تمايلي به ادامه ش��رايط كنوني

ندارد و وابستگي به روسيه را به عنوان عاملي ضد ارزش براي خود مي دانند.
جوانان آذري عالقه اي به جنگ ندارند و ش��رايط كنوني جامعه از نظر رواني آمادگي ورود به
جنگ را ندارد ،كاهش حس وطن پرستي در ملل منطقه و جهاني انديشيدن ،نوعي ديگر از مديريت
جامعه را نياز دارد كه دولتهاي ملي در داخل مرزهاي ملي توانايي و ابزار اعمال آن نوع از حاكميت
كامل بر افكار عمومي را ندارند.
مهاجرت ارامنه از ارمنستان به خارج سبب برهم خوردن هرم سني و توازن جمعيتي و پيري
جمعيت شده است .جوانان و زوجهاي جوان به علت نبود اشتغال ناگزير به ترك كشور و در نهايت
پيري جمعيت و رشد منفي جمعيت شده اند(كاهش زاد و ولد و مهاجرت به خارج).

اكنون جمعيت آذربايجان بيش از دو و نيم برابر جمعيت ارمنستان است .ارمنستان از نظر تعداد
نيروي انس��اني براي ش��ركت در جنگ در برابر آذربايجان ناتوان است .در يك جنگ فرسايشي در
نهايت ارمنستان شكست خواهد خورد  ،البته باید متوجه این موضوع نیز باشیم که نيروهاي ارمني
پيشکوههاي دشتهاي غربي آذربايجان اشراف کامل دارند و تمام مناطق غربي آذربايجان و راههاي
تدارکاتي جنوب -ش��مال و ش��رق -غرب در تيررس توپخانه آنان قرار دارد .بنا به گزارش شوراي
آتالنتيك ش��مالي در سال  2001در بررس��ي اوراسياي مركزي گفته شده كه ارتش ارامنهقرهباغ
قوي ترين و ايدئولوژيك ترين ارتش منطقه است .آنها در
اس��تحكامات دفاعي بلند مشرف بر دشتهاي آذربايجان
استقرار دارند .بازپس گيري اين نواحي از دست ارامنه با
تلفات زيادي براي آذربايجان رو به رو خواهد بود.در سال
 2011تلويزيون بي بي سي در باره دولتهاي سرزمينهاي
شناس��ايي نشده فيلمي مس��تند تهيه كرده بود .در اين
فيلم وضعيتقرهباغ و اوضاع اقتصادي مردم نش��ان داده
شده است.
هر نوع حمله آذربايجان به بلنديهايقرهباغ با تلفات
آذريه��ا به دور نمي ماند و دولت آذربايجان را در انتخاب
گزينه نظامي با ترديد روبه رو مي س��ازد .هنوز اس��کان آوارگان جنگقرهباغ که در اوايل سالهاي
دهه  90آواره ش��دند ،به طور کامل از س��وي دولت آذربايجان تامین نشده و مشکالت و معضالت
زيادي براي دولت ايجاد کرده است .تامين شغل براي جمعيت فعال اين آوارهگان هنوز حل نشده
و بيکاري س��بب بروز ناهنجاريهاي اجتماعي شده است .تامين نيازهاي خانواده شهداء و معلوالن
جنگي از س��وي نهادهاي حکومتي آذربايجان با مش��کالت و موانع جدي روبه رو است و گاهي به
برخوردها و تظاهرات اين جامعه با دولت منجر مي شود .افزودن بر تعداد اين کمک گيرندگان که
از درگيري نظامي دوباره بين دو طرف پديد خواهد آمد نه مورد دلخواه دولت آذربايجان است و نه
دولت ارمنستان.

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

13

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

زيادي روبه رو خواهد شد .اين موارد به طور حتم از نظر

ارمنستان
از نظر
تعدادنيرويانساني
براي شركت در جنگ
در برابر آذربايجان
ناتواناست.
در يك جنگ فرسايشي
در نهايت ارمنستان
شكست خواهد
خورد

▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

قرهباغ با به دست گرفتن بلنديهاي مشرف به دشت شيروان بر نواحي هموار و همجوار شرققرهباغ و

نابساماني اقتصادي درقرهباغ و ارمنستان و عدم برخورداری از منابع درآمدي ،به علت محصور
بودن در خشكي ،نبود درآمد از منابع طبيعي و كشاورزي به اندازه اي كه بتوانند نيازهاي اقتصادي،
توسعه ای و جنگ افزار براي ادامه نبرد را داشته باشند ،مردم را در فشار قرار داده است .از اين رو،
▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

14

ادامه وضعيت كنوني (نه صلح و نه جنگ ،اما زندگي در هراس آغاز جنگي شديد)براي مردم ارمني
بسيار طاقت فرسا و غير قابل تحمل شده است.
افزايش در آمدهاي نفتي آذربايجان ،سبب تقويت بنيه اقتصادي آذربايجان شده است .افزايش
در آمد س��رانه ،ايجاد اش��تغال در نتيجه سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي و بخش خدمات،
موجب رفاه اقتصادي نسبی مردم و افزايش تقریبی سطح

عدمشناسايي
استقاللقرهباغ
از سوي جامعه بين المللي
با وجود برگزاري
چهاردورهانتخابات
رياستجمهوري،
جمهوريخودخوانده
قرهباغکوهستانيرا
باعدمشناساييجهاني
مواجه کرده است

رفاه جامعه شده است .البته توزيع نابرابر درآمد به علت
وجود رانتهاي اقتصادي ،رش��وه و فساد اداري نيز سبب
ايجاد شكاف درآمدي و طبقاتي در بين مردم شده است
ك��ه در صورت بروز جنگ و درگيري دولت در مس��ائل
جن��گ ،مي تواند به آزاد ش��دن نيرو هاي مخالف و بروز
ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي منجر شود.
تقويت ارتش در آذربايجان با اس��تفاده از درآمدهاي
نفتي و نوسازي و بهس��ازي ارتش در حوزههای آموزش
پرسنل با استانداردهاي ناتو ،واردات تسليحات و تجهيزات
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نظامي و انتظامي مدرن غربي ،همه نشان از برتري ارتش
و قواي نظامي آذربايجان بر ارامنه دارد.

مسائل سياسي و بين المللي:

عدم شناسايي استقاللقرهباغ از سوي جامعه بين المللي با وجود برگزاري چهار دوره انتخابات

رياست جمهوري ،جمهوري خودخواندهقرهباغ کوهستاني را با عدم شناسايي جهاني مواجه کرده
است .به طوري که حتی ارمنستان هم جمهوريقرهباغ کوهستاني را به رسميت نشناخته است،
هر چند طی ماه های اخیر برخی ایالتهای آمریکا نس��بت به شناسایی این جمهوری خود خوانده
اقدام کرده اند و جمهوري خود خوانده قرهباغ دفتري در نيويورک دارند.

جمهوري آذربايجان در س��الهاي اخير ،در مسالهقرهباغ بسيار فعال شده است .آذربايجان با
اعالم موافقت با مذاكره و ترتيب دادن ديدار هاي متعدد س��ران و مقامات دو كشور ،افكار عمومي
جهان را به نيات خيرخواهانه در مس��الهقرهباغ جلب كرده اس��ت .اع�لام مکرر مواضع جمهوری
آن ،مجامع بين المللي را در صورت آغاز جنگ توجيه مي كند.
ش��ركتهاي چند مليتي س��رمايه گذار در منابع انرژي درياي خزر تمايلي به آغاز جنگ بين
ارمنس��تان و آذربايجان ندارند از اين رو گزينه جنگ از س��وي آنان موجه جلوه نمي كند .از اين
رو فش��ار آنان بر ارمنستان براي موافقت با تخليه اراضي
متصرفه ،م��ي تواند عاملي براي ديپلماس��ي آذربايجان
شمرده شود.
از نظ��ر ژئوپليتيک��ي ،يک واحد سياس��ي ،هنگامي
آس��يب پذير نخواهد ش��د که ت��ا کوچکترين حد خود
تجزيه ش��ده و امکان تجزيه بيش از آن را نداشته باشد.
اينکه جامعه جهاني ظرفيت تحمل دگرگوني های ناشی
از تجزیه واحدهای سیاس��ی را خواهد داش��ت ،پرسشي
بنيادیني است که پاسخ بدان به طور روشن مشکل است
واحد ها و جامعه جهاني می باش��د .براي غرب به ويژه

اياالت متحده ،خرد ش��دن کش��ورها به آن صورت که تا کوچکترين حد مورد انتظار خرد شوند،
بس��يار مطلوب اس��ت زيرا در اين واحدها امکان تمرکز قدرت و انباشت ثروت به پايين ترين حد
خواهد رسيد و در آنها قدرتهاي قابل توجهي از نقطه نظر دسترسي به سالحهاي کشتار جمعي
به ويژه اتمي امکان پذير نخواهد بود .اگرچه از نظر توليد و اش��اعه سالحهاي شيميايي که نسبت
به س�لاحهاي هس��تهاي هزينه و تکنولوژي بسيار کمتري خواهد داش��ت ،موضوع کامال متفاوت
خواهد بود.
اکنون بايد وضعيتقرهباغ را در نظر گرفت .برخالف آنچه در افکار عمومي مطرح است ،موقعيت
قرهباغ استراتژيک نيست .اين ادعا بدان جهت است کهقرهباغ ويژگي يک منطقه استراتژيک را دارا
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و نيازمند دريافت اطالعات جديدي از اوضاع دروني اين

راي غرب
به ويژه اياالت متحده،
خرد شدن کشورها
به آن صورت که
تاکوچکترينحد
مورد انتظار خرد شوند،
بسيارمطلوباست
زيرا در اين واحدها
امکان تمرکز قدرت
و انباشت ثروت
به پايين ترين حد
خواهدرسيد

▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

آذربايجان مبني بر تالش برای حل بحران از طريق ابزارهاي ديپلماتيك و عدم استقبال ارامنه از

نيست .زيرا اگر موقعيت آن استراتژيک بود و براي منطقه و جهان از اهميت برخوردار بود ،وضعيت
آن به سرعت به ثبات باز مي گشت .براي مثال مي توان از وضعيت کويت نام برد .کويت در آغاز دهه
 90از سوي عراق اشغال شد ،پاسخ جامعه جهاني بدان و رفع اشغال آن ،کامال باقرهباغ متفاوت بود،
▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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در حالي که از نظر ماهوي شبيه هم بودند .در هر دو مورد اشغال سرزمينهاي مسلمانان روي داده
بود .اما سرزمينهاي اشغاليقرهباغ آزاد نشد .چرا؟ موقعيتقرهباغ شبيه کشمير است ،از نظر بسیاری
از قدرتهای بزرگ؛ حتی اعضای گروه مینسک ،بهترين وضعيت آن هماني است که اکنون در آن
بهس��ر مي برد .اس��تقالل يا باقي ماندن آن در ترکيب آذربايجان يا الحاق آن به ارمنستان هر يک
داراي اش��کال حقوقي ،قانوني و سياسي است .بي جهت

موقعيتقرهباغ
شبيهکشميراست،
از نظر بسیاری از
قدرتهایبزرگ؛
حتیاعضای
گروهمینسک،
بهترينوضعيتآن
هماني است که
اکنون در
آن بهسر مي برد

نيست که رهبران هر دو کشور آذربايجان و ارمنستان هم
چون رهبران هند و پاکستان بر سر کشمير ،تعجيلي در
بازي نهايي در اين قمار خطرناک ندارند .از طرفي،قرهباغ
برگ برنده هر دو طرف يا هر سه طرف است ،آذربايجان،
ارمنس��تان وقرهباغ .هر يک از طرفين براي تقويت بنيه
دفاعي خود و حفظ حاکميت نيازمند داش��تن دشمني
است که استراتژي هاي خود را براي مقابله با آن تنظيم
و برنام��ه ريزي کند .از س��وي ديگر هر نوع کاس��تي در
ارائه خدمات يا هر نوع نارسايي در اداره امور و بحرانهاي
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سياس��ي و بحران هويتي يا بحران مش��روعيت دولتها و
حکومتها به گردن وجود شرايط جنگ و وضعيت نابسامان حاصل از آن گذاشته مي شود .در اين
شرايط نا امني و نه صلح و نه جنگ ،شرايط «جامعه امنيتي» تعريف و اقتصاد ،سياسي مي شود و
امکان پوشش قانوني براي پنهان کردن حيف و ميل درآمدهاي ملي و کمکهاي بالعوض سازمانهاي
بين المللي فراهم مي شود که مراکز متعدد قدرت از آن بهره مند مي شوند .از نظر دور نداريم که
بيش��ترين سوء اس��تفاده ها از تحريم نفتي عراق در «برنامه فروش نفت در برابر غذا» رخ داد ،که
فس��اد آن حتی دامنگير برخي صاحب منصبان عالي رتبه س��ازمان ملل نيز شد و اتهامات زيادي
متوجه اين مقامات گردید ،چنين شرايطي به دولتها امکان مي دهد درآمدهاي ملي جامعه را صرف
تشکيل نيروهاي امنيتي کنند تا هيئت حاکمه را بيشتر محافظت و طول دوره قدرت آنان را طوالني

تر و بقاي مشروعيت آنان را تضمين و تامين کند .هم چنين ،عدم پاسخگويي آنان به سازمانهاي
حسابرسي به دليل محرمانه قلمداد کردن ترتيبات امنيتي و نظامي از شگردهايي است که مي تواند
توجيه اين نوع سوء استفاده هاي دواير قدرت باشد.
تواند به ايجاد و تش��کيل کردس��تان خودمختار عراق ،استقالل آبخازيا وقرهباغ و امثال آنها منجر
شود ،چون در تمام اين موارد اياالت متحده ،کمکهايي به اين جنبشها ارائه ميدهد .براي نمونه
جمهوري خود خواندهقرهباغ در نيويورک دفتر نمايندگي دارد و س��ايت اينترنتي بسيار گسترده
و پر هزين��هاي دارد .ارتشقرهباغ حدود  18هزار نيروي
نظامي 40 ،هزار چريک شبه نظامي ،تعداد زيادي (361
دس��تگاه) تانکهاي تي  ،72تي  ،55نفر بر زرهي(324
دس��تگاه) ،انواع توپخانه( 322آتشبار) و انواع موشک و
سالحهاي ديگر در اختيار دارد.

موض�ع س�ازمان مل�ل متح�دو عملکرد
گروه مینسک

از زمان اشغالقرهباغ ،ش��وراي امنيت سازمان ملل

چهار قطعنامه صادر کرده است .در قطعنامه  822که در
تغيير بودن مرزهاي بين المللي و ممنوعيت توسل به زور
در تصرف سرزمين ديگران تاکيد شده و در بند يک آن

خواستار توقف فوري همه مخاصمات و فعاليتهاي خصمانه و برقراري آتس بس دائم و هم چنين
خروج فوري نيروهاي اشغالگر از منطقه کلبجر و ساير نقاط اشغالي جمهوري آذربايجان شده است.
در قطعنامه شماره  853که در تاريخ  29ژوئيه سال  1993صادر شده بر حاکميت و تماميت
ارضي جمهوري آذربايجان و ساير کشورهاي منطقه تاکيد شده و بر غير قابل تغيير بودن مرزهاي
بين المللي و ممنوعيت توسل به زور در تصرف سرزمينهاي ديگران تاکيد شده است .در بند يک
اين قطعنامه ،تصرف منطقه آغدام و ساير مناطقي که در آن زمان از قلمرو جمهوري آذربايجان به
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تاريخ  30آوريل سال  1993صادر شده است ،بر غير قابل

درقطعنامه
شماره 853
که در تاريخ  29ژوئيه
سال  1993صادر شده
برحاکميت
و تماميت ارضي
جمهوريآذربايجان
و ساير کشورهاي منطقه
تاکيدشده
و بر غير قابل تغيير بودن
مرزهايبينالمللي
و ممنوعيت توسل به زور
درتصرفسرزمينهاي
ديگرانتاکيد
شده است

▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

در حال حاضر در نتيجه سياس��تهاي جهاني اياالت متح��ده ،دولتهاي جنيني در نهايت مي

اش��غال درآمده اس��ت محکوم شده است .در بند سه خواستار توقف فوري همه مخاصمات و عقب
نشيني فوري و بي قيد و شرط نيروهاي اشغالگر از منطقه آغدام و ديگر مناطق اشغالي آذربايجان
ش��ده است .در بند نهم ،از دولت ارمنستان خواسته شده است با اعمال نفوذ موثر برقرهباغ جهت
▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

رسيدن به توافق در اجراي قطعنامه  822و قطعنامه  853و پذيرش طرح پيشنهادي گروه مينسک
توسط طرف ارمني ادامه دهد.
در قطعنامه  874که در تاريخ  14اکتبر سال  1993صادر شده ،دوباره بر قطعنامه هاي 822
و  853تاکيد شده است .در بند اول ،از طرفين خواسته شده است با گروه مينسک سازمان امنيت
و همکاري در اروپا براي برقراري آتش بس دائم و موثر با همکاري و مس��اعدت فدراس��يون روسيه
همکاري کنند .در بند  12آمده است که موضوع اشغال اراضي جمهوري آذربايجان به صورت فعال
در شوراي امنيت مورد بررسي قرار گيرد.
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در قطعنامه شماره  884که در تاريخ  12نوامبر  1993صادر شده است از تشديد مخاصمات
مس��لحانه به عنوان نقض آتش بس و کاربرد نيروي نظامي در پاس��خ به اين نقض ،بهويژه اشغال
منطقه زنگيالن و هوراديز در جمهوري آذربايجان ابراز نگرانی شده و بر حاکميت و تماميت ارضي
جمه��وري آذربايجان و تاکيد بر غير قابل تغيير بودن مرزهاي بين المللي و ممنوعيت توس��ل به
زور جهت تصرف س��رزمين ديگران تاکيد ش��ده اس��ت .نکته جالب اين قطعنامه اين است که در
بن��د دوم از دولت ارمنس��تان مي خواهد که از نف��وذ خود بر ارامنهقرهباغ براي به دس��ت آوردن
رضايت آنان اس��تفاده نموده و با اتکا به قطعنامهه��اي  874 ،853 ،822تضمين نمايد که عوامل
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درگير در مناقش��ه (شورش��يان ارمنيقرهباغ) از عمليات بيش از حد استفاده ننمايند .ديگر اينکه
در بن��د چه��ارم از طرفين م��ي خواهد تا مخاصمات را هرچه س��ريعتر متوقف نم��وده و مطابق
جدول زمان بندي ش��ده گروه مينسک در نشس��ت دوم تا هشتم نوامبر  1993در راستاي اجراي
قطعنامه هاي  822و  853خواس��تار عقب نش��يني اشغالگران از ش��هرهاي زنگالن و هوراديز و
نيز س��اير مناطق آذربايجان شده است( .مجموعه اسناد س��ازمان ملل در رابطه باقرهباغ )1389،
در اين قطعنامه ها ،ارمنستان مستقيما به عنوان کشور اشغالگر معرفي نشده و بلکه به عنوان
کش��ور داراي نفوذ بر ارامنهقرهباغ معرفي ش��ده است .قطعنامه ها فاقد ضمانت اجرايي است و در
صورت عدم تمکين نيروهاي اشغالگر ،نيروي اجبار کننده براي خروج از منطقه اشغالي و رفع اشغال
سخني به ميان نيامده است.

در اين قطعنامه ها از مرزهاي بين المللي س��خن رفته اس��ت ،حال آنکه بجز مرزهاي جنوبي
قفقاز(شوروي سابق با کشورهاي خارجي) شامل مرزهاي ارمنستان و آذربايجان با ايران و ترکيه،
مرزهاي بين جمهوري ها مرزهاي شناخته شده بين المللي نبوده اند و اسناد تعيين و تحديد مرزي
همه روس��ای گروه مينسک از کشورهاي مسيحي هستند (روسيه ،امريکا ،فرانسه)و پيداست
که نسبت به ارمنستان مسيحي موضعي حمايتي دارند .روسيه که خود متهم به حمايت نظامي از
ارامنهقرهباغ است در اين گروه عضويت دارد .فرانسه که در آنجا البي قوي ارمني وجود دارد در اين
گروه عضو فعال است.

▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

وجود ندارد و اگر وجود دارد مساله اي داخلي در اتحاد شوروي بوده است.

نتيجه گيري:

تعدادي از دولتمردان آذري كه طبقه اي مرفه و تازه به دوران رس��يده اقتصادي را تش��كيل

ميدهند ،تمايلي به جنگ ندارند ،چون منافع و موقعيت خود را از دست خواهند داد .همين طور در

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

ارمنستان نيز افكار و انديشه هاي متفاوتي در زمينهقرهباغ پديد آمده است .در تركيه نيز در زمينه
نگاه به ارامنه و مس��اله ارمني ديدگاه هاي دگرگونه اي بروز يافته اس��ت .به نظر مي رسد كه دوره
اخير دوره تفاهم و زندگي مسالمت آميز باشد ،زيرا در غير اين صورت آذربايجان از هر نظر(مادي و
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معنوي وسرمايه انساني و سرمايه اجتماعي) توان بازپس گيري سرزمينهاي اشغالي را داراست .بيش
از يك دهه است كه مقامات آذربايجان افكار عمومي جهان را به سياست خارجي و رفتارهاي اصولي
خودمختاري ويژه به ارامنهقرهباغ ،س��رمايهگذاري و بازسازي مناطق اشغالي جلب كرده است .هر
نوع اقدام نظامي آذربايجان براي بازپس گيري سرزمينهاي اشغالي ،به عنوان حق مشروع آذربايجان
مورد شناسايي جامعه جهاني قرار خواهد گرفت .ارمنستان نمي تواند بيش از اين بر نگهداشت و
انجماد مسالهقرهباغ پافشاري كند.
بنا به ادعاي مراکز تحقيقات اس��تراتژيک در جمهوري آذربايجان ،دستهاي پنهان روسيه در
قرهباغ از ارمنستان حمايت مي کند و ارمنستان بدون پشتوانهي روسيه نمي تواند در برابر نيروهای
آذربايجان مقاومت کنند.در عين حال آذربايجان روابط نزديکي با همسايه شمالي خود دارد و گويا
برخي افراد در جمهوری آذربایجان ،اين موارد را ناديده گرفته و بيشتر مي خواهند ايران را متهم
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خود بر مبناي حل مسالمت آميز مناقشه ،تخليه سرزمنيهاي اشغالي ،بازگشت پناهندگان ،اعطاي

به حمايت از ارمنس��تان کنند و ش��رط بهبود روابط تهران – باکو را قطع روابط ايران با ارمنستان
ميدانند ،در حالی که ایران می تواند در صورت واقع بینی محافل آذری از روابط خود با ارمنستان
در جهت کمک به حل مناقشهقرهباغ بهره برداری نماید.
▪ قرهباغ؛ گره کور منطقه قفقاز ▪

ملت و دولت ايران به عنوان قدرت منطقه اي ،همواره بر استرداد سرزمينهاي اشغالي آذربايجان
از س��وي ارامنه ،و تخليه اراضي اش��غالي تاكيد دارند و از تماميت ارضي آذربايجان بر منطقهقرهباغ
پشتيباني مي كنند .در عين حال ايران با ارمنستان به عنوان همسايه روابط اقتصادی و سیاسی دارد.
در پایان بایستی،یک مولفه دیگر را نیز در نظر داشته باشیم و آن اینکه جمهوری آذربایجان عضو
سازمان همکار یهای اسالمی است و چنانچه دولت این کشور در عمل ،به همگرایی با کشورهای
اسالمی به ویژه جمهوری اسالمی ايران روی بیاورد ،توانايي آن را پیدا خواهد نمود كه ارمنستان را
وادار به تخليه اراضي اشغالي و به رسميت شناختن حاكميت آذربايجان برقرهباغ كند و ارمنستان
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با اين مالحظات الزم است به قطعنامه هاي صادره شوراي امنيت سازمان ملل متحد گردن نهاده و
از بردباري جامعه جهاني به ویژه کشورهای اسالمی سوء استفاده ننمايد.
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بررسیبرخیازبستههایپیشنهادیبرای

حلوفصلمناقشهقرهباغکوهستانی
مسعود احمد 
ینیا
▪

دان 
شآمو
پژوه خته مطالعات روسیه و
شگر
بنیاد مطالعات قفقاز
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چکیده :

تاکنون طیف نس��بتاً کامل و جامعی از پیشنهادها و راهکارهای احتمالی برای حل مناقشهی

قرهباغ کوهستانی ارائه شده است که البته نتوانسته اند در راستای حل عملی منازعهقرهباغ مورد
اس��تفاده قرار گیرند،لذا اخیرا لزوم اس��تفاده از راه حلهای جایگزین مطرح شدهاست که تمرکز و
محوریت این راه حل ها بر اعتمادس��ازی و بسط و گسترش ارتباطات مردمی بنا نهاده شده است.
یکی از سئواالت مهمی که در این میان خودنمایی میکند ،چیستی ماهیتی و کیفیتی راهکارهای
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جدید برونرفت از بنبستی است که سرنوشت مناقشهی قرهباغ را نامعلوم باقی گذاشته است ،اما از
نظر نگارندهی این مقاله ،مهمتر از این سئوال ،ابهام و سئوال همزمانی است که پاسخ به آن ،میتواند
تصویر نسبتاً درستی را از توقعات و ذهنیتهای موجود و حاکم بر اذهان مقامات و شخصیتهای
درگیر در این ماجرا در خصوص ش��یوههای احتمالی حل و فصل مناقشه قرهباغ کوهستانی میان
جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان بهدست دهد.بر این اس��اس ،نگارنده در پژوهش حاضر بهدنبال
توضيح چند بسته پیشنهادی برای حل و فصل مناقشه قرهباغ است که هر کدام معرف موضع طرفي
از طرفهای درگیر در این مناقشه و همچنین نهادها و یا اتاقهای فکر بینالمللی است.
طبیعتاً الزمبه تأکید نیست که تقدم و تأخر نقل این طرحها و بستهها و یا حجم اختصاصدادهشده
به آنها ،هیچکدام بهمعنی ارجحیت ویا اولویت بستهی مربوطه در ذهن نگارنده نیست.
کلید واژه ها :مناقشهقرهباغ،بسته های پیشنهادی ،را ه حل

جیمز وارلیک که اخیرا ً بهعنوان رئیس آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا

منصوب شده است ،روز پنجشنبه  12سپتامبر  2013طی مالقاتش با باکو ساهاکیان رئیس جمهوری
خودخوانده قرهباغ (در جریان سفر به قرهباغ بهمنظور بازرسی از خط تماس میان سرزمینهای اشغالی
و جمهوری آذربایجان در منطقه عسگران) ،از راه حل دومی سخن گفت که بهرغم راه حل نخست
که بر یافتن راه برونرفت از طریق انجام مذاکرات تمرکز داشته و پیشبرد و پیگیری آن را نیز تاکنون
گروه متبوعش یعنی مینسک بر عهده داشته است ،تمرکز و محوریت خود را بر اعتمادسازی و بسط
و گسترش ارتباطات مردمی بنا نهاده است .البته به گفته وارلیک ،به کار بستن این رویکرد ،منافاتی با
ادامه رویکرد اولیه ندارد و میتواند بهطور موازی و همزمان با آن بهپیش برده شود.

1

البته طبیعی اس��ت که در ش��رایطی که اصطالحاً آن را فریز ش��دن مناقشه میخوانند ،باب
ش��دن ادبیاتی تحت عنوان «راهحل جایگزین»« ،راهحل دوم» و از این دس��ت در میان مقامات و

▪ بررسی برخی از بستههای پیشنهادی ،برای حل مناقشه قرهباغ کوهستانی ▪

مقدمه
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شخصیتهای مسئول و یا ذیربط ،امری مسبوق به سابقه و قابل انتظار است.
بهعنوان نمونه و در همین رابطه میتوان به اظهارات هیالری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا
در اوایل ژوئن ( )4-6س��ال گذش��ته میالدی در سفری که نامبرده به منطقه قفقاز جنوبی داشت،

25

اش��اره کرد .وی در جریان این س��فر که از ارمنستان نیز آغاز شده بود ،ضمن تکرار موضع تکراری
سالهای اخیر مبنی بر غیر قابل قبول بودن گزینه نظامی برای حل و فصل مناقشه قرهباغ ،از عزم
و تصمیم خود برای یافتن رهیافت و رویکردی جدید برای حل مناقشه قرهباغ سخن گفته بود.

2

کیفیتی راهکارهای جدید برونرفت ،از بنبستی است که سرنوشت مناقشهی قرهباغ را نامعلوم باقی
گذاش��ته اس��ت ،اما از نظر نگارندهی این مقاله ،مهمتر از این سئوال ،ابهام و سئوال همزمانی است
که پاسخ به آن ،میتواند تصویر نسبتاً درستی را از توقعات و ذهنیتهای موجود و حاکم بر اذهان
مقامات و شخصیتهای درگیر در این ماجرا در خصوص شیوههای احتمالی حل و فصل مناقشه
قرهباغ کوهستانی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بهدست دهد.
بر این اساس ،نگارنده در پژوهش حاضر بهدنبال توضيح چند بسته پیشنهادی برای حل و فصل
مناقشه قرهباغ است که هر کدام معرف موضع طرفي از طرفهای درگیر در این مناقشه و همچنین
نهادها و یا اتاقهای فکر بینالمللی است.
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هرچند که یکی از س��ئواالت مهمی که در این میان خودنمایی میکند ،چیس��تی ماهیتی و

▪ بررسی برخی از بستههای پیشنهادی ،برای حل مناقشه قرهباغ کوهستانی ▪
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نمونه راه حل پیش�نهادی توس�ط کارشناس�ان روس�ی در سالهای
3
مناقشه

دو کارشناس مرکز برنامههای تشخیصی «بنیاد گورباچف» به نامهای سالمین و ایگناتنکو ،با

همکاری کارشناسان و تحلیلگران دیگری چون آباشیدزه ،نادیین -رایفسکی ،پانچخین و ...و بنا به
س��فارش مؤسسهی مطالعات راهبردی «کوانت اینترنشنال» ،در اویل سال  1993اقدام به تهیهی
گزارش��ي تحت عنوان «مناقش��هقرهباغ:وضعیت کنونی و راههای حل و فصل آن» نمودهاند که
مشخصاً انعکاس دهندهی نگاههای اتاقهای فکر روسیه است .جالب آنجاست که ارائهی این گزارش
در حالی صورت میپذیرد که مناقشهی قرهباغ هنوز وارد فاز آتشبس (وضعیت کنونی آن) نشده
است .لحاظ نمودن این مسئله ،بسیاری از موارد مذکور در این طرح را دارای بار معنایی مضاعف و
جدید مینماید.

توصیههای راه حل پیشنهادی توسط کارشناسان روسی در سالهای مناقشه:
1.1ض��رورت پرهی��ز از هرگونه دخال��ت دادن و یا تحمیل هریک از رونده��ای موجود حل و فصل
مناقش��هی قرهباغ (مینس��ک ،آلماتی و )...در و بر یکدیگر؛ چراکه بهمحک تجربه ،هربار چنین
کاری صورت پذیرفته است ،حاصل و رهاوردی بهجز تضعیف و یا حتی عقیم گذاشتن ابتکارات
مطرحش��ده در چهارچوب روندهای فوق نداشته اس��ت .برای مثال ،در  27اوت « 1992ایدهی
نظربایف» بهعلت لحاظ نشدن همین مسئله ،خود سبب شکست طرح گروه مینسک به ریاست
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رافائلی گردید.
2.2از سال  1992هم روسیه و هم طرفهای درگیر مناقشه ،مشخصاً به استفاده از طرح اصطالحاً
«حل و فصل دو مرحلهای» مناقش��ه اعتقاد دارند که مراحل آن عبارت اس��ت از -1 :آتشبس و
 -2حل سیاسی مناقشه .در این میان ،یک طرح سهمرحلهای نیز وجود دارد که بخردانه بهنظر
میرس��د :مرحلهی نخس��ت (از لحاظ منطق و نه الزاماً از لحاظ زمانی) این طرح عبارت است از
جلوگیری از گس��ترش مناقشه به خارج از محیط مربوطه (قرهباغ) .البته در همین راستا ،حتی
شایس��ته اس��ت که میان کشورهایی که علیرغم عدم درگیری مس��تقیم در مناقشه در حل و
فصل آن ذینفع هستند نیز ،قراردادی با چنین مادهای (عدم گسترش مناقشه )...بهامضا برسد.
ی مسلحانه از یکی از طرفین مناقشه و یا
قراردادی در خصوص امتناع دیگرکش��ورها از پشتیبان 

س��هجانبه» میتوان برداشت .طبیعتاً این مسئله مانع از درغلتیدن مناقشه به جنگی تمامعیار
میان ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان خواهد شد .انعقاد چنین قراردادهای دوجانبه و یا حتی
چندجانب��های را میتوان در ذیل اصول مربوط به «معامالت یکجا» 4تعریف نمود؛ معامالتی که
بعضاً رفع اختالفنظرها و تناقضات موجود میان طرفهای غیردرگیر ،اما ذینفع در حل و فصل
مناقشه را امکانپذیر مینمایند.
3.3تردیدی نیست که مذاکرات مبتنی بر سازمان امنیت و همکاری اروپا 5علیرغم تمام فایدههایی
که دارند ،در نهایت امر نمیتوانند به حصول نتیجهای
محکم و غیرقابل خدش��ه منجر شوند (بهعلت فقدان
سازوکار الزم بهمنظور اتخاذ و عملی نمودن تصمیمات
آمران��ه و الزامآور) .6دقیقاً با توجه به همین مس��ئله،
ض��رورت دارد که برای انتقال [از گروه مینس��ک] به
یک «س��ازوکار رزرو» که حتیاالمکان در چهارچوب
س��ازمان ملل متحد و با جلب حضور ش��ورای امنیت
این سازمان قابل تعریف باشد ،آمادگی داشته باشیم.
چنین فرآیند جایگزینی ،به روند حل مناقشهی قرهباغ
میبخش��د و ش��رکت دادن ایران را که هماکنون [با
هدف میانجیگری] بهدنبال ارائهی عملکردی موازی با فعالیت [گروه مینسک] سازمان امنیت و
همکاری اروپا است ،در آن ممکن و مجاز مینماید.
4.4فارغ از آنکه حاکمان کش��ورهای درگیر این مناقشه ،عرصهی مانور و تحرک بسیار محدودی را
در اختیاردارند ،اما میتوانند با تبادل بیانیههایی (در خصوص اهداف طرفهای درگیر در مناقشه)
که محدود به بس��تر و قش��ر تاریخی نمانده و مخاطبین را نسبت به خطرات موجود در ادامهی
معارضه هرچهبیشتر آگاه مینمایند ،گامهای مؤثری را در راستای پایین آوردن سطح تعارض و
مواجههی روانی مناقشه بردارند.
5.5چه امروز و چه حتی فردا ،بعيد است که کشورهای درگیر مناقشه خود بهتنهایی قادر به تهیهی
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سرعت بیشتر و بهاقتضای ضرورت ،کیفیتی محکمتر

تردیدینیست
کهمذاکرات
مبتنی بر سازمان امنیت
و همکاری اروپا علیرغم
تمام فایدههایی که دارند،
در نهایت امر
نمیتوانندبهحصول
نتیجهایمحکم
وغیرقابلخدشه
منجر شوند
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تحویل س�لاح به آنها نیز گام مهم دیگری اس��ت که در راستای عملی کردن این بند از «طرح
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فرمول و دستورالعمل مرضیالطرفینی باشند که بتواند حل و فصل دائمی و پایداری را برای این
مناقش��ه به ارمغان بیاورد .چنین بهنظر میرسد که کش��ورهای دیگری که در حل و فصل این
مناقش��ه ذینفع بهحس��اب میآیند بتوانند (چه در چهارچوب سازمان ملل و یا بههر طریقهی
مقتضی دیگری) نقش مهمی را در این میان ایفا نمایند .در این صورت ،دستورالعملی که توسط
این کشورها طراحی و تهیه شود ،میتواند به ایجاد رویهای بیانجامد که از ارزشی فراتر از معمول،
برخوردار خواهد بود .آنگاه ،بر پایه و اساس چنین فرمول و دستورالعملی ،میتوان رهیافتهای
ذیل را در دستورکار حل و فصل این مناقشه لحاظ نمود:
"•   نخس��ت :احت��رام طرفی��ن به اص��ل تمامیت ارضی
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چه امروز
و چه حتی فردا،
بعيد است که کشورهای
درگیرمناقشهخود
بهتنهاییقادربه
تهیهیفرمول
ودستورالعمل
مرضیالطرفینیباشند
که بتواند حل و فصل
دائمی و پایداری را
برای این مناقشه
به ارمغان بیاورد

طرف مقابل.
•   دوم :قبول مشکالت و معضالت گریبانگیر اقلیتهای
قوم��ی و [در نتیج��ه] اعطای تضمینه��ای نهادینهی
حقوق��ی -بینالمللی در خص��وص صیانت از حقوق این
اقلیتها.
ای��ن مس��ئله بهط��ور خ��اص و عین��ی در ارتباط
بامناقش��هی قرهباغ بدان معناست که ارمنستان ملزم به
احت��رام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان اس��ت و
این جمهوری نیز به نوبهی خود باید مسئلهی در اقلیت
بودن آذربایجانیها نس��بت به ارامنه در منطقهی قرهباغ

کوهستانی را بهرسمیت بشناسد .در این ارتباط ضروری است که فراتر از قواعد معمول ،نسبت به
مسئلهی برآورده نمودن حقوق آذربایجانیهای قرهباغ و همچنین مشکل تعیین وضعیت حقوقی
خو ِد منطقهی قرهباغ کوهس��تانی در چهارچوب کشور مستقلی تحت عنوان جمهوری آذربایجان
رهیافتی جدید حاصل گردد .بر این اساس ،حتی شاید برای ممانعت و جلوگیری از اجرای طرح و
ایدهی طرف آذربایجانی مبنی بر اعالم خودمختاری (جغرافیایی یا فرهنگی؟) منطقهی زنگزور در
چهارچوب جمهوری آذربایجان نیز ،ضرورت وجودي نداشته باشد.
پذیرش این فرمول و راهکار از سوی جامعهی بینالملل بهعنوان مرجع نیز به این معنی خواهد بود
که در قبال صرفنظر کردن ارمنستان از ادعاهای ارضی خود ،جمهوری آذربایجان نیز ملزم به تعریف و

قرهباغ کوهستانی ،نخجوان و منافع قومیتهای ساکن این جمهوری لحاظ شده باشد.
در صورت قبول این فرمول و یا س��ایر دس��توالعملهای مشابه بهعنوان مبنایی برای مذاکرات
توسط طرفهای درگیر ،در مرحلهی سوم (که در فوق به آن اشاره شد) ،ضرورتاً نوبت به تضمینهای
بینالمللیای خواهد رسید که کارکرد اصلیشان تضمین حفظ و استمرار ترتیباتی است که بهدنبال
پذیرش فرمول موردبحث حاکم شده است.

بس�تهی تحلیلی  -پیش�نهادی بنگاه چاپ و نشر «آس�یای مرکزی و
قفقاز »7برای حل بحران قرهباغ؛ ارائهشده در سال 2002

این بس��تهی تحلیلی -پیش��نهادی ،بهاعتبار تهیهکنن��دگان آن علی عب��اساف 8و آروتیون

خاچاطریان ، 9بروشور« ،گزینههای حل مناقشهی قرهباغ :ایدهها و واقعیت »10نام دارد و نخستین
بار در سال  2002توسط انتشارات «ینی نسل» (نسل نو) باکو و همزمان به زبانهای تركي آذری،
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نیز با توجه به حضور طیف گس��تردهای از زوایای دید در این اثر ،آن را ب ه منزلهي نمایندهی نگاه
طرف آذری و ارمنی به شیوهی حل و فصل مناقشهی قرهباغ برگزیده است.

هرچند که ظاهرا ً بناست که اصول حاکم بر حقوق بینالملل ،در خصوص مسائلی نظیر مناقشهی

قرهباغ گرهگشا واقع شوند ،اما بهرغم این انتظار ،اتفاقاً دو اصل مهم از این اصول یعنی «حقوق ملتها
برای تعیین سرنوشت» و نیز «اصل حفظ تمامیت ارضی» بوده است که در ورود طرفین این ماجرا
به مخاصمه ايفاي نقش نموده است .در این خصوص ،دستهبندیهایی توسط برخی مناقشهپژوهان
ارائه گردیده اس��ت که به شناس��ایی وضعیت موجود و ارائهی گزینههای آتی حل و فصل مناقشه
کمک مینمایند:
1.1خودمختاری ضداستعماری( .مبتنی بر بیانیهی  1960سازمان ملل متحد)
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الف -تحلیل گزینههای ممکن برای حل و فصل سیاسی مناقشهی قرهباغ
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2.2خودمختاری در ذیل یک حکومت دیگر (مانند مورد تبت در چین)
3.3خودمخت��اری فرامرزی ( همانند آن چیزی که در خصوص صربهای بوس��نی و هرزگوین که
سودای پیوستن به صربستان را داشتند رخ داد .مسئلهی قرهباغ نیز در این دسته جای میگیرد).

راهحلهایبستهیتحلیلی-پیشنهادیبنگاهچاپونشر«آسیایمرکزیوقفقاز»
 -1موضع (گزینهی پیشنهادی) جمهوری آذربایجان

جمه��وری آذربایجان حاضر اس��ت در ازای تخلیهی تمام واحدهای نظامی ارمنس��تان از
منطقهی قرهباغ و پنج منطقهی حائل آن و نیز بازگشت تمام آوارگان آذری به این سرزمینها،
باالترین سطح خودمختاری در چهارچوب حاکمیت جمهوری آذربایجان را به منطقهی قرهباغ
کوهستانی اعطا نماید.

 -2موضع آذربایجانیهای قرهباغ کوهستانی
هرچن��د ک��ه موضع این دس��ته نیز ،تا حد زی��ادی با موضع رس��می جمه��وری آذربایجان
مطابق��ت دارد ،ام��ا در این می��ان گروهی تحت عنوان «س��ازمان آزادیبخش قرهباغ» تش��کیل
یافته از آس��یبدیدگان مستقیم مناقش��ه (آوارگان ،زخمیها و خانوادههای کشتهشدگان) وجود
دارد که خواهان آزادس��ازی فوری اراضی اش��غالی با اس��تفاده از نیروی نظامی اس��ت .از نظر این
س��ازمان ،مذاکرات صلح نیز تنها پس از آن آغاز خواهد ش��د که تمام آوارگان به س��رزمینهای

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

خود بازگردند.

 -3موضع حاکمان [خودخواندهی] قرهباغ
مهمترین اصل موجود در راهحل پیشنهادی حاکمان کنونی قرهباغ ،بهرسمیتشناختهشدن
استقالل این جمهوری و نهایتاً اعالم آن بهعنوان یک حکومت مستقل است .بر این اساس باقی
ماندن ارتش ارمنس��تان در اراضی قرهباغ ،امری ناگزیر و تضمینی برای حفظ امنیت ارامنه این
منطقه میباش��د .نهایتاً حاکمان قرهباغ در ازای برآورده شدن خواستهی فوق ،حاضر هستند که
پن��ج منطقهی حائل را ب��ه جمهوری آذربایجان بازگردانند؛ همان مس��ئلهای که از آن بهعنوان
«زمین در قبال بهرسمیت شناخته شدن» یاد میشود.

این پیشنهاد که نخستین بار در ماههای نخست مناقشه و در زمان شوروی مطرح گردیده و در
تاریخ یکم دسامبر  1989توسط پارلمانهای ارمنستان و قرهباغ کوهستانی بهتصویب رسیده بود،
تاکنون نیز صرفاً بر روی کاغذ باقی مانده و فقط مجالی است برای افزایش قدرت مانور و چانهزنی
ارامنه در مذاکرات مربوط به صلح.

[ -5حالتی] فراتر از خودمختاری ،اما پایینتر از حکومت

ی اطالق نمود که ضمن تعریف قرهباغ
این وضعیت را عموماً باید به آن دسته راهحلهای پیشنهاد 

بهمنزلهي یک «منطقهی ویژه» در درون جمهوری آذربایجان ،آن را در عینحال به تحتالحمایگی
یک طرف ثالث مانند «آمریکا» (مطابق طرح ویلی در سال  )1919در میآوردند و حفظ امنیت آنرا
به ارتش آن کشور که تحت فرماندهی کنسول آن کشور در منطقه قرار داشت میسپردند .روشن است
که این گزینه که بعضاً واریاسیونهایی نیز از آن نقل شده است ،اکنون صرفاً ماهیتی تاریخی دارد.

 -6مبادلهی سرزمینی

▪ بررسی برخی از بستههای پیشنهادی ،برای حل مناقشه قرهباغ کوهستانی ▪

 -4قرهباغ کوهستانی بهمنزلهي بخشی از ارمنستان
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مهمترین واریاسیونی که از این طرحواره منتشر شده است ،مربوط به پاول گوبل تحلیلگر آمریکایی
جمهوری آذربایجان و نخجوان فاصله انداخته ،مبتنی نموده است؛ بدین معنا که ،جمهوری آذربایجان
در عوض یکپارچه شدن نخجوان با خود ،قرهباغ (بخشی ازآن) را به ارمنستان واگذار مینماید .البته
مش��کل طرح اولیهی گوبل ،از دس��ت رفتن همسایگی ارمنستان با ایران بود که خود گوبل در سال
 1996با اضافه نمودن مفهومی بهنام کریدور مگری (مغری) که ارتباط زمینی میان ارمنستان و ایران را
محقق مینمود و تحت پاسداشت نیروهای بینالمللی قرار داشت ،در پی رفع این نقص برآمد.

 -7حکومت اتحاد یافته
این طرح مبتنی بر یک الگوی بینالمللی مس��بوق به س��ابقه (مانند اتحاد پورتوریکو ،جزایر
مارش��ال و فدراسیون میکرونزی که با ایاالت متحده آمریکا اتحاد یافتهاند) است که بنا به الزاماتِ
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اس��ت ،که اس��اس ایدهی خود را بر وجهالمصالحه قرار دادن آن بخشی از خاک ارمنستان که میان
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خود توس��ط جان مارس��کا ،نمایندهی س��ابق ایاالت متحده در گفتگوهای قرهباغ ،بازتنظیم و در
تاریخ یکم جوالی  1994بهعنوان بس��تهی حل مناقش��هی سیاس��ی قرهباغ ،در س��طح رس��می
ارائه ش��ده اس��ت .این طرح متش��کل از هش��ت بند اس��ت که از آن میان ،میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
•لزوم تغییر نام منطقهی قرهباغ کوهستانی به «جمهوری قرهباغ کوهستانی»
•احتراز از به رس��میت ش��ناخته ش��دن جمه��وری قرهباغ کوهس��تانی ب ه مثاب��ه یک حکومت
کام ً
ال مستقل
•جمهوری قرهباغ کوهستانی ،منطقهای کام ً
ال خودگردان خواهد بود که البته باید در چهارچوب
مرزها و حاکمیت جمهوری آذربایجان و بهصورت اتحادیافته (پیوسته) با آن قرارداشته باشد.
•ح��ق افتتاح نمایندگی دائم (یک مرحله پایینتر از س��فارت) جمهوری قرهباغ کوهس��تانی در
پایتختهای کشورهایی که برای این جمهوری مهم تلقی میشوند مانند ایروان و مسکو؛ و بالعکس.
•لزوم کاهش تدریجی ش��مار نیروهای مسلح جمهوری قرهباغ کوهستانی :این جمهوری از حق
داشتن نیروهای مسلح تهاجمی برخوردار نخواهد بود ،اما حق دارد که برای تأمین امنیت داخلی
خود ،از نیروهای محلی استفاده نماید.
•لزوم برقراری کریدور الچین برای حفظ امکان تبادالت زمینی جمهوری قرهباغ کوهس��تانی با
ارمنستان و همینطور برقراری یک کریدور ارتباطی برای ارتباط مستقیم جمهوری آذربایجان با
منطقهی نخجوان.
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 -8الگوی قبرسی

طبیعت��اً بدان معناس��ت که قرهباغ کوهس��تانی نی��ز همانند جمهوری ترکنش��ین قبرس

ش��مالی ،نه بهصورت حقوقی ،که بهصورت دی -فاکتو به رس��میت ش��ناخته شود؛ نه متعلق به
جمهوری آذربایجان باش��د و نه متعلق به ارمنس��تان؛ نه عضو جامعهی بینالملل باش��د و نه از
اختیارات یک کش��ور مس��تقل برخوردار باش��د؛ اما علیرغم همهی اینها بتواند همانند قبرس
شمالي بهحیات خود ادامه دهد .چنین مدلی به ارمنستان اجازهی خرید زمان بیشتر را میدهد.
از نظ��ر جمه��وری آذربایجان ،این مدل در واق��ع از همان زمان آتشبس نی��ز تاکنون در حال
اجرا میباشد.

امضای قراردادهای خاس��اویورت میان مسکو و دولت چچن در سال  ،1996الگویی را رقم زد
که بهزعم برخی میتواند برای قرهباغ کوهستانی نیز مورد استفاده قرار گیرد .مهمترين مسئله در
پیادهسازی الگوی چچنی برای قرهباغ ،موکول کردن تعیین وضعیت نهایی به چند سال بعد (مورد
چچن :پنج سال) است تا بلکه رقم خوردن برخی اتفاقات (سرکار آمدن نسل جدید سیاستمداران؛
تغییر ادبیات گفتگوی طرفین و )...مناقشه را از نقطهی صفر آن حرکت داده و از سرگیری کار را
سادهتر نماید .در این ارتباط سه اصل کلی وجود دارد:
1.1تأمین حداکثری امنیت قرهباغ کوهس��تانی و مناطق همج��وار آن در جمهوریهای آذربایجان
و ارمنستان.
2.2تعیین یک زمان گذار حداقل پنجساله.
3.3ورود نسل جدیدی از سیستمداران بهعرصه؛ کسانی که فارغ از تنشهای همتایان خود در نسل
قبلی بتوانند در فضایی معقولتر بهتصمیمگیری بپردازند.
البته چنین بهنظر میرسد که این مدل نیز به طرف ارمنی اجازهی خرید زمان میداد و بههمین
علت ،تقریباً بالفاصله پس از مطرح شدن ،یعنی در  27فوریهی  ،1997مورد استقبال رئیس جمهور
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« -9گزینهی چچنی»
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وقت قرهباغ یعنی کوچاریان قرار گرفت .با این وجود ،مقامات جمهوری آذربایجان با متفاوت دانستن
موقعیت قرهباغ کوهستانی (به سبب علقههای آن با ارمنستان) از چچن (که جایی را در خارج از

« -10حکومت اشتراکی»
این ایده نخستین بار در سال  1998توسط روسای مشترک گروه مینسک و تحتعنوان اصل
«حکومت مشترک» مطرح شد .بهزعم ارائهکنندگان ،عملی شدن این ایده مجالی بود برای تأمین
نظ��ر هر دو طرف ماجرا :حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و حق تعیین سرنوش��ت برای
ارامنهی قرهباغ .نکات اصلی این طرح که حتی در رسانههای مکتوب آن سالها نیز به چاپ رسیده
بود از این قرارند:
•قرهباغ کوهستانی یک واحد ارضی  -حکومتی است که همراه جمهوری آذربایجان و در چهارچوب
مرزهای رسمی آن ،یک حکومت واحد را تشکیل میدهند.
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روسیه نداشت که بخواهد با آن همگرایی ورزد) این پیشنهاد را رد نمودند.
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•در قلمرو قرهباغ کوهس��تانی ،قانون اساس��ی قرهباغ کوهستانی حاکم است و عملکرد جمهوری
آذربایجان نیز در این منطقه نباید با قانون اساسی آن (قرعباغ کوهستانی) در تناقض باشد.
•قرهباغ کوهستانی میتواند در زمینههای اقتصادی ،تجاری ،علمی ،فرهنگی و ...مستق ً
ال نسبت به
برقراری مناسبات خارجی با دیگر کشورها اقدام نماید.
•قرهباغ کوهستانی میتواند گارد ملی و نیروهای پلیس خود را داشته باشد .البته این نیروها حق
ورود به عرصههای خارجی را ندارند.
•ارت��ش ،نیروه��ای امنیتی و پلیس جمه��وری آذربایجان بدون جلب موافق��ت حاکمان قرهباغ
کوهستانی ،حق ورود به این منطقه را نخواهند داشت.
البته الزم بهذکر نیست که با وجود شرایط فوق ،طرح مذکور به سرانجامی خاص و قطعی نرسید.

« -11کنفدراسیون ماوراء قفقازی»
هرچند که ایدهی همگرایی (حتی در س��طح سیاس��ی آن) کشورهای قفقاز جنوبی در آینده،
مسئلهي چندان جدیدي نبوده و در اواخر دهه دوم قرن بيستم ميالدي به نوعي تجربه شده است،
اما گروهی از پژوهشگران «مرکز پژوهشهای سیاسی اروپا» مستقر در بروکسل به سرپرستی مایکل
امرسون ،شکل رادیکالتری از این ایده را مطرح نمودند که از نظر ایشان بهلطف تأکید صورت گرفته
بر مقولهی همگرایی در آن ،میتوانست نقشی کلیدی را در حل مناقش ه قرهباغ و دیگر مناقشات این
منطقه ایفا نماید .محورهای اصلی این ایده از این قرار بودند:
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•آمادگی حاکمان هر س��ه کشور قفقاز جنوبی برای آغاز فوری روند همگرایی منطقهای و ایجاد
«جامعهی قفقاز جنوبی»11
•موافقت اتحادیهی اروپا و روسیه و آمریکا برای حمایت مالی از این اقدام.
جالب است که این بستهی پیشنهادی ،حتی اشاراتی نیز به فدرالیزه شدن گرجستان و جمهوری
آذربایجان بر اس��اس مالکهای قومیتی نموده بود .البته این طرح نیز بنا به عدم اس��تقبال شايان
توجهي از آن ،مسکوت ماند.

« -12اصول پاریس»

هرچند که موجودیت این اصول هیچگاه بهطور رسمی مورد تأیید قرار نگرفت و حتی بعضاً تکذیب

 2002برمیآم��د« ،این اصول ،چیزی نبودند مگر پیش کش��یدن دوبارهی بحث تبادل کریدورهای
الچین و مغری (مگری) میان طرفین مناقشه» بهمنزلهي مبنایی برای حل آن».

 -13اصول حاکمیت مشترک (یا «گزینهی آندورایی»)
هرچند که در این طرح نیز بحث تبادل کریدورها از ش��اهکلیدهای حل مس��ئله بهش��مار
م��یرود ،اما تأکی��د بر حضور نماین��دگان تاماالختیار جمه��وری آذربایجان و ارمنس��تان در
س��اختارهای حکومت��ی منطقهی قرهباغ کوهس��تانی و همچنین ایجاد یک س��ازوکار نظارتی
بینالمللی بر کریدورها ،آن را از نمونههای پیشین متمایز میساختند.

