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 مقاالت تدوين راهنماي

 مقاله شرايط( الف

 با ارتباط در و يافته،سامان و نو محتوايی و شناختیروش مختصات از برخوردار نگارنده، پژوهشی دستاورد بايد مقاله -1

( قفقاز منطقه...  و حقوقی دينی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیايی، تاريخی، مسائل) فصلنامه شیپژوه محورهای

 .باشد

 .باشد نشده ارسال ديگر نشريات در چاپ برای و نبوده تکراری ارسالی مقاله -2

 آن، چاپ صالحیت فصلنامه، علمی همکاران تايید و داوری از بعد که است فصلنامه علمی کمیته عهده به مقاله پذيرش -3

 و داشت نخواهد عهده بر مقاله رد يا و پذيرش قبال در تعهدی گونههیچ فصلنامه که است بديهی. شد خواهد اعالم

 يا و نويسنده برعهده مقاله در مندرج ارجاعات و نظری هایديدگاه يا و علمی صحت از ناشی هایمسئولیت کلیه

 .است مختار مقاله مندرجات ويرايش در فصلنامه علمی هکمیت حال عین در. بود خواهد آن نويسندگان

 در .گردد ارسال و تدوين صفحه 22 تا 11 در و 11 سايز میترا، نوع فونت با Wordافزاری نرم محیط در بايد مقاله متن -4

 يا بخش ره عنوان. شود آورده 14 میترا قلم با ها بخش زير عنوان و پررنگ 11 میترا قلم با ها بخش عنوان مقاله، متن

 سانتی/. 1 اندازهبه ها پاراگراف اول خط. گردد مشخص قبلی بخش متن انتهای از فاصله خالی خط يک با بخش زير

 .گردد تايپ پائین و باال از فاصله متر سانتی 3 و طرفین از حاشیه متر سانتی 1/2 با مقاله و بوده رفتگی تو دارای متر

 :باشد ذيل شرايط رعايت با و علمی تمقاال ساختار دارای بايد ارسالی مقاله -1

 و گیری،نتیجه متن، مقدمه، ،(واژه کلید پنج الی سه) واژگان کلید چکیده، عنوان، دارای بايد ارسالی مقاله 

 .باشد ذيل، توضیحات انتهای در علمی هایمقاله ارائه نحوه راهنمای طبق منابع فهرست

 پژوهشی حوزه يا دانشگاهی علمی رتبه نیز و خانوادگی نام و نام شامل مقاله نويسندگان يا نويسنده مشخصات 

 آن چپ سمت در و مقاله عنوان پائین سطر در میترا 12 فونت با الکترونیکی پست آدرس و تلفن تماس و

 .گردد درج

 باشد نوشتار محتوای گويای و مختصر رسا، محتوا، با متناسب علمی دقیق عنوان از برخوردار بايد مقاله. 

 اهمیت و ضرورت اهداف، مسئله، بیان شامل( کلمه 322 حداکثر) صفحه يک در حداکثر بايد مقاله هچکید 

 .باشد تحقیق های يافته و نتايج و تحقیق روش اصلی، سوال موضوع،

 منظور بیان و پژوهش مورد موضوع ابعاد و اهمیت مقاله، موضوع نظری بیان و طرح محل مقاله مقدمه 

 .است پژوهش انجام چگونگی و آن ظارانت و طرح از پژوهشگر

 پروژه حاصل که هايی مقاله در. باشد توصیفی شکل به کار روند و روش بیانگر اجماالً بايستی مقاله متن 

 نحوه آماری، جامعه پژوهش، فرضیه ضرورت، صورت در بايستمی باال مطالب رعايت با است تحقیقاتی

 عموم برای درک قابل نحوی به را اطالعات تحلیل و تجزيه وهشی و هاداده گردآوری هایروش گیری،نمونه

 .دهند ارائه مخاطبین

 دستآوردهای و نتايج حاوی و مباحث روشنگر که مفید و منطقی ایگونه به بايد گیرینتیجه مقاله، پايان در 

 .گردد ارائه باشد، پیشنهادات و راهکارها ارائه با همراه پژوهش

 

 



 استناد شرايط( ب

 .شود آورده گذاریشماره با الفباء حروف ترتیب به مقاله پايان منابع فهرست در بايستی متن، در استفاده مورد منابع متما-1

 نام مختلف، منابع از مستقیم غیر يا مستقیم استفاده از پس لذا کند، می پیروی «متنی درون» استناد شیوه از آذرآران فصلنامه -2

 .شود می آورده پارانتز داخل نمونه اساس بر استفاده مورد صفحه شماره انتشار، سال نويسنده، خانوادگی نام و

 (132 :1334 امیراحمديان،: )نمونه

 سال از بعد و پارانتز داخل در نیز جلد شماره باشد جلد يک از بیش استفاده مورد منبع که صورتی در 

 .شود می آورده انتشار

 (132 :2ج :1334 امیراحمديان،: )نمونه 

 سال کنار در ب و الف افزودن با واحد، انتشار سال با نويسنده يک از منابع بودن متعدد صورت در 

 .گردد می مشخص استفاده مورد منبع انتشار،

 (132 :(الف) :1334 امیراحمديان،: )نمونه 

 دشوار اصطالحات و ها واژه توضیح همچنین و اصلی زبان به ها واژه معادل نیز و خاص های اسم و اصطالحات معانی -3

 بخش در و مقاله پايان در نیستند مقاله اصلی متن در بیان قابل که بحث مورد موضوع خصوص در ای حاشیه مسائل بیان و

 مشخص اعداد درج با نیازمند مطالب و اصطالحات است الزم خصوص اين در. شوند آورده( ها يادداشت) توضیحات

 .گردند

 .شوند آورده ذيل الگوی براساس به و تنظیم نويسنده خانوادگی نام الفبايی ترتیب به مقاله ايانپ در استفاده، مورد منابع -4

 :کتب

 تالیف جلد يک در تنها کتاب که صورتی در) جلدها تعداد مترجم، نام کتاب، عنوان( کتاب انتشار سال) نام، خانوادگی، نام

 .ناشر منا نشر، محل چاپ، شماره( شود می حذف بخش اين باشد شده

 :مقاالت

 در مقاله صفحات ناشر، نشر، محل مجله، شماره مجله، نام مترجم، نام مقاله، عنوان( مجله انتشار تاريخ) نام، خانوادگی، نام

 .مجله

 :الکترونیکی مقاالت

 سايت به دسترسی آدرس سايت، نام مترجم، نام مقاله، عنوان( سايت در انتشار تاريخ) نام، خانوادگی، نام

 :نامه نپايا

 نامه پايان از دفاع سال دانشگاه، ورشته، تحصیلی مقطع عنوان، نويسنده، نام خانوادگی، نام

 خصوص در نويسنده، اولین نام و خانوادگی نام نوشتن از پس باشند نفر يک از بیش مقاالت نويسندگان که صورتی در: توجه

 .گردد درج خانوادگی نام سپس و نام ابتدا ديگر نويسندگان

 .شوند آورده باال در شده گفته شیوه به نیز خارجی منابع-4

 

 

 



 یادداشت سردبیر

پس از فروپاشی شوروی، منطقه قفقاز که قبل از آن یک منطقه خفته ژئوپلیتیکی به حساب می آمد به یک منطقه     

ملل به طورقابل مالحظه ای افزایش بیدار و فعال ژئوپلیتیکی تغییر وضعیت داده و به تبع آن جایگاه آن نیز در نظام بین ال

یافته است. در شرایطی که خال قدرت ناشی از فروپاشی شوروی فرصت ها و چالش های زیادی را در منطقه فراهم کرده است، 

قدرت های جهانی و منطقه ای جهت تامین منافع خود توجه ویژه ای را به این منطقه داشته اند و شاهد رقابت های شدیدی 

و عرصه های مختلف بوده ایم. از این رو، در حالی که منطقه قفقاز توجه بازیگران مهم دنیا را به سوی خود جلب در سطوح 

که در تعیین سرنوشت و جهت گیری آینده آن بسیار تاثیرگذار  کرده است، شاهد تحوالت و رویدادهای بسیار مهمی است

نند معادله قدرت، نفوذ و ایفای نقش بازیگران سیاسی فرامنطقه ای و خواهد بود. موضوعات و مسائل مهم و تعیین کننده ای ما

منطقه ای، تنش های مربوط به عضویت کشورها در سازمان های بین المللی، امنیت، توسعه سیاسی، مناقشات مزمن و تداوم 

وضوعات به شمار می بحران های ناشی از آن، هویت ملی، چالش های تاریخی و مسائل اقتصادی از جمله مهم ترین این م

از جمله مناطقی است که جزء عرصه های  آیند. از آنجا که منطقه قفقاز به دالیل تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، تمدنی و دینی

و تحوالت و رویدادهای آن تاثیر مستقیمی بر منافع ملی آن دارد،  بسیار مهم جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود

 مورد توجه قرار گرفته است. شماره فصلنامه آذرآران به صورت ویژه موضوعات یاد شده در این

اولین نکته قابل تامل در بررسی روابط کشورهای منطقه حاکی از آن است که سطح و میزان روابط کشورهای منطقه      

قالب یک سیستم منطقه  قفقاز به دلیل وجود مناقشات فعال میان آن ها و نقش مخرب و غیر سازنده سایر بازیگران سیاسی در

ای قالب تعریف نیست و روندهای واگرایی بر روندهای واگرایی غلبه دارد. در این میان بازیگران سیاسی مانند آمریکا، روسیه، 

بوده و رویکردهای  اتحادیه اروپا، ترکیه و رژیم صهیونیستی از منافع، فوریت ها و الویت های بسیار متضاد و متفاوتی برخوردار

منطقه  خود را در راستای تامین منافع خود دنبال می کنند. بی تردید وجود مناقشات فعال مانند قره باغ، چچن، آبخازیا خاص

روابط جمهوری  "را مستعد بازیگری و ایفای نقش بازیگران مختلف می نماید. در این راستا اولین مقاله فصلنامه با عنوان 

نقش تعیین کننده روسیه را به عنوان یک بازیگر مهم در  "باغش روسیه در مناقشه قرهآذربایجان و ارمنستان با تأکید بر نق

باغ را مورد توجه چرایی تطویل و پایداری مناقشه قره و روابط دو کشور آذربایجان و ارمنستان تبیین کرده و مناقشه قره باغ

 قرار داده است.

وری آذربایجان یک موضوع بسیار مهم و حساسیت برانگیز به شمار هویت ملی در منطقه قفقاز جنوبی به ویژه در جمه    

می آید. این جمهوری پس از استقالل با مشکالت زیادی در این خصوص روبه رو بود و روایت رسمی از هویت ملی باید به 

یجان از تبیین هویت ملی در جمهوری آذربا"کمک حل مشکالت داخلی و خارجی کشور می آمد. به همین منظور مقاله 

اهداف نخبگان سیاسی جمهوری آذربایجان در استفاده از ابزارهای گوناگون برای ساخت هویت ملی را مورد  "دیدگاه ابزارگرایی

 بررسی و کنکاش علمی قرار داده است.

ناد و بر اساس مدارک و منابع مستند ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی در قفقاز بسیارشناخته شده است. به طوری که اس  

شواهد معتبر تاریخی به روشنی نشان می دهد، منطقه قفقاز در مقاطع طوالنی بخشی از خاک ایران بوده و آن را دروازه ایران 

می نامیدند. بدیهی است این اشتراکات تاریخی می تواند به همگرایی ملت ها و کشورهای منطقه کمک شایانی نماید. با این 

ی آذربایجان در تقابل با این حقایق و واقعیت های مستند تاریخی شکل گرفته است. بر همین حال، گفتمان تاریخی در جمهور

اساس، تحریف تاریخ و رواج وارونه نویسی تاریخی از جمله مشکالت اصلی تاریخ نویسی در جمهوری آذربایجان محسوب می 

دنبال می شود. آخرین مورد از این نوع اقدامات سوی نهادها و مقامات دولتی  با شدت بیشتری از که پس از استقالل آن شود



به قلم رامیز مهدی اف دبیر شورای امنیت ملی و رئیس نهاد ریاست جمهوری  "نادر شاه ، مکتوبات دیپلماتیک"انتشار کتاب 

به شکل که هنوز  آذربایجان است. اتخاذ چنین گفتمانی نیازمند پاسخگویی به شبهات تاریخی برای تنویر افکار عمومی است

تالش می کند  "نگاری قفقازنگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخهای تاریخچالش"مناسبی به آن پرداخته نشده است. مقاله 

بخشی از این رسالت مهم را به انجام رساند. در این مقاله اتخاذ راه کارها و رویکردهای سیاسی برای تاریخ سازی و باز نویسی 

 جان مورد ارزیابی قرار گرفته است.تاریخ در جمهوری آذربای

تمام کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق از موانع و چالش های زیادی در زمینه توسعه سیاسی و مردم ساالری رنج   

 می برند و در بیشتر این کشورها حکومت های موروثی شکل گرفته است. در منطقه قفقاز نیز این موانع و چالش ها وجود دارد.

عنوان مقاله ای است که نقش ساختار قدرت  "نقش بازدارندگی ساختار قدرت در توسعه سیاسی جمهوری آذربایجان"له مقا

 -9؛ 1191تا  1111جمهوری اول: جمهوری دموکراتیک آذربایجان، از سال  -1سیاسی را در این جمهوری در سه مقطع 

جمهوری سوم: جمهوری آذربایجان، از  - 3و  1111تا  1191 جمهوری دوم: جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، از سال

 تاکنون بررسی می کند. 1111سال 

نگاهی گذرا به تاریخ و رویدادهای منطقه قفقاز نشان می دهد، این منطقه یک حوزه بحران خیز و چالش پذیر بوده و   

فاز امنیتی در محیط درون قفقازی به پایان مسائل امنیتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهند. به طوری هنوز 

نرسیده و آرایش و ترتیبات امنیتی ایجاد نشده است. بررسی فرآیندهای امنیتی نشان می دهد سه کشور منطقه قفقاز جنوبی 

ه ک پس از استقالل، سیاست های امنیتی خود را بر مبنای وابستگی و گرایش به سازمان های غربی و روسیه تنظیم کرده اند

ی امنیتی هااستیس تأثیر"این موضوع پیامدهای خاص خود را بر امنیت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران بر جای می گذارد. 

غرب  نگاه تالیف شده است. در این مقاله عنوان مقاله ای است که با این "ی جمهوری اسالمی ایرانامنطقهگرجستان بر امنیت 

پیوستن به سازمان ناتو و همراهی این کشور با کشورهای غربی برای حذف نقش  و تالش آن جهت محوری دولت گرجستان

 از ترتیبات امنیتی منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. جمهوری اسالمی ایران

با توجه به افزایش اهمیت و جایگاه کلیدی مسائل اقتصادی در دنیای کنونی ضرورت آشنایی با اوضاع و روند اقتصادی  

اوضاع اقتصادی  تحلیل"دیگر به ویژه کشورهای همسایه از اولویت زیادی برخوردار شده است. بر این اساس در مقاله  کشوهای

های اقتصادی، شرایط و روند اقتصادی کشورهای قفقاز جنوبی تشریح شده و روابط سعی شده بر اساس شاخص "قفقاز جنوبی

فرصتها و  "و تحلیل قرار گیرد. در همین راستا مقاله بعدی با عنوان ها با جمهوری اسالمی ایران مورد بررسیتجاری آن

-با بررسی ویژگیآن است تا  در پی "باغ برای اقتصاد ایرانتهدیدهای ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی طرفین منازعه قره

تهدیدات پیش رو، در جهت تامین و یا  های ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای بالقوه این کشورها را در قالب فرصتها و

 مورد بررسی قرار دهد. المللی جمهوری اسالمی ایرانای و بیناحیانا تضعیف منافع اقتصادی ملی، منطقه
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 چکیده

ق گرايی و باهم پیوندي عناصر طلبی و الحاباغ میان دو جمهوري آذربايجان و ارمنستان، با ترکیبی از جدايیقره -مناقشه ناگورنو 

اي که روابط دو کشور را به آيد. مناقشهترين مناقشات منطقه قفقاز جنوبی به شمار میمنعطف سرزمینی، قومی و مذهبی يکی از غیر

مار سازي روابط آذربايجان و ارمنستان به شترين مانع عاديچالش ترين رابطه در منطقه قفقاز جنوبی تبديل کرده و بزرگ پر

دو  هاي کالمی در ادبیات سیاستمداران و نخبگانوفصل اين مناقشه، خشونتآيد. رويکردهاي ناسازگار دو کشور نسبت به حلمی

هاي نظامی و حالت تهاجمی طرف نسبت به يکديگر، جاگیري نفرت از يکديگر در ذهنیت افکار عمومی آنان، سیر صعودي هزينه

س از جانب هر دو طرف، فرايندهاي تکرار شده و تثبیت يافته در بیش از دو دهه گذشته هستند که بنیروها، روند فزاينده نقض آتش

وفصل اين مناقشه ها براي حلهمه تالش اند.موجب استمرار حالت ستیز و تقويت پندارهاي دشمن بینی در روابط دو کشور شده

اند کدام نتوانستهشده براي صلح، هیچهاي گوناگون ارائهها و مدلاي و نیز طرحمنطقه اي و فراهاي منطقهشامل میانجیگري قدرت

باغ و درنتیجه با اين توصیف، پژوهش حاضر در صدد مشارکت در تبیین چرايی ديرپايی مناقشه قرهمنازعه را به فرجام برسانند. 

تحلیلی  -استفاده از روش تحقیق توصیفیزيست پايی ستیز در روابط دو کشور ارمنستان و آذربايجان است. بررسی اين موضوع با 

وفصل مناقشه به آن کشور و تالش براي برقراري و باغ مبنی بر وابسته سازي روند حلاز مسیر بازخوانی مديريت روسی مناقشه قره

ین امنیت و حفظ موازنه راهبردي در روابط دو طرف انجام خواهد گرفت. اين بازخوانی بیانگر مشروط سازي پايان منازعه به تأم

و آن کشور را  منافع روسیه بوده و تا تحقق اين امر، هرگونه میانجیگري و طرح صلحی که با امنیت و منافع روسیه ناهمخوان باشد

باغ محروم سازد، با شکست روبرو شده و درنتیجه تداوم وضعیت انجماد در مناقشه و سازي منافع از اهرم مناقشه قرهبدون بیشینه

 ت صلح مسلح را در روابط آذربايجان و ارمنستان شاهد خواهیم بود.استمرار حال

 

 باغ، مذاکرات صلح، قفقاز جنوبی، خارج نزدیکگرایی، مناقشه قرهآذربایجان، ارمنستان، روسیه، واقع واژگان کلیدی:
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 مقدمه -4

خیزترین مناطق جهان به شمار حال بحرانعینترین و درترین، حساسقفقاز و حوزه جنوبی آن از دیرباز یکی از مهم          

شود، باعث عنوان موزاییک اقوام یاد میجمعیتی این منطقه که از آن به -رفته است. پیچیدگی و درهم تنیدگی بافت قومیمی

ا، آبخازی ها، چچن ها، اینگوش هگرجی ها، کردها،ها، ارمنیها شده است. آذریبه وجود آمدن مناقشات فراوانی در طول قرن

دار موجود در منطقه هستند که فروپاشی اتحاد شوروی، با خاتمه دادن به ملت مندی ها ازجمله اقوام ریشهها و روسها، تالش

و بدین ترتیب  گرایانه، فرصت هویت طلبی را برای آنان فراهم آورد؛سازی زمینه باز ظهور روحیات اصیل ملیجعلی و فراهم

باغ میان دو جمهوری قره -ها و مناقشات سخت درگیر شد. در این میان، مناقشه ناگورنوای از خشونتمنطقه قفقاز در سلسله

چالش  ای که روابط دو کشور را به پرآید. مناقشهترین این مناقشات به شمار میآذربایجان و ارمنستان یکی از غیر منعطف

های وفصل این مناقشه شامل میانجیگری قدرتها برای حلالشترین رابطه در منطقه قفقاز جنوبی تبدیل کرده است. همه ت

ای ازجمله روسیه، ایران، قزاقستان، گروه مینسک و دیگران، تاکنون ناکام مانده است. هر سناریوی منطقه ای و فرامنطقه

م قدرت و حتی وفصل این مناقشه از اشکال گوناگون خودمختاری، کنفدراسیون، استقالل، تقسیحال جهت حلممکن تابه

های متعدد ای و مدلحل مرحلهای، راهحل بستهحل نظامی، راههای مختلفی چون؛ راهحلمبادله سرزمین در قالب راه

 مدل چچن، پیشنهادی برای صلح مانند رویکردهای ائتالفی، اجبار خارجی یا طرح دیتون، برنامه پشتیبان، شیوه دارتموس،

کدام هیچ اند، اماشدههای مختلف دیگر، مطرحاصل دولت مشترک، اصول مادرید و طرح ،«پل گوبل»طرح مبادله سرزمین 

اند، خاتمه مناقشه را به همراه داشته باشند. شکست مستمر مذاکرات صلح، یک احساس یأس آلودی را در طرفین نتوانسته

همپسون و المللی ازجمله کروکر، ن مسائل بینکه تحلیل گرانحویوجود آورده است، به المللی بهگران بین مناقشه و میانجی

 ,Gamaghelyan)نام ببرند  9«مناقشه دربند»عنوان بندی انواع مناقشات از این مناقشه بهآل، ترجیح داده اند، در طبقه

اقشه زده از دیگر عناوینی است که در توصیف وضعیت این من(. مناقشه در اغماء، رام نشدنی و لجوج، منجمد و یخ5022::1

 شوند.می بکار برده

و وارد آوردن میلیاردها دالر  میلیون آواره و پناهندهکشته و باالی یک 111/31بیش از  باغ با برجا گذاشتنمناقشه قره       

سازی روابط دو کشور آذربایجان و ترین مانع عادیهای اقتصادی و اجتماعی طرفین مخاصمه، اینک بزرگآسیب به زیرساخت

آید. فقدان روابط بین دو کشور، عدم اعتماد و درنتیجه فاصله بیشتر بین دو ملت را موجب شده است. ان به شمار میارمنست

که حدود  در روابط دو کشور انجامید «نه صلح نه جنگ»در شرایطی به برقراری وضعیت  1114بس در سال نامه آتشموافقت

قرارگرفته بود. ارمنستان همچنان به اشغال این مناطق آذری  ورد اشغالدرصد از اراضی آذربایجان از سوی ارمنستان م 91

کند. این در حالی است که آذربایجان تنها در عوض زنی در مذاکرات استفاده میعنوان ابزار چانهها بهدهد و از آنادامه می

باالتری از خودمختاری برای  نشینی نیروهای نظامی ارمنستان و آزادسازی مناطق اشغالی، حاضر به پذیرش سطحعقب

بس از جانب هر دو اعتمادی و تشدید ناامیدی، روند نقض آتشاین رویکردهای ناسازگار، با تعمیق بی باغ است.قره -ناگورنو

طرف را افزایش داده و استمرار حالت ستیز و تقویت پندارهای دشمن بینی را در روابط دو کشور فراهم آورده است. با این 

زیست پایی ستیز در روابط دو کشور ارمنستان و  باغ و درنتیجهپژوهش حاضر در پی چرایی دیرپایی مناقشه قره توصیف،

باغ و نقش آن در پایایی تخاصم در روابط آذربایجان و آذربایجان است. در پاسخ به این سئوال، سیاست روسیه در مناقشه قره

سیاست »سازی این موضوع به بررسی این فرضیه خواهیم پرداخت که: جستهارمنستان مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و با بر

                                                           
9.Captive Conflict  



موازنه  وفصل منازعه به آن کشور و تالش برای برقراری و حفظباغ مبنی بر وابسته سازی روند حلروسیه در مناقشه قره

 .«جان و ارمنستان گردیده استاستراتژیک در روابط دو طرف، باعث دیرپایی مناقشه و درنتیجه پایایی ستیز در روابط آذربای

 گرایی،المللی و تحلیل آن بر اسااس پاارادایم واقاعهای بینبنابراین با نگاهی اجمالی به رویکرد کلی روسیه به مدیریت بحران 

د. باغ داشته و سپس عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار روسیه در این مناقشه را بررسی خواهیم کارگشتاری بر پیشینه مناقشه قره

باغ بر امنیت و منافع روسیه و مرور سیاست این کشور در قبال آن، ضمن تبیاین تاأثیر آن بار آنگاه با ارزیابی تأثیر مناقشه قره

تطویل مناقشه و پایداری ستیز در روابط آذربایجان و ارمنستان، درنهایات ساناریوهای احتماالی آیناده در خصاوص سیاسات 

 بحث قرار خواهیم داد.باغ را موردروسیه در مناقشه قره

 

 المللیهای بینچهارچوب نظری: رویکرد روسیه به مدیریت بحران -2

المللی اسات. ایان ناوع مادیریت ها در سطح بینالمللی متأثر از سنت تاریخی رفتار روسهای بینمدیریت روسی بحران        

ها یک رفتار مشترک سیاسی و برآیند آن فعلی دارد؛ های شوروی و روسیههای تزاری، روسقدمت تاریخی و سرزمینی از روس

هاا نامیاد. ایان اساتراتژی روس «المللیاستراتژی رفتار بین»توان این رفتار مشترک سیاسی را از زمان تزارها تاکنون است. می

 در آن مشاهده کرد؛توان بازتاب فرضیات رئالیسم کالسیک را های طوالنی میخطرناک و تهاجمی بوده و جالب آنکه برای مدت

و  المللی و در کل سیاست خارجی این کشورهای بینبنابراین باوجود دشوار بودن موضوع تحلیل رویکرد روسیه در قبال بحران

شدن و همگرایی، در میاان های پس از جنگ سرد و ظهور روندهای کنونی جهانیالملل در سالعلیرغم تکامل پویای روابط بین

 گرایی در تحلیل سیاست خاارجی روسایه از اعتباار بااالیی برخاوردار اساتالملل، همچنان پارادایم واقعبینهای روابط نظریه

(Wieclawski, 1:22: 211 (گرایی به مدیریت روسی در واقع انداز هر یک از رویکردهای پارادایمحال نگاه انحصاری از چشم. بااین

گرایی کالسایک از مادیریت روسای کنندگی باالی رویکرد واقاعکنار قدرت تبیین المللی، ناکافی خواهد بود. درهای بینبحران

باا اکاراه، بهار حاال باه پاذیرش  المللی، باید تأکید کرد که تکامل سیاسات خاارجی روسایه اگرچاه آهساته وهای بینبحران

 گرایی سااختارینابراین واقاعب های تحمیلی ناشی از بازتوزیع قدرت در دوران پس از جنگ سرد، مجبور شده است؛محدودیت

تواند برای توضیح الملل تمرکز دارد، باوجود نارسایی در تبیین ماهیت پیچیده سیاست خارجی روسیه، میکه بر تأثیر نظام بین

تغییرات راهگشا باشد. همچنین با توجه به فقدان تأثیر پیشین ابزارهای نظامی و سیاسی روسیه همانند دوران اتحااد شاوروی، 

المللای های بینهای اقتصادی نیز در دستور کار روسیه برای مدیریت بحرانتفاده از منابع دیگر قدرت مانند انرژی و ظرفیتاس

تواند برای تحلیل ماهیت تغییرپاذیر قادرت های نئورئالیستی رقابت هژمونیکی میگیری از نظریهبنابراین بهره قرارگرفته است؛

گرایی نوکالسیک با توجه به اهتمام ویاژه آن باه حال واقعدرعین (.(Ibid الملل سودمند باشدننظام بیدولت و نگرش منعطف به

هایی چون نظام سیاسی روسیه، تواند در فهم تأثیر مؤلفه( می191: 1311مشایرزاده، ها )های ذهنی و ساختار داخلی دولتبرداشت

هایی چاون احیاای قادرت ی گارای ناسیونالیسام روسای و ایادههای نفوذ، ذهنیت ایادئولوژدیدگاه نخبگان روسی، نقش گروه

توجهی داشاته و پیوناد تااریخی باین فنااوری المللی کماک قابالهای بینتاریخی روسیه، در رویکرد روسی به مدیریت بحران

 المللی را بهتر توضیح دهد.های بیننظامی، انرژی و ایدئولوژی در مدیریت روسی بحران

 در تحلیل سیاست خارجی فدراسیون روسیه، نباید فراموش کرد کاه رویکارد روسایه هناوز عمیقااس باا سانت وجودبااین        

طور چشامگیری بار عناصار ماورد تأکیاد روسیه در رویکردهای سیاست خارجی خاود باه گرایی کالسیک در پیوند است.واقع

البتاه مادیریت روسای القوه نظاامی، متمرکاز اسات. ویژه توانمنادی باگرایی کالسیک مانند اصل منافع ملی، قدرت و باهواقع

باوده اسات.  «خاارج دور»و  «خاارج نزدیاک»المللی پس از جنگ سرد تا حد زیادی متأثر از تفکیک دو سطح های بینبحران

ایان  هایی که کمترین تهدید را برای امنیت ملی روسیه و یا منافع استراتژیکطورکلی در بحث خارج نزدیک، پاسخ به بحرانبه



دیگر عبارتبه کارگیری قدرت نظامی و یا تهدید به آن صورت گرفته است؛اند، در وهله نخست از طریق بهکشور به دنبال داشته

 (.13: 1311واعظی، )جویانه بوده است افزاری و مقابلهها به بحران در خارج نزدیک، همواره سختواکنش اولیه روس

گرجستان، مالحظات انرژی مسکو در ارتباط با اوکراین، مخالفت با استقرار سپر دفاع موشکی نحوه برخورد این کشور با بحران  

هاا در ایان منااطق، چنانچاه دهاد کاه روسهای شوروی سابق، نشان میدر اروپا و مقاومت در برابر گسترش ناتو در جمهوری

کنناد. م نظامی تاا انجاام اقادامات نظاامی اساتفاده میالمللی جدی نباشد، از همه ابزارهای خود، از تهدید به اقدامقاومت بین

های ها به سمت اروپای شارقی، تهدیاد باه اساتقرار موشاکروی موشکجانبه از پیمان نیروهای متعارف اروپا، نشانهخروج یک

بار پایاه  هااهایی از پاساخ روس، نمونه9111اسکندر در شهر لنینگراد و درنهایت حمله نظامی به خاک گرجستان در آگوست 

 آیند.گرایی کالسیک به شمار میمورد تأکید واقع «خودیاری»اصل 

باغ نیز روسیه از همان ابتدا رویکردی سخت افزارانه داشته است. سرکوب خونین تظااهرات در مورد مدیریت مناقشه قره        

بااغ، تسالیح و حمایات آشاکار از رهاز سوی ارتش سرخ شاوروی، ورود علنای باه جناگ ق 1111مردمی باکو در بیستم ژانویه 

وفصل مناقشه، تالش برای برقراری موازنه اساتراتژیک در ای در حلمنطقه ای و فراارمنستان، ممانعت از موفقیت رقبای منطقه

گویی سازی افزایش توانمندی نظامی آذربایجان در مقابل ارمنستان و تهدید به پاساخروابط دو طرف مخاصمه و درنتیجه خنثی

بااغ و نگااه هاا از مناقشاه قرهگرایانه روسفهم واقع بیانگر متقابل به هرگونه عملیات نظامی احتمالی آذربایجان علیه ارمنستان،

باغ استفاده باخت به مدیریت آن است. در مدیریت روسی مناقشه قره-ها بر مبنای حاصل جمع صفر و بازی بردگیرانه آنسخت

طور همزماان وانمنادی نظاامی، دیپلماسای انارژی و ایادئولوژی احیاگرایاناه امپراتاوری روسای باههای پیوندیافته تاز زنجیره

وفصل مناقشه به خاود، های برنده بیشتری با وابسته سازی روند حلگیرند. تا روسیه بتواند با داشتن کارتمورداستفاده قرار می

وفصال سازی امنیت و منافع این کشاور باه حلوسیه و بیشینهآن را به سمتی سوق دهد که تنها در صورت انطباق با دیدگاه ر

 نهایی برسد.