ب -شیوههای حل و فصل مناقشهی قرهباغ از منظر فنی  -عملی

آنچه در ذیل میآید ،نوعاً میتواند به منزلهي ش��یوههای احتمالی عملی س��اختن هرکدام از

بستههای پیشنهادی فوق (شیوه یا رهیافت اجرا) قلمداد گردد:

 -1حل نظامی

▪ بررسی برخی از بستههای پیشنهادی ،برای حل مناقشه قرهباغ کوهستانی ▪

نیز شد ،اما آنطور که از اظهارات حیدر علییف رئیس جمهوری وقت آذربایجان در اواسط ژوئن سال

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

35

رهیافت نظامی حل این مناقشه ،همواره ب ه مثابه یک گزینهی جدی مطرح بوده و به اعتبار ادبیات
چشم نمیخورد و طرف ارمنی نیز با عنوان «حملهی پیشگیرانه»ای که میتواند با اشغال اراضی بیشتر،
ب راندن فزونتر جمهوری آذربایجان شود ،همواره از آن به مثابه گزینهای محتمل یاد نموده است.
سبب عق 

 -2حل بستهمحور

کاربست چنین رهیافتی بهمعنای توافق قبلی طرفین در خصوص تمام مسائل موجود ،شامل
وجوه مختلف الزامات ناشی از قرارداد حتی در آینده نیز میباشد.

 -3حل مرحل ه به مرحله
لوفصل بستهمحور مناقشه
این رهیافت نخستین بار در سال  1997بهعنوان جایگزینی برای ح 
ارائ��ه گردید ،تا هم توافقات می��ان طرفین بهصورت مرحلهبهمرحله صورت پذیرد و هم بهاقتضای
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رایج این روزها ،روی میز قرار داشته و دارد .البته ناگفته نماند که این گزینه صرفاً در ادبیات طرف آذری به

▪ بررسی برخی از بستههای پیشنهادی ،برای حل مناقشه قرهباغ کوهستانی ▪
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ضرورت ،اجرای هر تصمیم مورد توافقی مانند خروج نظامیان ارمنستان از قرهباغ کوهستانی و یا
بازگشت آوارگان نیز بهشکل مرحلهبهمرحله به اجرا درآید.

 -4رهیافتهای همگرایانه
این رهیافت همانگونه که از نام آن نیز برمیآید ،برگرفته از طرح امرسون است که در فوق نیز
به آن اشاره گردید .در همین راستا حکومت ارمنستان فرمولی ارائه نموده بود که « »3+3+2عنوان
داشت و اعداد این فرمول نیز بر سهکشور قفقاز جنوبی  +سه کشور مهم منطقه یعنی ایران ،روسیه
و ترکی��ه  +آمری��کا و اتحادیهی اروپا داللت مینمودند .این فرم��ول از آنجا که در موقع خود مورد
استقبال آمریکا ،اتحادیهی اروپا و ترکیه قرار گرفت و مخالفت صریح دول مهم منطقه یعنی ایران
و روسیه را که خواهان کنار گذاشته شدن عناصر غیرمنطقهای از آن بودند بههمراه داشت ،غیر از
برههی  1998-2002چندان در دستور کار و محوریت بحث قرار نگرفت.

 -5جبر خارجی یا «طرحوارههای دِیتون»
اس��اس این رهیافت همانگونه ک��ه از نام آن برمیآید ،بر دخالت ال��زامآور قدرتهای خارجی
بهعلت ناتوانی طرفین مناقش��ه برای رسیدن به یک توافق نهایی استوار است .این رهیافت زمانی
طرفداران خاص خودش را داشت؛ تا بدانجا که راسیم آقایف یکی از تحلیلگران مطرح جمهوری
آذربایجان ،در سال  2001و به دنبال وقایع  11سپتامبر و حملهی آمریکا و متحدانش به افغانستان،
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خواس��تار آن شده بود که عملیات مشابهی نیز با هدف بازگرداندن قرهباغ به جمهوری آذربایجان
صورت پذیرد!

ج -دیپلماسی مردمی
بهرغم س��الهای نخس��ت دههی  1990که تالشهای بس��یاری برای برق��راری تماس میان
گروههای نخب ه طرفین مناقشه صورت میپذیرفت ،شکست تالشهای صورت گرفته در عرصهی
سیاسی برای حل و فصل مناقشه ،به سرخوردگی گروههای اجتماعی از این مسئله انجامید و بهطور
روزافزون بر بار منفی ارتباط مردمی دو طرف بهویژه در جمهوری آذربایجان افزود و استفاده از این
گزینه را عم ً
ال از دستور کار خارج نمود.

همانگونه که مالحظه ش��د ،تاکنون طیف نس��بتاً کامل و جامعی از پیشنهادها و راهکارهای

احتمالی برای حل مناقش��هی قرهباغ کوهستانی ارائه شده اس��ت .طبیعتاً با توجه به این مسئله،
الینحل ماندن کماکان این مناقشه ،محل سئوال است و تا حدي عجیب مینماید .همچنین بهنظر
میرس��د که علیرغم وجود مشوقهای فراوان در بستههای پیشنهادی برای هردو طرف ،طرفین
این مناقشه کماکان بر اصول اولیهی خود یعنی «حفظ تمامیت ارضی» (برای جمهوری آذربایجان)
و حق تعیین سرنوش��ت (برای ارامنه قرهباغ) که الجرم با یکدیگر تناقض ماهوی دارند ،پافش��اری
مینمایند .در واقع طرفین این ماجرا در آستانهی دری قرار گرفتهاند که هرکدام خروج از آن را به
خروج دیگری مش��روط نموده اس��ت .با اين اوصاف به نظر ميرسد كه بهقول حکیم ابونصر فارابی
«هیچ ازاین دوطرف تا ابد از این در خارج نخواهد شد!»

▪ بررسی برخی از بستههای پیشنهادی ،برای حل مناقشه قرهباغ کوهستانی ▪

نتیجه
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4 - Package deal

 - -5که البته سالها ،نام قبلی آن یعنی «کنفرانس امنیت و همکاری اروپا» رایج بود.
 -6نگارنده توجه مخاطبان و خوانندگان این پژوهش را مؤکداً و مجدداً به این مسئله جلب مینماید که تاریخ انتشاراین بخش (نگاه روسی) به
قریب به دو دهه قبل بازمیگردد؛ یعنی زمانی که گروه مینسک تازه فعالیت میانجیگرانهاش را شروع کرده بود .پیشبینی ناکارآمدی گروه
مینسک (بهعنوان ساختاری مبتنی بر سازمان امنیت همکاری اروپا) در دو دهه پیشازاین ،توسط روسها کام ً
ال جالبتوجه بهنظر میرسد.
 --7که البته نام کامل و صحیحتر آن بهصورتی که در وبسایت رسمی آن آمده است ،چنین میباشد:
) CA&CC Press® AB Publishing House (Swedenدر واقع و آنطور که از معرفی ارائهشده در صفحهی اینترنتی این مؤسسه بر میآید،
وبسایت مربوطه پایگاهی است که برای عرضهی محتواهای تولیدشده توسط «مؤسسهی آسیای مرکزی و قفقاز» سوئد و «موسسهی
مطالعات راهبردی قفقاز» جمهوری آذربایجان بهطور اشتراکی مورد استفاده قرار دارد .البته ناگفته نماند که با توجه به واقعیاتی نظیر این مسئله
که حتی یک رکن این موسسه یعنی «مؤسسهی آسیای مرکزی و قفقاز» سوئد نیز عم ً
ال توسط شخصی بهنام دکتر مراد اسناف (حسناف)
تأسیس یافته که اصالت ًا زادهی ترکمنستان و تحصیلکردهی روسیه بوده و از سال  1994به سوئد نقل مکان نموده است ،پس چندان نباید
وجود نام کشور سوئد در عنوان رسمی این مؤسسه و یا حتی استقرار این مؤسسهی خودگردان در شهر شمالی لولئای این کشور را به حساب
حاکم بودن یک نگاه سوئدی و یا حتی اروپایی بر آن گذاشت .خاصه آنکه رکن دیگر این بنگاه چاپ و نشر یعنی «موسسهی مطالعات راهبردی
قفقاز» پایگاه در جمهوری آذربایجان دارد و دفتر آن در باکو واقع شده است.
 - -8متولد باکو .1950،دارای مدرک [پست] دکتری فلسفه .مسئول بخش «شاخههای جدید فلسفه »...در مؤسسهی حقوق و فلسفهی آکادمی
علوم جمهوری آذربایجان .مدیر مرکز فرهنگ صلح و گفتگوی تمدنها.
 --9متولد ایروان .1955 ،فارغالتحصیل رشته بیولوژی در مقطع دکتری .پژوهشگر مرکز تحلیلی  -اطالعرسانی نویان تاپان .تحلیلگر مسائل
سیاسیواقتصادی.
10-ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА: ИДЕИ И РЕАЛЬНОСТЬ
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11-South Caucasus Community
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چکیده:

ش��کلگیری خرده نظام امنیتی قفقاز جنوبی یکی از مهمترین رویدادهای سیاس��ی ،امنیتی

بوده اس��ت که در نتیجه فروپاشی شوروی سابق و شکلگیری خرده نظام جدید ،ایران با ترتیبات
امنیتی جدیدی در این منطقه روبه رو شد .در عین حال این خرده نظام از بدو شکلگیری دچار
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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 این کشورها وجود دارد ،روابط بین آنها چندان موفقیت
آمیز نبوده اس��ت و ایران در مدیریت چالشهای این منطقه دچار مقاومتهای فراوان منطقهای و
فرامنطقهای شده اس��ت .به گونهای که میتوان صحبت از چالشهای منطقهای ایران در قفقاز را
به عنوان یکی از موانع دستیابی به هدف هایش در ارتباط با منطقه قفقاز و دریاچه خزر به میان
آورد .یکی از عناصر موثر بر ترتیبات امنیت منطقهای و بحران قرهباغ که طی س��الهای گذش��ته
بدون حضور و نقش آفرینی ایران شکل گرفته است ،ایجاد گروه مینسک است .در این مقاله تالش
میشود نقش و کارکرد گروه مینسک در بحران قفقاز و تاثير آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران
واکاوی شود .الزم به ذکر است که در خصوص این موضوع،پژوهش مستقلی انجام نشده است.
کلید واژه ها :مداخله گرایی،امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران،قفقاز،گروه مینسک

مقدمه

یکی از عناصر موثر بر ترتیبات امنیت منطقه ای و بحران قرهباغ که طی سالهای گذشته بدون

نقش و کارکرد گروه مینسک در بحران قفقاز و تاثير آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران واکاوی
شود.الزم به ذکر است که در خصوص این موضوع،پژوهش مستقلی انجام نشده است.
سوال :نقش گروه مینسک در حل و فصل بحران قرهباغ چه بوده و چه تاثیری بر منافع جمهوری
اسالمی ایران دارد؟
فرضی�ه :گروه میس��نک ،امکان تاثیرگ��ذاری و توفیق
چنداني نداش��ته اس��ت و این رویکرد با توجه به حذف
جمهوری اس�لامی ایران از مدیریت بحران قفقاز ،مغایر
منافع جمهوری اسالمی بوده و بیشتر در جهت تسهیل
اعم��ال نفوذ قدرتهای رقیب جمهوری اس�لامی ایران
ميباشد.
متغیر مستقل :گروه مینسک
متغیر وابس�ته :بحران قرهباغ ،منافع و الزامات امنیت
ملی جمهوری اسالمی ایران در قفقاز

یکی از
عناصرموثر
برترتیباتامنیت
منطقهای و بحران قرهباغ
که طی سالهای گذشته
بدونحضور
و نقش آفرینی ایران
شکل گرفته است،
ایجادگروه
مینسکاست

آر.جی .وینست ،در تعریف کالسیک خود از عدم مداخله و نظم بین المللی "،مداخله" را اینگونه

تعریف میکند " :فعالیت انجام ش��ده به وس��یله یک کشور ،یک گروه در داخل کشور و یا گروهی
از کش��ورها با یک سازمان بین المللی که با استفاده از زور در امور داخلی کشور دیگر مداخله می
کنند .این فعالیت دارای مراحل شروع و پایان است که ساختار سلطه در کشور مورد نظر را هدف
قرار می دهد .این فعالیت لزوما قانونی یا غیرقانونی نیست اما الگوی سنتی روابط بین الملل را نقض
می کند(.ابراهیمی)427،
در واقع مداخله بشردوس��تانه از حیث اش��خاص مورد حمایت ،انواع دیگری را نیز ش��امل می
شود؛بدین معنی که هرگونه استفاده یک دولت از زور علیه دولت دیگر به منظور حمایت از جان و
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چارچوب نظری

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

حضور و نقش آفرینی ایران شکل گرفته است،ایجاد گروه مینسک است.در این مقاله تالش می شود

آزادی اتباع خود یا اتباع دول ثابت در مقابل رفتار غیرانسانی نیز تحت عنوان مداخله بشردوستانه
مورد بحث قرار گرفته است )(Humphrey,1952

برای بررس��ی مشروعیت مداخله بشردوستانه،دو دوره قبل و بعد از منشور ملل متحد مدنظر
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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قرار می گیرد .در دوره قبل از منشور ،یعنی زمانی که استفاده از زور در روابط بینالملل منع شده
و محدودیتهای ایجاد ش��ده برای اس��تفاده از زور ناچیز بود ،اکثر نویسندگان غربی اصل مداخله
بشردوس��تانه را پذیرفتهاند .ولی در دوره بعد از س��ال  1945منشور ملل متحد هرگونه تهدید به
زور یا اس��تعمال آن علیه تمامیت ارضی یا اس��تقالل سیاس��ی هر دولتی را ج��ز در دفاع از خود
طبق ماده 51منش��ور یا در اجرای اقدامات قهری طبق

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

در دوره
قبل از منشور،
یعنیزمانیکه
استفاده از زور
در روابط بین الملل
منعشده
و محدودیت های
ایجادشده
برای استفاده از زور
ناچیزبود،
اکثرنویسندگانغربی
اصلمداخلهبشردوستانهرا
پذیرفتهاند

فصل هفتم منش��ور در موارد تهدید صلح ،نقض صلح و
عمل تجاوز منع کرده اس��ت .بنابراین نهاد مداخله بشر
دوستانه صرفا در تعارض با اصل منع تهدید یا توسل به
زور ،مندرج در ماده( )4هر دو منش��ور است .به هر حال
گفتمان حاکم بر جامعه بین الملل در دوران جنگ سرد
و دوره پس از منشور به دلیل ساختار دو قطبی نظام بین
الملل،از گفتمان دولت محور و گاه نادیده گرفتن اصول
حقوق بشر و مفهوم مداخله بشردوستانه حکایت می کند
که با دیدگاه واقع گرایانه منطبق است و فقط با ورود به
عصر جهانی ش��دن و جهانی شدن حقوق بشر در دوران

پس از جنگ سرد و قاعده مند شدن مفهوم مداخله بشردوستانه است که شاهد تغییر مفهومی آن
می شویم(ابراهيمي)1389 ،
واقع گرایی،س��نت نظری مس��لط در زمان جنگ سرد بود که بر اساس آن هرگونه فعالیت در
عرصه بین الملل ،به معنی تالش کش��ورها -به صورت جداگانه -برای به دس��ت آوردن قدرت در
چارچوب منافع خود بود؛ البته این نظریه نس��بت به حذف جنگ و تضاد در چش��م اندازهای آتی
جهان خوش بین بود .علت اصلی تس��لط پارادایم واقع گرایی در دوران جنگ س��رد آن بود که بر
اساس این دیدگاه تبین های قدرتمندی درباره امپریالیسم،اتحاد،موانع همکاری ،پدیده های بین
المللی مرتبط با اصل رقابت به عنوان اولویتهای جهان بینی آمریکایی ارائه می شد )(Stephen,1998

در ای��ن نگاه مح��دود قدرت،موضوعات��ی همانند حقوق بش��ر و مداخله بشردوس��تانه نمی
توانستندمحلی از اعراب داشته باشند،همانگونه که والتز براساس دیدگاه نو واقع گرایی طبیعت و
سرشت انسان را نادیده میگرفت و صرفا بر تاثیرات نظام بین الملل تاکید می کرد.در این پارادایم
می شد .بنابراین حقوق بشر یا موضوع مداخله بشردوستانه اصال نمی توانست در زمان جنگ سرد
دچار تحول شود(ابراهيمي)1389 ،
در س��نت لیبرالی ،مردم س��االری می توانس��ت به عنوان کلید صلح و امنیت جهان به شمار
آید و اس��اس این نظریه برآن بود که عموما دولت های
دموکراتیک ،صلح و ثبات بیشتری نسبت به کشورهای
اقتدارگرا دارند .در نظریه های نس��ل سوم تفکر لیبرالی،
نهادهای بین المللی حقوق بش��ر م��ی توانند ،دولتهای
ّ
متخطی در امور حقوق بش��ر را تحت فش��ار
خودکامه و
ق��رار دهند و مداخله بشردوس��تانه را با تحریم ها و ابزار
زور و حتی فشار نظامی( شورای امنیت) عینیت بخشند.
لیبرالها مکانیس��م های بعد از دوران جنگ سرد همانند
نهادها ،رژیم ها و دولتهای دموکراتیک را به مثابه نوعی
حاکمیت کشورهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه را

دست خوش تغییر کنند .اگرچه لیبرالها تحول عمیق و گستردهای را در مفهوم مداخله بشردوستانه
بعد از جنگ سرد پدید آوردند،فرهنگ ،ارزشها و هنجارهای جهان غیر غربی را در نظر نگرفته بودند.
س��ازهانگاران بودند که توانس��تند مفهوم مداخله بشردوستانه را به بهترین وجه توضیح دهند.
مکت��ب فوقالذکر ،با تاکیدی که بر قواعد و هنجارهای بین المللی میکند -به این معنا که قواعد
و هنجارهای حقوق بشری خود میتوانند به عنوان الگوی رفتاری کشورها هویت آنها را در جامعه
بین الملی معنا بخش��ند -مفهوم مداخله بشردوس��تانه را از بعد سختی به بعد نرمی(گفتمانی) به
عنوان س��اخت اجتماعی دچار تحول کرد .س��ازهانگاران مش��خص کردند که کشورها برای یافتن
هویت(متمدن) و مش��روعیت بخش��یدن به حاکمیت خود در جامعه بین المللی بایستی قواعد و
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مداخل��ه برای نوع بش��ر تلقی می کنند ک��ه می توانند

درسنتلیبرالی،
مردم ساالری
میتوانستبهعنوان
کلید صلح و امنیت جهان
به شمار آید و اساس این نظریه
برآن بود که عموما
دولتهایدموکراتیک،
صلح و ثبات بیشتری
نسبتبهکشورهای
اقتدارگرا
دارند

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

حاکمیت دارای قداستی بود که ّ
تخطی از آن به مثابه استحاله ارزشی قدرت و اقتدار دولت محسوب

هنجارهای حقوق بشر را اجتماعی ،سپس آنها را نهادینه و داخلی کنند .این رویه کشورها ،سبب
شده است امروزه مداخله بشردوستانه با قواعد ،هنجارها ،گفتمانهای حقوق بشری ،عملی و در نتیجه
این مفهوم دچار تغییری بسیار عمیق و گسترده شود .سازه انگاران رادیکال ،مداخله بشردوستانه
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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را در بعد معنایی آن توجیه میکنند ،س��ازه انگاران میانه رو بر این باورند که این تغییر مفهوم از
ابعاد تکوینی و عینی ،مادی و غیرمادی -برای مثال قدرتهای و نهادها -به هنجارها و قواعد سوق
داده شده است(همان)
نهایتا با توجه به سیر تحول مفهوم مداخله بشردوستانه نظریه سازه انگاری به بهترین وجه این
مفهوم را توصیف میکند.
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در اول دسامبر،
آذربایجانشوروی
بهطورداوطلبانه
ازمناطقشمالی
دستکشیده
و اعالم داشت
که زنگه زور،
نخجوانو
قرهباغکوهستانی
به ارمنستان شوروی
واگذار شده است

سابقه شکلگیري بحران قرهباغ و مراحل
آن قبل از فروپاشی

از لحاظ تاریخی آذریها میگویند قرهباغ – چنانچه

از لفظ آن نیز مش��خص اس��ت -جزء خ��اک آذربایجان
محس��وب میشود .این در ش��رایطی است که در نوامبر
 1920و همزمان با پیوستن ارمنستان به اتحاد جماهیر
ش��وروی ،نریم��ان نریم��اناف ،رییس کمیت��ه انقالبی
جمهوری آذربایجان ،با مخابره تلگرافی به همتای ارمنی
خ��ود اعالم کرد":از امروز اختالف��ات مرزی آذربایجان و
ارمنستان حل شده و اعالم میگردد قرهباغ کوهستانی،

زنگه زور و نخجوان بخشی از ارمنستان تلقی میشود ".استالین نیز در مقالهای در  4دسامبر 1920
در پراودا نوش��ت ":در اول دس��امبر ،آذربایجان ش��وروی به طور داوطلبانه از مناطق شمالی دست
کشیده و اعالم داشت که زنگه زور ،نخجوان و قرهباغ کوهستانی به ارمنستان شوروی واگذار شده
اس��ت" اما این موضوع با اعتراضات زیادی در جمهوری آذربایجان مواجه ش��د و در نهایت پس از
تش��دید اختالفات آذربایجان و ارمنستان بر سر مناطق قرهباغ ،زنگه زور و نخجوان ،حکومت وقت
شوروی براساس اسناد تاریخی در ژوئن  1923حاکمیت تاریخی آذربایجان بر قرهباغ و نخجوان را
تایید کرده و منطقه زنگه زور را در چارچوب ارمنستان قرار داد(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 قابل توجهی در کشور هایی مانند امریکا،کانادا،فرانسه،ترکیه و
لبنان دارد،خواهان استقالل قرهباغ یا الحاق آن به ارمنستان هستند( همان)412،
و ارمنی و ذهنیت منفی تاریخی ارامنه و آذریها نسبت به یکدیگر است که بیشتر ریشه در قتلعام
ارامنه در سال 1915م توسط ترکان عثمانی ( که ارامنه،آذری ها را متحد آنها می دانند) دارد.
در ژوئن 1921م دفتر امور قفقاز وابسته به مسکو،به اتحاد قرهباغ با ارمنستان رای داد ،اما مدتی
بعد به دنبال دخالت اس��تالین این تصمیم لغو ش��د.بعد
از س��ال ها اختالف  ،نخجوان و قرهباغ به عنوان بخشی
از آذربایجان و زنگه زور به عنوان بخش��ی از ارمنس��تان
در آمد .ارمنس��تان در دهه ه��ای  40و  60تالش نمود
تا قرهب��اغ را ضمیمه خود گرداند که موفق نش��د ،اما با
فروپاشی ش��وروی بار دیگر این تالش ها افزایش یافت.
ب��ا روی کار آم��دن گورباچ��ف در اواخر حی��ات اتحاد
جماهیر ش��وروی و مطرح ش��دن فضای باز سیاسی در
چارچوب برنامه فضای باز سیاس��ی "پروستریکا" برخی
طومارهایی به گورباچف خواهان ضمیمه ش��دن قرهباغ

به جمهوری ارمنس��تان ش��دند .ولی با پاس��خ منفی دبیر خانه مرکزی حزب کمونیست شوروی
رو به رو شدند.
پس از انتشار این پاسخ در اوایل فوریه  ،1988یک سلسله تظاهرات به نفع الحاق منطقه قرهباغ
به ارمنستان در خانکندی 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 می شود 15 .فوریه  ،1988نیز در ایروان تظاهراتی به حمایت از تظاهرات خانکندی و با همان
شعار" یک قوم  ،یک جمهوری" صورت گرفت و در نتیجه  20فوریه  1988شورای منطقه قرهباغ(
که از  140نفر تشکیل می شد و  110نفرآنان از ارامنه بودند) با  110رای موافق و عدم حضور 30
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از ش��خصیت های علمی و سیاس��ی ارمنستان با ارسال

قابلیتهای
منازع هخیزذكرشده
شاملاختالفاتزبانی،
نژادی ،مذهبی و فرهنگی
دو قوم آذری و ارمنی
وذهنیتمنفیتاریخی
ارامنه و آذریها
نسبتبهیکدیگراست
که بیشتر ریشه در
قتلعامارامنه
در سال 1915م
توسطترکانعثمانی
دارد

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

قابلیتهای منازع ه خیز ذكرشده شامل اختالفات زبانی ،نژادی ،مذهبی و فرهنگی دو قوم آذری

نماینده آذری شورای منطقه قرهباغ ،به پیوستن این منطقه به ارمنستان رای دادند .در  22فوریه
 ،1988هیئتی از سوی پولیت بورو (دفتر سیاسی) حزب کمونیست شوروی به منطقه اعزام گردید.
این هیئت ،رای ش��ورای قرهباغ را رد کرده و از نیروی نظامی خواس��ت که وضع را به حالت عادی
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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برگرداند و از همین زمان در گیری ها آغاز گردید.ش��ورای عالی ارمنس��تان نیز در تاریخ  15ژوئن
 1988به اتفاق آرا به پیوستن قرهباغ به ارمنستان رای داد(همان)414،
تعلل مسکو در رسیدگی به بحران در شرف آغاز قرهباغ و برخی اقدامات مسکو نظیر تشکیل
کمیسیون ویژه در قرهباغ که به طور موقت قرهباغ را مستقیما تحت اختیار روسیه به ریاست آرکادی
ولس��کی قرار داد .باعث ناخرس��ندی آذری ها و آغاز زد
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تعللمسکو
دررسیدگی
به بحران در شرف آغاز
قرهباغ و برخی
اقداماتمسکو
نظیرتشکیل
کمیسیون ویژه در قرهباغ
که به طور موقت
قرهباغرامستقیما
تحتاختیارروسیه
به ریاست آرکادی ولسکی
قرار داد

و خوردهای خونین خیابانی به ویژه در ش��هرهای دارای
اقلیت آذری نشین ارمنس��تان و شهرهای اقلیت ارمنی
نشین جمهوری آذربایجان نظیر سومگائیت گردید.
در  13ژانویه  1990با کشتار سازمان یافته در باکو و
کیروفآباد ،باقیمانده جامعه ارمنی در این مناطق کشته
می شوند و در استپانکرت(خانکندی) نیز ارامنه اقدام به
تالفی می کنند و این شهر به منطقهای جنگ زده تبدیل
می ش��ود.حکومت ش��وروی در 15ژانویه  1990در باکو
حالت فوق العاده اعالم نمود و در  20ژانویه  ،1990ارتش
ش��وروی با سی هزار سرباز به شهر باکو حمله کرد و در

مقابل ،آذری ها مقاومتی سازماندهی شده نشان دادند و از این رو تعداد کشته ها به بیش از ده ها
هزار نفر رسید(همان)415،

1994م1991-م

خ�لاء ق��درت و حاکمی��ت مس��لطی چون اتح��اد جماهی��ر ش��وروی در منطق��ه که طی

س��الها و ده��ه های گذش��ته حرف آخر را م��ی زد و اختالفات را ولو به ص��ورت ناعادالنه فرو می
نش��اند،از یک س��و و اعالم اس��تقالل آذربایجان و ارمنس��تان به عنوان دو طرف درگیر به صورت
کش��ورهای مستقل در س��ال1991میالدی که تش��دید روحیات ملی و نژادی را در پی داشت از

س��وی دیگر ،باعث ش��د تا اوضاع از دست همه خارج ش��ده 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 جدایی ناپذیر از کشور خود قلمداد نمود و در طرف دیگر نیز ،ارمنستان
آنان قرار گرفت .اتخاد چنین مواضعی س��خت و انعطاف ناپذیر ،دو کشور تازه استقالل یافته را در
ابتدای حیات سیاس��ی جدیدش��ان رو در روی هم قرار داد و بحران قرهباغ را که در آغاز مسئله ای
داخلی برای آذربایجان تلقی می شد به جنگی تمام عیار و خانمان سوز میان دو طرف تبدیل کرد.
نیروهای مس��لح دو کش��ور و در کنار آنها نیروهای
داوطلب مردمی دو طرف به جنگ همه جانبه با یکدیگر
پرداختند .ق��وای ارمنی،بنا به دالیلی که اجماال اش��اره
خواهد شد،با پیشرفت در جبهههای جنگ مواجه شده
و بخش هایی از اراضی جمهوری آذربایجان را به تصرف
خ��ود در آوردند .در س��الهای  1992تا 1994میالدی
جنگ به اوج خود رس��ید و نیروهای ارمنی موفق شدند
چندین شهر و شهرستان و روستاهای زیادی از آذربایجان
را به اشغال خود در آوردند( میرمحمدی)1385،

ب��ا روی کار آمدن حیدر علی اف در س��ال 1994م

جمهوری آذربایجان تحرک جدیدی به فعالیتهای سیاسی خود داد و رئیس جمهور تازه به قدرت
رس��یده،با روی آوردن به مذاکرات سیاسی تالش کرد،ابتدا آتش جنگ را متوقف نماید .مذاکرات
حیدر علی اف با طرف درگیر و سایر دولتهای دخیل و تاثیرگذار در جنگ،همراهی روسیه و صدور
سه قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل822
موجب گردید تا در اواخر سال 1994م طرفین در گیر به توافق رسیده و آتش بس را در جبهه های
جنگ برقرار سازند(اسوالنسكي)1375،
در ای��ن هن��گام جمهوری آذربایجان بازنده جنگ محس��وب می ش��د و با احتس��اب قرهباغ
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 1994به بعد

پس از
جدایی از مسکو
و اعالم استقالل،
جمهوریآذربایجان
اصرار بر تداوم
حاکمیتباکو
بر قرهباغ کرد
و آن را بخشی
جداییناپذیر
از کشور خود
قلمدادنمود

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

بنابر مالحظات سیاسی ،تاریخی و قومی به حمایت از ارامنه قرهباغ برخاست و با تمام توان در کنار

حدود20درصد از خاک سرزمین خود یعنی یک پنجم خاک کشورش را از دست داده بود .شهرهای
سرحدات جمهوری اسالمی
اشغالی شامل زنگالن ،قبادلی ،جبرائیل و فضولی در جنوب قرهباغ و در
ّ
ایران با آن کش��ور ،شهرستانهای آغدام و کلبجر در شمال منطقه کوهستانی قرهباغ و الچین در
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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غرب این منطقه و هم مرز با ارمنستان میشد.
س��ازمان ملل تا کنون با صدور قطع نامههای  ،884 ،874 ،822خواهان تخلیه اراضی اشغالی
آذربایجان از شبه نظامیان ارمنی و بازگشت بیش از یک ملیون آواره آذری شده است که اکثرا در
وضعیت اس��فناکی در اردوگاههای صابرآباد و ایمیشیلی و دیگر اردوگاهها زندگی میکنند ،اما این
خواسته مورد توجه ارامنه قرار نگرفت( .کاظمی)1384،
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سازمانملل
تا کنون با صدور
قطع نامههای
،884 ،874 ،822
خواهانتخلیه
اراضیاشغالی
آذربایجاناز
شبهنظامیانارمنی
و بازگشت بیش از
یکملیون
آواره آذری
شده است

بازیگران منطقهاي

)1جمهوری آذربایجان
حل و فصل مناقش��ه قرهباغ ب��ه نحو مطلوب و قابل
قبول و دس��تیابی به تمامیت ارضی کش��ور جزء عالیق
ژئوپلتیکی آذربایجان محس��وب می شود.در آذربایجان
خواس��ت مردم،کنترل مجدد قرهباغ و اتصال جغرافیایی
نخجوان به آذربایجان اس��ت .موضوع قرهباغ یک مساله
حیثیتی برای م��ردم و دولت جمهوری آذربایجان تلقی
می ش��ود و از دست دادن آن ضربه روحی بزرگی بر هر
دو وارد ساخته اس��ت.در حال حاضر اولویت برای مردم

و دولت،بازگرداندن آبرومندانه ی منطقه قرهباغ به کش��ور و حفظ تمامیت ارضی کش��ور از تمامی
راههای ممکن میباشد (.افشردی)1381 ،
در دوره ابوالفض��ل ایلچ��ی بیگ و حکومت جبهه خلق،آذربایجان به ترکیه گرایش داش��ت و
نس��بت به همسایگان ش��مالی و جنوبی خود در تضاد بود .این گروه روسیه و ایران را تهدید علیه
اس��تقالل آذربایجان به حس��اب می آوردند و آنان را دشمنان اصلی آذربایجان معرفی می کردند
(هرزيك)1375 ،
مقام��ات آذری عالقه زیادی دارند که برای تامین امنیت سیاس��ی ،نظامی و اقتصادی خود از

کمک هم پیمانان غیر منطقه ای خود از جمله آمریکا و اس��رائیل و نیز ترکیه بهره مند ش��وند و
ارمنستان و روسیه را به چالش بکشند(امیراحمدیان)1378:
به نظر میرس��د جمهوری آذربایجان ،تصمیم دارد در صورت پافش��اری ارامنه قرهباغ بر ادامه
ابزار نظامی پیش رود ،راهی که آذربایجان پیش گرفته است راضی کردن گروه مینسک ،ارامنه و
جامعه جهانی به پذیرش خروج ارامنه از نواحی پیرامون ناگورنو -قرهباغ اس��ت که شامل ،الچین،
کلبجر ،جبرائیل ،فضولی ،زنگالن و قبادی می باش��د .اما ارامنه قرهباغ این را به خوبی می دانند و
نمی خواهند تا دریافت تضمین امنیتی از س��وی جامعه
جهانی و آذربایجان ،هفت منطقه اشغالی پیرامون قرهباغ
را تحویل دهند(امیراحمدیان)1389:
مسأله ديگري که در اين راستا بايد مورد توجه قرار
گي��رد اين اس��ت که از آغاز س��ال  ،1992جنگ قرهباغ
سياست هاي آذربايجان را تحت الشعاع خويش قرار داد.
شکست يا پيروزي در جبهه در سرنوشت رهبران سياسي
نقش تعيين کننده داش��ت .پس از کش��تار آذري ها در
روس��تاي "خوجالي" ،موجي از ناآرامي باکو را فرا گرفت.
ماه مه ،پس از سقوط مستحکم ترين سنگرهاي مقاومت

آذربايجاني ها در قرهباغ ،جبهه خلق آذربايجان مرکز تلويزيون و ساختمان مجلس را به تصرف خود
درآورد و "عيس��ي قنبراف" را به عنوان رئيس جمهور موقت انتخاب کرد .انتخابات براي ماه ژوئن
برنامه ريزي ش��د و رهبر جبهه خلق ،ابولفضل ايلچي بيگ به عنوان رئيس جمهور برگزيده ش��د.
نخستين موفقيت هاي آذربايجان در جنگ عمري کوتاه داشت،با وخامت وضعيت نظامي آذربايجان،
ايلچي بيگ روز به روز تضعيف شد و تهمت هاي بي لياقتي و فساد عليه او ،تأثيرات بسياري بر جاي
گذاشت.در اثناي درگيري هاي گسترده در جبهه ها ،آذربايجان درگير جنگ قدرت در داخل بود.
در آغاز ژوئن  ،1993شورش گنجه به طغياني به رهبري "سرهنگ حسين اف" شد .ايلچي بيگ،
حيدر علي اف ،دبير اول اسبق حزب کمونيست و رئيس پارلمان نخجوان را براي به دست گيري
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آقاي مطلب اف ناگزير به ترک قدرت در ماه بعد شد .در

پس از
سقوطمستحکمترين
سنگرهايمقاومت
آذربايجاني ها در قرهباغ،
جبههخلقآذربايجان
مرکزتلويزيون
و ساختمان مجلس را
به تصرف خود درآورد
و "عيسي قنبراف" را
به عنوان رئيس جمهور موقت
انتخابکرد

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

وضع موجود و س��ازش ناپذیری و قطع ش��دن امید از راه حل دیپلماتیک ،به س��وی به کارگیری

رياس��ت پارلمان آذربايجان به باکو دعوت کرد .با نزديکي قواي "صورت اف" به باکو ،ايلچي بيگ
ب��ه نخجوان گريخت و مجلس انتقال قدرت به علي اف را تصويب کرد ) .(caspianstudies,2010نظر
سنجی ها در سال  2004در جامعه جمهوری آذربایجان نشان داد که روحیه گرایش به جنگ در
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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جامعه جمهوری آذربایجان در حال افزایش است .

)2دولت ارمنستان
ارمنستان از سیاست شناسایی قرهباغ به عنوان یک کشور مستقل حمایت میکند .این کشور
حاضر به صلح با آذربایجان است ولی مشکل اصلی در این
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ارمنستان
از سیاست شناسایی
قرهباغ به عنوان
یککشورمستقل
حمایتمیکند.
اینکشور
حاضر به صلح
با آذربایجان است
ولیمشکلاصلی
در این راه
مواضعتغییرناپذیر
آذربایجاناست

راه مواضع تغییر ناپذیر آذربایجان است که میخواهد به
وضعی��ت قبل از جنگ بازگردد و این برای ارامنه قرهباغ
قابل قبول نیست(امیراحمدیان)1378:
ارامنه ادعا میکنند که قرهباغ به آنان تعلق دارد زیرا
این منطقه به نام تاریخی آرتساخ از قرون اولیه مسیحیت
ارمنینش��ین بوده است .برای ملت ارمنی که از همه سو
س��رزمین خود را از دس��ت داده؛ قرهباغ هویت جدیدی
است که آنها سالها به دنبال آن بوده اند .به دست گیری
کنترل منطقه قرهباغ کوهستانی از سوی ارامنه قرهباغ به
نظر آنان حقی است که پیشترها از آن محروم شده بودند.

بنابر این ارامنه با قدرت بیشتری نسبت به آذربایجان به مساله قرهباغ می نگرند(امیراحمدیان)1389،
ارمنی ها نقطه ماجرا را به قرن ها پیش برده و سرازیر شدن اقوام ترک زبان به منطقه قفقاز در
قرن 11میالدی را سرخط شروع تنش ها و درگیری های این دو ملت قلمداد می کنند .آنان مدعی
اند در اوایل قرن یازدهم میالدی انبوهی از اقوام ترک زبان به قفقاز روی آورده و بس��یاری از اقوام
بومی منطقه و از جمله مسیحیان را از جلگههای حاصلخیز آنجا بیرون راندند و بدین ترتیب تسلط
و برتری ارمنی ها بر مناطق جلگه ای رو به کاهش نهاد و جمعیت ارمنی قفقاز ،بیشتر در ارتفاعات
و بخش های کوهستانی مستقر شدند(بیات و جعفری)1371
اعتقاد ارامنه به ویژه روش��نفکران و ملی گرایان افراطی آنان به ارمنس��تان بزرگ می باش��د.

س��رزمین موعود آنان از س��واحل شرقی دریای سیاه تا سواحل غربی دریای خزر ،آسیای صغیر و
قفقاز را در بر می گیرد .از جنوب تا دش��ت چالدران در اطراف دریاچه ارومیه نیز در محدوده این
سرزمین ادعایی قرار دارد.
حیاتی است .پیوستگی جغرافیایی این منطقه با باریکه زنگه زور که عرض متوسط آن از 30کیلومتر
تجاوز نمیکند ،مهمترین مساله دفاعی ارمنستان مستقل را تشکیل میدهد .جمهوری ارمنستان
از ش��رق و غرب با جمهوری آذربایجان و ترکیه در محاصره قرار دارد .این جمهوری از ش��مال به
گرجستان منتهی می ش��ود و از جنوب نیز به ایران راه
پیدا می کند .وجود مسیر ارتباطی مطمئن از طریق ایران
به جه��ان خارج ،یکی از اولویت های اقتصادی و نظامی
ارمنستان را تشکیل می دهد.
باحمای��ت های��ی که از ارمنس��تان می ش��ود  ،تا
کنون انعطافی در مواضع ارمنس��تان روی نداده و ایروان
همچنان سه شرط استقالل قرهباغ  ،ارتباط زمینی قرهباغ
با ارمنستان از طریق الچین و تضمین بین المللی امنیت
ارامنه قرهباغ را مطرح می کند (.کاظمی)1384

)1آمریکا

ایاالت متحده آمریکا که به عنوان یکی از روسای گروه مینسک ،فعالیتهای مربط به حل و فصل
بحران قرهباغ را پی گیری می نماید،در راستای تالشهای متنوع خود توانسته در هر دو جمهوری
ارمنستان و آذربایجان ،گروهای غیر دولتی 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
برعهده گرفتن نقش محوری در سازمان امنیت و همکاری در سازمان امنیت و همکاری اروپا ،تالش
نموده اس��ت تا جداگانه نیز در روند مناقش��ه قرهباغ موثر واقع شود .به همین جهت ،آمریکا ضمن
برقراری و حفظ رابطه مناسب با ارمنستان از مواضع کلی جمهوری آذربایجان در قبال بحران قرهباغ
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بازیگران فرامنطقهای موثر

اهمیتنظامی
وموقعیتاستراتژیک
منطقهقرهباغکوهستانی
برای جمهوری ارمنستان،
بسیارحیاتیاست.
پیوستگیجغرافیایی
این منطقه با باریکه زنگه زور
که عرض متوسط آن
از30کیلومترتجاوزنمیکند،
مهمترینمساله
دفاعی ارمنستان مستقل را
تشکیلمیدهد

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

اهمیت نظامی و موقعیت استراتژیک منطقه قرهباغ کوهستانی برای جمهوری ارمنستان ،بسیار

نیز حمایت کرده است (.واعظی)1386،
طرح پل گوبل در س��ال  ۱۹۹۲در مقاله ای به نام" چگونه می توان از عهده بحران قرهباغ بر
آمد؟" ارائه گردید .وی معتقد بود که مشکل این دو کشور تنها از طریق جا به جایی سرزمینی حل
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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و فصل خواهد شد .براساس این طرح:
اوال :باید بخش��ی از منطقه قرهباغ کوهس��تانی به همراه سرچشمه رودخانه هایی که به طرف
آذربایجان سرازیر می شود به ارمنستان داده شود.
ثانیا :بخشی از اراضی ارمنستان مابین آذربایجان و نخجوان (داالن مگری) به آذربایجان واگذار
گردد .از آنجا که بر اثر این واگذاری ارتباط ارمنس��تان و
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در طرح اصالح شده
همسایگیایرانوارمنستان
توسطاراضی
ناحیةسدرک
که بخشی از
نخجواناست
حفظ می شد
ولی در مقابل
ترکیههمسایگی
خود را با نخجوان
از دست
می داد

ایران قطع می شد با مخالفت ایران و روسیه و ارمنستان
مواجه گردید و گوبل در س��ال  ۱۹۹۶اصالحیه ای برای
طرح خود ارائه نمود که معاوضه بخش کوچکی از شمال
غربی نخجوان (منطقة سدرک) با منطقة مغری ارمنستان
(بخش��ی از منطق��ة زنگه زور) و نظ��ارت بین المللی بر
بخش��ی از این داالن را پیش بینی کرد .در طرح اصالح
شده همس��ایگی ایران و ارمنستان توسط اراضی ناحیة
سدرک که بخش��ی از نخجوان است حفظ می شد ولی
در مقابل ترکیه همسایگی خود را با نخجوان (جمهوری
آذربایجان) از دست می داد .همچنین نخجوان به واسطه

داالن مغ��ری به خاک اصل��ی آذربایجان متصل می گردید .طرح اصالح ش��ده گوبل راه ارتباطی
نخج��وان و ترکی��ه را قط��ع می کرد و از طرف دیگ��ر در هر دو صورت جدایی کام��ل قرهباغ را از
آذربایجان پیش بینی می کرد با مخالفت آذربایجان و ترکیه مواجه گردید و رد شد.
همچنین به نظر می رسد آمریکا حاضر است به خاطر اهداف و مقاصد نظامی گری خود امیدها
و تالشهای جمهوری آذربایجان نسبت به باز پس گیری سرزمین های اشغالی خود را به طور کل
ناکام گذاشته و از استقالل قرهباغ حمایت نماید؛ چرا که تاسیس یک پایگاه مناسب نظامی در این
منطقه برای ایاالت متحده ضروری و حیاتی به نظر میرسد( رضایی و وبای .)1384 ،جلوگیری از
قدرتیابی روسیه به عنوان رقیب از اهداف دیگر امریکا در این بحران می باشد.

)2روسیه
روسها یک طرف عمده و مهم تحوالت در روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان می باشند.
روس��یه مایل اس��ت که مناقش��ه قرهباغ در چاچوب منافع و مالحظات مورد نظر این کشور انجام
صلح جهت اس��تقرار در منطقه قفقاز جنوبی را عهده دار باش��د .در واقع ،روس��یه بر آن است تا با
ش��رکت فعال در حل و فصل بح��ران قرهباغ در چارچوب گروه مینس��ک ،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،

)3اتحادیه اروپا
دولته��ای اروپایی در نگاه خود ،قفقاز را بخش��ی از
اروپا یا همس��ایه بالفصل اروپا می داند .به همین دلیل،
از ابتدای فروپاش��ی اتحاد شوروی ،کشورهای اروپایی به
دنبال جذب کشورهای قفقاز در میان خود بوده اند .عالوه
برای��ن ،هرگونه بی ثباتی در قفق��از ،در نظر اروپاییان بر
اروپاییان خ��ود نیز معتقدند که در جمهوری آذربایجان

چیزی به نام مشارکت مردم یا دخالت احزاب در ساختار قدرت وجود ندارد(زنگنه .)1388 ،درعین
حال ،از همان ابتدا ،جامعه اروپا بر حمایت خود از تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای منطقه قفقاز
تاکید 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 ماده ،به جز ارمنستان ،توسط  53کشور
شرکت کننده مورد تایید قرار گرفت(تویسرکانی)1389،
اتحادیه اروپایی نیز بارها خواس��تار تالش کش��ورها برای حل و فصل بحران و بازگش��ت صلح
و آرامش به این منطقه ش��د .از س��وی دیگر اتحادیه اروپایی و س��ازمان امنیت و همکاری برای
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امنیت اروپا نیز تاثیر می گذارد .این در حالی اس��ت که

روسیه بر آن است
تا با شرکت فعال
در حل و فصل بحران قرهباغ
در چارچوب گروه مینسک،
فرصتابتکارعمل
دراختیارآمریکا
یا متحدین آن قرار نگیرد
تابدینترتیب
مانع از فراهم شدن
زمینه توسعه حضور و نفوذ
قدرتهایبیگانهدرمعامالت
ومبادالتمنطقه
گردد

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

پذیرد .مس��کو می خواهد رهبری اجرای طرح گروه مینسک و همچنین ریاست نیروهای پاسدار

س��رعت بخش��یدن به کس��ب درآمد از س��رمایه هایی که در قفقاز و در بخش های اقتصادی این
منطق��ه انج��ام داده اند ،خواس��تار ایجاد محیطی امن برای س��رمایه های خود ب��وده اند .با فعال
ش��دن اتحادیه اروپایی و غرب در قفقاز ،گس��ترش ناتو به ش��رق و عضویت جمهوری های قفقاز
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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در طرح مش��ارکت برای صلح ناتو ،از میزان نفوذ روس��یه نیز در بحران قرهباغ کاس��ته شده است.
(امیراحمدیان)1378،

)4ترکیه
ترکیه در ابتدای تاسیس جمهوری آذربایجان و آغاز
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تالشهایارامنه
برایمسئولقلمدادنمودن
حکومتعثمانی
در کشتاردسته جمعی
در  1915و تصویب
اینموضوع
در برخی كشورها
مانندآمریکاوفرانسه،
ترکیه را هر چه بیشتر
نسبت به نفوذ ارامنه
در میان جوامع دیگر
خشمگیننمود

جنگ قرهباغ ،نگاه منفی به جمهوری آذربایجان داشت.
تا جایی ک��ه اوزال ،رئیس جمهور وقت ترکیه همگرایی
ترکیه س��کوالر و جمهوری آذربایجان ش��یعه را منتفی
دانس��ت .اما به مرور سیاست خود در قبال این کشور را
تغییر داد و به جانبداری از جمهوری آذربایجان پرداخت.
این کشور از ابتدای درگیری ،با جانبداری از جمهوری
آذربایجان ،تمامی روابط خود را با ارمنس��تان قطع کرد.
این کشور حتی در سال  1992بخشی از نیروهای نظامی
خ��ود را به جمهوری خود مختار نخج��وان اعزام کرد و
تهدی��د به مداخله جدی در مس��ائل آذریهای قرهباغ و

ارامنه را مطرح کرد( واحدناوان.)1381 ،ترکیه با در س��ر داش��تن احیای امپراطوری عثمانی این
جانبداری را پیگیری کرده و تنها نتیجه عملی این جانبداری گس��ترش نفوذ در طبقات مختلف
جمهوری آذربایجان اس��ت .تالشهای ارامنه برای مس��ئول قلمداد نم��ودن حکومت عثمانی در
کشتاردسته جمعی در  1915و تصویب این موضوع در برخی كشورها مانند آمریکا و فرانسه ،ترکیه
را هر چه بیشتر نسبت به

نفوذ ارامنه در میان جوامع دیگر خشمگین نمود )(Weekly,2009

اما در سالهای اخیر ،ترکیه به منظور جلب حمایت ارمنیها در اروپا و نزدیکی به اتحادیه اروپا
و نیز دستیابی به بازارهای ارمنستان در صدد عادی سازی روابط با ارمنستان برآمد(.ملکی)1387 ،
گسترش نفوذ ترکیه در قفقاز در صورتی می تواند تداوم داشته باشد که جمهوری آذربایجان

در منازعه قرهباغ با شکست مواجه نشود ،در غیر این صورت ترکیه راه ارتباط زمینی با کشورهای
آس��یای مرکزی نخواهد داشت تا بتواند به آرمان خود یعنی تشکیل امپراطوری ترک زبان تحقق
بخش��د .در این راس��تا حتی ترکیه عالقمند به الحاق منطقه زنگه زور به آذربایجان جهت تسهیل
ارمنستان می تواند تسهیل گر پایان مناقشه قرهباغ شود.