 

 های تحقیقداده -3

 باغقره-مروری بر مناقشه ناگورنو -3-4

ای بیانیه فشار مقامات مرکزی با صدورباغ، زنگه زور و نخجوان مناطقی بودند که پس از تأسیس اتحاد شوروی، تحتقره         

اما مدتی بعد این مناطق باا  تحت حاکمیت ارمنستان قرار گرفتند؛ 1191بی آذربایجان شوروی در دسامبر از جانب کمیته انقال

بین ترکیه و شوروی  «دوستی و مودت»فرمان استالین به حاکمیت آذربایجان برگردانده شدند. این اتفاق پس از انعقاد معاهده 

عنوان جزئای از جمهاوری بااغ و نخجاوان رساماس باهقره 1191تان . بادین ترتیاب در تابسا(E.Cornell,2999025)صورت گرفت 

باغ در چارچوب جمهوری آذربایجان، خودمختاری اعطاء گردیاد. قره -به ناگورنو 1193آذربایجان قلمداد شدند. سپس در سال 

این کشاور و صادور ( ارامنه معتقدند که استالین باهدف خارجی خشنود ساختن ترکیه و بسط روابط با 911: 1381)شه وری،

بااغ را باه ایان کشاور واگاذار نماود تر با مسلمانان از طریق آذربایجاان، قرهانقالب بلشویکی به شرق و برقراری ارتباط نزدیک

(. باوجوداین اعتقاد، با توجه به اقتدار استالینی، در دوره زمامداری وی، ارامناه جار ت اعتاراض باه نحاوه 193: 1311)واعظی،

 ی جغرافیایی را پیدا نکردند.هابندیتقسیم

)گالسنوست( از  «فضای باز سیاسی»)پروستوریکا( و  «تجدید ساختار» هایبه دنبال اعالم سیاست 1111در سال          

شورای عالی  1111باغ خواستار الحاق به ارمنستان شدند. در ماه ژوئن طرف میخائیل گورباچف رهبر شوروی، ارامنه قره

مجلس  1111ژوئن  19در باغ به ارمنستان را اعالم کرد که از طرف مجلس آذربایجان مردود اعالم شد. قره ارمنستان الحاق

ای به جدایی این منطقه از آذربایجان و الحاق آن به ارمنستان ر ی داد. بالفاصله مجلس باغ، طی قطعنامهنمایندگان قره



تدریج باال گرفت. طرفین شروع به اخراج اتباع ها به( تنش911: 1381آذربایجان این تصمیم را مردود خواند. )شه وری، 

هزار نفر از  121یکدیگر کردند. بسیاری از ارامنه که در اقتصاد نفتی باکو مشغول کار بودند، مجبور به ترک کار شدند. حدود 

مات مشابهی نیز از جانب ارمنستان اقدا .(Wadlow, 1::2: 1)آذربایجان را به سمت ارمنستان و یا روسیه ترک گفتند  ارامنه،

باغ طور همزمان در استپاناکرت قرهای به خشونت گرائیدند. بهآمیز نیز به نحو غیرمنتظرههای مسالمتصورت گرفت. راهپیمایی

هر مسکو در این زمینه در ظا های آذری و ارمنی به وقوع پیوست.کشتارهایی از اقلیت-شهر صنعتی نزدیک باکو -و سومگائیت 

مرور جانب ارامنه را گرفت و این مسئله باعث تظاهرات مردمی در بیستم ژانویه طرفی داشت که بهو در اوایل کار، ادعای بی

نفر کشته،  131بیش از  (.913: 1311)واحدی، در باکو شد که از طرف ارتش سرخ شوروی به خاک و خون کشیده شد  1111

عام مردم غیرنظامی باکو در این روز تعداد زیادی از ارامنه نیز در در جریان قتل نفر زخمی و صدها نفر دستگیر شدند. 811

واحدی، )ای در کشتار مردم باکو داشتند ترکیب نیروهای نظامی سرکوبگر اعزامی از مسکو قرار داشتند که این افراد سهم عمده

1311 :324). 

بااغ بارای هار دو ل دو جمهاوری آذربایجاان و ارمنساتان، مسائله قرهبا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعالم استقال         

باغ که موقع را برای حمله باه نیروهاای آذربایجاان و آغااز یاک جناگ ای برخوردار گردید. ارامنه قرهجمهوری از اهمیت ویژه

طور بااغ را باهد یک گذرگاه، قرهعیار مناسب تشخیص داده بودند، از دو جبهه به الچین حمله کردند و از این طریق با ایجاتمام

. (911: 1381)شاه وری، دسات ارامناه افتااد  مستقیم به ارمنستان وصل نمودند. متعاقباس نبردهاا اداماه یافات و شوشای نیاز باه

با دادند، جمهوری آذربایجان مدام باغ را یاری میکه ارتش ارمنستان و نیروهای داوطلب مردمی از این کشور، ارامنه قرهدرحالی

و درگیری داخلی بین طرفداران ابوالفضل ایلچی بیگ و نیروهایی باه فرمانادهی  گریبان بود؛بههای سیاسی داخلی دستبحران

مقارن با این ایام، ارامنه درنتیجه یک جنگ تهاجمی، مناطق دیگری از آذربایجان  در جریان بود. "صورت حسن اف "سرهنگ 

بااغ شاامل میالدی، هفت ناحیه در همساایگی قره 1114باغ تا ماه می سال عالوه بر قرهرا به تصرف خود درآوردند. درمجموع 

بسای قبادلی، جبرائیل و کلبجر به اشغال نیروهای ارمنی درآمدند. این مناقشه درنهایت با آتش آقدام، الچین، زنگیالن، فضولی،

 ن درگیر برقرار شد، به حالت تعلیق درآمد.و حمایت روسیه بین طرفیبا میانجیگری گروه مینسک  1114می  1که در 

 

 باغعوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار روسیه در مناقشه قره -3-2

و از برآیند تأثیرگذاری  دهند؛باغ را شکل میهای مختلفی با میزان تأثیرگذاری گوناگون، رفتار روسیه در مناقشه قرهمؤلفه      

 اند:گیرد. برخی از مؤثرترین این عوامل به شرح زیر قابل اشارهباغ شکل میقشه قرهکه سیاست روسیه در منا هاستاین مؤلفه

 

 تفکر خارج نزدیک و آئین مونروئه روسی -3-2-4

های پیرامون آن وارد مرحله جدیدی گردید. توسعه با فروپاشی اتحاد شوروی، روابط فدراسیون روسیه و جمهوری       

های خارجی را در پیرامون فدراسیون نوبه خود نفوذ قدرتای که بههای منطقهسترش درگیریثباتی سیاسی، اقتصادی و گبی

های جدید در روسیه شد. با مداخله نیروهای نظامی روسیه در مولداوی، گرجستان و روسیه افزایش داد، سبب پیدایش نگرش

ده از فروپاشی اتحاد شوروی شکل گرفت. پیوندهای های بازمانتدریج مفهوم جدیدی در روابط روسیه و جمهوریآذربایجان به

های پیشین اتحاد شوروی مفهوم جدیدی را در سیاست امنیتی روسیه به وجود آورد: امنیتی در میان مجموعه جمهوری

این مفهوم دربردارنده حق مداخله انحصاری روسیه در  (Russian Monroe Doctrine)دکترین مونروئه روسی. 

س حضور نظامی خود را در مناطق  ر بر اساس منافع ویژه آن است. روسیه با ارائه این مفهوم کوشید،های دیگجمهوری

پیرامون توجیه کند. مداخله نظامی روسیه در گرجستان و تاجیکستان بر اساس این سیاست طراحی و اجرا گردید. در مسکو 



د نیروهای نظامی مستقل خود برآیند. همچنین توسعه ها نباید در پی ایجاتوسعه بوده که جمهورییک گرایش قوی درحال

 .(121: 1311کوالیی، ) با غرب برای روسیه نامطلوب تلقی شده است "خارج نزدیک  "های روابط نظامی و دفاعی جمهوری

این مناقشه باغ تأثیر جدی داشته باشد. تواند بر مدیریت روسی در مناقشه قرهناگفته پیداست که این نگرش تا چه میزان می 

ای و فرا سازی زمینه حضور بازیگران منطقهالمللی و درنتیجه فراهمشدن به یک منازعه بیندر ذات خود امکان تبدیل

روسیه، متناقض با امنیت و منافع این کشور بوده و روسیه  "خارج نزدیک  "ای را داراست. موضوعی که بر اساس تفکرمنطقه

باغ بر است. ما در ادامه پژوهش و در بخش مربوط به تأثیر مناقشه قره "مسئولیت امنیتی ویژه  "برای بازدارندگی از آن دارای 

 امنیت و منافع روسیه دوباره بر تبیین بیشتر این تفکر بازخواهیم گشت.

 

 گرایی جمهوری آذربایجانغرب -3-2-2

اقتصادی گسترده و عمیقی دارد و  -روابط سیاسیهرچند در اوضاع کنونی، جمهوری آذربایجان با فدراسیون روسیه          

های حال روسیه به خاطر پیشینه دخالت نظامی و لشکرکشیحتی همکاری نظامی نیز بین دو کشور جریان دارد، ولی بااین

زمین ها به سرها برخوردار است. تهاجم نظامی روسگسترده به سرزمین فعلی آذربایجان، از جایگاه نامطلوبی در ذهنیت آذری

معروف  1111ها در ژانویه سال که آخرین آن آذربایجان هم در حاکمیت تزارها و هم در حاکمیت شوروی صورت گرفته است

باغ را به خاک و خون کشید. این ذهنیت به ژانویه سیاه بود که ارتش سرخ شوروی تظاهرات مردمی باکو در حمایت از قره

 شده است.باغ تقویتل آذربایجان، به خاطر نحوه عملکرد روسیه در مناقشه قرههای پس از استقالها در سالمنفی از روس

عنوان یک تهدید علیه امنیت و ثبات ارمنستان، همواره آن را به -جمهوری آذربایجان با مالحظه همکاری گسترده روسیه      

طرف در مناقشه عنوان یک میانجی بیروسیه به بنابراین همیشه با نگرانی و تردید به نیت و توانایی خودارزیابی کرده است؛

که روسیه منافع خود را در باغ مادامیکه منازعه قره باغ نگریسته است. در جمهوری آذربایجان این عقیده حاکم استقره

 است؛ کند، حل نشدنیدر منطقه قفقاز جنوبی ارزیابی می «تفرقه بینداز و حکومت کن»برداری از آن در راستای اصل بهره

طرف نیستند و ها بیهای روسیه درروند صلح، بدبینی عمیقی وجود دارد. باور بر این است که روسبنابراین نسبت به انگیزه

جانبه آبخازیا و اوستیای طرف فرض کرد. شناسایی یکها را در وساطت در حل مناقشات منطقه قفقاز جنوبی بینباید آن

 (Kjaernet, 1::9: 1- 3) .خوبی بیانگر این موضوع استهای مستقل بهعنوان دولتبه 9111جنوبی از سوی روسیه در سال 

سازی موضع باغ این است که جمهوری آذربایجان، با همه اقداماتی که در جهت متوازنواقعیت موجود درصحنه مناقشه قره

 رو باکو تالش کرده استناتوان بوده است. ازاین های مسکو به ایروانروسیه در این مناقشه انجام داده، اما باز هم از قطع کمک

بنابراین جمهوری آذربایجان که عضویت در سازمان  گرایی بتواند از خارج از منطقه قفقاز یارگیری سیاسی کند؛تا با غرب

)اشرفی، نگریست، باغ میالمنافع را از دریچه حل مناقشه قرهجمعی و سازمان کشورهای مستقل مشترکپیمان امنیت دسته

جمعی های تحت سیطره مسکو، عضویت خود را در پیمان امنیت دستهنتیجه دیدن عضویت در سازمانبا بی (19: 1311

 روسیه( از عضو دیگر آن) المنافع با این دلیل که نظام امنیت جمعی در پیمانی که یک عضو آنکشورهای مستقل مشترک

 تواند عملی گردد، به حال تعلیق درآوردآورد، نمیمایت نظامی به عمل میآذربایجان( ح) )ارمنستان( در جنگ با طرف سوم

(Migdalovitz, 1::2: 23.) ای، حامی عنوان منبع تضمین امنیت فرا منطقهبر همین اساس گسترش روابط با آمریکا به

 H.Cordesman, Gold, Shelala) ها و رشد اقتصادی آذربایجانگذاری در زیرساختکننده تسلیحات و سرمایهدیپلماتیک، تأمین

and Gibbs, 1:23: 8)  عنوان عضو افتخاری به 1114در دستور کار این کشور قرار گرفت. در همین راستا، آذربایجان در سال

 .(11-2: 1311)محسنی و نایب پور،شد و از این طریق، همیاری نظامی با ناتو را شروع کرد  «همکاری برای صلح»وارد برنامه 



تر با جمهوری متحده آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی نیز به ارتباط نزدیکذکر است که سنگینی وزنه تمایل ایاالتلقاب 

آذربایجان قرار دارد. موقعیت برتر راهبردی آذربایجان در قیاس با ارمنستان و گرجستان و قرار داشتن تمامی منابع نفت و گاز 

 1111در سال  "برژینسکی "ای که گونهکند. بهایجان، این تمایل را به آمریکا دیکته میمنطقه قفقاز در قلمرو جغرافیایی آذرب

( طبیعی 1319های آمریکا در منطقه قفقاز،گاه خود قرار دهیم. )سیاستکند که ما در قفقاز باید آذربایجان را تکیهتأکید می

در حقیقت روابط آذربایجان و غرب بر پایه نیازهای کند. است که جمهوری آذربایجان نیز از چنین تمایلی استقبال می

ژئوپلیتیکی متقابلی قرار دارد. نگرانی مشترک در خصوص امنیت منطقه و تضمین جریان انرژی وجوه کلیدی روابط دو طرف 

تا با وابسته کند می ضمن اینکه جمهوری آذربایجان تالش(. H.Cordesman, Gold, Shelala and Gibbs, 1:23: 8)دهد را شکل می

 مند شود.باغ از توان حمایتی غرب بهرهوفصل مناقشه قرهسازی منافع غرب به منابع انرژی خود، در خصوص حل

 

 روابط راهبردی روسیه و ارمنستان -3-2-3

بسیاری از  کرد.یابی توان در تاریخ رقابت بین دو امپراتوری روسیه و عثمانی ریشهروابط کنونی ارمنستان و روسیه را می        

 1111کشی ها واقعه نسلدانند. آنناپذیر میارامنه رابطه کشورشان با روسیه را نتیجه طبیعی یک وابستگی تاریخی اجتناب

آورند. می ترین عامل در این زمینه به شماروجود دارد را مهم شان،ها برای امنیت وجودیارامنه و تهدیدی که از ناحیه ترک

دنبال فروپاشی شوروی، از تهاجم ترکیه علیه این کشور هراسان بودند. برخی شواهد نیز حاکی از آن است که  ارامنه حتی به

بنابراین  منظور تهاجم نظامی علیه ارمنستان در دست بررسی داشته است؛هایی را بهدولت ترکیه طرح 1113در سال 

کز خود را به پیروزی در جنگ با آذربایجان قرار داده بود، که تمرارمنستان با نزدیک شدن هر چه بیشتر به روسیه درحالی

تالش کرد تا خطر هرگونه حمله نظامی از جانب ترکیه را مرتفع سازد. واگذاری پایگاه نظامی گیومری در نزدیکی مرزهای 

ان تا آگوست همان توپخانه در ارمنست 111تانک و بیش از  11سرباز روسی،  4311به روسیه و استقرار حدود  1111ترکیه در 

ارمنستان در سرتاسر -روابط روسیه .(J. McGinnity, 1:2:: 12-15)سال به سبب رفع نگرانی از تهدیدات ترکیه انجام پذیرفت 

ها به توان در نیاز متقابل آنترین دلیل آن را میو مهم توجهی برخوردار بوده است؛دوران پس از فروپاشی شوروی از ثبات قابل

نظامی در منطقه -های روسیه نیاز دارد و روسیه نیز به حضور سیاسیگذارینست. ارمنستان به تسلیحات و سرمایهیکدیگر دا

عنوان . ر وسیه، ارمنستان را به(Minasyan, 1:23: 5) شود، نیازمند استپذیر میقفقاز جنوبی که از رهگذر ارمنستان امکان

عنوان یک متحد قابل اتکاء برای تضمین امنیت خود در ارمنستان، روسیه را بهآورد و حافظ نفوذ خود در منطقه به شمار می

 1118. بر اساس معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل که در (Minassian, 1::8: 2) کندیک محیط خصمانه ارزیابی می

صورت تهاجم طرف سومی به هر شده است. بدین معنا که در بینیبین دو کشور به امضا رسیده، حمایت نظامی متقابل پیش

یکی خواهد پرداخت. چنین موضوعی در سازمان پیمان امنیت جمعی نیز یک از دو کشور، طرف دیگر به حمایت نظامی از آن

های عضو علیه تهاجم دفاع از دولت که ارمنستان تنها عضو قفقازی آن است، خاطرنشان شده است و یکی از اهداف پیمان،

ارمنستان تسلیحات روسی را به قیمت داخلی روسیه یعنی به همان  .(Mikhelidze, 1:2:: 2)ه است خارجی عنوان گردید

-Sهای زمین به هوای میالدی روسیه اقدام به استقرار موشک 1111کند. در سال خرد، دریافت میقیمتی که ارتش روسیه می

در گیومری در مرز ترکیه،  119ستان، شامل پایگاه در سه پایگاه نظامی خود در ارمن 91-جنگنده میگ 91الی  11و  311

و پرتابگرهای مربوط  Bهای بالستیک اسکاد در اریبونی و پایگاه مغری، کرده است. از قرار معلوم این کشور موشک 492پایگاه 

آید. به شمار می گذار اصلی در اقتصاد ارمنستانروسیه همچنین سرمایه .(Ibid)به آن را نیز به ارمنستان منتقل کرده است 

میلیون دالر در  411روسیه  9111و  1112های طور مداوم در حال افزایش بوده است. بین سالمبادالت بین دو کشور به



 9119های روسیه در این کشور در گذاریمجموع سرمایه ؛ و((Minassian, 1::8: 8گذاری کرده است اقتصاد ارمنستان سرمایه

 .((Minasyan, 1:23: 2 گرفته استر رفته است که عمدتاس در بخش انرژی و ارتباطات انجاممیلیارد دالر فرات 3از 

 

 ژئوپلیتیک انرژی منطقه و خطوط انتقال آن -3-2-0 

درصد اورانیوم،  14سنگ و درصد زغال 91درصد نفت خام،  1درصد گاز طبیعی،  33روسیه با داشتن بیش از          

پنجم منابع انرژی در جهان است و به این واسطه از جایگاه کامالس ممتازی برخوردار است. کدرمجموع مالک نزدیک به ی

اند. به همین سبب نیز روسیه برای حفظ و خوانده 91در قرن  «ابرقدرت انرژی»بسیاری از کارشناسان انرژی این کشور را 

کارهای خاصی را در نظر گرفته است. بر کرده و راههای دیگر، حساب زیادی روی موضوع انرژی بازکنترل روابط خود با طرف

ترین راهبرد کنونی روسیه در حوزه انرژی دانست. در این راستا توان حفظ انحصاری و گسترش بازار اروپا را مهماین اساس می

زی مسیرهای انتقال . تأمین امنیت و متنوع سا1کند: زمان دنبال میصورت همروسیه در راهبرد انرژی خود، دو رویکرد را به

. این در حالی است (11 -19: 1311)اطهری، بهمن و علیپور، . از بین بردن امکان صادرات گاز از هر منبع دیگر به قاره اروپا 9انرژی؛ 

که متباین با سیاست انرژی روسیه، جمهوری آذربایجان با دارا بودن ذخایر غنی انرژی، دیپلماسی انرژی و خط لوله خود را در 

. تأمین خودکفایی و 3. بازگرداندن تمامیت ارضی؛ 9. حفظ استقالل؛ 1ریزی کرده است: استای کسب سه هدف عمده طرحر

ترین هدف دیپلماسی انرژی آذربایجان توان هدف دوم را عمدهدر این میان می .((Ismayilov, 2999: 1 توان یابی اقتصادی

گیری مناطق اشغالی این کشور، ب سرزمینی و سیاسی آذربایجان و بازپسباغ در ترکیمعرفی کرد. چراکه بدون وجود قره

بنابراین  تصور نیست؛استقالل و یکپارچگی سرزمینی و فراتر از آن مفهوم ملت برای مردم و کارگزاران جمهوری آذربایجان قابل

های بازیگری فعال در عرصه همکاریبا توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز، این کشور در طی دو دهه گذشته تالش کرده تا به 

های های نفتی در طرحهای مستقیم خارجی و مشارکت شرکتگذاریالمللی و به کشوری موفق درزمینه جذب سرمایهبین

ای که امروزه به گونهخوبی برآمده است، بهو از عهده این نقش هم به اکتشاف منابع نفتی و خطوط انتقال انرژی تبدیل شود؛

یسیونر انرژی اتحادیه اروپا، برای این اتحادیه، جمهوری آذربایجان یک شریک حیاتی در پروژه کریدور جنوبی و بیان کم

 .(Paul and Rzayeva, 1:22: 1)آید های انرژی به حساب میطرح

وزافزونی این کشور را طور راین بوده که توانسته به 9114ویژه از سال از دیگر نتایج سیاست انرژی جمهوری آذربایجان به      

از واردات انرژی از روسیه، مستقل کند. پیش از آن، این کشور به ترانزیت انرژی از خطوط لوله روسی وابسته بود و این مسئله 

ویژه در مورد داد. بهدر مذاکرات مربوط به قیمت انرژی و هزینه ترانزیت، جمهوری آذربایجان را در موقعیت ضعیفی قرار می

های علنی این کشور از ارمنستان، وابستگی به روسیه، ارمنستان و حمایت -باغ با توجه به روابط راهبردی روسیهقرهمناقشه 

ها، ابتکار عمل را از دست آذربایجان خارج جمهوری آذربایجان را از هرگونه مخاطره بازداشته و هراس از انتقام احتمالی روس

جیحان -تفلیس-برداری خط لوله نفتی باکوآذربایجان به خطوط لوله روسی تا بهرهساخت. روند وابستگی صادرات انرژی می

انحصار روسیه بر ترانزیت نفت دریای خزر را شکست. همچنین با  9111ادامه داشت. عملیاتی شدن این خط لوله در سال 

تری پیدا کرد. این رویداد بدین معنا آذربایجان در صادرات گاز استقالل بیش 9112اتمام خط لوله گازی قفقاز جنوبی در سال 

های انرژی، قطع صادرات بود که جمهوری آذربایجان زین پس قادر است تا بدون هراس از فشارهای روسیه برای افزایش قیمت

تری در سیاست خارجی خود گاز طبیعی به باکو و منع ترانزیت انرژی این جمهوری به بازارهای جهانی، تصمیم سازی مستقل

م دهد. برای روسیه اما این مسأله درحکم محروم شدن از ابزاری بنام انرژی برای تأثیرگذاری بر رفتار دولتمردان باکو است انجا

 .Kjaernet, 1::9: 3))آزماید ها را برای حفظ نفوذ خود در جمهوری آذربایجان میو اکنون کرملین سایر روش



باغ یعنی ارمنستان به واردات انرژی از مسکو ی شدید طرف دیگر منازعه قرهنکته مهم دیگری که باید خاطرنشان کرد، وابستگ 

توان سناریویی را در نظر کند میاست. اگر به یادآوریم که مسیر انتقال انرژی روسیه به ارمنستان از خاک گرجستان عبور می

تواند از از گرجستان، در موقع ضرورت میهایی از شبکه توزیع گگرفت که جمهوری آذربایجان با توجه به کنترل خود به بخش

. مجموع این Kjaernet, 1::9: 2))اهرم تهدید به انسداد مسیر ترانزیت گاز روسیه به ارمنستان از خاک گرجستان استفاده نماید 

برای  باغهگیری از اهرم مناقشه قرموارد اهمیت تأثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی و خطوط انتقال آن بر تکاپوی روسیه در بهره

های غربی در قفقاز جنوبی را، نشان ها و شرکتو جلوگیری از توسعه حضور دولت سازی سیاست انرژی آذربایجانمتوازن

 دهد.می

 

 تمایل غرب به گسترش حضور در منطقه -3-2-5

اقتصادی و نظامی  پس از فروپاشی شوروی، کشورهای عضو بلوک غرب در دوران جنگ سرد به برقراری روابط سیاسی،        

یافته از سلطه شوروی در مناطق اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی پرداختند. این روابط به دو شکل با کشورهای استقالل

تشخیص است. یافته آسیای مرکزی و قفقاز قابلهای تازه استقاللدر قالب اتحادیه اروپا و ناتو( با جمهوری) انفرادی و جمعی

بت به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بسیار متفاوت و برخالف دیدگاه روسیه است. غرب این منطقه را بسیار دیدگاه غرب نس

اعتمادی چون روسیه باشد. هدف اساسی و اول غرب، این است که داند که زیر سلطه و کنترل دولت غیرقابلتر از آن میمهم

جانبه غرب در این این کشور کاهش یابد و در مقابل زمینه نفوذ همه این دو منطقه از نفوذ روسیه خارج شود و یا حداقل نفوذ

مناطق فراهم شود. هدف دوم، غرب این است که به انحصار و تسلط روسیه بر منابع انرژی منطقه پایان دهد و از این روش با 

های احتمالی روسیه از استفاده توجه به وابستگی که به انرژی منطقه و روسیه دارند، آینده امنیت انرژی خود را در مقابل

عنوان یک ابزار، تضمین کنند. هدف سوم، رفع تهدید روسیه در آینده است. واقعیت این است که نگرانی آمریکا و انرژی به

تواند پیامدهای تلخی غرب، از رشد قدرت روسیه و گسترش نفوذ این کشور در منطقه است. تسلط روسیه بر این مناطق، می

 .(11 -11: 1311)احمدیان و غالمی، کا به بار آورد برای آمری

داد. بلکه به این تنها به این دلیل که منابع نفتی آن، حوزه جدیدی از انرژی را پیش روی آمریکا قرار میمنطقه قفقاز نه       

 و ؛(1319مریکا در منطقه قفقاز، های آ)سیاسترفت دلیل که به لحاظ ژئواستراتژیکی منطقه حایلی میان ایران و روسیه به شمار می

متحده با ساماندهی و راهبری ها قرار گرفت. ایاالتساخت، مورد توجه آمریکایینیز امکان کنترل این دو کشور را فراهم می

انقالب رنگی در گرجستان و تشویق و کمک به کشورهای این منطقه برای بیرون رفتن از مدار روسیه و پیوستن به 

، «گوآم»، تشکیل اتحادیه «شورای اروپا»، «سازمان امنیت و همکاری در اروپا»آتالنتیکی، ازجمله  –رو ساختارهای یو

، سیاست محصورسازی تدریجی «ناتو»و سپس  «مشارکت برای صلح ناتو»و حضور در ساختارهای  «تراسیکا»، «اینوگیت»

منظور تجزیه قدرت سیاسی و اقتصادی روسیه گذشته بهشود که واشنگتن در طول دو دهه کند. گفته میروسیه را پیگیری می

و اختالل در وحدت آن، همواره آرزوی تجزیه روسیه به حداقل سه جمهوری )روسیه اروپایی، سیبری و شرق دور( را در ذهن 

 .(111: 1311)قالیباف و جنیدی،پرورانده است می

مایالدی، اقادام باه تادوین  1111تاا جاایی کاه در ساال  قائل اسات اتحادیه اروپا نیز برای منطقه قفقاز اهمیت باالیی        

شده است. این اتحادیه که در آن راهکارهای عملی برای پیشبرد اهداف کشورهای اروپایی ارائه استراتژی خاصی برای قفقاز کرد

همکاری اروپاا موافقات میالدی با عضویت رسمی دو کشور آذربایجان و ارمنستان در شورای امنیت و  9111همچنین در سال 

های نااتو و امنیات و همکااری اروپاا و نیاز رسد با توجه به اهدافی چون توسعه حوزه امنیتای توساط ساازمانکرد. به نظر می

آمیز ای از مجااری مساالمتوفصل مناقشاات منطقاهها، اتحادیه اروپا خواهان حلدسترسی به ذخایر انرژی منطقه و کنترل آن



هاا در گرایاناه آن ای، کشورهای منطقه را با توجه به تمایال غاربمسیری با برقراری ثبات و امنیت منطقهباشد. چراکه چنین 

بر این اسااس اتحادیاه اروپاا عاالوه بار  .(Gamaghelyan, 1::5: 1)مسیر همگرایی هرچه بیشتر با اتحادیه اروپا قرار خواهد داد 

های گروه مینسک، از دو طریق دیگر نیز سعی بر مشیی خود بر تدابیر و خطعنوان یکی از اعضاتأثیرگذاری از طریق فرانسه به

گاردد. ب( جواری اروپایی که از ساوی کمیسایون اروپاا تادوین و اجارا میباغ دارد: الف( سیاست همنفوذ بر مناقشه قرهاعمال

کند. برای نمونه بر اساس سیاسات اول مینمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای قفقاز جنوبی که تحت قیمومیت شورای اروپا عمل 

 .(Wolff, 1::1: 1)باغ تأکید شده است وفصل مناقشه قرهمیالدی، بر تداوم تعهد راسخ به حل 9112و مطابق سند منتشره در 

 

 باغ و تأثیر آن بر امنیت و منافع روسیهقره -مناقشه ناگورونو -3-3

تواند ما را در فهم رفتار روسیه در مناقشه می« خارج نزدیک»خش بازگشت به مفهوم چنانچه در باال اشاره شد، در این ب         

مفهوم بندی شده  مورد تأکید این پژوهش، «گرایی و سیاست قدرتواقع» هایباغ یاری کند. این نگرش که بر اساس آموزهقره

این کشور به مرزهای شوروی سابق است. سازی امنیت و منافع روسیه با توسعه عمق استراتژیک است، به دنبال بیشینه

منافع حیاتی روسیه در این منطقه متمرکزشده و از این ناحیه نیز تهدید »کند که خوبی به این نکته اشاره میکوزیرف به

، شورای امنیت روسیه، اصولی را به تصویب رساند که بر منافع امنیتی روسیه در حفظ صلح در 1113در سوم مارس  «شود.می

ای بر دفاع از مرز خارجی اتحاد شوروی سابق العادهکرد. این اصول تأکید ویژه و فوقزهای اتحاد شوروی سابق تأکید میمر

سیاسی  -داد که روسیه جداس مخالف هر نوع تالش و اقدامی خواهد بود که برای افزایش حضور نظامیداشت و هشدار می

 «خارج نزدیک»اهمیت راهبردی  (311: 1311)لیک و مورگان، گیرد. میکشورهای ثالث در کشورهای مجاور روسیه، صورت 

همواره در سیاست خارجی روسیه جایگاه خود را حفظ کرده است. برای پوتین نیز حفظ ثبات و امنیت در پیرامون روسیه و 

 .(911: 1311)کوالیی، از اولویت ویژه برخوردار است  «خارج نزدیک»مقابله با افزایش نفوذ بیگانگان در 

باشد تا بتواند از اجتناب با نیازهای امنیتی این کشور مرتبط میطور غیرقابلبه «خارج نزدیک»های روسیه در سیاست         

بروز تحوالتی که به فروپاشی فدراسیون روسیه منجر شود، جلوگیری کند. از دیدگاه روسیه، رهبران غربی باید منافع مشروع 

قه به رسمیت بشناسند. در پی این امر روسیه باید ضامن امنیت نظامی و ثبات سیاسی این کشورها باشد، روسیه را در این منط

شود که باید اقدامات خود را برای حفظ و تأمین صلح انجام دهد. تلقی می «مسئولیت ویژه امنیتی»بنابراین روسیه دارای 

که دارای پیامدهای جدی امنیتی برای  از گرجستان تا چین هستند  3ثباتیاستراتژیست های روسی، معتقد به امتداد کمان بی

های بیگانه در این باشد. به نظر آنان مداخله سریع روسیه در نواحی درگیری، سبب عدم توسعه حضور و نفوذ قدرتروسیه می

 .(311-91: 1311)کوالیی، منطقه خواهد گردید 

طلبانه در مجاورت های پس از فروپاشی شوروی، از مناقشات جداییا در سالبر اساس همین رویکرد، روسیه تالش کرده ت       

باغ میان قره-در مولداوی، کریمه در اوکراین، آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان و ناگورنو 4خود مانند ترانزنیستریا

. هدف اصلی مسکو محدود کردن مداخله برداری کندمنظور حفظ نفوذ در خارج نزدیک بهرهارمنستان و جمهوری آذربایجان، به

روسیه تالش کرده تا با اعمال مدیریت روسی بر این مناقشات،  ((Minassian, 1::8: 1 .خارجی در فضای شوروی سابق بوده است

قه جانبه روسیه را در منطتواند حضور همهجوار خود برقرار سازد. این وضعیت میرا در مناطق هم  1«ثباتی ثابتبی»وضعیت 

 .(Mikhelidze, 1:2:: 1)های سیاسی و اقتصادی طرفین مناقشات را فراهم آورد ضعف برداری ازتوجیه کرده و امکان بهره
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باغ، از دو منظر داخلی و خارجی برای روسیه اهمیت دارد: از منظر داخلی مناقشه قره «خارج نزدیک»بر اساس تفکر       

باغ و از منظر خارجی، مناقشه قره تواند بر جای بگذارد؛ن مناقشه در قفقاز شمالی میجواری، پیوستگی و تأثیراتی که ایهم

بنابراین مطابق آیین مونروئه روسی تمامی  ؛(111: 1311)واعظی، شود ای در قفقاز میای و فرا منطقهباعث حضور بازیگران منطقه

تمامیت ارضی و بقاء فدراسیون روسیه ارتباط دارد. درواقع  باغ در مرحله اول بامناقشه قره ازجمله« خارج نزدیک»مناقشات 

سازی احتمالی آن در قفقاز شمالی اهمیت اساسی دارد. باغ برای روسیه به جهت قابلیت انتقال آن و شبیهمدیریت مناقشه قره

بی تجمع اقوام بیش از کنند. در میان مناطق مختلف این کشور، در قفقاز جنوقوم در فدراسیون روسیه زندگی می 111حدود 

بقیه مناطق است و استمرار بحران چچن و حوادث داغستان باعث حساسیت بیشتر روسیه به این منطقه شده است. تحوالت 

طلبی برخی از اقوام قفقاز تأثیر خواهد گذاشت باغ روی شرایط و تمایل جداییطور مشخص مناقشه قرهدر قفقاز جنوبی و به

باغ و تالفی جمهوری آذربایجان در حمایت گسترده از مشارکت جنگجویان داوطلب چچنی در جنگ قره. (118: 1311واعظی، )

باغ و قفقاز شمالی است. روسیه طلبان چچن و روسیه، گواهی بر هم پیوندی تحوالت قرهها در جنگ داخلی میان جداییآن

ویژه ثبات و امنیت جمهوری هوری آذربایجان قرار دارد. بهخوبی آگاه است که ثبات منطقه قفقاز شمالی در پیوند باثبات جمبه

« آوار»و  «لگزی»های جواری با جمهوری آذربایجان، حضور اقلیت آذری در داغستان و نیز حضور اقلیتخاطر هم داغستان به

مدیریت و  ین اساس. بر ا((Valiyev, 1:22: 235-32 داردشدت به ثبات و امنیت این کشور بستگی در جمهوری آذربایجان به

مذهبی و جلوگیری از گسترش آن به داخل روسیه جهت حفظ امنیت داخلی و تمامیت ارضی و به  -های قومیکنترل خیزش

قرار  عنوان اهرم فشار بر جمهوری آذربایجان، در دستور کار دولتمردان روسیهباغ بهداشتن مناقشه قرهشکل ویژه دربند نگه

 دارد.

کند، امکان آفرینی تولید می« خارج نزدیک»باغ علیه امنیت و منافع روسیه در اسی دیگری که مناقشه قرهنگرانی اس        

باغ تنها عاملی است که آذربایجان را از داند که مناقشه قرهخوبی میای است. روسیه بهای و فرا منطقهحضور بازیگران منطقه

 سرعت در مدار ناتو وو چنانچه این منازعه خاتمه یابد این کشور به شته است؛های همگرایانه یوروآتالنتیکی بازداتشدید طرح

ویژه چنانچه در قبل اشاره شد، در عمل نیز در واکنش به به (Valiyev, 1:22: 223) .های ضد روسی قرار خواهد گرفتائتالف

کارگیری ذخایر نفت و گاز خود به یارگیری طرف مناقشه، جمهوری آذربایجان تالش کرده تا با بهحمایت راهبردی روسیه ازیک

ها و سیاسی از میان بازیگران غربی و پاگشایی آنان به منطقه قفقاز جنوبی بپردازد. مشارکت جمهوری آذربایجان در فعالیت

اغ و اجبار بهای ناتو در همین راستا قابل اشاره است. این مشارکت باهدف تأثیرگذاری بر سیاست روسیه در مناقشه قرهبرنامه

گیرد. بر گیری به نفع جمهوری آذربایجان در مذاکرات صلح، انجام میسازی حمایت از طرفین مناقشه و جبههآن به متوازن

کند مثابه یک اولویت دنبال میاین اساس جمهوری آذربایجان، حتی پیوستن و عضویت مستقیم و دائمی در ناتو را نیز به

 (.441-41: 1311)واحدی، 

با « خارج نزدیک»ها مانند ناتو در منطقه ویژه نهادهای نظامی آنهای غربی و بهپرواضح است که حضور قدرت      

محدودسازی عمق استراتژیک روسیه به چارچوب مرزهای سرزمینی خود، بالمنازع بودن قدرت این کشور در فضای سرزمینی 

گرایانه  کنار اهمیت ویژه و حیاتی منطقه قفقاز جنوبی و تمایل غربسازد. این موضوع در دار میاتحاد شوروی سابق را خدشه

 کند. این مناقشهباغ تحمیل میهای این منطقه حساسیت مضاعفی را بر دولتمردان روسیه نسبت به مدیریت مناقشه قرهدولت

طور روسیه با دریای آزاد و بهترین کانال ارتباطی که منطقه وقوع آن یعنی قفقاز جنوبی، مهم جهت اهمیت وافری داردازآن

)احمدیان طبیعی، شاهراه ارتباطی استراتژیکی روسیه است که دفاع از آن اولویت روسیه و نفوذ در آن، هدف رقبای روسیه است 

ن کند. این منطقه با ترکیه و ایرا. قفقاز جنوبی منطقه حائلی را بین قفقاز شمالی و جهان اسالم ایجاد می(1: 1311و غالمی، 

کند. ترکیه با ای، چالشی علیه نفوذ خودارزیابی میعنوان بازیگران منطقهها را بهجوار است، دو دولتی که روسیه نفوذ آنهم



خارج »گرایش آتالنتیک گرایانه و نگاه پان ترکیستی و ایران با اسالم گستری سیاسی، هر دو برای امنیت و منافع روسیه در 

تواند نقش پل یا سّد را در دسترسی به آیند. قفقاز جنوبی همچنین برای روسیه میبه شمار میبازیگران نامطلوبی « نزدیک

منطقه راهبردی خاورمیانه بازی کند. بدین ترتیب که اگر این منطقه تحت نفوذ روسیه باشد دروازه روسیه به خاورمیانه خواهد 

ای روسیه عمل خواهد کرد. قفقاز جنوبی گیری اهداف خاورمیانهعنوان مانعی برای پی های دیگر، بهاما زیر نفوذ دولت بود؛

ازنظر دارا بودن منافع اقتصادی نیز برای روسیه پراهمیت است. منابع انرژی در جمهوری آذربایجان و امکان ترانزیت نفت 

قفقاز جنوبی همچنین  افزاید.آسیای مرکزی از مسیر قفقاز به سمت غرب، بر اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه می

آید. کنترل آن از سوی مسکو، روسیه را نسبت به حساب میمجرای حیاتی غرب برای دسترسی به آسیای مرکزی به

 .((:E.Cornell, 2999: 5 محدودسازی نفوذ غرب در منطقه آسیای مرکزی توانمند خواهد ساخت

گرایانه هر سه جمهوری  سازد، تمایل غربباغ وادار میقره موضوع دیگری که روسیه را به تمرکز بیشتر بر مناقشه        

منطقه قفقاز جنوبی است. هرچند در مورد جمهوری آذربایجان با توجه به حمایت روسیه از ارمنستان و نیز در مورد گرجستان 

چه برای روسیه بیشتر اما آن رسد؛با توجه به جنگ دو کشور بر سر آبخازیا و اوستیای جنوبی این گرایش طبیعی به نظر می

کننده است، وجود این تمایل در جمهوری ارمنستان است. واقعیت این است که روابط روسیه و ارمنستان یک رابطه نگران

انرژی، ارتباطات ریلی و مخابراتی دارد. باوجود منافع،  ٔ  نامتقارن است که در آن ارمنستان وابستگی شدیدی به روسیه درزمینه

تالش   2«سیاست خارجی تکمیلی»بنابراین ارمنستان با اتخاذ  شدت ارمنستان را محدود ساخته است؛بهاین نوع ارتباط 

طور فعال در نهادهای ناتو و اتحادیه رو این کشور بهسازی رابطه با روسیه و غرب بپردازد. ازاینکند تا حد امکان به متوازنمی

ه با تروریسم، توسعه دموکراسی و نوسازی اقتصادی با ایاالت متحده همکاری های دفاعی، مبارزاروپا مشارکت داشته و در حوزه

تر از گذشته شده است. سردی این در حالی است که اهمیت ارمنستان برای روسیه حتی بیش .( (Galstyan, 1:23: 3 کندمی

و نیز رابطه پرتنش  9119ه در دسامبر روابط مسکو و باکو در پی عدم توافق بر سر تمدید اجاره ایستگاه راداری قبله به روسی

داند ، اهمیت ارمنستان را برای روسیه دوچندان کرده است. چراکه روسیه می9111روسیه و گرجستان بعد از جنگ آگوست 

 اگر ارمنستان را هم از دست بدهد. این به معنای پایان حضور نظامی و سیاسی روسیه در منطقه قفقاز جنوبی خواهد بود
Minasyan, 1:23: 1-2)). 

در اریبونی و پایگاه  492در گیومری در مرز ترکیه، پایگاه  119وجود سه پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان، شامل پایگاه       

روسیه در منطقه قفقاز جنوبی تبدیل کرده است. اتحاد  «پاسگاه مرزی»وضوح ارمنستان را به به ((Minassian, 1::8: 22مغری، 

دهد تا بتواند سه دریای خزر، سیاه و بالتیک را کنترل کرده و با قرار گرفتن بین دو کشور به مسکو این امکان را میاستراتژیک 

 .(Minassian, 1::8: 1ای انرژی، بتواند در بازتعریف نقشه جهانی انرژی، نقش مؤثری ایفا کند )های منطقهدر قلب استراتژی

باغ و با نیازمندسازی طرف سیه تنها از طریق در اختیار گرفتن مدیریت مناقشه قرهنیست که چنین امکانی برای رو یدیترد

باغ، ارمنستان را با بی آمیز مناقشه قرهآید. بدیهی است فرجام مسالمتارمنی به حمایت روسیه در این مناقشه فراهم می

کشور، سوق داده و درنتیجه روسیه را از  های روسیه به سمت غرب و رهایی از وابستگی مفرط به ایننیازسازی به حمایت

 بهره خواهد ساخت.های مورداشاره بیداشته

 باغقره -سیاست روسیه در مدیریت مناقشه ناگورنو -3-0

باغ واداشته است: اول اینکه، گفته، روسیه را به اتخاذ یک سیاست دووجهی در قبال مناقشه قرهمجموع شرایط پیش      

ای خود مدیریت کرده و آن را مشروط به تأمین تنهایی در راستای منافع منطقهباغ را بهت که مناقشه قرهمند اسروسیه عالقه

                                                           
2 Complementary 



وفصل آمیز برساند. دوم اینکه، در صورت عدم تأمین امنیت و منافع روسیه از قبال حلامنیت و منافع روسیه به فرجام مسالمت

 ار حالت صلح مسلح در روابط آذربایجان و ارمنستان بپردازد.باغ، به تثبیت وضعیت انجماد و استمرمناقشه قره

باغ کوهستانی از همان ابتدا نقش مهمی داشته و همواره عنصر در راستای این اهداف، روسیه در مذاکرات صلح منطقه قره 

باغ درگیر مناقشه قرهوفصل المللی برای میانجیگری در حلهای بینثابت مذاکرات بوده است. این کشور در دو سطح از تالش

 1119بوده است: همراه با آمریکا و فرانسه در چارچوب گروه مینسک، سازمان همکاری و امنیت اروپا که با این هدف در سال 

های گوناگونی را بین رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان برای رسیدن و همزمان با آن روسیه نشست گذاری شده است؛پایه

باغ های سازمان ملل در مورد مناقشه قرهاین کشور از قطعنامه .(Fuller, 1:23: 5)الطرفین ترتیب داده است رضیبه یک راهکار م

دهنده اکثر دستور کارها بوده است ها و ارائهحمایت کرده و در مقایسه با دیگر اعضای گروه مینسک، میزبان بیشتر نشست

(Jarosiewicz and Strachota,1:22: 2). 

گرایی را در مدیریت مناقشه های دووجهی مورداشاره، روسیه همواره دو رویکرد اساسی مبتنی بر واقعبر اساس سیاست       

وفصل مناقشه به روسیه و برقراری توازن استراتژیک بین طرفین باغ دنبال کرده است: تالش برای وابسته سازی روند حلقره

عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار منفی وفصل مناقشه است و مایل نیست بهاز حل مناقشه. البته سیاست اعالمی روسیه حمایت

رویکردهای مورداشاره بوده است، بر  پایه حال سیاست اعمالی این کشور بر. بااین(111: 1311)واعظی، در این روند معرفی شود 

ر این کشور برگزار گردیده را با شکست روبرو ها و مذاکراتی که بدون حضواین اساس روسیه تالش کرده تا تمامی میانجیگری

است. این  1119های این نوع میانجیگری ناکام، وساطت ایران میان آذربایجان و ارمنستان در فوریه و می سازد. یکی از نمونه

ها با ی روسبس از سوی رؤسای جمهوری دو کشور همراه بودند، با کارشکننامه آتشها که هر دو با امضای موافقتمیانجیگری

عام خوجالی از سوی ارامنه و میانجیگری دوم به دنبال تسخیر شهر شکست روبرو شدند. میانجیگری نخست در پی قتل

نتیجه باقی ماندند. اعتقاد بر این است که روسیه پشت سر رغم امضای توافقنامه بیاستراتژیکی شوشا از سوی ارمنستان، علی

سازی فعاالنه واحدهای نظامی خود  لی و تصرف شوشا قرار داشته است. درواقع روسیه با درگیرعام خوجاهر دو واقعه یعنی قتل

ای و خاطر توسل به دیگران جهت پایان مناقشه، تنبیه نمود، همچنین به بازیگران منطقه در مناقشه، جمهوری آذربایجان را به

را به دیگر  «خارج نزدیک»افزایی در  باغ، اجازه نفوذقرهکه حتی به قیمت مشارکت مستقیم در جنگ  ای نشان دادفرا منطقه

 .(Nassibli, 2999: 22-25)باغ نخواهد داد قره بازیگران از رهگذر مناقشه

روسیه همچنین با هرگونه طرح صلحی که منافع آن کشور در آن لحاظ نشده باشد، مخالفت کرده است. ازجمله این           

دهنده طرح، شرایط چنین اندیشمند سیاسی آمریکایی ارائه «پل گوبل»است.  «نی گوبلتعویض سرزمی»ها، طرح طرح

های جاری در سمت آذربایجان به ارمنستان واگذار باغ با مناطقی از رودخانه. بخشی از قره1شمارد: گونه برمیای را اینمبادله

لت خودمختار نخجوان قرارگرفته است به جمهوری . بخشی از سرزمین ارمنستان که مابین دولت آذربایجان و ایا9شود؛ 

که در صورت عملیاتی شدن، به قطع ارتباط ارمنستان آذربایجان واگذار شود. با توجه به معضالت این طرح ازجمله بند دوم آن

ر طرحش ایجاد تالش کرد برخی اصالحات را د «گوبل»نمود، انجامید و درنتیجه مخالفت ارمنستان با آن بدیهی میبا ایران می

تواند آذربایجان را که می-باغ در عوض بخشی از ارمنستان، ظاهراس منطقه مغری کند. ازجمله وی پیشنهاد نمود بخشی از قره

شده به طرح طرح اصالح .(:Abasov and Khachatrian, 1::2: 2)به ارمنستان واگذار گردد -واسطه به نخجوان متصل نمایدبی

 است.دوم گوبل معروف شده 

غربی در قفقاز را باعث کاهش نفوذ و حضور خود  –ها به علت اینکه ایجاد هر نوع ارتباط شرقی روسیه با این طرح        

باغ یعنی اهرم فشار روسیه بر آذربایجان و منزله پایان مناقشه قرهداند، مخالفت کرده است. اول اینکه، اجرای این طرح بهمی

خارج » ترکیسم در منطقهآنکارا پس از اجرای آن، باعث نفوذ ترکیه و ترویج پان -، تقویت محور باکوارمنستان است. دوم اینکه



و سوم اینکه، موفقیت  (181: 1313صدیق، )خواهد شد که این موضوع با امنیت و منافع روسیه در منطقه تعارض دارد.  «نزدیک

وفصل مناقشه در دست آمریکا طلوب روسیه نیست که کلید حلو این موضوع م این طرح درواقع موفقیت آمریکا و غرب است؛

عنوان یک شکست تلقی گشایی شود. چراکه این اتفاق در هماوردی با غرب بهدست آنان گره و غرب قرارگرفته و مناقشه به

 (.121: 1311شده و تضعیف نفوذ و حضور روسیه را در پی خواهد داشت )صوراناری، 

آماده است تا امنیت توافقنامه »اعالم کرد:  9119در ابتدای سال  «والدیمیر پوتین»گونه که آن در حقیقت روسیه        

همین مضمون « اس. ایوانف»نیز وزیر دفاع روسیه  9112در سال « صلحی که بین طرفین امضاء خواهد شد را تضمین نماید.

دیپلماتیک به -های سیاسیحلکه طرفین مناقشه بر سر راهمسکو آماده است درصورتی»کند که را در قالب این الفاظ تکرار می

ای در این نامهبدیهی است آن موافقت .((Hovhnnisyan, 1:22: 12« توافق برسند، نیروهای حافظ صلح به منطقه اعزام کند

حی مورد تأیید نامه صلدیگر آن موافقتعبارتبه که چنین امکانی را در خود تدارک دیده باشد؛ جمالت مورد تأکید است

و حضور روسیه را در  روسیه قرار خواهد گرفت که در مفاد خود، کار تضمین امنیت اجرایی آن را به صلح بانان روسی بسپارد؛

منطقه حتی در مراحل بعد از صلح و پایان مناقشه نیز تضمین کند. مدل استقرار صلح بانان روسی در منطقه مورد مناقشه که 

باغ نیز و در مورد قره شود، همان استراتژی بکار رفته در اوستیا و آبخازیا است؛یاد می  8«تحمیلی روسی صلح»از آن با عنوان 

تواند سربازان روسی را به جمهوری آذربایجان بازگردانده و فرایند حضور قدرتمند روسیه در قفقاز جنوبی را کاربرد آن می

 (Valiyev, 1:22: 235-32) .تکمیل کند

شده را به علت ناهمخوانی با منافع این های صلح ارائهشده و طرحهای انجامن ترتیب روسیه سرنوشت اکثر میانجیگریبدی       

ای که حتی ارمنستان نیز که در سایه چتر حمایتی روسیه تاکنون طرف گونهسوی ناکامی سوق داده است. بهکشور به نحوی به

جمهاور ساابق ، رئیس«لئون تار پتروسایان»کند. باغ اذعان میوسیه در مسیر صلح قرهباغ بوده، به مانع بودن رپیروز جنگ قره

عدم توافق بین روسیه و سازمان همکاری و امنیت اروپا، مانع اصلی و عمده پایان بخشیدن باه »ارمنستان بر این باور است که: 

طور کامال باه های درگیر بستگی ندارد. بلکاه باهفوجه به طرهیچاین بحران درازمدت شده است. امروز برقراری صلح، دیگر به

. (111: 1311واعظای، ) «مکان کرده اساتگران بستگی دارد. جنگ اکنون از میدان نبرد به میدان مبارزه دو میانجی نقل میانجی

هاای انگیزهچنانچه در قبل اشاره شد، این نگرش در میان نخبگان، دولتمردان و افکار عمومی جمهوری آذربایجاان نسابت باه 

 تری همراه است.مراتب با بدبینی عمیقروسیه در روند صلح، در مقایسه با ارمنستان، به

باغ، برقراری و حفاظ تاوازن اساتراتژیک رویکرد دیگر روسیه برای عملیاتی سازی سیاست دووجهی خود در مناقشه قره         

مقامات روسای باه دنباال »کند: ین رویکرد را چنین توصیف میا «والدیمیر پوتین» 9119میان طرفین مناقشه است. در سال 

مطاابق اصاول  .((Minassian, 1::8: 25 «حال اساتباغ نه کسی برنده باشد و ناه بازناده و ایان تنهاا راهآنند که در مناقشه قره

ت در نظام مبتنی بر موازنه معتقد اس «مورگنتا»گرایی برهم خوردن موازنه قوا، خطر وقوع جنگ را به همراه خواهد داشت. واقع

قدرت، همیشه باید یک قدرت سوم متوازن کننده برای تضمین ثبات وجود داشته باشد. وظیفه قدرت متوازن کنناده، تضامین 

کند آید از نیرویی که مورد تهدید قرارگرفته، چنان حمایت میموازنه قدرت است. این قدرت سوم بنا به مقتضیاتی که پیش می

سازی قدرت باین ای سعی در متوازن. مقامات روسی با چنین اندیشه(29: 1384)سایف زاده، د خطر مزبور را دفع کند که قادر باش

طرفین منازعه و درنتیجه اعمال بازدارندگی در برابر وقوع هر نوع جنگ جدیدی میان آذربایجان و ارمنستان دارند. اول اینکاه، 

تواند موجب حضور نیروهاای خاارجی در منطقاه کننده است که این جنگ میانجهت برای روسیه نگربروز جنگ جدید، ازآن

ایجاد کند. دوم اینکه، هرگوناه جناگ  های درگیر، آرایش جدیدی در ترتیبات امنیتی منطقهشده و در حمایت از یکی از طرف
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مداخلاه باه نفاع مداخلاه یاا عدمهای سختی روبرو خواهد ساخت. انتخااب باین باغ، روسیه را با انتخابجدیدی در منطقه قره

هاای جمعی بر عهده روسیه اسات، یکای از ایان انتخابویژه در ارتباط با تعهداتی که بر مبنای پیمان امنیت دستهارمنستان به

و بادین  باشد. مداخله به نفع ارمنستان، خطر حمایت نظامی ترکیه از جمهوری آذربایجان را در پای خواهاد داشات؛سخت می

حمایت از ارمنستان نیز با به چاالش کشایدن فلسافه صورت جدی به مخاطره خواهد افتاد. عدمابط ترکیه و روسیه بهترتیب رو

 .) (Fuller, 1:23: 5-2جمعی، اعتبار روسیه را زیر سئوال خواهد برد بازدارندگی پیمان امنیت دسته

ارمنستان تالش نموده تا رابطه مناسبی با جمهوری  بر اساس رویکرد حفظ توازن، روسیه علیرغم حمایت آشکار از         

باغ داشته گیری آن درزمینه منازعه قرههای تصمیمتا بتواند اثرگذاری دلخواه خود را در حد توان بر الیه آذربایجان برقرار کند

ارمنستان و منافع باشد. ضمن آنکه باید به این نکته توجه داشت که روسیه در جدال بین امنیت و دیگر پیوندهایش با 

باغ و برقراری توازن قوا در بنابراین از رهگذر مناقشه قره ؛Migdalovitz, 1::2: 23))اقتصادیش در نفت آذربایجان درگیر است 

روابط طرفین، روسیه قادر خواهد بود تا هر دو کشور را به درجات مختلفی در مدار نفوذ خود حفظ کرده و از هر دو نوع منافع 

بر همین اساس روسیه ضمن برقراری اتحاد استراتژیک با ارمنستان، همکاری با  .(Kogan, 1:23: 2)ره منتفع گردد مورد اشا

آذربایجان و روسیه یک معاهده دوستی، همکاری و  1118جوالی  4جمهوری آذربایجان را نیز ازنظر دور نداشته است. در 

طلبی و احترام به تمامیت المللی، محکومیت جداییاز ترتیبات امنیت بینامنیت متقابل امضا کردند. در این معاهده بر حمایت 

روسیه یک معاهده دوستی، همکاری و کمک  1118آگوست  91ارضی دو کشور تأکید شده است. درست در همان سال، یعنی 

. با روی (Migdalovitz, 1::2: 23)شده بود بینیکه در آن حمایت نظامی متقابل نیز پیش متقابل را با ارمنستان به امضا رساند

عنوان توانست جمهوری آذربایجان را بهکار آمدن پوتین در روسیه رابطه با جمهوری آذربایجان اهمیت بیشتری یافت. وی نمی

بنابراین دیدار  سازی مناطق قفقاز شمالی روسیه را داراست، نادیده بگیرد؛ثباتترین کشور منطقه قفقاز که توانمندی بیمهم

جمهور از روسیه به جمهوری آذربایجان نام گرفت. قبل از آن، در بین نخستین سفر یک رئیس 9111ژانویه  1پوتین از باکو در 

یک از رهبران روسیه از جمهوری آذربایجان دیدار نکرده بودند. دو طرف در این سفر بر سر هیچ 9111تا  1111های سال

های دریای خزر به توافق رسیدند. همچنین ازجمله قراردادهای حفظ امنیت آب منظورایجاد یک نیروی مشترک امنیتی به

بین دو کشور امضا شد، قرارداد تحویل سامانه ضد  «دیمیتری مدودیف»بسیار مهم دو کشور که در زمان ریاست جمهوری 

اشرفی، )ربایجان بوده است و وزارت دفاع جمهوری آذ «روس آبارون اکسپورت»میان  -Favorite 11از نوع  311 -موشکی اس

1311 :18-11). 