سابقه شکل گیری گروه مینسک

س��ازمان امنیت و همکاری اروپا که تا سال  1995با

عنوان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نامیده می شد ،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 نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد به
منطقه گرایی تبدیل شد .نقش سازمان امنیت و همکاری
اروپا در این روند،بس��یار موثر بود .این سازمان به منظور
مقابله با بی ثباتی های ناشی از دگرگونی های سیاسی و
وضعیت نابسامان اقتصادی به روشهای جدید از جمله"
بحران ها" به عنوان ابزارهای اصلی متوسل شد .همچنین
اقدام به تشکیل نهادهای جدیدی مثل " کمیسیونر عالی برای رسیدگی به امور اقلیت های ملی"
کرده است .گروه مینسک در سال  1992توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا ایجاد شد .روسیه،
فرانسه و آمریکا روسای گروه مینسک را تشکیل می دهند.تاکنون این گروه در حل و فصل مناقشه
قرهباغ به رغم ارائه سه طرح ،به دلیل تضاد دیدگاه روسای گروه به هیچ موفقیتی نرسیده است .از
سوی دیگر تضاد دیدگاه اتحادیه اروپا و آمریکا را می توان در مسائلی همچون تاسیس 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 نمی توانند سرپرست امنیت در منطقه استرتژیک قفقاز باشند.
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هش��دارهای اولیه" "،دیپلماسی پیشگیرانه" و "مدیریت

روسیه ،فرانسه و آمریکا
روسای گروه مینسک را
تشکیلمیدهند.
تاکنون این گروه
در حل و فصل
مناقشهقرهباغ
به رغم ارائه سه طرح،
به دلیل تضاد
دیدگاه روسای گروه
بههیچموفقیتی
نرسیدهاست

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

ارتباطی اش با جمهوری های آس��یای مرکزی می باش��د .با این آغ��از روابط دیپلماتیک موفق با

عملکردها

گروه مینسک تا کنون سه طرح یک مرحله ای دو مرحله ای و طرح دولت عمومی را برای حل

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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و فصل مناقشه قرهباغ ارائه کرده است.
در اوایل س��ال  ،1993گروه مینسک شورای امنیت و همکاری اروپا اولین طرح مستقل خود
را برای حل و فصل مناقش��ه قرهباغ رائه کرد .براس��اس این طرح که بعدها به طرح یک مرحلهای
گروه مینس��ک معروف شد ،ش��به نظامیان ارمنی موظف بودند که از شهرهای اشغالی آذربایجان
شامل کلبجر ،قبادلی ،فضولی ،آغدام و جبرئیلی خارج شوند .این طرح از سوی جمهوری آذربایجان
پذیرفته نش��د ،مقامات آذری معتقد بودن��د که در این

در مرحله اول،
 9شهر اشغالی آذربایجان
شاملفضولی،آغدام،کلبجر،
قبادلیوجبرائیلی
در شرق قرهباغ
و چهار شهر مارتونی ،عسکران،
هادروت و مارتاکرت
در داخل منطقه قرهباغ
ازشبهنظامیانارمنستان
تخلیهمیشد

طرح به خروج ش��به نظامیان ارمنی از داالن استراتژیک
الچین اشاره ای نشده بود.داالن الچین ،شاهرگ ارتباطی
قرهباغ با ارمنس��تان محسوب می شود .در ارمنستان نیز
داشناکها و گروههای ملیگرای افراطی به مخالفت با این
طرح پرداختند .در نتیجه اولین گروه مینسک شکست
سختی خورد (كاظمي)1384،
در س��پتامبر  ،1997گروه مینس��ک طرح دوم خود
را که به طرح دو مرحله ای ارائه نمود که بر اس��اس آن
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ش��به نظامیان ارمنی موظف بودن��د 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 9 ،شهر اشغالی آذربایجان شامل فضولی ،آغدام ،کلبجر ،قبادلی و جبرائیلی در
ش��رق قرهباغ و چهار شهر مارتونی ،عسکران ،هادروت و مارتاکرت در داخل منطقه قرهباغ از شبه
نظامیان 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 مشخص شده و امنیت مردم ارمنی قرهباغ
تأمین می شد( .همان)432،
این طرح با پذیرفته ش��دن از س��وی آذربایجان در ابتدا به نظر می رس��ید که جامع ترین و
موفق ترین طرح گروه مینس��ک برای حل و فصل مناقشه قرهباغ است و لئون ترپتروسیان رئیس

جمهور وقت ارمنس��تان نیز در  25سپتامبر  1997با صدو بیانیه ای اعالم کرد که حاضر است به
طرح دو مرحله ای جامه عمل بپوشاند .اما تحت تأثیر اقدامات ملی گرایان داشناک در ارمنستان،
ترپتروسیان یک ماه پس از صدور بیانیه  25سپتامبر مجبور به استعفا شد و نخست وزیر وی ،رابرت
به روی کار آمد .کوچاریان در اولین موضعگیری رسمی خود در اروپا تأکید کرد که الحاق قرهباغ
کوهستانی به جمهوری آذربایجان از نظر ایروان غیر ممکن است  .بدین ترتیب طرح دو مرحله ای
گروه مینس��ک نیز با دگرگونی قدرت در ارمنستان به شکست انجامید .این طرح دو مرحله ای با
روی کار آم��دن الهام علی اف  ،رئیس جمهور آذربایجان
در اکتبر سال  2003و آغاز مذاکرات مهم پراگ در سال
 2004باحمای��ت برخی از کش��ورهای اروپایی بار دیگر
مطرح شد.
در هفت��م نوامب��ر  1998گروه مینس��ک س��ومین
و جنج��ال برانگیزترین طرح خ��ود را برای حل و فصل
مناقشه قرهباغ ارائه نمود  .براساس این طرح که به طرح
دولت عمومی معروف شده است ،قرهباغ دارای اختیارات
کمتر از اس��تقالل و بیش��تر از خودمختاری میش��ود.
در واقع بر اساس این طرح ،برای قرهباغ؛ ارتش ،پرچم
و سرود ملی مستقل پیش بینی شده بود .یعنی قرهباغ ظاهرا در چارچوب آذربایجان قرار می گرفت
ولی تابع باکو نمی شد.با مطرح شدن طرح دولت عمومی ،آمریکا هرچه بیشتر سیاست خود را بر
گرفتن ابتکار عمل برای حل و فصل مناقشه قرهباغ همسو با منافع واشنگتن متمرکز کرد  .تمام
شواهد در ماه های قبل از نوامبر  1999حاکی از آن بود که رؤسای جمهور آذربایجان  ،ارمنستان
 ،آمریکا و ترکیه می کوش��یدند در طول برگزاری اجالس س��ازمان امنیت و همکاری اروپا که از
 17نوامبر در استانبول برگزار می شد،رژیم حقوقی قرهباغ را مشخص کنند  .رژیم حقوقی که در
طول چهار دور مذاکرات مستقیم رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان مود توافق پنهانی رهبران
دو ط��رف ق��رار گرفته بود و به طرح دولت عمومی گروه مینس��ک معروف بود  .اگر چه جمهوری
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(همان)433،

کوچاریان
در اولین
موضعگیری
رسمی خود
در اروپا تأکید کرد
کهالحاققرهباغکوهستانی
به جمهوری آذربایجان
از نظر ایروان
غیرممکناست

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

کوچاریان که قرهباغی االصل و دارای س��ابقه همکاری با داش��ناک بوده در انتخابات مارس 1998

آذربایج��ان و حیدر علی اف بارها با این طرح مخالفت کرده اند ولی تمام تحوالت ماه های قبل از
نوامبر  1999و اجالس اس��تانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا حاکی از آن بود که وی مصرانه
خواهان اجرای این طرح در قرهباغ است  .تأکید علی اف بر لزوم گذشت در مناقشه قرهباغ و استعفای
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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وفا قلی زاده و الدار نماز اف ،دو تن از مشاوران عالی رتبه سیاسی علی اف به همراه استعفای توفیق
ذوالفقار اف وزیر امورخارجه سابق جمهوری آذربایجان و متخصص مسائل قرهباغ پیش از اجالس
اس��تانبول مؤید آن است که اس��تعفای این دیپلماتها ناشی از اختالف نظرشان با رئیس جمهور
آذربایج��ان در م��ورد چگونگی حل مس��ئله قرهباغ بود .آن ها معتقد بودن��د قرهباغ که قرن ها در
حاکمیت آذربایجان بوده اس��ت ،ام��کان دارد بر اثر یک
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اعتبارمحمداف
نمانیدهمجلسورهبر
حزباستقاللملیآذربایجان،
در اکتبر  1999فاش نمود
که حیدر علی اف
پیشنهادمحرمانهکلینتون
رئیس جمهور وقت آمریکا را
برای اجرای طرح دولت عمومی
یا ایجاد دولت مستقل در قرهباغ
همزمانباتخلیهاراضی
اشتغالیآذربایجان
در پیرامون شرقی قرهباغ
پذیرفتهاست

اشتباه تاریخی حیدر علی اف برای همیشه از آذربایجان
جدا شود.البته مقامات آذری برای جلوگیری از تحریک
اف��کار عمومی اعالم کرده اند که در طرح دولت عمومی،
منطقه قرهباغ در چارچوب آذربایجان باقی خواهد ماند.
رسانه های غربی نیز در تبلیغات شان سعی در القای این
مطلب داش��تند  .ولی اعتبار محمد اف نمانیده مجلس
و رهبر حزب اس��تقالل ملی آذربایجان ،در اکتبر 1999
فاش نمود که حیدر علی اف پیشنهاد محرمانه کلینتون
رئی��س جمهور وقت آمریکا را ب��رای اجرای طرح دولت
عمومی یا ایجاد دولت مستقل در قرهباغ همزمان با تخلیه

اراضی اشتغالی آذربایجان در پیرامون شرقی قرهباغ پذیرفته است  .از نظر مخالفان دولت باکو ،در
طرح دولت عمومی به تخلیه اراضی غربی قرهباغ از ارامنه اشاره نشده بود،در واقع در صورت اجرای
این طرح ارتباط قرهباغ با ارمنستان برقرار شده و زمینه های جدایی عملی قرهباغ از آذربایجان فراهم
می شد .درهر حال تحوالت ماه های قبل از برقراری اجالس استانبول سازمان امنیت و همکاری
اروپا نظیر اعتصاب گسترده اعضای شورای هماهنگی قرهباغ و اعتراض آن ها به اجرای اصل گذشت
درقرهباغ ،برگزاری تظاهرات های اعتراض آمیز ،استعفای برخی از مقامات عالی رتبه آذربایجان به
ویژه وزیر امور خارجه این کش��ور که متخصص مس��ائل قرهباغ است ،افشاگری های اعتبار محمد
اف رئیس حزب اس��تقالل ملی مبنی بر پذیرش طرح دولت عمومی از س��وی علی اف،همه نشان

دادند که رئیس جمهمور آذربایجان به راس��تی در سال  1999درصدد اجرای طرح دولت عمومی
در قرهباغ با پذیرش آن در اجالس اس��تانبول س��ازمان امنیت و همکاری اروپا بود .در واقع به نظر
می رس��د پس از پذیرش طرح دولت عمومی در اجالس نوامبر  1999س��ازمان امنیت و همکاری
بودند از  :آذربایجان  ،دولت خود خوانده قرهباغ  ،ارمنستان ،ترکیه  ،آمریکا و برخی کشورهای غربی
که هر کدام قصد داشتند با اجرا کردن طرح دولت عمومی در قرهباغ به اهداف مشخصی برسند .
در صورت اجرای طرح ایجاد دولتی مستقل ( دولت عمومی ) در قرهباغ ،رئیسجمهور آذربایجان
حمای��ت همه جانبه غرب به وی��ژه آمریکا را برای تداوم
حاکمیت سیاس��ی حزب حاکم ینی آذربایجان به دست
م��ی آورد .ظاهرا نفع دیگری که از اجرای این طرح برای
آذربایجان متصور بود،اینکه با پذیرش طرح ایجاد دولت
مستقل در قرهباغ و واگذاری داالن های الچین و شوشا
به ارامنه؛در مقابل ارتباط آذربایجان و نخجوان که با وقوع
جنگ قرهباغ مسدود شده بود،از طریق خط آهن مگری
– نخجوان برقرار میشد  .ظاهرا ایروان قول داده بود که
امنیت این خط آهن را تأمین کند و حتی داالن مگری را
اج��رای طرح دولت عمومی ب��رای آمریکا نیز منافع

زیادی می توانس��ت داش��ته باشد ،به طوری که آمریکا با در اختیار گرفتن ابتکار عمل حل مسئله
قرهباغ در واقع دست روسیه را از نقش آفرینی در یک مسئله سیاسی– امنیتی حساس در پیرامون
مرزهای خود کوتاه می کرد و در عین حال با قرار گرفتن داالن مگری در اختیار ارمنستان ،عمال مرز
ایران با ارمنستان از بین می رفت  .با اجرای ایجاد دولت مستقل در قرهباغ مهم ترین نفع این طرح از
لحاظ سیاسی برای دولت خود خوانده قرهباغ بود که در عین داشتن اختیارات مستقل می توانست
روابط همه جانبه خود را با پشتوانه قانونی و حقوقی با ارمنستان ادامه دهد  .از سوی دیگر با اجرای
طرح دولت مس��تقل در قرهباغ و کوتاه کردن دس��ت آذری ها از مناطق غرب آذربایجان و با توجه
به مش��رف بودن قرهباغ به آذربایجان ،قرهباغ و ارمنستان می توانستند برای همیشه بر آذربایجان
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در اختیار باکو قرار دهد ( .همان)433-435 ،

آمریکا
با در اختیار گرفتن
ابتکارعمل
حلمسئلهقرهباغ
در واقع دست
روسیه را
از نقش آفرینی
در یک مسئله
سیاسی–امنیتیحساس
در پیرامون
مرزهایخود
کوتاه می کرد

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

اروپا در استانبول هر یک از بازیگران این طرح با پذیرش آن نفعی می بردند  .این بازیگران عبارت

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 می کرد و
سعی داشت با تحقق پروژه انتقال نفت باکو – جیحان از مسیر قرهباغ که نسبت به مسیر گرجستان
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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کوت��اه ت��ر بود راه را برای تحقق طرح انتقال نفت باکو -ایروان – جیحان مس��اعدتر کند  .این امر
موجب واکنش منفی بسیاری از احزاب سیاسی آذربایجان شده بود  .بدین ترتیب مشخص می شود
که با اجرای طرح دولت عمومی در قرهباغ؛ آمریکا و ارمنستان به همراه ترکیه بیشترین نفع را می
بردند  .درچنین شرایطی آمریکا کوشید در اجالس استانبول سازمان امنیت و همکار ی اروپا طرح
دولت عمومی را جزئی از مدل امنیتی اروپا در قرن آینده

در سال 1999
آنکارا به شدت
از اجرای
ایجادطرح
دولتمستقل
در قرهباغ
حمایت می کرد
و سعی داشت
طرح انتقال نفت باکو
 ایروان – جیحانرامساعدترکند

قلمداد کند  .اگر طرح ایجاد دولت مستقل در قرهباغ اجرا
می شد  ،آمریکا ابتکار عمل را از هشت عضو دیگر گروه
مینس��ک یعنی روسیه  ،س��وئد  ،چک  ،آلمان  ،روسیه
سفید  ،ایتالیا و ترکیه می گرفت.در این میان گرفته شدن
ابتکار عمل از روس��یه و فرانسه که همراه آمریکا ریاست
گروه مینسک را تشکیل می دهند  ،بسیار مشکل به نظر
می رسید  .چرا که اگر چه فرانسه با توجه به روابط بسیار
حسنه خود با ارمنستان و با توجه به سودمند بودن طرح
ایجاد دولت مستقل برای ارمنستان از این طرح حمایت
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می کرد،ولی این موضوع برای روسیه قابل قبول نبود  .با
نگاهی اجمالی به ضررهایی که از بابت اجرای طرح ایجاد دولتی مستقل در قرهباغ و عبور خط لوله
باکو – جیحان از ارمنستان نصیب روسیه می شد به راحتی می توان درک کرد که مسکو در سال
 1999نمی توانست در مقابل این مسائل سکوت کند.چرا که ایجاد دولتی مستقل در قرهباغ ،اگرچه
به نفع ارمنس��تان (متحد روسیه در قفقاز ) بوده و از این جهت با سیاست کلی مسکو درخصوص
ارمنس��تان هماهنگی داشت ،ولی اجرای طرحی که در آن هیچ نقشی برای روسیه در نظر گرفته
نشده بود ،آن هم در منطقه ای که به عنوان حیاط خلوت روسیه شناخته می شود،نمی توانست
مورد پذیرش مقامات کرملین واقع ش��ود  .از این رو نیز در س��ال  1999با نزدیک ش��دن به موعد
برگزاری اجالس اس��تانبول سازمان امنیت و همکار ی اروپا  ،ارمنستان آبستن حوادث خطرناکی

گردید  .در این راس��تا  27اکتبر 1999،20روز قبل از برگزاری اجالس استانبول سازمان امنیت و
همکار ی اروپا  ،وازگن سرکیس��یان نخست وزیر و کارن دمیرچیان رئیس پارلمان به همراه چهار
نماینده دیگر در یک اقدام تروریس��تی بی س��ابقه در پارلمان ارمنستان ترور شدند  .برخی ناظران
قرهباغ ارتباط وجود داشت.
رئیس جمهور ارمنس��تان با توجه به وضعیت بحرانی به وجود آمده در کش��ور یازدهم نوامبر
 1999ش��ش روز قبل از اجالس اس��تانبول س��ازمان امنیت و همکاری  ،تأکید کرد در اجالس
اس��تانبول هیچ توافقنامه ای پیرامون مناقش��ه قرهباغ امضا نخواهد شد  .بدین ترتیب به نظر می
رسد نقشه های آمریکا در این مقطع در خصوص قرهباغ نقش برآب شد  .این موضوع نشان داد که

▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪

منطقه معتقدند که در س��ال  1999بین این اقدام تروریس��تی در پارلمان ارمنستان و روند صلح

دخالتهای بیگانگان معضالت امنیتی منطقه را پیچیده خواهد ساخت .
تا دو سال پس از حادثه  27اکتبر  1999پارلمان ارمنستان گروه مینسک طرح جدیدی برای
حل مناقشه قرهباغ ارائه نکرد تا این که پس از مذاکرات رهبران جمهوری اذربایجان و ارمنستان در
پاریس و کی وس��ت آمریکا در اوایل سال2001م گفته شد که گروه مینسک طرح چهارمی برای
حل و فصل مناقشه قرهباغ ارائه داده است  .برای تشریح این طرح رؤسای گروه مینسک چندین بار
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از منطقه دیدار کرده اند،به گفته منابع آگاه طرح چهارم گروه مینسک نیز چندان تفاوتی با طرح
دولت عمومی ندارد .

جنگ قرهباغ تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی ایران بوده است  ،این جنگ از این جهت برای

ایران ،اهمیت ویژه ای داش��ته اس��ت که در اواخر 1993تهدید به سرایت به درون ایران می کرد.
بعالوه ،کشورهای درگیر در جنگ هر دو همسایه ایران هستند و از این رو منازعه به طور مستقیم
بر امنیت ایران تاثیر می گذارد )(cornell,2001

مهمترین عوارض این بحران را برای ایران می توان اینگونه نام برد :
•حذف ایران از مدیریت بحران و ترتیبات امنیت منطقه ای

•ارائه نقش فرادستی و ابتکار عمل به رقبای ایران مانند آمریکا و...
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مداخله گروه مینسک و منافع و امنیت ایران

•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 به ویژه نزد
طرف آذری
▪ مداخلههای خارجی ،دربحرانهاي قفقاز ▪
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الزم به ذكراست طرح های ارئه شده به علت یک جانبه بودن و عدم انطباق با واقعیات منطقه
موفق نبوده اند و در حال حاضر مناقشه قرهباغ مهم ترین مشکل امنیتی قفقاز محسوب می شود.
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چکیده

اولويت ها و اهداف سياست خارجي کشورها مستقیما تابعی از ساختارهای درونی خویش اعم

از شرايط ژئوپولتيک ،نيازهاي داخلي ،قدرت ملي و تهديدات امنیتی ،نگرش نخبگان حاکم و نیز
کیفیت ساختار نظام بین الملل است .بین توانایی دولتها برای تحقق بخشیدن به اهداف و منافع
ملی و درجه توسعه یافتگی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی رابطهای مستقیمی وجود دارد .جمهوری

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

آذربایجان نیز از این قائده کلی مس��تثنی نیست.عوامل و متغییرهای متعدد در سه سطح فردی،
ملی و بین المللی بر سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارند .به گونهای که درک و فهم ماهیت
و رفتار سیاس��ت خارجی جمهوری آذربایجان ،مس��تلزم شناخت مولفههای داخلی تاثیرگذار این
کش��ور است.هدف اصلي اين مقاله پاسخگویی به این پرسش اساسی است که عوامل و مولفههای
داخلی چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان دارد؟ پاسخ موقت به این سوال به عنوان
فرضیه این اس��ت که عوامل داخلي شامل خصوصيات جغرافيايي ،گروه هاي داخلي ،ويژگي هاي
ملي و اجتماعي (فرهنگ) و افكار عمومي عوامل فرعي را در سياست خارجي جمهوری آذربایجان
ايفاء ميكنند ،اما ضعف اقتصادی و عامل انرژی ،مناقشهقرهباغ ،نگرش نخبگان حاکم و نزدیکی به
اسرائیل عوامل اصلي شكلدهنده و تاثيرگذار بر سياست خارجي جمهوری آذربایجان بوده است.
کلید واژه ها :مناقشهقرهباغ ،نگرش نخبگان ،قوم گرایی ،منابع انرژی ،نزدیکی به اسرائیل

مقدمه

سیاس��ت خارجی هر کش��ور از حلقههای به هم پیوس��تهای از یک زنجیر طوالنی مناسبات

که نمی توان نقش عوامل خارجی را در فرایند شکلگیری سیاست خارجی یک کشور انکار نمود.
سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نیز مانند سایر کشورها تحت تاثیر عوامل و متغیرهایی در سه
سطح داخلی ،خارجی و فردی قرار دارد .علی رغم دیدگاه های مختلف ،امروزه تقریبا نوعی اجماع
و اتفاق نظر درباره نقش ویژگیها و متغیرهای داخلی در ش��کل دهی به سیاس��ت خارجی وجود
دارد .سیاست خارجی جمهوری آذربایجان مانند هر پدیده و فرایند سیاسی دیگر در خال شکل نمی
گیرد ،بلکه معلول بستر ،بافت و شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی و اقتصادی خاص این کشور

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

اجتماعی تش��کیل میگردد و به نوعی سیاست خارجی را متاثر از عوامل داخلی میکند ،هر چند

میباشد .متغیرهای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان را می توان در قالب
منابع مدون داخلی(قانون اساسی ،دکترین نظامی) ساختار تصمیمگیری ،اختالفات ارضی ،سیاست
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جمهوری آذربایجان به صورت مجزا به عوامل ذکر شده میپردازیم.
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آشنایی کلی با جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربايجان پس از فروپاش��ي شوروي در س��ال  1991م(1370ش) استقالل يافته و

زبان تركي ،مذهب شيعه و احساسات شديد ميهنپرستي ،جمعيت جمهوری آذربايجان را تشكيل
ميدهند(Cameron, 2002).

جغرافياي آذربايجان:
آذربایجان با مساحت  86هزار و  600کیلومتر مربع  46/5درصد از مساحت قفقاز جنوبی
را به خود اختصاص داده و بزرگترین کشور در ناحیه قفقاز جنوبی میباشد .این جمهوری در شمال
شرقی با گرجستان در غرب با ارمنستان در جنوب با ایران در شمال با روسیه (كه از سوي روسيه
و ارمنس��تان احساس تهديد ميكند) و در جنوب غربی با ترکیه هممرز بوده و در شرق به دریای
مازندارن منتهی میش��ود (افشردی،1381 ،ص .)46آذربایجان کش��وری دو پاره است که بخش

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

به همين دليل س��ابقه و تجربه چنداني در زمينه حکومت داری ندارد .آذريها با اكثريت  90%و

برونگان آن به نام جمهوری خودمختار نخجوان در غرب توسط خاک ارمنستان از خاک اصلی جدا
شده است (کتاب سبز آذربایجان ،1387 ،ص .)1
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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ساختار سياسي و اقتصادی جمهوری آذربايجان:
بر اساس قانون اساسی مصوب  12نوامبر 1995م(1374ش) نظام حکومتی آذربایجان الئیک
دموکرات میباش��د (ماده  19قانون اساس��ی) رئیس جمهور ،رئیس کشور است و با رأی مستقیم
مردم برای مدت پنج سال انتخاب میشود (کتاب سبز آذربایجان،1387 ،ص .)214بعد از فروپاشی
ش��وروی و اقتصاد متمرکز آن ،اقتصاد آذربایجان دچار مش��کالتی چون تک قطبی ش��دن تولید
در رش��تههای کشاورزی و صنعت ش��د (عنایت اهلل،1373 ،ص  .)281اکنون جمهوری آذربایجان
به واس��طه منابع نفتی و س��رمایه گذاریهای ش��رکتهای خارجی در صنایع نفت آن و س��رمایه
گذاریهای اس��رائیل در کش��اورزی و...نسبت به همسایگان خود ارمنستان و گرجستان از اقتصاد
قویتری برخوردار اس��ت.بر اساس برآورد ش��رکت های نفتی بین المللی میزان منابع اثبات شده
نفت در آذربایجان بالغ بر هفت میلیارد بشکه و گاز طبیعی در حدود 85تریلیون متر مکعب است
)(BP, 2008,p. 73

)1منابع مدون و سیاست خارجی جمهوری آذربایجان

نگرش هاي کالن و رهيافت هاي عمومي جمهوري آذربايجان در سياست خارجي اين کشور

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

را مي توان بر مبناي اصول قانون اساسي اين کشور ،دکترين سياسي و امنيتي اين کشور شناسايي
و بررسی نمود.

)1-1قانون اساسي
در ماده  10قانون اساسي جمهوري آذربايجان مبناي شکلگيري سياست خارجي اين کشور
بر اس��اس «اصول بنيادي و معين جهاني که با قواعد بين المللي مطابقت دارند» بيان شده است.
(واحدی،1382 ،ص  .)223همچنین در بیانیه رس��می دولت آذربایجان که اولویتهای سیاس��ت
خارجی کش��ور را مشخص ساخته اس��ت ،به برخی موارد که جزء اصول و مبانی سیاست خارجی
آذربایجان میباشند می توان اشاره نمود که از جمله آنها عبارتند از  -1استقالل سیاست خارجی با

هدف استقرار حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی کشور  -2توسعه روابط با همسایگان بر اساس منافع
متقابل -3تاکيد بر حفظ تماميت ارضي ،حاکميت و استقالل کشور و بر همين اساس باز پسگيري

 )2-1دکترين امنيت ملي جمهوری آذربایجان
میتوان اهداف ،ش��يوه ها و گرايش هاي عملي کش��ورداري مقامات آذربايج��ان را در مولفه
هاي مرتبط با دکترين دفاعي  -نظامي و اس��تراتژي امنيت ملي آذربايجان بازشناسي کرد .برخي
مولفههاي دکترين امنيت ملي آذربايجان از اين قرارند:
1.1حفظ يکپارچگي سرزميني کشور و آزادسازي اراضي اشغال شده
2.2تامين امنيت در مواجهه با تهديدهاي داخلي و خارجي
3.3محافظت از ارکان حاکميت و دولت مرکزي
4.4مدرن سازي ارتش و تقويت توان رزمي قواي نظامي
5.5ورود به اتحاديههاي نظامي  -دفاعي و گسترش همکاريهاي نظامي با کشورهاي متحد
6.6تقويت روحيه ميهنپرستي و وطندوستي

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

اراضي اشغالي از جمهوري ارمنستان (سفارت آذربایجان.)1390 ،
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7.7پيوند نظامي با ترکيه براي مبارزه با دشمنان مشترک
8.8قلمداد کردن ارمنستان به منزله بزرگترين دشمن کشور و دشمن دانستن هر کشور ديگري که

 )3-1دکترین نظامی دولت آذربایجان
در بررس��ی آثار مدون موثر بر سیاس��ت خارجی دولت آذربایجان ،الزم است که نگاهی نیز به
دکترین نظامی این کش��ور داشته باشیم .به دو ماده از دکترین نظامی دولت آذربایجان که رابطه
مستقیمی با سیاست خارجی این کشور دارد اشاره می شود.
ماده  )13عوامل تاثیرگذار بر حریم امنیتی منطقهای که جمهوری آذربایجان نیز در آن قرار
دارد ،به شرح زیر است:
1.1وجود مناقشات الینحل ناشی از درگیریهای نظامیسیاسی از جمله تمایالت تجزیهطلبانه
2.2افزای��ش تاثیرات منفی مناقش��ات منطقهای بر منافع اقتصادی ،از جمل��ه ادامه تهدیدات علیه

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

موضع خصمانه نسبت به دولت آذربايجان داشته باشد (آذربایجان.)1390 ،

تاسیسات انتقال انرژی در خاک کشورهای واقع در مسیر عبور خطوط لوله نفت و گاز.
ماده  )14ادامه اش��غال قس��متی از خاک جمهوری آذربایجان از س��وی جمهوری ارمنستان،
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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ط مشی پاکسازی قومیخاک ارمنستان از وجود سکنه آذری آن کشور ،تخریب تاسیسات
اجرای خ 
ط مشی تجاوزگری دولت
زیربنایی اقتصادی ،اجتماعی (در اراضی اش��غالی آذربایجان) و تداوام خ 
ارمنستان .ارمنستان مهمترین عامل تاثیرگذار بر حریم امنیت ملی جمهوری آذربایجان است(سفارت
آذربایجان)1390 ،
با نگاهی به مطالب باال می توان متوجه شد که در تدوین آن قسمت از اصول قانون اساسی و
دکترین امنیتی ،نظامی آذربایجان که با سیاست خارجی

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

اشغالاراضیآذربایجان
توسطارتشارمنستان
یکتهدیداساسی
تلقی و قید شده است
که اگر کشورهای خارجی
حمایتهاییبهمنظور
استمرارایناشغالگری
از ارمنستان داشته باشند،
اینحمایتها
به مثابه یک اقدام
تهدیدآمیزعلیهآذربایجان
قلمدادخواهدشد

این کش��ور مرتبط می باش��ند واقعی��ت هایی همچون
احساس نیاز به رهایی از نفوذ روسیه ،تحت اشغال بودن
 20درصدی از خاک این کشور توسط ارمنستان ،ضعف
اقتصادی این کش��ور و نیاز مبرم به بهره برداری از منابع
انرژی این کشور برای جبران این ضعف ،بیشترین تاثیر
را داشته اند و البته در سیاست خارجی دولت آذربایجان
نی��ز نقش بس��زایی دارند که از جمله آنه��ا می توان به
نزدیک��ی دول��ت آذربایجان به بلوک غ��رب و مخصوصا
آمریکا و اس��رائیل اش��اره کرد به گونه ای که در همین
ارتباط حيدرعلياف در طول زمامداري خود تالش كرد از

طريق مذاكره با مقامات آمريكا و سران كشورهاي اروپايي نظر اين كشورها را نسبت به بحران قرهباغ
تغيير دهد ،حتی حیدر علیاف در این رابطه اعالم کرد که گس��ترش روابط جمهوری آذربایجان
با آمریکا ضامن حل تمام مش��کالت آذربایجان است (گاه ش��مار،1376 ،ص  .)243تاثیرات دیگر
دکترین امنیتی و نظامی بر سیاست خارجی دولت آذربایجان را به شرح ذیل می توان برشمرد:
1.1در دکترین جدید نظامی آذربایجان ،اشغال اراضی آذربایجان توسط ارتش ارمنستان یک تهدید
اساس��ی تلقی و قید شده است که اگر کش��ورهای خارجی حمایتهایی به منظور استمرار این
اشغالگری از ارمنستان داشته باشند ،این حمایتها به مثابه یک اقدام تهدیدآمیز علیه آذربایجان
قلمداد خواهد ش��د و به همین دلیل نیز روس��یه در سیاست خارجی دولت آذربایجان به عنوان

تهدید قلمداد میش��وند والبته جمهوری آذربایجان روابط اقتصادی ایران و ارمنس��تان را نیز به
عنوان حمایت ایران از ارمنستان می پندارد و به همین دلیل نیز سیاست دوری از این دو کشور
طی یک قرارداد،آذربایجان و ترکیه در مورد خرید تجهیزات و همکاری در زمینه تولید مشترک
برخی ملزومات مهندسی نظامی به توافق رسیدهاند و همچنین این قرارداد ،آموزش افسران آذری
را توسط متخصصین ترکیه نیز شامل می شود ( آران نیوز)1390 ،؛ البته جمهوری آذربایجان به
روابط اقتصادی رسمی و غیر رسمی ترکیه و ارمنستان التفات چندانی نمی کند.
2.2رویکرده��ای دفاعی -امنیتی جدید آذربایجان که در دکترین نظامی و امنیتی آن نیز منعکس
شده است ،باعث گردیده که این کشور در سیاست خارجی به همکاری و نزدیکی با ناتو اهمیت
زیادی بدهد و به نظر می رسد همین امر شرایط استقرار پایگاه های نظامی خارجی (آمریکا) را
در آذربایجان برخالف قانون اساسی این کشور تسهیل کند.

 )2ديپلماس�ي و س�اختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوری
آذربایجان

عالوه بر ارزيابي اهداف ،اصول و راهبردهاي سياس��ت خارجي جمهوري آذربايجان ،آشنايي با

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

در پیش گرفته شده است ،اما همین معیار باعث نزدیکی به ترکیه گردیده است ،به طوری که
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نظام تصميم گيري و ساختار ديپلماسي اين کشور و عوامل تاثيرگذار بر آنها نيز حائز اهميت است.
در همين راستا الزم است با هدف شناخت بهتر رفتار سياست خارجي جمهوري آذربايجان مکانيسم
قرار دهيم.

 )1-2رئيس جمهور و وزارت امور خارجه
با نگاهي اجمالی به قانون اساسی جمهوری آذربايجان به اهميت رياستجمهوری در آذربايجان
پی خواهيم برد .به موجب اصل هش��تم قانون اساسي جمهوری آذربايجان؛ رئيسجمهور در راس
دولت و حکومت است که مسئوليت سياست داخلی و خارجی؛ اتحاد مردم کشور؛ تضمين استقالل،
تماميت ارضی ،اطمينان از استقالل قضات را برعهده دارد .همچنين مطابق اصل نهم قانون اساسي
فرماندهي اصلی نيروهای نظامي بر عهده رياستجمهوری است(فالحي،1380 ،صص .)182-181

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

تصميم سازي و عوامل موثر بر ساختار تصميم گيري در ديپلماسي اين کشور را نيز مورد بررسي

عالوه بر اين طبق اصل  109قانون مورد اشاره اموری مانند پيشنهاد انتخابات به مجلس ملی ،ارايه
بودجه کشور به مجلس ملی ،انتخاب نخستوزير (با تأييد پارلمان) ...بر عهده رئيسجمهور است.
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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براي فهم دقيق تر تاثیر رئیس جمهور آذربایجان بر سياس��ت خارجي اين کش��ور به طور مختصر
به تفکر رئیسان جمهور دولت آذربایجان در ارتباط با سیاست خارجی این کشور اشاره می کنیم.

ادوار ریاست جمهوری ،جمهوری آذربایجان:

دوره اول :در این دوره کمونیس��تهای باقیمانده از شوروی که وابستگی شدیدی به روسیه
داش��تند و توس��ط «ایاز مطلباف» رئیس جمهور وقت

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

سیاستخارجی
جمهوریآذربایجان
در دوران حکومت
«ایازمطلباف»
بسیارضعیفبود،
ولی وی با این وجود
خواهانگسترشروابط
ایران و آذربایجان
و حضور ایران
درمیانجیگری
منازعهقرهباغبود
وهمچنینتحتنفوذ
روسیه قرار
داشت

هدایت میش��دند قدرت داش��تند .این دوره با فرار ایاز
مطلباف به مسکو به پایان رسید .هرچند سیاستخارجی
جمهوری آذربایجان در دوران حکومت وی بسیار ضعیف
بود ،ولی وی با این وجود خواهان گس��ترش روابط ایران
و آذربایجان و حضور ایران در میانجیگری منازعهقرهباغ
بود و همچنین تحت نفوذ روسیه قرار داشت.
دوره دوم :این دوره با قدرت یابی ملیگراها و لیبرال
دمکراته��ا در قالب جبهه خل��ق آذربایجان به رهبری
ابوالفضل ایلچیبیگ آغاز میشود.با روی کار آمدن وی در
باکو ،روابط ایران و آذربایجان به ش��دت تیره گردید .وی
همواره نسبت به مناطق آذرینشین ایران چشم داشت و

حتی اعالم نمود که تمامیت ارضی ایران را به رسمیت نمیشناسد ( (Abedin, 2004او همچنین در
سیاست خارجی موضعی خصمانه علیه ایران و روسیه به عنوان دو کشور همسایه خود اتخاذ نمود.
دوره س�وم :این دوره با نام حیدرعلیاف پیوند خورده است .علیاف برخالف ایلچی بیگ که
گرایش مطلق به ترکیه و آمریکا (در سیاس��ت خارجی) داش��ت ،سعی نمود تا وضعیتی متعادل و
متوازن را در ایجاد رابطه با کش��ورهای جهان و منطقه برقرار س��ازد) .)Torbakov, 2004در ماه اکتبر
 1998م(1378ش)علی اف برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد .علی اف در دومین
دوره خود سیاس��ت رو به غرب را در پیش گرفت و به دنبال حضور ش��رکتهای نفتی آمریکایی در

آذربایج��ان بود .وتوی عضویت ایران در کنسرس��یوم نفتی آذربایجان نیز در ای��ن دوران روی داد.
حیدر علیاف می اندیش��ید که ورود غرب و س��رمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی به ویژه
از مناطق اش��غالی فشار آورد (امیر احمدیان،1382 ،ص  )111دوره الهام علی اف هم دنباله افکار
پدرش می باشد به نوعی که او هم در سیاست خارجی گرایش به ترکیه و غرب و دوری از روسیه
و ایران را دارد.
با توجه به مطالب باال می توان به جهت گیری سیاست خارجی روئسای جمهور دولت آذربایجان
پی ب��رد .دوره ایاز مطلب اف نزدیکی با روس��یه و ایران
مدنظر بوده است ،اما از دوره ایلچی بیگ و در پی شکست
در جنگقرهباغ و در پیش گرفتن سیاس��ت قوم گرایی
برای فرافکنی دالیل شکت عمال در سیاست خارجی نیز
ایده دوری از روس��یه و ای��ران و نزدیکی بیش از حد به
ترکیه و غرب در پیش گرفته شد .در دوره حیدر علی اف
نیز در نهایت به دالیلی چون ترس از نفوذ مجدد روسیه و
یا نفوذ اسالم افراطی که غرب مدعی بود ایران حامی آن
است و همچنین نیاز به جذب سرمایه های خارجی برای
نزدیکی به ترکیه و غرب در پیش گرفته ش��د ،سیاستی
که تا کنون نیز ادامه دارد.

 )2-2شوراي امنيت ملي آذربايجان
در تاريخ  10آوريل  1997به فرمان حيدرعلي اف ،شوراي امنيت ملي آذربايجان و يا به عبارتي
ش��وراي امنيت جمهوري آذربايجان تشکيل شد .ضرورت تش��کيل اين شورا در اصل  109قانون
اساس��ي جمهوري آذربايجان مورد تاکيد قرار گرفته اس��ت .وظايف و محدوده اختيارات اين شورا
ابعاد نظامي و دفاعي ،سياست خارجي ،موضوعات اقتصادي و مسائل اجتماعي و فرهنگي مي باشد
(آران نیوز)1390 ،بر اساس اطالعات موجود ،شوراي امنيت جمهوري آذربايجان ،در حوزه سياست
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توسعه منابع انرژی آذربایجان عمال در سیاست خارجی

دوره
الهام علی اف هم
دنباله افکار
پدرش می باشد
به نوعی که
او هم در سیاست خارجی
گرایش به ترکیه و غرب
و دوری از روسیه
و ایران را
دارد

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

نفت نیازمند امنیت خواهد بود و همین امر غرب را ناچار خواهد کرد که بر ارمنستان برای خروج

خارجي در چارچوب رويکردهاي کلي زير تصميم گيري مي نمايد:
1.1در بعد نظامي و دفاعي ورود به س��اختارهاي دفاعي منطقهاي و بينالمللي از نظر اين ش��ورا ،به
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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مثابه يک اولويت است.
2.2از بعد سياست خارجي ،توجه به راه حلهاي سياسي و به کارگيري روش هاي ديپلماتيک به ويژه
در قضيهقرهباغ مورد توجه بيش��تري است .استفاده صحيح از ظرفيتهاي ديپلماتيک در ساير
بحرانهاي روابط خارجي با ديگر همسايگان نيز مدنظر مي باشد.
3.3در بعد فرهنگي و اجتماعي ،اين شورا در جنگقرهباغ به اين نتيجه رسيده که پايين بودن روحيه
و انگيزه دفاع از س��رزمين در ميان ارتش��يان آذربايجان
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اين شورا در جنگقرهباغ
به اين نتيجه رسيده
که پايين بودن
روحيه و انگيزه دفاع
از سرزمين در ميان
ارتشيانآذربايجان
و عدم درک واقعي
و ملموس آنها
ازمفهوماستقالل
وحاکميتملي
در جنگ مذکور
بزرگترين ضربه را
به کشور زده است

و ع��دم درک واقعي و ملموس آنها از مفهوم اس��تقالل
و حاکمي��ت ملي در جنگ مذک��ور بزرگ ترين ضربه را
به کش��ور زده اس��ت .لذا ضروري است به صورت مداوم
انگيزه ميهن پرس��تي را در ميان همه آحاد جامعه و به
ويژه نيروهاي مسلح تقويت نمود و نتیجه آن ترویج ایده
قومگرایی و آذربایجان واحد شد.
 .4در بع��د اقتصادي ،اين ش��ورا به نقش دوگانه اقتصاد
قائل اس��ت .از يک سو افزايش بودجه نظامي و رسيدگي
به وضعيت معيشتي نيروهاي مسلح حائز اهميت است و
از سوي ديگر ساختارهاي دفاعي و نظامي به منزله وسيله

اي در خدمت اقتصاد کشور مي باشد .تاکيد بر حفظ امنيت پروژه هاي اقتصادي بزرگ به ويژه خط
لوله نفتي باکو ،تفليس جيحان و نيز خط لوله گاز باکو تفليس و ارزروم از اين جمله است( شیرازی
و مالقدیمی،1387 ،صص. )50-54

 )3-2نهادهاي امنيتي ،احزاب سياسي
وجود شوراي امنيت جمهوري آذربايجان به خودي خود حکايت از نقش دستگاههاي امنيتي
و نظامي اين کشور در شکل دهي و سمت بخشيدن به سياست خارجي اين کشور در کنار وزارت
امور خارجه آن دارد و نشان دهنده غلبه بينش امنيتي بر انديشه سياست خارجي آذربايجان است.

بر اين اساس ميزان همکاريها و گسترش روابط اين کشور با ديگر کشورها بر مبناي وجود کمترين
تهديدها از ناحيه آنها است و هر چه اختالفات سياسي و امنيتي جمهوري آذربايجان با کشورهاي
عادي نيز بيشتر خواهد بود.اگرچه در تمام کشورها در کنار بخشهاي سياسي و امنيتي تاثيرگذار،
احزاب سياسي موجود در پارلمان و شخصيت ها ،نهادها و گروه هاي اجتماعي ديگري نيز در شکل
دهي فضاي کلي تصميم گيري سياس��ت خارجي موثر هستند ،اما در جمهوري آذربايجان غير از
حزب رقيب دولت (حزب مس��اوات) که نقش مخالفين اصلي را به ظاهر ايفاء مي کند ،تاثير کلي
احزاب در سياس��ت خارجي اين کش��ور بيش��تر بر روي افکار عمومي و نه تصميم سازي سياست
خارجي آن است و لذا آن احزاب عمدتاً محيط و فضاي تصميم گيري را متاثر مي نمايند ( شیرازی
و مالقدیمی،1387 ،ص . )63

 )3مسائل داخلی مهم موثر بر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

ديگر به ويژه هسمايگان خود بيشتر باشد ،مالحظات محدود کننده امنيتي آن براي داشتن روابط
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 )1-3مناقشهقرهباغ

منازع��ه قرهباغ یکی از اولین ،حزن آورترین و طوالنی ترین جنگهای نژادی در اتحاد جماهیر
ش��وروی محسوب می ش��ود (فورمن،1373 ،ص  .)311این مناقشه پس از فروپاشی آن كشور به
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صورت خودكار به شكل معضلی اساسی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان درآمد و هر
دو كشور به سمت مبارزه مسلحانه خونین سوق داده شدند .براساس آمار رسمی منتشر شده در این
م(1374ش)متوقف شد و در شرایط كنونی وضعیت «نه جنگ ،نه صلح» بین دو كشور حاكم است،
اما دو كش��ور روابط دیپلماتیك با یكدیگر نداشته و مرزهایشان تبدیل به جبهه جنگ شدهاست.
از بین رفتن مناسبات اقتصادی بین این دو كشور تاثیرات منفی بسیاری بر نحوه معیشت ،سطح
زندگی و رفاه عمومی مردم در كش��ور گذاش��ته است .مقامات آذربایجان هماكنون اعالم میکنند
كه برای رسیدن به یك توافق در خصوص قرهباغ هیچ عجلهای ندارند ،در مقابل در ارمنستان نیز
امیدها برای پیشرفت سریع در خصوص توافق بر سر قرهباغ در حال كاهش است ،ارمنستان به طور
ثابت پیشنهاد اخیر باكو برای شروع مجدد فرآیند صلح «از ابتدا» را رد كرده است،به عالوه رهبران
ارمنستان تهدید كردهاند كه چنانچه باكو احیای توافقاتی كه در سه سال گذشته میان دو كشور
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درگیریها  50هزار نفر جان خود را از دست دادند (از دو طرف) ،هر چند درگیریها در سال 1994

بدست آمده را رد كند تماسهای مستقیم با آذربایجان را مسدود خواهند كرد ( )Daniely, 2004البته
باید توجه داشت که مهمترین هدف ارمنستان ،حل بحرانقرهباغ است به گونه ای که امنیت همه
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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جانبه ی ارامنهقرهباغ را تامین کند ).(Latin&Suny, 1999

مناقشهقرهباغ و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان:
در دوران جنگقرهباغ و ریاس��ت جمهوری ایلچی بیک در آذربايجان شعارهاي پان آذريسم
به شدت در حال تبليغ بود ،چرا که حاکمان دولت آذربایجان برای تقویت روحیه سربازان و مردم
خود به سیاست قوم گرایی روی آوردند ،اما همین امر در
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آزاد سازی
اراضیاشغالی
ازسلطهارمنستان
یکیازمهمترین
اهداف دولت آذربایجان
می باشد و حتی
به معیاری برای
نزدیکی و یا دوری
بادیگرکشورها
در عرصه
سیاستخارجی
دولتآذربایجان
دل شده است

سیاس��ت خارجی آذربایجان باعث ایجاد مسائل دیگری
ش��د از جمله عدم بهره برداری جمه��وری آذربایجان از
کمکه��ای همه جانبه  -بالفعل یا بالق��وه -ایران ؛حتی
دولتمردان آذربایجان در ابتدای شکست در جبهه های
قرهب��اغ ناکامی های خود را نه به خاطر نبود اس��تراتژی
نظامی و مدیریت درست منابع ،بلکه در ادعای غیر واقعی
کمک ایران به ارامنه و نیز میانجیگری ایران ارزیابی کرد
(امیر احمدیان،1384 ،ص )419درحال حاضر ،الهام علی
اف بیان می دارد"هرگز نخواهم گذاشتقرهباغ مستقل
شود و یا به ارمنستان بپیوندد،حتی اگر این مناقشات ده

س��ال یا صد سال به طول انجامد.اش��غالقرهباغ نمی تواند ابدی باشد این مسئله باید پایان یابد"
(گاه شمار،1384 ،ص .)257
در ارتباط با تاثیر مناقش��هقرهباغ بر سیاس��ت خارجی آذربایجان تنها نگاهی اجمالی به قانون
اساس��ی ،دکترین امنیتی و نظامی دولت آذربایجان کافی اس��ت تا متوجه اهمیت مناقشهقرهباغ
برای دولت و سیاس��ت خارجی آذربایجان شویم .همانگونه که در قسمت مربوط به قانون اساسی
و دکترین های امنیتی و نظامی مش��اهده کردیم آزاد س��ازی اراضی اش��غالی از سلطه ارمنستان
یکی از مهمترین اهداف دولت آذربایجان می باش��د و حتی به معیاری برای نزدیکی و یا دوری با
دیگر کشورها در عرصه سیاست خارجی دولت آذربایجان بدل شده است به نوعی که در دکترین

جدید نظامی آذربایجان ،اشغال اراضی آذربایجان توسط ارتش ارمنستان یک تهدید اساسی تلقی
و قید ش��ده است که اگر کش��ورهای خارجی حمایت هایی به منظور اس��تمرار این اشغالگری از
خواهد شد ،در همین ارتباط معاون وزارت خارجه آذربایجان با انتقاد از موضع ایران ،خواستار تغییر
در روابط آن با ارمنس��تان ش��د (کوالیی،»1«1389 ،ص  )89و ارتباط با کش��ورهایی چون ترکیه
و اس��رائیل در اولویت سیاس��ت خارجی دولت آذربایجان قرار می گیرد چراکه ترکیه در مناقش��ه
قرهباغ به طور رسمی از آذربایجان حمایت نمود و حتی از آذربایجان در تحریم اقتصادی ارمنستان
بهوسیله اجازه ندادن به عبور کمکهای اقتصادی از خاک
ترکیه به ارمنس��تان،حمایت کرد(.جونز،1378،ص)41
و یا حتی دول��ت آذربایجان برای اینکه بتواند برای حل
مناقشهقرهباغ از حمایت غرب و به ویژه آمریکا برخوردار
شود ،خواهان عضویت در ناتو می باشد و برای همین امر
نیز نیروهای نظامی آذربایجان با اس��تانداردهای اروپایی
نوس��ازی و آموزش دیده می ش��وند و حتی حیدر علی
اف می اندیشید که آمدن غرب و سرمایه گذاری در زیر
ساخت های اقتصادی به ویژه نفت نیازمند امنیت خواهد
برای خروج از مناطق اشغالی فشار آورد (امیر احمدیان،

،1382ص  )111حتی پس از واقعه  ۱۱س��پتامبر محافل غربگراي باكو ،به اميد اينكه در قبال
حمايت از حمله آمريكا به افغانستان امتيازي براي حل مناقشه قرهباغ كسب كنند ،بار ديگر پيروي
از غرب را در اولويت سياس��ت خارجي خود قرار دادند و در اين راس��تا ،آذربايجان به عراق نيز نيرو
اع��زام كرد و بحث اس��تقرار پايگاه نظامي آمريكا در خاك جمهوري آذربايجان مطرح ش��د (امیر
احمدیان،1382 ،ص  .)141تاثیر دیگر مناقش��هقرهباغ بر سیاست خارجی دولت آذربایجان ،روی
آوردن دولت آذربایجان به سیاست های قوم گرایانه است .همانگونه که متذکر شدیم در دکترین
امنیتی آذربایجان پایین بودن روحیه میهن پرستی سربازان یکی از عوامل شکست در جنگقرهباغ
عنوان گردیده و به همین دلیل نیز دولتمردان آذربایجان برای رفع این نقیصه به سیاستهای قوم
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بود و همین امر غرب را ناچار خواهد کرد که بر ارمنستان

حیدر علی اف
میاندیشیدکه
آمدن غرب
و سرمایه گذاری
در زیر ساخت های اقتصادی
به ویژه نفت
نیازمندامنیت
خواهد بود و همین امر
غرب را ناچار خواهد کرد
که بر ارمنستان برای
خروج از مناطق اشغالی
فشار آورد

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

ارمنس��تان داش��ته باش��ند ،این حمایت ها به مثابه یک اقدام تهدید آمیز علیه آذربایجان قلمداد

گرایانه و حمایت از ایده آذربایجان واحد روی آوردند،حتی فردی چون ایلچی بیگ علت شکست در
قرهباغ را دوپاره بودن آذربایجان اعالم می کند،شکستهایی که ما در نبردهایمان با ارمنستان در
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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دهه های  80و  90م(60-70ش)متحمل شده ایم به دلیل تقسیم شدن آذربایجان بوده است .البته
مسئله جنوب ،تنها مسئله چگونگی مواجهه با ارمنی ها نیست .این مسئله سرنوشت ما به عنوان
یک ملت است .اگر بخواهیمقرهباغ را آزاد کنیم باید تبریز را آزاد کنیم(».ایزدی ،1383،ص )78و
جالب اینکه همین مسئله در سیاست خارجی دولت آذربایجان باعث گردید تا با ایران دچار مشکل
گرددد و متعاقب آن به کشورهایی چون ترکیه و اسرائیل که آنها نیز حامی ایده آذربایجان واحد
می باشند نزدیک گردد.
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رفعمشکالتعظیم
اقتصادی این جمهوری
که مقوله ای متفاوت
با دیگر جمهوری های
بازمانده از
اتحادشوروینیست،
بدون بهره برداری
از ثروتهای
عظیمنفتی
میسرنخواهد
بود

 )2-3نق�ش مناب�ع ان�رژی و خط�وط لول�ه
انتقال انرژی در سیاس�ت خارجی جمهوری

آذربایجان

یک��ی از مهمترین عوامل داخلی موثر بر سیاس��ت
خارجی دولت آذربایجان ،موضوع وجود منابع غنی انرژی
در این کش��ور می باشد که در کنار ضعف اقتصادی این
کشور نوپا اهمیت آن بیشتر نیز میشود ،به گونه ای که
آذربایجان توس��عه خود را در گرو بهره برداری سریع از
منابع انرژی خود که البته بیشتر آن در دریای خزر قرار

دارد می داند و بهره برداری از این منابع را منوط به س��رمایهگذاری کش��ورهای خارجی و به ویژه
غرب می داند و آمريكا به دليل سرمايهگذاري  73ميلياردي در زمينههاي مختلف به خصوص نفت
و گاز آذربايجان خواهان محافظت از سرمايههاي خود در اين كشور ميباشد (جونز،1378 ،صص
 .)29-30اهميت منابع انرژي خزر بيش از همه براي توليدكنندگان و دارندگان اين منابع است ،زيرا
برنامههاي توسعه و حل بحرانهاي اقتصادي -سياسيشان را بر درآمد حاصل از فروش منابع استوار
كردهاند (دمیرچی لو،1382 ،ص  )21به ویژه جمهوری آذربایجان ،رفع مشکالت عظیم اقتصادی
این جمهوری که مقوله ای متفاوت با دیگر جمهوری های بازمانده از اتحاد شوروی نیست ،بدون
بهره برداری از ثروتهای عظیم نفتی میسر نخواهد بود (کوالیی ،»1«1377 ،ص)177

 )3-3خطوط لوله انتقال انرژی
با وجودي كه آذربايجان در ابتداي كنسرس��يوم نفتي مايل به انتقال نفت درياي خزر توس��ط
نظريه؛همه چيز بدون ايران ،خواهان عبور خطوط لوله از باكو -تفليس -جيحان گرديد و خط لوله
باكو -تفليس -جيحان با همكاري آمريكا ،تركيه و آذربايجان در رقابت با مسير ايران احداث و افتتاح
شد (آشتیانی ،1386 ،ص  .)176هر چند به نظر ميرسيد با حوادث  11سپتامبر و اشغال عراق و
دسترسي به منابع نفت آن كشور ،اين اهميت كاهش يابد ولي به زودي با افزايش شديد بهاي نفت،
مناب��ع انرژي درياي خزر اهميت خود را بازيافت .آمريكا
به شدت با بهرهمندي ايران از منافع سياسي -اقتصادي
انتقال انرژي در حوزه خزر مخالفت كرده است (کوالیی،
 ،1386-87ص��ص.)52-50در ارتباط با چگونگی تاثیر
مناب��ع انرژی و خطوط انتقال نف��ت و گاز آذربایجان بر
سیاس��ت خارجی این کشور ،باید توجه داشت که دولت
آذربایجان بعد ازاستقالل و حتی اکنون نیز دچار ضعف
ه��ای اقتصادی بود و این مش��کالت با جن��گقرهباغ و
شکس��ت در آن همراه گردید و در این حالت بهترین راه
سازی ارتش همان بهره برداری از منابع انرژی بود و البته

این امر نیاز به سرمایه گذاری داشت و چون کشور آذربایجان فاقد منابع الزم برای سرمایه گذاری در
بخش منابع انرژی خود بود ،فلذا به دنبال سرمایه گذاران خارجی می باشد .دولت آذربایجان چون
از جانب روسیه و ایران احساس ناامنی می کند و برای اینکه حمایت غرب و به ویژه آمریکا را در
بحرانقرهباغ به دست آورد ،خواهان سرمایه گذاری غرب در منابع انرژی خود می باشد به گونه ای
که حیدر علی اف می اندیشید که آمدن غرب و سرمایه گذاری در زیر ساخت های اقتصادی به ویژه
نفت نیازمند امنیت خواهد بود و همین امر غرب را ناچار خواهد کرد که بر ارمنستان برای خروج از
مناطق اشغالی فشار آورد (امیر احمدیان،1382 ،ص  .)111در همین ارتباط دولتمردان آذربایجان
برای نزدیکی بیشتر به غرب و بهره گیری از سرمایه گذاری و حمایت آن به اسرائیل نزدیک میشود
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برای ایجاد ثبات در کش��ور و توس��عه اقتصادی و مدرن

دولتآذربایجان
چون از جانب روسیه
و ایران احساس
ناامنیمیکند
و برای اینکه
حمایتغرب
و به ویژه آمریکا را
در بحرانقرهباغ
به دست آورد،
خواهان
سرمایه گذاری غرب
در منابع انرژی
خود می باشد

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

لوله و از طريق ايران به خليجفارس بود ولي با مخالفت آمريكا و روسيه مواجه شد .آمريكا مطابق با

چ��را که در باور دولتمردان آذربایجان ،البی یهود می تواند حامی آذربایجان در مناقش��هقرهباغ و
نزدیکی به آمریکا باشد و به همین دلیل اسرائیل یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت از آذربایجان
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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می باشد و همین نزدیکی به غرب باعث شد تا آذربایجان در کنسرسیوم قرن ،ایران را حذف کرده
و س��هام آن را به یک شرکت آمریکایی بدهد و همین عمل باعث دوری بیشتر از همسایه جنوبی
و دلیلی بر اختالفات بیش��تر در موضوع تعین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش��ترین منابع انرژی
آذربایجان در آنجا قرار دارد گردید .البته حمایت آذربایجان از شرکت های غربی و به ویژه آمریکایی
در سرمایه گذاری در بخش انرژی آذربایجان باعث شد که در سیاست خارجی با همسایه قدرتمند
شمالی خود یعنی روسیه نیز دچار مشکل گردد ،چرا که
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در باور
دولتمردانآذربایجان،
البی یهود می تواند
حامیآذربایجان
در مناقشهقرهباغ
ونزدیکی
بهآمریکاباشد
و به همین دلیل
اسرائیل یکی از
بزرگترینواردکنندگان
نفت از آذربایجان
میباشد

روس��یه تمایلی به حضور قدرت های خارجی در منطقه
قفقاز ندارد و به همین دلیل نیز در مقابل اینگونه اعمال
آذربایجان ،از ارمنستان که دشمن استراتژیکی آذربایجان
می باش��د حمایت می کند و همی��ن حمایت نیز باعث
ضعیف تر شدن موضع آذربایجان در حل مناقشهقرهباغ و
بازپس گیری سرزمین های خود که در اشغال ارمنستان
است می گردد.