وقت حاضر به برهم رغم همکاری با جمهوری آذربایجان، تاکنون هیچها علیاما در این میان آنچه مسلم است اینکه روس      

کا به اند. بلکه برعکس هرچه توانمندی نظامی آذربایجان با اتباغ به سود این کشور نشدهزدن موازنه قوا در منطقه قره

های نظامی تر کردن وزنه توانایییافته، تالش روسیه نیز برای متعادل کردن و حتی سنگیندرآمدهای نفتی خود افزایش

ارمنستان، بیشتر شده است. برای نمونه در همین راستا بود که روسیه حضور خود در پایگاه نظامی گیومری ارمنستان را با 

 ::Mikhelidze, 1:2)تثبیت کرد.  9144تا سال  امضا شد 9111ی با آن کشور که در سال انامههزار سرباز، طی موافقت 1111

تواند در این حضور درازمدت به این معنا است که هرچه توانمندی جمهوری آذربایجان ازنظر نظامی افزایش یابد، صرفاس می (2

باغ قره -رویکرد، تداوم وضعیت موجود در مناقشه ناگورنو بنابراین با این راستای توازن با ارمنستان حرکت کند و نه بیش از آن؛

 تا برآورده سازی اهداف و منافع روسیه تضمین خواهد شد.

 گیرینتیجه -0



ها و منافعی که در منطقه دنبال طلبیمتحده، اروپا و ترکیه باوجود جاهباعث شد تا ایاالت 1111موازنه قوا در ابتدای دهه        

های صورت گرفته پس تالشر به پذیرش برتری سیاسی و نظامی روسیه در منطقه قفقاز جنوبی شوند. ازآنکردند، مجبومی

برای تضعیف برتری روسیه یا ممکن نبوده و یا در عمل با شکست مواجه شده است. شکست همگرایی گرجستان با ناتو در 

باغ ازجمله طرح ها و کشورهای مختلف در منازعه قرههای میانجیگرانه اشخاص، سازمان، عدم موفقیت تالش9111جنگ سال 

سازی روابط ها برای عادیارائه شد و یا ناکامی تالش 9111ترکیه برای همکاری و ثبات در قفقاز که پس از جنگ آگوست 

نگر وابستگی باغ داشته باشد، همه بیاقره ای بر پایان مناقشهتوانست تأثیر سازندهکه می 9111-9111ارمنستان در -ترکیه

 ها به تأمین منافع روسیه است.مناقشات منطقه و مشروط بودن حل آن

ای را بدون لحاظ جانبه در منازعات منطقهثابت کرد که روسیه تغییرات یک 9111جنگ روسیه و گرجستان در آگوست       

حتی به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. این منظور اعاده منافع خود و در غیر این صورت به منافع این کشور، نخواهد پذیرفت؛

ویژه به جمهوری های درگیر در ترتیبات امنیتی منطقه قفقاز جنوبی ارسال کرد. بهجنگ یک پیام آشکاری را به همه طرف

 پیمان روسیه چقدر ممکن است ازنظر نظامی مخرب بوده و بهآذربایجان حامل این پیام بود که هرگونه چالش مسلحانه با هم

باغ همانند آبخازیا و اوستیای جنوبی با روسیه مرز مشترکی قره-رویارویی مستقیم با روسیه بینجامد. درست است که ناگورنو

اف مانند قوی الهام علیاحتمالآموزی از این واقعه بهدرس نداشته و هیچ حافظ صلح روسی در آنجا مستقر نیست، اما با

جنگ کوتاه و »ایده  توان گفتبنابراین می جستان دچار اشتباه محاسباتی نخواهد شد؛جمهور گرمیکائیل ساکاشویلی، رئیس

بنابراین  داده باشد؛شود، دیگر جذابیت خود را تا حدودی ازدستکه هراز چندی از سوی مقامات آذری تکرار می «پیروزمندانه

 دیک خواهد بودترین سناریو در آینده نزباغ، محتملموجود در مناقشه قره تداوم وضعیت

تواند برخالف خواست روسیه تا حدودی موازنه نسبی ای است که میرسد، عامل انرژی تنها مؤلفهدر این میان به نظر می        

کاهش نقش روسیه در جریان انرژی منطقه و افزایش  باغ را به نفع جمهوری آذربایجان تغییر دهد.قدرت در منازعه قره

باغ ویژه ترکیه و اتحادیه اروپا به منابع انرژی جمهوری آذربایجان، وضعیت موجود منازعه قرهی غرب بهوابستگی منافع اقتصاد

طرف روسیه درصدد است تا انحصار خرید انرژی از دریای خزر و تواند در آینده دستخوش تغییرات بنیادین سازد. ازیکرا می

اختیار بگیرد. از طرف دیگر دیپلماسی پیچیده انرژی آذربایجان همه مسیرهای ترانزیتی موجود یا در دست طراحی را در 

های غربی باغ و جلب حمایت قدرتحل سریعی برای حل مناقشه قرهطور آشکاری در ایجاد یک اثر تضمینی که منجر به راهبه

نه، جمهوری آذربایجان را به بنابراین عدم کسب نتایج مطلوب از سیاست انرژی غرب گرایا به نفع باکو گردد، ناکام مانده است؛

بخشی بیشتر در ارتباطش با جهان خارج رهنمون ساخته است. تکوین سیاست انرژی تغییر سیاست انرژی با هدف تنوع

توان نسبت به روسیه مالحظه کرد. درنتیجه این رویکرد، روسیه اجازه یافته است تا در آذربایجان را بر اساس رویکرد جدید، می

زنی خود تری پیدا کند. درواقع رهبران جمهوری آذربایجان برای حفظ توان چانهانرژی آذربایجان نقش پررنگ محاسبات صدور

 اند.های خود را با روسیه تقویت کردهبا ترکیه و اروپا در زمینه انرژی، همکاری

ین آن را با نیروهای تزار برای فتح با توجه به این رویکرد جدید آذربایجان و اهمیت سالح انرژی برای روسیه که پوت        

ای با آذربایجان و منظور حفظ اهرم انرژی به انجام معاملهبه طرح این است که روسیهکند. یک سناریوی قابلغرب مقایسه می

 تا بتواند کنترل مسیرهای ترانزیت انرژی از آسیای مرکزی و دریای خزر به سپس ترکیه در مورد صدور گاز طبیعی بپردازد

تواند در عوض عرضه تمام حجم منابع گازی خود از فاز دوم حوزه شاه دنیز به غرب را در دست بگیرد. در این مسیر باکو می

طرفی تواند شامل تضمین روسیه به اتخاذ بیروسیه، حمایت این کشور را در منازعه با ارمنستان به دست آورد. این حمایت می

های تحت اشغال خود و یا دیپلماسی روسی برای اعمال فشار به گیری سرزمینر بازپسدر قبال تالش جمهوری آذربایجان د

 ارمنستان در جهت رسیدن به یک توافق باشد.



توان آن را درگذشته ترین منازعات است که میباغ یکی از پیچیدهقره -هرحال حقیقت این است که منازعه ناگورنوبه      

باغ به ردبررسی قرار گرفت، در شرایط کنونی، مدیریت روسی وابسته سازی روند صلح منازعه قرهاما چنانچه مو یابی کرد؛ریشه

ترین عامل دیرپایی این مناقشه و درنتیجه زیست پایی ستیز، تهدید آن کشور و برقراری توازن قوا بین طرفین درگیر، مهم

تأمل این است که وضعیت حال نکته قابلآید. بااینشمار میانگاری و دشمن بینی در روابط دو کشور آذربایجان و ارمنستان به 

ویژه تحوالت حاصل از رهگذر به 1114داده در قفقاز جنوبی از باغ با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی رخحاکم بر منازعه قره

ای مبهم است، تا آیندهژئوپلیتیک انرژی و خطوط انتقال آن، با مدل کنونی مدیریت روسی مناقشه که مبتنی بر انجماد آن 

آمیز و چه با ابزار زور، امری است که دیر یا زود خود را بر معادالت تناسب نداشته و ضرورت تغییر آن چه از راه مسالمت

رسد روسیه نیز متأثر از این شرایط، درنهایت به الزامات ژئوپلیتیک تن ای و بازیگران آن تحمیل خواهد کرد. به نظر میمنطقه
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 چکیده

نگی و تاريخی زيادي با همسايگان خود هويت ملی در جمهوري هاي پیشین شوروي به ويژه کشورهايی که اشتراکات فره 

دارند، مسئله اي حساسیت برانگیز است و دولت ها به منظور تحکیم استقالل کشور، پررنگ کردن تمايز با ديگر کشورها و 

ايجاد وحدت در داخل کشورشان از آن بهره می جويند. اتحاد شوروي تحت تأثیر مجموعه اي از نیازها و مالحظات 

ا خلق هويت هاي ملی براي ملل تابعه تجربه اي آفريد که هیچ کشور استعمارگري به آن دست نزده بود. پس از عملگرايانه، ب

استقالل جمهوري آذربايجان نیز روايت رسمی از هويت ملی بايد به کمک حل مشکالت داخلی و خارجی کشور می آمد. در 

يۀ ابزارگرايی تالش کرده ايم به اين پرسش پاسخ دهیم: هويت تحلیلی و با بهره گیري از نظر -اين نوشتار به روش توصیفی

ملی در جمهوري آذربايجان ريشه در کدام عوامل دارد؟ فرضیه اي که در پاسخ به اين سؤال مطرح می شود چنین است: 

اخت نخبگان سیاسی اتحاد شوروي و جمهوري آذربايجان به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادي و راهبردي خود به س

هويت ملی با تکیه بر مؤلفه هايی مانند قومیت، روايت هاي تاريخی و زبان دست زده اند. خواهیم ديد که هويت ملی در 

جمهوري آذربايجان در دوران کوتاه استقالل پیش از سیطرۀ بلشويک ها، در دوران اتحاد شوروي و نیز پس از فروپاشی، تحت 

دمدت حکومت ها بوده است. استقالل در برابر روس ها و ساير اقوام قفقازي از سال تأثیر دغدغه هاي فوري و يا اهداف بلن

، فراهم کردن توجیهی براي توسعه طلبی امپريالیستی و شکاف انداختن میان مسلمانان و ترک زبانان در دوران 9191تا  9191

ر بزرگتر از سوي همسايگان در دوران شوروي، و حفظ وحدت ملی ، تخفیف تنش هاي قومی و جلوگیري از ايفاي نقش براد

استقالل، شماري از اهدافی بوده اند که نخبگان سیاسی در اين برهه هاي متفاوت زمانی، خوانش رسمی از هويت ملی را ابزار 

 تحقق آن ها ساخته اند.
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 مقدمه -4

 فروپاشی شوروی پیامدهای سیاست های آن دوران خاتمه نیافت. آثار برخی از این سیاست ها چنان نهادینه و تعمیقبا         

شده اند که کماکان گفتمان سیاسی و عملکرد جمهوری های پیشین این امپراتوری را تحت تأثیر قرار می دهند و بر روابط 

اریخ ملی از مهم ترین حوزه هایی بود که بلشویک ها تالش می کردند به آنان با همسایگان تأثیر می گذارند. هویت ملی و ت

خلق روایت برای آن بپردازند. هویت ملی در جمهوری آذربایجان کنونی محصول یک فرآیند طوالنی هویت سازی از دوران 

ا آن سوی مرزهای شوروی بلشویک ها و حتی پیش از آن تا امروز است. تاریخ جمهوری آذربایجان به دلیل پیوندهای عمیق ب

تاریخ اقوام »دستخوش دستکاری های بسیاری شد تا منافع مسکو تأمین شود. همان گونه که دکتر عنایت اهلل رضا گفته است: 

ترک به شدت با خواست های سیاسی آمیخته شده است. کمتر قومی تا این حد دستاویز مسائل سیاسی شده اند. از دوران 

ز آن موضوع ترکان دستاویزی برای توسعه طلبی های سیاسی شد. گروهی از مؤلفان که در خدمت جنگ اول جهانی و پس ا

خواست های سیاسی قرار داشته اند به تاریخ سازی پرداخته اند و در این رهگذر از جعل و تحریف واقعیات بازنایستاده اند و به 

 .(413: 1312رضا، ) «ذکر مطالبی پرداخته اند که در تاریخ به اثبات نرسیده است

در پاسخ به «. هویت ملی در جمهوری آذربایجان ریشه در کدام عوامل دارد؟»پرسش اصلی نوشتار پیش رو چنین است:        

نخبگان سیاسی اتحاد شوروی و جمهوری آذربایجان مستقل به منظور »سؤال اصلی مقاله، این فرضیه را مطرح کرده ایم: 

و راهبردی خود به ساخت هویت ملی با تکیه بر مؤلفه هایی مانند قومیت، روایت های تاریخی  تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی

در این نوشتار ابتدا به طرح  تحلیلی استفاده کرده ایم. -برای پاسخ به پرسش اصلی از روش توصیفی« و زبان دست زده اند.

ت ملی در جمهوری آذربایجان، ابزارگرایی است. در چارچوب نظری می پردازیم. چارچوب نظری انتخاب شده برای تبیین هوی

بخش های بعدی مقاله، نخست با محتوای هویت ملی که در دو دهۀ نخست قرن بیستم پیش از سلطۀ بلشویک ها شکل 

گرفته بود آشنا می شویم، سپس چگونگی تاریخ سازی و هویت سازی شوروی را برای جمهوری آذربایجان موشکافی کنیم و 

با تعریف هویت ملی از دیدگاه گفتمان حاکم در دوران استقالل آشنا می شویم. خواهیم دید چگونه نخبگان سیاسی سرانجام 

 کرده اند قرائتی خاص از هویت ملی را حاکم کنند. در هر دوره به منظور تحقق اهدافشان تالش

 

 چارچوب نظری -2

سیاسی تشکیل  -لفه های فرهنگی، سرزمینی، اقتصادی و حقوقیهویت ملی سازه ای پیچیده و انتزاعی است که از مؤ        

شده است. ملت عبارت است از گروهی از مردم که در یک محدودۀ سرزمینی مشخص از قوانین یکسان پیروی می کنند و 

می هویت ملی به شرط وجود دو مؤلفۀ سرزمینی و سیاسی می تواند شکل بگیرد. دولت ها  نهادهای سیاسی مشترک دارند.

توانند در مورد عنصر فرهنگی هویت ملی دست به مداخله بزنند و آن را از طریق نهادهای آموزشی و رسانه ها که در جامعه 

قومیت از  (Smith, 2992: 8-25).پذیری مردم نقش دارند تقویت کنند. در مدل غیرغربی عنصر قومیت نیز پررنگ شده است

یاسی و فرهنگی محسوب می شود که در موقع مقتضی می توان از آن برای بسیج نظر ابزارگرایان ذخیره گاهی اجتماعی، س

احساسات گروهی عناصری را بیرون کشید و مورد استفاده قرار داد. طرح گستردۀ مسائل قومی و پررنگ شدن هویت قومی 

 ؛این منبع استفاده کنند معموالس در زمانی صورت می گیرد که نخبگان قومی برای پیشبرد خواسته های سیاسی بخواهند از

بنابراین، قومیت اساساس ابزاری است برای بسیج اجتماعی و سیاسی گروهی خاص جهت تأمین خواسته های سیاسی مشخص. 

در رویکرد ابزارگرا تأکید بر اهدافی است که از سوی گروه های قومی یا بهتر است بگوییم از سوی رهبران و نخبگان آن ها 

ضوع پیدایش گروه های قومی یا منشاء آن ها در کانون توجه قرار ندارد. قومیت را می توان به طبقه دنبال می شود، و مو

تشبیه کرد. طبقات اجتماعی به طور عینی وجود دارند و تا هنگامی که اعضای یک طبقه بر محور منافع مشترک و برای 



و سیاسی چندان مشهود نیست. در دیدگاه ابزارگرا پیشبرد هدف خاصی سازمان نیافته اند، اهمیت آن در زندگی اجتماعی 

تأکید زیادی بر رهبری گروه های قومی و نقش آنان در بسیج و سازماندهی هویت های قومی می شود. قومیت همواره محمل 

ی بسیار خوبی برای بسیج سیاسی مردم و پیشبرد اهداف سیاسی خاص برای گروه یا نخبگان یا هر دو به شمار می آید. برا

اغلب مردم قومیت به عنوان یک گروه خودی که به هر حال انواع تفاوت های فرهنگی و زبانی با گروه های دیگر دارد به 

-93: 1318)سیدامامی،  سهولت قابل فهم و تشخیص است و می تواند ابزاری پر قدرت در برانگیختن مردم به عمل سیاسی باشد

برای همیشه به فرد داده نمی شود، بلکه در طول زندگی ساخته و متحول می هویت قومی به شکل پیشینی و یک بار  .(91

می تواند در جهان مدرن داشته باشد و اهمیت آن در زمان ها و  هویت قومی یکی از انواع هویت هایی است که فرد شود.

بنابراین  ؛در اختیار دارد موقعیت های مختلف یکسان نیست. قومیت، ابزاری راهبردی است که یک جامعه برای تحقق منافعش

قومیت به عنوان تعریفی برای گروه خاصی از مردم بر اساس معیارهای گوناگون ساخته و یا بهتر بگوییم اختراع می شود. البته 

برساختگی این هویت به معنای تأثیر نداشتن آن بر افراد و جامعه نیست. همین جوامع قومی هستند که می توانند به یک 

. (Bacova, 2998: 19, 32 & 31) شوند. نظریۀ ابزارگرا بر جنبه های موقعیتی و عملگرایانۀ هویت ملی تأکید می کند ملت تبدیل

ابزارگرایی بر این باور است که نخبگان برای تحقق دستاوردهای مادی به کنترل و دستکاری عمدی هویت مردم و برانگیختن 

 .(Weir, 1:21: 2) هویت قومی یا ملی آنان دست می زنند
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هویت گروهِی ساکنین جایی که امروز جمهوری آذربایجان نامیده می شود تنها با مسلمان بودن بیان  1111در سال         

ل گرفت را در خود جای می داد نیز در این منطقه شک« ملت آذربایجان»یک جمهوری مستقل که  1191اما تا سال  ؛می شد

و با ورود بلشویک ها به باکو عمرش پایان یافت. به نظر می رسد پانزده سال زمان اندکی برای تحولی با این مقیاس باشد، اما 

در واقع حدود یک قرن سیطرۀ روسیه جامعه را برای چنین تغییری آماده کرده بود. پایان یافتن شکاف میان خانات و شکل 

رونق اقتصادی ناشی  .(Swietochowski, 2985: 292)نتیجۀ حضور روس ها به شمار می رفت گیری اقتصاد واحد مهم ترین 

 -از بهره برداری از ثروت های عظیم زیرزمینی با کمک سرمایه های روسی و خارجی موجب دگرگونی ساختار اجتماعی

شد که صنایع جدید در آن ها پس از  اقتصادی قفقاز و پیدایش یک طبقۀ بورژوازی و یک طبقۀ پرولتاریای جدید در شهرهایی

احداث شبکۀ راه آهن گسترش یافته بود. شرایط زندگی و امکاناتی که به جوانان برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه های امپراتوری 

عرضه می شد به پیشرفت فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقۀ قفقاز کمک کرد. با نفوذ اندیشه های سیاسی جدید در 

شر کوچکی از افراد تحصیلکرده، نخستین احزاب سیاسی منطقه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تأسیس شدند میان ق

و برخی از آن ها مثل حزب مساوات و داشناک تسوتیون در جریان استقالل کوتاه مدت این کشورها پیش از استقرار رژیم 

ور قشر فرهیخته و متفکری که باید جمهوری مستقل آذربایجان را رهبری ظه (.1381)آفاناسیان، شوروی نقش مهمی ایفا کردند 

آن ها نمایندۀ تالش های بومی برای همگرایی بودند و به ارتقای  اجتماعی تماس با روس ها بود. -می کرد پیامد فرهنگی

ن بخشی از امت اسالم و فرسایش خودآگاهی مردم به عنوا سطح آموزش و بهره گیری از اشکال جدید ارتباطات کمک کردند.

تا پایان جنگ اول  1111نتیجۀ دیگر فعالیت های آنان بود. از « ملت آذربایجانی»شدن ایده های قوم محور و مسئلۀ  پررنگ

انقالب مشروطه در روسیه، ایران و عثمانی و حضور اشغالگران عثمانی و بریتانیا، توسعۀ  جهانی مجموعه ای از حوادث نظیر

فعلی را تسریع کرد. در حالی که دوران ثبات و تغییرات « جمهوری آذربایجان»های شمالی رود ارس یا سیاسی سرزمین 

شوند. این « آذربایجانی ها» تدریجی قرن نوزدهم به پایان رسیده بود، نخبگان جامعه در صدد برآمدند سخنگوی خواست های

برای آزادسازی ملی شباهت داشت اما واجد ویژگی های جنبش تا اندازه ای به تالش های سایر مردم امپراتوری روسیه 



به معنای مدرن آن، در جهان اسالم « ملت»متمایزی بود که در بستر اسالمی ریشه داشت. ایدۀ یک هویت گروهی در قالب 

شمار نمی رفت. بنابراین ذاتاس ضد روس به  ؛نسبتاس تازه بود و تحت تأثیر اروپایی ها و به واسطۀ روس ها به قفقاز رسیده بود

نگرش اهالی منطقه به روس ها همواره مبهم بود. به گفتۀ آخوندزاده آن ها از یک سو دلبستگی عمیقی به میراث فرهنگی 

بومی داشتند و از سوی دیگر به دلیل ایجاد تغییرات بسیار الزم، سپاسگزار روس ها بودند. مهم ترین این تغییرات شکوفایی 

زهای بازارهای روسیه بود. احساس وحدت با جهان اسالم، خویشاوندی قومی با عثمانی ها و نزدیکی نفتی به منظور تأمین نیا

هویتی با ایرانیان، دیگر آثار برخورد با روس ها و اروپایی ها بود. البته آنان احتیاط می کردند بر ویژگی های خاص و متمایز 

کیسم و فدرالیسم قفقازی نشوند. با این حال، برنامه های سیاسی آنان اسالمیسم، پان تر -بومی تأکید کنند تا زیر مجموعۀ پان

، خواست خودمختاری سیاسی منعکس 1111همواره با یک جهت گیری به سوی خارج برای جلب حمایت همراه بود. در سال 

 1111د. در سال آشکار شد آبی از این انقالب گرم نمی شو 1118کنندۀ هم سویی با انقالب مشروطۀ روسیه بود. تا سال 

امیدها به ترکیۀ عثمانی دوخته شد. ایدئولوژی پان ترکیسم به رشد خودآگاهی ملی کمک کرد و به برجسته شدن عنصر ترک 

اما جهت گیری به سوی عثمانی با خواست استقالل سیاسی و به دست گرفتن ادارۀ امور خود در  ؛بودن در هویت آنان انجامید

یل دولت مستقل آذربایجان سرانجام بر همۀ برنامه های سیاسی اولویت یافت. توسعۀ سیاسی تضاد قرار داشت. ایدۀ تشک

آذربایجان در آن زمان با یک دشواری عمده روبرو بود. شکاف بزرگی، توده های سنتی را از نخبگان اروپایی شده با وجود 

سطح امت فراتر رفته بود و بخش عمدۀ جمعیت با  انعطاف پذیری و اعتدال آنان جدا می کرد. خودآگاهی توده ها به ندرت از

بیگانه بودند و ملی گرایی در آنان ریشه ندوانده بود. کمونیست ها از این واقعیت هنگام « ملت مستقل آذربایجان -دولت »ایدۀ 

 :Swietochowski, Ibid)تبلیغاتشان علیه جمهوری آذربایجان مستقل بهره گرفتند. این جمهوری نوپا به آسانی سقوط کرد 

فرهنگی بسیاری که رخ داده بود، برای مردم محلی، هویت مذهبی و محلی در درجۀ  -با وجود تحوالت اجتماعی .(292-293

نخست اهمیت قرار داشت. آنان راه درازی در پیش داشتند تا به یک ملت تبدیل شوند و هویت ملی آذربایجانی موضوع ابهام و 

فلیس خویشان خود را ترک و ایران را سرزمین پدری خود می دانست. مسئلۀ هویت ترکی هنوز مناقشه بود. آخوند زاده در ت

رهبران جمهوری آذربایجان نمی خواستند خود را تاتار بنامند چون آن را واژۀ مورد عالقۀ  1111ایدۀ اقلیت بود. در سال 

نکرد. به همین دلیل تا مدتی مقامات باکو، صفت استعمارگران روس می دانستند. ایران از نام این جمهوری جدید استقبال 

 & Yilmaz, 1:23: 523) ماوراءقفقازی را به آن می افزودند. هنگامی که ارتش سرخ وارد باکو شد نام آذربایجان را حفظ کرد

در واقع کمونیست هایی که به قدرت رسیدند نیز دیدگاهی نزدیک به نخبگان ملی گرا داشتند تا تودۀ مردم. آن ها  .(522

شاخۀ چپ یک جنبش اجتماعی ملی گرا بودند که از ملی گرایی بورژوازی ضد انقالب ابراز تنفر می کردند. آنها می دانستند 

 یک آذربایجان مستقل نمی تواند دوام بیاورد و تسخیر باکو برای روسیۀ شوروی از گرجستان و ارمنستان مهم تر است

(Swietochowski, Ibid: 292). 
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معموالس استدالل می شود که ناسیونالیسم در دوران پس از شوروی، محصول سیاست های مربوط به ملیت ها در دوران          

 :Haugen, 1::3)کمونیسم است که قومیت، ملیت و ملت بودن را نهادینه کرد و به ناسیونالیزه شدن فضای سیاسی انجامید 

سرزمینی به منظور  -لنین هر چند با فدرالیسم مخالف بود اما تصور می کرد به صالح است یک فدراسیون قومی .(222 – :22

مماشات با مرزنشینان و جلب وفاداری آنان به مرکز ایجاد شود. اتحاد شوروی نخستین کشوری بود که فدرالیسم غیرسرزمینی 

بندی شهروندان بر اساس قومیت پرداخت، و به نوعی ملیت و ملی گرایی را در سطح فروملی نهادینه را ایجاد کرد و به طبقه 

هرچند بلشویک ها در واقع احساسی نسبت به ایدۀ ملت و جامعۀ ملی نداشتند و جامعۀ ملی . (Torbakov, 1::3: 31-39) کرد



نافع واقعی و عینی این طبقه منحرف می کند اما در عمل را سازه ای بورژوایی تلقی می کردند که توجه پرولتاریا را از م

 واحدهای سیاسی را بر پایۀ قومیت بنا کردند. در اتحاد شوروی، هویت ملی، اصل اساسی سازماندهی سیاسی و سرزمینی بود

(Haugen, 1::3: 133) .داشت اما  هر چند آذربایجان شوروی ترک زبان بود و پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با ایران

رژیم شوروی برای آن هویتی ملی ساخت که از هر دوی این ها جدا شود، هویتی مصنوعی که می توان آن را بخشی از 

اما مجموعه ای دیگر از تحوالت در داخل شوروی و خارج نیز در دهۀ  ؛سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن شوروی دانست

هوری آذربایجان در اسناد رسمی شوروی، ترک خوانده می شدند. در دوران ، مردم جم1138در آن نقش داشت. تا سال  1131

روسیۀ تزاری هم مردم این منطقه، تاتار، تاتارهای قفقازی و تاتارهای ایرانی نامیده می شدند تا از سایر ترک زبانان امپراتوری 

 1191سیاسی و ایدئولوژیک در طول سالهای بود که صحبت از آذربایجانی ها آغاز شد. تحوالت  1138جدا شوند. تنها در سال 

خواستند از رشد جنبش های  -بلشویک ها می (Yilmaz, 1:23: 522-523). واژۀ آذربایجانی را جایگزین ترک کرد 1138تا 

پان ترکیستی و پان اسالمیستی جلوگیری، هویت تاتارها را به عنوان مسلمانان پیشرو، خدشه دار و ایدۀ ترکستان بزرگ را 

، از نظر شوروی، آذربایجان مدل 1191در دهۀ  .(Roy, 1::1)بود کنند. هرگونه نفوذ احتمالی ایران هم باید سد می شد نا

توسعه برای ایران و ترکیه بود. اهمیتی که اوکراین در مرزهای غربی داشت، آذربایجان در مرزهای جنوبی داشت. باکو در سال 

اولین کنگرۀ ترک شناسی در باکو برگزار شد. بلشویک های آذربایجان از  1192ل میزبان کنگرۀ ملل شرق بود. در سا 1191

مدرنیزاسیون شوروی در مقایسه با ایران و ترکیه راضی بودند. در پانزده سال نخست حکومت شوروی، روابط با ایران و ترکیه 

برای دولت ترکیه بود. در حالی که تقابل  شوروی سفیری ارمنی به آنکارا فرستاد که نشانه ای منفی 1134خوب بود. در سال 

نظامی در اروپا محتمل به نظر می رسید استالین اتحاد با ترکیه را مسئولیتی غیر الزم می دانست. با پیوستن ترکیه به جامعۀ 

مات مقا 1138ملل اهمیت شوروی در سیاست خارجی ترکیه کاهش یافت و در طول سه سال بعد رابطۀ آنها بدتر شد. در سال 

آذربایجان شوروی اعالم کردند ترکیه از استقالل ملل ترک زبان شوروی حمایت کرده و می خواسته یک دولت پان ترکی به 

هزاران شهروند شوروی به پان ترکیست بودن یا جاسوسی برای ترکیه  1131و  1138رهبری خود تشکیل دهد. در سالهای 

روابط اقتصادی با آلمان عمیق تر شد. در دورۀ  1198خوب بود، اما از سال  1191متهم شدند. روابط ایران با شوروی در دهۀ 

همۀ  1131خطر جنگ با آلمان مطرح بود. در سال  1131اما در نیمۀ دهۀ  ؛جمهوری وایمار این مسئله برای شوروی مهم نبود

نزدیک شدند. پیمان سعدآباد هم در سال اتباع ایرانی از شوروی اخراج شدند. هم زمان با این تحوالت، ایران و ترکیه به هم 

منعقد شده بود. بدتر شدن روابط شوروی با ایران و ترکیه آذربایجان را از ویترین خارج و به سنگر تبدیل کرد. این  1138

 (Yilmaz, 1:23: 525-521). مسئله یکی از دالیل تغییر هویت ترکی به آذری بود

بود. مار اعتقاد داشت  1تحت تأثیر شرق شناس و زبان شناس برجسته، نیکالی مار 9111تاریخ نگاری شوروی در دهۀ           

زبان ها و اقوام امروزی نتیجۀ روابط میان مردم گوناگون در طول دوره های طوالنی تاریخی هستند و هویت ها محصول شرایط 

اما در دهۀ  ؛اقتصادی است -حوالت اجتماعیزبانی را تغییر می دهد ت-اقتصادی و شیوه های تولید هستند. آنچه هویت قومی

تاریخ نگاری شوروی از تأثیر مار رها شد و مسیری دیگر در پیش گرفت. از آن پس ریشه های قومی اهمیت یافت و  1131

جست و جوی ریشه های قومی به مطالعات پیشاتاریخی نیز اضافه شد. قومیت در این تفسیر جدید پدیده ای پایدار و ایستا در 

ول زمان تلقی می شد که فرهنگ های باستانی را به گروه های قومی امروزی پیوند می دهد. مورخان، باستان شناسان و قوم ط

نگاران شوروی وظیفه داشتند ثابت کنند ساکنین امروزی هر یک از جمهوری ها بازماندگان مردم بومی این سرزمین ها 

به دلیل تفسیر  1118بود. پاکروسکی قبل از سال  9ر مکتب پاکروسکیهستند. تحول دیگر در تاریخ نگاری شوروی، انکا

                                                           
1 Nikolai Marr 
1 Pakrovskii 



می رفت. او روایت  مورخ اصلی رژیم بلشویک به شمار 1191مارکسیستی خود از تاریخ روسیه فرد برجسته ای بود و در دهۀ 

اما از سال  ؛لش قرار داشتمارکسیستی را جایگزین روایت های ملی و امپریالیستی کرده بود و مبارزۀ طبقاتی در کانون تحلی

برای هر یک از جمهوری ها باید تاریخی ملی تدوین می شد که ریشه های باستانی، دوران طالیی و قهرمانان ملی آنان  1132

را مشخص کند. اگر ریشه های قومی مردم آذربایجان بر اساس هویت ترکی تعیین می شد، مشکل آفرین بود. چون مردم 

در واقع، پس از هجوم اقوام ترک زبان به  (Yilmaz, 1:23: 512-513). تا سیزده ترک زبان شده بودند منطقه در قرون یازده

قفقاز در سده های یازدهم و دوازدهم میالدی، زبان ترکی، عرصه را بر زبانهای محلی تنگ کرد. در اران و شروان و داغستان 

وزگار فرمانروایی سلجوقیان و اتابکان ایلدگز، زبان ترکی وسعت فراوان مدتی زبانهای محلی در کنار زبان ترکی باقی بودند. در ر

یافت. در قرن سیزدهم میالدی زبان ارانی به عنوان وسیلۀ ارتباط در منطقۀ اران وشروان رفته رفته اهمیت خود را از دست داد 

زبان همگانی فهم برای دارندگان زبان ها و  و در اواخر عهد مغول زبان ترکی جای زبان ارانی را گرفت. در نتیجه زبان ترکی به

گویش های مختلف بدل گشت. پیروزی زبان ترکی در قفقاز را باید حاصل قرن ها رابطه میان مردم قفقاز با ترکان دانست که 

مبتنی بر از سده های یازده تا سیزده میالدی تحت فرمانروایی سیاسی اقوام ترک پدید آمده و گسترش یافته بود. شیوۀ اقتصاد 

گله داری ترکان، سبب می شد که آن ها به نواحی مختلف حرکت کنند و شرایط مساعدی برای ایجاد ارتباط میان کوچندگان 

و اهالی بومی، به ویژه در دامنۀ کوه ها فراهم آورند. در ضمن سادگی و آسانی زبان صحراگردان، آن را به زبانی قابل دسترسی 

 (.144و  139: 1312)رضا، و همگانی بدل کرد 

بنابراین ریشه های قومی ترک تنها می توانست به دعاوی سکنۀ امروزی از قرن یازدهم مشروعیت ببخشد، نه این که          

اما آن  ؛قدمت حضور آنان را به دوران باستان برساند. گرجستان و ارمنستان نیز هم زمان مشغول خلق هویت های ملی بودند

آذری به سادگی می توانستند هویت های ملی معاصر خود را به مردم ایبریای باستانی یا اورارتو نسبت ها بر خالف ترک های 

دهند. چون هر دو گذشتۀ طوالنی ثبت شده و اسطوره ها و حوادث ثبت شده داشتند و سنت با دوام نهادهای مذهبی آنها از 

. این ویژگی های خاص ارامنه و گرجی ها نوعی عدم توازن قرن پنجم، نبود مداوم حکومت و دربار مستقل را جبران می کرد

در قفقاز ایجاد می کرد. به نظر می رسید مردم ترک آذری دیر به منطقه آمده اند و اشغالگر هستند در حالی که همسایگان آن 

رۀ این دورۀ خونین را زنده و چنین روایتی خاط ها بومی قفقاز بوده اند. در دهۀ نخست قرن بیستم قفقاز پر از منازعۀ قومی بود

بنابراین  ؛و تنش ها را احیا می کرد. در حالی که پیشبرد مدرنیزاسیون مورد نظر شوروی بدون ثبات و آرامش ممکن نبود

دو روایت در  1138روایت دیگری باید خلق می شد تا ترک ها هم مانند ارامنه و گرجی ها، بومِی قفقاز تلقی شوند. تا سال 

زبانی واحد از تاریخ ملی مبتنی بر تداوم زبان ترکی  -یک آذربایجان رایج بود. گروهی با حمایت از تفسیر قومیمحافل آکادم

می پذیرفتند نیاکانشان تقریباس دیر و از قرن یازده به بعد در منطقه ساکن شده اند و بنابراین آذربایجانی ها در گذشتۀ ترکی 

یت بومی مردم آذربایجان تأکید می کردند. آن ها می پذیرفتند تغییر زبان اتفاق افتاده ریشه دارند. هواداران روایت دوم بر ماه

است اما پیوند با میراث ترکی را رد می کردند و جمعیت معاصر را ترکیبی از اقوام و فرهنگ های گوناگون می دانستند. از نظر 

عثمانیان پایۀ تاریخی فراهم می کرد، در حالی که آنها آنان ربط دادن آذری ها به سلجوقیان برای برادری خونی آن ها با 

اما ترکی زدایی،  ؛این هویت ترکی زدایی شده رسمیت یافت 1138هویت آذری غیر ترکی را ترجیح می دادند. بعد از سال 

تاریخ هویت آذری را به سرعت ذیل هویت ایرانی قرار می داد که برای آن نیز چاره اندیشی شده بود. روایت رسمی از 

آذربایجان تا پایان دوران شوروی به این شرح بود: مردم ساکن در آذربایجان شوروی، ترکیب اقوام بومی هستند که در دوره 

ها و داغستانی ها صحبت می کرده اند. هیچ  -قبل تر به همان زبان ارامنه، گرجی و ؛های متأخر تاریخی، ترک زبان شده اند

م ترک زبان وجود ندارد. هویت آذربایجانی در طول قرن ها تغییر نکرده است. همیشه تعداد پیوندی میان آن ها و سایر مرد

اقتصادی آنان عقب مانده بود و تأثیر مهمی بر مردم بومی نداشت. استالین آذری ها را  -مهاجران اندک و ساختار اجتماعی



آریایی آذری ها بودند. فصولی از تاریخ آذربایجان به بازماندگان تمدن بزرگ ماد خواند. بر اساس تفسیر او مادها اجداد غیر

دولت ماد، جنگ ها و فرهنگ آن و مهم تر از همه جنگ مادها با پارس ها که بخشی از مبارزۀ طوالنی آذری ها برای آزادی از 

ت ادعا بر هر دو سوی یوغ ایران تصویر می شد اختصاص یافت. ملی کردن امپراتوری ماد به موضع ضد ایرانی انجامید. برای اثبا

 .(Yilmaz, 1:23: 512 - 531)رود ارس، اجداد آذربایجانی ها، ترکیبی از مادها، آلبانیاییهای قفقاز و کاس ها تصویر شدند 

تقسیم آذربایجان واحد به دو بخش جنوبی و شمالی در جنگ های ایران و روس، بخش دیگری از تاریخ رسمی آذربایجان 

انجامید. شوروی در زمان اشغال ایران در هنگام جنگ دوم جهانی « پان آذربایجانیسم»ایت به پیدایش شوروی بود، این دو رو

بهره برداری کرد. حیدر علیف زمانی که دبیر کل حزب کمونیست بود یک بار از امید به اتحاد دوبارۀ آذربایجان  از این ایده

 ,Swietochowski)برخی نیروهای سیاسی تکرار شده است صحبت کرد. این مضمون در برهه های مختلف تاریخی از سوی 

در واقع، روس ها نخستین بار پس از قراردادهای ترکمنچای و گلستان برای سرکوب گرایش مردم قفقاز به  .(215 & 212 :2999

با اشاره به مرز ایران و استالین  1141در تابستان  (.14: 1311)کاظمی،  ایران تبلیغات ایران ستیزانه را پایه گذاری کرده بودند

شوروی در نقشه گفته بود ما کاری کرده ایم که اوکراینی ها، بالروسی ها و مولداویایی ها در کنار هم زندگی کنند، اما مرزمان 

را در اینجا دوست ندارم. در طول یک سال بعد، اشغال ایران، نخستین رویارویی شرق و غرب را پس از جنگ دوم جهانی در 

به هنگام تأسیس فرقۀ دموکرات آذربایجان با حمایت  .(Raine, 1::2: 2)اروپا رقم زد و نقطۀ آغاز جنگ سرد شد  خارج از

استالین، مأموران شرق شناس ادارۀ اصلی تبلیغات سیاسی ارتش سرخ وارد آذربایجان ایران شدند و همان زمان مسئلۀ به 

ر آذری های ایران را مطرح کردند. همزمان یک واحد ویژه در ادارۀ اصطالح آذربایجان شمالی و جنوبی و ستم ملی فارس ب

اصلی تبلیغات سیاسی ارتش سرخ مرکب از عوامل آذربایجان شوروی تأسیس شد که مسئلۀ ایجاد و گسترش تماس با مردم 

بود. بر اساس تصمیم  محلی آذربایجان ایران و طرح مسئلۀ به اصطالح آذربایجان شمالی و جنوبی را در دستور کار قرار داده

به ترکی آذری و با الفبای فارسی در تبریز منتشر شد. در این نشریه به طور گسترده واژه های « در راه وطن»این واحد روزنامۀ 

مجعول آذربایجان شمالی و جنوبی مطرح شدند. این نشریه نخستین گام های جدی را در تحریف گذشتۀ تاریخی آذربایجان 

تجزیۀ ایران در راه اهداف شوروی برداشت. در این مقطع نشریۀ دیگری به نام آذربایجان زیر نظر مقامات ایران به منظور 

شوروی به منظور توجیه حضور نظامی شوروی منتشر می شد. اگر چه نیروهای شوروی در نهایت ایران را ترک کردند و فرقۀ 

و تبلیغ برای اتحاد « اشتیاق»بی در چارچوب ادبیات موسوم به دموکرات سقوط کرد؛ اما تبلیغ ایدۀ آذربایجان شمالی و جنو

ملی آذربایجان شوروی و آذربایجان ایران پی گیری شد. شاعران و نویسندگان وابسته که پس از سقوط فرقه به شوروی 

تا افکار عمومی  گریختند به این مسئله دامن زدند. شوروی مسئلۀ آذربایجان جنوبی را در پوشش شعر و ادبیات پی گیری کرد

را در دراز مدت آماده کند. البته در آن زمان مسئله به شکل الحاق به اصطالح آذربایجان جنوبی به شوروی مطرح می شد. 

گستردگی طرح این مسئله در ادبیات به اندازه ای بود که جعفر خندان، جانشین میرزا ابراهیم اف، اولین سردبیر نشریۀ در راه 

اندیشه های جنبش )به »در دانشگاه دولتی آذربایجان از آن دفاع کرد،  1141نامه اش را که در سال  وطن، عنوان پایان

گذاشت. او در این رساله مدعی شد پیشینۀ به اصطالح جنبش جنوب « اصطالح( آزادیبخش ملی در ادبیات جنوب آذربایجان

 (.128 - 122: 1311)کاظمی، به ستارخان و شیخ محمد خیابانی می رسد 

جمهوری های قفقاز جنوبی هنگامی که میخاییل گورباچف پرسترویکا را آغاز کرد، با رکود اقتصادی و فساد مقامات         

دست و پنجه نرم می کردند. حزب ساالران تندرو در قفقاز به مقاصد گورباچف مشکوک بودند و از دست دادن امتیازات دهه 

عادی منطقه با اشتیاق و به امید بهبود استانداردهای زندگی، فضای سیاسی بازتر و  اما مردم ؛های گذشته نگرانشان می کرد

خودمختاری ملی بیشتر از اصالحات استقبال کردند. با وجود حمایت مردمی و به دلیل مقاومت محافظه کاران، تحوالت در 

ات گورباچف، گرایش به آزادسازی از پایین قفقاز آهسته تر از مسکو به وقوع پیوست. بی میلی نخبگان حاکم به تعقیب اصالح



را در جامعه افزایش داد. شماری از سازمان های غیر رسمی در قفقاز با هدف تعقیب یک مسیر سیاسی جدید شکل گرفت. به 

دلیل فضای مطبوع سیاسی در زمان گالسنوست، گروه های مخالف قدیمی از حالت زیرزمینی خارج شدند و به فعالیت سیاسی 

نی روی آوردند. در حالی که در روسیه گروه های غیررسمی تنها اصالحات سیاسی و اقتصادی را تشویق می کردند، گروه قانو

های قفقازی مسائل مربوط به ملیت را نیز در دستور کار خود قرار داده بودند. در قفقاز هم مانند جمهوری های بالتیک، 

ژیک و زیست محیطی بروز یافت. سازمان های غیررسمی در آذربایجان، ابتدا نخستین بار ملی گرایی به شکل اعتراضات اکولو

خواستار تعطیل شدن صنایع شیمیایی و تأسیسات آلومینیوم در سومقائیت شدند. سومقائیت به یکی از آلوده ترین شهرهای 

ضات آذری ها به ساخت کارخانۀ آذربایجان تبدیل شده بود. یکی از نمونه های مهم بیداری ملی به جنبش اکولوژیک در اعترا

آلومینیوم در قره باغ توسط ارامنه بروز یافت. این پروژه، جنگل تاریخی توپخانه و غار توپخانه را نابود می کرد. هنگامی که خبر 

اغ را به به باکو رسید، اعتراضات سه هفته ای به پروژه آغاز شد و مقیاسی سیاسی یافت. مردم آذربایجان دعاوی ارامنه در قره ب

چالش کشیدند و خواهان خودمختاری برابر برای آذری های ارمنستان شدند. اخراج دویست هزار آذری از ارمنستان، جنبش را 

تندروتر کرد. مقامات آذربایحان از ترس از دست دادن کنترل اوضاع، از مسکو کمک خواستند و ارتش به سرکوب 

عطفی در خیزش ناسیونالیسم آذری تبدیل شد. ناسیونالیسم، جای اعتراضات  تظاهرکنندگان پرداخت. مداخلۀ ارتش به نقطه

زیست محیطی را گرفت. ناسیونالیسم آذری که با شکل گیری جبهۀ خلق آذربایجان شکوفا شده بود، با حادثۀ توپخانه به اوج 

 .(Seidov, 1:21: 1:2 & 1:1)رسید 

به ملت « قومی»ت چند ملیتی، شرایط خاصی را پدید آورد که رویکرد بیرون آمدن کشورهای مستقل از دل یک دول          

، 3ملی به کشور و دولت در دوران شوروی به شمار می آمد. بروبیکر -ویژگی بارز آن بود. این ویژگی، پیامد طبیعی نگاه قومی

وگرافیک، رفاه اقتصادی و می داند که در آن ها، زبان، فرهنگ، موقعیت دم« ملی ساز»دولتهای پساشوروی را دولتهایی 

هژمونی سیاسی یک قومیت خاص باید حفظ شود. این مدل در تعارض با مدل های دولت مدنی، دو ملیتی یا چندملیتی قرار 

 1181با وجود این که مقامات شوروی در دهۀ . Headley, 1:21: 152-158))می گیرد که حقوق اقلیتها را حفظ می کنند 

یک هویت ملی جدید شدند، اما در واقع کمونیسم نتوانسته بود تمایزهای ملی را در اتحاد شوروی  مدعی ظهور خلق شوروی با

بنابراین شگفت انگیز  ؛از بین ببرد. تنوع قومی در شوروی باقی ماند و توسعۀ نابرابر و سطوح مختلف آگاهی ملی به آن دامن زد

یک از جمهوری ها به میزان توسعۀ آنها وابسته باشد: هر چه  نبود که چگونگی استقبال از گالسنوست و پرسترویکا در هر

پس از استقالل، هر یک از  .(Seidov, 1:21: 292)میزان توسعه یافتگی بیشتر بود، از ایده های جدید بیشتر استقبال می شد 

یسم در منطقه رونق گرفت و جمهوری ها باز هم نیاز به خلق روایت ملی و ایدئولوژی ملی داشتند. با فروپاشی شوروی ناسیونال

 .(Kirchanov, 1:2:: 51)به یکی از نیروهای سیاسی عمده تبدیل شد 

 

 ایدئولوژی ملی و هویت ملی در جمهوری آذربایجان پس از استقالل -2-3

رایی مفهوم سازی هویت و فرهنگ ملی آذربایجان تحت تأثیر ذهنیت حکمرانی شوروی است. تعاریف شوروی از ملی گ           

و قومیت عمیقاس در ذهن نخبگان آذربایجانی که نقش آفرینان اصلی فرآیند ملت سازی هستند درونی شده است. تمایز هویت 

جبهۀ خلق آذربایجان در زمان به قدرت رسیدن . (Tokluoglu, 1::5: 129)آذربایجانی از ترکی بخشی از میراث شوروی است 

های مدنی و حقوق  اس شهروندی فارغ از قومیت، زبان و مذهب بسازد. تحقق آزادیادعا می کرد می خواهد جامعه ای بر اس

های قومی و گذار به اقتصاد بازار، حل مسئلۀ قره باغ و احیای تمامیت ارضی آذربایجان، دیگر اهداف  فرهنگی کامل گروه

                                                           
3. Brubaker 



 1191تا  1111مساوات در سال های اعالمی جبهۀ خلق بودند. نقش جبهۀ خلق را در سازماندهی سیاسی و اجتماعی با حزب 

تا  1111مقایسه می کنند. شیرین هانتر سه دوره را در تاریخ جدید آذربایجان از هم جدا می کند. دورۀ اول یعنی از سال 

، زمان گرایش های استقالل طلبانه و اوج گیری احساس ترکیسم فرهنگی و هواداری از ترکیه بود. دورۀ دوم یعنی یک 1119

)زمان ایلچی بیگ( ملی گرایی افراطی، پان ترکیسم و گرایش به ترکیه بیشتر افزایش یافت و با  1113و  1119ین سال ماب

اما سرانجام نوعی یأس عمومی از سیاست های ملی گرایانه پدید  ؛غربگرایی و جهت گیری ضدایرانی و ضد روسی همراه شد

جهت گیری خارجی متوازن تری در پیش گرفته شد. سیاست  آمد و در دورۀ سوم یعنی از هنگام روی کار آمدن علیف

فرهنگی جبهۀ خلق، ضد روس و ضد ایرانی بود. به نظر دولت وقت، این سیاست برای نزدیک شدن به غرب مناسب بود چون 

غربی ها ترجیح می دادند ترکیه شریک اصلی جمهوری های پیشین شوروی باشد. ضد روس بودن بیشتر ترجیح ایلچی بیگ 

بود تا همۀ اعضای جبهۀ خلق. در عوض علیف، رابطه با روسیه را ترمیم کرد و روابط با ایران را گسترش داد. او متعهد شد 

می توان به رقابت دو ایدئولوژی ترکیسم و  1111حقوق اقلیتهای لزگی، تالشی، کرد و روس را رعایت کند. در آذربایجان دهۀ 

ایدئولوژی قوم محور ترکیسم حمایت می کرد. حزب مساوات، ملی گرایی لیبرال هویت آذربایجانیسم پی برد. جبهۀ خلق از 

گرایی قومی آن پذیرفته بود  گرا را ترجیح می داد و حزب آذربایجان جدید علیف، آذربایجانیسم را با کثرت کثرت

(Tokluoglu, 1::5: 112-118). کدیگر هستند و نمی توان این آنچه مسلم است آذری بودن و ترک بودن دو مقولۀ جدا از ی

دو را یکسان تلقی کرد؛ اما پس از فروپاشی شوروی، ترکیه تالش کرده است این دو را یکی نشان دهد و در این راستا تأکید 

برخی محافل جمهوری آذربایجان بر مسئلۀ آذری به جای ترکی، با ناخرسندی ترکیه مواجه شده است. حتی برخی محافل 

ن معتقدند ترکیه دو بار تالش کرد در جمهوری آذربایجان کودتا کند و حیدر علیف را بکشد؛ چرا که به جمهوری آذربایجا

پارلمان جمهوری آذربایجان بر جدا بودن ترکی از  1111آذری های جهان نه ترکهای جهان معتقد بود. به ویژه که در سال 

رسمی مرتبط با ایدۀ پان آذریسم هم در جمهوری آذربایجان فعال آذری تأکید کرد. البه عالوه بر احزاب و گروه ها، نهادهای 

هستند، مانند کمیتۀ دولتی جمهوری آذربایجان در امور آذری های خارج، کنگرۀ آذریهای جهان و کنگرۀ آذربایجان بزرگ. 

شکل های آذری جهان تشکیل شده و هدف آن برقراری رابطه با ت 9111کمیتۀ دولتی در امور آذریها به فرمان علیف در سال 

و تشکیل البی قدرتمند آذری در مقابل البی ارمنی است. کمیته برای ایجاد البی های آذری از البی های یهودی تقلید می کند 

این کمیته در کشورهای مختلف با گروه های فشار یهودی روابط گسترده ای دارد و از تجربۀ آن ها سود می برد. با توجه به 

ان رئیس کمیته بارها تأکید کرده است آذربایجانی های مقیم ایران را اتباع آن کشور می دانیم اما با آن حساسیت های ایر

دسته از آذری های جنوب که از ایران مهاجرت کرده اند همکاری فعالی داریم. ناظم ابراهیم اف همچنین گفته است آذربایجان 

امور ایران را نداریم. با این حال او از دین مدار بودن ایرانی های  جنوبی یک اصطالح جغرافیایی است و ما قصد دخالت در

آذری به جای زبان مدار بودن ابراز ناخرسندی کرده است. فعالیت کنگرۀ آذری های جهان بیشتر روی ایران متمرکز است و 

فعال هستند. دولت باکو رسماس اعالم رسماس مورد تأیید آمریکا قرار گرفته است. اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور در این نهاد 

کرده است ارتباطی با کنگره ندارد اما برخی نمایندگان مجلس عضو آن هستند. حمایت ترکیه از کنگره با توجه به روابطش با 

-82و  48، صص. 1311)کاظمی،  اما کنگرۀ آذربایجان بزرگ هدف آزادسازی قره باغ را دنبال می کند ؛ایران شدت و ضعف دارد

18.) 

فرهنگی  -فرهنگ آذربایجان امروز سنتزی از عناصر ترکی، ایرانی، روسی و حتی غربی است. می توان از میراث قومی        

ترکیبی جمهوری آذربایجان سخن گفت. البته دانشگاهیان و روشنفکرانی که به خوبی از تأثیر تاریخ و فرهنگ ایرانی آگاه 

از آن به بیان آرای خود تشویق نمی شوند و معموالس تأثیر فرهنگ روسی و ترکی مورد  هستند چه در دوران شوروی و چه بعد

دولت و اپوزیسیون آذربایجان ترکیبی بودن فرهنگشان را پذیرفته اند.  .(Tokluoglu, 1::5: 132 & 131)بحث قرار می گیرد 



رکی. ایدئولوژی دولت، آذربایجانیسم است یعنی می کند و مخالفان بر فرهنگ ت دولتی ها بر تأثیر مثبت فرهنگ روسی تأکید

تأکید بر هویتی کثرتگرا و دربرگیرندۀ گروه های قومی متنوع، چون آذربایجان جامعه ای متشکل از اقوام گوناگون است. ترک 

تنش های قومی  ها، تالشی ها، لزگی ها، روسها و حتی ارامنه، آذربایجانی تلقی می شوند. علیف می خواهد با این ایدئولوژی از

می کنند. این  پیش گیری کند. بر این اساس ملت آذربایجان دربرگیرندۀ مردمی است که در خاک کنونی آذربایجان زندگی

تعریف بنیانی سیاسی و سرزمینی دارد و از ریشه های قومی جدا است. در دورۀ پس از ایلچی بیگ حتی زبان رسمی کشور به 

علیف، ترکی خواندن زبان آذربایجانی را یک  .(Tokluoglu, 1::5, pp. 135-125)ته است جای ترکی، آذربایجانی نام گرف

خیانت بزرگ می دانست. مقامات دولتی این موضع را تا امروز حفظ کرده اند. این مواضع علیف او را حامی هویت منحصر به 

کاهش نگرانی های روسیه در سیاست خارجی به او  فرد آذربایجانی جلوه می داد. تمایز قائل شدن میان آذربایجانی و ترکی با

کمک می کرد. دولت آذربایجان پیوند با خانوادۀ بزرگ ترک زبانان را انکار نمی کند اما آن را با گفتمان منحصر به فرد بودن 

 .(Marquardt, 1:22: 282 & 282)آذربایجانی محدود می کند 

قلی برای خود ندارد، بلکه توسط پان ترکیستها و محافل ملی گرای ترکیه جریان پان آذریسم، رهبری و حرکت مست         

هدایت می شود. ترکیه کوشیده با ساخت برنامه های تلویزیونی و انتشار کتب در راستای ترویج ایده های پان آذریسم گام 

نخستین شعلۀ »سنلی با عنوان بردارد. در این راستا کتاب تحریف آمیز یکی از مورخان جمهوری آذربایجان به نام جمیل ح

به زبان روسی با عنوان  9113از سوی انتشارات بقالم ترکیه منتشر شد. این کتاب در سال « جنگ سرد: آذربایجان ایران

در باکو منتشر شد. جمیل حسنلی نمایندۀ دور دوم مجلس و عضو جبهۀ خلق به عنوان « آذربایجان جنوبی: شروع جنگ سرد»

های قومگرایی آذری مشهور است و در شبکه های تلویزیونی به تبلیغ پان آذریسم می پردازد. جمهوری یکی از ایدئولوگ 

آذربایجان با حمایت ترکیه و با هدف تحت فشار گذاشتن ایران و دریافت امتیاز از ایران مسئلۀ اتحاد آذربایجانی ها را مطرح 

است تنش زای پان آذریسم را ندارد و حمایت ترکیه باعث شده است می کند. باکو، فی نفسه و به تنهایی توانایی پیشبرد سی

 (.14و  11: 1311)کاظمی، تبلیغات پان ترکیستی و پان آذریستی ادامه یابد 

گرایش به منحصر به فرد نشان دادن فرهنگ آذری در سیاست مذهبی دولت هم منعکس شده است. نود و سه درصد         

تاد و پنج درصد آنان شیعۀ دوازده امامی هستند. با وجود آگاهی مذهبی اندک، هشتاد و هفت تا آذربایجانی ها مسلمان و هف

نود و دو درصد مردم خود را مسلمان می دانند. مردم در شبه جزیرۀ آپشرون و جنوب آذربایجان در مقایسه با مناطق سنی 

ربایجانی ها اسالم را بخشی از هویت ملی خود می دانند نشین و در شهرها از روستاها مذهبی تر هستند. در حالی که بیشتر آذ

اما ورود آن به قلمروی سیاسی را نمی پذیرند. با این حال، باورها و سنت های اسالمی به عنوان سنت های ملی بخش الینفک 

دارۀ روحانی ا»، 1111زندگی روزمرۀ مردم آذربایجان است و زیارت هنوز هم رسم نیرومندی در میان آنان است. در سال 

به ادارۀ مسلمانان قفقاز تبدیل شد. اهلل شکور پاشازاده، شیخ االسالم شیعه، در ر س این اداره قرار دارد « مسلمانان ماوراء قفقاز

، دولت جمهوری آذربایجان، 1119و معاون سنی او جمعیت حدوداس سی درصدی اهل سنت را نمایندگی می کند. در سال 

دف تربیت نسل جدید روحانیون و کاهش نیاز به اعزام دانشجویان به منظور تحصیالت مذهبی به خارج از دانشگاه اسالم را با ه

کشور تأسیس کرد. این دانشگاه می کوشد نوعی از اسالم را با ویژگی ملی آذری ترویج کند، تفاوت های تشیع و تسنن را 

میسیونرهای خارجی شود. شاید آذربایجان تنها کشور اسالمی کاهش دهد و به بهانۀ همزیستی مسالمت آمیز آنها مانع فعالیت 

 (Motika: 1::2) . می خوانند و حتی به یک پیش نماز اقتدا می کنند باشد که در آن پیروان هر دو فرقه در یک مسجد نماز

 نتیجه -3



پایان جنگ جهانی اول شدت  نخستین تالش ها برای خلق هویت ملی آذربایجانی با فروپاشی امپراتوری تزاری در          

محل بروز آن بود. آنچه برای نخبگان سیاسی در  1191گرفت و جمهوری مستقل آذربایجان تا هنگام اسقرار بلشویک ها در 

این برهه اهمیت داشت، تثبیت هویت ملی به گونه ای بود که بقا را در مقابل روس ها و اقوام قفقازی ممکن کند و در عین 

جمهوری تازه تأسیس آذربایجان و مردم کشورهای همسایه تمایز ایجاد کند و هویت آذربایجانی را در هویت حال میان مردم 

 اسالمی و یا ایرانی ذوب نکند و مبنایی برای دعاوی آن ها پیرامون تشکیل یک کشور مستقل باشد.