 )4تاثیر قوم گرایی بر سیاست خارجی
جمهوری آذربایجان:

یکی از عوامل داخلی موثر بر سیاست خارجی دولت

آذربایجان مسئله قوم گرایی می باشد ،از مصادیق آشکار تاثیرگذاری عامل قومگرایی در عدم توسعه
روابط ایران و جمهوری آذربایجان میباش��د (کوالی��ی)»2«1389 ،برای درک بهتر تاثیر ایده قوم
گرایی بر سیاست خارجی دولت آذربایجان بهتر است به تفکرات روسای جمهور آذربایجان اشاره ای
شود .البته چون ایده قوم گرایی با رئیس جمهوری ایلچی بیگ در گفتمان رسمی دولت آذربایجان
شدت یافت از وی آغاز می کنیم.
دوره ایلچ�ی بی�گ :با روی کار آمدن ایلچی بیگ در باکو ،روابط ایران و آذربایجان به ش��دت
تیره گردید .وی همواره نس��بت به مناطق آذرینش��ین ایران چشم داشت و حتی اعالم نمود که

تمامیت ارضی ایران را به رسمیت نمی شناسد.در این مقطع زمانی وی به عنوان رئیس جمهوری
آذربایجان ،رس��ماً و علناً از آزادسازی آذربایجان ایران که از آن با عنوان مجعول آذربایجان جنوبی
تبلیغ کنید ،خصوصاً به آذربایجان ایران بروید و نقشه آذربایجان واحد را توجیه کنید ،برای ما فرقی
نمیکند که چه در باکو باش��یم و چه در تبریز یا مراغه هدف ایجاد یک آذربایجان واحد اس��ت».
) (Abedin,2004در دوران حکومت ایلچی بیگ ،صدها کتاب و مقاله به دستور مقامات پان ترکیست
دولت تحت فرمانش به منظور تحریف هدفمند تاریخ آذربایجان چاپ شدند و رسانههای آذربایجان
نی��ز به منظور تحریک حس کینهتوزی آذربایجانیها بر
ضد ایران از وضع نامناسب و ضدبشری آذریهای ایران
میگفتن��د و کمکهای آش��کار و غیر آش��کار ایران را به
صورت وارونه جلوه می دادند.ائل چی بیگ همچنین در
سیاست خارجی موضعی خصمانه علیه ایران و روسیه به
عنوان دو کشور همس��ایه خود اتخاذ نمود .ایلچی بیگ
طی سخنرانیاش در روز  11مارس  1998م(1378ش)
در جری��ان برگ��زاری اجالس جبهه خلق ،ابراز داش��ت
«ایج��اد جمهوری دمکراتیک آذربایج��ان در آذربایجان
 1918 – 1921م(1300-1298ش)و اس��تقرار مجدد

آن به عنوان جمهوری آذربایجان در سال  1991م(1370ش)به این معنی نیست که جنبش آزادی
ملی آذربایجان به پایان رسیده ...مرحله جدید با ایجاد یا استقرار مجدد یک دولت آذربایجان واحد
پایان خواهد یافت ...شکستهایی که ما در نبردهایمان با ارمنستان در دهههای  80و  90م(-70
60ش)متحمل شدهایم به دلیل تقسیم شدن آذربایجان بوده است .البته مسئله جنوب ،تنها مسئله
چگونگی مواجهه با ارمنیها نیست .این مسئله سرنوشت ما به عنوان یک ملت است .اگر بخواهیم
قرهباغ را آزاد کنیم باید تبریز را آزاد کنیم )(Allutt, 2002

دوره ریاس�ت علی افها :در اوائل ریاست جمهوری حیدر علی اف؛وی در ارتباط با بحث های
مربوط به آذربایجان واحد و تجزیه استانهای آذری ایران گفت" ادعاهای مربوط به پیوستن مناطق
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ش��مالی ،در بخشی از س��رزمینهای آذربایجانی در سال

در دوران
حکومتایلچیبیگ،
صدها کتاب و مقاله
به دستور مقامات پان ترکیست
دولتتحتفرمانش
به منظور تحریف هدفمند
تاریخ آذربایجان چاپ شدند و
رسانههایآذربایجاننیز
به منظور تحریک حس
کینهتوزیآذربایجانیها
بر ضد ایران
از وضع نامناسب و ضدبشری
آذریهای ایران می گفتند

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

یاد می کرد،سخن میگفت؛ «شما به هر کجای جهان که در آنجا آذربایجانی هست سفر کنید و

آذری دو س��وی رود ارس به همدیگر و ایجاد آذربایجان متحد یک ایده واهی و غیر اصولی اس��ت
) ،(Allutt, 2002البته در همین دوران حیدر علی اف در پاس��خ به دش��واری هایی که در عرصههای
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماعی با آن مواجه بود ،به تالش گسترده ای برای باز کردن پای امریکا و
کشورهای غربی به منطقه قفقاز و دریای خزر مبادرت ورزید(کوالیی،»2«1377 ،ص  .)14و دیگر
اینکه در طرح روی جلد کتاب س��ال پنجم مدارس ابتدایی کشور آذربایجان ،استانهای آذربایجان
ش��رقی ،غربی ،اردبیل ،همدان ،زنجان ،قزوین وگیالن با نام جمهوری آذربایجان و به همراه پرچم
این کش��ور چاپ شده است(.کوالیی،»1«1389 ،ص )91هرچند که سالیان نخست حکومت علی
اف ،ماه عسل ایران و آذربایجان بود ،اما به موازات نزدیکی او به رژیم صهیونیستی و آمریکا و حمایت
او از حرکتهای پان ترکیس��تی روابط ایران و آذربایجان رو به وخامت گذارد.در نگاه اول اینگونه به
نظر می رس��د که موضوع قوم گرایی تنها به روابط کش��ور آذربایجان با ایران اثر گذاشته است اما
باید توجه داشت که قومگرایی در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در کنار تخریب روابط این
کشور با ایران باعث نزدیکی هرچه بیشتر دولت آذربایجان در سیاست خارجی خود به کشورهایی
چون ترکیه و اسرائیل و آمریکا گردیده است چرا که ترکیه حامی جدی این تفکر می باشداز نظر
ژئوپلتيك ترويج و گس��ترش سياست پان تركس��يم كانون اصلي توجهات تركيه به شمار ميرود.
(صدیق،1383،ص)102آمریکا نیز که از هر اهرمی برای مهار ایران در منطقه اس��تفاده میکند از
ادعای آذربایجان مبنی بر آذربایجان واحد حمایت میکند(ایران شرقی )1390/5/3 ،تا در عین دل
مشغولی مسئولین ایران برای رفع خطر تجزیهطلبی از مسائل قومی برای وارد کردن فشار به ایران
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استفاده نماید.

 )5نزدیک�ی ب�ه اس�رائیل و تاثی�ر آن بر سیاس�ت خارج�ی جمهوری
آذربایجان:

روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیس��تی زائیده مناقشه طویل المدتقرهباغ در قفقاز

بوده اس��ت .آنجا که مقامات آذری به فکر مقابله و جلوگیری از نفوذ البی ارامنه در س��ازمان ها و
قدرت های بین المللی به نفع ارمنستان در جنگقرهباغ شدند .دولتمردان آذری احساس کردند
با ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی و تکیه بر آن می توانند با استفاده از نفوذ در خور توجه مجامع
یهودی در دولت و کنگره آمریکا این امکان را فراهم کنند که دیدگاه دولتمردان و نمایندگان آمریکا

را نسبت به مناقشه آذربایجان و ارمنستان تغییر دهند .لذا مقدمات افتتاح سفارت اسرائیل در باکو
طی س��فرهای مختلف مقامات دو کشور ایجاد شد و رس��ما دولت آذربایجان در اجالس حیفا در
قبل از  11س��پتامبر  2001م(1380ش) روابط اسرائيل و آذربايجان بيشتر حول روابط اقتصادي
بود ،اما بعد از اين تاريخ روابط امنيتي اهميت بيش��تري يافت .البته اتخاذ سياست گرایش به ناتو
توس��ط جمهوري آذربايجان زمينه مناس��بي براي نفوذ اسرائيل فراهم كرد .رژیم صهیونیستی به
واسطه رساندن ارتش و نيروهاي نظامي آذربايجان به استانداردهاي ناتو ،اين كشور را به همكاري
نظامي ترغيب ميكند .همچنین در سال  2012اسرائیل
تایید کرد ک��ه قراردادی به ارزش ی��ک میلیارد و 600
میلیون دالر برای فروش هواپیما های جاسوس��ی بدون
سرنش��ین و سیستم دفاعی ضد موش��کی با آذربایجان
منعقد کرده است(ایران دیپلماسی)1391/2/7 ،مقامات
اسرائيل معتقد هس��تند که این کشور در توسعه روابط
با آذربايجان منافع اس��تراتژيك دارد و آذربايجان نيز به
همين نحو به اين رابطه عالقهمند است ،چون اين روابط
قادر است با بنيادگرايي اس�لامي نشأت گرفته از سوي
از ترس متقابل آنها از ايران ريش��ه ميگيرد ،آذربايجان
عالقهمند است كه با برقراري روابط با اسرائيل از سوي آمريكا مورد تحسين و تشويق قرار گيرد"
(صدیق،1385 ،ص .)141داش��تن روابط با آمریکا به عنوان بزرگترین کارگزار ساختار بین المللی
در منطقه قفقاز از اهداف آذربایجان می باشد ،چون آذربایجان می داند که با تکیه بر این کارگزار
میتواند مقابل کارگزار قدرتمند دیگری چون روس��یه مقاومت کند .اين همكاري ميتواند تالشي
براي خنثي كردن روابط ايران و ارمنستان محسوب گردد.آنچه مسلم است يهوديان آذربايجان به
عنوان يكي از ابزارهاي فعاليت ضد ايراني اسرائيل در آذربايجان در ابعاد مختلف به حساب می آید.
برخي از سياستمداران و كارشناسان نظامي رژیم صهیونیستی به دليل مواضع سخت ايران نسبت
به اسرائيل معتقدند كه در زمينه عمليات جاسوسي عليه ايران ،بهتر است از جامعه يهوديان مقيم
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ايران مقابله كند .عالقه آذربايجان به اسرائيل يا بالعكس

عالقهآذربايجان
به اسرائيل يا بالعكس
از ترس متقابل آنها
از ايران ريشه ميگيرد،
آذربايجان
عالقهمند است
كه با برقراري روابط
با اسرائيل از سوي آمريكا
مورد تحسين و تشويق
قرارگيرد

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

ژوئن  1992خواس��تار حمایت اسرائیل از دولت آذربایجان علیه ارمنستان شد(تابناک .)1390 ،تا

آذربايجان بهره گيرند (صدیق،1383 ،ص  )141به هر حال یک از دالیل تنش میان تهران – باکو
در نهان و عیان روابط باکو با رژیم صهیونیستی است (ایران دیپلماسی.)1391/2/8 ،
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

84

نتيجهاى كه در خصوص جامعه يهوديان و روابط دولت آذربايجان و رژیم صهیونیستی مىتوان
به دست آورد اين است كه گسترش روابط آنها نشأت گرفته از نيازهاى اساسى و استراتژيك شان
مىباشد .اين دو به لحاظ ساختار سياسى و نیز به دلیل بحرانهايى كه در طول تأسيس كوتاهمدت
خود با آن روبهرو بودهاند ،تالش می نمایند در راستاى حفظ منافع خود عمل كنند .اين مسئله مهم
وجود دارد كه اسرائيل در قالب طرح خاورميانه بزرگ آمريكا براى تسلط بر منطقهي آسياى ميانه
و قفقاز حركت مىكند .آذربايجان به جهت داشتن ذخاير
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اسرائيل
با درك اين واقعيت
و با استفاده ابزارى
از جامعهى اندك يهودى
ساكن در آذربايجان
سعى دارد با ارائه
آموزشهاىمذهبىيهود
و ايجاد روحيه وطنپرستى
اسرائيلىدرآنها،
درهمواركردن
مسيرنفوذخود
در منطقه از آنها
استفادهنمايد

عظيم نفتى و موقعيت اس��تراتژيك خاص خود عالوه بر
اين كه توليد كننده نفت اس��ت ،مسير انتقال نفت و گاز
ساير كشورها به بازارهاى جهانى هم مىباشد .اسرائيل با
درك اين واقعيت و با اس��تفاده ابزارى از جامعهى اندك
يهودى ساكن در آذربايجان سعى دارد با ارائه آموزشهاى
مذهبى يهود و ايجاد روحيه وطنپرس��تى اسرائيلى در
آنها ،در همواركردن مس��ير نفوذ خود در منطقه از آنها
اس��تفاده نمايد .لذا ايجاد تعصبات مذهبى و گرايش به
اسرائيل مقدمه اين كار است ،چرا كه يهوديان آذربايجان
جزء يهوديان الئيك هس��تند و هيچ تعصبى نس��بت به

جنگ اعراب و اسرائيل و سرنوشت آن كشور ندارند .به همين دليل اسرائيل با صرف هزينهاى گزاف
و با ايجاد ارتباط ميان يهوديان آذربايجان و ساير جوامع يهودى جهان به خصوص آمريكا مىكوشد
تا حس ناسيوناليس��تى و اعتقادات مذهبى را در جوامع يهودى آذربايجان تقويت كند و از س��وى
ديگر با قدرت يافتن يهوديان در اين كشور ،اسرائيل بتواند همانند نفوذ يهوديان در آمريكا از نفوذ
يهوديان در آذربايجان نيز بهرهمند شود .حاكميت فعلى آذربايجان به جهت تهديداتى كه از ناحيه
مخالفان داخلى و خارجى خود احساس مىكنند ،سعى در نزديكى بيشتر به آمريكا توسط اسرائيل
دارند .سياستمداران آذربايجان ،ايران را بزرگترين تهديد خود بعد از ارمنستان در منطقه مىدانند
و از سوى ديگر جهت بازسازى ويرانىهاى به جا مانده از جنگ قرهباغ و توسعه اقتصاد ورشكسته

خود نيازمند كمكهاى آمريكا هستند و اسرائيل در اين خصوص ،نقش ميانجى را بازى مىكند تا
از اين طريق خود را بيشتر به اين كشور نزديك كند .رژيم صهيونيستي اهداف بسيار با اهميتي را
1.1ت�لاش براي جايگزيني ايدئولوژي قومي ـ ملي(پان تركس��يم و پان آذريس��م) بهجاي باورهاي
ديني(شيعي)
2.2ممانعت از روند گسترش حوزه فكري و گستره جمعيتي اسالمي ـ شيعي در آذربايجان و منطقه قفقاز
3.3پديد آوردن نس��ل جديد آذري ـ اس��رائيلي و به تبع آن تربيت و پروراندن گروه نخبگان ترك ـ
يه��ودي در يك فرآيند ميان مدت با ه��دف در اختيارگيري مديريت كالن جامعه آذربايجان و
اركان قدرت در اين كشور.
4.4ايجاد يك فرآيند مطالعاتي و پژوهشي در ارتباط با تاريخ موسيقي ،صنايع دستي و حتي ورزشي
آذربايجان در قالب مجمع بين المللي اسرائيل ـ آذربايجان ،اين امر نشانگر وجود اهداف دراز مدت
جمعيت شناختي و روان شناختي يهوديان صهيونيست در آذربايجان است (هم اندیشی.)1390 ،
در بررسی تاثیر البی یهود بر سیاست خارجی دولت آذربایجان باید بیان داشت که از اهداف اولیه
رژیم صهیونیس��تی در آس��یای مرکزی و قفقاز؛ مانع تراشی در برابر گسترش نفوذ عربی -ایرانی در

▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...

دنبال مي نمايد كه از جمله آنها مي توان به محورهاي زير اشاره داشت:
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جمهوری های جدید به ویژه آذربایجان هست و اولین تاثیر آن ایجاد ترس از جانب ایران مسلمان برای
آذربایجان مسلمان می باشد و همین امر نیز به نزدیکی هرچه بیشتر سیاست خارجی دولت آذربایجان
1992آمریکا و اسرائیل پروژه مشترکی را در جمهوری های قفقاز و آسیای مرکزی ارائه دادند که در
آن ،آمریکا مخارج مالی الزم را تامین می کرد و اسرائیل انتقال تکنولوژی و تخصص در عرصههای دیگر
را بر عهده داشت (ارس،1387 ،ص  .)65-67در همين راستا از سال  1999-2003دولت آذربايجان
براي تقويت نيروهاي نظامي خود  5/7ميليون دالر كمك بالعوض از آمريكا دريافت كرده است .حضور
البی یهودی باعث تشدید روند تجهیز ارتش آذربایجان شده است که همین مسائل نیز در سیاست
خارجی این کشور تاثیر بسزایی داشته است.

نتیجه گیری:

در این مقاله تالش ش��د چگونگی تاثیرگذاری عوامل و مولفههای داخلی بر سیاست خارجی
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به کش��ورهایی چون ترکیه الئیک و غرب و به ویژه آمریکا گردیده اس��ت در همین ارتباط در اوت

جمهوری آذربایجان توضیح و تبیین گردد .با تجزیه و تحلیل منابع مدون ،ساختار تصمیمگیری،
عامل انرژی ،قومگرایی و البی یهود آش��کار گردید که این متغیرهای داخلی جمهوری آذربایجان
▪ مولفههای داخلی تاثیر گذار بر سیاست خارجی▪ ...
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نقش تعیین کنندهای در سیاستگذاری ،تصمیمگیری و رفتار سیاست خارجی جمهوری آذربایجان
ایفا می کنند .لذا علی رغم تغییر در سیاس��ت خارجی جمهوری آذربایجان ناش��ی از دگرگونی و
تحوالت جهانی و منطقهای ،این دسته از عناصر و مولفهها داخلی ،موجب تدوام و استمرار آن می
گردند .این کشور بعد از استقالل ،با دو مشکل جدی ضعف اقتصادی و اختالف ارضی با ارمنستان
دس��ت به گریبان بوده است .ضعف اقتصادی و نبود زیر س��اخت های الزم برای توسعه اقتصادی
باعث گرایش آذربایجان و سرمایه گذاری در بخش انرژی شده که این مسئله خود تبعات زیادی بر
سیاست خارجی آذربایجان از رژیم حقوقی دریای خزر گرفته تا سیاست خطوط لوله انرژی داشته
است و حتی باعث گرایش سیاست خارجی این کشور به سوی اسرائیل بوده است .اختالف ارضی
با ارمنس��تان تاثیر ش��گرفی بر سیاست خارجی آذربایجان داشته است ،این مسئله از طرفی باعث
افزایش س��هم بخش نظامی در بودجه کل این کشور ،نزدیکی به بلوکهای نظامی از جمله ناتو و
هم��کاری های نظامی با آمریکا و از طرفی موجب تقویت سیاس��تهای قوم گرایانه جهت تحریک
احساس��ات ملی این کش��ور شده است.بنابراین و بر خالف بعضی از تحلیلها و ارزیابیها از عوامل
تعیین کننده سیاس��ت خارجی جمهوری آذربایجان که آن را در بازی قدرتهای خارجی محدود و
محصور میکنند ،باید اذعان داشت که عوامل داخلی نظیر قومگرایی ،نگرش نخبگان حاکم ،البی
یهود و عامل انرژی نیز نقش بس��یار مهمی ایفا میکنند .در حقیقت ،سیاس��ت خارجی جمهوری
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آذربایجان نیز ماند هر کشور دیگری چند عاملی و چند متغیره است .بعضی از عناصر موجب تداوم
و برخی دیگرموجب تغییر رفتار سیاست خارجی جمهوری آذربایجان میشوند .با وجود این؛ نقش
ضعف اقتصادی و عامل انرژی ،مناقشهقرهباغ ،نگرش نخبگان حاکم و البی یهود در سیاست خارجی
جمهوری آذربایجان را نمی توان نادیده گرفت.
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منازعه قرهباغ از س��ال  1988تاکنون یکی از مناقش��ات مهم منطقهای در منطقه قفقاز بوده

است.تداوم این مناقشه منجر به تشدید رقابت تسلیحاتی میان طرفین اصلی آن یعنی آذربایجان
و ارمنس��تان شده است .در س��ال  ،2003بودجه نظامی آذربایجان  163میلیون دالر بود .در سال
گذشته ( )2012این میزان به  3.6میلیارد دالر ،و امسال به  3.7میلیارد دالر رسیده است.ارمنستان
نیز هر چند به دلیل نداشتن منابع و ضعف اقتصادی توان رقابت با آذربایجان در زمینه هزینههای
نظامی را ندارد ،اما تالش کرده تا از رقابت تسلیحاتی با آذربایجان عقب نماند .در سال  2011میزان
هزینههای نظامی این کش��ور حدود  400میلیون دالر -که تقریباً معادل  4/2کل تولید ناخالص
داخلی این کشور میشود -بوده است .در این مقاله ضمن پرداختن به این رقابت تسلیحاتی ،اثرات
آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم.
کلید واژه ها :بحران قرهباغ ،رقابت تسلیحاتی ،امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،بازیگران درگیر

قرهباغ منطقهای است واقع در جنوب قفقاز ،این سرزمین باستانی به دو پاره جلگهای (سفلی) و

کوهستانی (علیا) تقسیم شده است .بخش سفلی در شمال واقع شده که شهر گنجه مرکز آن است
و قسمت کوهستانی آن با عنوان رسمی «استان خودمختارقرهباغ کوهستانی»شناخته می شود.
قسمت کوهستانی تقریباً  12/5درصد کل سرزمینقرهباغ را دربرگرفته است .مساحت این استان
چهار هزار و  388کیلومتر مربع ،درازای آن از جنوب به شمال  120کیلومتر و پهنایش از خاور به
باختر بین  35تا  60کیلومتر است .این استان از پنج ناحیه (عسکران ،مارتونی ،هادروت ،شوشا و
مارداکرت ) تش��کیل می شود .دارای دو شهر به نامهای
خان کندی(استپاناکرت) و شوشا 5 ،شهرک ،یک قصبه و
 220روستا است(.زارع شاهمرسی،1384،باشگاه اندیشه)
این منطقه هماکنون محل نزاع دو کش��ور ارمنس��تان و
آذربایجان اس��ت .روند ش��کلگیری این منازعه به این
ش��کل بوده که از ابتداي  1988به تدريج اختالف مابين
ارامنه و آذريها در جنوب قفقاز هويدا شد .ذهنيت كهن
ارامنه در بيخانماني ،ادعای قتل عام به وس��يله عثماني
در  ،1915آثار مخرب زلزله بزرگ ارمنس��تان در 1988
بزرگ ،شكلگيري يك ش��بكه قوي از مهاجران ارمني

در كش��ورهاي ديگر (دياس��پورا) و قدرت يافتن اين گروه در كش��ورهاي غربي و روس��يه و نهايتا
ب��روز وجوه راديكاليس��تي و چپ روانه در ميان نخبگان ارمني و تش��كيل اح��زاب افراطي مانند
داشناكسيون همه و همه باعث شكلگيري يك نيروي عظيم رواني-اجتماعي براي اشغالقرهباغ-
به قول آذريها -و آزادس��ازي قرهباغ -به ق��ول ارمنيها -در فاصله مابين  1992تا  1994گرديد.
(ملکی،بی تا ) www.caspianstudies ،مناقشه دیرپا و بغرنجقرهباغ که امروزه در سطح برخی مطبوعات
و رسانههای منطقه از آن  -در کنار سایر مناقشات موجود در قفقاز نظیر آبخازیا و اوستیا  -با عنوان
مناقشه منجمد شده یا یخزده یاد میشود ،علیرغم گذشت حدود دو دهه از برقراری آتشبس میان
آذربایجان و ارمنستان در جنگ بر سر آن ،همچنان بدون چشمانداز روشن و شفاف مورد مذاکره و
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بر ذهن و روان ارامنه ،آرزوي دس��ت يابي به ارمنس��تان

گروهمینسک
سازمان امنیت
و همکاری اروپا
که از سال 1992
مامور حل و فصل
این مناقشه در قالب
مذاکرات و راهحلهای
سیاسیاست،تاکنون
هیچ توفیقی در این راه
بدستنیاوردهونتوانسته
در حل و فصل بحران
گامی عملی به جلو
بردارد
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این مناقشه در قالب مذاکرات و راهحلهای سیاسی است ،تاکنون هیچ توفیقی در این راه بدست
نیاورده و نتوانسته در حل و فصل بحران گامی عملی به جلو بردارد .در واقع ،پیچیدگی این مناقشه
امکان رسیدن به یک راهحل برای پایان دادن به آن را دشوار ساخته است.
طرف آذری که  20درصد از اراضی خود را در نتیجه این مناقش��ه از دس��ت داده و تا اینجای
کار بازنده به حس��اب میآید ،بیش از پیش کمحوصله ش��ده و به انتقاد از وضعیت موجود و اتخاذ
موضع گیریهای تند پرداخته است تا جایی که سخن از راهکار توسل به جنگ ،در صورت تداوم
بینتیجه بودن مذاکرات صلح ،مرتباً بر زبان آنان جاری میش��ود .از طرف دیگر ،طرف ارمنی نیز
حاضر به عقبنشینی از مواضع و موقعیت کنونی خود در این مناقشه نیست .در چنین شرایطی که
امید هر دو طرف در مورد رس��یدن به یک راهحل مسالمتآمیز در حال رنگ باختن است ،گزینه
نظامی بعنوان یک س��ناریوی جایگزین ،نمود بارزتری پیدا میکند .یکی از مصادیق این مس��ئله،
رش��د هزینهها و خریدهای نظامی طرفین این مناقش��ه -بخصوص در س��الهای اخیر -است .بر
اساس ارزیابیهای موسسه تحقيقاتي سيپري در استكهلم ،آذربایجان و ارمنستان در طول سالیان
اخیر ،ميلياردها دالر صرف خريدهای تس��ليحاتی کردهاند .برای مثال هر دو كشور اقدام به خرید
سامانههاي تسليحاتي تهاجمي پيشرفتهای از جمله موشكهاي روسي كه قادر هستند اهدافي در
فاصله  45مايلي را مورد اصابت قرار دهند ،کردهاند .این مقاله ،ضمن بررسی این رقابت تسلیحاتی،
این استدالل را مطرح میکند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی قرهباغ و وضعیت کنونی بحرانی که
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بر س��ر این منطقه وجود دارد ،اثرات این رقابت تسلیحاتی ،محصور به روابط و مرزهای دو کشور
باقی نخواهد ماند و بر امنیت ملی همسایگان بخصوص جمهوری اسالمی ایران تأثیر خواهد گذاشت.
حضور قدرتهای بزرگ و همچنین برخی از رقبا و دشمنان منطقهای ایران مثل رژیم صهیونیستی
و عربستان در این رقابت تسلیحاتی ،به همراه مسائل قومیتی و اختالفاتی که میان تهران -باکو در
سالهای اخیر ظهور کرده ،از مهمترین پیامدهای منفی این رقابت تسلیحاتی بر امنیت ملی ایران
به شمار میروند.
س��ازماندهی مقاله به این شکل خواهد بود که ابتدا رقابت تسلیحاتی میان کشورهای آسیای
مرکزی و قفقاز به طور کلی و دو کشور ارمنستان و آذربایجان به طور خاص بحث میشود .سپس
به اثرات رقابت تسلیحاتی میان این دو کشور بر امنیت ملی ایران پرداخته خواهد شد.

بعد از فروپاشی شوروی و شکلگیری دولتهای مستقل و مناطق خودمختار جدید در آسیای

مرکزی و قفقاز ،موجی از اختالفات مرزی میان کش��ورهای منطقه ،که عمدتأ ریش��ه در مس��ائل
هویتی -قومی دارند،نمایان شد .در نتیجه این وضعیت ،هر کدام از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
س��عی کردهاند ،ضمن نزدیک ش��دن به قدرتهای بزرگ منطقهای و فرامنطقهای ،به تقویت بنیه
دفاعی و نظامی خود بپردازند .آمار ارائه شده از سوی مراکز سنجش هزینههای تسلیحاتی در مناطق
مختلف جهان ،از جمله آمار مربوط به موسسه سیپری ) ،(SIPRIحکایت از آن دارد که هزینههای
تسلیحاتی کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از زمان استقالل و بخصوص در سالیان اخیر
س��یر صعودی داشته است(شکل .)1این رشد هزینه  ،ناشی از معمای امنیتی است که کشورهای
منطقه مذکور با آن مواجهاند.

▪ مناقشه قرهباغ :تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان ▪

رقابت تسلیحاتی در آسیای مرکزی و قفقاز

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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▪ مناقشه قرهباغ :تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان ▪
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رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان

اختالفات میان دو کش��ور ارمنس��تان و آذربایجان بر سر قرهباغ ،یکی از مهمترین چالشها و

بحرانهای ارضی و مرزی در منطقه آس��یای مرکزی و قفقاز به ش��مار میرود .این بحران موجب
شکلگیری نوعی رقابت تسلیحاتی میان دو کشور شده است.آذربایجان از سال  2003به این سو
افزایش بودجه نظامی را در اولویت برنامههای خود قرار داده و از سال  2005میالدی ،این افزایشها
را در بودجه لحاظ کرده اس��ت.بودجه نظامی جمهوری آذربایجان در س��ال  ،2005کمتر از 700
میلیون دالربود .به برکت درآمدهای نفتی ،بودجه نظامی این کشور در سال  2008افزایش یافت
و به  1/3میلیارد دالر رس��ید .بیش��ترین افزایش بودجه

اختالفات
میان دو کشور
ارمنستان و آذربایجان
بر سر قرهباغ،
یکیازمهمترین
چالشهاوبحرانهای
ارضی و مرزی
درمنطقه
آسیای مرکزی و قفقاز
به شمار میرود.

نظام��ی جمه��وری آذربایجان به س��ال  2010میالدی
برمیگردد که  89درصد در مقایس��ه با سال پیش از آن
افزایش داشت.در سال  2011میالدی بودجه نظامی باکو
به بیش از  1/7میلیارد دالر افزایش یافت(.بنیاد مطالعات
قفقاز .) www.ccsi.ir ،1390،به نوشته روزنامه حریت چاپ
آنکارا ،رئیسجمه��وری آذربایجان در اظهاراتش که در
روزنامههای ترکیه منتشر شد،اعالم نمود ه است بودجه
نظامی سال  2013میالدی کش��ورش را از سه میلیارد
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دالر در س��ال  2012به سه میلیارد و  700میلیون دالر
در سال  2013افزایش داده است .کل بودجه سال 2013

جمهوری آذربایجان اعم از درآمدها و هزینهها  ،معادل  14.978.753.846دالر تعیین شده است.
بخشی از بودجه نظامی آذربایجان به هماهنگسازی ارتش جمهوری آذربایجان با سازمان نظامی
ناتو در چارچوب «برنامه مش��ارکت برای صلح» این س��ازمان هزینه میشود و بخش دیگر نیز به
خریدهای تس��لیحاتی اختصاص مییابد .به هر حال ،نتیجه این افزایش بودجه ،تالش ارمنستان
به منظور افزایش بودجه نظامی و درخواس��ت کمک از قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا ،انگلیس
و فرانس��ه و همچنین روس��یه بوده است .در واقع ارمنیها این افزایش هزینه نظامی آذربایجانیها
را مبن��ی بر نیات تهاجمی میدانند و حداکثر تالش خود را به کار گرفتهاند تا از رقیب خود عقب
نمانند .جمهوري ارمنستان در سال  ۲۰۱۲ميالدي  ۴۱۷ميليون دالر را براي بودجه نظامي خود

اختصاص داده که  ۲۲ميليون دالر نسبت به سال قبل افزايش نشان ميدهد .نمودار شماره  2که
ارمنستان است ،سیر صعودی رقابت تسلیحاتی میان این دو کشور از سال  1992را نشان میدهد.

▪ مناقشه قرهباغ :تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان ▪

برگرفته از آمار ارائه شده از سوی موسسه سیپری در مورد هزینههای نظامی دو کشور آذربایجان و

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

وضعیت ارتش و تجهیزات نظامی آذربایجان

نی��روی زمین��ی ارتش آذربایج��ان دارای 56هزار و  840نیرو 355 ،تانک جنگی ش��امل 99
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تی 55 -و  244تی 111 ،72-وسیله نقلیه زرهپوش پیادهنظام جنگی 343 ،نفربر نظامی و 458
قطعه توپ جنگی است .نیروی دریایی این کشور نیز شامل دو هزار و  220نیرو 8 ،کشتی ساحلی
هوایی آذربایجان ش��امل هفت هزار و  990نیرو 14 ،میگ  29-فولکروم ،چهار میگ 21-فیشبد،
چهار سوخو 17-فیتر ،یک سوخو 17-یو فیتر ،یک سوخو 24-فنسرت 16 ،سوخو 25-فروگفوت،
لونقل لجستیک 26 ،هلیکوپتر
سه سوخو25-یو.بی فروگفوت بی ،چهار هواپیمای مخصوص حم 
لونقل می-شود ) (http://uk.reuters.com, Sep 11, 2012تانکهای تی-
امآی 24-و  40هلیکوپتر حم 
90اس ،موشکهای ضدهوایی تور 9ک ،330خمپارهاندازهای "مستا-اس" 2اس ،19سیستمهای
توپخانهای "کاسیرگا" تیآر  ،300سیستمهای راکتانداز "ساکاریا" تیآر  ،122سیستمهای راکتانداز
"یوراگان" 9ک ،57هلیکوپترهای تهاجمی امآی  35ام ،گش��تزنهای گیورزا ،هواپیماهای بدون
سرنشین هاران (از اسرائیل خریداری شدهاند) ،هواپیماهای بدون سرنشین هرمس( 450-از اسرائیل
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و گش��تزنی 4 ،هانتر مینگذار س��احلی و شش کشتی دو زیست (آبی  -خاکی) میباشد .نیروی

خریداری ش��دهاند) ،وسایل نقلیه گشتزنی مسلح ،وسیله زرهپوش جنگی بیامپی ،3-سالحهای
▪ مناقشه قرهباغ :تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

ضد تانک و ...را نیز باید به جمع س�لاحهای آذربایجان افزود (http://en.apa.az Juny 2013) .باکو در
جدیدتری��ن خرید نظامی خود ،طبق قراردادی به ارزش یک میلی��ارد دالر  94تانک تی90-اس،
 100وسیله نقلیه زرهپوش جنگی بیامپی 18 ،3-خمپاره-انداز مستا-اس 18 ،راکتانداز اسمرچ،
 18خمپارهانداز شناور ونا ) (Venaو شش سیستم راکتانداز چندگانه  TOS-1A Solntsepekخریداری
نموده است(http://en.ria.ru,2013,06,18).

وضعیت ارتش و تجهیزات نظامی ارمنستان

ارت��ش ارمنس��تان حدود  48هزار و  160تا 60هزار نفر ني��روي فعال در حال خدمت دارد كه

 ۹۳,۴درصد آن در نيروي زميني و  ۶,۶درصد از آن در نيروي هوايي خدمت مي كنند .همچنين
گفته مي ش��ود حدود  30هزار نفر نيروي شبه نظامي نيز در اين كشور فعاليت مي كنند .ناظران
نظامي معتقدند كه ارمنستان در زمان جنگ توانايي بسيج سیصدهزار نفر نيرو را داراست .از نظر
تس��ليحات ،جمهوريهاي سهگانهي قفقاز (ارمنس��تان ،آذربايجان و گرجستان) پس از مولداوي،
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كمترين سهميه را از تسليحات اتحاد شوروي سابق دريافت كردند .پيمان تقسيم ميراث تسليحات
غيرهسته اي شوروي سابق در اول ژوئن  ۱۹۹۲به امضاي كشورهاي عضو اين اتحاديه رسيد و به
هر يك از جمهوري هاي سه گانة قفقاز به طور مساوي و يك اندازه جنگ افزار تعلق گرفت .بر طبق
اين پيمان سهم ارمنستان  ۲۲۰تانك ۱۳۵ ،نفربر زرهي ۲۸۵ ،توپ سنگين ۱۰۰ ،هواپيماي جنگي،
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 ۲۲۰هواپيماي باربري ۱۱ ،هليكوپتر نفربر نظامي و  ۵۰هليكوپتر جنگي تعيين شد۲۰۰.كالهك
هسته اي در ارمنستان ،تا قبل از سال  ۱۹۹۰مستقر شده بود كه قبل از فروپاشي شوروي از اين
كشور خارج گرديد .دولت ارمنستان پس از اعالم استقالل اين كشور در  ۲۴سپتامبر  ، ۱۹۹۱طي
يك اعالميه رسمي

در ۱۲ژوئن ۱۹۶۸به پيمان منع تكثير سالح هاي هستهاي ملل متحد )   (NTP

پيوس��ت  .ارمنستان داراي مؤسسات تحقيقات تسليحاتي و همچنين كارخانجات توليد اسلحه و
مايحتاج نظامي مي باشد ،هرچند كه دولت اين كشور در تالش است تا توليدات دفاعي خود را به
توليدات مصرفي تبديل نمايد ،ليكن بدون ش��ك ادامه وضعيت نه جنگ نه صلح در اين كش��ور و
نيازهاي امنيتي و دفاعي موجب خواهد شد كه اين كشور در روند تغييرات و توسعه خود ،به آساني
كارخانجات نظامي را از دس��ت ندهد.شايان ذكر است ارمنستان مانند بسياري ديگر از كشورهاي

كوچك جهان ،از لحاظ امنيتي بيش از آنكه به نيروهاي فاعي خود متكي باشد ،به پيمانهاي امنيتي
و روسيه پيماني است كه براساس آن به روسيه اجازه داده شده ،ظرف  ۲۵سال آينده پايگاه هاي
نظامي خود را در ارمنس��تان اداره كند .اين پيمان در تاريخ  ۳۰آوريل  ۱۹۹۶به تصويب پارلمان
ارمنستان رسيد .تحوالت چندساله اخير و امضاي پيمان امنيتي ميان روسيه و ارمنستان و اشارات
گاه و بيگاه مقامات ارمنستان به تمايل خود به پيوستن به اتحاد جمهوري فدراتيو روسيه و جمهوري
روسيه سفيد را مي توان به عنوان شاهدي در تصديق موارد باال دانست (.ایراس)1391،
جنگافزاره��اي س��بك م��ورد اس��تفاده در ارتش
ارمنس��تان عبارتن��د از،SPG-9, AKM, AK-74, AKS-74U :
مسلسلهاي  PKو  ،NSVتفنگهاي تكتيرانداز درگانوف،
زاستاوا  ،M93و آرپي جي .7
تجهيزات عمده نيروي زميني عبارتند از20 :دستگاه
تانك 160 ،T-80دس��تگاه تانك T-72و  80دستگاه تانك
 T-54و  .T-22ع�لاوه ب��ر آن ،تعداد  80دس��تگاه ،BMP-1
20دستگاه  57 ،BMP-1Ksدستگاه  BMP-2sو  22دستگاه
خودروي پي��اده رزمي  BRM-1Kدر اختيار نيروي زميني
 21 ،BTR-60دستگاه نفربر زرهي  BTR-70و  50دستگاه
145 ،BTR-80دستگاه  MT-LBو  120دستگاه خودروي اسكات از مدل  BRDM-2نيز در اختيار نيروي
زميني ارمنستان ميباشد.
تجهيزات پدافندي و ضدهوايي عبارتند از :موشكهاي  S-300، , SA-4 Ganef, 2K12 Kub S-75و
سامانه S-125

نيروي هوايي ارمنستان داراي 15فروند هواپيماي سوخو ،25يك فروند ميگ 12 ،25فروند بالگرد
 ،Mi-24شش فروند هواپيماي آموزشي و تهاجمي  16 ،L-39فروند هواپيماي آموزشي  ،Yak-52سه فروند
هواپيماي ترابري ايلوشين13 ،76فروند بالگرد نظامي  Mi-8و نه فروند بالگرد ترابري سبك  Mi-2ميباشد.
عالوه بر اين 18فروند ميگ  29نيز در پايگاه 102نظامي روسيه تحت عنوان گيومري مستقر هستند.

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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ارمنس��تان قرار دارد .همچنين 125دستگاه نفربر زرهي

ارمنستان
مانند بسياري ديگر از
كشورهاي كوچك جهان،
از لحاظ امنيتي
بيش از آنكه به نيروهاي
دفاعي خود متكي باشد،
به پيمانهاي امنيتي خود
با روسيه و كشورهاي
مشترکالمنافع
متكياست

▪ مناقشه قرهباغ :تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان ▪

خود با روسيه و كشورهاي مشترک المنافع متكي است .مهمترين پيمان نظامي ميان ارمنستان

▪ مناقشه قرهباغ :تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان ▪
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موشكهاي نيروي پدافند هوايي ارمنستان عبارتند از:
• :S-300موشكهاي سطح به هوا با برد بلند و با ارتفاع متوسط به باال

• :(SA-4 Ganef) 2K11 Krugموشكهاي سطح به هوا با برد بلند و با ارتفاع باال
•:(SA-2Guideline)S-75Dvinaموشكهايسطحبههواباارتفاعباالكهباهدايتفرماندهيكنترلميشوند.
•) :9K33 (Gecko SA-8 Osaموشكهاي سطح به هوا ،با ارتفاع كم و برد كوتاه
• :9K35 Strela-10موشكهاي زمين به هواي هدايت بصري ،هدايت مادون قرمز ،ارتفاع كم ،برد كوتاه
• :(SA-3 Goa) S-125 Neva/Pechoraموشكهاي زمين به هوا ،برد كوتاه و ارتفاع كم
•  :(SA-7 Grail) 9K32 Strela-2موشكهاي زمين به هواي قابل حمل ،دوش پرتاب ،ارتفاع پايين ،با
كالهك انفجاري قدرتمند و هدايت مادون قرمز غيرعامل
• :(SA-18 Grouse) 9K38 Igla-1موشك زمين به هوا قابل حمل و هدايت مادون قرمز
• :(SA-16 Gimlet) 9K310 Igla-1Eموشك زمين به هواي قابل حمل ،دوش پرتاب ،ارتفاع كم
مهمترين پايگاه هوايي ارمنس��تان در فرودگاه ايربوني در ايروان و فرودگاه شيراك در گيمري
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واقع شده اند .البته يك پايگاه آموزشي نيز در ارزني مستقر ميباشد(http://www.aja.ir) .

پیامدهای رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان برای امنیت
ملی ایران

ط های امنیتی پیرامونی جمهوری اس�لامی ایران:
 -1حضور نیروهای بیگانه در یکی از محی 

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

آذربایجان و ارمنس��تان به لحاظ میزان قدرتی که دارند دو قدرت کوچک در منطقه به حس��اب
میآیند که هیچکدام نمیتواند دیگری را شکست داده و به مناقشه قرهباغ خاتمه دهد .این باعث
میشود تا هر کدام از این دو کشور به نوبه خود تالش کنند قدرتهای بیرونی را در حمایت از خود
وارد صحنه نمایند .از آنجا که به لحاظ جغرافیایی ایروان و باکو دو همسایه نزدیک ایران محسوب
میش��وند،هر گونه حضور و مداخله قدرتهای بیرونی در مناقش��ه میان ای��ن دو ،بر امنیت ملی
جمهوری اس�لامی ایران تأثیر می-گذارد .برای مثال ،در سالهای اخیر آمریکا ،عربستان سعودی
ورژیم صهیونیستی که از دشمنان اصلی جمهوری اسالمی ایران به حساب میآیند ،تالش نمودهاند
تا با حضور در آذربایجان ،اقداماتی را بر علیه منافع و امنیت ملی ایران ترتیب دهند.گفته میشود
در سال  2012دولت الهام علیاف به موجب قراردادی 1/6،میلیارددالر تسلیحات نظامی از رژیم

صهیونیس��تی خریداری کرده اس��ت (http://www.eurasianet.org, February 27, 2012) .این تنها یک
دشمن من ،دوست من است» استوار است.
 -2رقابت تس��لیحاتی ایروان -باکو هر لحظه میتواند منجر به ش��علهور شدن جنگ میان دو
کشور شود .با توجه به همجواری برخی استانهای آذری نشین ایران با جمهوری آذربایجان ،شروع
جنگ میان ایروان -باکو بر امنیت مرزهای کشورمان تأثیر میگذارد .این مسئله به دو طریق ممکن
است اتفاق بیفتد:
•وقوع جنگ و س��رازیر ش��دن پناهندگان به مرزهای ایران :با توجه به قرابتهای فرهنگی میان
آذربایجانیها و آذریهای ایران ،در صورت وقوع جنگ ،مطمئناً بسیاری از پناهندگان به سوی
مرزهای ایران سرازیر خواهند شد ،این موضوع تبعات خاص خود را دارد.
•تحری��ک ناسیونالیس��م آذری توس��ط دولت باکو :دول��ت آذربایجان از بدو اس��تقالل تا کنون،
اظهارنظره��ا و اقدام��ات زی��ادی در راس��تای تحری��ک احساس��ات ناسیونالیس��تی آذریها
ب��ه طور ع��ام و آذری-ه��ای ایران به ط��ور خاص انج��ام داده اس��ت .برای مث��ال ،جمهوری
آذربایجان روز  31دس��امبر را روز همبس��تگی آذریها اعالم کرده و رئیسجمهور این کش��ور
در ای��ن روز معموالً با ص��دور بیانیهای ،خود را رهبر تمامی آذریه��ای جهان قلمداد میکند.

▪ مناقشه قرهباغ :تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان ▪

معامله تسلیحاتی معمولی نیست .در واقع چنین اقداماتی در روابط باکو-تلآویو بر منطق «دشمن
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) 1389،http://khabaronline.ir/detail/120575ید  (3چنین اقداماتی میتواند در زمان وقوع جنگ میان
 -3دولت جمهوری آذربایجان  ،علیرغم همه کمکهای ایران به این کشور در ایام جنگقرهباغ
و پس از آن ؛در سالهای اخیر نشان داده که نمیتواند یک همسایه خوب برای ایران باشد .از بحث
بهرهبرداری غیرمنصفانه این کشور از منابع دریای خزر گرفته تا تبدیل شدن به پایگاه سازمانهای
جاسوس��ی دشمنان ایران ،همه نش��ان از این دارد که باکو تمایالت ایرانستیزانه شدیدی دارد .از
آنجا که این تمایالت هم ریشه هویتی دارند و هم ریشه استراتژیکی ،در چنین شرایطی ،ایران باید
نیمنگاهی به افزایش قدرت نظامی آن داشته باشد.

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

ارمنستان و آذربایجان ،مسائل و مشکالتی برای کشورمان در بر داشته باشد.

http://www.ccsi.ir/vdch.6nit23nzmftd2.html،1390 مهر24،• بنیاد مطالعات قفقاز

http://news.irib.ir/NewsPage.aspx?newsid=31404،92/3/9: • مجهز شدن ارمنستان به تسلیحات مدرن در

•	
•	

http://isna.ir ،1390  مهر23 ،"• خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا

FACTBOX-Military capabilities of Azerbaijan and Armenia,http://uk.reuters.com, Sep 11, 2012
List of military vehicles and weapons to be demonstrated by Azerbaijani Armed Forces in parade,
12 Juny 2013, http://en.apa.az/news/194610

•	

Russia Shipping Arms Worth $1 Bln to Azerbaijan, 18/06/2013, http://en.ria.ru/military_
news/20130618/181729816.html

•	
•	
•	

Azerbaijan Makes Massive Israeli Weapons Purchase, February 27, 2012,
ttp://www.eurasianet.org/node/65053
http://khabaronline.ir/detail/120575
http://www.aja.ir،• پایگاه اطالعرسانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

http://www.iras.ir/vdcgqt9x.ak9t34prra.html،1391)• موسسه مطالعات ایران اوراسیا (ایراس

▪  تشدید رقابت تسلیحاتی میان آذربایجان و ارمنستان:▪ مناقشه قرهباغ

http://www.caspianstudies.com/article/karabakh.htm
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▪ 1392  ▪ بهار و تابستان34 و35 ▪ سال دوازدهم ▪ شماره

:منابع

 آبان24، سایت باشگاه اندیشه،) جغرافیای قرهباغ1384(پرویز،• زارع شاهمرسی
:در،عباس(بیتا)ميانجيگريدرمناقشهقرهباغعلياونقشايران،• ملکی

ساكنانوحاكمانقرهباغ
در ابتداي سده نوزدهم

محمد سلماسی زاده

عضو

▪

هی
ئت علمی گروه تاریخ
دانشگاه تبریز

چكيده:
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

قرهباغ ،نوستالوژی تاریخ معاصر ایران است .آقا محمد خان سرسلسله قاجار در  ۲۱ذی الحجه

 ۱۲۱۱ه .ق .برابر با  ۲۷اردیبهش��ت ماه  ۱۱۷۷خورش��یدی ( ۱۷مه  )۱۷۹۸در شوشايقرهباغ به
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دس��ت محافظانش كشته شد و دوره نخس��ت جنگ هاي ايران و روسيه پس از ده سال منازعات
پراکنده در بيست ونهم شهرشوال سنه  1228هجری قمری برابر بابيست ويکم ماه اکتبرسنه 1813
در چمن گلستانقرهباغ خاتمه يافت و جنگ های مرحله دوم ایران و روسیه در بيستم ژوئيه 1826
م،برابربادهه آخرشوال سال 1241ق با ورود عباس ميرزا و نيرو هايش بهقرهباغ آغازشد و ناکامی

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

وي در تصرف قلعه شوشی سرآغاز شکست ایرانیان و انعقاد عهدنامه ترکمان چای بود.این جنگ
ها و این عهدنامه ها سرنوشت تاریخی ملت ایران را در سده نوزدهم رقم زد  ،سرنوشتی که آغاز و
انجام آن باقرهباغ پیوندی استوار داشت.
منطقهقرهباغ از توان اقتصادي خوبي برخوردار بود  .كشاورزي و دامداري پربار  ،آن را در نظر
مورخان عهد قاجار بهشت آسا نموده بود.موقعيت جغرافياييقرهباغ كه از دوبخش گرمسيري هموار
و كوهستاني سرسخت تشكيل شده بود به ساكنان آن امكان خودمختاري و دفاع عليه دشمنان را
مي داد .قلعه هاي شوشي و پناه آباد دژهاي مستحكم غيرقابل نفوذي بود.
نام ترکی این منطقه (قرهباغ = باغ سیاه ) و بخش هاي آن ( براي نمونه آق اوغالن  ،خان كندي
و  ) ...نشانگر سکونت اقوام ترک زبان در آن می باشد.ارامنه نیز آن را متعلق به خود می دانند.اما به
راستی ساکنان و حاکمانقرهباغ چه کسانی بودند ؟

طبیعی است که در دوره های مختلف تاریخی ساکنان و حاکمانقرهباغ متفاوت بودند.پژوهش
حاضر به استناد منابع دست اول تاریخ نگاری رسمی ایرانی در سده  19در صدد تبیین علمی این
های هنگفتی را بر کشورهای درگیر و همسایگان آن تحمیل کرده و از سوی دیگر فاجعهایی انسانی
را به همراه آورده است و با نیت افزایش همگرایی منطقهای تالش کرده است با روشن کردن علمی
موضوع ،راه را بر ادعاهای جاهالنه ي مخرب ببنددو اسناد همزيستي مسالمت آميز چند صد ساله
را بعنوان سندي بر همگرايي و صلح مورد نقد و پژوهش قرار دهد.
کتبی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از  :ماثر السلطانیه  ،تاریخ نو،
تاریخ ذوالقرنین  ،تاریخ روضه الصفای ناصری  ،فهرس التواريخ  ،ناس��خ التواریخ  ،اشرف التواریخ ،
اكسير التواريخ  ،احسن التواريخ و حقایق االخبار ناصری که همگی از منابع دست اول تاریخنگاری
رسمی این دوران می باشد.
به اس��تناد این منابع در نیمه اول س��ده  19ساکنان اصليقرهباغ را طوایف آذری و ترک زبان
مانند ایل جبرائیل لو  ،طوایف اتوزایکی  ،امير لو  ،خليفه لو ،جوانشیر و ایل کوالئی تشکیل می دادند
و حاکمیت آن در دست خاندان جوانشیر بوده است که میرزا ابراهیم خان  ،ابوالفتح خان و دیگران

▪ ساكنان و حاكمانقرهباغ ،در ابتداي سده نوزدهم ▪

مساله می باشد.نگارنده با هدف خاتمه نهادن بر منازعات خونینقرهباغ که در سال های اخیر هزینه
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از نامدارترین ایشان می باشند.در این منابع به وجود ارامنه در برخي از مناطق كوهستاني این ناحیه
و همکاری ایش��ان با روسها در تصرف منطقه اشاراتی رفته است اما میزان و گسترهي آن بصورت
کلید واژهها:قرهباغ  ،شوش��ي ،ابراهيم خليل خان جوانشير ،گلستان ،اتوزايكي ،جبرائیل لو،
كواليي ،پناه آباد ،خان كندي

مقدمه

قاجارها از دیر باز و دست کم از عهد صفویان در منطقهقرهباغ حضور داشتند و آن را بخشی از

مناطق تحت نفوذ و فرمان خود می دانستند (خور موجی ،1344،ج  )3 :2آقا محمد خان سرسلسله
قاجار برای اعاده و تثبیت همین ادعای موروثی بهقرهباغ لشکر کشید و برغم پیروزی های نظامی
اولیه ،سرانجام در  ۲۱ذی الحجه  ۱۲۱۱ه .ق .برابر با  ۲۷اردیبهشت ماه  ۱۱۷۷خورشیدی ( ۱۷مه
 )۱۷۹۸در شوشايقرهباغ بدست محافظانش كشته شد (ساروی.)300 :1371 ،

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

اجمال و کلی بیان گردیده است.

ب��ا آغاز جنگ های ایران و روس��یه در  1803م ،قرهب��اغ به یکی از میادین اصلی نبرد تبدیل
ش��د.دوره نخس��ت جنگ هاي ايران و روس��يه پس از ده س��ال منازعات پراکنده در بيست ونهم
▪ ساكنان و حاكمانقرهباغ ،در ابتداي سده نوزدهم ▪

شهرش��وال س��نه  1228هجری قمری برابر بابيست ويکم ماه اکتبرسنه  1813در چمن گلستان
قرهباغ خاتمه يافت (.س��پهر  ) 240 : 1377 ،و جنگ های مرحله دوم ایران و روس��یه در بيستم
ژوئيه  1826م،برابربادهه آخرشوال سال  1241قبا ورود عباس ميرزا و نيرو هايش بهقرهباغ آغازشد
و ناکامی وي در تصرف قلعه شوش��ی سرآغاز شکست ایرانیان و انعقاد عهدنامه ترکمان چای بود.
این جنگ ها و این عهدنامه ها سرنوشت تاریخی ملت ایران را در سده نوزدهم و بیستم رقم زد ،
سرنوشتی که آغاز و انجام آن باقرهباغ پیوندی استوار داشت.

حاکمان و ساکنانقرهباغ در ابتدای سده نوزدهم

همانگونه که گفته ش��د ،در س��ال  1211آقا محمدخان براي تنبيه ابراهيم خليل خان حاكم
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قرهب��اغ به آن ديار رفت  ،ابراهيم خليل خان به داغس��تان فرار كرد و قالع شوش��ي و پناه آباد به
تصرف در آمد ،اما ش��اه قاجار در همانجا به دس��ت خدمتكارانش كشته شد(نوری  34 : 1386 ،و
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نیز :هدايت .)323 :1373 ،ابراهيم خليل خان رئيس ايل جوانشير و حاكم موروثي منطقهقرهباغ
شمرده مي شد.وي بدنبال حفظ استقالل محلي خود بود و تمايل گاه و بيگاه او به روسيه يا ايران
صرفا بدين منظور انجام مي گرفت ( .اعتضاد السلطنه  323-324 : 1370 ،و نیز  :هدایت 1380 ،
 7563-7565 :همچنین  :سپهر  )147 : 1377 ،به نوشته جهانگير ميرزا  ،پناه خانقرهباغى پدر

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

ابراهيم خليل خان قرا باغى  ،بعد از قتل نادر شاه از اردوى نادرى به قرا باغ آمده استحكاماتي در
آن بنا كرده رعاياى قريه شوشى را كوچانيده به محل فعلي قلعه آورده ،برج و باروي آن را مستحكم
نمودو قلعهاى متين و مضبوط ساخت و در اين مرور ،بزرگان قراباغ و اهل سوق و تجار به آن بلد
جمع آمده معمور و آبادان گشت و در اين مدت مديد سكنه آنجا اكثر بلكه همه متمول شدند واین
ویژگی ها امنیتی را فراهم کرد که برخی از متمولين خارج از منطقه نیز اموال مرغوبه خود را آورده
در آن قلعه به امنا مى سپاردند (جهانگير ميرزا ) 40 -39 : 1384 ،
س��اكنان اصلي قرهباغ را طوايف و عشاير مسلمان و آذري تشكيل مي دادند كه برخي از مهم
ترين ايشان را منابع تاريخي به اين شرح ذكر كرده اند  :ايل جبرائيل لو و طايفه جوانشير از ايالت
اصلي قراباغ بودند (دنبلي  255 : 1383 ،و نیز  :اعتضاد السلطنه  325 : 1370 ،همچنین  :سپهر

 )149 : 1377 ،و ايل کوالئی نيز از مهم ترین عشایر و ساکنانقرهباغ به حساب مي آمدند (دنبلي
 348-349 : 1383 ،و نیز  :اعتضاد الس��لطنه  342 : 1370 ،همچنین  :س��پهر )211 : 1377 ،
 360و نیز  :سپهر  )216 : 1377 ،و اعتضاد السلطنه از «ایالت قرابتغ» نیز نام می برد ( اعتضاد
السلطنه  ) 344 : 1370 ،ایل جبرائیل لو از معتمدان و خویشان خاندان جوانشیر  ،حاکمانقرهباغ ،
به حساب مي آمد (دنبلي .) 360 : 1383 ،حتی به نوشته خور موجیقرهباغ یکی از مواطن اصلی
ایل قاجار در دوره صفویه بوده است ( خور موجی  ،1344،ج .) 3 : 2
به جز خاندان جوانشير كه از ديرباز در منطقه قراباغ حاكميت داشتند  ،اسامي برخي از حكام
منطقه نيز ذكر شده است از جمله جهانگير ميرزا به هنگام ذكر قريه گرس و محال خنزيرك مينويسد
اي��ن نواحي متعلق به حاجى آقا بيك لر  ،يكى از اعي��ان قراباغ بود (جهانگير ميرزا )37 : 1384 ،
اين حاجى آقا لر بيك از نوكرهاى مهدى خان پسر ابراهيم خليل خان جوانشير  ،حاكم قراباغ ،بود و
در اين اوقات كه مهدى خان و ابو الفتح خان برادرش در دولت ايران مشغول به خدمتگزارى بودند
او در قراباغ مانده بود و خود را به امناى دولت روس بسته بود( .جهانگير ميرزا  37 : 1384 ،و نیز :
سپهر  370-374 : 1377 ،همچنین  :هدایت )7829-7835 : 1380 ،

▪ ساكنان و حاكمانقرهباغ ،در ابتداي سده نوزدهم ▪

طوایف امیرلوو خلیفه لو از طوایف بنامقرهباغی و در اطراف شوشی ساكن بودند (دنبلي : 1383 ،
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جهانگیر میرزا كه خود بعنوان يك فرمانده نظامي در مرحله دوم جنگ هاي ايران و روس��يه
در منطقه حضور داش��ته اس��ت  ،صراحت دارد كه ساكنان مملكت قراباغ را رعاياي اسالم تشكيل
نشين بود و آزار مسلمانان آن توسط روسها يكي از داليل آغاز مرحله دوم جنگهاي ايران و روسيه
به حساب مي آمد(.خاوري شيرازي  ، 1380 ،ج) 612 : 1

توان اقتصادیقرهباغ

اقتصاد قره باع مبتني بر كش��اورزي و دامداري بودو اين خود حاكي از عش��اير نش��ين بودن

منطقه داش��ت.در ابتداي س��ده نوزدهم و در طول جنگ هاي ايران و روسيه بارها هردو كشور به
منظور استفاده از اين توان اقتصادي اقدام به كوچاندن عشاير ساكن در آن به مناطق تحت تسلط
خود كردند.
دنبلي در جايي از كوچ داوطلبانه اکثر ایالتقرهباغ به اين سوي ارس به قراجه داغ خبر مي دهد
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ميدهند (جهانگير ميرزا  ) 47 : 1384 ،و مورخ ديگر آن زمان تصريح دارد كه واليت قراباغ مسلمان

(دنبلي  ) 250 : 1383 ،و در جاي ديگر مي نويسدایل جبرائیل لو به همراهی روسها از مهاجرت
اجباری به این سوی ارس که توسط نیروهای نظامی عباس میرزا تحمیل شده بود خودداری کرده
▪ ساكنان و حاكمانقرهباغ ،در ابتداي سده نوزدهم ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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با جنگ و گریز فرار کردند (دنبلي ) 255 : 1383 ،خاوري شيرازي نيز از كوچيدن بخش بزرگي از
ايالت قراباغ به اين سوي ارس در ميانه جنگ هاي دوره اول ايران و روسيه خبر داده است( .خاوري
ش��يرازي  ) 313 : 1380 ،به نوش��ته هدايت اين كوچيدن ها و كوچاندن ها حتي در مرحله دوم
جنگ هاي ايران و روس��يه ادامه داشته است ،براي نمونه در سال  1242مهديقلى خان جوانشير
كه به كوچانيدن ايالت قراباغ رفته بود شش هزار خانوار را با خود همراه آورد و نواب نايب السلطنه
ای��ن ايالت را به حدود مغ��ان و قراجه داغ روانه فرمود و
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ساكناناصلي
قرهباغ را در ابتداي
سده نوزهم ميالدي
مسلمانانآذري
و طوايف ترك زبان
تشكيلميدادند.
طوايف و ايالت جوانشير ،
جبرائيل لو  ،امير لو ،
كواليي و خليفه لو
ساکناناصلي
بودند

س��پاه جرار را به تاخت واليت قراباغ امر نمود( .هدايت،
)401 : 1373
افزون بر ثروتي كه از عشاير به دست مي آمد قرهباغ
دارای مناب��ع اقتصادی ديگ��ري از جمله نقد و جنس و
اثقال و احمال و دواب و اغنام بسيار بوده است( .دنبلي ،
) 333 : 1383جهانگير ميرزا از وجود تجار و اهل سوق
و آبادان��ي و عمران اقتصادي آن خبر داده اس��ت ،او مي
افزايد رونق اقتصادی و امنیت س��بب گردید که سرمایه
گذرانی خارج از منطقه نیز اموال خود را به قالعقرهباغ
منتق��ل نمایند ( .جهانگير ميرزا ) 39-40 : 1384 ،و در

نظر خاوري شيرازي امكانات اقتصادي قراباغ طوري بوده است كه می توان آن را «بهشت باسعادت»
نامید(.خاوري شيرازي ) 223 : 1380 ،

نتيجه گيري :

س��اكنان اصلي قرهباغ را در ابتداي س��ده نوزهم ميالدي مسلمانان آذري و طوايف ترك زبان

تشكيل مي دادند .طوايف و ايالت جوانشير  ،جبرائيل لو  ،امير لو  ،كواليي و خليفه لو ساکنان اصلي
بودند و خاندان جوانش��ير حاكميت منطقه را در دست داشت  .اين خاندان و نماينده برجسته آن
ابراهيم خليل خان در پي حفظ اس��تقالل محلي خويش بود و تمايل گاه و بيگاه وي به روس��ها يا

قاجاران به همين منظور انجام گرفت.ابراهيم خليل خان جوانشير به دليل برخورداري از حمايت
عشاير و طوايف منطقهقرهباغ بعنوان حاكم موروثي اين منطقه هم از سوي روسها و هم از سوي
برخواس��ت ،هيچگاه حق حاكميت طایفه جوانش��یر را انکار نکردند و تنها آن را به افراد دیگری از
همین طایفه واگذار كردند.
به نوش��ته منابع دست اول تاريخ نگاري رس��مي قاجاريه  ،تعداد محدودي ارمني در برخي از
مناطق كوهستانيقرهباغ زندگي مي كردند كه در طول جنگ هاي ايران و روسيه همواره دركنار
روسها و عليه قاجاران فعاليت مي كردند  .در اين منابع هيچگونه گزارشي از بدرفتاري مسلمانان
منطقهقرهباغ با ايشان ذكر نشده است.مساله ايي كه نشانگر همزيستي مسالمت آميز اهالي منطقه
مي باش��د.اين گزارش ها همچنين بيانگر آن اس��ت كه دخالت يك نيروي فرا منطقه ايي  ،روسيه
تزاري ،از عوامل اصلي ايجاد واگرايي در منطقهقرهباغ بوده است.

▪ ساكنان و حاكمانقرهباغ ،در ابتداي سده نوزدهم ▪

ايرانيان به رسميت شناخته مي شد.هم قاجارها و هم روسها در مقاطعي كه وي به دشمني با ايشان
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• اعتضاد السلطنه  ،علیقلی میرزا  ، )1370( ،اكسير التواريخ ،باهتمام جمشید کیان فر  ،تهران  ،نشر ویسمن
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وتحشیه غالمحسین زرگری نژاد  ،تهران  ،انتشارات موسسه ايران
• ساروی  ،محمد فتح اهلل بن محمد تقی  ، )1371( ،تاریخ محمدی ( احسن التواریخ )  ،به اهتمام غالمرضا طباطبایی مجد  ،تهران  ،انتشارات
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• سپهر  ،محمد تقی  ، )1377( ،ناسخ التواریخ  ،به اهتمام جمشید کیان فر  ،تهران  ،اساطیر
ب
• نوري  ،محمد تقي  ، )1386( ،اشرف التواري خ  ،به تحقيق سوسن اصيلى  ،تهران  ،ميراث مكتو 
ث  ،تهران  ،پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات
• هدايت  ،رضا قلي خان  ، )1373( ،فهرس التواري خ،به تحقيق عبد الحسين نوايى و مير هاشم محد 
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سیاستروسیه
دراسکانارامنهدرقرهباغکوهستانی
(در قرن نوزدهم میالدی)،

زمینهسازبحرانقومیدرمنطقهقفقازجنوبی

دکتر محمد علی پرغو

عضو هیئت

▪

علمی دانشگاه تبریز

▪▪▪

غفار عبدالهی متنق
▪

دان
شجوی دكترای تاريخ

چکیده

با تس��لط روس��ها بر قفقاز جنوبی به دنب��ال جنگهای ای��ران و روس در ابتدای قرن نوزدهم
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میالدی ،زمینه برای اعمال سیاستهای توسعه طلبانهی دولت روسیه مهیا شد .دولت روسیه برای
شکستن مقاومت مسلمانان این ناحیه ،دست به اقدامات متعددی زد .یکی از این اقدامات کوچاندن
عناصر مسیحی و بخصوص ارمنی به مناطق متصرفه بود .تا هم ترکیب جمعیتی منطقه را تغییر
دهد و هم با اسکان عناصر قابل اطمینانتر امنیت آنجا را تامین نماید.
یک اقلیت ارمنی از قرنها قبل در کنار اکثریت مسلمان منطقه در صلح و آرامش زندگی کرده
بود .اما با باز ش��دن پای روس��ها به منطقه ،تعادل موجود به هم خورد .ارامنه احساس کردند که با
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حمایت قدرت مسیحی بزرگی چون روسیه میتوانند به ضرر مسلمانان اراضی خود را توسعه دهند.
به دنبال مهاجرت ارامنهی ایران و عثمانی به قفقاز و با وارد شدن عناصر جدیدی از ارامنه به منطقه،
رابطه مسلمانان و ارامنه هرچه بیشتر متشنج شد .مهاجرت ارامنه در چندین مرحله و تحت هدایت
و حمایت روسیه انجام گرفت .به مرور زمان در این منطقه ،هستهای از ارامنهی متعصب شکل گرفت
که مخالف همسایگان مسلمان و یا بهتر بگوییم میزبانان خود بودند و به دلیل تفاوتهای مذهبی و
فرهنگی و نیز تحریکات حکومت مرکزی هر از چندی ،وارد درگیری با مسلمانان میشدند.
تحقی��ق حاض��ر با مراجعه به آثار تاریخی و منابع ،روند مهاجرت ارامنه بهقرهباغ در راس��تای
سیاستهای تفرقه افکنانه و استعماری روسیه بر علیه مسلمانان این منطقه را مورد بررسی و مطالعه
قرار می دهد.
کلید واژه ها :مسلمانان ،ارامنه ،روسیه ،ایران ،عثمانی ،مهاجرت ارامنه بهقرهباغ کوهستانی

مقدمه

قرهباغ ناحیهای اس��ت مابین دو رودخانهی معروف کر و ارس در قفقاز جنوبی؛ این منطقه به

گویند دارای جمعیت مختلط از ارامنه و آذری ها می باشد و از سالها پیش مورد مناقشهی دو گروه
بوده است .بحرانقرهباغ از جمله معضالت مهم منطقه قفقاز و جهان است .اینکه چه عواملی باعث
بوجود آمدن این بحران و مناقشه شده ،بحث مفصلی را می طلبد .اما آنچه در عمل دیده می شود،
ادعای یک اقلیت کمتر از دویست هزار نفری ارمنی برای داشتن دولت مستقل و یا حق پیوستن
به ارمنس��تان می باش��د .اینکه این سرزمین در داخل آذربایجان قرار دارد و در طی تاریخ جزئی از
این سرزمین بوده ،ظاهرا در تصمیم ارامنه خللی ایجاد نمیکند .آنها حتی از یاد می برند که شوشا،
ش��هر عمدهقرهباغ کوهستانی ،مهد فرهنگ آذربایجان بوده و ده ها هنرمند و ادیب به آذربایجان
تحویل داده است.

▪ سیاست روسیه در اسکان ارامنه درقرهباغ کوهستانی▪ ...

دو قسمت هموار و کوهستانی تقسیم میشود.قرهباغ کوهستانی که روسها به آن «ناگورنو قراباغ»
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حقانیت مورد ادعای ارامنه بر این پایه بنا شده که اکثریت جمعیتقرهباغ کوهستانی را ارامنه
تشکیل میدهند .اینکه امروز حدود  80درصد جمعیتقرهباغ را ارامنه تشکیل میدهند درست
است ،اما شاید کمتر کسی بداند که این مساله بسیار جدید است و مربوط به یکصد سال گذشته
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می باشد .نگاهی به آمار جمعیتی منطقه در قرن نوزدهم ،بیانگر آن است که نه تنها ارامنه اکثریت
جمعیت منطقه را تشکیل نمیدادند ،بلکه اقلیتی بیش نبودند و در نتیجهی سیاستهای استعماری
ارامنه نشان دادهاند که عنصر مفید و مورد لزوم سیاستهای توسعه طلبانه ی روسیه می باشند.
این مساله  200سال قبل هم صادق بود .در پیشروی روسها و در موفقیت آنها در جنگهای توسعه
طلبانهش��ان در منطقهی قفقاز ،نقش ارامنه غیر قابل چش��م پوشی است .خود ارامنه به این نقش
اشاره دارند و گاهی با تفاخر از خدمات خود به امپراتوری روسیه یاد می کنند.بنابراین اینکه دولت
روسیه سیاست اسکان ارامنه در سرزمینهای مسلمانان را در پیش گرفته بود جای تعجب ندارد.
مهاجرت ارامنه بهقرهباغ کوهستانی بعد از تسلط روسها بر این منطقه در ابتدای قرن نوزدهم
میالدی شروع شد و در چندین مرحله با هدایت و کمک روسها ،از ایران و عثمانی هزاران ارمنی
به منطقه قفقاز و بخصوصقرهباغ منتقل شدند .در نتیجهی این مهاجرتها به مرور ترکیب جمعیتی
منطقهیقرهباغ به نفع ارامنه تغییر یافت .این روند تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کم و بیش
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و تفرقه افکنانه روسیهی تزاری و بعدها شوروی به این منطقه کوچانده شدهاند.

ادامه داش��ته و نتیجه آن بحران امروزقرهباغ است .یعنی تخم نفاق و اختالفی که حدود دویست
س��ال قبل تو س��ط روسیهی تزاری کاشته شده ،امروز به ثمر نشسته و هستی مسلمانانقرهباغ و
▪ سیاست روسیه در اسکان ارامنه درقرهباغ کوهستانی▪ ...

استانهای اطراف را بر باد داده است.
تحقیق حاضر نمیتواند در این مختصر به تمامی این داستان تلخ بپردازد و تنها در نظر دارد
که سیاست اسکان ارامنه درقرهباغ در قرن نوزدهم میالدی تو سط روسیه تزاری را بررسی کند.

نقش ارامنه در سیاستهای توسعهطلبانه روسیه تزاری

در قرن هیجدهم و ابتدای قرن نوزدهم میالدی ،دولت روسیه خود را به منطقهی قفقاز رساند.

این دولت که هدف دسترسی به سرزمینهای جنوبی تر و نزدیک شدن به آبهای آزاد و گرم جنوب
را در سر داشت از هر فرصتی برای تسلط بر سرزمینهای جنوبی استفاده می کرد .تحمیل جنگهای
پی در پی به دولتهای عثمانی و ایران در همین راستا بود .در این توسعهی روسیه به جنوب ،ارامنه
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از جمله عناصری بودند که به دالیل خاص خود که شاید اشتراک مذهب یکی از آنها بود ،خود را
در خدمت دولت روسیه و اهداف آن قرار دادند.
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ارامنه عالوه بر اینکه نقش راهنمایی و تحریک روسها را بر عهده گرفته بودند ،عدهای نیز به
طور مستقیم در صف روسها وارد شده بودند .از نظامیان ارمنی االصلی که در خدمت ارتش تزاری
قرار داش��تند میتوان به افرادی چون الزاروف ،مددوف ،ایوانکوگانوف ،جمشید شاهنظر و واسیلی
ببودف اشاره کرد(Aras,2008:23) .

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

حتی قبل از آغاز جنگهای ایران و روس (سال  1793میالدی) ارامنه با ارسال نامه و گسیل هیئت،
از روس��یه تقاضای حمایت میکردند.در این راس��تا دولت روسیه نیز به اقداماتی دست زد .در زمان
کاترین کبیر فرمانی دال بر اعطای تسهیالت به مهاجران ارمنی صادر شد .در عوض محبتهای دولت
روسیه نسبت به ارامنه سر اسقف ارمنی ،ار .گیوتینسکی ،در  22مه  1796از ارامنهی دربند خواست
که دالوری خود را در نزد روس��ها اثبات و خود را [از تس��لط مسلمانان] آزاد سازند (.کاوانی: 1382،
 )134ژنرال ارتش روسیه ،ریمسکی کویساکوف ،در نامهای ضمن تقدیر از تالشهای سر اسقف ،اظهار
امیدواری کرده است که ارامنه تدارکات ارتش روسیه را به رود کر بیاورند(.همان)135 :
نقشی که ارامنه در پیشروی روسها داشتند ،بسیار مهم بود.چنانکه سیسیانوف،ژنرال روسی،به
دعوت ارامنه آهنگ تس��خیر گنجه کرد و در افتادن شهر گنجه به دست روسها نیز خیانت ارامنه

نقش اساسی داش��ت(.پیرنیا ، 1385:780،شمیم)86: 1379 ،عدهای از ارامنه نیز دوش به دوش
روسها و بر علیه ایرانیها میجنگیدند .جهانگیر میرزا در «تاریخ نو» مینویسد«:نایبالسلطنه مرحوم
با جمعی از خواص به کنار قلعه رفته اطراف قلعه را به نظر احتیاط مالحظه فرمودند و معین شد در
میان قلعه زیاده از دو هزار نفر لشکر روس نیست و به قدر دوهزار نفر هم از تفنگچی ارامنه و غیره
جمع ش��دهاند(.جهانگیر میرزا )40: 1384،حتی هنگامی نیز که ارامنه در صف ایرانیان و بر علیه
روس��یه میجنگیدند  ،وفاداری آنها قابل اطمینان نبود و سرداران ایرانی نگران خیانت آنها بودند.
محمد خان قاجار،حاکم ایروان،به فتحعلی شاه مینویسدکه پاسبانان قلعه ارمنی هستند و وی از
این ترس دارد که با همدینان خود همدست شوند و قلعه را تسلیم نمایند(.نفیسی)244: 1361،
در س��الهای بعد نیز این همکاری ادامه داشته است و هزینه آن را مسلمانان قفقاز بخصوص
شیعیان جنوب قفقاز که از نظر فرهنگی بیشتر دلبستگی به ایران داشتند ،پرداخت میکردند.در
این رابطه ،نرمش تزارها در برابر ارامنه تا آن پایه بود که «پ .ا .استولپین» نخست وزیر وقت روسیه
«ورتسف-داش��کف»،فرماندار کل قفقاز،را به خاطر نرمش در برابر انقالبیهای ارمنی سرزنش کرد.
(سویتوخوفسکی)55: 1381،

▪ سیاست روسیه در اسکان ارامنه درقرهباغ کوهستانی▪ ...

در نیم فرسنگی این قلعه[شوشی] زمینی مسطح پسند فرموده اردوی همایون را نزول دادند وخود
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ورتسف-داش��کف در نامه اش به نیکالی دوم،امپراتور روسیه،در مورد خدمات ارامنه به روسیه
چنین نوش��ت«:اعلیحضرت مستحضر اس��ت که در سرتاس��ر تاریخ ،روابط ما با ترکیه در منطقه
کمکهای همه جانبه خود در طول جنگ ها آن را جبران کردهاند(».همان)55:

سیاست اسکان ارامنه در قفقاز جنوبی

ارامنه در دوره بعد از افتادن قفقاز به دس��ت روس��یه نیز به ایفای نقش خود ادامه دادند و در

زدودن نفوذ ایران و فرهنگ ایرانی از منطقه قفقاز همدس��ت و یاور دولت روسیه بودند.آنها از نظر
جغرافیایی به جدا ساختن مسلمانان قفقاز از برادران خود در ایران كمک کردند .ارامنه در راستای
سیاستهای دولت روسیه تزاری در مناطق مسلمان نشین اسکان یافتند و ترکیب جمعیتی بعضی از
مناطق استراتژیک ،همچونقرهباغ ،را به نفع مسیحیان تغییر دادند.
هیئت انگلیسی که در دوره بعد از پایان جنگهای روس و ایران از شوشی دیدار کرده ،گزارش
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قفقاز،خط مشی روسیه از زمان پطر کبیر مبتنی بر حسن نیت با ارامنه بوده است که ایشان نیز با

میدهد که عمده ساکنان شهر مسلمان و عموما شیعی میباشند(.براتی)134: 1387،جالب اینکه
عالوه برقرهباغ ،قبل از الحاق قفقاز جنوبی به روس��یه ،اکثریت جمعیت خان نش��ین ایروان را نیز
▪ سیاست روسیه در اسکان ارامنه درقرهباغ کوهستانی▪ ...
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مس��لمانان تشکیل می دادند .گرچه امروزه این شهر تنها یک مسج ِد پابرجا (مسجد کبود) دارد.
اما با نگاهی به منابع و سفرنامهها مشخص میشود که مساجد زیادی در این شهر وجود داشته که
تخریب ش��ده و اثری از آنها باقی نمانده است .از این مساجد میتوان به مسجد تپه باش(تاسیس
 ،)1678مسجد جعفر(تاسیس  )1898و مسجد سرتپه متعلق به قرن هیجدهم میالدی اشاره کرد.
(فهرستی)83: 1389،
حکومت روسیه تزاری ،فعاالنه ارامنه را برای مهاجرت
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ارامنه
در دوره
بعد از افتادن قفقاز
به دست روسیه نیز
به ایفای نقش خود
ادامه دادند
و در زدودن
نفوذایران
و فرهنگ ایرانی
ازمنطقهقفقاز
همدست و ياور
دولتروسیه
بودند.

بهقرهباغ تش��ویق میکرد .چرا که آنها را به عنوان اتباع
وفادار و متحدان طبیعی روس��یه در منطقه میدانست.
)(Sienrukos,2006:19در بیانی��های ک��ه الزاروف درحین
جنگه��ای  1828-1829روس و عثمان��ی خط��اب به
ارامنهی ایران و آناطولی صادر کرده ،به آنها زندگی توام
با امنیت و س��عادت و امکان اسکان در محالهای ایروان،
نخج��وان وقرهباغ و در اختیار داش��تن مزارع حاصلخیز
و معافی��ت مالیاتی را وعده داده اس��ت (Atar,2005:2).در
طی جنگ ،ارامنهی ش��رق آناطولی کمکهای زیادی به
نیروهای روس��ی کردند و چون در پایان جنگ از انتقام

حکومت عثمانی میترسیدند ،حدود  90هزار ارمنی از ایاالت ارزروم ،قارص و بایزید تحت رهبری و
هدایت کاراپت ،اسقف ارزروم ،از مرز عبور کرده در قفقاز ساکن شدند.بر اساس آمارهای رسمی دولت
عثمانی تنها از ارزروم چهار هزار و  230خانوار یعنی حدود  21هزار و  150نفر به قفقاز مهاجرت
کردند (Karakoç,2011: 1012) .روس��ها در عهدنامهی ترکمنچای و نیز عهدنامهی آدرنه که در پایان
جنگ با عثمانی ها در سال 1829به آنها تحمیل کردند ،مادهای را برای تسهیل مهاجرت ارامنه
به منطقهی قفقاز گنجاندند (Aras,2008:24) .در نامهای که در سال  1828الکساندر گریبایدوف به
پاسکویچ،فرماندار قفقاز ،نوشته در باره ی مشکالت اسکان مهاجران ارمنی در سرزمینهای مسلمانان
سخن رانده است .در قسمتی از این نامه گریبایدوف می نویسد« :ما باید مسلمانان را قانع سازیم

که این وضع موقتی اس��ت .باید ترس آنها را از اینکه ارامنه ممکن اس��ت زمینهایی را که در آن
اس��کان داده ش��دهاند برای همیش��ه تصاحب کنند از بین ببریم ».در آخر نامه ،گریبایدوف بیان
می خورند .چرا که اکثر ارامنهی گرجس��تان تاجر هس��تند ،در حالی که ارامنهی ایران صنعتگر
و کش��اورز میباش��ند (Griboyedov:20) .عادل خان زیادخانوف ،اولین سفیر جمهوری دموکراتیک
آذربایجان( 1918-1920میالدی) در ایران ،دربارهی ظلمی که از این طریق بر مس��لمانان قفقاز
رفته است مینویسد«:شدیدترین نوع ظلم و بی عدالتی در اداراتِ مربوط به مهاجرت جمع گشته
بود .در سایه ی فعالیت این ادارات تمامی زمینهای خوب و حاصلخیز ما به زور از دست کشاورزان
مسلمان گرفته شده به مهاجران روس و دیگران اعطا گشت(».زیادخان)98 : 1389،جهانگیر میرزا
در کتاب تاریخ نو در ذکر خساراتی که اشغال روس بر ایران وارد ساخته مینویسد «:جمیع رعیت
ارامنهی آذربایجان را که قریب شش هزار خانوار می شد و کلیه ی آن در مملکت ارومیه و خوی
بود کوچانیده به آن طرف آب ارس بردند و قلیل خانواری از ارامنه در ش��هر تبریز و خوی ماند».
(جهانگیر میرزا)122 :1384 ،
ای��ن در حالی بود که در مورد مس��لمانان ،مهاجرت عکس جریان داش��ت .ع��ده ی زیادی از
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داش��ته که ارامنهی ایرانی تازه از راه رس��یده خیلی بیشتر از ارامنه گرجس��تان به درد امپراتوری
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مسلمانان،پس از تسلط روسیه به داخل ایران گریختند و یا توسط حاکمان ایرانی به داخل ایران
مهاجرت داده شدند .چنانکه در دوره ی جنگهای ایران و روس ،عباس میرزا ،ایالتی ازقرهباغ را به
قراباغ کرده جمعی را به س��رکردگی امیرخان قاجار و باتفاق جعفر قلی آقا بکوچانیدن جبرئیللو و
س��ایر ایالت قراباغ مامور ...امیر خان و جعفر قلی آقا از هر جهت مقدار پنج و ش��ش هزار خانوار از
ارس گذرانیده به نایب السلطنه پیوس��تند(».باکیخانوف )195 : 1970 ،همچنین در سال 1816
میالدی به همراه ابوالفتح آقا ،پسر ابراهیم خلیل خان 4 ،هزار خانوار مسلمانقرهباغ را ترک کردند.
)(Hüseynov,2012:102

پ.اس.کوتلیاروسکی ) ،(P.S. Kotlyarevskiفرمانده نیروهای روسیه درقرهباغ،در یکی از گزارشهای
خود نوش��ت که بنا بر تحقیقات وی در هنگام انضمامقرهباغ به روس��یه در سال  1805در آنجا ده
هزار خانوار زندگی می کردند .که حدود نیمی از آنها یا در جنگ پراکنده شدند و یا به داخل ایران
انتقال داده شدند ).(Yunusov,2005:18
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داخل ایران کوچاند .در این باره باکیخانوف در کتاب گلستان ارم مینویسد«:نایب السلطنه عزیمت

این مهاجرتها باعث شد که به مرور ارامنه در بعضی از مناطق صاحب اکثریت شوند ،در حالی که
در ابتدای قرن نوزدهم میالدی بر اساس آماری که خود روسها دادهاند ،اکثریت جمعیت منطقه را
▪ سیاست روسیه در اسکان ارامنه درقرهباغ کوهستانی▪ ...
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مسلمانان تشکیل می دادند .اولین منبع رسمی درباره ی جمعیتقرهباغ مربوط به سرشماری سال
 1805میالدی است که بر اساس آن جمعیتقرهباغ ،ده هزار خانوار اعالم شده است .در سال 1808
جمعیت منطقه به هفت هزار و  747خانوار کاهش می یابد علت کاهش جمعیت  ،اثر جنگ ایران
و روس بود که اهالی مسلمان مجبور به ترک وطن خود می شوند .درست بعد از معاهدهی گلستان،
 390خانوار ارمنی (حدود هزار و  500تا دو هزار) در شوشا اسکان داده شدند (Aras,2008 :22).در سال
1823

از  642روستایقرهباغ 155 ،روستا ارمنی نشین و  487روستا مسلمان نشین بودند(Ibd :22) .

بنا به نوشته ن .شاوراوف )، (N. Shavrovنویسنده روسی ،در سالهای  1828تا  1830از ایران  40هزار و
از ترکیه  84هزار خانوار ارمنی به فرمانداری الیزابت پول(گنجه) و فرمانداری ایروان کوچانده و سکنی
داده شدند (Aras,2008 :22) .تحت پوشش عهدنامهی ترکمنچای حدود  35تا  45هزار ارمنی از ایران
به جنوب قفقاز مهاجرت کردند .اما عمده مهاجرت ارامنه به قفقاز جنوبی از امپراتوری عثمانی بود که
بخصوص در اواخر قرن نوزدهم میالدی به اوج خود رسید(Rezvani,2011:6).

بر اساس آماری که توسط موگیلوسکی ) (Mogilevskyو سرهنگ ارملوف ) (Ermolovدر سال 1823
از ایالتقرهباغ تهیه شد 90 .هزار نفر در آن زندگی می کردند .در این ایالت 600 ،روستا وجود داشت
که  150تا از آنها ارمنی نشین بودند .همچنین در شهر شوشا هزار و  48خانوار مسلمان و  474خانوار
ارمنی زندگی می کردند .تعداد  12هزار و  902خانوار مس��لمان و چهار و  331خانوار ارمنی نیز در
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روستاها به سر میبردند (Yoshimura :54) .در سال  1823میالدی از  20هزار و  95خانوارقرهباغی تنها
چهار هزار و  336خانوار ارمنی بودند و بقیه را مسلمانان تشکیل می دادند(.تکمیل همایون:1372 ،
 )91رافی نویسنده ی کتاب ملوک خمسه می نویسد که بعد از پایان جنگهای ایران و روس  40هزار
نفر از ارمنیان ایران به نواحی تازه تسخیر شده انتقال داده شدند( .رافی )169 :1385 ،در سال 1831
س .قلینکو ) (S. Qlinkoعالم روسی کتابی با عنوان «تصویر کوچ ارامنه ی آذربایجان به روسیه و شرح
مختصر ادوار تاریخ ارمنستان» در مسکو به چاپ رساند(Qurbanov,2008: 473).

دول��ت روس��یه عالوه بر اینکه ،ب��رای مهاجرت ارامنه تدابیر حقوقی و سیاس��ی الزم را فراهم
س��اخته بود ،برای آنها مش�� ّوق های اقتصادی (همچون معافیت مالیاتی) نیز در نظر گرفته بود.
)(Mahmudov,2005:33

برای اس��کان ارامنه ،از طرف دولت روس��یه کمیتهی مخصوصی نیز به نام «کمیته مهاجرت»
تش��کیل ش��ده بود.همچنین برای ه��ر مهاجر ارمنی  25روب��ل کمک در نظر گرفته ش��ده بود.
بر اس��اس سرش��ماری نفوس سال  ،1897درقرهباغ  54هزار و  841خانوار وجود داشته که از
آن می��ان  29ه��زار و  350خانوار آذربایجانی  18 ،هزار و  616خانوار ارمنی و بقیه از س��ایر اقوام
بودند(.امیر احمدی )298:1384 ،بنا بر آمار س��ال  1823دولت روس��یه ،تنها  9درصد از جمعیت
قرهباغ را ارامنه تش��کیل می دادند .در حالی که این رقم کمتر از ده س��ال بعد به  35درصد رسید.
) (Sevante,1999:5و این امر نشان دهنده ی موفقیت روسیه در سیاست جمعیتی خویش می باشد.
حکومت تزاری روسیه به اسکان ارامنه درقرهباغ ادامه داد تا جایی که در سال  76 ،1979درصد
جمعیتقرهباغ را ارمنیان تشکیل می دادند و  23درصد را آذربایجانیها (.شیخ عطار)36:1373،
نگاهی گذرا به آمار س��الهای مختلف قرن نوزدهم میالدی ،روند اسکان ارامنه درقرهباغ و تغییر
جمعیتی آنجا به ضرر مسلمانان را به روشنی نشان می دهد:
1823

 9درصد

1832

 35درصد

1871

 24درصد

1897

 39.5درصد

1916

حدود  70درصد )(Kuburas,2011:44

ن .شاوروا ) ، (N. Shavrovaنویسنده روسی در کتابی که در سال 1911میالدی به چاپ رسانیده،
قید کرده است که از یک میلیون و سیصد هزار ارمنی قفقاز جنوبی یک میلیون از خارج مرزها و
در نتیجهی سیاستهای روسیه به منطقه آورده شدهاند(Abasov,2009: 15).

در سالهای بعد و حتی در اوایل قرن بیستم ،کوچاندن ارامنه به قفقاز ادامه یافت .از سال 1896
تا سال  ،1908یعنی در طی  13سال ،چهارصد هزار ارمنی به قفقاز و از جمله بهقرهباغ کوچانده
ش��دند( .امیر احمدی  )81 :سیاست جمعیتی روسیه کم و بیش در دوره شوروی نیز ادامه یافت.
مقامات ش��وروی برای ایجاد اختالف در بین ملتهای مختلف ش��وروی ،بر اختالفات موجود دامن
میزدند و با تقسیمات هدفدار مرزهای جغرافیایی و اداری تخم اختالفات آینده را میکاشتند(.قلی
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آمار سال

درصد ارامنه ساکنقرهباغ

▪ سیاست روسیه در اسکان ارامنه درقرهباغ کوهستانی▪ ...

)(Aras,2008:23

پور)155 :1376 ،همچنین اس��کان ارامنه ی دیگر نقاط و بخصوص ارمنس��تان درقرهباغ را نباید
نادیده گرفت .در حالی که بنا بر آمارهای دو سرشماری  1979و  ،1989رشد جمعیت ارمنی ها
▪ سیاست روسیه در اسکان ارامنه درقرهباغ کوهستانی▪ ...
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 ./ 69درصد بود و می باید جمعیت آنها درقرهباغ از  123هزار و  76نفر در سال  1979به 131
هزار  839نفر میرسید ،اما ما شاهد هستیم که در سال  1989جمعیت آنها به 145هزار و  450نفر
رسیده است .این  13هزار و  613نفر اضافی احتماال در اثر مهاجرت ارامنه از سایر مناطق و عمدتاً
از ارمنستان برای اهداف سیاسی و تغییر جمعیتی منطقه صورت گرفته است(.امیر احمدی )81 :
تا قبل از شروع درگیریهای اخیر درقرهباغ ،خود ارامنه به واقعیت مهاجرت اعتراف داشتند.
حتی آنها به مناسبت  150مین سالگرد مهاجرت ارامنه از ایران به منطقه ،سنگ یادبودی نیز در
سال  1978بر پا کرده بودند .ارامنه بعدا متوجه ضرر این یابود برای مقاصد خود شده ،آن را در سال
1988تخریب کردند(Yunusov,2005: 20) .

در پایان الزم اس��ت اش��اره ای به جایگاهقرهباغ در فرهنگ مسلمانان قفقاز جنوبی و در کل
فرهنگ و ادب آذربایجان داش��ته باش��یم.قرهباغ و بخصوص شهر شوش��ا جایگاه ویژهای در تاریخ
فرهنگ و هنر مسلمانان قفقاز و آذربایجان دارد .شاعران ،ادیبان ،موسیقیدانان و نقاشان و عالمان
زی��ادی از این خطه برخاس��تهاند و خدمات ارزنده ای به هن��ر و ادب آذربایجان و جهان کردهاند.
از جمل��ه خادمان ادبیات درقرهباغ می توان به مالپناه واقف ،قاس��م بی��گ ذاکر(،)1784-1857
عبداهلل بیگ عاصی ،مهدی قلی خان وفا ،و ش��اعرههایی چون فاطی خانم کمینه و خورش��ید بانو
ناتوان()1837-1897اشاره کرد(.زیادخان)81 :1389 ،
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همچنینقرهباغ در آوازها ،ادبیات شفاهی و کتبی آذربایجان جایگاه بلندی را به خود اختصاص
داده است .واقف درباره شوشا،زادگاه خود ،می گوید:
«قاراباغ ایچره بیرشاعر کلیم اهلل موسی دیر /جوانشیر ایچره بیر موزون بایاتی دست بیضا دیر»
«مکان توتدیسه واقیف یوخ عجب بو شیشه داغیندا /مقام لعل گوهر نگین میان سنگ خارادیر».

(واقف)119: 1388 ،
ترجمه :درقرهباغ یک شاعر چون موسی کلیم اهلل اعتبار دارد و در جوانشیر یک بایاتی موزون ،کا ِر
ید بیضا را میکند.
گرچه واقف در کوه شوشا مکان دارد ،جایگاه لعل ،گوهر و نگين در میان سنگ خارا است.

خنیاگر معروف ،عاشیق علعسگر درباره یقرهباغ می گوید:
«وار اولسون قاراباغ ،عجب صفادی /باشا خاچین آخار  ،آیاغا قارقار»

(عاشیق علعسگر)160 :1387 ،
ترجمه:قرهباغ زنده باشد که اینقدر باصفاست ،در سر آن رود خاچین جاری است و در پایش رود قارقار.
دریاچهی گویچه(سوان امروزی) از دست برف جانش به لب رسیده در حالی که مغان حسرت بارش
برف را در دل دارد.

نتیجه

قرهباغ س��رزمینی اس��ت که نام آن از قرن پانزدهم میالدی در منابع آمده و از وقتیقرهباغی
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«گویچه قار الیندن زارا گلیبدی /موغان حسرت چکر آ یاغا قار ،قار»

وجود داشته ،تحت حاکمیت مسلمانان بوده است و نه تنها هویت اسالمی داشته بلکه از مراکز اصلی
هنر و فرهنگ آذربایجان و مسلمانان قفقاز به شمار میرفته است .ده ها بلکه صدها هنرمند و ادیب
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و موسیقیدانی که از این خطه برخاستهاند گواه درستی این مدعاست.
اما درباره این ادعای ارامنه که همیش��ه اکثریت را درقرهباغ داش��تهاند؛این ادعا با واقعیتهای
مس��لمانان قفقاز ،بلکه خود
تاریخی همخوانی ندارد .با نگاهی به منابع تاریخی و آمارهایی که نه
ِ
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روسها ارائه دادهاند ،مشخص می شود که تاکید ارامنه بر اکثریت درقرهباغ نمی تواند دلیلی بر حق
بودن آنها باشد ،چرا که اکثر کسانی که از ارامنه امروزه درقرهباغ ساکن هستند ،مهاجرانی میباشند
نداشتهاند ،بلکه سعی در نفی و طرد آنها نیز نمودهاند .سعی آنها در تحریف وقایع تاریخی ادامهی
همان سیاستی است که از قرن نوزدهم شروع شده و گام به گام مسلمانان قفقاز را از حقوق خود
محروم کرده است.
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که در دویست سال گذشته به این سرزمین آمدهاند .این مهمانان نه تنها حرمت صاحب خانه را نگه
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چكيده

در دوره نابسامانی و نبود حکومتی متمرکز در فاصله زمانی بعد از قتل نادرشاه ،منطقهي قفقاز

به مدت نیم قرن خارج از هر تس��لطی ،حالت خود مختار داش��ت .در این دوره حاکمان منطقهای
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تالشهایی برای ارتقای قدرتشان در جهت ایجاد نظام خان نشینی به انجام رسانیدند .یکی از این
اش��خاص پناه خان بود که توانست در شوشی قدرتی را برای خود فراهم آورد و جانشینان او برای
چندین س��ال در منطقهقرهباغ قدرت را در دس��ت داشتند .منطقهای که این خان برای مرکزیت
حکومت خود انتخاب نمود،منطقهای مهم و اس��تراتژیک محس��وب میشد که امروزه در ارتباط با
مبحث مکان یابی درس��ت و مناسب در دفاع غیرعامل قابل تطبیق است .مکان یابی قلعه شوشی
در نقطهای صعبالعبور و نیز اس��تحکاماتی که از آن محافظت مینمود ،عواملی مهم در امر دفاع
غیر عامل محسوب میشوند که میتوانست این منطقه و حاکمان آن را در برابر دشمنان گوناگون
محافظت نماید .این مقاله در صدد بررسی جایگاه پدافند غیرعامل درباره یکی از مهمترین شهرهای
قرهباغ یعنی شوشی خواهد بود.
کلید واژهها:قرهباغ ،قلعه -شهر شوشی،خانهای جوانشیر ،دفاع غیرعامل

مقدمه

گذشتههای دور با ایران ارتباط داشته ،در حقیقت جزئی از خاک ایران بود که بر اثر بی تدبیری و نا
آگاهی حاکمان از دست رفته است .یکی از مهمترین شهرهای این ایالت «قلعه – شهر» شوشی ،به
لحاظ استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم بود .در انتخاب این شهر به عنوان مقر حکومتی
از س��وی پناه خان در دوره زمانی افش��اریه ،مالحظاتی در باب دفاع غیرعامل لحاظ ش��ده بود که
بررسی آن موضوع مقاله حاضر خواهد بود.

منظور از دفاع غیر عامل چیست؟

امنیت همواره یکی از مهمترین مسائلی بوده ،که انسان با آن روبه رو بوده است و در طول تاریخ

س��عی و تالش انسان برای رسیدن به آن با انواع وسایل دفاعی صورت میپذیرفت .دفاع مجموعه
اقداماتي اس��ت كه از هر لحاظ (سياسي ،نظامي ،اقتصادي و)...توسط يك كشور به منظورتضمين
اس��تقالل،حفظ تماميت و امنيت ارضي و حراس��ت از مردم خود در مقابل هرگونه تهاجم دشمن
صورت میگیرد .این دفاع به دو صورت نظامی و غیرنظامی میباشد که امروزه ،به ترتیب دفاع عامل

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

قرهب��اغ منطقه ای تاریخ��ی در قفقاز جنوبی(واق��ع در جمهوری آذربایجان) میباش��د که از
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و دفاع غیرعامل نامیده میشوند .در دفاع غیرعامل به کار گیری مستقیم سالح الزم نیست ،بلکه
شامل اقداماتی از قبل پیش بینی شده است که از یکسو برای مقابله و باال بردن هزینههای دشمن
در بس��یاری از موارد ،اصوالً به دلیل فقدان تعاریف مش��خص و دقیق در باب مفاهیم کلیدی،
مطالعات مواجه با مشکالت محتوایی شده و همواره این امکان وجود دارد که هر واژهای به شکل
نامطلوبی کلی و تعمیم پذیر بوده ،در نتیجه قادر به ارائه درک روشن و کاربردی از محتوای خویش
نباشد .از سوی دیگر مرور ادبیات معماری -شهرسازی نشان میدهد که تمهیدات دفاع غیرعامل
پیوس��ته ،اولین شرط شکل گیری و توسعه هرگونه سکونت گاه انسانی در طول تاریخ بوده است.
دفاع غیرعامل ،دردورههای مختلف زمانی با توجه به تکنولوژی جنگی آن دوره ،مفاهیم متفاوتی
داش��ته اس��ت،بنابراین ما درزمان حال نمیتوانیم بادید و مفهوم امروزین به بررسی وضعیت دفاع
غیرعامل در دورههای مختلف تاریخی بپردازیم ،بنابراین آش��نایی بامفهوم این نوع دفاع ،در دوره
تاریخی موردنظر(که در مقاله حاضر دوره افش��اریه تا قرارداد ترکمانچای میباشد) ،امری مهم ،در
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و از سویی دیگر برای باال بردن قدرت دفاعی نیروهای خودی به کار گرفته میشود.

بررسی سیر تاریخی این پدیده میباشد.عامل مهم در متفاوت بودن مفهوم دفاع غیر عامل تکنولوژی
جنگی دوره مورد نظرمیباشد ،بدین معنی که با تغییر سالحهای تهاجمی ،اقدامات دفاعی بشر نیز
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

124

در امر دفاع تغییر مییابد.
ب��ا توجه ب��ه تازگی موضوع حاضر در تحقیقات تاریخی ،ارائه تعریفی از دفاع عامل و غیرعامل
ضروری به نظر میرس��د .از لحاظ لغت شناس��ی ،واژه «پدافند» از دو جزء «پد» و «آفند» تشکیل
ش��ده اس��ت .پاد پیشوندی است به معنای ضد و متضاد که هرگاه قبل از واژهای قرار گیرد معنای
آن واژه را معکوس مینماید ،واژه «آفند»به مفهوم«جنگ ،جدال ،پیکار و دشمنی» به کار میرود.
«دهخدا» دفاع (پدافن��د) را به دو صورت تعریف نموده

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

دردفاععامل
بهکارگیری
اقداماتتهاجمی
با هدف ممانعت
از پیشروی دشمن است،
در حالی که دفاع
غیرعاملعبارتاز
«به کار بردن
روشهاییاست
که از آثار
زیانهای ناشی از
اقداماتدشمن
بکاهد

اس��ت :الف «دور کردن از کسی ،دور کردن ،دفع کردن
از کسی... ،دفع شر ،از دستبرد دشمن (انسان و حیوان)
حفظ کردن ،بازداش��تن ،پس زدن».ب) در توضیح دوم
وی با اس��تناد به فرهنگ علوم نقلی چنین میآورد« :در
اصطالح فقهی ،در مقابل جهاد است و آن در موقعی است
که دشمنان بر مردم مسلمان هجوم آورند و حمله نمایند،
و آن بر همه افراد واجب اس��ت .دفاع از حقوق اولیه هر
فردی اس��ت جهت حفظ ج��ان و مال و عرض و ناموس
خود»(.دهخ��د ،1351،ج  ،4صص  )48-47واژه پدافند
ازنظر لغوی همتراز با واژه دفاع ،مشتمل برکارهایی است

که برای پیش��گیری از حمله دش��من یا پیروزی او در حمله انجام میگیرد .درتعریف ارائه شده از
پدافند ،این پدیده مختص کاربردهای نظامی دانس��ته شده است« :الف)مجموعه جنگ افزارهایی
که برای دفع حملهدشمن بکار میرود .ب) مجموعه کارها و روشهایی که برای دفع حمله دشمن
بکار میرود».درمقابل اقداماتی که درآن به کارگیری س�لاح وجود دارد ،نوع دیگری از دفاع وجود
دارد که درآن نیازی به کارگیری سالح نیست ،این نوع دفاع درمنابع التین تحت

عنوان«Passive

» Defenseبه کار برده میشود« ،محافظت از غیرنظامیان» وجه اشتراک شکلهای مختلف بیان آن
است( .داعی نژاد ،1385 ،صص )6-4دردفاع عامل به کارگیری اقدامات تهاجمی با هدف ممانعت از
پیشروی دشمن است ،در حالی که دفاع غیرعامل عبارت از«به کار بردن روشهایی است که از آثار

زیانهای ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل برساند»به بیان سادهتر در دفاع غیرعامل
ازهیچ نوع جنگ افزاری دربرابر دشمن استفاده نمیگردد( .موحدی نیا ،1389 ،ص )13در حقیقت
است که نیاز به مدیریت مستقیم و کاربری انسانی دارد و مشتمل بر ابزارآالت جنگی ،سازماندهی
وآموزش و مدیریت نیروهاست که درشرایط عدم حضور انسان ،آن ابزار به خودی خود فاقد اعتبار
است ،در حالی که دفاع غیرعامل امکانات معماری در زمینه مهندسی جنگ میباشد که بدون ابزار
و توانمندی ،نیروی رزمی و دفاعی را افزایش میدهد .این تأسیس��ات دفاعی ممکن است طبیعی
باشند(مانند موضع گیری پشت رودخانه یا هرپدیده طبیعی دیگر)و یا مصنوعی(انواع اقسام بناهای
نظامی مانند برج ،بارو ،خندق و)....و یا این که تلفیقی ازهردو باشند .پس در دفاع غیرعامل نیازی به
حضور انسان نبود ،هرکسی آن جا را متصرف شود راندمان دفاعی بیشتری در جنگ خواهدیافت.
(اصغریان جدی ،1374 ،ص[ )70در مورد قلعه شوشی این امر قابل اثبات است] .در تبیین احداث
قلعههای گوناگون درقرهباغ ،نویسنده سه رساله درباره قفقاز به درستی به نکته مهمی اشاره نموده
اس��ت« :نهایت نظر به اغتشاش والیات در هر وقتی از اوقات که پادشاهان ایران و روم و ترکستان
تس��لط به این والیتهایافتهاند ،سرحدات علیحده گذاشته و قلعهها ساخته موسوم به اسم دیگر

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

وجه تمایز بین دفاع عامل وغیرعامل ،عامل انس��انی میباش��د .به این معنا که دفاع عامل ابزاری
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ساختهاند»(سه رساله درباره قفقاز ،1384 ،ص )42هدف از ایجاد قلعههای مذکور محافظت از خود
در برابر دشمنان بوده است.