داد و روایت هایی برای آن آفرید که هنوز هم قرار « ایران زدایی»تاریخ نگاری شوروی، هویت آذربایجانی را در معرض         

گاه به گاه دردسرهایی می آفریند. در دوران شوروی، هویتی برای ملت جمهوری آذربایجان برساخته شد که در خدمت تحقق 

یران اهداف داخلی و خارجی این دولت امپریالیست قرار بگیرد و در صورت لزوم مبنایی برای توسعه طلبی شوروی فراهم کند. ا

زدایی بخش مهمی از اهداف سیاست های شوروی در هنگام خلق هویت ملی آذربایجانی بود. تالش برای تمایز قائل شدن 

میان مردم جمهوری آذربایجان شوروی با همسایگان ایرانی و حتی ایجاد دشمنی میان آن ها از طریق خلق روایت های جعلی 

ایجاد تفرقه میان ترک زبانان و مسلمانان اتحاد شوروی، و  و فرهنگ و تمدن ایرانی،تاریخی، و در نهایت جدا کردن آنان از قلمر

در دست داشتن اهرمی همیشگی برای فشار بر همسایۀ جنوبی، بخشی از اهدافی بود که باید از طریق ساخت هویت ملی برای 

 ت هویت سازی را تحت تأثیر قرار می داد.جمهوری آذربایجان تأمین می شد. گاهی هم اهداف فوری تر و کوتاه مدت تر، سیاس

با این حال، پس از آشوب های سال های نخست استقالل، به قدرت رسیدن علیف در جمهوری آذربایجان مانع از راه یافتن  

ادعاهای ناشی از روایت های جعلی به سیاست خارجی این کشور شد، هرچند دولت آذربایجان برای هواداران پان 

و وحدت با به اصطالح آذربایجان جنوبی مشکلی ایجاد نمی کند و آن ها حداقل به شکل یک جریان فرهنگی به آذربایجانیسم 

کار خود ادامه می دهند. ایدۀ پان آذریسم به عنوان اهرم فشار همواره مورد توجه مقامات جمهوری آذربایجان خواهد بود. با 

ایران وجود داشته است و آن دور کردن هویت آذربایجانی از جریان  این حال، در سیاست های شوروی نکتۀ مثبتی نیز برای

های پان ترکیستی است. این گرایش در گفتمان دولت جمهوری آذربایجان کامالس آشکار است. چنان که گفتیم ایدئولوژی 

نوادۀ ترک زبانان مبتنی رسمی این دولت یعنی آذربایجانیسم بر هویت منحصر به فرد آذربایجان و تمایز آن با سایر اعضای خا

است. حکومت آدربایجان با طرح ایدۀ آذربایجانیسم می خواهد از بروز تنش های قومی و مذهبی در داخل جلوگیری کند و در 

عین حال استقاللش را در برابر کشورهای همسایه نظیر ایران و ترکیه که قدرت های مهم منطقه ای به شمار می روند حفظ 

مذهب هم دولت آدربایجان تالش می کند قرائتی ملی و منحصر به فرد را رواج دهد که به تقویت بیشتر  کند. حتی در حوزۀ

تا امروز، هویتی برساخته بوده  1111تفسیر رسمی از هویت ملی آذربایجانی بینجامد. در واقع، هویت ملی آذربایجانی از سال 

قق اهدافشان از آن بهره برده اند و روایت خاص خود را از آن به است که نخبگان سیاسی به عنوان ابزاری راهبردی برای تح

پدیده ای ثابت و ایستا نبوده است و با توجه به منافع و اهداف  بنابراین می توان مشاهده کرد این هویت ؛مردم القا کرده اند

 گفتمان حاکم در هر زمان دچار تحول شده است.
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 چکیده

هايی از جامعه ايرانی را متوجه خود بیش از دو دهه است که مسئله تحريف تاريخ در قفقاز و فهم متفاوت از آن ذهن بخش 

المللی مطرح هاي بینهايی مانند يونسکو و ساير سازمانالمللی يافته و در عرصهکه وجوه بینکرده است. اين مسئله هنگامی

هاي گذشته نويسی ريشه در تاريخ دههاما حقیقت اين است که اين شیوه از تاريخ کند؛بیشتري پیدا می شود، ظهور و بروزمی

ويژه دهه چهل میالدي دارد. مقاله حاضر از طريق مطالعه برخی کتاب هاي تاريخی در جمهوري آذربايجان سعی دارد ضمن به

گیرد و خ دهد که درک متضاد از يک تاريخ مشترک از کجا نشأت میاول تاريخی به اين پرسش پاس ها با منابع دستمقايسه آن

سازي که از دهد اتخاذ راه کارها و رويکردهاي سیاسی براي ملتپذيرد؟ نتايج اين تحقیق نشان میبا چه اهدافی صورت می

و متناقض را از مسائل  ترين عاملی است که درک متفاوتگیرد، مهمطريق بازنويسی تاريخ و تحريف وقايع تاريخی صورت می

آورد. در اين میان تغییر الفبا از فارسی به کريل و سپس از کريل به التین نیز ارتباط مردم جمهوري تاريخی به وجود می

هاي الزم را براي دستگاه وارونه نگاري تاريخ در جمهوري آذربايجان آذربايجان با گذشته خود را قطع کرده و بسترها و فرصت

 ه است.فراهم کرد
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 مقدمه -4

جویی قرار دارد که متضمن برتری 9غرب آسیا نزدیک به سه دهه است که در معرض خیزش گفتارهای برآمده از قومیت        

تر افیایی و سیاسی است. به دست آوردن موقعیت استراتژیک بهتر، دسترسی آسانخواهی بر اساس آمال بلندمدت جغرو زیاده

شوند. با های قومی پوشانده میهای مختلف ازجمله هیجانای از گفتمانبه منابع انرژی و غیره اهداف سیاستی است که با پرده

های قومی نیز از انزوا برآمده و بلکه قادر به سازی را سرعت بخشید، گفتارفروپاشی شوروی و انفجار اطالعات که روند جهانی

فارس و فروپاشی عراق در عمل بخشی از وضعیت رسمی در منطقه شدند. جنگ خلیجهای مستقل یا نیمهتشکیل دولت

رای ای بتر پان کردیسم مجال تازهترکیسم، پان آذریم و از همه مهمتوانست در منطقه ظهور پیدا کند. پانمی آنارشیکی بود که

اندام در روابط انسانی پیدا کردند و کشور ایران نیز در جوار این تهدیدات خطرناک که قابلیت ائتالف با سایر تبیین و عرض

پذیری بیشتر نسبت به بین مرزهای غرب و شمال غرب ایران آسیبدشمنان و تهدیدات ملی رادارند، قرارگرفته است. دراین

کردستان عراق، کردستان ترکیه، جمهوری آذربایجان( همسایه است که هر ) سه کشور خارجیسایر مناطق دارد. این مرزها با 

اند. طبیعی است که در چنین شرایطی تأثیرات تدریجی های قومیسه هم محل تولید افکار قومی و هم کانون اصلی کشمکش

های بالقوه نیز از سوی همان مکشآید و بستر فکری این کشغرب پدید می های درونی در نواحی شمالبر اثر کشاکش

 شود.های بحران قومی تأمین و تهیه میکانون

های ضد ایرانی و آنچه در این پژوهش موردتوجه قرارگرفته است، مسئله تحریف متون تاریخی در قفقاز بر اساس سیاست       

تواند تا ای نزدیک به هفتاد دهه دارد و میقهمداران در مسکو و باکو است. این تجربه تاریخی تلخ سابانضمام طلبانه سیاست

 جعفر باقرواف دبیر اول حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی شوروی مورد کاوش قرار گیرد. عصر میر

های ملت سازانه ولی این بار منهای پس از فروپاشی شوروی آنچه در نزد رهبران جمهوری آذربایجان تغییر نکرد سیاست        

های درسی تاریخ مانند آتایوردو در مقطع پایانی ود. سیستم اداری و دوایر دولتی این کشور از طریق کتابسوسیالیسم ب

و کتاب دیگری با همین نام اخیر در سطح دانشگاه به تحریف سیستماتیک  تحصیلی 11ابتدایی، آذربایجان تاریخی در مقطع 

اند. اهمیت کار زمانی مشخص خواهد شد که توجه داشته زدهدارند دست« طلب»تاریخ و پرورش نسلی جدید که از ایران 

شود ساعت تدریس می 831ساعت و ساالنه  91ای در این جمهوری نوپا هفته باشیم درس تاریخ در مقاطع متوسطه تحصیلی

ر کتب مرجع نیز با های پایه علوم انسانی مانند دایره المعارف ها و سای. عالوه بر کتب درسی کتاب(118: 1314)امیراحمدیان،

و بهرام امیراحمدیان  3همین رویکرد تهیه و تنظیم شده است که موردتوجه برخی از پژوهشگران ایرانی ازجمله حسین احمدی

 (.1314)امیراحمدیان،  نیز بوده است

 119و در  یکه از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در ایران به زبان فارس 4«جمهوررئیس الهام سیمای یک»کتاب        

هایی است که ممکن است دستگاه دیپلماسی هر کشوری در صفحه کاغذ نفیس گالسه منتشر شده است، ازجمله آثار و کتاب

گونه که از چارچوب دیپلماسی عمومی و شناساندن بیشتر کشور به سایر جوامع )تبلیغات مثبت( منتشر شود. این کتاب آن
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 32های او در راه صلح و دورنمای او برای آینده در جمهوری آذربایجان و تالشرئیسحال آید به شرحتوضیح نخست آن برمی

 شده است.فصل نوشته

کتاب فاقد هرگونه شناسنامه و شماره ثبت یا فیپا در ایران یا هر کشور دیگری است و حتی تاریخ انتشار آن نیز ذکر نشده       

ربوط به انتشارش از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در جمهوری اسالمی است. تنها عبارت روشنگرانه در صفحه نخست آن م

از وی منتشر شده است. فصول نخست  حیدراست که قبالس نیز کتابی مشابه به نام  1نویسنده کتاب گرائم ویلسون ایران است.

وی به نام جمهوری کتاب درواقع درآمدی بر تاریخ منطقه قفقاز جنوبی و واحد سیاسی است که پس از فروپاشی شور

صورت فشرده روایت شود شود تاریخ ناحیه از دوره باستان تا به امروز بههای نخست تالش میآذربایجان ظهور کرد. در فصل

های دیگر کتاب عموماس به مباحثی در تاریخ معاصر، سرنوشت شود. بخشصفحه از کتاب را شامل می 11که چیزی حدود 

پردازد. های جدید این جمهوری میباغ و پیشرفتپاشی شوروی، تکاپو برای استقالل، جنگ قرهمنطقه در دوران شوروی، فرو

 شود.ویژه نیمه دوم آن را شامل میویژه الهام علی اف بخش غالب کتاب بهزندگی و دوره حیدرعلی اف و به

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان تهیه و  نگاری قفقاز و استفاده از آن در این کتاب که توسطپذیرش ادعاهای تاریخ        

گیرد این حق را برای جمهوری اسالمی ایران مسلم و منافع کشور ما قرار می که در تعارض با تاریخشده است، هنگامی منتشر

ا و تقاضای بازنگری داشته باشد. عالوه بر این کتاب که شاید تنه خصوص ورود کردهکند که نسبت به آن بخش بهمی ایجاد

سازی و یا تاریخ زدایی با استفاده از دیپلماسی عمومی است، تکاپوهای دیگری نیز از های رسمی برای تاریخای از تالشگوشه

گیرد که مستقیماس تاریخ و فرهنگ ایران را هدف قرارگرفته است. رسمی همسایه شمالی صورت میطریق مجاری رسمی و نیمه

 .(91: 1381بیات،) نام گرفته است« نگاری وارونهتاریخ»هشگران چیزی که در ایران از سوی برخی پژو

زبان در جمهوری آذربایجان با مشکل ساختاری مهم دیگری نیز روبرو هستند. تغییر نسل جدید شهروندان و مردم آذری        

غییر خط از الفبای سنتی به ها با تمکرر الفبا در این کشور ضربه مهلکی بر آگاهی تاریخی این مردم وارد کرده است. روس

الفبای روسی و سپس گذار از الفبای کریل به الفبای التین پس از فروپاشی سبب گسست چندین نسل از گذشته خود شد. با 

اول خود نیستند بلکه حتی قادر به تنها قادر به مطالعه تاریخ گذشته و دستاین وصف، امروزه مردم جمهوری آذربایجان نه

نگاری باشند. چنین شرایطی دست تاریخدهه گذشته در کشورشان به چاپ رسیده است، نیز نمی 3هایی که در مطالعه کتاب

که علیرغم طورینگاری سیاسی دست بزند. بهبه تاریخ اولگذارد تا بدون توجه به منابع دستوارونه را تا اندازه زیادی باز می

های خارجی، متن معاهده دو پاره شدن آذربایجان بزرگ توسط دولت نگاری در خصوصهمه ادعاهای این شیوه از تاریخ

ویژه دوره تزاری و شوروی مکتوم ماند و هرگز به خط و زبان ترکی قفقازی ترجمه و های گذشته بهگلستان در تمامی سال

ریف تاریخ و تحکیم که پروسه تحهنگامی 1112یعنی در  سال 111متن این معاهده فقط پس از گذشته بیش از  منتشر نشد.

تاریخ جدید محقق شده بود در باکو ترجمه و منتشر گردید. این پژوهش سعی دارد از طریق نقد برخی آثار عمده که عمدتاس در 

پان آذریسم بپردازد. روش -تاریخی جریان پان ترکیسم -نقد و بررسی ادعاهای سیاسیاند، بهجمهوری باکو به طبع رسیده

 تحلیلی شیوۀ از و است انسانی علوم در تحقیق روش فرعی هایشاخه از که است تاریخی پژوهش وشتحقیق پژوهش حاضر ر

 گردآوری شیوۀ. است موردتوجه هاآن میان متقابل روابط توضیح و کل یک اجزای در جستجو روش این در. کندمی استفاده

 .هست ایکتابخانه روش تحقیق، این در اطالعات

 

 چارچوب نظری -2

                                                           
1 - Graeme H. Wilson 



و گذشته  ، به بازخوانی تاریخ2سازی یا بازسازی ملتسازی بر این باورند که جوامع در مرحله ملتپردازان حوزه ملتنظریه      

ای کمابیش دلخواه از کنند خمیره مایهها و مقاطع تاریخی سعی میزده و با حذف یا برجسته کردن برخی روایتخود دست

ها معموالس در دو سطح عمودی و افقی یعنی: دولت و نخبگان یا ملی ارائه دهند. این تالش عنوان تاریخگذشته جامعه و مردم، به

های زیادی برای تدوین گیرد. نخبگان و دولتمردان جمهوری آذربایجان از دوران شوروی تا امروز تالشروشنفکران صورت می

گونه از اند. اینطقه همراه بوده است، انجام دادههای مشترک فرهنگی و تاریخی منمیراث« ملی سازی»چنین تاریخی که با 

شود، زیرا های دیگر نیز موردتوجه واقع مینویسی رایج، تنها به عالم سیاست محدود نشده و پس از مدتی در حوزهتاریخ

یجان تاکنون با های درسی، دایره المعارف ها و غیره در جمهوری آذربابینید. تدوین کتابپشتوانه دولتی را در کنار خود می

گیرد. نقد و نویسی وارنه در این مقاله تنها از منظر هویتی موردنقد قرار میچنین رویکرد صورت گرفته است که با عنوان تاریخ

نویسی در حوزه نظر مضامین و محتوای تولیدشده توسط این دستگاه تاریخ بررسی این رویکرد حائز اهمیت است زیرا متون،

هایی در رو است که هر از چندی چالششود. هم ازایننیز وارد می 8«سیاست»واسته و ناخواسته به حوزه محدود نمانده و خ

 آید.حوزه یونسکو و ثبت مواریث مشترک میان دو کشور پدید می

های چپ و حویژه پس از جنگ جهانی اول جنااند عالقه خود را به تاریخ کتمان کنند. بهگاه نتوانستهسیاستمداران هیچ       

کرد. این شیوه ای دست زدند که آمال مارکسیستی یا فاشیستی را تأمین میهای مصرانهراست به تفسیرها و حتی بازنویسی

طوری های نزدیک به جنگ جهانی غلبه یافت و به اوج رسید. بهرؤیت بود اما جنبه سلبی آن در سالهرچند درگذشته نیز قابل

آوردند تا بستر ایدئولوژیک های چپ و راست به وجود میهای تاریخ شدند که جناحکاریهمین دست ها قربانیبسیار از انسان

صورت مطلق و هر آنچه هست بیشتر به نفع جوامع، خود را محکم کنند. گذشت زمان نشان داد که روایت حقایق تاریخ به

سوی )حتی در ایران( کارکردهای مثبتی برای انگیزش بهنویسی رمانتیک شاید در قرن گذشته ها است. تاریخها و انساندولت

درک است که جمهوری داده است. هرچند قابلکارکرد سنتی خود را ازدست توسعه داشته است، اما در عصر جدید اطالعات،

مصنوعی نیست.  سازیای بین این امر و هویتاست، اما مالزمه سازی و تحکیم مبانی ملی خودیافته نیازمند ملتتازه استقالل

هایی در حال تداوم حیات و واجد میزان قابل کما اینکه بسیاری از کشورها و واحدهای ملی متأخر بدون توسل به چنین شیوه

 قبولی از همبستگی ملی هستند.

 

 های تحقیقداده -3

 نگاری وارونه:های تاریخاصول و گزاره -3-4

جمهوری نیز تکرار سیمای یک رئیس نویسی وارونه را که در کتاب الهام،تاریخ های کلی موردادعایها و مضمونگزاره        

 صورت تمثیلی چنین بیان کرد:توان بهشده است، می

 بود 1از دوران باستان که واجد شانیت دولت« آذربایجان»حضور و تشکیل کشور و واحدی سیاسی به نام  -

 استان )غیریت سازی تاریخی(تقابل واحد سیاسی مزبور با ایران از دوران ب -

 ارمنی در دوره وسطی -یابی تقابل آذریتالش برای ریشه -

 دیرینگی حضور زبان و فرهنگ ترکی در منطقه و انکار یا کتمان فرهنگ ایرانی و زبان فارسی -

 هاهای ملی مانند صفویهای پادشاهی فراملی مانند سلجوقیان و حکومتمصادره سلسله -

                                                           
2 - Nation-Restoring 
8 -Policy 
8 - state 



های محلی زودگذر و فاقد قلمرو مشخص به جایگاه دولت ملی، مانند آق قویونلو و... )با هدف استناد به تارتقای حکوم -

 حاکمیت ملی درگذشته(

 درآمیختن تعمدی مفهوم آذربایجان در قلمرو دو سوی ارس -

های قرائتی وارونه از جنگکتمان و یا حتی انکار حضور منطقه قفقاز در صالحیت سیاسی دولت ایران از صفویه تا قاجار و  -

 ایران و روس

 نه لزوماس، هابازنمایی. کندمی «بازنمایی» را تاریخی رویداد یک فضای که دارد داستانی چارچوب به اشاره 1مفهوم روایت      

 کهینا. است گفتمانی و تصوری هایچارچوب اساس بر معنا ساخت و تولید بلکه واقعیت فضای در هاپدیده معنای بازتاب

 این اساسی بستر و گیردمی صورت ارس شمال جمهوری در کسانی چه توسط امروزه روس و ایران هایجنگ روایت بازنمایی

های سیاسی از طریق روایت سازی تاریخ را به خدمت خود گرفته و به دارد. ایدئولوژی زیادی اهمیت چیست روایت گری

ترکیسم و زنند. پیرامون تفاوت بین پاندار برایشان ایجاد کند دست میی مدتای که مشروعیت سیاسگونهبازنمایی تاریخ به

بینند و گروهی دیگر ای این تفاوت را در آرمان انضمام طلبی جغرافی میپان آذریسم مباحث زیادی صورت گرفته است. عده

تفاوت ماهوی بزرگی بین این دو ایدئولوژی برادر های شکلی، اما در کنار این تفاوت گام از این دو دارند؛بهای و گامفهم مرحله

اما بیگانه وجود دارد. پان آذریسم به لحاظ گفتمانی محصول آمیختگی اندیشه چپ سوسیالیستی با ناسیونالیسم قومی در 

سم ای در منتها علیه راست و دشمن سرسخت کمونیترکیسم اندیشهآنکه پانقفقاز است که محصول عصر شورویایی است. حال

ترکیسم از جهان ترک در کند و پاندر چارچوب لنینیسم صحبت می« مسئله ملی»رود. از این رو پان آذریسم از به شمار می

 های راست افراطی.چارچوب

مساله  مسئله آذربایجانای تحت عنوان ( در مقاله1111 -1119نصیب نصیب زاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران )         

در اوایل قرن نوزدهم » آمده است:داری در جنوب قفقاز نائل ، به تئوری مشابهی در خصوص پیشینه دولتایران برای ای

صورت دوژوره بخشی از ایران بود اما به لحاظ دوفاکتور مستقل بود تحت امپراطوری روسیه خانات آذربایجان شمالی را که به

 (.89: 1311)نصیب زاده، « اشغال خود درآورد...

به معلمان « نامه تدریس تاریخ در مدارس جمهوری آذربایجانشیوه»شود. همین شیوه از طریق دوایر دولتی نیز پیش برده می 

کند که تاریخچه مشخصی در خصوص استقالل کشور آذربایجان برای دانش آموزان تصویر کنند. بر اساس این تأکید می

 تاریخچه:

های اول و دوم ایران و روسیه به دوتکه شمالی و جنوبی که در جریان جنگ وجود کشوری مستقل به نام آذربایجان»

الزامی « باشدسرعت استقالل خود را کسب کرده و تکه جنوبی آن کماکان در زیر سیطره میشده و تکه شمالی آن بهتقسیم

مانند وزارت تحصیل جمهوری  بنابراین تحریف سیستماتیک تاریخ از طریق دوایر دولتی (؛118: 1314)امیراحمدیان، است 

 آید.آذربایجان یک شیوه بسیار مهم به حساب می

نگاری وارونه جهت بسط و تحکیم ادعاهای خود است. دائره های تاریخها نیز یکی از روشدانشنامه در این میان انتشار       

ها ا نگارش منتشر شد، یکی از همین نمونههدر باکو و با الفبای کریل پس از سال 1112المعارف شوروی آذربایجان که در 

زده است. ای دستهای کژتابانه گستردهآور، جغرافیا و تاریخ به روایتهای نامهای مختلف چهرهاست. این دانشنامه در حوزه

برده  عنوان یکی از تقسیمات دولت صفوی ناماز این بیگلربیگی به 931در صفحه « بیگلربیگی تبریز»برای مثال در مدخل 

                                                           
1 -Narrative 



( 12!( هم مرز بوده است. در جلد دهم در ذیل مدخل خوی )صفحه ) باغ، شیروان و ایاالت ایرانقره شود که با چخور سعد،می

 (.918، 1314)امیراحمدیان: « شده بوددولت فئودالی کوچکی که در آذربایجان )!( در اوایل قره هیجدهم تشکیل»آمده است: 

 

 بی نامی تا ناکامی آران یا آذربایجان؛ از -3-2

به ناحیه ای که پیش از آن قفقاز،آران،آلبانیا،خانات « جمهوری آذربایجان»پیشینه بحث در خصوص انتخاب نام          

شکی،شروان،قره باغ،نخجوان نامیده می شد، به تاسیس جمهوری مستعجلی باز می گردد که که محمد امین رسول زاده پایه 

زهای نخست انتخاب نام یکی از استان های ایران به عنوان نام یک کشور مستقل در شمال ارس گذار آن بود. از همان رو

اعتراض های متعددی از سوی روشنفکران و سیاسیون این عنوان شد. ایرانی ها در آن دوره از استقالل براداران تاریخی خود 

شیخ محمد خیابانی در اثنای مبارزات  حتی انتخابی بود. استقبال می کردند اما آنچه که مورد اعتراض قرار می گرفت صرفا نام

خود و با در نظر گرفتن پیشینه مبارزات وطنخواهانه و ایران گرایانه اش در قفقاز، تصمیم می گیرد نام ایالت آذربایجان را موقتا 

اما به  ؛اطالع دقیق داشتبه آزادستان تغییر دهد زیرا وی از ذهنیت و هدف حزب مساوات به لحظ تجربه زندگی در قفقاز 

لحاظ آشنایی و صمیمتی که رسول زاده با روشنفکران و سیاسیون ایرانی داشت بحث های دوستانه اما جدی در همان سالها 

بین وی و ارباب جراید بر سر این موضوع شکل گرفت. بعدها عنایت اهلل رضا از اعضای توده ای فرقه دموکرات، پژوهش های 

 (1311آران از باستان تا آغاز عهده مغول )و  (1321) آرانآذربایجان و در این خصوص انجام داد که با نام  جدی و دامنه داری

منتشر شد. عالوه بر این منابع، اثری گمنام اما دقیق دیگری به کمک دیدگاهی می آید که قائل به تمییز آران و آذربایجان از 

جغرافیدان و مورخ مصری در چهارده جلد به شرح  قلقشندی تالیف االنشاءصبح االعضی فی صناعه عربی  کتاب یکدیگر است.

 جغرافیای بخش هایی از جهان در دوران ممالیک مصری پرداخته است. بخش مربوط به ایران این کتاب در کشور با نام

 منتشر شده است.جغرافیای تاریخی ایران در قرن نهم هجری 

بخش کلی جنوبی و شمالی تقسیم می کند. اقلیم آذربایجان در بخش شمالی معرفی می وی در معرفی ایران آن را به دو      

شود که شامل سه مرکز یعنی اردبیل،تبریز و زنجان و شهرهای پیرامون است. اقلیم دوم اران است که در این کتاب به دو مرکز 

ان و آران در این تقسیم بندی به خوبی روشن (. تفکیک بین آذربایج84 -81: 1314)قلقشندی،بردعه و تفلیس تقسیم شده است 

 است.

به هر حال فهم و برداشت رسول زاده در مباحثه با جراید ایران )ارشاد،ایران، نوبهار و هم چنین ملک الشعرای بهار( در       

الیم تر و تا مورد ادعایش و نسبت آن با ایران،حاوی نکات مهم و برجسته ای است نشان گر رویکرد م« آذربایجان»خصوص 

حدودی دوستانه وی نسبت به ایران است، روشی که در دوران باقراف به خشونت کالمی و خصومت زاید الوصفی انجامید که 

میراثش نسل به نسل تا امروز باقی مانده است. مضمون های کلی آرای رسول زاده در این خصوص چند خط کلی را پیگیر 

 11است.