قرهباغ به عنوان والیتی تاریخی در جمهوری آذربایجان و جنوب شرقی قفقاز ،شامل محدوده

سرزمینی است که از سلسله کوههای قفقاز کوچک شروع شده ،اراضی بین رودخانههای ارس و ُکر
را شامل میگردد.این سرزمین به دو پاره جلگهای و کوهستانی تقسیم میشود .نواحی کوهستانی و
شمالیقرهباغ که در قسمت جنوب شرقی سلسله جبال قفقاز کوچک قرار گرفته است،قرهباغ علیا
یاقرهباغ کوهستانی (داغلیق قارا باغ) نامیده میشود ،وسعتی بین  4388تا  4400کیلومتر مربع
دارد که  35درصد آن پوش��یده از جنگل با انواع گونههای گیاهی اس��ت(.بهراد ،1372 ،ص8؛ سه
رساله درباره قفقاز ،1384 ،ص.)11
ش��هر شوشی به عنوان مرکز ناحیه(درقرهباغ کوهستانی :تصویر شماره  ،)1با وسعتی معادل
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محدوده جغرافیاییقرهباغ وشهر شوشی

 300کیلومتر مربع در فاصله  403کیلومتری غرب باکو واقع شده است .این شهردر ارتفاع 1400
متری (فالت شوش��ا) در پشت کوههایقرهباغ قرار دارد و امروزه این شهر یکی از مراکز استراحت
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
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گاهی کوهس��تانی است(.س��ه رس��اله درباره قفقاز ،1384 ،ص .)25-24درب��اره تاریخ بنا و وجه
تسمیه شهر اظهار نظرهای متفاوتی وجوددارد ،در منابع ادبی و تاریخی ،بنای شهر به «پناه خان
جوانشیر»،نسبت داده میشود ،اما بررسیهای اخیر نشان میدهد که شوشی از قدیم به عنوان محل
س��کونت ،مورد استفاده قرار میگرفته است.پناه خان با درک موقعیت مهم و استراتژیک شوشی،
پیرامون آن دیوارها و استحکامات تدافعی بنا نمود و آن جا را به «شهر -قلعهای» آباد تبدیل نمود.
مرکز خان نش��ینقرهباغ ،در ابتدا به احترام موسسش «پناه آباد» و بعدها شوشی نامیده شد .این
ش��هر که در قرن 18م /با گسترش��ی چشمگیر روبه رو شد ،هم چنین به لحاظ بازرگانی مهم بود،
تعدادی کاروانسرا و بازار در آن قرار داشت و بازرگانانش با تبریز ،تهران ،استانبول و مسکو مبادالت
تجاری داشتند(.امیر احمدیان ،1382 ،ص285؛ راهور لیقوان ،1376 ،ص)82

مکان یابی و استحکامات شوشی در دوره پناه خان

مکان یابی و استحکامات به عنوان دو اصل مهم در دفاع غیرعامل مطرح میباشند .منظور از مکان

یابی ،انتخاب مطلوبترین نقطه و محل استقرار
اس��ت که نیروهای خودی(مدافع) را نسبت به
نیروه��ای دش��من(مهاجم) در موقعیت بهتری
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قرار دهد .عوامل جغرافیایی به لحاظ ساختاری
و یا کارکردی ماهیتی دوگانه دارند ،یعنی ممکن
است یک عامل جغرافیایی برای یک گروه یا فرد
انس��انی مثبت و برای گروه یا فرد دیگری ارزش
منفی داشته باشد(حافظ نیا ،1390 ،ص.)155
منظور از اس��تحکامات،ایجاد هرگونه حفاظ در
مقابله با اصابت س�لاحهای تهاجمی دش��من
که مانع صدمه رس��یدن به نف��رات و تجهیزات
خ��ودی میگردد(موحدی نیا ،1389 ،صص 7و

تصویرشماره:1قرهباغ و شوشی(بهراد ،1372 ،ضمایم)

 )75پناه گاه،جان پناه،سازههای امن و مقاوم سازی تاسیسات و...جزء استحکامات محسوب میشود.
( اسفندیاری ،1389،ص )70با توجه به تکنولوژی جنگی مورد استفاده در بازه زمانی افشاریه تا انعقاد
میشد ،مکان یابی قلعهها در نقاط مرتفع ،همراه با ایجاد استحکامات دفاعی میتوانست در امر دفاع
غیرعامل مفید واقع گردد .قلعه-شهر شوشی نیز از این مزیت برخوردار بود.
«پناه خان» موس��س قلعه شوشی،در ابتدای امر ،پس از تس��لط نادر شاه در والیتقرهباغ ،با
توجه به رشادت و کارآمدی ،به اردوی نادری پیوست .او در رکاب نادر شاه ،مراتب ترقی را پیمود،
اماس��خن چینی افراد نسبت به او ،نادر شاه را نسبت به
او متوهم س��اخت و به همین دلیل پناه خان در س��ال
1156ه1744/م /فرصت رهایی یافته ،خود را از خراسان
بهقرهباغ رس��انید .به دنبال فوت نادر در س��ال 1160ه/
ایالت جوانش��یر و غیره که به دس��تور نادر به خراس��ان
کوچانده شده بودند ،تماماً به اوطان خود از جملهقرهباغ
ع��ودت نمودند و با پیوس��تن آنها به پناه خان قدرتش
در منطقه فزونی گرفته خود را خان نامید (س��ه رس��اله
درباره قفقاز ،1384 ،صص49 -47؛ جوانش��یر قراباغی،
چنین ش��رایطی ،پناه خان صالح دی��د که برای امنیت

بیشتر خود ،اهل و عیال ،بزرگان و ایل همراهش،قلعهای را احداث نماید ،بعد از مشاورههای الزم،
به سال1161ه1745/م /قلعه آجری«بیات» احداث گردید،که دارای حصار یا بارو و خندق بود(.سه
رس��اله درباره قفقاز ،حکومت پناه خان و ابراهیم خان ،1384 ،....صص 50و95؛جوانش��یر قراباغی،
 ،1384ص .).86در ش��اکله قلعه-ش��هر بیات ،حصار و خندق عناصری در حیطه دفاع غیرعامل
محسوب میگردد.
پس از پنج س��ال ،با توجه به کثرت دشمنان و این که قلعه بیات استحکامات الزم را نداشت،
صالح در آن دیده شد که قلعه دیگری در مکانی متصل به کوهستانهایقرهباغ ساخته شود تا از
این طریق ایالتقرهباغ در وقت دشمنی در کوهستانهای صعب و محکم مال و مواشی خودشان
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 ،1384ص85-81؛ راه��ور لیق��وان ،1376 ،ص . )76با

«پناهخان»
موسسقلعهشوشی،
در ابتدای امر،
پس از تسلط نادر شاه
در والیتقرهباغ،
با توجه به رشادت
و کارآمدی،
به اردوی
نادریپیوست.
او در رکاب نادر شاه،
مراتب ترقی را
پیمود

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

معاهده ترکمانچای ،که از توپ ،تفنگ و شمشیر و سالحهای سردی چون شمشیر و نیزه و ...استفاده

را از گزند دشمن محافظت نمایند .نتیجه این امر بنای قلعه«ترنکوت»یا«شاه بوالغی» با حصاری
رفیع از س��نگ و آهک بود که از س��ال 1165ه1751/م /محل اقامت خان و بزرگانقرهباغ گردید.
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
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توطن در این قلعه امکان قدرت گیری هرچه بیشتر پناه خان را فراهم نمود (سه رساله درباره قفقاز،
 ،1384صص53 -51؛ جوانشیر قراباغی ،1384 ،ص.)89مطلب قابل توجه در نوشته باال همانا توجه
به مکان یابی قلعههای احداث شده میباشد که امری مهم در دفاع غیرعامل محسوب میگردد و
فرصتهایی برای افراد میآفریند .جاگیری قلعه در ارتفاعات و کوهستانها ضمن این که تسلط بر
منطقه را به دنبال داشت ،قدرت دفاعی نیروهای مدافع را باال برده و سهل مینمود.
جانش��ین نادر ،عادلش��اه فرمان حکوم��ت و خانی
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پس
عالجواقعه
پیش از وقوع باید کرد،
قلعه باید در اندرون
کوهستاناتدرجای
صعب ابدی و پایدار
بنا کرده شود که
مطلق ًادشمنقوی
قادر به محاصره کردن
قلعه نشده یک سمت قلعه
دائم ًا گشاده بوده
از ایالت که در کوهستانات
خواهدشد

قرهب��اغ،را به ن��ام پناه خان صادر نمود،ت��ا این که ظهور
قدرتی جدی��د به نام قاجار صحن��ه را تغییر داد .تالش
محمدحس��ن خان قاجار در مازندران ،عراق و آذربایجان
برای کس��ب قدرت ،موجبات تش��ویش اذه��ان بزرگان
قرهباغ گردید ،بنابرای��ن آنها برای چاره جویی نزد پناه
خ��ان رفتند .نتیج��ه ی حاصله این بود که چون ش��اه
بوالغی امکانات الزم را برای مقابله با محمدحس��ن خان
ندارد ،باید قلعه ای جدید با قدرت دفاعی بیشتر احداث
گردد و چنین بود که س��نگ بنای قلعه شوش��ی نهاده
شد« :1.پس عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد ،قلعه باید

در اندرون کوهس��تانات در جای صعب ابدی و پایدار بنا کرده ش��ود که مطلقاً دشمن قوی قادر به
محاصره کردن قلعه نش��ده یک سمت قلعه دائماً گش��اده بوده از ایالت که در کوهستانات خواهد
شد و در محالهای خبرداری و دسترسی قطع نشود .این مصلحت را با ملک شاه نظربیگ که همه
وقت در خیرخواهی بوده است در میان گذاشتهاند ،بنا بر صوابدید و راهنمایی ملک شاه نظربیگ به
بنای قلعه شوشی مصمم شدهاند و چند نفر از اشخاص کاردان و صاحب وقوف حضور خود فرستاده
مالحظه اطراف و جوانب جای قلعه کرده و در اندرون همین قلعه که آب جاری نبوده است که دو و
سه چشمه کوچک که کفایت به چنان جمعیت و اهالی قلعه نمیکرد پس از جایهای مظنون چاه
کنده معلوم کردهاند که در اکثر جایها چاه به جهت آب حاصل میشود این خبر را به عرض مرحوم

پناه خان رس��اندهاند ،خوشحال گشته خودشان هم با چند نفر از خاصان آمده مالحظه کرده عزم
جزم به بنای قلعه گذاشتهاند .به تاریخ سنه اسالمی 1170ه /مطابق سنه 1754المسیحیه  ،تمامی
و بعضی دهات را کوچانیده و دراندرون این قلعه سکنی دادهاند که هیچ آبادانی قبل از آن در اینجا
نبوده که این که اهالی قریه شوشی که در طرف شرقی قلعه و در شش ویرثی 2واقعند مزرعه غله و
جای علف آنها بوده است ،بعد از فراغت کردن خلق که همه را خصوصاً خانه و عمارت خود را یورت
مخصوصی معین کرده بنای حصار قلعه رابا استادان ماهر و کارگذاران هوشیار کشیده که اساس آن
حصار و دیواری که بنای مرحوم پناه خان خراب شدهاند
که بعضی جایها که آثار و بقیه معلوم است» .یک سال
بعد از بنای قلعه،محمدحسن خان قاجار با لشکر عراق و
آذربایجان عزم تسخیر قلعه شوشی و مطیع نمودن پناه
خان را وجهه همت قرار داد ،اما تمام تالشی که برای این
منظور انجام گرفت ،هیچ نتیجهای را به دنبال نداشت به
گونهای که در مدت یک ماه ،حتی نتوانس��ت به نزدیکی
قلعه فرود آید( .سه رساله درباره قفقاز ،1384 ،صص-54
57و 96؛ جوانشیر قراباغی ،1384 ،صص.)94-93
مهم دیگری در اختیار مینهد« :قلعه شوشى مكانى است

كه به نوع گاو دنبال واقع شده و سرباال رفته و از آن طرف كه منتهاى ارتفاع قلعه است ،منتهى به
سنگ شده چنانكه صعود از آن طرف بر باالى اين سنگ محال و ممتنع است و اين سنگ يك
طرف قلعه را بهطور دیوار احاطه كرده و از طرف ديگر همين سنگ منتهى شده به درهاى كه موسوم
است به خزينه درهسى و اين دره به غايت عميق است ،ليكن از اين طرف دره پياده مىتواند پايين
رفته و از آن طرف باال رفته به قلعه داخل شود اما در كمال صعوبت و اشكال و رودخانهاى از این دره
جارى است و چند آسياب در اين دره ساخته شده است كه امور اهل قلعه از اين آسيابها مىگذرد
وليكن دره مزبور چندان عرضى ندارد و گلوله توپ و تفنگ از اين طرف دره به آن طرف دره خوب
مىرس��د و اين زمين گاو دنبال از طرف ديگر منتهى است به بلندیهایی از زمين كه از آن طرف
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توصیفاتجهانگیرمیرزاازقلعه-شهرشوشی،اطالعات

در دوره
کریم خان زند
و همزمان با
قدرتیابی
فتحعلیخان
ارومی افشار
در شمال ایران،
وی در صدد
تسلط برقرهباغ
برآمده ،برای تسخیر
قلعهشوشی
به راه افتاد

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

رعایا ،ساکنین قلعه شاه بوالغی و خانواران اعیان و اشخاص و ملکان و مالزمان و کدخدایان ایالت

زمينى كه مقابل اين زمين گاو دنبال باشد ،نيست مگر يك تپه كه آن هم موسوم است به داوطلب
تپهسى و از طرف ديگر اين زمين گاو دنبال بسيار تند سرازير رفته و باريك و كمعرض شده و قديما
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
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اين زمين جنگلستان و باير بوده و قريهاى در ربع فرسخى اين زمين موسوم به قريه شوشى واقع بوده
است .».او اشاره میکند که زمین این قلعه جنگل بوده است و پناه خان با قطع درختان رو به احداث
قلعه نهاده است که با مرور زمان بر دو طرف منطقه مسکونی دیوار[تصاویر شماره  3 ،2و ]4کشیده
شده و بر آن برجهایی[تصویر شماره  5تعبیه شده بود و با تالشهای پسرش ابراهیم خلیل خان بر
استحکام آن هرچه بیشتر افزوده گردید .با تکمیل ساخت قلعه و دیوارهای آن بزرگانقرهباغ و تجار
رو ب��دان جا نهاده و بر آبادانی آن افزوده گردید.( جهانگیر

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

متانتواستحکام
قلعهشوشی
در دوره مذکور
درنوشتار
دیگرمورخاننیز
بازتابیافتهاست.
مولفرستمالتواریخ
درباره آن
چنینمینویسد:
«قلعهمحكمهشهر
دلكش شوشى كه
دراستحكام،مانندش
كسى نديده و نشنيده»

می��رزا ،1384 ،ص .)39در درون دیوارهای قلعه به گفته
وی به قدر چهار پنج جفت زارعت وجود داشت .او در ادامه
میافزاید« :و در اين مدت مديد سكنه آنجا اكثر بلكه همه
متمول شده آن و به جهت متانت مكان اثر متمولين خارج
اموال مرغوبه خود را آورده در آن قلعه به امنا مىس��پارند
و از اين تحرير معلوم مىشود كه دو طرف اين قلعه ديوار
و ب��رج دارد و دو ط��رف ديگر احتياج به س��اختن برج و
ديوار ندارد ،يك طرف منتهاى اين سينهكش است كه به
سنگ چسبيده به ديوار محتاج نيست و يك طرف ديگر
طرف خزينه درهس��ى ك��ه آن دره مانند خندق براى اين

سينهكشى شده است( .جهانگیر میرزا ،1384 ،ص.)40
مصداقها و نمونههای تاریخی ،مبین مقاومت قلعه-شهر شوشی به مدت چندین ماه در مقابل
نیروهای مهاجم بوده است :در دوره کریم خان زند و همزمان با قدرت یابی فتحعلی خان ارومی افشار
در شمال ایران ،وی در صدد تسلط برقرهباغ برآمده ،برای تسخیر قلعه شوشی به راه افتاد و در یک
فرسخی برابر قلعه اردو زد .سال 1170ه1755/م/مدت این محاصره شش تا هشت ماه ادامه یافت و
همه روز قشون این دو نبردهای مختصری با هم داشتند .فتحعلی خان با دیدن عسرت و شکست سپاه
خود نهایتاً تصمیم به حمله همه جانبه گرفت و از رودخانه شوشی به صوب قلعه عبور کرده تا نیم
ویرثی قلعه رسیدند .پناه خان نیز به قشون فتحعلی خان حمله نموده و در درههای تنگ و معبرهای

محل جنگ ضربات سنگینی را به او وارد نمود ،و بدین صورت پیروزی نصیب پناه خان گردید ،و او با
انجام صلحی عودت نمود (سه رساله درباره قفقاز ،1384 ،صص59-58؛ اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج،2
متانت و استحکام قلعه شوشی در دوره مذکور در نوشتار دیگر مورخان نیز بازتاب یافته است.
مولف رستم التواریخ درباره آن چنین مینویسد« :قلعه محكمه شهر دلكش شوشى كه در استحكام،
مانندش كسى نديده و نشنيده(».آصف ،1382 ،ص .)474درباره ساختار شهری شوشی ،توصیفی از
محمد تقی خان حکیم در«گنج دانش» چنین آمده است« :قرهباغ ناحیه ایست که شوشه قلعه و
شهر اوست و شوشه اکنون از سایر بالد قفقاز که ایروان و گنجه و نخجوان و غیره باشد آبادتر است.
خانههای بلدان مذکور کوچک و بی قرینه کوچهها تنگ و کثیف است برعکس بیوتات شهر شوشه
که بزرگتر و باصفا و غالباً از سنگ ساخته شده و نیز کوچهها عریض و سنگ فرش و پشت بامها
از تخته(محمد تقی خان حکیم ،1366،ص.)192

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

ص1156؛ جوانشیر قراباغی ،1384 ،صص97-94؛ بهراد،1372 ،ص.)41
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نمونه باال دروازه گنجه(گنجه قاپیس��ی) یکی از دروازههای«قلعه-ش��هر» شوش��ی میباشد.
اصوالًدروازهه��ا در درون بارو و به فاصله ای معین قرار میگرفتند و به دو نوع دروزاههای بیرونی و
برونی تقس��یم می ش��دند که نمونه باال از دروازه های بیرونی محسوب می شود .بارو یا حصار ،که

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

تصویر شماره (Khaliov, 2009, p59) :2

شوشی نیز دارای آن بود ،در امر دفاع شهری مهم بودند .مصالح به کار رفته در بارو سنگ و آهک
بوده است که در تناسب الزم با شرایط جوی منطقه میباشد.
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

تصویرشماره :3دیوارهای قلعه شوشی

)(http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa_qalas%C4%B1
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تصویر شماره  :4شوشا قاال دیوارالریی)(Khaliov, 2009, p78
▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

تصویرشماره :5برج :از برج میشد سنگ ،آب جوش یا سرب به سر مهاجمان روانه نمود.

)(http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa_qalas%C4%B1

با توجه به اطالعات تاریخی ذکر شده ،عناصری چند در حیطه دفاع غیر عامل البته در تناسب
با تکنولوژی جنگی آن دوره ،در ساختار قلعه-شهر شوشی قابل شناسایی است:
کوهس��تانی ،در میان جنگل و در کنار درهها موید فراس��ت و ذکاوت پناه خان میباشد .اصوالً
جغرافیا به عنوان عرصه تعامل انس��ان با محیط طبیعی و خود س��اخته است و انسان به اشکال
گوناگون محیط را مورد کاربری قرار میدهد .استفاده از عوارض طبیعی برای دفاع بهتر در مقابل
دش��من ،امری مهم در دفاع غیر عامل میباش��د که در تمام دورهها رایج بوده است و این امکان
در شوشی وجود داشت.فقط دو قسمت شوشی دارای
دیوار و باروی مصنوعی و دست ساز بود،در دو قسمت
دیگرش عوارض طبیعی به عنوان عنصر دفاعی بودند:
بخش��ی از آن به عارضه طبیعی «خزینه دره سی» و
بخشی نیز به دیوارهای سنگی منتهی میشد.
•مکان یابی قلعه در منطقه ای کوهستانی و مرتفع ،به
لحاظ استراتژیک ،قابلیت و توان دفاعی نیروهای مدافع
داخل قلعه را باال میبرد .قرار گرفتن در محلی مرتفع
نس��بت به منطقه،امکان کنترل مناط��ق اطراف را به
در محلی صعب ،هزینههای دش��من برای محاصره را

باال برده ،امکان حمله را برایش دش��وار میسازد.تحمیل هزینههای زیاد به دشمن نیز امری در
حیطه دفاع غیر عامل محسوب میشود.
• «قلعه-شهر» شوشی دارای عناصری چند در حیطه دفاع غیر عامل بود:خندق ،دیوارهای دفاعی یا
همان بارو ،برجها و دروازههایی که بر آن تعبیه شده بود در زمره استحکامات دفاع غیرعامل محسوب
میشوند که مانعی در مقابل دشمن برای دسترسی به شهر بودند .مدعای این مطلب گفته جهانگیر
میرزاست که از دیوار دفاعی به عنوان تأمین کننده امنیت نام برده است .باروی شهری میتوانست
مزیت روانی مهمی برای مدافعین باشد .با بهره گیری از این استحکامات چه شهرهای زیادی که
خود را از گزند دشمنان محافظت نمودهاند .درگذشته ،شهرهای بارودار در صورت ذخیره و آذوقه
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سهولت در دسترس قرار میدهد .همچنین قرارگیری

قرارگرفتن
در محلی مرتفع
نسبتبهمنطقه،
امکانکنترل
مناطق اطراف را
به سهولت در دسترس
قرارمیدهد.
همچنینقرارگیری
در محلی صعب،
هزینههایدشمن
برای محاصره را
باال برده ،امکان حمله را
برایش دشوار میسازد

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

•مکان یابی(که موضوعی مهم در دفاع غیر عامل میباش��د) قلعه ش��هر شوش��ی در منطقهای

کافی ،به راحتی میتوانستند در برابر مهاجمان برای چندین ماه مقاومت نمایند.
•وجود زمین زراعتی در داخل قلعه برای تأمین آذوقه شهر ،اقدامی آینده نگر در حیطه مدیریت
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

بحران و اقدامی دفاع غیرعاملی محسوب میگردد.
•تهیه آب مورد نیاز در داخل قلعه شهر امر مهم و ضرور دیگری در تکمیل اقدامات دفاع غیرعامل
محس��وب میشود.اصوالًتأمین آب مورد نیاز ساکنین داخل قلعه شهر که درموقع هجوم همان
مدافعین قلعه نیز بودند ،به لحاظ روانی نقش مهمی داشت .قلعه شوشی با داشتن منابع آب کافی
از این امتیاز برخوردار بود به گونهای که به مدت چندین ماه توانایی مقاومت داشت.
•محاصرههای طوالنی مدت و عدم دسترسی به قلعه موید این امر است که عناصر دفاع غیرعاملی
شوشی توانایی الزمه را برای حفاظت ساکنینش در آن دوره زمانی داشته است.

شوشی در دوره قاجارها

در فاصله زمانی1174ه1759/م تا 1221ه1806/م/که مقارن با انقراض حکومت زند و برآمدن

حکومت قاجار بود،شوش��ی دراختیار ابراهیم خلیل خان جوانشیر فرزند پناه خان قرار داشت (سه
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رساله درباره قفقاز ،1384 ،ص )63با وجود این که در ابتدای امر ،ابراهیم خلیل خان اطاعت ظاهری
از آغامحمدخان نمود ،اما این عمل خشنودی آغامحمد خان را سبب نشد ،لذا برای تصرفقرهباغ
بدان صوب حرکت نمود .محاصره شوشی مدت 33روز ادامه داشت و نیروی قاجار نتوانستند حتی
خود را پای قلعه برس��انند چرا که رودها و بیش��ه زار بودن منطقه ،مانعی در این راه بود که در آن
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همواره با حمالت ایالت طرفدار ابراهیم خان رو به رو شده و قشون و شتر و اسب و سایر تدارکاتشان
ب��ه غ��ارت میرفت و محکم نمودن اردو و نیز ترتیب دادن برجهایی از س��وی آغا محمد خان نیز
کارساز نشد(سه رساله درباره قفقاز ،1384 ،ص .)67-66چنان چه مالحظه میشودعالوه بر این که
خود قلعه در ارتفاع قرار داشت ،رودخانههای موجود و نیز جنگل ،خود عوامل دیگر دفاع غیرعاملی
محسوب میشدند که زمینه را برای دفاع بهتر آماده مینمود .جنگل به راحتی میتوانست نیروهای
زیادی را در خود جای دهد بدون این که از س��وی دش��من قابل شناسایی باشد و این موضوع در
مبحث«استتار» در حیطه دفاع غیرعامل قابل ارزیابی است.رودها نیز خود عواملی بودند که بدون
درگیری در مسیر دشمن میتوانستند مانع باشند.
آغامحمدخان بارها س��عی نمود تا خان شوش��ی را به اطاعت خود وادار نماید ولی هر بار خان

با ترفندی از حضور در دربار آغا محمدخان ش��انه خالی کرد و پیش��کش و گروگان فرس��تاده و
اظهار اطاعت نمود(س��اروی ،1371 ،ص .)265ش��ایان ذکر است که متعاقب حمله آغامحمدخان
سردار روسی فرستاده اظهار دوستی نمود ،اما با خروج زبوف از منطقه ،دوباره ابراهیم خلیل خان در
مقابل آغامحمدخان تنها ماند(.اعتضاد السلطنه ،1370 ،ص.)52ابراهيم خان ،به تصور ایجاد مانع در
مسیر پیشروی نیروهای قاجار ،ضمن شکستن پلهای دو رودخانه کر و ارس ،آب این دو رودخانه
را به بیابان بست .اما چون این اقدامات نتوانست مانع پیشروی گردد ،ابراهیم قلعه را ترک ،به سوی
داغستان فرار نمود و بدین صورت قلعه شوشی در اختیار
نیروه��ای آغا محمد خان قرار گرفت(ش��یرازی،1380 ،
ج ،1صص46-42؛ آصف ،1382 ،ص .)474چندین سال
قحط��ی که مردم را با کمبود آذوق��ه رو به رو کرده بود،
در ای��ن فرار خان شوش��ی بی تاثیر نبوده اس��ت و گرنه
توانایی مقاومت داشت .طولی نکشید که آغا محمدخان
در قلعه شوشا کشته شد( .سه رساله درباره قفقاز،1384،
ص73-72؛برات��ی فریز هن��دی ،1387 ،ص36؛ بهراد،
،1372ص)47-46

قتل آغامحمد خان ،بازگشت ابراهیم خان را به قلعه

شوش��ی به دنبال داشت (ش��یرازی ،1380 ،ص .)62با شروع درگیریهای ایران و روس و شنیدن
خبر پیشرویهای سیسیانوف در سال 1803/1218م ،دولت ایران تالش نمود تا با تطمیع ابراهیم
خان ،موانعی را در برابر حرکت روسها پدید آورند .در مقابل پیش��نهاد حکومت تمامیقرهباغ به
صورت نس��ل اندر نس��ل و خاندانی ،از وی خواسته شد که دو قلعه عسکران 3در سه فرسخی قلعه
شوش��ی ،برای اس��تقرار نیرو برای مقابله با پیشروی روسها در اختیار نیروهای ایرانی قرار گیرد و
نیز از وی خواسته شد تا رودخانهای را که در یک فرسخی قلعه قرار داشت را واگذار نماید بود ،تا
نیروهای ایرانی در آن جا استقرا یافته و مانع پیشروی روسها گردند ،هم چنین تعدادی ایرانی باید
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دوره فتحعلی شاه

با شروع
درگیریهای
ایران و روس
و شنیدن خبر
پیشرویهایسیسیانوف
در سال 1803/1218م،
دولت ایران تالش نمود
تا با تطمیع ابراهیم خان،
موانعیرا
در برابر حرکت
روسها
پدیدآورند

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

به تفلیس،و با ورود زبوف به منطقه ،ابراهیم خلیل خان پس��ر خود ابوالفتح بیگ را با هدایایی نزد

در قلعه شاه بوالغی مستقر میشدند .هدف از این اقدامات نیفتادن قلعه شوشی به دست روسها
بود «زیرا که حصنی حصین بود و دهنه گرجس��تان ش��یروانات» .اما خان شوشی ،روسیه را بهتر
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
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از ایران میدید بنابراین هیچ اقدامی که مفید برای ایرانیان باش��د انجام نداد .این در حالی بود که
فرستاده ابراهیم خان به نزد سیسیانوف با احترام پذیرفته شد (سه رساله درباره قفقاز ،حکومت پناه
خان و ابراهیم خان ،1384 ،....صص .)85 -84اما پس از قتل سیسیانف در گنجه ،رویکرد ابراهیم
خان نیز تغییر نمود و خواستار همکاری با ایرانیان شد که این تصمیم او با مخالفت روسها مواجه
ش��د و در نتیجه باعث مرگ او گردید(.راهوار لیقوان ،1376 ،ص106وشیرازی ،1380 ،ص).248
نهایتاً با شکست نیروهای ایرانی و امضای معاهده گلستان
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پس از قتل
سیسیانفدرگنجه،
رویکرد ابراهیم خان نیز
تغییر نمود و خواستار
همکاری با ایرانیان شد
که این تصمیم او ب
ا مخالفت روسها
مواجهشد
و در نتیجه
باعثمرگ
او گردید.

در 12اکتب��ر 1813م 9 ،ش��وال  1228هـ  .ق،قرهباغ از
ایران مجزا گشت(.خاوری شیرازی ،1380 ،صص -360
367؛ بهراد،1372 ،ص .)55چنان چه مالحظه میشود
تالش نیروهای ایرانی برای در اختیار داش��تن منطقهای
استراتژیک شوشی موفقیت آمیز نبود .احتمال این وجود
داش��ت که اگر شوش��ی در اختیار نیروهای ایرانی قرار
میگرفت ،میتوانس��ت به عنوان نیروی مزاحم از پشت
س��ر مزاحمتهایی برای نیروی روس��یه به وجود آورده،
مانعی در مقابل پیشرویهای سریع آنها باشد.
دور دوم جنگه��ای ایران و روس��یه در ذیالحجه

1241ه1826/م /ب��ا عبور نیروهای عباس میرزا از ارس ش��روع گردید .هدف عباس میرزا باز پس
گیری شوشی از دس��ت روسها بود.لنکران ،تالش ،گوگچای ،بالغ لو ،آزاد و درها شوشی محاصره
گشت اما از آن جا که این قلعه برای روسها از اهمیت زیادی بر خوردار بود،آنها دروب قلعه را بسته
و مانع تصرف آن به دست ایرانیها شدند ،بنابراین ایرانیها با ناکامی به سوی گنجه رهسپار شدند تا
با نشان دادن ضرب شصت در گنجه از قدرت مقاومت کنندگان در شوشی بکاهند( .جهانگیر میرزا،
 ،1384ص )47 ،42 ،38 ،31و در این موقع مردم گنجه قیام نمودند و با سرکوب نیروهای روسی،
شهر به دست ایرانیها افتاد و اهالیقرهباغ هم بر علیه روسها قیام نموده و عباس میرزا نیروهایی
را برای کمک به آنها فرستاد .در مقابل؛ روسها نیروهای کمکی به جبهههای جنگ اعزام داشتند.

پاس��کویچ از سوی تزار روسیه مامور شد که با  15هزار نیرو در حوالی گنجه مستقر شود .شمکور
اولین برخورد بین ایرانیها و روسها بود که در این جنگ سواره نظام ایران بر اثر آتش توپ خانه
مرندی فرمانده پادگان گنجه با داشتن هزار سرباز و عدهای سوار نیز از گنجه به سمت شوشی عقب
نشس��ت و نیروهای روس��ی بدون درگیری گنجه را گرفتند(راهور لیقوان ،1376 ،ص135؛ براتی
فریز هندی ،1387 ،صص )114-113و چنین بود که به دنبال آن روسها به سوی ارس پیشروی
نمودند و نتیجهای که عاید ایران شد در قالب معاهده ترکمانچای تبلور یافت.

نتیجه

قرهب��اغ در دوره زمانی افش��اریه تا انعق��اد معاهده

ترکمانچای؛ که آن را برای همیشه از ایران مجزا ساخت؛
تاریخی پر فراز و نشیب داشته است .این منطقه در بستر
تاریخ خود ،با توجه به موقعیت ژئوپلیتک ،همواره مطمح
نظر همس��ایگان قدرتمندی چون روس و عثمانی بوده
اس��ت .از ش��هرهای مهم این منطقه میتوان به شوشی
اش��اره نمود که شکلگیری آن نیز در منطقه ای صعب
و کوهستانی برای تأمین امنیت خان نشینقرهباغ ،قابل
دفاع میسر نبوده و نخواهد بود ،بدین لحاظ ،دفاع در دو

شکل متفاوت عامل و غیر عامل تقسیم بندی میشود که بر خالف دفاع عامل ،در دفاع غیر عامل
تاکید بر حفظ امنیت در مقابل دشمن بدون درگیری مستقیم بوده است .در این حیطه و البته در
تناس��ب با تکنولوژی جنگی آن دوره در شوشی ،اقداماتی که در حیطه دفاع غیر عامل میگنجد،
را میتوان در موارد ذیل خالصه نمود :مکان یابی(که موضوعی مهم در دفاع غیر عامل میباش��د)
قلعه-شهر شوشی در منطقهای کوهستانی ،در میان جنگل و در کنار درهها موید ذکاوت و فراست
باالی پناه خان میباش��د .اس��تفاده از عوارض طبیعی در دفاع غیر عامل برای دفاع بهتر در تمام
دورهها رایج بوده اس��ت و این امکان در شوشی وجود داشت .کوهستانی و مرتفع بودن شوشی ،به
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ارزیابی میباش��د.با توجه به این که تأمین امنیت جز با


قرهباغ
در دوره زمانی افشاریه
تاانعقاد معاهدهترکمانچای؛
که آن را برای همیشه
از ایران مجزا ساخت؛
تاریخی پر فراز و نشیب
داشته است .این منطقه
در بستر تاریخ خود،
باتوجهبهموقعیتژئوپلیتک،
هموارهمطمحنظر
همسایگانقدرتمندیچون
روس و عثمانی
بوده است

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

روسها از هم پاش��یده ،س��ربازان فرار کردند و توپخانه ایران به دست روسها افتاد  .نظر علیخان

لحاظ استراتژیک ،قابلیت و توان دفاعی نیروهای مدافع داخل قلعه را بیشتر می نمود .قرار گرفتن
در محلی که در ارتفاع بیش��تری نسبت به اطراف باشد ،ضمن کنترل آسان مناطق اطراف،موجب
شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
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افزایش هزینههای دشمن به هنگام محاصره و موجب دشواری حمله میگردید که این خود عاملی
در جهت تحمیل هزینههای جنگی به دشمن می باشد که امری در حیطه دفاع غیر عامل محسوب
میش��ود .خندق ،دیوارهای دفاعی یا همان بارو ،برجها و دروازههایی که بر آن تعبیه شده بود ،در
زمره استحکامات دفاع غیرعامل محسوب میشوند که مانعی در مقابل دشمن برای دسترسی به
شهر بودند .باروی شهری میتوانست مزیت روانی مهمی برای مدافعین باشد.وجود زمین زراعتی
در داخل قلعه شهر برای تأمین آذوقه ،عملی آینده نگر در حیطه مدیریت بحران و اقدامی در دفاع
غیرعامل محس��وب میگردد .اقدامات دفاع غیرعامل به نوعی با پیش بینی شرایط حاد و بحرانی
ارتباط دارد.تهیه آب مورد نیاز در داخل قلعه شهر امر مهم و ضرور دیگری در تکمیل اقدامات دفاع
غیر عامل محسوب میشود .اصوالًتأمین آب مورد نیاز ساکنین داخل قلعه-شهر که درموقع هجوم
همان مدافعین قلعه نیز بودند ،به لحاظ روانی نقش مهمی داش��ت .قلعه شوش��ی با داشتن منابع
آب کاف��ی از ای��ن امتیاز برخوردار بود به گونهای که به مدت چندین ماه توانایی مقاومت داش��ت.
محاصرههای طوالنی مدت و عدم دسترسی به قلعه موید این امر است که عناصر دفاع غیرعاملی
شوشی توانایی الزمه را برای حفاظت ساکنینش در آن دوره زمانی داشته است.
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توضيحات

کتابنامه
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• راهور لیقوان ،علیرضا( ،)1376زارع شاهمرسي ،پرویز ،تاریخقرهباغ ،تهران ،وزارت امور خارجه.
• موحدی نیا ،جعفر .)1389( .اصول و مبانی پدافند غیر عامل ،تهران ،انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
• حافظ نیا ،محمد رضا( .)1390اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد ،پاپلی.
• اعتضادالسلطنه،علیقلیمیرزا،)1370(،اکسیرتواریخ،باهتمامجمشیدکیانفر،تهران،وهیمن.
• ابن خلدون ،عبدالرحمن( ،)1366مقدمه این خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،ج ،،1تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
• اصغریانجدی،احمد(«،)1374دفاعغیرعاملدرارگبم»،صفه(نشریهعلمی–پژوهشیمعماریوشهرسازی-دانشکدهمعماریوشهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی) ،سال پنجم ،شماره19و.20
• جهانگیر میرزا( )1384تاریخ نو(شامل حوادث دوره قاجاریه از سال 1267-1240هجی قمری) ،بسعی و اهتمام عباس اقبال ،تهران ،علم.
• داعی نژاد ،فرامرز .)1385( .اصول و رهنمود های طراحی و تجهیز فضای باز مجموعههای مسکونی به منظور پدافند غیرعامل ،مشاوران بهناز
امین زاده ،سید بهشید حسینی ،تهران ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
• ساروی ،محمد فتح اهلل بن محمد تقی( ،)1371تاریخ محمدی ،باهتمام غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران  ،امیر کبیر ،ص265
• دهخدا ،علی اکبر ( )1351لغت نامه دخدا ،زیر نظر دکتر محمد معین ،جعفر شهیدی ،ج ،4تهران :دانشگاه تهران ،سازمان لغت نامه دهخدا.
• عمید .)1389(،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :راه رشد.
• فردرو ،محسن .)1388( .دفاع غیرعامل از دیدگاه انسان شناسی فرهنگی ،تهران ،نشر رمز.
• اسفندیاری ،احمد ،زرنگاریان ،ابوالفضل ،حقی ،حامد( ،)1389نقش محوری جمعیت هالل احمر در پدافند غیرعامل ،تهران :سازمان امداد و
نجات جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
• اعتماد السلطنه ،محمد حسن خان(.)1367تاريخ منتظم ناصرى ،به تصحیح محمد اسماعيل رضوانى ،ج ،2تهران ،دنياى كتاب.
• محمد هاشم آصف ،رستم الحكماء( .)1382رستم التواريخ ،به تصحیح میترا مهرابادی ،تهران ،دنياى كتاب.
• شيرازى خاورى ،ميرزا فضل اهلل()1380تاريخ ذو القرنين،به تصحیح ناصر افشار فر2 ،ج ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمى.
• براتی فریز هندی ،مریم ( ،)1387جنگهای روسیه و ایران ،)1244-1218( ،تهران ،کتاب پارسه.
• بهراد ،عبداالحد(.)1372قرهباغ در چشم انداز تاریخ ،تبریز ،ارک.
• سهرسالهدربارهقفقاز(.)1384مقدمه،تصحیحویادداشتهایحسیناحمدی،تهران،موسسهمطالعاتتاریخمعاصرایران(.حکومتپناهخان
و ابراهیم در والیتقرهباغ:رضا قلی بیگ /وقفنامه گوهر اغا دختر ابراهیم خلیل خان جوانشیر .تاریخ خانات شکی:آقا فاتح)

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ

 -1این شهر یا قلعه در کنار خرابههای روستایی به نام شوش در یک ناحیه مرتفع کوهستانی احداث گردید و ابتدا به نام بانی ان یعنی پناه اباد بود اما
قلعه بزرودی تبدیل به شهر گردید .برای احداث شهر بر اساس اصول معماری سنتی ،پناه خان استادانی از تبریز و اردبیل و اسیر نقاط آذربایجان
را به آن جا آورد که بعدها مقیم و ساکن آن شهر شدند( .بهراد،1372 ،ص.)40-39
 -2احتماال منظور ورس میباشد که مقیاس روسی برای راهها معدل هزار متر است( .عمید ،1389 ،ص)1050
 -3از آثار دوره ابراهیم ،دو قلعههای عسکران بود که در سال1203ه1786/م /آنها را تعمیر نمود که در سه فرسخی قلعه شوشی قرار داشت .زمانی
که آغا محمد خان اول بار بر سر قلعه شوشی لشکر کشید چون از تصرف شوشی بازماند و خواست به طرف تفلیس حرکت نماید ،نیروهای او
نمی توانستند از دو قلعه مذکور عبور نمایند و بیست روز در میان قلعه شوشی و عسکران معطل مانده بودند و ضررهای کلی از اسب و استر و
....به نیروی قاجار رسید (سه رساله درباره قفقاز ،حکومت پناه خان و ابراهیم خان ،1384،....ص97؛ جوانشیر قراباغی ،1384،صص)140-139

شوشیقرهباغ ▪
▪ مالحظات دفاع غیرعامل در «قلعه -شهر»
ِ
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• امیراحمدیان،بهرام(.)1383بررسیکشورشناسیجمهوریاذربایجان،تهران،انتشاراتسازمانجغرافیایینیروهایمسلح.
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چکیده:

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوریهای آن فرصتی استثنایی برای کشور ایران

فراهم آورد تا با اتکاء بر توانمندیهای اقتصادی و منطقهای خود به عنوان کشوری که بین پنج حلقه
کلیدی خلیج فارس ،دریای خزر ،آسیای مرکزی و قفقاز ،شبه قاره هند و خاورمیانه قرار دارد و به
واس��طه آن با  15کش��ور منطقه در چهار جهت جغرافیایی همسایه و هم مرز است و در قلب 75
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درصد مجموع ذخایر انرژی جهانی قرار دارد ،بتواند همانند یک شریک تجاری بزرگ در اقتصاد این
کشورها ایفای نقش نموده و در بازارهای آنها حضور پر رنگی داشته باشد.
در بین جمهوریهای سابق اتحاد شوروی ،کشورهای منطقه قفقاز جنوبی ،به ویژه جمهوری
آذربایجان و ارمنس��تان با توجه به وضعیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی خاص خود ،دارای اهمیت
بینالمللی و منطقهای ویژهای هستند که موقعیت آنها را در بین همسایگان شمالی ایران متمایزتر
و ممتازتر میکند .چرا که وقوع جنگقرهباغ بین این دو کشور سبب گردید تا این کشورها و در
کل ،این منطقه در کانون توجه قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای  -ایران ،ترکیه ،روسیه ،چین،
کشورهای اروپایی و آمریکا  -قرار گیرد .در این بین رقابت ایران با ترکیه به دلیل تاریخچه حضور و
نفوذ آنها در منطقه حساسیت بیشتری داشته است؛ به طوری که روند روابط تجاری با این کشورها
عالوه بر جنبه اقتصادی؛ جنبههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نیز به خود میگیرد.

اکنون که حدود دو دهه از این رخداد و بحران منطقهای میگذرد و با در نظر گرفتن اهداف
و سیاس��تهای اقتصادی منطقهای و فرا منطقهای ایران باالخص توسعه همکاریهای منطقهای
اقتصادی دو جانبه و چند جانبه میان ایران و این کش��ورها میتواند وضعیت «بودها و نبودها» در
روابط بین این کشورها و ایران را مشخص کرده و راه را برای سیاستگذاریهای آینده و «بایدها و
نبایدهای» سیاسی و اقتصادی روابط بینابین ،روشن نماید.
این مطالعه در تالش است تا با استفاده از آمارهای موجود و روند تجاری میان ایران و دو کشور
آذربایجان و ارمنس��تان ،وضعیت حضور ایران به عنوان یک ش��ریک تجاری بالقوه بزرگ برای این
کشورها را در دو دهه اخیر ،مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار داده و با عملکرد کشور ترکیه به عنوان
رقیبی جدی مورد مقایسه قرار دهد .یافتهها نشان میدهند که طی دو دهه گذشته نفوذ اقتصادی
ایران در این کشورها رو به افول بوده ولی نفوذ ترکیه روند صعودی داشته و در کل بیشتر شده است.
کلید واژهها :نفوذ اقتصادی ،ایران ،ترکیه  ،آذربایجان  ،ارمنستان  ،بحران قرهباغ

مقدمه

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوریهای آن فرصتی استثنایی برای کشور ایران

▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...

و بینالمللی ایران در س��ند چشم انداز  20ساله ،بررس��ی و ارزیابی مجموعه فعالیتها و اقدامات
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فراهم آورد تا با اتکا بر توانمندیهای اقتصادی و منطقهای خود به عنوان کشوری که بین پنج حلقه
کلیدی خلیج فارس ،دریای خزر ،آسیای مرکزی و قفقاز ،شبه قاره هند و خاورمیانه قرار دارد و به
درصد مجموع ذخایر انرژی جهانی قرار دارد ،بتواند همانند یک شریک تجاری بزرگ در اقتصاد این
کشورها ایفای نقش نموده و در بازارهای آنها حضور پررنگی داشته باشد.
بر همین اس��اس نظر به مجاورت جغرافیایی جمهوری اس�لامی ایران با حوزه جنوبی شوروی
سابق میتوان اذعان نمود ظهور آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک متمایز و
مهم در عرصه سیاست جهانی ،تأثیر ژرف و تعیین کنندهای بر محیط سیاسی و مناسبات منطقهای
و جهانی ایران به ارمغان آورد .فروپاشی شوروی و تکوین حوزه ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز
عالوه بر ایجاد فرصتهای فراوان در ابعاد مختلف امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای ایران،
با چالشهای عمدهای نیز هم در مقیاس منطقهای و بین کشوری و نیز بینالمللی همراه بوده است.
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واس��طه آن با  15کش��ور منطقه در چهار جهت جغرافیایی همسایه و هم مرز است و در قلب 75

در بین جمهوریهای سابق اتحاد شوروی ،کشورهای منطقه قفقاز جنوبی ،به ویژه جمهوری
آذربایج��ان و ارمنس��تان با توجه ب��ه وضعیت ژئوپلیتیک��ی و ژئواکونومیکی خاص خ��ود ،دارای
▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...
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اهمیت بینالمللی و منطقهای ویژهای هس��تند که موقعیت آنها را در بین همس��ایگان ش��مالی
ایران متمایزتر و ممتازتر میکند .چرا که وقوع جنگ قرهباغ بین این دو کش��ور س��بب گردید تا
این کش��ورها و در کل این منطق��ه در کانون توجه قدرتهای منطق��های و فرامنطقهای -ایران،
ترکیه ،روس��یه ،چین ،کش��ورهای اروپایی و آمریکا -قرار گیرد.در همین راس��تا تالش گسترده و
پیگیر ترکیه به منظور بس��ط دامنه نف��وذ همه جانبه خود در آس��یای مرکزی و علیالخصوص
قفقاز جنوبی که از همان روزهای واپس��ین حیات شوروی سابق ،آغاز و از حمایت غرب برخوردار
ش��د ،هم��واره تردیده��ا و نگرانیهای ایران را نس��بت به اه��داف و عالیق آن کش��ور در منطقه
برانگیخته است.
واضح است که ایران و ترکیه جزو جدیترین رقبایی هستند که به دلیل سابقه تاریخی ،فرهنگی
و اجتماعی خود به دنبال نفوذ بیش��تری در این کشورها هستند ،به طوری که روند روابط تجاری
این دو کش��ور با کشورهای منطقه ،علیالخصوص جمهوری آذربایجان و ارمنستان عالوه بر جنبه
اقتصادی ،جنبههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نیز به خود گرفته است.
اکنون که حدود دو دهه از این رخداد و بحران میگذرد و با در نظر گرفتن اهداف و سیاستهای
اقتصادی منطقهای و فرا منطقهای ایران باالخص توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی ایران
در س��ند چش��مانداز بیست س��اله ،و این واقعیت که ایران و ترکیه همواره جزو جدیترین رقبای
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همدیگر هستند که متقاب ً
ال فعالیتهای یکدیگر را مخصوصا در منطقه به طور مستمر زیر نظر دارند،
بررس��ی و ارزیابی مجموعه فعالیتها و اقدامات اقتصادی دو جانبه و چندجانبه میان ایران و این
کشورها میتواند وضعیت «بودها و نبودها» در روابط این کشورها و ایران را مشخص کرده و راه را
برای سیاستگذاریهای آینده و «بایدها و نبایدها» سیاسی و اقتصادی روابط بینابین ،روشن نماید.
در این مطالعه تالش ش��ده است تا با اس��تفاده از آمارهای موجود و روند تجاری میان ایران و
دو کشور آذربایجان و ارمنستان ،وضعیت حضور ایران به عنوان یک شریک تجاری بالقوه بزرگ و
استراتژیک برای این کشورها را در دو دهه اخیر ،مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار داده و با عملکرد
کشور ترکیه به عنوان رقیبی جدی مورد مقایسه قرار دهد.

الف) آذربایجان
مطابق نمودار ( )1س��هم ایران از کل تجارت خارجی آذربایجان از س��ال  1992تا سال 1994
تجارت خارجی آن کشور رسیده است .بعد از این دوره موفقیتآمیز ولی کوتاه مدت ،طی یک دوره
 10س��اله سهم ایران و به دیگر سخن نفوذ ایران در اقتصاد آذربایجان به شدت کاهش یافته و در
سال  2003به حدود دو درصد رسیده است .از سال  2003تا  2007با یک سیر صعودی به حدود
5درصد رسیده ولی بعد از آن شدیدا ً کاهش یافته و به زیر یک درصد رسیده است .همان گونه که
ذکر گردید این امر نشانگر ضعیفتر شدن نفوذ اقتصادی ایران در این کشور بوده است.
در این مدت مطابق آمارها ،س��هم ترکیه به غیر از س��الهای  1993تا  1997همواره بیشتر از
ایران بوده و بطور متوس��ط  5تا  10درصد از تجارت خارجی آذربایجان را به خود اختصاص داده
است .از طرف دیگر ،همانطور که نمودار ( )1نشان میدهد ،از سال  2008به بعد سهم این کشور
در مبادالت خارجی آذربایجان سیر صعودی داشته و از حدود سه درصد در سال  2008به حدود
 6درصد در س��ال  2012رس��یده است .به دیگر سخن نفوذ اقتصادی ترکیه در اقتصاد آذربایجان
بیشتر از ایران و در حال افزایش بوده است.

تركيهترکیه همواره
مقایسه سهم ایران و ترکیه در کل واردات کشور آذربایجان نشان میدهد که سهم

بیشتر از ایران بوده است (نمودار « .)»2بیشترین رکوردهایی که ایران در طول دوره ايران
مورد مطالعه ثبت
کرده است مربوط به سال  1994با 12درصد و برای ترکیه  23درصد در سال  1995-96بوده است.
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نمودار ( :)1سهم ایران و ترکیه در مبادالت تجاری آذربایجان (درصد)

منبع The state statistical committee of the Republic of Azerbaijan (www.stat.gov.az) :و محاسبات تحقیق.

▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...

به صورت صعودی افزایش یافته اس��ت ،به طوری که در س��ال  1994به حدود  23درصد از کل

▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...
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تركيه

ايران
نمودار ( :)2سهم ایران و ترکیه در واردات کل آذربایجان (درصد)

منبع The state statistical committee of the Republic of Azerbaijan (www.stat.gov.az) :و محاسبات تحقیق.

مطابق آمارها بعد از سال  1994-95تا سال  2004سهم هر دو کشور روند نزولی داشته ولی

بعد از سال  2004سهم ترکیه با یک روند صعودی نسبتاً شدیدی افزایش یافته و از حدود  6درصد
به باالی  15درصد در س��ال  2012رسیده است .در همین مدت متأسفانه سهم ایران روند نسبتا
ثابتی داشته و در حدود  2درصد در نوسان بوده است.
در مورد سهم صادرات آذربایجان به ایران و ترکیه ،مطابق نمودار ( )3مالحظه میشود که تا سال
 1996سهم ایران در صادرات آذربایجان در یک دامنه  15تا  40درصدی چشمگیر و بسیار بیشتر
از ترکیه بوده است (این رقم برای ترکیه به طور متوسط کمتر از  10درصد بوده است) ولی بعد از
سال  1996سهم ترکیه بیشتر از ایران شده و تا به امروز این روند ادامه داشته و حفظ شده است.
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تركيه
ايران
نمودار ( :)3سهم ایران و ترکیه در کل صادرات آذربایجان (درصد)

منبع The state statistical committee of the Republic of Azerbaijan (www.stat.gov.az) :و محاسبات تحقیق.

تمام این روندها نشانگر این است که سهم و نفوذ ترکیه در اقتصاد آذربایجان در مقایسه با نفوذ
ایران بیشتر بوده است و این امر ادامه هم دارد.

ب) ارمنستان
نشانگر این است که سهم ایران در سال  1996حدود 17درصد از کل تجارت ارمنستان بوده است
ولی طی یک روند نزولی در س��ال  2007به حدود چهار درصد و نهایتاً در س��ال  2012به حدود
شش درصد رسیده است .در همین مدت سهم ترکیه از حدود يك درصد در سال  1996طی یک
روند صعودی بلند مدت به حدود  4/2درصد در سال  2011افزایش یافته است .هر چند که سهمیه
ایران در مقایسه با ترکیه بیشتر بوده است ،ولی مطالعه روندها نشانگر این است که در این مدت
نفوذ ایران در اقتصاد ارمنستان رو به کاهش و نفوذ ترکیه روبه افزایش بوده است.

▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...

بررسی آمارهای مربوط به سهم ترکیه و ایران در کل تجارت خارجی ارمنستان (نمودار «)»4

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

147
تركيه
ايران

منب�ع National statistical service of the republic of Armenia (www.armstat.am) :و محاس�بات تحقی�ق.

مطالعه آمارهای مربوط به واردات ارمنس��تان از ترکیه و ایران (نمودار « )»5نشان میدهد که
سهم ترکیه در کل واردات ارمنستان از کمتر از یک درصد در سال  1996طی یک روند صعودی
به باالتر از  6درصد در سال  2011رسیده است.
در این مدت س��هم ایران از 18درصد طی یک روند نزولی به کمتر از  6درصد در سال 2011
رسیده است .براساس نمودار (پنج) مالحظه میشود که سهم ترکیه در واردات ارمنستان که تا سال
 2006کمتر از سهم ایران بوده ،بعد از  2006عم ً
ال بیشتر از ایران شده است.
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نمودار ( :)4سهم ایران و ترکیه در مبادالت تجاری ارمنستان (درصد)
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فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

148

نمودار ( :)5سهم ایران و ترکیه در کل واردات ارمنستان
منب�ع National statistical service of the republic of Armenia (www.armstat.am) :و محاس�بات تحقی�ق.

مطالعه آمار مربوط به صادرات ارمنس��تان به ایران و ترکیه (نمودار « )»6نشانگر این است که
سهم ترکیه در ترکیب صادرات ارمنستان همواره کمتر از ایران بوده و در طول دوره مورد مطالعه
کمتر از سه درصد ثبت شده است.
همین محاس��بات برای ایران نش��انگر کاهش شدید سهم صادرات ارمنس��تان به ایران از 15
درصد در س��ال  1996به س��ه درصد در سال  2007بوده اس��ت .این نسبت با اینکه در سالهای
 2008 -2009به حدود 24درصد رس��یده ولی باز با یک کاهش ش��دید به کمتر از ده درصد در
سالهای  2010و  2011رسیده است.
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نمودار ( :)6سهم ایران و ترکیه در کل صادرات ارمنستان (درصد)
منب�ع National statistical service of the republic of Armenia (www.armstat.am) :و محاس�بات تحقی�ق.

مطابق محاس��بات صورت گرفته سهم ترکیه از کل صادرات ارمنستان بسیار پایین و کمتر از
يك درصد بوده است.

 )1مقایسه نفوذ ایران در اقتصادهای آذربایجان و ارمنستان
مطابق محاسبات و آمارهایی که در نمودار (هفت) ارائه شده است ،مالحظه میشود در طی دوره
مورد مطالعه سهم ایران در تجارت هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان نزولی بوده است ،این اتفاق در
مورد کشور آذربایجان بیشتر خودنمایی میکند ،به طوری که سهم ایران از حدود  15درصد در سال
 1994به کمتر از یک درصد در تجارت آن کشور در سال  2012رسیده است .سهم ایران در تجارت
ارمنستان نیز از حدود  16درصد در سال  1996به حدود شش درصد در سال  2011افت داشته است.

▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...

نتیجهگیری

در کل و در مقام مقایسه ،مالحظه میگردد که سهم ایران در اقتصاد ارمنستان بیشتر از سهم
ایران در اقتصاد آذربایجان بوده است که نشانگر حضور و نفوذ بیشتر ایران در اقتصاد ارمنستان در

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

مقایسه با اقتصاد آذربایجان است و البته با ادامه روند كنوني ،تركيه به رودي گوي سبقت را خواهد برد.
مطابق روندها و آمارهای ثابت ش��ده میتوان چنین نتیجه گرفت که ایران نتوانس��ته اس��ت،
علیرغم پتانسیلهای زیادی که داشته است ،از تمام توان اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی خود جهت
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حفظ س��هم خود در اقتصاد این کش��ورها استفاده کامل نماید و نفوذ خود از اقتصاد آنها را بیشتر
کرده و یا حداقل حفظ نماید.

نمودار ( :)7سهم ایران در کل مبادالت خارجی آذربایجان و ارمنستان (درصد)
)National statistical service of the republic of Armenia (www.armstat.am
منب�ع:
)  The state statistical committee of the Republic of Azerbaijan (www.stat.gov.azو محاس�بات تحقیق.
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ايران و ارمنستان
ايران و آذربايجان

 )2مقایسه نفوذ ترکیه در اقتصاد آذربایجان و ارمنستان
مطابق محاسبات و آمارهای ارائه شده در نمودار (هشت) ،سهم ترکیه در اقتصاد آذربایجان تا
▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...

سال  2008با وجود نوسانات نسبتاً زیاد ،خیلی بیشتر از سهم این کشور در ارمنستان بوده است .ولی
مالحظه میگردد که از سال  2008به بعد سهم ترکیه در مبادالت تجاری ارمنستان با وجود دنبال
کردن یک روند نسبتاً یکنواخت و صعودی با یک شیب مالیم توانسته است از سهم این کشور در
مبادالت آذربایجان بیشتر شود ،در حالي كه تركيه و ارمنستان داراي چالشهاي فراوان سياسي هستند.

تركيه و ارمنستان
تركيه و آذربايجان

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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نمودار ( :)8سهم ترکیه در کل مبادالت خارجی آذربایجان و ارمنستان (درصد)
منب�ع:

)(www.armstat.am

Armenia

of

republic

the

of

service

statistical

National
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)  The state statistical committee of the Republic of Azerbaijan (www.stat.gov.azو محاس�بات تحقیق.

در حقیقت ،اگر س��هم این کشور در تجارتهای خارجی دو کش��ور آذربایجان و ارمنستان را
شاخصی برای نفوذ آن کشور در اقتصاد این کشورها در نظر بگیریم ،مالحظه میگردد که ترکیه
علیرغم برخی مالحظات سیاسی و فرهنگی به نوعی به دنبال یک همگرایی در نفوذ خود در این
کشورها بوده است.

منابع و ماخذ:

)• National statistical service of the republic of Armenia (www.armstat.am
)• The state statistical committee of the Republic of Azerbaijan (www.stat.gov.az

▪ بررسی و مقایسه حضور و نفوذ اقتصادی ایران و ترکیه▪ ...