 کلمه آذربایجان قومی است نه جغرافیبرداشت رسول زاده از  -3-2-4

رسول زاده عالقه ای به درگیر شدن در مباحث تاریخی و جغرافی که اثبات می کند، شمال رود ارس در گذشته        

آذربایجان نامیده نمی شد، ندارد و به تعریف قومی و زبانی آذربایجان و در نتیجه قابلیت تعمیم آن به بخش های دیگر عالقه 

 چاپ شد، چنین می گوید:« ایران»در روزنامه  1911که در « ایران و ما»می دهد. وی در مقاله نشان 

                                                           
اهی به مباحث ملیون ایران و جراید باکو در تغییر نام آران به مجموع مباحثات دو طرف در مجموعه ای به نام: آذربایجان در موج خیز تاریخ، نگ -11 

 شمسی منتشر شده است. 1912-1911آذربایجان 



مقصود ما از آذربایجان شمالی تا آذربایجان قفقاز است که شامل اران قدیم و شیروان و مغان است. اسم آذربایجان زیاده از »

خودمان را یک قوم مخصوص می شماریم که به زبان یک اصطالح جغرافیایی یک معنای ملی را نیز افاده می کند. ما 

منتشر می کند « ایران»وی در مقاله ای دیگری که در همان سال در  (.81: 1381)رسولزاده در بیات، « آذربایجان متکلم است

 یکبار دیگر تاکید می کند:

آذربایجان بیش از یک معنای ما می خواهیم مطبوعات ایران در این خصوص دقت کنند که آذربایجان قفقاز از کلمه »

جغرافیایی یک معنای ملی را اراده کرده است و زیادتر کلمه را برای این معنی و مقصود استعمال می کند... کلمه آذربایجان 

که به تعبیر دیگر اتراک مسلمان قفقازی گفته می شود، اگر ممکن باشد از نقطه نظر جغرافیایی آن را جرح و تعدیل کرد از 

 .(81)پیشین:« ظر ملیت و نژادی انکار آن ممکن نیستنقطه ن

رسول زاده به سوی این پاسخ رهنمون نمی شود که در چه دوره آذربایجان مدلول نژادی و ملیتی داشته است، و اگر        

ممکن است چنین بود این مدلول مستندا در کدام ادوار و با چه ویژگی های پدید آمده است و از سوی دیگر معترف است که 

مفهوم آذربایجان از نقطه نظر جغرافیایی قابل حرج و تعدیل باشد. به این ترتیب وی به صورت ضمنی و محتاطانه بر حقایق 

تاریخی یعنی عدم رواج نام آذربایجان بر شمال رود ارس صحه می گذارد و تاکید دارد که بیشتر از معنای جغرافیایی مفهومی 

ی کند. گذشته از قابل بحث بودن وحدت قومی در قفقاز جنوبی و حضور چنین حسی به ویژه در قومی از این نام استنباط م

آن سال ها، صراحت و شجاعت بناینگذار جمهوری آذربایجان در عدم استعمال تاریخی و جغرافیایی آذربایجان بر شمال رود 

 ارس قابل توجه است.

 

 سپرهیز از تعمیم جمهوری مستعجل به جنوب ار -3-2-2

وی مکررا تاکید دارد که سوء نیتی نسبت به قلمرو ارضی ایران نداشته و منظور وی از جمهوری آذربایجان مناطق        

 صراحت در این موضوع دارد: آچیق سوزدر  مختاریت آذربایجانمسلمان نشین قفقازیه است. مقاله 

آذربایجان می گوییم مقصود ما آذربایجانی است که در قلمرو الزم است به تمام ایرانی ها خاطر نشان نماییم که ما وقتی که » 

آذربایجان و در مقاله  و ؛(31)پیشین: «دولت روسیه است نه دولت ایران و به مقدرات آذربایجان ایران حق و حد دخالت نداریم

رفتن نام آذربایجان که اسم از ما چرا ظنین هستید؟ باید تصور کنیم که چنین گمان کرده اند که از گ»اظهار می کند:  ایران

یک والیت ایران است به مسمای آن نیز چشم داریم. جمهوری ما قبل از جمهوریت، مکرر و به دفعات این معنی را اعالم کرد 

. او (11)پیشین: «که دعوی مختاریت آذربایجان به هیچ وجه به جنوب ارس راجع نیست. باز بالفعل هم این را اثبات می کنیم

این که سعی دارد حسن نیت خود را نسبت به حاکمیت ایران اعالم کند، به منافع مشترک نیز اشاره کرده و مجددا عالوه بر 

 1911در شمال به سود ایران نیز خواهد بود. وی در مقاله ای که در رجب  حکومت اسالمیتوضیح می دهد که تشیکل یک 

« وری مدنی اسالمی در قسمت اعالی رود ارس مفید و نافع استتشکیل یک جمه»می گوید:  چاپ شده است روزنامه ایراندر 

نوشته است یکبار  آذربایجان و ایرانخورشیدی در همان روزنامه به نام  1911در مقاله دیگری که در شعبان  و ؛(89)پیشین:

نمایندگی در شمال ارس پافشاری کرده و از درخواست هئیت  حکومت جمهوری و اسالمیدیگر به سودمندی تشکیل یک 

 ایران در ورسای نسبت به اعاده حاکمیت ایران بر قفقاز انتقاد می کند:

به نظر ما چنین می آید که پایدار بودن یک حکومت اسالمی مستقل که آذربایجانیان شمالی نهر ارس آن را تشکیل داده » 

اراضی می  11گان ایران در پاریس از زاقفقازباشند، برای ایران دارای منافع است. اگر نشریاتی که شایع شده که هیئت نمایند

                                                           
 .ودب آن اداری پایتخت تفلیس که نامیدندمی( قفقاز زا) ماوراءقفقاز را منطقه کل تزارها -11 



خواهند، صحیح باشد،آن وقت ما حق خواهیم داشت تصور کنیم حکومت ایران طریقه دیگر غیر از آن چه ما می پیمائیم، در 

مادام که »رسول زاده در ادامه مقاله با اشاره به فایده حکومت اسالمی آذربایجان برای ایران می نویسد:  (.11)پیشین:« نظر دارد

یک حکومت جدید اسالمی برای ایرانی ها مطبوع است در آن حال گمان می کنیم اگر رفقای تهرانی ما مباحث راجع به اسم 

را به متخصصین جغرافیا و ملیت واگذار کرده از معنای بحث کرده بهتر می توانستند به حسن مناسباتی که بین ما هست 

 (.14)پیشین:« خدمت کنند

 

 کید بر پیوندهای فرهنگی ایران و آذری های قفقاز و ماهیت ایرانیتا -3-2-3

بر خالف سیاست هایی که از دوره شوروی به ویژه دوران باقراف تا به امروز در حوزه فرهنگی و زبانی منطقه پیگیری شد         

گی دو منطقه نبود بلکه بسیاری از و ایران زدایی متن اصلی آن را تشکیل می داد، رسول زاده نه تنها قائل به جدایی فرهن

جنبه های فرهنگی کشوری که آن را جمهوری آذربایجان نامید، مرهون ایران یا محصول تعامل می دانست و بر این عقیده 

استوار بود که فرهنگ و سنت های ایران، اساس آموزش و فرهنگ مسلمان های قفقاز را تشکیل می دهد. وی خطاب به 

 د در روزنامه ها و جراید ایران می نویسد:همکاران ایرانی خو

ادبیات ما، ادباء ما، شعراء ما و بالخاصه متاخرین از مکاتب قدیمه با فیض و برکت ایران پرورش یافته اند. فردوسی، سعدی، » 

و در میانه  حافظ، عمر خیام، مالی روم و سایر ایرانیان سخن گو و سرآمد سخن عادتا از طرف ما پیشوا و مقتدا محسوب گشته

ما اصول و عادات ایران اساس تربیت اتخاذ شده و آشنایان ما به زبان فارسی و دستداران آن در میانه ما کم نیستند و ما می 

توانیم به شعرای نامدار دوره اخیر ایران از قبیل نظامی، خاقانی و مهستی افتخار کنیم ... آذربایجان قفقاز حداالمکان باید صبر 

ا که از ایران گرفته، اعاده کند. موسیقی دان های ما اگر چه خصوصیت خود را محفوظ داشته اند، ولی اساس کند قرضی ر

« اعتبار آنها موسیقی ایران است که ما به توسط اپرا و اپردان های خودمان تا حدی قرض خویش را به ایران اداء می نمائیم

 (.83-89)پیشین:

ر می رسد رویکرد رسول زاده نسبت به ایران و ناخرسندی که در میان ایرانیان آن دوره در جمع بندی این بخش به نظ       

در خصوص استفاده از نام و اعتبار یکی از والیات آن در خارج، رویکردی اقناعی و از در دوستی بود. از لحن و روش کالم وی 

ربایجان به شمال رود ارس نداشت ولی اعتبار و آوازه آن چنین بر می آید که خود وی نیز اعتقاد زیادی به سندیت اِسناد نام آذ

تمام تالش خود را  آذربایجان و ایرانبنابراین در بخش پایانی مقاله  ؛را آغازی مناسب در تولد یک کشور جدید می پنداشت

 برای قانع ساختن طرف ایرانی به کار برده است:

ی اساسات ملیه و دموکراتیکی تشکیل شده است راضی نبوده و این نام به برادران ایرانی ما اگر از اسم جمهوری ما که به رو» 

سامعه آنها خوش نمی آید به معنای ما نظر کنند. بعد از آن که مسمای ما را قبول و از نقطه نظر خودشان آن را مطلوب 

برادری بزرگ می نمایند انتظار  دیدند، تقدیر خواهند کرد که اسم آنقدرها اهمیت ندارد. ما از مطبوعات ایران که ادعی محق

(. 12)پیشین: « نشریاتی داریم که بیش از شکل به معنی عایده بوده باشد. چون اشتغال به ظواهر از شئون بزرگ تری نیست

این شیوه از تفکر و برخورد با ایران مختص رسول زاده نبود، سایر سیاست مداران و نخبگانی که درگیر دولت سازی در 

فقاز بودند چنین روشی داشتند و سعی میکردند عالوه بر رفع سوء تفاهم ها به ویژه در مورد نام کشور به تصور آذربایجان ق

منفعت مشترک با ایران برسند. برخی از نخبگان این ناحیه به قطع همسایگی ایران و روسیه از طریق قفقاز در صورت تشکیل 

یوسف حاضر بودند نقش سپر بال را در برابر روس ها بر عهده گیرند.  یک کشور مستقل در جنوب این ناحیه اشاره داشته و

 در همین چارچوب به رهایی ایران از مصیبت همسایگی با روس اشاره کرده و در روزنامه آذربایجان نوشت: وزیر چمن زمینلی



است این مملکت در اندیشه  یکی از نقاطی که همواره از توفان بزرگ روس صدمه پذیرفته، ایران بوده است. گرچه مدتها» 

اصالحات دولتی بوده اما از دخالت روس ها در امان نبوده است. ایران بیچاره در اثر ضربات روس نمی توانست چشم باز کند و 

برای راحتی و پیشرفت تالش نماید. روس سرنگون شد. در فاصله مابین ایران و روس دولت آذربایجان تشکیل شد. در برابر 

ها ارتش های قفقاز سینه سپر کرده و ایستادند و خواهند ایستاد. ایران نیز نفس آسوده ای کشید. از هر نظر که واهمه روس 

 (.913: 1311)حسنلی،« بنگریم استقالل و سعادت ایران برای ما سودمند خواهند بود

 

 ای قومی یا سردار ایرانیبابک خرمدین، اسطوره -3-3

هایی را برای عبور از یک گروه قومی سازی هستند، مؤلفهدر ملت 19ازی قومیپردازانی که قائل به رویکرد نمادپردنظریه       

سرزمین  ها یک نام قومی مشترک،اند. ازجمله این مؤلفهفاقد هویت ملی به گروه ملی واجد دانایی تاریخی مشخص کرده

مالحظه و امروز روند قابل مشخص، اسطورهای قومی و نیاکانی هستند. جمهوری قفقازی آذربایجان از دوران شوروی تا به

که بیشتر زائیده تخیل آفرینندگان و منطبق با نیازهای  محسوسی برای تولید اسطورهای تباری و نیاکانی آغاز کرده است

مورد نظر نخبگان بود تا واقعیات تاریخی. اسطوره دده قورقورد که ریشه در فلکورهای آسیای میانه دارد و  ناسیونالیسم قومی

ها هستند. در روایت قفقازی و متأخر از بابک خرمدین که در کتاب ابک خردمدین دو نمونه بارز از چنین نمادپردازیاسطوره ب

نیز بدان اشاره شده است، بابک قهرمان ملی بود که در برابر متجاوزین خارجی به آذربایجان جمهور الهام سیمای یک رئیس

شوند( شکست نه )که بعدها در گفتار رسمی تبدیل به دشمنان ذاتی این خلق میها و ارامپایمردی کرد و در اثر خیانت فارس

خورد. این روایت قوم مدارانه از جنبش خرمدین که با فروکاست یک جنبش که محصول فرقه خرمدینان در والیات مختلف 

اول دیده ر تواریخ متقدم و دستپوشی بر حقایقی که داصفهان و آذربایجان بود، به جنبشی محلی و چشم ایران ازجمله فارس،

گیری از نام شده است و روایتی آزاد از واقعیت را با وامشود، دقیقاس باهدف نمادسازی قومی و اسطوره پروری نیاکانی انجاممی

ه اول و تطبیق روایت رسمی باکو با روایت اصیل تاریخی کمک زیادی بدهد. مراجعه به دو اثر دستدست می بابک خرمدین به

بسط بحث و روشن شدن زوایای متناقض آن خواهد داشت. البته ناگفته پیدا است که تغییرات مکرر خط و الفبا در جامعه 

غایت دشوار کرده است و اول تاریخی را برای مردم و پژوهشگران آن کشور بههای قفقاز امکان هرگونه مطالعه متون دستآذری

 شود.نگاری وارونه سهل و ممکن میاست که رواج تاریخالواقع در چنین فقر ادبی و تاریخ فی

مایه روایت قفقازی از بابک شود، جاننامیده می« جمهور که جنگی برای استقاللالهام سیمای یک رئیس»در فصل سوم کتاب 

 شود:طور اجمال چنین بیان میخرمدین به

های بزرگی از نواحی ور شد. بخشقرن نهم دوباره شعله های زیرین در برابر سلطه اعراب صدسال بعد و درمقاومت الیه» 

پرست پرشور به نام بابک خردمدین قیام کردند. بابک جنبشی را آغاز کرد که تا جنوبی آذربایجان تحت رهبری یک وطن

وهای بابک در ناپذیر کرد. نیرمواجهه با اعراب ادامه داد و اشغالگران را دچار التهاب و اضطرابی وصفها بعدازآن بهدهه

بابک که اکنون قهرمان  535کردند... در سال نهضتی که به جنبش خرمدینان معروف شد، در برابر سلطه اعراب مقاومت می

های فرهنگی بود به همراه برادرش عبداهلل در دام اعراب گرفتار آمد. دامی که توسط ملی و نامش قرین آزادی دین و سنت

شده بود. هر دو ... نامشان در تاریخ ر تبانی با فردی ارمنی به نام سهل ابن اسنباط گذاشتهافشین یکی از اشراف فارس و د

 (.92)ویلسون: بی تا،  «عنوان نمادهای آزادی ملی ماندگار شدآذربایجان به

آور نیست فتاگر از ادعای نماد آزادی دین و وجدان بودن بابک را که به لحاظ تبلیغی بودن ماهیت کتاب، چندان شگ        

ها توجه داد. روشی که سال« فارس، ارمنی و اشغال، تبانی»توان به سه کلیدواژه بگذریم، در تحلیل گفتمان پاراگراف باال می
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شود. در دوران های متعدد در باکو دنبال میها و تریبونباغ با هدف عمومیت سازی از سوی رسانهاست پس از جنگ قره

ها ایستادگی بود که پیش از هر چیز در برابر فئودالیسم و سپس از خالفت اسالمی و ضمناس فارسشوروی بابک شخصیت مهمی 

کند ازآنکه تالش مینگار باکویی در نقدی که بر کتاب بابک خرمدین سعید نفیسی نوشته است پسکرد. رستم علیف تاریخمی

کند و !( قیام بابک را جنبشی ضد فئودالی ارزیابی می) اندبرابری حقوق زن و مرد را در جامعه مترقی خرمدینان به اثبات رس

 نویسد:می

گرفته بلکه از سایر مالکان هم مثالس نگاران مسلمان بابک اراضی و امالک فقط اعراب و مسلمانان را نمیبه گواهی خود تاریخ» 

ترتیب قیام ملی در سده نهم ایناند. بهبوده های تازه به دوران رسیدهگرفته است. مالکان مذکور همان فئودالدر ارمنستان می

 (.999)علیف در سعید نفیسی: فقط نهضت آزادیخواهی و ضد عرب بوده است بلکه بر ضد مناسبت فئودالی نیز بوده است میالدی نه

تی کامالس عنوان سرداری که قصد تشکیل دولت آذربایجان بر بستر نهضسازی از بابک بهپس از فروپاشی شوروی روند چهره

های نگاران باکویی چنان از ویژگیهای ضدفئودالی و... قبلی افزوده شد. تاریخترکی داشت، شدت گرفت و برریشه -آذربایجانی

مانده است و از کنند که گویی اخبار دقیقی از وضعیت مردم و جامعه وقت باقیملی، ضدفئودالی و فمینیستی بابک صحبت می

 حرکت کنند.« کشور»ند که از نهضت خرمدین به جامعه خرمدین و سپس عالقه نیستطرف دیگر بی

گذاری شده است، قهرمان ملی نام« ملی»جویی برای منازعه قومی جدید در مرگ تراژیک سرداری است که قهرمان پی        

شود تا و فارس تحمیل می یا خصم بالقوه و بالفعل یعنی ارمنی« دگرِ»که هزینه مرگ آن با کنار گذاشتن عنصر عرب به دو 

ای عمیق در درازای تاریخی برای دشمنی در ضمیر شهروندان جمهوری نوپای آذربایجان کاشته شود. صدالبته که آثار و ریشه

آمیزتر از متن رسمی وزارت خارجه است. نگارنده معتقد نیست که تفسیر قومی رخدادها و های غیررسمی تندتر و مبالغهنوشته

به شکل امروزی شکل نگرفته بود، روش  هادیگریهای ملی و کل یک گروه قومی و ملی در دورانی که هنوز هویتهتعمیم آن ب

نامه خواجه نظام الملک طوسی اول مانند تاریخ طبری و سیاستاما اگر به تواریخ سنتی و دست نویسی است؛درستی در تاریخ

توانیم بگوییم اتفاقاس ترکان سمی جمهوری آذربایجان را اتخاذ کرده باشیم، مینگاری رو قبالس نیز روش تحلیل تاریخ رجوع کنیم

از طرف مادری ترک بود  که( 311، 1381)ممتحن:عالوه اگر نفوذ ترکان در دربار معتصم متهم ردیف اول شکست بابک هستند. به

 شد.های پان آذریستی از داستان بابک متزلزل خواهد را در نظر آوریم تمام روایت

 ای جنبش بابکمنطقه ماهیت فرا -3-0

نامه در چند صفحه روایتی کلی از خواجه نظام الملک طوسی وزیر مقتدر دربار سلجوقی در فصل چهل و هفتم سیاست       

دن ای نبواول به دست آورد ناحیهتوان از این روایت تقریباس دستای که میترین نتیجهدهد. مهمجنبش خرمدینان ارائه می

 جنبش خرمدین است:

دیگر پس در سال دویست و دوازده در ایام مأمون خرمه دینان خروج کردند از ناحیت پارس و پریدن و کاپله و کره و » 

و کار »نویسد: در ادامه می و (؛313: 1313)خواجه نظام الملک،« باطنیان به ایشان پیوستند و فسادها کردند و به آذربایگان شدند

رفت و خرمه دینان سپاهیان را به سپاهان باز فرستاد... دیگر چون سال دویست و هجده درآمد دیگرباره خرمه بابک باال گ

دینان پارس و سپاهان و جمله کوهستان و آذربایجان خروج کردند... در پارس مسلمانان جمع شدند و بر ایشان ظفر یافتند 

دینان جمع شدند... و سر ایشان مردی بود علی بن مزدک... و علی ابن اما در سپاهان خرمه  و بسیار بکشتند و اسیر گرفتند؛

جایی خرمه دینان روی به بابک مزدک کره بگرفت و غارت کرد و ببرد و از آنجابه آذربایگان شد تا به بابک پیوندد و از همه

رکی که را شارستانه خوانند گرد شدند و میان کوهستانی و آذربایجان به شهنهادند. ده هزار و بیست هزار و پنج هزار می

 (.311-314)همان: « آمدند و بابک به ایشان پیوست



خواجه نظام اشاره دارد که تا سی سال پس از مرگ بابک هنوز جنبش خرمدینان در اصفهان ادامه داشت و باطنیان با       

( هجری 344) احیت سپاهان و تا سنه ثلثمایهدر ایام واثق دیگربار خروج کردند خرمه دینان در ن»کردند: ها همکاری میآن

های سپاهان ماوی گرفت و خرمه دینان و باطنیان با او گرد آمدند... خروج کرد و در کوه باریزدشاهکردند... و هنوز خروج می

تاریخ  ها و فسادهای باطنیان و خرمه دینان واقف شود،سی و اندی سال فتنه او برداشت... و هر که خواهد بر همه خروج

مؤلف مجمل فصیحی هم عباراتی مشابه  (.311)پیشین: « و تاریخ خلفای بنی عباس برخواند تا معلوم شود طبری و تاریخ اصفاهان

ابتدای خرم دینان در اصفهان بود و باطنیان با ایشان یکی شدند و از این تاریخ تا : »نویسدخواجه نظام در مورد بابک دارد و می

نخستین سالی است  129گیرد که سال سعید نفسی از این عبارت به درستی چنین نتیجه می«. دم به قتل آوردندثلثمانیه بسیار مر

ازاین تاریخ است که خردمدینان آذربایجان ظهور سی سال پس اند،اند و در حدود اصفهان ظاهرشدهکه خردمدینان در ایران قیام کرده

که طبری مدت رسد و پیش از آن فرماندهی خرمدینان با جاویدان پسر شهرک بود. اینها میسال بعد بابک به پیشوایی آن 1کنند و می

اند مدت سال نوشته 91نویسد از آغاز سال آغاز خروج خرمدینان محاسبه کرده و اینکه مورخان دیگر سال می 31کامروایی ایشان را 

 (41، 1314)نفیسی: اند پیشوایی بابک را به شمار آورده

تقلیل به یک جنبش محلی نیست بلکه در نواحی از این تأکیدات مکرر خواجه نظام آشکار است که جنبش خرمدین قابل      

 یافته است.ها پس از بابک تداومدیگر ایران مانند است فارس و اصفهان حضورداشته است و تا سال

که آورده است نافی روایت پان آذری و قومی از  دهد اما همان مختصر نیزها خواجه توضیح زیادی نمیدر خصوص عقاید آن

 بابک است زیرا:

 ابتدای سخن ایشان آن باشد که بر کشتن ابومسلم صاحب الدولت دریغ خوردند و پیوسته لعنت کنند بر کشنده ابومسلم» 

 388دیم که در سال کتاب الفهرست نوشته ابن ن (.391)همان: « و صلوات دهند بر مهدی بن فیروز پسر فاطمه دختر ابومسلم

ترین منبعی است که به تبار بابک خرمدین پرداخته است. در این کتاب تیسفون محل تولد بابک قمری تألیف شده است، قدیمی

 و به روایتی دیگر فرزند مطهر شده از پدری به نام عبداهلل و یا در روایتی دیگر از پدری به نام مرداس و شاید مادری به نام برومندعنوان

های ملی صورت مجرد و مجزا از سایر جنبشباید توجه داشت که بررسی نهضت خرمدین به (.119: 1314)همان،ابن فاطمه دختر ابومسلم 

دانستند، پس از مرگ ابومسلم به می« مهدی»جایی نخواهد برد. ابومسلم خراسانی که پیروانش وی را و ضد خالفت در پهنه ایران ره به

ای دیگر پذیرفتند. گروه اخیر فاطمه دختر ابومسلم را جانشین وی ای واقعیت مرگ او را نپذیرفتند و عدهد. عدهدودسته تقسیم شدن

ای هارون پسر فیروز و نوه فاطمه را جانشین )مهدی( دانستند. این گروه دانستند. همین فرقه بعدها خود دو قسمت شدند و عده

 (.991)رستم علیف؛ در نفیسی، سایر فرق بیشتر بود و ازجمله به آذربایجان نیز رسیده بود  نام داشتند و توسعه افکارشان از« خذاقیه»

پردازد، نسب بابک را به ابومسلم ابوحنیفه دینوری در اخبار الطوال که به ذکر وقایع سیاسی سده های دوم و سوم هجرت می

چنین احتمالی با روایت  (311ممتحن:) ابومسلم بود نویسد وی از فرزندان مطهر ابن فاطمه دختررساند و میخراسانی می

نامه در خصوص تکریم نوادگان فاطمه دختر ابومسلم که در باال آمد نیز مطابقت دارد. حتی اگر بابک در واقعیت سیاست

 ن است.نسبتی با ابومسلم نداشته باشد، این روایت نشانگر پیوند جنبش خرمدین با سایر بالد ایران و نافی محلی بودن آ

 

 

 سرداران و غالمان ترک در سپاه خلیفه و افشین -3-5

در ترجمه فارسی( به شرح رخدادهای ) نویس سده هفتم قمری در کتاب الکامل مشتمل بر سیزده جلدابن اثیر تاریخ       

یاد نهاد که وی مجبور شد قدری رو به ازدتعداد ترکان در دوران معتصم به پردازد.دوران معتصم، بابک و بنیاد شهر سامرا می

 نویسد:ها از شهرها بنا نهد. ابن اثیر در بیان بنای سامرا میشهر نظامی سامرا را برای اسکان دادن ترکان و دور ساختن آن



شدند زیرا سوار بر اسب و استر شده علت این بود که عده غالمان ترک بسیار شده بود و همیشه باعث قتل میگفته» 

کشتند. غالمان را از مرکب گرفتند و میکردند و زن و مرد و پیر را زیر میکوی و برزن و خیابان تاخت میشدند و در می

ستوه آمدند. روز عید معتصم سوار شد. پیر مردی  کشتند. مردم از رفتار غالمان بهزدند و گاهی میکردند و میپیاده می

دل در یک ندهد که همسایه بدی هستی. تو با این بیگانگان سنگینبرخاست و گفت ای ابا اسحاق... خداوند تو را جزای ن

کنی. تو غالمان ترک را میان ما جا دادی. کودکان ما را یتیم و زنان را بیوه کردی و مردان ما را کشتی... جوار ما زیست می

 (.12: 1384)ابن اثیر،  «یک بود ابتدای بنای شهر سامرا در سنه دویست و بیست

شاید برای فهم روش و  -نامه نیز توصیه به مطالعه آن کرده استسیاست -روایت تاریخ طبری از جنبش بابک که  اما       

ها و اسامی جغرافیایی آذربایجان و سرداران وابسته به بابک در تمام روایت نگاری وارونه مفیدتر باشد. نامروندشناسی از تاریخ

هشته سر در گویش محلی( اشاره کرد که در دوران «)هشتاد سر»وان به ناحیه تتاریخ طبری فارسی است. از آن جمله می

برد و دهکده نامه از آن نام میکه سیاست« شارستانه»واکناف آن بود. اسامی مانند شهرک قدیم شامل نواحی کلیبر و اطراف

و « روذ روذ»و « دو رود»، منطقه (1111ن:هما) ، ناحیت مغان(1324،1112طبری:) در نزدیکی اردبیل« نهر»ای بنام و قلعه« بذ»

که از  (111، 114، 113، ابن اثیر: 1111،1191طبری:«)آذین»سرداری بنام  و( 18 - 11)ابن اثیر: برد که ابن اثیر نام می« کوهبانیه»

اند. هیچ از های پارسی که هر دو نامجاویدان یاران بابک بود. بسیاری از منابع نام پدر بابک را مرداس گرفته و نام سلف وی را 

 1129تا  1114ها خارج از دایره فرهنگ و واژگان ایرانی نیست. نگاهی به جلد هیجدهم تاریخ طبری از صفحات این نام

دهد. ازجمله سرداران تُرکی که به دلیل نفوذ ترکان در دربار روایتی نسبتاس جامع و تو م با جزئیات کار بابک را به دست می

عنوان اشاره کرد، این سه به« ایتاخ و اسحاق ابن ابراهیم بغای بزرگ،»توان به بله با بابک روانه شده بودند میمعتصم به مقا

نمایندگان خلیفه تا دستگیری بابک توسط افشین از سوی خلیفه وظیفه همکاری با او را بر عهده داشتند. نام بُغای بزرگ 

در سراسر این صفحات و دیگر وقایع مربوط به  (1194)همان: و ایتاخ  (1118،1111،1111،1111،1191،1191،1193 1324)طبری، 

 برند.شود. دیگر آثار نیز از بُغای کوچک، اشناس و... نام میخالفت معتصم دیده می

وید: گکه به دیدن خانواده و به دور از قلعه بذ رفته بود چنین میطبری در جزئیات ترور یکی از سرداران اصلی بابک هنگامی 

که قشالق کند. افشین به تُرک وابسته ]بنام[ اسحاق بن ابراهیم که در مراغه بود  هشتاد سربه دهکده خویش رفت برکنار »

نزد افشین  سوی وی رسید، بکشت و سرش را بهنوشت و دستورش داد شبانه سوی آن دهکده رود... و تُرک در دل شب به

 (.1194: 1324)طبری، «فرستاد

 شود:بار دیگر با اندکی تفصیل در الکامل این اثیر ذکر مییک همین داستان

او از بابک اجازه خواست مدت زمستان را دریکی از قصبات خود بسر برد که آن محل نزدیک شهر مراغه بود. افشین » 

و در آن هنگام در مراقب و مترصد او بود. چون دانست که او حرکت کرده، غالم ِ اسحاق ابن ابراهیم را که نامش تُرک بود 

مراغه بود امر داد که برود به جنگ طرخان و کار او را زنده یا مرده بسازد که اگر بتواند او را اسیر کند و گرنه بکشد. تُرک 

های دیگر عالوه از این روایت و روایت (.14: 1384)ابن اثیر،  «شبانه رفت و طرخان را کشت و سرش را برید و نزد افشین فرستاد