• صدیقبطحاییاصل،میرابراهیم«،)1385(،روابطاقتصادیوسیاسیجمهوریارمنستانباجمهوریاسالمیایران»،فصلنامهمطالعاتآسیای
مرکزی و قفقاز ،شماره  ،56ص.121-139 .
• مصطفی پور ،منوچهر« ،)1388( ،وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان و روابط جمهوری اسالمی ایران با آن کشور» ،مجله اقتصادی-ماهنامه
بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی ،شماره  ،92-91ص.53-59 .
• مهری پرگو ،وجیحه« ،)1386( ،بررسی روابط ایران و آذربایجان» ،دفتر مطالعات سیاسی مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل.8649:
• مهری پرگو ،وجیحه و مهدی امیری« ،)1388( ،فرایند عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه و تاثیر آن بر ترتیبات منطقهای» ،دفتر مطالعات
سیاسیمجلسشورایاسالمی،شمارهمسلسل.10122:

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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ویژگیهایمعماریایرانی -اسالمی

درمعماریمساجدقرهباغ

هادی خوشبخ 
توش
▪

دان 
شآموختهمعماری

چکیده

با توجه به اینکه قبل از شروع جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال  ،1992منطقه

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

قرهباغ جزء خاک جمهوری آذربایجان محس��وب میشد ،پژوهش��گران معماری حوزه آذربایجان،
منطقه گنجه قرهباغ را یکی از گروههای معماری آذربایجان قرار میدهند ،علیرغم اینکه بیش��تر
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مردمان س��اکن قرهباغ پیرو دین مسیح هستند،اما شماری مسجد(همانند مسجد جامع شوشی)
در این منطقه ساخته شده است .ساختمانهای مذهبی این منطقه به خاطر داشتن مناره و گنبد
چشمگیر و از نظر طرح حجمی -فضایی؛ شاخص هستند .به دلیل اینکه قبل از بسته شدن پیمان
گلس��تان در سال  1813میالدی بین حکومت ایران و روس��یه،جمهوری آذربایجان (قبل از سال
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 1917نام آن ّاران و آلبانیای قفقاز بود) بهویژه منطقه قرهباغ ،از نظر ژئوپلیتیکی از زمان بنیانگذاری

حکومت مادها در همدان(در قرن هفتم قم) به ایران تعلق داش��ت ،بنابراین پیشینه فرهنگی این
منطقه ایرانی است و همچنین بنیان و پایه معماری این منطقه بهویژه منطقه قرهباغ ایرانی -اسالمی

است که در دورههای بعد ،معماران آذربایجان عناصر معماری غرب را با عناصر بومی معماری آنجا
درآمیختند که حاصل آن معماری امروزی آذربایجان و همچنین گنجه-قرهباغ است .با این وجود
هنوز بسیاری از ویژگیهای معماری اسالمی ایران در معماری این مناطق حفظ شده است ،همانند:
منارهها،گنبدها و شبس��تانهای مساجد که این س��ه عنصر از ویژگیهای معماری مساجد ایرانی
است .در این نوشتار ویژگیها و عناصر معماری ایرانی در معماری مساجد قرهباغ مورد بررسی قرار
میگیرد.
کلید واژه ها:قرهباغ،معماری ایرانی،مسجد (Qashatagh)،شوشی )(shushi

معمار بناهای مذهبی قرهباغ

صفی خان قرهباغی ساخته شدهاند .او فعالیتش را در سال  1860میالدی در شهر بردعه آغاز کرد
و در س��ال  1868میالدی مس��جدی را بر روی آرامگاه قدیمی امامزاده بنا نهاد( .آ .و .س�لامزاده).
این معمار سرشناس،س��اختمانها را بر اس��اس اصول معماری بومی طراحی و بنا کرده است .هنر
او محدود به منطقه قرهباغ و آذربایجان نمیش��ود .او در س��ال  1870میالدی مسجد تاتاری را در
اودس��ه و مس��جد قرهباغلیالر را در  1880میالدی در عشقآباد ساخته است .همه مساجد قرهباغ
س��اختار همانند :س��وار شدن طاقهای جناغی بر روی س��تونهای سنگی و سقفهای گنبدی و
تزئینات داخلی همس��انی دارند زیرا که همه آنها توس��ط یک معمار طراحی و س��اخته شدهاند
(فتحاهللیف .)39 :1375 ,نوآوری معمار قرهباغی در س��بک ،ترکیبی مش��خصی از تقس��یمبندی
فضای داخل س��اختمانهای مذهبی بود .به عبارت دیگر ،تقس��یمبندی فضای داخل به چندین

▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪

همه ساختمانهای مذهبی ساخته شده در نیمه دوم سده  19میالدی توسط معمار کربالیی

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

شبستان و بالکن به صورت نیمطبقه مخصوص بانوان است .همگونی فضای داخلی مسجد به خاطر
استاندارد بودن س��اختار ستونها،ویژگی طاقهای جناغی و یکسانی از نظر اندازه حاصل گردیده
اس��ت) .)Manoukian&Manoukian, 1988: 89یکی از آخرین آثار مذهبی ساخته شده در سال 1889
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توسط معمار قرهباغی ،مسجد ُکر یا گینو در شهر فضولی قرهباغ است که طرحی متقارن دارد .این
تقارن نتیجه قرارگیری در ورودی در سمت راست و سردری با طاق جناغی است ،همچنین تاالر
شبستان با ستونهایی استوار است (فتحاهللیف.)44 :1375 ،

مساجد قرهباغ:

بیشتر مساجد آذربایجان بهویژه منطقه قرهباغ در نیمه دوم سده  19میالدی به خاطر بهبود

شرایط اقتصادی ساخته شدهاند .این مساجد از نظر حجم و نمای ظاهری در ساختار حجمی فضایی
شهرها و روستاها دارای جایگاه مهمی بودند .امروزه نیز همانند نیمه دوم سده  19میالدی در بیشتر
مناطق جمهوری آذربایجان در میان ساختمانهای مذهبی ،مسجد به خاطر جایگاه کلیدی خود
در معماری اسالمی و بهکارگیری چشمگیرترین هنرهای معماری اسالمی ،جایگاه و ارزش خود را
حفظ نمودهاس��ت ،اما در منطقه ارمنینشین ناگورنو -قرهباغ وضع مساجد با بحرانیترین شرایط
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نمازخانه آن طرح چهارگوش دارد .این مسجد نیز با الهام از مساجد دیگر قرهباغ متشکل از چندین

روبهرو ميباش��ند ،برای مثال دو مسجد گوهریه باال و گوهریه پایین در شهر شوشی رو به ویرانی
▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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هستند .گزارشهای اخیر حاکی از این امر هستند که مسجد جامع شوشی (گوهریه باال) تبدیل به
محل نگهداری حیوانات شده است.

 -1پالن مسجد گوهرآغای پایین             -2پالن مسجد اقدام

مهمترین مس��اجد ناگورنو -قرهباغ در شهرهای شوش��ا ،اقدام و فضولی قرار دارند که به گونه
سهشبستانی ساخته شدهاند .دو شبستان نخست متقارن هستند ،همچنین تاالر نمازخانه بر روی
عناصر ساختمانی همچون :ستونها ،طاقهای قوسدار و گنبد بنا گردیده است .در دوران ساخت
مس��اجد آذربایجان ،عدم شناخت صحیح ش��رایط منطقه و ویژگیهای طراحی معماری اسالمی
باعث گردید تا طرحهایی نامناسب برای مساجد طراحی شود و عناصر معماری غربی به معماری
آذربایجان راه یافتند .این طرحها در سال  1839میالدی به تصویب نیکالی اول رسید اما به دلیل
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مناس��ب نبودن با ویژگیهای معماری مذهبی و بومی منطقه از سوی سازمان مذهبی مسلمانان
قفقاز مردود شناخته شد.اصول معماری اروپایی به اندازه معماری دیگر مناطق آذربایجان (همانند
معماری منطقه باکو) ،معماری منطقه قرهباغ بهویژه در روس��تاهای این منطقه را تحت تأثیر قرار
ن��داده اس��ت ) (Mkrtchyan, 1980: 127در جمهوری آذربایجان نواحی و مناطقی گوناگونی به وجود
آمدند که نحوه معماری ،طراحی ساختمانها و عوامل دیگر وابسته بدان به سویی هدایت شد که
خاص منطقه در دوران سرمایهداری بود ،زیرا که سرزمین آذربایجان ویژگیهای طبیعی ،تاریخی و
اقتصادی مخصوص به خود را داشت ،از این رو چند مکتب معماری منطقهای به وجود آمد،همانند:
باکو-آبشوران ،قوبا-گوسار ،گنجه-قرهباغ ،شاکی-زاکاتاال ،نخجوان -لنکران.
بناهای مذهبی دوره سرمایهداری به دلیل معماری بینظیر و چشمگیر ،سبک معماری خویش

را به بناهای مسکونی پیرامون خود انتقال دادند .و موقعیت اصلی خود را مستحکم نمودند .ارتفاع
با آغاز نیمه دوم س��ده  19میالدی ،مساجدی س��اخته شدند که تاالر نمازخانه سهشبستانی
دارند .عالوهبر منطقه قرهباغ در دیگر مناطق آذربایجان ،مساجدی به سبک معماری سهشبستانی
ساخته شدهاند (مشابه معماری این سبک را در دوره فئودالیسم ترکیه میتوان یافت) (فتحاهللیف،
.)47 :1375

▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪

زیاد مساجد قرهباغ باعث شده که از بناهای پیرامون خود چشمگیرتر باشند.

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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-3پالن مسجد گوهرآغای باال                               -4نمای مسجد گوهرآغای باال

عالوهبر مساجد سهشبستانی ،مساجدی هم هستند که پالنهای چهارگوش (همانند مسجد
جنس سنگ هستند و با شیشه تزئین شدهاند .بالکنهایی همانند این در بناهای مسکونی جمهوری
آذربایجان رواج بسیار داشتند .در چندین مسجد همانند مسجد قاسمبیگ ،بالکنها به صورت داالن
سرپوش��یدهای هستند که به عنوان دهلیز ورودی با زاویه نور مناسب کاربرد دارند .تاالر نمازخانه
مسجد اقدام بهشبستانها وبالکنهایی به صورت نیمطبقه تقسیم شده است،نمونه مشابه آن در
نمای ساختمانهای روباز دیده میشود ) )Manoukian&Manoukian, 1988:144ساختمانهایی همانند
این حکایت از ماهیت معماری داخلی به صورت حجمی وش��کلپذیری دارد .ویژگیهای معماری
بومی در مسجد آقدام مشهود است ،همچنین در طراحی و ساخت مسجد اقدام از مکتب التقاطی

1

و سبک اروپایی بهره گرفته نشده است.در معماری این مسجد عناصر و ویژگیهای معماری ایرانی
البته با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی به کار گرفته شده است.
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اقدام  )1870-1868دارند .در شماری از مساجد قرهباغ ،بالکنهایی در طبقه باال قرار دارند که از

مساجد شوشی:
▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

158

در منطقه قرهباغ مس��اجد فراوانی وجود دارد که همانطور که گفته ش��د مهمترین آنها در

ش��هرهای آقدام ،شوش��ی و فضولی قرار دارند .در ش��هر شوش��ی آثار تاریخی بسیاری است که از
معروفترین آنها میتوان به مس��جد حس��ن خان ،مسجد مهرنساء ،مسجد گوهریه باال و مسجد
گوهریه پایین (مسجد جامع شوشی یا مسجد پناه خان) اشاره کرد.
نمای اصلی مساجد شوشی به صورت ایوان ژرف یا گذرگاه طاقدار طراحی و ساخته شده تا با
دیگر بناهای اجتماعی شهر هماهنگی داشته باشد .در ساخت مساجد کوچک واقع در محلههای
مختلف ش��هر شوش��ی از مصالح بومآورد استفاده شده
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هر دو مسجد
به نماد و سمبل
شهرشوشی
معروفهستند.
اینمسجد
بهسبک
معماریایرانی
ساختهشده
و در واقع
میتوانگفت
که یک مسجد
ایرانیاست

است .تاالرهای نمازخانه مساجد شوشی به صورت سه-
شبس��تانی بنا شدهاند که دارای س��تونهای باربر گنبد
و ش��یروانیهای بلند هستند س��تونهای هشتگوش،
طاقهای ق��وسدار و گنبدهای نوکتیز عالوهبر کارکرد
تزئین��ی ،فض��ای نامناس��ب و بزرگ صحن مس��جد را
میپوشانند ).(ibid, 170

مسجد گوهریه پایین (مسجد جامع شوشی):
نام این مس��جد در زبان ترک��ی آذربایجانی

(Aşağı

) Gövhar Ağa məscidiاست که این نام در زبان آذربایجانی

به محل قرارگیری مسجد در محله پایین شهر شوشی اشاره دارد.مسجد دیگری همانند این مسجد
در محله باالی ش��هر در شوش��ی وجود دارد .هر دو مس��جد به نماد و سمبل شهر شوشی معروف
هستند .این مسجد به سبک معماری ایرانی ساخته شده و در واقع میتوان گفت که یک مسجد
ایرانی است.ساختمان مسجد گوهریه پایین به دستور گوهر آقا دختر ابراهیم خان ،هشت سال قبل
از ساخته شدن مسجد گوهر آقای باال ساخته شده است .مسجد گوهر آقای پایین برخالف مسجد
گوهر آقای باال دارای مناره است.بعد از جنگ  1992بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان این منطقه
تحت تس��لط ارمنستان اداره میشود ،این مسجد کاربری خود را از دست داد که در سال -2005
 2007اذعان شد که مسجد به صورت نیمهخرابهای درآمده است ،اگرچه ادعا شده بود این مسجد

در حال بازسازی است ،ولی شواهد حاکی از آن هستند که مسجد به صورت خرابه رها شده است
))http://en.wikipedia.org/wiki/Ashaghi_Govhar_Agha_Mosque

مسجد گوهریه باال:

▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪

 -4در ورودی مسجد گوهریه پایین
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نام این مسجد در زبان ترکی آذربایجانی به صورت ) (Gövhər Ağanın Cümə məscidiاست .آغاز
ساخت این بنای زیبا ،که احتماالً در 1182ق1768 /م به دست ابراهیم خلیل خان جوانشیر افتتاح
شده ،به سال 1169ق ،در دوره پناه خان ،باز می گردد .بنای عظیم این مسجد  ،که آن را مسجد
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گوهریه نیز می نامند ،در طول سده  19میالدی بارها تکمیل و تجدید بنا شده است .مسجد گوهريه
باال در میدان قدیمی و اصلی شهر واقع شده است .مسجدی که در سال  1837احداث گرديده بود
صفی خان قرهباغی س��اخته ش��د.این مسجد در میدان اصلی شهر شوش��ی قرار دارد .بسیاری از
ساختمانهای اطراف آن همانند مدرسه ،مغازهها و خانههای مسکونی با سبک معماری این مسجد
ساخته شدهاند .صفی خان قرهباغی در اصل بر روی طرح کلی نمای اصلی مسجد گوهرآغای باال کار
کرد.در این مسجد فضای ایوان سرپوشیده گسترش یافته و به دلیل اینکه ایوان به صورت فضایی
بسته است و حریم منظر آن کام ً
ال مشخص نیست ،بنابراین تمام نمای اصلی را دربرگرفته است.
در کنار مس��جد ،بنایی دو طبقه احداث ش��ده که دارای چهار کتیبه فارس��ی است .بر اساس
نوش��تههای کتیبه و صحبتهای افراد بومی احتماالً این بنا استراحتگاهی برای مسافران بوده و
در برخی از دورهها به عنوان مدرسه دینی از آن استفاده میشده است .کتیبه شامل اطالعاتی در
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بنا به دالیل نامعلوم ویران شده بود که دوباره در سالهای  1884-1883به دست معمار سرشناس

خصوص فردی به نام مشهدی حسین بن شهیدی میرسیاف است که در 1306ق دکان هایی را به
▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪

مسجد جامع وقف کرده و احتماالً ،این بنا نیز به کمک وی ساخته شده است .میرسیاف از بازرگانان
ثروتمندقرهباغ در قرن نوزدهم میالدی بوده است.

 -5درب ورودی به صحن اصلی مسجد باال          -6نمای داخلی صحن مسجد
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 -7وقفنامه ،کتیبه فارسی داخل صحن مسجد          -8منار ههای مسجد گوهریه پایین

نمای اصلی مس��جد با تکیه بر سرسرایی که دارای تزئینهایی است ساخته شده و ایوانهای

2

دوطبقه ،سرپوشیده و ستوندار با سقفی مسطح 3در جلوی بنا دارد .سر در سنتی جایگاه خود را به
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راهروهایی داده است که طاقهایی نیمدایره دارند .ساختهایی همانند این به عنوان حلقه بین ایوان
سرپوشیده و سردر جای گرفتهاند .طراحی این مسجد برگرفته و دنباله مسجدهای سه شبستانی و
چهار ستونی با گنبد مرکزی هستند)http://en.wikipedia.org/wiki/Yukhari_Govhar_Agha_Mosque) .

ویژگیهای معماری ایرانی اسالمی در مساجد قرهباغ:

 -1مناره:

میلهای مدور که از آجر ساخته شده است .مناره از مالط نرم ماسه ،شن ،آهک و خاکستر ساخته
شدهاس��ت .در ایران ،منارههای پیش از اس�لام اغلب مربعی شکل بودند و بیشتر برای راهنمايی
درراه ماندگان کاربرد داشتند ولی در دوران اسالمی به شکل استوانه یا مخروطی ساخته
مسافران و 

میشدند .از اوایل قرن هفتم ساختن مناره های زوج یا دوگانه در سردر ایوان مساجد و مقابر معمول
مس��اجد قرهباغ ایوانی سرپوشیده با سه دهانه دراز و بلند و منارههایی در دو سو ساخته شدهاند و
خط اصلی نیمدایرهای گنبد ،از پشت آنها دیده میشود .همچنین به سبب حجم متقارن ،بنایی
باش��کوه به وجود آوردهاند .در منارههای مس��اجد قرهباغ ،در پائین نوک مناره به سوی قبله پنجره
پهنی س��اخته ش��ده ،این پنجره بالکن کوچکی دارد که بر کنس��ولی تکیه دارد و از پهلو به شکل
طاقچهای یا طاق جناغی است.
پایه یا س��کو :مربعیش��کل یا چندپهلو بوده که بدنه یا ساقه مناره در وسط آن قرار میگیرد.
منارههای بلند مساجد در مقابل حجم افقی با طاقهایی به شکل گرد قرار میگیرند .بدنه استوار
منارههای تراشداری که از آجر پخته ساخته شدهاند به صورت ترکیبی مرتفع هستند .منارهها به
صورت هنرمندانهای ساخته شدهاند ،زیرا که دارای نیمرخ برازنده و جهتگیری مناسب هستند و
بدون آنکه با فضای درونی س��اختمان هماهنگ ش��ده باشند،قسمت سر در ورودی حیاط مسجد
را تش��کیل میدهند (فتحاهللیف .)38 :1375 ,در دهههای  50و 60س��ده  19میالدی ،منارههای
مس��اجد بدین س��بک در معماری بناهای مذهبی شهر شوشی به کار رفتند که با بناهای مذهبی

▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪

ش��د (پیرنیا ،(O’Kane, 2002) )467 :1387 ،در نیمه دوم س��ده  19میالدی ،نمای اصلی برخی از
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ایران ،ترکیه و آسیای مرکزی از نظر نحوه ساخت ،تناسب و شکل نوک مناره متفاوت هستند.

قس��متی است از مس��جدهای بزرگ که دارای سقف هستند .شبستانها فضاهای سرپوشیده
و دارای س��تونهای همس��ان و موازیاند که از یک طرف به صحن مس��جد راه دارند .صحن یک
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 -2شبستان

 -9نمای مسجد گوهرآغای پایین

طرفه :تحت تاثیر الگوی مسجد پیامبر(ص) در بیشتر مساجد اولیه که در قرن اول هجری ساخته
▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪
فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی
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شده بودند از قبیل مسجد کوفه و بصره حیاط در یک طرف زمین قرار می گرفت .پیرامون حیاط
رواقهایی در یک ،دو ،سه و یا چهار جبهه میساختند که عالوه بر جنبههای عملکردی آن تاکیدی
بر محصور بودن فضای حیاط بود .رواق ها در جهت قبله عریض ش��ده و شبس��تان مس��جد را به
وجود میآوردند .در ایران مس��جدها چهار الگو 4داشتهاند که یکی از آنها مسجد شبستانی است.
که بنابر گفته پیرنیا ( )152 :1387مسجدهای شبستانی میانسرای و پیشگاه سرگشادهای دارند
روبه قبله
که پیرامون آن را شبستانهای چهلستون و ُستاوند گرفته و در بیشتر آنها دهانه میانی 
است و دهانه روبهروی آن پهنتر و گشادهتر از دهانههای دیگر است .نمونههای این سبک معماری
در س��راهای باستانی سیستان وجود دارد (همان.)260 :بیش��تر مساجد منطقه قرهباغ به صورت
سهشبستانی طراحی و ساخته شدهاند ،البته مساجدی با بیش از سه شبستان در منطقه گنجه و
شماخی وجود دارد .ظهور مسجد سهشبستانی یا بیش از سه شبستان با هدف دستیابی به بنای
مناسب با فضایی بزرگ بوده است،زمانی که تاالر نمازخانه با گنبدهایی کوچک پوشیده باشد ،در
مواقع لزوم میتوان بخش درونی مسجد را از هر سویی گسترش داد ،بدون آنکه اصول کلی پالن
مسجد دگرگون شود .در مساجد سهشبستانی قبل از تاالر دهلیز ورودی قرار دارد .این مساجد به
صورت التقاطی ساخته شدهاند ،زیرا که در ترکیب حجمی مکانی و نمای آنها از قسمتبندیها
و عناصر ستوندار معماری ،پنجرههای نعلیشکل و سردرهای دارای طاق و قوس بهره گرفته شده
است ).)Manoukian&Manoukian, 1988:191
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-3گنبد

س��قف یا س��اختمان بیضیش��کل که غالباً با آجر بر فراز معابد و مساجد و یا قبور و آرامگاهها

میسازند.پوش��ش گنبد در ایران پیش��ینه ای دیرینه دارد .کمبود چوبهای استوار و کشیده در
ایران باعث ش��د که پوشش ُس��غ یا گنبد رواج پیدا کند .با توجه به شواهد باستانشناسی و بنابر
گفته ابن بلخی 5کهنترین پوش��شگنبدی در ایران در ش��هر فیروزآباد فارس واقع ش��ده اس��ت
) .)O’Kane, 1995: 484گنبدسازی آنچنان در دوره ساسانی رواج یافته بود که پوششهای گنبدی،
دقیقترین سازههای هندسی بدون قالب در معماری آن دوران هستند .در تزئینات گنبدی برخی
از مس��اجد قرهباغ همانند مساجد شهر فضولی ،طاقهای جناغی باربر گنبد دارای طرحی ضعیف

و نزدیک به شکل یک نیمدایره هستند ،ولی ویژگیهای ساختمان؛ فضای درون ،ستونهای طاق
مس��جد جمعه در ش��هر ایچری ،گنبدی مخروطیش��کل دارد که مزین به کاشیهای آبی رنگ
است(فتحاهللیف.)52 :1375،گنبد مسجد مهرنساء گنبدی دو پوسته گسسته با پوشش بیرونی نار
(پیازی) اس��ت .س��قف مساجد گوهریه باال و گوهریه پایین در شوشی با چندین گنبد ریز و کوتاه
پوش��انده شده است .گنبدهای چوبی هم در منطقه قرهباغ قابل مشاهده هستند که برای ساخت
گنبد چوبها را در گوشههای بشن 6سوار میکردند و بر روی هم میچیدند تا همانند سبد جمع
میشد و ساخت گنبد چوبی به اتمام میرسید .فضای زیر این گنبدها را معموالً بزرگترین اتاق
تشکیل میدهد.

 -4محراب:

جایی از مسجد (معموالً با معماری خاص) در سمت قبله که امام جماعت هنگام نماز خواندن

در آنجا میایستد .مسجد جمعه شهر ایچی محرابی دارد که دارای تزئینات زیبا و چشمنواز است.
محرابها توس��ط تزئینهایی همانند کتیبههایی با مضامین مذهبی از بقیه قس��متهای درونی

▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪

و قوسدار و عناصر معماری آن ،ادامه و دنباله بومی این منطقه (معماری ایرانی -اس�لامی) است.
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مسجد متمایز گشتهاند (پیرنیا .)159 :1387 ،محرابهای مساجد قرهباغ تزئینات گچبری سادهای
دارند و با دو طاقنمای مجوف در مس��اجد ظاهر میش��وند که هر قوس طاقنما دارای دو ستون و
طاقنمای محرابها اغلب کتیبهها قرار میگیرند که بیشباهت به محرابهای ایرانی نیستند .برخی
از مسجدها محرابهای سنگی دارند که تمام ویژگیهای محرابهای گچی را دارند .محرابهای
گچبری به دلیل جنس آنها اغلب آسیب فراوانی دیدهاند اما محرابهای سنگی در مقابل مخاطرات
محیطی مقاومت زیادی دارند ))Mkrtchyan, 1980: 111

نتیجهگیری:

معماری منطقه قرهباغ ،از جمله ساختمانهای مذهبی از نظر تجزیه و تحلیل موضوعی ،مفهوم

معماری ،ساختار بهیادماندنی تراکم حجمی ،حفظ اصول ،ویژگیها و عناصر معماری بومی دارای
جایگاه خاصی است.
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هر ستون دارای دو سرستون دارد .این ستونها میتوانند به صورت تزئینی باشند .روی قوسهای

هر چند که بیشتر آثار معماری منطقه قرهباغ در دورهای ساخته شده که دیگر این منطقه از
▪ ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در معماری مساجد قرهباغ ▪
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لحاظ ژئوپلیتیکی در قلمرو ایران نبود ،اما به دلیل پیش��ینه تاریخی یکسان خود با دیگر مناطق
ایران،پایه و بنیان معماری آن ایرانی -اسالمی است و بیشتر ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی
را حفظ کرده اس��ت ،از جمله برخی از سازههای مساجد همانند :مناره ،گنبد ،شبستان و محراب
که در این مقاله مورد بررس��ی قرار گرفتند.مفهوم شبستان مسجد از عناصر معماری ایرانی است
که در مس��اجد قرهباغ به صورت مس��اجد سهشبستانی یا بیش از س��ه شبستانی نمود پیدا کرده
اس��ت .گنبدهای ساخته شده در مس��اجد قرهباغ ،شکوه و عظمت گنبدهای دیگر مناطق ایران را
ندارند و اغلب از ساختار هندسی نامناسب و از استحکام کافی برخوردار نیستند .محرابها ظريف
ترین و زیباترین آثار مساجد هستند،محراب در مساجد قرهباغ همانند محرابهای مساجد ایران
مقدسترين جاي گنبد خانهها ،ايوانها و شبستانهاي مساجد بودهاندكه جهت قبله را مشخص
ميكرد و تزئینهای ساده گچبری دارند .محرابهای مساجد قرهباغ در مقایسه با محرابهای ایرانی
تزئینات و ظریفکاریهای هنری سادهای دارند.
در مجموع میتوان گفت که با اینکه جمهوری آذربایجان بهویژه منطقه قرهباغ بیش��تر اصول،
عناصر و ش��الوده معماری ایرانی -اسالمی را حفظ نمودهاند اما به نظر میرسد تحت تأثیر عوامل
دیگري همچون شرایط اجتماعی ،اقتصادی و نفوذ فرهنگهای دیگر ،ویژگیهای معماری ایرانی در
این منطقه جایگاه اصلی خود را نتوانسته به گونهای صحیح حفظ کند و در مقابل فرهنگ معماری
اروپایی ،در حال تسلیم شدن بوده و هست.
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مردم ش��ریف ایران و کش��ورهای منطقه قفقاز به ویژه جمهوری آذربایجان استحضار دارند ،روند
اجرایی همایش بینالمللی قرهباغ همزمان با برگزاری مراس��م رونمایی از فراخوان این همایش در
دانشگاه تبریز از پنجم تیرماه  1392آغاز شد.
این مراسم که با حضور مسئولین تشکلهای مردمی قرهباغی جمهوری آذربایجان برگزار شد
به نحو شایس��تهای مورد اس��تقبال رسانهها و مراکز علمی و دانش��گاهی داخلی و خارجی به ویژه
جمهوری آذربایجان قرار گرفت به گونهای که در مهلت مقرر بیش از  150مقاله از دانش��گاههای
ایران ،جمهوری آذربایجان ،روسیه و ترکیه به کمیته علمی همایش واصل و مورد داوری قرار گرفت.
دس��تاندرکاران همایش ،در حال تمهید مقدمات نهای��ی این همایش ابتکاری بودند و حتی
مجموعه چکیده مقاالت همایش آماده و سایر اقدامات اساسی برگزاری همایش انجام یافته بود که
متاسفانه انتشار برخی اخبار در جمهوری آذربایجان موجب تعجب و تاسف گردید.

از چند روز قبل تعداد قلیلی از رسانههای آذری تحت تاثیر محافل طرفدار تداوم اشغال قرهباغ،
مبادرت به سیاهنمایی در خصوص اهداف این همایش نمودهاند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
از س��وی دیگر برخی مسئولین تش��کیالت آزادی قرهباغ جمهوری آذربایجان روز دوشنبه  6آبان
مجهولالهویه جمهوری آذربایجان علیه میهمانان آذری همایش بینالمللی قرهباغ خبر داده و اظهار
داشتهاند که ماموران فوق گفتهاند :شما حق ندارید به این همایش بروید!!!
لذا با توجه به موارد فوق و نیز در واکنش به قدر ناشناس��ی غیرقابل انتظار و اعتراض رس��می
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان نسبت به همایش بینالمللی قرهباغ که برگزاری آن ،هدفی
جز محکومیت اشغالگری و تاکید بر تمامیت ارضی و استقالل این کشور مسلمان نداشته و مورد

▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

 1392طی مصاحبه با سایت آذری سالم نیوز و برخی سایتهای دیگر از شروع تهدیدات ماموران

استقبال شدید مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار گرفته است ،فعال برخالف میل باطنی ،زمان
برگزاری همایش به تعویق انداخته میشود.
امید اس��ت در آینده نزدیک با تغییر رویکرد برخی رسانههای ضد ایرانی جمهوری آذربایجان
که تحت تاثیر البیهای مدافع اشغالگری و با حمایت برخی محافل دولتی جمهوری آذربایجان به
سیاهنمایی علیه این همایش پرداختهاند؛ زمینه برگزاری شایسته همایش با حضور اساتید و اصحاب
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رس��انه جمهوری آذربایجان فراهم گردد تا مسلمانان این کشور ،به ویژه آواره گان قره باغ از نتایج
مثبت و موثر آن برخوردار شوند.
مصالح ،نیاز به بازگویی آنها نمیبینند ،مطرح خواهند کرد.
			

دبیرخانه و کمیته علمی همایش بینالمللی قرهباغ

▪ سال دوازدهم ▪ شماره  35و ▪ 34بهار و تابستان ▪ 1392

بدیهی اس��ت دس��ت اندکاران همایش در صورت لزوم ،مواردی را که فعال بنا به رعایت برخی

▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

رئیس همایش بین المللی قره باغ:

در واکن�ش ب�ه قدرناشناس�ی برخ�ی رس�انهها و محاف�ل جمه�وری
آذربایجان ،تاریخ برگزاری همایش بینالمللی قرهباغ به تعویق افتاد

به گزارش آران نيوز :دکتر محمد علی متفکر آزاد در گفتگو با خبرنگاران  ،اظهار داش��ت  :از

چند روز گذشته همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری همایش بینالمللی قرهباغ ،برخی تحرکات
رسانهای مشکوک در جمهوری آذربایجان آغاز شده است که بر اساس برخی شواهد ،عوامل رژیم
صهیونیستی در پشت پردهی این اقدامات قرار دارند.
وی با بیان اینکه طی یک هفته گذش��ته در چندین نشریه و س��ایت آذری ،سیاهنماییهایی
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بخشهایی از یک حرکت سازماندهی شده ضد ایرانی و البته ضد آذربایجانی است که هیچ شخص
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یا گروهی جزء صهیونیستها و محافلی که منافع آنان در تداوم اشغال قرهباغ است ،از این اقدامات
نفع نمیبرند.
رئیس دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تبریز تصریح کرد :طی روزهای اخیر برخی از مس��ئولین
تشکیالت آزادی قرهباغ جمهوری آذربایجان در مصاحبه با برخی رسانههای آذری ،از آغاز فشارها و
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محدودیتها توسط برخی ماموران مجهولالهویه علیه افرادی که قصد شرکت در همایش بینالمللی
قرهباغ را داشتند ،خبردادهاند.
دکتر متفکر آزاد با یادآوری اینکه رسانهها و حتی برخی مقامات آذری از زمان رونمایی فراخوان
همایش بینالمللی قرهباغ تا کنون دیدگاه مثبتی به این همایش داشتند ،گفت :تغییر ناگهانی موضع
برخی از آنان احتمال دخالت بیگانگان در این تغییر موضع را بشدت تقویت میکند.
رئیس همایش بینالمللی قرهباغ در بیان اهداف اصلی این همایش اظهار داشت :همانگونه که
از نوع طراحی لوگوی همایش مشخص است ،دست اندرکاران برگزاری همایش بینالمللی قرهباغ،
منطبق با مقررات بینالمللی از جمله اصل تمامیت ارضی کشورها و مطابق با چهار قطعنامه سازمان
ملل متحد؛ قرهباغ را جزئی از خاک آذربایجان دانسته و قائل به بازگشت آن به محدوده جغرافیایی

و سیاسی جمهوری آذربایجان است ،که این موضوع در جهت پرواز پرنده صلح در لوگوی همایش
معلوم است.
وی؛ اس��تفاده از پرنده را در لوگوی همایش ،نش��انه اعتقاد متولیان برگزاری همایش به لزوم
و نیز رنگ سفید نماد صلح و دوستی است.
رئیس همایش بینالمللی قرهباغ؛ همچنین تاکید بر لزوم ایفای نقش کش��ورهای منطقهای و
تکیه بر سرمایه اجتماعی و اعتقادی مردم مسلمان منطقه در حل بحران قرهباغ را از دیگر اهداف و
پیامهای این همایش دانست و افزود :این مهم نیز در لوگوی همایش مستتر است.
دکتر متفکر آزاد با بیان اینکه «ما برای وصل کردن آمدیم» یاد آور شد :مردم آزاده جمهوری

▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

بازگشت صلح و دوستی و زندگی مسالمت آمیز به منطقه دانست و گفت :در ادبیات سیاسی ،پرنده

اس�لامی ایران ،همواره خواهان استقالل واقعی و حفظ تمامیت ارضی همه همسایگان خود بوده
است و ما نیز معتقدیم این مهم در سایه درک متقابل دولت و مردم کشورها از جمله دولت و مردم
جمهوری آذربایجان از یکدیگر قابل تحقق است.
لذا؛ اکنون که برخی نشریات آن کشور با خطگیری از دشمنان مردم ایران و آذربایجان شروع
به سیاهنمایی نمودهاند و برخی افراد که طبیعتا نمیتوانند بدون اجازه محافل دولتی فعالیت نمایند،

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

171

مشکالت و محدودیتهایی را برای میهمانان آذری همایش ایجاد میکنند و مهمتر از اینها متولیان
دستگاه دیپلماسی این کش��ور ارزش ابتکارارزشمند محافل علمی و فرهنگی ایران را نمیدانند و
این همایش علمی– مردمی؛ برخالف میل باطنی خود تصمیم گرفتهایم فعال زمان برگزاری همایش
را به تعویق بیندازیم و امیدواریم اساتید دانشگاه ،فعاالن رسانهای مستقل و منصف و همه فعاالن
فرهنگی و اجتماعی جمهوری آذربایجان که متوجه اهمیت و اهداف واقعی همایش شدهاند ،اندک
محافل و رس��انههای آذری وابسته به آنان را که هنوز دوست و دشمن واقعی خود را نشناختهاند،
به الویتهای اساسی منطقه و لزوم آزادی قرهباغ با استفادها از پتانسیلهای کشورهای اسالمی ،را
آگاه نمایند.
دکتر متفکر آزاد در پایان از همه اس��اتید و پژوهش��گران داخلی و خارجی که برای همایش
بینالمللی قرهباغ ،مقاله یا چکیده مقاله فرستادهاند تشکر کرده و وعده داد از این مقاالت علمی به
نحو مطلوبی استفاده شود.
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حتی به آن معترض میشوند ،بعنوان اعتراض به عملکرد این رسانهها و محافل ،ما به عنوان متولیان

وی همچنین از رسانههای جمهوری اسالمی ایران و نیز رسانههای جمهوری آذربایجان که طی
چند ماه گذشته اخبار مرتبط با همایش را به نحو شایسته و واقعی پوشش دادهاند ،قدردانی نموده و
تاکید کرد :ما اقدام غیر منصفانه چند رسانه آذری را توهین آنها به مردم غیور و مسلمان آذربایجان
▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

و عموم فعاالن رسانهای آن کشور میدانیم و امیدواریم شاهد تغییر اساسی در رویکرد آنان باشیم
تا زمینه برگزاری شایسته همایش فراهم شود.
رئیس همایش بینالمللی قرهباغ در پایان تاکید نمود :ما در برگزاری این همایش ذینفع نبودیم
که آن را حتی با اعتراض طرف آذری پاس��خ دهیم .ما میخواستیم به مطالبه چندین ساله مردم
مسلمان آذربایجان پاسخ صادقانه دهیم ،ولی گویا برخی محافل آذری نگران این موضوع و همگرایی
مردم دو کش��ور هستند که الزم است آنان بدانند ما حساب عموم مردم جمهوری آذربایجان را از
آن عده قلیل جدا دانسته و خود را مقید به حمایت همه جانبه از مسلمانان این کشور میدانیم.
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ناگفتههای دبیر علمی همایش بینالمللی قرهباغ

تعوی�ق همای�ش دراعت�راض ب�ه اقدام�ات غی�ر قابل قب�ول جمهوری
آذربایجان

•دیگر ،بیست سال قبل نیست که هم از کمکهای همه جانبه مردم و دولت ایران منتفع
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شوند و هم به تبلیغ علیه ایران بپردازند
•متولیان همایش ،تحت تاثیر سیاهنماییهای رسانهای و یا به دلیل اعتراضات دیپلماتیک
طرف آذری ،اقدام به تعویق همایش ننموده اس�ت ،چه اینکه این همایش اقدامی دولتی
نبود تا متولیان آن مجبور باش�ند خواس�تههای دولت جمهوری آذربایجان را اجرا نماید،
بلکه این تعویق؛ واکنش و اعتراضی جدی به اقدامات غیر قابل قبول طرف آذری است
•این همایش نه تنها علیه دولت جمهوری آذربایجان نیست  ،بلکه دقیقا در راستای حمایت
از تمامیت ارضی و منافع ملی دولت و مردم جمهوری آذربایجان میباشد
•ش�رط برگزاری این همایش و اساسا هر اقدام حمایتی دیگر از سوی مردم ایران ،صداقت
طرف آذری و اذعان به کمکهای مستمرایران میباشد.

•طبیعتا دولت جمهوری آذربایجان درش�رایط طبیعی ،بایس�تی از این همایش اس�تقبال
مینم�ود که البته چند ماه قبل ،همی�ن کار را هم نموده بود ،اعتراض اخیر وزارت خارجه
جمهوری آذربایجان به این همایش ،اقدامی غیر منتظره و تحت تاثیر محافل طرفدار تداوم
•در جمهوری آذربایجان ،برخی اشخاص و محافل ضد ایرانی با زمینهسازی برای تعویق این
همایش ،منافع شخصی و حزبی خود را به منافع ملی این کشور ترجیح دادند.

به گزارش آران نیوز ،دکتر محمد علی پرغو ،دبیر علمی همایش بینالمللی قرهباغ؛ در گفتگو با
خبرنگاران ،نکات مهمی در ارتباط با این همایش و دالیل تعویق آن مطرح نموده است:

▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

اشغال قرهباغ ارزیابی میشود

▫ همایش بینالمللی قرهباغ که قرار بود  15آبان (ششم نوامبر) در تاالر وحدت دانشگاه تبریز
برگزار شود ،به دلیل قدرناشناسی برخی رسانهها و نیز اعتراض رسمی وزارت امور خارجه آذربایجان،
ت��ا زمان اصالح رویکرد آنان به تعویق افتاد ،این همایش از چنان اهمیتی بین اس��اتید و نخبگان
دانش��گاهی و نیز فعاالن رس��انهای ایران و جمهوری آذربایجان برخوردار گردیده است که از زمان
برگزاری مراسم رونمایی از فراخوان همایش در تیر ماه سال جاری تا کنون و به ویژه پس از اعالم
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تعویق زمان برگزاری آن ،به یکی از مهمترین سوژههای خبری رسانههای مناطق شمالغرب ایران
اس�لامی و نیز رسانههای مختلف جمهوری آذربایجان تبدیل گردیده و در این میان طی روزهای
افکار عمومی الزم اس��ت مطالبی را به اجمال مطرح نمایم ،هرچند در اطالعیه دبیرخانه و کمیته
علم��ی همایش و نیز مصاحبه رئیس محترم همایش با اصحاب رس��انه ،مطالب الزم در خصوص
اهداف و دالیل تعویق همایش مطرح شده است:
▫ از بدو اعالم برگزاری این همایش علمی غیر دولتی ،تا حدود دو هفته قبل از این؛ که هنوز
سیاهنمائیهای برخی رسانههای جمهوری آذربایجان ،در خصوص همایش بینالمللی قرهباغ شروع
نشده بود ،یکی از کشورهای همسایه جمهوری اسالمی ایران که برگزاری این همایش را مغایر با
منافع ملی و سیاستهای خود میدید ،به انحاء مختلف نسبت به برگزاری همایش اعتراض مینمود
که وزارت امورخارجه کشورمان نیز اعتراض آنان را به دبیرخانه و کمیته علمی همایش منتقل نموده
بود ،لیکن از آنجائیکه این همایش ،ابتکاری غیر دولتی و اقدامی علمی جهت یاد آوری لزوم رعایت
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اخیر ،برداشتهای مختلفی از دالیل تعویق زمان برگزاری آن ارائه شده است .لذا به منظور تنویر

مقررات بینالمللی مانند «اصل تمامیت ارضی دولتها » و نیز قطعنامههای سازمان ملل متحد و...
بود؛ هیچ تغییری در روند برگزاری همایش به وجود نیامد و متولیان همایش با نهایت استقالل در
حال تمهید مقدمات همایش بودند.
▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

▫ خوشبختانه به دلیل همکاری مجموعههای مختلف و اهتمام جدی دست اندرکاران همایش
نسبت به برگزاری شایسته و به موقع آن ،اقدامات مقدماتی مانند تعیین محل برگزاری همایش،
آمادهسازی مجموعه چکیده مقاالت ،دعوت بخشی از میهمانان خارجی همایش و ...انجام شده بود.
▫ از حدود دو هفته قبل ،برخی نشریات و رسانههای جمهوری آذربایجان (از قبیل اوالیالر،گوندوم
خبر و )...که تا قبل از این ،اخبار مثبت و واقعی در خصوص س��فر اتحادیه آزادی قرهباغ جمهوری
آذربایجان به تبریز منتشر نموده بودند ،شروع به سیاهنمایی در خصوص اهداف همایش نمودند که
برای دست اندرکاران همایش ،مایه تعجب و تاسف بود.

فصلنامهتحقیقی،مطالعاتی

174

▫ اع�لام برخی میهمانان آذری همایش مبنی بر تهدید آنان از س��وی ماموران دولتی و ایجاد
ممنوعیت برای آنان در خصوص س��فر به ایران از یک س��و و اقدام غیر قابل پیشبینی و غیر قابل
انتظار وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در اعتراض به برگزاری همایش از سوی دیگر ،دست
اندرکاران همایش را به اتخاذ واکنشی مناسب و تعویق زمان برگزاری همایش وادار نمود.
▫ برخی کارشناسان ایرانی و آذری در یاداشتهای مختلفی ،تعویق زمان برگزاری همایش به
دلیل اعتراضات دیپلماتیک طرف آذری را رویکردی غیر منطقی دانس��ته و برگزاری همایشهای
ض��د ایرانی متعدد در جمهوری آذربایجان علیرغم اعتراض دیپلماتیک ایران را دلیل غیر منطقی
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بودن تصمیم دست اندرکاران همایش بینالمللی قرهباغ دانستهاند؛ الزم است به کارشناسان فوق و
همه مردم ایران و جمهوری آذربایجان اعالم شود که مقایسه این همایش با همایشهای ضدایرانی
دولت جمهوری آذربایجان ،مقایسهای معالفارق است .این همایش نه تنها علیه جمهوری آذربایجان
نیس��ت ،بلکه دقیقا در راس��تای حمایت از تمامیت ارضی و منافع مل��ی دولت و مردم جمهوری
آذربایجان میباش��د .لذا انتظار دس��ت اندرکاران همایش ،نه اعتراض طرف آذری؛ بلکه تمجید و
قدردانی و بهرهبرداری آنان از این همایش بود.
▫ از آنچه گفته شد ،بایستی این نکته مشخص گردیده باشد که متولیان همایش تحت تاثیر
س��یاهنماییهای رس��انهای و یا به دلیل اعتراضات دیپلماتیک طرف آذری اقدام به تعویق همایش
ننموده است ،چه اینکه این همایش اقدامی دولتی نبود تا مجبور باشد خواستههای دولت جمهوری

آذربایجان را اجرا نماید ،بلکه این تعویق؛ خود ،اعتراضی به اقدامات غیر قابل قبول طرف آذری است
که پیش از این ،همواره خواس��تار حمایت ایران از دولت و مردم جمهوری آذربایجان بودند .دست
اندرکاران همایش ،علیرغم همه مشغلههای علمی و اجرایی خود و با وجود الویتهای اساسی دیگر،
دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی با ملت بزرگ ایران هستند ،اقدام به برگزاری این همایش نموده
است و لذا هیچ گونه قدرناشناسی از سوی دولت یا برخی محافل ضد ایرانی این کشور را برنمیتابد.
بایستی به مقامات آذری یادآور شد که دیگر بیست سال قبل (اوایل استقالل جمهوری آذربایجان)
نیست که هم از کمکهای همه جانبه مردم و دولت ایران منتفع شوند و هم به تبلیغ علیه ایران
بپردازند .درحال حاضر ش��رط برگزاری این همایش و اساسا هر اقدام حمایتی دیگر از سوی مردم

▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

صرفا در راس��تای حمایت از حقانیت و دفاع از مردم مس��لمان و غیرتمند جمهوری آذربایجان که

ایران ،صداقت طرف آذری و اذعان به کمکهای مستمر ایران میباشد.
▫ البته ،دس��ت اندرکاران همایش ،متوجه رویکرد مثبت بسیاری از فعاالن قرهباغی جمهوری
آذربایجان ،روسای برخی احزاب سیاسی ،بسیاری از اصحاب رسانه و حتی نظرات شخصی برخی
مقامات رس��می آذری میباش��د و اتفاقا دلیل تعویق و نه لغو همایش؛ اقدام مثبت این اشخاص و
محافل بوده است.
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▫ دست اندرکاران همایش ،در خواستهای التماس گونه سفیر جمهوری آذربایجان از معاون
پارلمان��ی رئیس جمهوروقت ای��ران در«همایش بین المللی  »2010در دانش��گاه تهران مبنی بر
در خواستهای مشابه آنان در تمامی مالقاتهای مقامات آذری با مقامات ایرانی را یادآوری نموده و
اعالم مینماید رفتارهای اخیر آنان نشان میدهد که حتی درخواستهای آنان توام با صداقت نیست.
▫ مسئولين همایش که جملگی ،اساتید دانشگاهی و فعاالن فرهنگی میباشند به صورت کامل
به اهمیت و لزوم عدم دخالت در امور س��ایر کش��ورها واقف بوده و هیچ گاه در صدد این امر مغایر
با کنوانسیونها و مقررات بینالمللی نیستند .در عین حال متولیان برگزاری این همایش؛ بررسی
علمی منازعهای که در جوار مرزهای کشورمان و فیمابین دو همسایه ایران هنوز به سرانجام قطعی
نرسیده و عواقب آن عالوه بر طرفین ،متوجه جمهوری اسالمی ایران میباشد را به هیچ وجه مصداق
دخالت در امور داخلی دیگران نمیداند .حتما طرفین منازعه به این واقعیت اذعان دارند که جمهوری
اسالمی ایران تا کنون از ناحیه این منازعه متحمل خسارتهای مادی و معنوی بسیاری شده است.
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حمایت فرهنگی و دانشگاهی ایران ازمسلمانان آذربایجان و اعتراض روشن به اشغالگری ارامنه و نیز

▫ دست اندر کاران این همایش ،عوامل پشت پردهی اصلی اقدامات منفی رسمی و غیر رسمی
جمهوری آذربایجان نسبت به همایش بینالمللی قرهباغ را ،مدافعان تداوم اشغال قرهباغ میدانند که
متاسفانه دارای البیهای قوی در ارکان سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و رسانهای این کشور هستند.
▪ داليل تعويق همايش بينالمللي قرهباغ ▪

در حقیقت در جمهوری آذربایجان ،برخی اشخاص و محافل ضدایرانی با زمینهسازی برای تعویق
این همایش ،منافع شخصی و حزبی خود را به منافع ملی این کشور ترجیح دادند.
▫ متوليان همایش ،ضمن حمایت از سیاست خارجی کشورمان در قبال جمهوری آذربایجان
که همواره س��عی در بهبود روابط با این کش��ور را داشته و حتی با سعه صدر ،بی مهریهای آنان
را تحمل نموده ،امیدوارند مس��ئولین دیپلماس��ی جمهوری اس�لامی ایران ،صریحا در خصوص
اعت��راض دیپلماتیک و غیر قابل کتمان وزارت امورخارجه آذربایجان نس��بت به برگزاری همایش
بینالملل��ی قرهباغ اطالع رس��انی نمایند ،تا افکار عموم��ی ایران و آذربایج��ان در جریان رویکرد
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Azərbaycanın mediasının qarayaxmaları, nə də diplomatiyasının etirazına görə konfransın
keçirilməsini təxirə salmamışdır.Çünki bu konfrans dövlət tərəfindən təşkil edilməmişdi ki, onun
təşəbbüskarları Azərbaycan dövlətinin istəyinə uyğun olaraq konfransı təxirə salmağa məcbur
olsunlar. Bu təxirə salma, həmişə İranın dövlət və xalqının dəstəyini istəyən Azərbaycan
dövlətinin qəbuledilməz hərəkətinə ciddi bir etirazdır.
Konfransın təşəbbüskarları özlərinin icra edilməsi lazım olan önəmli işlərinin çox olmasına
baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının qeyrətli müsəlman xalqının haqqını müdafiə etmək
məqsədilə bu konfransı keçirməyi öhdələrinə almışdılar. Ona görə də Azərbaycan tərəfinin
təşəkkürünü, yaxud bu ölkənin anti-İran dairələrinin fikrini nəzərə almır. Azərbaycan dövlət
rəsmilərinə xatırlamaq lazımdır ki, artıq Azərbaycanın təzə müstəqillik qazandığı 20 il bundan
qabaqkı dövr deyilki, İran dövlətinin və xalqının hərtərəfli yardımlarından faydalanalar, həm də
İran əleyhinə təbliğat aparalar. Hal-hazırda bu konfransın keçirilməsinin şərti və ümumiyyətlə
İran xalqı tərəfindən atılan hər dəstək hərəkəti Azərbaycan tərəfinin sədaqəti və İranın daimi
köməklərini etiraf etməsi ilə şərtlənir.
- Əlbəttə, konfransın təşəbbüskarları Azad Qarabağ Uğrunda Alyansın üzvlərinin, bəzi siyasi
partiyaların başçılarının, bir çox mətbuat və qələm əhlinin, hətta Azərbaycanın bəzi rəsmilərinin
şəxsi nəzərlərində müsbət yanaşmaya diqqət etmişdir və bu müsbət nəzərlərə görə konfransı
ləğv etməmiş və təkcə onun keçirilməsini gecikdirməklə kifayətlənmişdir.
- Konfransın təşəbbüskarları Tehran Universitetində keçirilən "2010 Benəlxalq
Konfransında"Azərbaycan Respublikasının səfirinin İran Prezidentinin Parlament müavininə
İranın universitet və mədəniyyət mərkzlərinin Azərbaycan müsəlmanlarını dəstəkləmsi və
ermənilərin işğalına aşkar etiraz etmək xahişini, habelə bütün rəsmi görüşlərdə azəri tərfin İran
rəsmilərindən buna oxşar xahişlərini onlara xatırladır və bildirir ki, hətta onların xahişləri belə
sədaqətlə yanaşı olmamışdır.
- Hamısı yüksək səviyyəli universitet müəllimləri və mədəniyyət fəalları olan konfransın
təşəbbüskarları digər ölkələrin daxili işlərinə dəxalət etməməyin əhəmiyyət və lüzumuna
tam şəkildə vaqifdirlər və heç vaxt beynəlxalq qayda-qanun və konvensiyaların əksinə əməl
etməyə çalışmayıblar. Eyni halda onlar ölkəmizin qonşuluğunda yerləşən və İranın iki qonşusu
arasında olan hələ də qəti və tam bir nəticəyə çatmayan, aqibətinin iki ölkədən başqa İrana
da təsiri olan bir konfliktin elmi araşdırmasını digər ölkənin daxili işlərinə qarışmağın nümunəsi
hesab etmirlər. Hatta konfliktin hər iki tərəfin İran İslam Respublikasının bu münaqişədən
maddi və mənəvi ziyan çəkməsini etiraf ediblər.
- Konfransın təşəbbüskarları, Beynəlxalq Qarabağ Konfransına qarşı mənfi hərəkətlərin
arxasında dayanan əsas rəsmi və qeyri-rəsmi amilləri Qarabağın işğalda qalmasının
davam etməsini istəyən və müdafiə qüvvələr hesab edir. Çox təəssüf olsun ki, bu qüvvələrin
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni və KİV kimi əsas hissələrində lobbiləri vardır. Azərbaycan
Respublikasında bəzi şəxslər və anti-İran dairələr öz şəxsi və xırda maraqlarını ölkənin milli
maraqlarından üstün tutdular.
- Beynəlxalq Qarabağ Konfransının təşəbbüskarları ölkəmizin Azərbaycan Respublikası
ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışan, hətta onların mehriban olmayan rəftarlarına
ürək genişliyi ilə dözən xarici siyasətini dəstəkləməklə yanaşı ümid edirlər ki, İran İslam
Respublikasının diplomatiya rəsmiləri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq
Qarabağ Konfransına qarşı diplomatik və gizlədilməsi mümkün olmayan etirazı barədə aydın
şəkildə məlumat versinlər ki, İran və Azərbaycanın ictimai fikri öz ölkəsinin bu məsələyə necə
yanaşması barədə bilsinlər.
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AranNewsin məlumatına əsasən, Beynəlxalq Qarabağ Konfransının elmi komitəsinin katibi
müxbirlərə verdiyi müsahibəsində konfrans və onun keçirilməsinin təxirə salınması barədə
maraqlı məlumatlar verib.
- 6 noyabrda Təbriz Universitütinin Vəhdət salonunda keçirilməsi nəzərdə tutulmuş konfrans
Azərbaycanın mediasının və Xarici İşlər Nazirliyinin qədirbilməməzliyi üzündən onların öz
nəzərlərini islah etmələri vaxtına qədər təxirə salındı. Bu konfrans İran və Azərbaycan ölkələrinin
universitet adamları, ziyalı və tədqiqatçıları, habelə KİV-i üçün o qədər əhəmiyyətlidir ki, məqalə
toplanışının elan edilməsindən qısa bir müddət ərzində çoxlu məqalə və tədqiqatlar katibliyin
ünvanına göndərildi və konfransın təxirə salınmasın xəbəri İran və Azərbaycan mətbuatının
önəmli xəbər başlıqlarından birinə çevrilib və konfransın təxirə salınmasının səbəbləri barədə
çoxlu nəzərlər müzakirə mövzusu olub. Bu üzdən ictimai fikri işıqlandırmaq üçün bir neçə
məsələni burda açıqlamağı lazım bilirik. Baxmayaraq ki, konfransın elmi komitəsi və katibliyi öz
bildirişində, habelə konfransın hörmətli sədri öz müsahibəsində konfransın hədəfləri və onun
təxirə salınma səbəbləri barədə məlumat vermişdir.
- Qeyri-dövlət konfransı olan Beynəlxalq Qarabağ Konfransının öz işinə başlamasının elan
edilməsindən iki həftə öncəyə yəni, Azərbaycanın bəzi medialarının bu konfrans barədə
qara piarları başlamazdan qabaq sözügedən konfransın keçirilməsini öz siyasətləri və
milli maraqlarına zidd bilən İran İslam Respublikasının qonşu ölkələrdən biri konfransın
keçirilməsinə qarşı müxtəlif yollarla öz etirazını bildirmişdi. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyi
bu etirazı konfransın elmi katibliyinə çatdırmışdı. Lakin konfransın keçirilməsi qeyri-dövlət
elm və mədəniyyət mərkəzlərinin təşəbbüsü olduğundan və bu konfrans Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi istiqamətində, habelə, BMT-nin bu barədə qətnamələrini
xatırlatmaq məqsədi daşıdığından onun keçirilməsi prosesində heç bir dəyişiklik edilmədi və
konfransın təşəbbüsçüləri öz işlərini müstəqil surətdə həyata keçirirdilər.
- Xoşbəxtlikdən müxtəlif təşkilatların həmkarlığı və konfransın layiqincə və vaxtında keçirilməsi
istiqamətində təşkilatçılarının ciddi səyləri nəticəsində, onun müqəddimə işləri, o cümlədən
konfransın keçirilmə yerinin təyini, məqalələrin abstraktlarının hazırlanması, xarici qonaqların
konfransa dəvət edilməsi və s. həyata keçirildi.
- Təqribən iki həftə bundan qabaq həmişə Azad Qarabağ Uğrunda Alyansın Təbrizə səfəri
barədə müsbət yazan Azərbaycanın bəzi media və mətbuatı (Olaylar, Gundem Xeber
və s.) konfrans barədə qara piarlarla hücuma keçdilər və bu konfransın təşəbbüsçülərini
təəccübləndirdi.
- Bir tərəfdən konfransda iştirak edəcək bəzi azərbaycanlı qonaqların dövlət məmurları
tərəfindən təhdid edlilməsi və onların İrana səfər etmələrinə qadağa qoyulması xəbəri, digər
bir tərəfdən də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin konfransın keçirilməsinə
gözlənilməz və qəbul edilməz etirazı konfransın təşəbbüsçülərini onun vaxtını təxirə salmağa
məcbur etdi.
- Bəzi iranlı və azəri ekspertlər öz qeydlərində Azərbaycanın diplomatiyasının etirazına görə
konfransın vaxtının gecikdirilməsini məntiqsiz yanaşma adlandırıblar və Azərbaycanda antiİran tədbirlərinə qarşı İran diplomatiyasının etirazını da məntiqsiz adlandırıblar.
Beynəlxalq Qarabağ Konfransının təşəbbüskarları belə ekspertlərə, habelə İran və
Azərbaycan xalqlarına bildirir ki, bu konfransla Azərbaycandakı anti-İran konfransları müqayisə
etmək mümkün deyil. Bu konfrans anti-Azərbaycan olmamaqdan əlavə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün dəstəklənməsi, bu dövlətin özünün və xalqının milli maraqlarının qorunması
istiqamətindədir. Ona görə də konfransın təşəbbüskarları Azərbaycan tərəfindən etiraz yox,
təşəkkür gözləyirdilər.
- Yuxarıda qeyd edilənlərdən bu məsələ aydın olur ki, konfransın təşəbbüskarları nə

tarixini təxirə salaq. Ümidvarıq ki, konfransın əhəmiyyət və həqiqətini dərk etmiş universitet
alimləri, ziyalılar, müstəqil və insaflı medialar, ictimai və mədəniyyət fəalları hələ də dost və
düşmənini kiçik dairələrinə və onlara bağlı mətbuatlara məntəqənin əsas məsələlərini və İslam
ölkələrinin potensiallarından istifadə etməklə Qarabağı azad etməyin lüzümunu anladacaqlar.
Sonda doktor Mütəfəkkirazad konfransa məqalə göndərən daxili və xarici tədqiqatçılara
təşəkkürünü bildirdi və həmin məqalələrdən layiqincə istifadə ediləcəyinə söz verdi.
O, habelə konfransın xəbərlərini indiyə kimi işıqlandırmış sayt və mətbuata öz təşəkkürünü
bildirib və konfransın işinə mane olan medianın hərəkətlərini bütün Azərbaycanın qeyrətli
xalqına qarşı hörmətsizlik adlandırıb.
Konfransın sədri bildirib: Biz bu konfransda mənfəət əldə edən tərəf deyildik. Biz istəyirdik ki,
öz neçə illik araşdırmalarımızı sədaqətlə Azərbaycan xalqının ixtiyarında qoyaq və bu vasitəylə
onlara kömək edək. Amma bəzi azəri dairələrin iki ölkə xalqının yaxınlaşmasını gözləri
götürmür. Lakin onlar bilsinlər ki, biz Azərbaycanın ümumi xalqının hesabını belə bir az dəstəyə
qatmırıq və bu ölkə müsəlmanlarını dəstəkləməyi özümüzə vəzifə bilirik.  
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• Artıq, 20 il bundan qabaqkı dövr deyil ki, həm İran dövlətinin və xalqının hərtərəfli yardımlarından
faydalanalar, həm də İran əleyhinə təbliğat aparalar.
• Konfransın təşəbbüskarları nə Azərbaycanın mediasının qarayaxmaları, nə də diplomatiyasının
etirazına görə konfransın keçirilməsini təxirə salmamışdır. Çünki bu konfrans dövlət tərəfindən
təşkil edilməmişdi ki, onun təşəbbüskarları Azərbaycan dövlətinin istəyinə uyğun olaraq
konfransı təxirə salmağa məcbur olsunlar. Bu təxirə salma, Azərbaycan dövlətinin qəbuledilməz
hərəkətinə ciddi bir etirazdır.
• Bu konfransı Azərbaycan dövlətinin zərərinə deyildir, üstəlik Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün,
bu ölkənin və xalqının milli maraqlarının dəstəklənməsi proqramı istiqamətindədir.
•
• Bu konfransın keçirilməsinin şərti və ümumiyyətlə İran xalqı tərəfindən atılan hər dəstək hərəkəti
Azərbaycan tərəfinin sədaqəti və İranın daimi köməklərini etiraf etməsi ilə şərtlənir.
• Azərbaycan dövləti təbii şəraitdə bu konfransı qarşılamalı idi. Əlbəttə, bir neçə ay öncə də
bu işi etmişdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu konfransa son etirazı gözlənilməyən və
Qarabağın işğalda qalmasının davamını istəyən dairələrin təsiri altında olması kimi dəyərləndirilir.
Azərbaycan Respublikasında bəzi şəxslər və anti-İran dairələr öz şəxsi və xırda maraqlarını
ölkənin milli maraqlarından üstün tuturlar.

Beynəlxalq Qarabağ Konfransının sədri: Azərbaycanın bəzi media və
dairələrinin qədirbilməməzliyinə reaksiya olaraq konfransın keçirilməsi
təxirə salındı
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Bu qara piarlar İran və Azərbaycan əleyhinə təşkilatlanmış hərəkətlərdən biridir və yalnız
Qarabağın işğalda qalmasını istəyənlərin maraqlarını təmin edir.
AranNews - Beynəlxalq Qarabağ Konfransının sədri Məhəmməd Əli Mütəfəkkirazad bu
konfransın keçirilməsinin təxirə salındığını xəbər verib.
Məhəmməd Əli Mütəfəkkirazad müxbirlərə verdiyi müsahibəsində deyib: "Beynəlxalq Qarabağ
Konfransının keçirilmə vaxtının yaxınlaşması ilə eyni zamanda Azərbaycan Republikasında
bəzi mediaları tərəfindən şübhəli hərəkətlərin başlaması müşahidə edildi. Bəzi faktlara əsasən,
bu hərəkətlərin arxasında sionist lobbisi dayanır.
O, ötən həftə Azərbaycanın bəzi mətbuat və saytlarında Beynəlxalq Qarabağ Konfransının
hədəflərinə qarşı qara piarlar hücuma keçməsinə işarə edərək deyib: "Sözsüz ki, bu qara
piarlar İran və Azərbaycan əleyhinə təşkilatlanmış hərəkətlərdən biridir və yalnız sionist qruplar
və Qarabağın işğalda qalmasını istəyənlərin maraqlarını təmin edir".
Konfransın sədri vurğulayıb: "Son günlər Qarabağ Azadlıq Təşkilatının məsullarından bəziləri
öz müsahibələrində hakimiyyət dairələrindən və işə mane olmaq istəyənlər tərəfindən heyət
üzvlərinə konfransda iştirak etməmələri üçün müəyyən təzyiqlər olduğunu deyib.
Doktor Mütəfəkkirazad konfransın açılışı olduğu zamandan bu vaxta qədər azəri medialarının,
hətta, bəzi dövlət rəsmilərinin bu barədə nəzərlərinin müsbət olduğunu da xatırladaraq deyib:
"Onların gözlənilmədən fikirlərini dəyişmələri yadların bu məsələyə dəxalət etməsi gümanını
gücləndirir".
O, habelə vurğulayıb: "Konfransın logo dzaynından da aydın idi ki, onun təşkilatçılarının
məqsədi beynəlxalq qayda-qanunlar əsasında, o cümlədən BMT-nin 4 qətnaməsinə əsasən,
Azərbaycanın ərazi bütövlünü təsdiqləmək, Qarabağı Azərbaycanın ərazisi bilmək, onun
Azərbaycanın siyasi və coğrafi hüdudlarına qayıtmasını istmək olmuşdur. Bu mövzu konfransın
logosundakı quşun uçuşundan məlumdur".
Konfransın logosundakı quşudan istifadə etmək konfranısın təşəbbüsçülərinin əqidəsinə
əsasən, sülh və səfanın, əmin-amanlığın məntəqəyə qayıtmasını arzulamaq olduğunu bildirən
sədir artırıb: "Siyasi ədəbiyyatda quş və ağ rəng sülh və dostluq əlamətidir".
Təbriz Universitetinin İqtisadiyyat İnstitutunun rektoru Qarabağ münaqişəsində məntəqə
ölklələrinə, ictimai potensiala və müsəlman xalqların etiqadına söykənməyi Beynəlxalq
Qarabağ Konfransının digər bir hədəflərindən olduğunu bildirib və bu əlamətin də logoda yer
tapdığını deyib.
Azərbaycanın azad insanları həmişə həqiqi müstəqillik və öz ərazi bütövlüklərinin ardınca
olmuşdur. Biz də inanırıq ki, bu Azərbaycan dövləti və xalqını qarşılıqlı anlaşması sayəsində
gerçəkləşə bilər-deyə sədir bildirib.
İndiyə kimi İran və Azərbaycanın düşmənlərindən göstəriş alan və dövlət dairələrindən icazəsi
olmadan işləyə bilməyən bir neçə nəşriyyat konfransda iştirak etmək istəyən azəri qonaqlar
üçün çoxlu problemlər yaradıblar. Bundan da önəmli odur ki, bu ölkənin diplomasiyasını
öhdəsinə alanlar İranın elmi və mədəni mərkəzlərinin təşəbbüsünün dəyərini bilməmələri, hətta
ona etiraz etmələridir. Biz ictimai-elmi konfransın öhdədarları olaraq bu mediyaya və dairələrə
etiraz məqsədi ilə öz daxili meylimizin əksinə olaraq qərara gəldik ki, hələlik konfransın keçirilmə

Beynəlxalq Qarabağ Konfransının elmi komitəsinin və katibliyinin
mühüm BİLDİRİŞİ
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Beynəlxalq  Qarabağ Konfransının elmi komitəsi  və katibliyi bildiriş  verərək bu konfransın
keçirillməsinin təxirə salınmasını xəbər verib.
Bildirişin mətni belədir:
Beynəlxalq Qarabağ Konfransının elmi komitəsi və katibliyi bildirişi
İran və Qafqaz ölkələrinin, xüsusilə də Azərbaycan Respublikasının hörmətli universitet
ustadları, tələbələri, tədqiqatçılarına, habelə ümumi xalqına məlum olduğu kimi Beynəlxalq
Qarabağ Konfransı 2013-cü il 26 iyunda Təbriz Universitetində öz fəaliyyəti prosesini  başladı.
Bu konfransın elanı üzrə təqdimat mərasiminin keçirilməsi ilə yanaşı konfrans Azərbaycan
Respublikasının Qarabağ xalq təşkilatları məsul şəxslərinin iştirakı ilə keçirildi, daxili və xarici,
xüsusilə Azərbaycan Respublikasının mediaları, elmi mərkəzləri və universitetləri tərəfindən
layiqli şəkildə müsbət qarşılandı. Belə ki, təyin olunmuş zaman qrafikasında İran, Azərbaycan
Respublikası, Rusiya və Türkiyə universitetlərindən 150-dən çox məqalə konfransın elmi
komitəsinə göndərildi və münsiflər heyəti tərəfindən araşdırıldı. Konfransın təşkilat heyəti
konfransın keçirilməsi üçün öz son hazırlıqlarını gördükləri, hətta məqalələrin abstraktları
toplanmış jurnal hazır oldğu və digər əsas addımlar atıldığı bir halda Azərbaycan Respublikası
tərəfindən bəzi xəbərlərin yayılması təəccüb və təəssüfə səbəb oldu.
Bir neçə gün öncə Azərbaycan Respublikasının az sayda mediası Qarabağın işğalının davam
etməsinin tərəfdarı olan dairələrin təsiri altında bu konfransın məqsədlərini ləklələməyə
çalışdılar. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəzi
məsul şəxsləri 2013-cü il 28 oktyabrda Azərbaycan dilli "Salamnews" sayı və bir neçə digər
saytlarla müsahibədə Azərbaycan Respublikasının kimliyi bəlli olmayan məmurlarının Təbrizdə
Beynəlxalq Qarabağ Konfransının azərbaycanlı qonaqlarına qarşı təhdidlərinin başlandığını
bildirib və əlavə ediblər ki, qeyd olunan məmurlar deyiblər ki, sizin bu konfransa getmək
haqqınız yoxdur!!!
Yuxarıda qeyd olunan halları nəzərə alaraq və Beynəlxalq Qarabağ Konfransının keçirilməsi
ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin gözlənilməyən qədrini bilməmək
hərəkətinə reaksiya olaraq, işğalçılığı pisləmək, müsəlman Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü və istiqlaliyyətini vurğulamaqdan başqa bir məqsədi olmayan və müsəlman xalqı
tərəfindən tam müsbət qarşılanan konfransın keçirilməsi öz daxili marağının əksinə olaraq
hələlik təxirə salınır.
Ümid edilir ki, yaxın gələcəkdə işğalçılığı dəstəkləyən lobbilərin təsiri altında işləyən və
Azərbaycanın bəzi rəsmi dairələri tərəfindən himayə olan Azərbaycanın bəzi anti-İran
medialarının yanaşmalarının dəyişməsi ilə universitet müəllimləri və mətbuat adamlarının
iştirakı ilə layiqli bir konfrans keçirilməsi üçün şərait yaranacaq və bu ölkənin müsəlmanları,
xüsusilə də Qarabağ köçkünləri onun müsbət və təsirli nəticələrindən faydalanacaqlar.
Aydındır ki, konfransın təşkilatçıları hal-hazırda bəzi məsləhətlərə riayət etmələri üzündən
açıqlamağı lazım bilmədikləri məsələləri açıqlayacaqlar.
Beynəlxalq Qarabağ Konfransının elmi komitəsi və katibliyi
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Qarabağ məscidlərinin memarlığında
memarlığının xüsusiyyətləri

İslami-İran

Hadi Xoşbəxt: memarlıq üzrə məzun

Abstrakt:
1992-ci ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə olmazdan öncə Qarabağın
Azərbaycan ərazisi olmasına diqqət etməklə Azərbaycanın memarlıq sahəsinin tədqiqatçıları
Azərbaycanın bir sıra məntəqələrinin memarlıq üslublarını Gəncə-Qarabağ məntəqələri qrupu
hesab edirlər. Qarabağdagünbəz və minarələri olan sıra məscid və dini mərkəzlər vardır. 1813cü ildə İran və Rusiya arasında Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasından öncə Azərbaycan
ölkəsi (1918-ci ilə kimi Aran və Qafqaz Albaniyası adlanırdı), əsasən də Qarabağ məntəqəsi
Madların Həmədanda hökumət qurması zamanından bəri geosiyasi baxımdan İran ərazisi
sayılırdı. Ona görə də bu məntəqənin keçmiş mədəniyyəti İrana aiddir. Habelə, buranın
memarlıq üslubları da İslami-İran xüsusiyyətlərinə malikdir. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycan
memarları qərb üslubunu yerli memarlıq üslubu ilə qarışdırdılar və nəticədə hazırkı Azərbaycan
və Gəncə-Qarabağ memarlıq üslubu yarandı. Bununla belə bir çox şəhərlərdə İslam-İran
memarlıq üslubu hələ də qorunub saxlanılmışdır. O cümldədən minarələr, günbəzlər və
məscidlərin şəbistanları (yardımçı tikililəri) İran memarlığına aid üç xüsusiyyətdir.
Bu məqalədə Qarabağ məscidlərinin memarlığında İran memarlıq üslubları araşdırılır.
Açar sözlər: Qarabağ, İran memarlığı, məscid, Şuşa.

Qarabağ müharibəsindən sonra İran və Türkiyənin
Azərbaycanda və Ermənistanda iştirak və nüfuzunun
araşdırılması və müqayisəsi
Zəhra Kərimi Təkanlu, Təbriz Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının elmi heyətinin üzvü
Rza Rəncpur, Təbriz Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının elmi heyətinin üzvü
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Abstrakt:
Sovetlər birliyinin çökməsi və ona bağlı ölkələrin müstəqillik qazanması, İran ölkəsi üçün
müstəsna bir imkan yaratdı ki, bununla Fars Körfəzi, Xəzər dənizi, Orta Asiya, Qafqaz, Hindistan
yarımadası və Yaxın Şərq kimi beş açar ölkənin arasında və bu səbəbdən hər dörd tərəfdən
dünyanın 15 ölkəsi ilə qonşu olan və dünyaın ümumi enerji ehtiyatlarının 75%-nin mərkəzində
yerləşən İran ölkəsi öz iqtisadi gücünə söykənərək bir böyük ortaq ticarət şəriki kimi bu ölkələrin
iqtisadiyyatında rolu olsun və onların bazarlarında gözəgəlimli yer tuta bilsin.
Sovet İttifaqından ayrılmış ölkələr arasında Cənubi Qafqaz ölkələri, əsasən də Azərbaycan və
Ermənistan geoiqtisadi və geosiyasi durumuna görə xüsusi beynəlxalq və regional əhəmiyyəti
vardır və İran üçün şimal qonşuları olaraq daha çox üstünlük təşkil edir. Bu iki ölkə arasında
baş verən Qarabağ müharibəsi məntəqənin region və beynəlxalq güclərin –İran, Rusiya,
Türkiyə, Çin – diqqət mərkəzində qalmasına səbəb oldu. İran və Türkiyənin bu məntəqədə
nüfuzunun keçmişinə diqqət etməklə hər iki ölkədə bu məsələyə daha artıq həssaslıq yarandı.
Belə ki, onların bu ölkələrlə ticarət prosesi iqtisadi aspektlərdən əlavə siyasi, ictimai və mədəni
xarakterlər də daşıyırdı.
Məntəqədə baş vermiş bu hadisə və böhrandan iki onillik ötür. İran özünün son 20 ildə
genişlənmiş regional və trans-regional iqtisadi-ticari əlaqələrini və fəaliyyətlərini araşdırmaqla,
İranın bu ölkələrlə iki tərəfli münasibətlərinə diqqət etməklə "ola bilən və ola bilməyənlər"i
müəyyən etməli və gələcək iki tərəfli iqtisadi və siyasi münasibətlərində "olmalıları və
olmamalılar"ı aydınlaşdırmalıdır.
Hazırkı təhqiq mövcud statiskalardan istifadə etməklə İranın Azərbaycan və Ermənistanla
ticarət prosesini, son iki onillikdə bu ölkələrin böyük ticarət ortaqlığı durumunu araşdırır və
Türkiyənin bir rəqib kimi fəaliyyətini bu ölkələrdə müqayisə edir. Araşdırmanın nəticəsi budur
ki, son iyirmi ildə İranın bu ölkələrdə iqtisadi nüfuzu zəifləmiş, Türkiyənin nüfuzu isə artmışdır.
Açar sözlər: İqtisadi nüfuz, İran, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, Qarabağ konflikti.
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Qarabağın Şuşa şəhər qalasının canlı qüvvəyə ehtiyac
olmadan müdafiəsi (Əfşarilər dövründən Türkmənçay
müqaviləsinə qədər)
Cəlil Naibyan, Təbriz Universitetinin Tarix kafedrasının elmi heyətinin üzvü
Cavad Əlipur Silab, Təbriz Universitetinin tarix üzrə doktorantı

Abstrakt:
Nadir şahın ölümündən sonra mərkəzləşmiş və güclü bir hökumət olmadığından Qarabağ
məntəqəsi təqribən yarım əsr öz idarəçiliyində qaldı. Bu dövrdə məntəqə hakimləri öz güclərini
artırmaq üçün xanlıq rejimini yaratmağa çalışırdılar. Belə şəxsiyyətlərdən biri Pənah xan idi.
O, Şuşada böyük gücə cevrilə bildi və onun canişinləri neçə illər Qarabağı əllərində saxlaya
bildi. Pənah xanın öz hökumətinin mərkəzi seçdiyi yer ən əhəmiyyətli və strateji bir yer sayılırdı.
Şuşa qalasının keçilməz bir yerdə yerləşməsi canlı qüvvəyə bir o qədər də ehtiyac olmadan bu
məntəqəni və oranın hakimlərini müxtəlif düşməndən qoruya billirdi.
Bu yazı Qarabağın Şuşa qalasının az canlı qüvvəsi ilə müdafiəsini araşdırır.
Açar sözlər: Qarabağ, Şuşa şəhərinin qalası, Cavanşir xanları, canlı qüvvəyə ehtiyac olmadan
müdafiə.

Doktor Məhəmməd Əli Pərğu : Təbriz Universitetinin Tarix kafedrasının elmi heyətinin üzvü
Qəffar Abdullahi Mətənəq: Təbriz Universitetinin elmi heyətinin üzvü
Abstrakt:
19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya-İran müharibələrinin ardınca rusların Cənubi Qafqazı ələ
keçirməsinin ardınca Rusiya dövlətinin işğalçı siayasətləri üçün şərait yarandı. Ruslar bu
məntəqədə müsəlmanların müqavimətini sındırmaq üçün müxtəlif planlar həyata keçirdilər.
Onlardan biri də xristianları, əsasən də erməniləri işğal edilmiş ərazilərə köçürmək idi. Bu
hərəkətlə həm məntəqənin cəmiyyətinin tərkibini dəyişmək, həm də özlərinə etibarlı millətlərin
məskunlaşdırılması ilə orada özləri üçün təhlükəsizlik yaratmaq məqsədi güdürdülər. Keçmiş
əsrlərdən bəri burada erməni azlıqları müsəlmanlarla birgə əmin-amanlıqda yaşamışdılar, lakin
rusların buraya ayaq açması ilə bu tarazlıq pozuldu və ermənilər elə düşündülər ki, Rusiya
kimi güclü bir xristian ölkəsinə arxalanmaqla müsəlmanların ərazilərinin hesabına öz ərazilərini
genişləndirə bilərlər. İran və Osmanlı dövlətlərindən yeni erməni ailələrinin Qafqaza köçürülməsi
ilə bu məntəqədə erməni-müsəlman münasibətləri getdikcə gərginləşdi. Ermənilərin mühacirəti
bir neçə mərhələdə və rusların himayəti və təşkilatçılığı ilə həyata keçirildi. Zaman ötdükcə bu
məntəqədə təəssübkeş erməni ünsürləri formalaşdı və onlar öz müsəlman qonşuları, daha
yaxşı desək, öz ev sahiblərinə müxalif idilər. Onlar dini və mədəni fərqlilik üzündən və mərkəzi
hökumətin hərəkətlərindən asılı olaraq ara-sıra müsəlmanlarla qarşılaşırdılar.
Hazırkı məqalə tarixi əsər və qaynaqlara müraciət etməklə Rusiyanın işğalçılıq, təfriqə
salma, habelə regionda müsəlmanlar əleyhinə siyasətləri çərçivəsində ermənilərin Qarabağa
köçürülməsi prosesini araşdırır.
Açar sözlər: Müsəlmanlar, ermənilər, Rusiya, İran, Osmanlı, ermənilərin Qarabağa mühacirəti.
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Rusiyanın erməniləri Qarabağda məskunlaşdırmaqda
məqsədi Cənibi Qafqazda etnik münaqişənin əsası
yaratmaq olub

19-cu əsrin əvvəllərində Qarabağın sakinləri və
hakimləri

Məhəmməd Salmasizadə, Təbriz Universitetinin Tarix kafedrasının elmi heyətinin üzvü
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Abstrakt:
Qarabağ, müasir İran tarixinin nostalgiasıdır. Qacarilər sülaləsinin başcısı Ağa Məhəməd
xan 21 Zil-həccə 1211-ci hicri qəməri ilində (17 may, 1987 m.) Qarabağın Şuşa şəhərində
öz mühafizəçiləri tərəfindən öldürüldü və Rus-İran müharibələrinin birinci dövrü 10 il ara-sıra
qarşıdurmalardan sonra 1228-ci il 29 şəvvalda (21 0ktyabr 1813) başa çatdı. İki ölkə arasında
müharibələrin ikinci dövrü 1826-cı ilin 20 oktyabrında Mirzə Abbasın öz qoşunu ilə Qarabağ
girməsi ilə yenidən başladı. Onun Şuşa qalasına ala bilməməsi İranın məğlubiyyətinin
və Türkmənçay müqaviləsinin başlanğıcı idi. Bu müharibələr və müqavilələr 19-cu əsrin
əvvəllərində İran xalqının tarixi teleyini həll etdi.
Qarabağ ərazisi iqtisadi baxımdan çox yaxşı idi. Qacarilər zamanında əkinçilik və heyvandarlıq
bu məntəqənicənnətə çevirmişdi. İki - hamar Aran hissə və dağlıq hissədən –ibarət olan
Qarabağın coğrafi mövqeyi onun sakinlərinə özəllik və düşməndən müdafiə imkanları verirdi.
Şuşa və Pənahabad qalaları onun alınmaz qalalarından hesab edilirdi.
Məntəqənin adının türkcə olması (Qarabağ=qara bağ), həmçinin onun digər ərazilərinin
adlarının türkcə olması (Ağoğlan, Xankəndi və s.) burada türk dilli xalqların sakin olmasını
göstərir. Amma doğrusu, onun sakinləri və hakimləri kimlər olub?
Təbiidir ki, müxtəlif zamanlarda məntəqənin sakinləri və hakimləri də fərqli olmuşdur. Hazırkı
araşdırma İranın 19-cu əsrdəki rəsmi tarixi mənbələrinə əsaslanaraq bu məsələnin elmi
açıqlamasını izah edir. Tədqiqatçı, son illər ərzində Qarabağda baş verən qanlı qarşıdurmaları,
onun qonşularına ağır xərclər çəkdirmiş, digər bir tərəfdən isə insani faciələrə səbəb olmuş bu
konfliktə diqqət etmiş və məntəqədə regional yaxınlaşma qəsdi ilə cahilanə təxribatçı iddialara
elmi yolla həll etməyə, məsələni işıqlandırmağa çalışmış, neçə yüzillik boyu dinc yaşayışı
yaxınlaşma və sülh üçün bir sənəd olaraq araşdırmışdır.
Bu araşdırmada istifadə edilmiş qaynaq və kitablar aşağıdakılardır: "Məsər Sültaniyyə", "Tarixino", "Tarixi Zul-qərneyn", "Tarixi rövzətul-səfayi nasiri", "Fihrisut-təvarix", "Nasixut-təvarix",
"Əşrəfut-təvarix", "İksirut-təvarix", "Əhsənut-təvarix" və "Həqayiqul-əxbari nasiri".
Bu tarixi qaynaqlara istinadla 19-cu əsrin əvvəllərində Qarabağın əsli sakinlərininel, cabrailli,
otuzayki, əmirli, cavanşirli, xəlifəli, el kulayi kimi azəri və türk dilli tayfaları təşkil etdiyini
demək olar. Onun hakimiyyətini Cavanşirlər ailəsinin əlində olmuşdur ki, Mirzə İbrahim xan,
Əbülfəttahxan və digərləri onun tanınmış hakimlərindən olub. Bu qaynaqlarda Qarabağın bəzi
dağlıq hissələrində ermənilərin olmasına və Qarabağın işğal edilməsində onların ruslala əlbir
olmalarına da işarələr vardır. Lakin bu işarələr qaranlıq və ümumi şəkildə qeyd edilmişdir.
Açar sözlər: Qarabağ, Şuşa, İbrahim Xəlil xan, Cavanşir, Gülüstan, Otuzayiki, Cəbrayıllı,
Kulayi, Pənahabad, Xankəndi.
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Qarabağ konflikti: Azərbaycan və Ermənistan
arasında silah rəqabətinin güclənməsi və onun İran
İslam Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təsiri
Doktor Qurbanəli Məhbubi, İmam Hüseyn (ə) Universitetinin elmi heyətinin üzvü
Mehdi Şapuri, Müəllimlər Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər üzrə magistr məzunu

Abstrakt:
Qarabağ konflikti, 1988-ci ildən indiyə kimi Qafqaz regionunun ən mühüm konfliktlərindəndir.
Bu konfliktin davam etməsi onun əsas tərəfləri olan Ermənistan və Azərbaycan arasında silah
rəqabətinin güclənməsinə səbəb olmuşdur. 2003-cü ildə Azərbaycnın hərbi büdcəsi 163 milyon
dollar idi. Bu rəqəm ötən il (2012) 3.6 milyard dollar, bu il isə 3.7 milyard dollara çatmışdır.
Ermənistan isə iqtisadi baxımdan zəif olmasına görə hərbi büdcəsini Azərbaycana çatdıra
bilməsə də bu rəqabətdə geri qalmamağa çalışır. 2001-ci ildə Ermənistanın hərbi büdcəsi 400
milyon dollar olmuşdur.
Bu yazıda iki ölkə arasındakı silah rəqabətinə diqqət etməklə yanaşı onun İran İslam
Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təsiri də araşdırılır.
Açar sözlər: Qarabağ konflikti, silah rəqabəti, İran İslam Respublikasının milli təhlükəsizliyi,
qarşılaşmış tərəflər.
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Azərbaycanın daxili siyasətinə təsir edən
komponentlər (Qarabağ konfliktinə diqqət etməklə)
Cəfər Xaşe Əbdli, Tehran Universitetinin politologiya üzrə magistri

Abstrakt:
Bütün ölkələrin xarici siyasətlərinin hədəf və önəmləri özünün daxili strukturlarına – geosiyasi
şəraiti, daxili ehtiyacları, milli qüvvəsi, təhlükəsizlik təhdidləri, hakim elitanın baxışı, beynəlxalq
sistem qurluşudur. Dövlətin öz məqsəldərini gerçəkləşdirməsi və milli maraqları, iqtisadi, siyasi
və mədəni əlaqələri arasında birbaşa bağlılıq vardır.Azərbaycan ölkəsi də bu ümumi qaydadan
qıraqda qalmır. Dəyişkən və müxtəlif amillər fərdi, millli və beynəlxalq səviyyədə ölkənin xarici
siyasətinə öz təsirini qoyur.
Belə ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin mahiyyətinin başa düşülməsi üçün onun daxili təsiredici
komponentlərini tanımaq lazımdır.
Bu məqalənin əsas hədəfi bu suala cavab verməkdir ki, Azərbaycanın xarici siyasətinə
daxili komponentlərin hansı təsiri vardır? Bu sualın fərz edilən qısa cavabı budur ki, coğrafi
xüsusiyyətlər, daxili qruplar, milli, ictiami-mədəni xüsusiyyətlər və ümumi fikir bu ölkənin xarici
siyasətində orta rol oynayan faktorlardandır. Amma iqtisadi zəiflik, enerji amili, Qarabağ konflikti,
hakim elitanın baxışı, İsraillə yaxın münasibət Azərbaycanın xarici siyasətini formalaşdıran və
ona təsir qoyan əsas komponentlərdir.
Açar sözlər: Qarabağ konflikti, elitanın baxışı, millətçilik, enerji mənbəyi, İsrailə yaxınlaşma.
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Qafqaz münaqişəsində xarici müdaxilələr, İranın
təhlükəsizliyi və maraqları
(Minsk qrupu barədə araşdırma)

Cəfər Haqpənah, Politologiya və Strateji Araşdırmalar Mərkəsinin dosenti
Sara Rəva, Tehran Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz kafedrasının Politologiya magistri
Abstrakt:
Sovetlər birliyinin çökməsi ilə Cənubi Qafqazda kiçik təhlükəsizlik sistemlərinin formalaşması
önəmli siyasi və təhlükəsizlik hadisələrindən idi və bu yeni sistemlər İranı yeni təhlükəsizlik
tədbirləri ilə qarşılaşdırdı. Eyni halda bu sistemlər formalaşdığı vaxtdan çoxlu problemlərlə
üzləşdi və Qarabağ münaqişəsi onların ən əsasıdır. Digər bir tərəfdən İranın bu sistemlərlə
çoxlu ortaqlıqları olmasına baxmayaraq, onlarla münasibət o qədər də uğurlu olmayıb. İran,
məntəqənin problemlərini tənzimləməkdə regional və transregional müqavimətlə rastlaşmışdır.
Belə ki, İranın regional problemlərindən Qafqazda Xəzər dənizi barədə hədəfləri qarşısında
olan maneni qeyd etmək olar.
Ötən illər ərzində regionda və Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində İranın iştirakı olmadan
formalaşan təsirli təhlükəsizlik sistemlərindən biri də Minsk qrupudur.
Bu məqalədə Qarabağ konfliktində rol və funksiyası və onun İran İslam Respublikasının
təhlükəsizlik və maraqlarına təsiri təhlil edirlir. Qeyd edək ki, bu mövzuda müstəqil tədqiqat
aparılmamışdır.
Açar sözlər: müdaxilə yönlü, İran İslam Respublikasının təhlükəsizliyi, Qafqaz, Minsk qrupu.
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Qarabağ konfliktinin həlli yönümündə bəzi təklif
paketlərinin araşdırılması

Məsud Əhmədniya, Rusiya və QafqazAraşdırmaları İnstitutununtədqiqatçı,magistr
Abstrakt:
Qarabağ konfliktinin aradan qalxması üçün indiyə kimi bir sıra mümkün həll yolları, təkliflər
verilmişdir. Əlbəttə, bu yolların heç birindən əməli surətdə istifadə edilməmişdir. Ona görə də
son vaxtlar alternativ çözümlərdən istifadə edilməsi ortalığa atılmışdır. Bu çözüm qarşılıqlı
etimad və ictimai münasibətlərin yaradılması əsasında qurulmuşdur. Bu arada diqqəti çəkən
önəmli məsələ yeni həll yolunun mahiyyət və keyfiyyətidir və bu da Qarabağ konfliktinin
çözümünü naməlum qoyur. Amma bu təhqiq sahibinin nəzərincə bu mövzu və sualların ən
önəmlisi o sualdır ki, ona cavab vermək bu konfliktə məsələnin həlli yolu ilə məşğul olan və
ona hakim zehniyyət və şəxsiyyətlərin gözləntilərindən nisbətən düzgün təsəvvür yarada bilər.
Buna əsasən, təhqiqatçı Qarabağ konfliktinin həlli istiqamətində bir neçə təklif paketini araşdırır
və təkliflər konfliktdə tərəflərdən hər birinin və ya beynəlxalq təşkilatların mövqeyini izah edir.
Təbii olaraq qeyd etməyə lüzum yoxdur ki, yazıdakı həll yolları və təkliflərin öndə çəkilməsi,
yaxud axıra salınması, habelə hansısa təklifin həcminin çoxluğu, ya azlığı araşdırmaçının ona
üstünlük verməsi mənasına deyil.
Açar sözlər: Qarabağ konflikti, təklif paketləri, həll yolları.

Qarabağ, Qafqaz regionunun kor düyünü

Doktor Bəhram Əmir Əhmədyan, Tehran Universitetinin Beynəlxalq Araşdırmalar
Mərkəzinin elmi heyətinin üzvü və Qafqaz məsələləri üzrə ekspert
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Abstrakt:
Enişli-yoxuşlu tarix keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayətinin əhalisinin çoxunu son vaxtlara qədər
müsəlmanlar təşkil edirdi. Lakin, müxtəlif dövrlərdə əsasən də Stalin dövründə icra edilmiş
siyasətlər üzündən sovetlər birliyinin 1989-cu ildə keçirdiyi əhalinin siyahıya alınması
statistikasına görə Qarabağ əksəriyyəti (təqribən 76%) ermənilərdən ibarət bir məntəqəyə
çevrilmişdi.
SSRİ dövründə bu məntəqə Azərbaycan Sosialist Respublikasının tərkibində idi. Erməni
əhalisinin çoxluğuna görə bu məntəqəyə muxtar vilayət adı statusu verilmişdi ki, məktəb, idarə
və məhkəmə sistemində rəsmi azərbaycan dilindən əlavə erməni dilindən də istifadə edilə
bilsin. Sovet hökumətinin dağılması ərəfəsində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti bir tərəfdən
oranın sakini olan ermənilərlə Azərbaycanın mərkəzi dövləti arasında, digər bir tərəfdən isə
Ermənistanla Azərbaycan respublikaları arasında konfiliktə səbəb oldu. Bu da ermənilərlə
azərbaycanlılar arasında tam bir müharibəyə gətirib çıxardı və nəticədə separatçı ermənilər
tərəfindən bu ərazi Azərbaycan torpaqlarından ayrıldı. 1994-cü ilin may ayında BMT-nin
nəzarəti  (Təhlükəsizlik Şurasının Minsk qrupu və Avropa ölkələrinin əməkdaşlığı) ilə iki ölkə
arasında atəşkəs yarandı və indiyə kimi davam edir.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi sovetlər birliyi zamanı 4400 kvadrat km. olmuşdur.
Vilayətin və onun ətrafında olan Azərbaycan ölkəsinin rayonların ermənilər tərəfindən işğalından
sonra bu ərazilərdə Dağlıq Qarabağ, yaxud Artsax adlı qondarma dövlət yaradılmışdır. Bu
qondarma dövlətin ərazisi 11500 kv.km və əhalisi (2002-ci ilin statiskasına əsasən) 14500
olduğu bildirilmişdir. Onun əhalisinin tərkibi 95% erməni, qalanları isə assur, kürd və yunandır.
Dövlətin paytaxtı Stepanakert şəhəridir. (http://www.nkrusa.org)
Bu yazıda Qarabağ konfliktini ilə bağlı ən önəmli suallar və mövzuların araşdırılmasına
çalışılmışdır.
Açar sözlər: Qarabağ, etnik məsələlər, siyasi məsələlər, sosial məsələlər, İran, Azərbaycan,
Ermənistan.

Iranian-Islamic architectural features – The architecture of
mosques in karabakh
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Abstract:
y attending to this fact before the war between Azerbaijan and Armenia in 1992Karabakhdistrictw
asconsidered as a part ofthe territory of Azerbaijan. Although most people living in Karabakh are
Christ, but some mosques (as Shushi Mosque) has been made in this area, Architecture researchers
of Azerbaijan considered Ganje-Karabakhregion as a group of Azerbaijan architectural region. Because of
the dramatic design of the minarets and dome volume,religious buildings in the region are distinguishing
and because of thevolumetric-Spatialdesign are outstanding. And since before the treaty of Gulistan in
1813 between Iran and Russia, Azerbaijan ( Before 1917, its name was Arran and the Caucasian Albania
) , specially Karabakh district belonged to Iran geopolitically since the foundation of Median rule in
Hamedan ( in the seventh century BC). Therefore, the cultural background of the region is Iranian and also
the foundation and the basic architecture of the region, especially Karabakh is Iranian-Islamic, where on the
following periods Azerbaijani architects mixed the West architectural elements with the local architectural
and it result is the architecture that today can be seen in Azerbaijan and also in Ganje- Karabakh. By the
way, many of the architectural characteristics of the Islamic-Iranian architecture have been preserved, such
as minarets,domesand yards that these three components of mosque arearchitectural features of mosques
in Iran.
In this article, the Iranian architectural characteristics and elements usedin mosque architecture in
Karabakhwill be explored.
Key terms: Karabakh, Iranian architecture, Mosque, (Qashatagh), Shushi
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Exploring and Comparing the presence and economic
influence of Iran and Turkey in countries Armenia and
Azerbaijan after Karabakh crisis
Zahra KarimiTekanluo
The Faculty of Economics, University of Tabriz
Reza Ranjpour
The Faculty of Economics, University of Tabriz
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Abstract:
he collapse of the Soviet Union and the independence of its republics suppliedthe unique
opportunity for Iran to rely on its economic and regional strengths plays an important role as a
major trading partner among the countries' economies and has a strong presence in their markets
as a country that is located beside five key link of Persian Gulf, the Caspian Sea, Central Asia and the
Caucasus, Indian subcontinent and the Middle East, and has neighboring geographic borders with 15
countries through its four directions and is located in the heart of 75 percent of total world energy reserves.
Among the former Soviet Union republics, the countries of the South Caucasus, especially Azerbaijan and
Armenia have special international and regional importance because of their special geopolitical and geoeconomic positions which make these countries’ position more distinctive and privileged among Iranian
northern neighbors. Karabakh’s conflict between two countries causes these two countries and totally all the
region were placed on the focus of the regional and beyond the region powers-Iran, Turkey, Russia, China,
Europe and America. Through this,because of the history and influence in the region, the competition
between Iran and Turkey is more sensitive; so that the trade relations with these countries in addition to the
economic aspects, has political, social and cultural aspects.
Now when nearly two decades have been passed since the events of the area and with respect to the
objectives and policies of the regional and trans-regional, especially expanding the regional and international
cooperation in Iran's 20 years outlook, exploring and evaluating the activities of the bilateral and multilateral
economic relations between Iran and these countries can clarify the position of "Be or Not be" in relations
between the countries and Iran and set the way for future policy, and clarify the "Shoulds and Should nots"
of the intermediate political and economic relations.
This article tries to explore and evaluate the presence of Iran’s position as a potential trade partner for these
countries through the two decades by using the available statistics and the process between Iran and other
two countries; Azerbaijan and Armenia, and compares by function of Turkey as a serious competitor.
The results show that through the last two decades, the economic influence of Iran in these countries was
deteriorating smoothly, but the influence of Turkey had ascended process and totally it was more than other
countries.
Key terms: Economic influence, Iran, Turkey, Azerbaijan, Armenia, Karabakh Critics
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Considerations of the passive defense in “fortress –
town”Shushi e Karabakh (Since Afsharieh era until
Turkmanchay treaty)
JalilNaebian
Associate Professor  of History department in Tabriz University
JavadAlipourSeilab
Phd student of history in Tabriz University

Abstract:
hrough the chaos and confusion and lack of centralized government in the period after the death of
Nadir Shah, the Caucasus where was out of any dominance and control for half a century, was an
autonomous state. In this period the regional rulers did efforts to promote their power and create
the khanate system. One of these persons was Panah Khan who could provide power for himself in Shushi
and his successors were in power in Shushi for several years. The region where this Khan selected for the
central government was considered as a strategically important location; that is, these days it is comparable
with discussion about suitable and proper positioning topic in the passive defense. Positioning and locating
Shushi castles in a hard to pass location and the fortified, that protected it, are the important factors that
could cause passive defense against the enemies and to protect the rulers of this area.
This articlewill explore the passive defense statusin one of the most important cities of Karabakh namely
Shushi.
Key terms: Karabakh, Castel, Shushi, JavanshirKahnes, passive defense
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Russian policy in the settlement of Armenians in NagornoKarabakh (in nineteenth century) the Underlie for ethnic
conflict in the South Caucasus

▪ Vol.12 ▪ No.34.35 ▪ Spring and Summer ▪

Dr. Muhammad Ali Purgho
Dr. GhaffarAbdullahiMatnnagh

Abstract:
ussian's dominate over the south Caucasus following the wars of Iran and Russia in the beginning
of the nineteenth century provided the field for the expansionistpolicies of the Russia government.
Russian government handed alot of actionsto break theresistance ofthe Muslimsof the region.
One of these actions was to dispatch the Christians especially Armenians to the region for changing the
demographics of the area and also provide the security by settling the reliable agents.
Since centuriesago, a minimum Armenian who has livedin peacewiththe Muslims who were in majority, but
by inclusion of the Russian to the region, the existing balance was disrupted.Armenian felt that they can be
harmful to the Muslims and develop their land by supported by a great Christian’s power like Russia.Following
themigration of the ArmeniansofIran and the OttomanArmeniansto theCaucasusandtheinclusionof novice
agents of Armenians to the area, therelationship betweenMuslimsandArmenians became more convulsed.
Armenian migration in several steps was conducted under the guidance and supports of Russiain. By
passing the time, a group of fanatic Armenian was formed; that is,a group who was opposed to the Muslims
or to tell the truth to their hosts, and because of religious and Cultural differences and stimulation of the
central government they would fight with Muslims.
The present research explores the Armenians’ migration to Karabakgthrough the divisive policies and
imperialRussia and against to Muslims of this region and area by referring to the monuments.
Key terms: Muslims, Armenian, Russia, Iran, Ottoman, the migration of Armenian to Nagorno-Karabakh
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The residents and rulers of Nagorno-Karabakh in the early
nineteenth century
Mohammad SalmasiZadeh
the faculty of History Department in Tabriz University

Abstract:
agorno-Karabakh is the nostalgia of Iran’s contemporary history. Agha Mohammed Khan e
Ghajar was killed in Shushai in Karabakh by his bodyguards in 21 Dhu al-Hijja 1211 Lunar
calendar, coincided with27Ordibehesht 1177 Solar ( 17 May 1798 ). And the first period of the
war between Iran and Russia was ended after ten years separated conflictions in 29thShaval year 1228 AH
coincided with 1813 in ChamanGolestan in Karabakh, and the second stage of wars between Iran and
Russia was started with the arrival of Abbas Mirza and his troops to Karabakh in July 1826, coincided with
the last decade of Shaval, year 1241 AH., and his frustration in seizing the Shushy castle was the beginning
of defeating the Persians and the signing of the Treaty of Turkaman Chai. . These wars and treaties marked
the historical destiny of the Iranian nation in the nineteenth century, a destiny that its start and action had a
firm relation with Karabakh.
Nagorno-Karabakh had the good economy. The productive agricultural and livestock had made this
region like the heaven in the perspective of historians of Qajar era. The geographical location of NagornoKarabakh,where has been formed with two flat tropical and mountainous, gave its residents the possibility of
autonomy and defend against enemies. Shushy and Panah Abad castles were impenetrable castles.
The Turkish name of the area (Karabakh = black garden) and its parts (for example AQ Oghlan-Khan
Kandy and ...) indicate the settlement of Turkish-speaking peoples. Armenians, as well as consider this area
is belong to themselves. But by the way, who were the inhabitants and rulers of Karabakh?
It is natural that dwells and rulers of Karabakh were differed in different historical periods. The present
research is seeking scientific explanations to this question according to official Persian Historiography
sources, in the 19th century. The author aims to end the bloody conflict in Karabakh that imposed the
enormous costs on the countries involved and its neighbors in recent years and on the other hand has
brought a human tragedy, and with the intention of increasing regional integration has attempted to close the
way to destructive ignorant claims by clarifying the scientific issues and review and study the documents of
several hundred years of peaceful coexistence as a document of integration and peace.
The books used in this study are as follows: MaerolSoltaniyeh, , Tarikhe No (modern history)
,TarikheZolgharnain (the history of Zolgharnain),TarikheRozatolSafaye Nasser .FehresolTavarikh, Nase
kholTavarikh,AshrafolTavarikh,EksirolTavarikh,AhsanolTavarikh and HaghayegholAkhbareNasseri that
all are from first sources of official historiography in this era.
According to these references in the first half of the 19th century, the original inhabitants of NagornoKarabakh were Azeri and Turkish-speaking tribes such as JebrailLuo tribe ,Autozaiki tribes , Amir Luo ,
Khalifeluo, Javanshir and Koolaee and its govern was under the rule of Javanshir successors.In this reference,
there are some points and hints about Armenians in different parts of mountainous this region and their
cooperation with Russians in seizure the region, but its amount and wide were pointed in glance and general.
Key terms: Nagorno-Karabakh, Shushi, Ibrahim Khalil Khan Jawanshir ,Golestan , Autozaiki, jebrailLuo
, Koolaee,Panahabad, Khan Kandy
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Conflict of Nagorno-Karabakh: intensification the arms
race between Azerbaijan and Armenia and its impact on
the national security of the Islamic Republic of Iran
Dr. Ghorban Ali Mahbobi
the faculty of Imam Hussein (AS)
Mahdi Shapouri
M.A. in International Relations from TarbiatModares University

Abstract:
he conflict of Nagorno-Karabakh since 1988 to now is one of the important regional conflicts in
Caucasus. The continuity of this conflict has caused to arms races between main parties; that is,
Azerbaijan and Armenia. In 2003, the military budget of Azerbaijan was 163 million dollars. Last
year (2012) it was increased to 306 billion dollars and this year it is 307 billion dollars. Although Armenia
doesn’t have any power to race with Azerbaijan in military spends because of lack resources and its weak
economy, but it has attempted not to lag in arms racing with Azerbaijan. In 2011 the military costs of this
country was about 400 million dollars, which almost equals 4.2 of this country’s GDP. In this article either
we pay to arms races or evaluate its impacts on the Islamic Republic of Iran’s national security.
Key terms: Karabakh’s critics, arms races, the national security of the Islamic Republic of Iran, the
involved actors
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Internal factors influencing the foreign policy of Azerbaijan
With an emphasis on the conflict of Nagorno-Karabakh

Abstract:
riorities and the goals of foreign policy of countries are directly the function of their internal structure
like as Geopolitical situations, internal needs, national power and the security threats the perspective
of the ruling elites and also the quality of the structure of international system. There is a direct
relationship between the governments’ abilities for developing the goals and national profits and the degree
of development of economy and the cultural diplomats. Republic of Azerbaijan is not expected from this
rule. Different factors and variables impact on this country’s foreign policy in three personal, national and
international levels; so that it needs to know the internal factors influencing this country for understanding
the nature and behavior of the foreign policy of Azerbaijan. The main goal of this article is to answer the
main question that what affectsthe internal factors and agents have on the foreign policy of Republic of
Azerbaijan? The temporarily answer for this question as a hypotheses is that the internal factors includes
the geographical characteristics, internal groups, national and social (culture) characteristics and the public
thoughts which includes thesubplots in foreign policy of Republic of Azerbaijan, but the economy weak and
energy factor, the conflict of Nagorno-Karabakh, the perspectives of ruling elites and the proximity to Israel
are the important and main factors influencing the foreign policy of Republic of Azerbaijan.
Key terms: Conflict of Nagorno-Karabakh, the perspective of elites, ethnicity, energy resources, proximity
to Israel
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The foreign interventions in Caucasuscrisis, profits and
the security of the Islamic Republic of Iran (The case study
of the OSCE Minsk Group)
JaefarHaghPanah
the assistant of Political Sciences, the Strategic Researches Center
Sara Rava
M.A. in Political Sciences, the Central Asia and Caucasus Studies group, Tehran University

Abstract:
orming the sub-system of security of South Caucasus has been one of the important politics
and security events which because of the collapse of former Soviet and forming the new subsystem, Iran was faced with new security orders in this area and region. Also, this sub-system had
much security challenges since the starting time, which the conflict of Karabakh is counted as one of the
important conflicts. On the other side, by existence thecommonalities between Iran and these countries,
the relationship among them was not successful, and Iran resisted much regional and the meta-regional in
managing the region’s challenges; that is, it can be spoken that the regional challenges of Iran in Caucasus
is one of the barriers for reaching to the goals in relation to Caucasus region and Caspian Lake. One of
the elements influencing the regional security orders and Karabakh’s crisis, which was formed without
the presence of Iran, is to create the Meniscus group. In this article, it would be attempted to explore the
role and function of Meniscus group in Caucasus critics and its impact on security of Islamic Republic
of Iran. It is so important to mention that, about this topic there has not been any independent research.
Key terms: interventionism, the security of Islamic Republic of Iran, Caucasus, Meniscus Group
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Masoud Ahmdi Nia
Graduated in Russia studies and Caucasus Studies Institute researcher

Abstract:
So far, a relatively completed and comprehensive range of proposals and suggestions and the possible
approaches has been presented for solving the conflict of Nagorno-Karabakh where they could not be
used for solving the conflict of Karabakh, experimentally. So, recently the necessary uses of the replaced
solutions have been presented which their concentration and focus is established on trust and improving
the public communication. One of the important questions in the glaring is what is the identity and quality
of novice approaches to escape from the snag that causes to remain unknown the fate of the conflict of
Nagorno-Karabakh, but according to this article’s author’s point of view, there is the other important
question than this which is the syndicate ambiguity and question that answer to it can present a fairly
accurate picture of the expectations and the governing mentalities of the characters involved in this story
about the possible approaches of resolving the conflict of Nagorno-Karabakh between Azerbaijan and
Armenia with. So, according to this, the author in this research wants to present some proposed packages
for resolving the conflict of Nagorno-Karabakh; that is, each of them presents a part of the involved
parties in this conflict and either the international institutions or think tanks.
Naturally, it is so important to mention that, the transposition for siting these designs and packages and or
specialized volume for them is not their preference and or priority in author’s mind.
Keywords: Conflict of Nagorno-Karabakh, proposed packages, solution
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Abstract:
agorno-Karabakh, an autonomous Provincewith ahistoryfullof ups and
downs,once, not so long ago,themajority ofits inhabitants wereMuslimAzeris.
Thepoliciesimplemented
indifferent
periods,
especially
duringStalin,
thelastSovietcensusof1989,had becomeamajority-Armenian region(about76% in Armenian)
was in the compound of theSocialistRepublicof Azerbaijan in theSoviet era.Because of
themajorityoftheArmenian populationinthe Sovieterathe provincehad beengrantedthe status
ofan autonomousprovincein order to useArmenian language forteachingand using it in
courtsand agenciesin addition to theofficial language ofAzeri.On the eve ofthecollapseof the
Soviet Union, this autonomous Province thedisputationbetweenArmenians livinginAzerbaijan
withthe central governmenton the one handandthe otherrepublics ofAzerbaijan and
Armeniawas subjectedto afull-scale warbetweenArmeniansand Azerisintheconversionofth
eArmenian separatists it was isolated fromAzerbaijan.InMay 1994a cease-firewith the UN
monitoring (by the OSCEMinsk GroupinEurope) hasbeen establishedso far.NagornoKarabakh autonomousProvince(the official name"Daghlyq Karabakh autonomousprovinces"
in combination ofSoviet Azerbaijan) Sovietperiodhadan area of4,400square kilometers.
With the occupationofthis province and seizure of itssevensurroundingprovinces
andunderAzerbaijan'sterritories by Armenian,Aself-government in the name of "Republic
of NagornoKarabakh" or "Rtsakh" Ithas been established witharea of11,500square
kilometersand apopulation of145,000people (estimatedin 2002) has been announced.
Thedemographiccomposition ofits population is as below:95%Armeniansandthe rest are
Assyrian,Kurd andGreek. The capital cityisStepanakert. (http://www.nkrusa.org)
Thisarticlewill attempttooutlinethe most importantquestionssurrounding theNagornoKarabakhconflict, themost importantissuesto deal withinthis regard.
Keywords: Nagorno-Karabakh, ethnic issues, political issues,social and psychologicalissues,
Iran, Armenia, Azerbaijan
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