که حکومت بابک در آذربایجان فراگیر نبود و بابک توان استنباط دیگری کرد و آن اینور ترکان در برابر سپاه بابک میبر حض

... » :نویسدکرد. برای مثال حاکم مراغه تابع خلیفه و افشین است. این اثیر میبیشتر از قلعه بذ و اطراف آن حکمرانی نمی

کم مراغه نوشت که خواروبار بفرستند و تعجیل کند. حاکم مراغه یک قافله افشین دچار قحط گردید. افشین به حا

عظیم فرستاد که هزار گاونر عالوه بر چهارپایان دیگر با آن قافله بود که ناگاه لشکریان بابک بر آن تاخت و همه را 

)همان: « مراغه برود و در آنجا بماند افشین به بغا نوشت که با سپاه خود به سوی»نویسد می و ؛(11)همان: « برد تا آخرین چیز

کند که بابک سرداری آذربایجان بود که موفق به تأسیس دولتی کوچک و نگاری وارونه در قفقاز چنین وانمود میتاریخ (.13



بک نیز تدبیر باتوان رسید. خیانت سرداران بیاول به حقایق متفاوتی میآنکه با مطالعه تواریخ دستمستقل از خلیفه شد. حال

العبور کم تأثیر نبوده است. های صعبها و شرایع حساس ارسباران و نفوذ به کوهیابی نیروهای خلیفه و افشین به راهدر دست

 کند:چنانچه ابن اثیر روایت می

ام شاهی روزی بابک یکی از سپهبدان خود را به نام عصمت با عده فرستاد که مهمان ابن بعیث ]دژبان یک قلعه استوار به ن» 

در نزدیکی تبریز[ شدند و آن بر حسب عادت و اعتماد بود. ابن بعیث سران سپاه را به ناهار دعوت کرد و پس از صرف طعام، 

خود شدند. او جست اول عصمت را گرفت و بند کرد و تمام ساالران را کشت. به ها داد تا مست و بیشراب بسیار به آن

رسید یک نام ببرد و بخواند او چنین کرد و هر که میبقیه پهلوانان و سران سپاه را یک عصمت که گرفتار بود دستور داد که

برید... این بعیث عصمت را نزد معتصم روانه کرد. معتصم از چگونگی وضع بالد و سنگر و استعداد بابک پرسید و او سر می

رح مفصلی از جنگ بابک با سرداران تُرک خلیفه ازجمله در کتاب الکامل به ش (.11)همان:  «ای پیروزی را نشان دادتمام راهه

برد که از پیشتازان نام میبشیر تبار دیگری به نام (. الکامل از سرداری ترک14-11همان: ) توان برخوردبُغای بزرگ نیز می

را با  بشیر تُرکشبانه چون پاسی از شب گذشت افشین به سپاه خود فرمان داد تا آماده کارزار باشند. »اشغال قلعه بذ بود: 

 (.114-113)همان: « جمعی از سرداران فرغانه که همراه او بودند فرستاد تا زیر تل قرار گیرند

ها ها یا ایرانیپرسش اینجا است که اگر افشین به دلیل همکاری با خلیفه و ایفای نقش در شکست بابک نماد فارس        

عنوان حاکمی تُرکزاده نماد عنوان سرداران تُرک خلیفه و خود خلیفه بهبن ابراهیم بهاست، پس ایتاخ و بُغای بزرگ و اسحاق ا

ها از سوی همین چه کسانی هستند؟ فراموش نکنیم که افشین از مردم اشروسنه و فرغانه در آسیای میانه بود که سال

شوند و از آن ناحیه مصادره و ترک معرفی می ها است که مشاهیر برخاستهاند و سالشدهنشین معرفینگاری وارونه ترکتاریخ

 .( (Lambton, and Bernard Lewis, 291:: 215 اندالبته برخی منابع معدود نیز افشین را تُرک معرفی کرده

طور مرزهای در دوره ساسانی( و همین) اما به اعتبار نام و محل تولد و گسترش مرزهای سیاسی ایران تا آن نواحی       

نگاری وارونه به فارس نامیدن کسی که در منطقه اما اصرار تاریخ توان وی را ایرانی محسوب کرد؛زبانی و دینی می ،فرهنگی

ها بر ضد ترکان بایست در راستای نظریه توطئه دائمی فارستأمل است که میتاجیک نشین متولدشده است، امری قابل

گیرد. از سوی دیگر چگونه است که سایر مشاهیر برخاسته از فُرغانه و قفقازی در گفتمان پان آذریستی مورد تحلیل قرار 

شوند ولی در این مورد بخصوص اصرار موکدی بر ایرانی بودن افشین نگاری پان ترکی تُرک محسوب میآسیای میانه در تاریخ

یتی هنوز به شکل امروزین خود رود؟ بنابراین، کشیدن پرده قومی به روندهای تاریخی در دورانی که مسائل هویتی و قوممی

های نامعلومی مانند همین مورد مطرح نبود، روش درستی در تفسیر و قرائت تاریخ نیست و افتادن در این چرخه گنگ چالش

 اخیر در بر خواهد داشت.

 

 دولت صفوی در چرخه وارونه نگاری -3-6 

مند به مصادره آن است. ادعای عمده در خصوص قفقاز، عالقه نگاری وارونهپادشاهی صفوی ازجمله اهدافی است که تاریخ       

ها ها تبریز بود، آناند، پایتخت آناردبیل( برخاسته) ها از آذربایجانشده است، صفویفرض ساده بیانصفویان در چند پیش

ن بود و ایران نیز بخشی یک امپراتوری بزرگ تُرک و نخستین کشور واحد آذربایجانی را تشکیل دادند که ترکی زبان رسمی آ

 از متصرفات آن بود.

نگاری قومی و در خصوص صفویان این بار نیز خارج از عینک تاریخ« جمهورالهام سیمای یک رئیس» ادعای مهم کتاب حاضر

 دولتی در باکو نیست:



حت رهبری خود درآورد و های آذربایجان در شمال و جنوب را تاسماعیل اول تجدید قوا کرد و تمام سرزمین 4544در سال » 

 (.49)ویلسون، بی تا، « دولت مرکزی و متحد صفوی را به پایتختی تبریز ایجاد کرد و زبان ترکی آذربایجانی را رسمیت بخشید

نگاران ایرانی از سوی تاریخ عنوان دولتی غیرها و تکاپوهای جدیدتری برای بازنمایی صفویان بههای اخیر تالشدر سال    

مورخ و رئیس فعلی  رامیز مهدی افهای توان به آثار و دیدگاهژیک و سیاست زده صورت گرفته است. از آن جمله میایدئولو

پشتوانه است که با بررسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان اشاره کرد. ادعای رسمیت زبان ترکی در دولت صفوی، ادعای بی

ها سنجش است. بخش نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان سالبلراحتی قاهای دولتی و دستورهای دیوانی بهفرمان

توان به است که میزبان بسیاری از دستورهای پادشاهان صفوی خطاب به مامورانی در خانات شکی و شروان است. ازجمله می

 موارد زیر اشاره کرد:

با جمله معروف شاهان صفوی در ابتدای  که h-1/8915به شماره ثبت:  فرمان شاه طهماسب اول درباره منطقه شکی، -

 شود.آغاز می« فرمان همایون شد آنکه»دستور 

-h :نوخو و شکرند از توابع والیت شکی، به شمار ثبت عباس دوم درباره واگذاری تیول روستاهای کیش،فرمان شاه -

 در آغاز دستور.« حکم جهان مطاع شد آنکه»با جمله معروف  13/5211

کم در ها دستندرت در موزه بریتانیا یا گرجستان موجود است و مجموع آنگر که در آکادمی علوم باکو یا بهو چندین سند دی

چهل سند فارسی از »صورت مستند همراه با رونوشتی از اصل سند به نام ایران از سوی مرکز اسناد تاریخ دیپلماسی به

 است. از روسی به فارسی ترجمه و منتشرشده« جمهوری آذربایجان

هایی از رعایا در دست است که نشان ها و عریضهطرفه بوده است. نامهنباید پنداشت این رویه در کاربرد زبان فارسی یک       

کردند. نمونه آن های خود را به زبان فارسی به دیوان ارسال میدهد مردم و اتباع قفقازیه دولت صفوی نیز مکتوبات و نامهمی

عباس دوم است که در آکادمی علوم جمهوری آذربایجان اصل آن موجود است. این نامه با این به شاهعریضه رعایای شکی 

رسانند که امارت پناه دعاگویان رعایا الکاء شکی، بذوره عرض می ترین،عرضه داشت شاه، کم»شود: عبارات آغاز می

طرافی به اجاره داده قشالق باشی آن را خود عباسقلی خان حاکم شکی قشالقی که ملک ایران فقیران است به جماعت ا

ها نیز اکتفاء نکرد و در مقام پژوهش به کنکاش فرهنگ مردم توان به این نامهمی (.81: 1312)مناف اوغلی، «نمایدتصرف می

یک خواهد ها جستجو کرد. این روش صدالبته معتبرتر از منطبق کردن تاریخ با ذهنیات ایدئولوژپرداخت و در عادت زبانی آن

نویسی سلطان سلیم عثمانی به مردم تبریز پس از پیروزی در چالدران بود و پایداری و اعتبار بیشتری دارد. برای نمونه نامه

استمالت نامه برای » ،«نامه به اعیان تبریز»تأمل است. سلطان سلیم پس از فتح چالدران سه نامه به مردم تبریز با عنوان قابل

ها به زبان فارسی نویسد. هر سه این نامهمی« مه به مردم تبریز در باب انتصاب احمد پاشا به حکمرانی شهرنا»، «مردم تبریز

زبان عثمانی به شده است. سؤال این است اگر زبان مردم تبریز و آذربایجان در آن دوران ترکی بود، چرا سلطان ترکتنظیم

بدانند که پیشوای مالعین و » گوید:کند. برای نمونه در نامه به اعیان میینگاری مزبان مغلوب با زبان فارسی نامهمردم ترک

سرلشکر جنود شیاطین، اسماعیل بی دین در روز چهارشنبه اولین ماه رجب المرجب در صحرای چالدران بعد از ضحوه 

....« تح و فیروزی فایده نمود. عاقبت نسیم فهای بیپوش دریا خروش ما را مقابل آمد و کوششکبری، عساکر آهن

 (.112: 1348نوایی،)

منشأت آوری اسناد و مکاتبات تاریخی شاه اسماعیل صفوی و نقل این سه نامه از کتاب با جمع عبدالحسین نوایی       

تواند مرجعی مناسب برای چاپ استانبول کمک بزرگی به شناخت ما از فرهنگ و زبان آن دوره کرده است و می فریدون بیک

نامه تاریخی سالطین عثمانی است که از  1111ای از مندان این دوره باشد. منشأت السالطین مجموعهگران و عالقهپژوهش

شده است. وی به تفضیل لشکرکشی سلطان سلیم از استانبول تا چالدران و سپس ورودش آوریسوی فریدون بیک منشی جمع



مداری صفوی که اتفاقاس مورد تأکید و جستجو در سنت دولت (.18: 1311)غفاری فرد،ذکر نموده است  191به تبریز را تا شوال 

های ایرانی این دولت است. هرچند کتاب الهام سیمای نگاران باکو است، نشانگرهای خوبی برای پی بردن به ریشهعالقه تاریخ

)ویلسون، بی « یرانی به خود گرفتعباس بود که سلطنت هویتی کامالس ادر زمان حکومت شاه»جمهور اذعان دارد که یک رئیس

 (.44تا، 

پا را از  رامیز مهدی افنویسی استخراج کرد. برای مثال چنین سنت تاریخ توان ازاما این تمام ادعاهایی نیست که می        

از متصرفات  ها بود و ایران نیز خود بخشیسازی آذربایجانی این فراتر نهاده و معتقد است، دولت صفوی نخستین تجربه کشور

شاه اسماعیل صفوی؛ شخصیتی که خود را »تحت عنوان مهدی اف ای صفحه 91 رفت. مقالهاین امپراتوری تُرک به شمار می

به زبان روسی و یک هفته بعد به زبان ترکی آذری و سپس قرقیزی  9113 /نوامبر1319در آذرماه « وقف هدفی بلند کرده بود

صورت کتاب نیز منتشر شود. پس از انتشار این مقاله به قلم کسی که سمت رسمی آینده به منتشر شد و وعده داده شد تا در

را دارد، چندین نشست کارشناسی در حمایت از آن در مراکزی مانند دانشگاه دولتی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان ریاست 

وابسته به نهاد ریاست ) دمی مدیریت دولتی آذربایجانتربیت معلم آذربایجان، انستیتوی تاریخ آکادمی ملی علوم آذربایجان، آکا

اند. از نظر مهدی اف سایت آذری و روسی نیز در اندک مدتی اقدام به بازنشر آن کرده 811جمهوری( برگزار شد. نزدیک به 

از ترین هدف صفوی متحدسازی دو آذربایجان و تشکیل یک حکومت مرکزی مقتدر بود. وی همچنین در این مقاله مهم

اند انتقاد کرده و عنوان دولت ملی ایرانی یادکردهمورخین و منابع غربی و ایرانی که تا همین امروز از سلسله صفوی به

اند! از عنوان فردی که صرفاس در ارتباط با منافع ایران بوده است دست نکشیدهها هنوز از معرفی شاه اسماعیل بهگویند آنمی

ها را از سلطه اعراب و کنند که شاه اسماعیل ایرانیل انتقاده است که مورخین جهانی تصور مینظر وی این نکته بسیار قاب

نویسد: تاریخ دیگر مورخ باکویی می اکتای افندی افترکان نجات داد و مرزهای کهن ایران را تجدید نمود. وی به نقل از 

اصطالح آذربایجان جنوبی و ومی آن دارد. اتحاد بهحکومت صفوی پیوندی ناگسستنی با تاریخ ملت آذربایجان و اتحاد ق

های وجود آورد که نسبت به گذشته از جنبه اساسی را به آذربایجان شمالی در حیطه مرزهای حکومت مرکزی صفوی،

ت دسکرد. اثبات یا رد ادعاهایی ازاینقومی و فرهنگی اسباب نزدیکی دو منطقه را هرچه بیشتر تأمین می اقتصادی، سیاسی،

تر و در تضاد با های دولتی از طریق تولید محتواهای مختلف در حال گسترش است زمانی نادرستکه با پشتوانه دستگاه

ها و اسناد دیوانی دولت صفوی قرار گیرند. هویت دولت صفوی نگاریگیرند که در انطباق با نامههای تاریخی قرار میداده

شده است. در این دست از منابع و اسناد های وقت اروپا ثبترمانروایان دیگر ازجمله دولتعنوان دولتی ایرانی بارها از سوی فبه

های اروپایی حتی یک نمونه نیز دیده نشده است که از شاهان صفوی با عنوان رسمی پادشاه های دولتنگاریویژه نامهبه

سوئد و لهستان بارها به هویتی ایران  ی و حاکمان ونیزی،سالطین عثمان های پاپ، شارلکن،آذربایجان یادشده باشد، اما در نامه

 شده است.زمین و... اشارهشاه ایران شاهان صفوی با عناوینی چون پادشاه ایران، پادشاه فُرس،

شده با جزئیات ذکر و روایت آرای عباسیعالمعباس صفوی است که در تاریخ ها نامه پاپ به شاهترین این نامهیکی از معروف

 ست.ا

 «مهر در اینجا گشوده شد و فرنگیانی که در صفاهان بودند به فارسی ترجمت کردنداین مکتوب به خاطر فرنگی بود سربه»

 (.1113: 1388)اسکندربیک، 

از فرنگیه سوال شد، جواب دادند که در میان ما شرط »محتوای نامه پاپ بسیار دوستانه و از موضع فروتنی و ادب بود:         

گویند...لهذا پاپ ع و ادب این است که در مکاتیب بزرگان صاحب مکتوب خود را در میان ندیده و به زبان غایب حرف میتواض

که از تاریخ چنان)همان(. آن« شرط ادب مرعی داشته و به زبان غیب ادای مطلب نموده و به نزد فرنگیه شرط ابلغ این است



عباس را با عباس را از پادشاه روم برتر دانسته و حکمای ایران را ستوده و شاهپاپ شاهآرای عباسی پیدا است در این نامه، عالم

 نویسد:ای از پرشیا است. پاپ میکند که احتماالس ترجمهپادشاه فُرس مقایسه می

های جانب که فرض عین دانستیم که در کلیساآدم دوام دولت قاهره خصوصاً بر دعاگویان اینپس واجب است بر بنی» 

که شفقت خویشتن استغاثه و استدعای ازیاد عمر نواب ایشان نمائیم. امید که سایه عنایت الهی کم مبادا ز سرت. چون

بندگان ایشان درنهایت است. بعضی از مردمان شما که در این حدوداند در عزت و حرمت نزد عیسویان مثل بزرگان آسمانند 

ارد چنانچه در زمان سابق از حکمای یونان زمین که معلمان علم و حکمت شیوه و از علمای سریر اعلی شما، علم انتشار د

انسانیت بوده اند و آوازگی بزرگی و عدالت شما برطرف ساخت آوازه خسرو پادشاه فُرس را چراکه بندگان شما به قانون 

کند و عباس نیز اشاره میشاه اسکندر بیک در ادامه این نامه به مرگ (.1119-1111)همان: « کتاب خسرو پادشاه فرسید.

سنین عمر شریفش شصت سال بود. در هیجده سالگی به مرتبه بلند فرمانروایی ایران رسید. مدت سلطنتش در »: نویسدمی

آرای عباسی شوکت عالم (.1113)همان:  «ودو سال بود... در سال دوازدهم قرن ثانی به جوار رحمت یزدانی پیوستایران چهل

در روزی »نویسد: عباس به قزوین میکند و در شرح ورود شاهکسری( مقایسه می) با پادشاهان کیانی و خسروان عباس راشاه

آرا در شهر مانده بود و مشاهده تجمالت ظاهری او کرد و از مردمان راقم این نسخه عالم شد،که خان عالم داخل قزوین می

این خاندان الی اآلن از والیت هند بلکه روم ایلچی بدین شوکت و اسباب و روزگاردیده استماع نمود که از آغاز ظهور دولتِ 

« حشمت به والیت ایران نیامده و معلوم نیست که در زمان پادشاهان عظیم الشان سابقه از اکاسره و کیان نیز آمده باشد

ن مهدی اف صحت داشت منطقی و ویژه ادعاهای جدید مورخین دولتی همچونگاری وارونه بهاگر دعوی تاریخ (.1111)همان:

ایران زمین و... از اسامی مانند قفقاز، آذربایجان و... یاد  مملکت ایران، جای عبارت ایران،مناسب آن بود مورخ دربار صفوی به

لعه کل والیت ایران زمین را که از عطیه خانه ایزدی به این برادر تفویض یافته یک ق» نویسد:مانند این عبارت که می کنند؛

حسن »در جای دیگر آمده است:  (.1213)همان: « تصور نموده و کلید اختیار آن هرآینه مفتاح مقالید خصوصیت و داد است

تأکید بر این کتاب  (.1831)همان: « خان استاجلو بعد از جلوس همایون و فرماندهی ملک ایران مورد تربیت و شفقت گشته...

اله خود، سعی کرده است عالوه بر تحریف تاریخ صفوی، تصوری نادرست از خود کتاب در مق رامیز مهدی افرو است که ازآن

 و عباسی آرایعالم تاریخ چون اولیدسته منابع وجود رغمعلی»نویسد: آرای عباسی به خواننده ارائه داده و میتاریخ عالم

 شخصیتی عنوانبه اسماعیل شاه معرفی جهت شتال از امروز همین تا ایرانی همچنین و غربی مورخین از برخی دیگر شواهدی

 .«اندنکشیده دست است، بوده ارتباط در ایران منافع با صرفاس که

این گروه از  (114: 1318)گودرزی،در این کتاب « ایران»بار واژه  311بر آور است که باوجود تکرار بالغبسیار شگفت       

 بینند.در وارونه نمایی نفس آثار تاریخی نیز جایز نمی!( اندک غفلتی را ) نگارسیاستمداران تاریخ

عنوان یک کشور و دولت معظم ظاهراس برای در این کتاب و نیز استفاده از نام ایران به« پادشاه ایران»فراوانی تکرار عبارت  

ا پادشاهان ساسانی مقایسه عباس بارها بها به دورمانده است. در این اثر شاهکرد یا از چشم آنمورخان باکویی کفایت نمی

 شود از آن جمله است قیاس عدالت وی با عدالت انوشیروان در جلد سوم این اثر:می

خسرو گردون، احتشام شده بود همگی مردمِ قافله مذکور سالما به اردوی  و در حینی که ساحت دارالسالم مضرب خیام،» 

 (.1223)اسکندربیک، همان: « عدلت انوشیروان جهان آسوده گشتهکیهان پوی آمده در ضمان امان پروردگار جهان و سایه م

، مرشد کامل در واپسین روزهای حیات از آینده کشور آرای شاه اسماعیلتاریخ عالمبه روایت منبع دیگر از همین سلسله یعنی 

 هراس دارد و از رفتار آینده قزلباشان نگران است:( و طهماسب )که هنوز به سن رشد نرسیده بود



طهماسب[ نتواند پادشاهی ایران را از ] همه آزار و زحمت نواب ما ضایع شده و این پسرترسم که اینو حال می» 

طهماسب بوده و صالح دین و دولت را از دست بینیم که وکیل نواب شاهپیش برد... در میان قزلباش کسی نمی

 (.299: 1311آرای شاه اسماعیل،)عالم« ندهد

شده است، غیررسمی و با زبان عامی و دور از تکلف درباری نوشته ای،که جزو تواریخ توده آرای شاه اسماعیللمعادر اثر       

چنین  کنیم. این اثر در وصف تولد طهماسب میرزابار به نام ایران در استعمال والیت، ملک و کشور برخورد می 11بیش از 

 آورده است:

ساعت سعد است و باید شاهزاده عالمیان به نظر کیمیا اثر آورند... به نظر نواب همایون  و اما منجمان به عرض رسانیدند که» 

)همان: « رسانیدند که این شاهزاده در ملک ایران پادشاهی خواهد کرد و قریب به بیست سال شمشیر درراه دین خواهد زد

ماعیل صفوی را مشاهده کرد. در دوران سنت رسم دوستی شاه اسهای ظریف و اصیلی از ایرانتوان رگه(. در همین اثر می11

آرای شاه اسماعیل بر این بود که پادشاهان در حین مرگ نگران ادامه حکومت در سلسله و خاندان خود باشد، اما به روایت عالم

شود. یطهماسب )جانشین و ولیعهد( ناشی مصفوی وی در حین مرگ نگرانی آینده کشورش ایران است که از سن پائین شاه

ترسیم و حال می»گوید: کند و میطهماسب تعیین میعنوان قیم شاهوی در روزهای پایانی عمر خود دیو سلطان قزلباش را به

سفرنامه انگلبرت  (.299)همان: « شده این پسر نتواند که پادشاهی ایران را از پیش ببردهمه آزار و زحمت نواب ما ضایعکه این

نگاری وارونه قفقاز به مردم این منطقه تحمیل معنی که تاریختواند در ردّ دعوی بییگری است که میکمپفر منبع ارزشمند د

 آذربایجان کند راهگشا باشد. کمپفر از نخستین صفحه خاطرات تا پایان آن از چیزی به نام امپراطوری آذربایجان یا وحدتمی

آورد. وی در توضیح ساختار کشور و دولت در آن عصر از ه میان نمیاز سوی صفویان و سایر ادعاهای رامیز مهدی اف، سخنی ب

شد و عنوانی بود که در ایران از ازمنه قدیم به فرمانروای کشور داده می« شاه»برد. قشون ایران و... اسم می عبارات دربار ایران،

کردند. وی در این نام استفاده می بایست حاکمانش ازبود نمیایرانی می طبیعی است که اگر سلسله صفوی حکومتی غیر

های باستانی ایران دانسته قصد خود از تحریر این سفرنامه را چنین نخستین صفحه خاطراتش دولت صفوی را ادامه حکومت

 دهد:شرح می

رباز قصد من این است که به وصف دربار ایران در نیمه دوم قرن هفدهم بپردازم و در عصر ما این درباری است که از دی» 

که در عهد باستان، ایران جهانی را زیر سلطه خود داشت و چه در روزگاری که زیر چه هنگامی شهرتی بسزا داشته است،

سلجوقیان و تاتارها گردن خم کرده بود. باوجوداین ایران امروز یعنی در دوره فرمانروایی صفویه نیز به همان  یوغ اعراب،

خواه است که درگذشته بود. قدرتی است مقهور نشده که هراس در دل و آشتیدرجه اهمیت دارد و به همام شکوفان 

داشته است... رئیس کشور ایران شاه است و پادشاهی در آنجا موروثی شرقیان افکنده است و همه جهانیان را به اعجاب وا

ر توضیح وسعت و قلمرو ایران نیز وی د (.13: 1323کمپفر،)« است...شاه صفوی ایران از حقوق کامالً نامحدود برخوردار است

در مشرق به  قلمرو فرمانروایی شاه محدود است به سرزمینی که در مغرب به دجله،: »دهداطالعات باارزشی به دست می

گردد...اهالی بومی بدان ایران یا عجم افغانستان( در جنوب به خلیج فارس و در شمال به دریای خزر منتهی می) هلمند

روست تا نشان دهیم حقوق و پردازیم ازآناختصار به توصیف احوال هر یک از پادشاهان صفوی میکه ذیالً به گویند...مامی

 (.11)همان:  «نظیر پادشاهان ایران اغلب درخور استعداد و شخصیت ایشان بوده استالعاده و بیاختیارات فوق

های خارجی نیز رسمی در دربار شاه صفوی بود که سفرای دولتفصل آخر سفرنامه این سیاح آلمانی مربوط به پذیرایی         

ها در حضور شاه نامه لوئی چهاردهم( و سایر دولت) فرانسه لهستان، در آن حضور داشتند. در این میهمانی سفرای سوئد،

توان الی آن میبهها در کتاب کمپفر آمده است و از الکردند. خوشبختان مضمون نامهپادشاهان کشورهای خود را قرائت می



برای چندمین بار به هویت سیاسی و جغرافیایی حکومت صفوی پی برد. پادشاه سوئد ضمن تأکید بر لزوم عقد قرارداد نظامی 

 نویسد:می« هاترک»علیه 

آن  گذارد و سخت ازپادشاه سوئد به تمایلی که از طرف شاهنشاه ایران این اواخر ابراز شده به صورتی شایسته ارج می» 

پادشاه عثمانی دشمن »گوید: پادشاه سود در ادامه به بررسی وضعیت روابط با عثمانی پرداخته می (.911)همان،  «خرسند است

 (.921-921)همان، « صلبی و بطنی اروپا و ایران است...دولت عثمانی برخالف حق عراق عرب را از خاک ایران غارت کرد

 ازجمله این عبارات: (.924-929)پیشین:شده است صفویان اشاره اهیت ایرانیمدر نامه سفیر لهستان نیز بارها به 

حق  هایی که من غیرهای پرآوازه ایرانیان به سوی این خصم جانی که در حال ضعف است متوجه گردد. سرزمینسالح» 

سال ایرانیان در این وقت مساعد هنآوری کهرگاه اعلیحضرت بخواهد با تجدید خاطره نام اند.ها از خاک ایران جدا کردهعثمانی

مشترکا با ما به لشکرکشی دست بزنند و از پشت سر به این مرد تُرک حمله ور شوند...در چنین فرصتی است که ایرانیان امکان 

مانی را توانستند حاکآیا سفرای اروپایی می (.924-929)پیشین:« آن را دارند که بار دیگر شهرت خود را به گوش جهانیان برسانند

چنین مورد خطاب قرار دهند؟ کمپر در سیاحت خود از ایران به  که رامیز مهدی اف نام امپراتوری ترک بر آن نهاده است،

تخت  اصفهان، ازجمله،) ها نقاشی و تصویری که از مناظر و اماکن ایرانقفقاز نیز سفرکرده و در پایان کتابش در کنار ده

های ساسانی و...( از دریای خزر و شهر باکو نیز تصویری باارزش ارائه نقش برجسته زرشت،کعبه  بندرعباس، ها،پل جمشید،

ای از جنس آنچه مهدی اف مدنظر دارد، از چشم تیزبین این رسد در صورت وجود هرگونه رابطهبنابراین به نظر می دهد؛می

که در اوایل عصر  جوزافا بارباروویراستار سفرنامه خاورشناس و  (1113-1198ماند. لرد استانلی آو الدرلی )سیاح دور نمی

صفوی و حیات شاه اسماعیل به ایران سفرکرده بود در مقدمه بسیار کوتاهش بر این اثر پیرامون ماهیت انقالب صفوی 

 نویسد:می

اختالفاتی که  شاه اسماعیل صفوی ایران پرهرج و مرج را وحدت بخشید و ملیت ایرانیان را احیا کرد و بر وسعت دامنه» 

آنکه اند و حالاش خواندهای که به علت مذهبیمیان ایران و دیگر کشورهای اسالمی وجود داشت افزود. اختالف و تفرقه

اساساً ماهیتش ملی و سیاسی بود... احساساتی که ایرانیان صدر اسالم را برانگیخت و بر آن داشت که درصدد رد و انکار 

یند همان احساس ملی بود که محرک آنان در طرد و دفع تازیان و برترشمردن اصل وراثت در دوم و سوم برآ خلیفه اول،

جویی کرد و اگر جز این های پادشاهی بهرهامامت بر اصل انتخاب در خالفت بود. شاه اسماعیل از این احساسات ملی و سنت

های )لرد استانلی در سفرنامه «شداتوری عثمانی میوتاز طوایف ترک درآمده بود ضمیمه امپرکرد ایران که در معرض تاختمی

 (.11: 1311ونیزیان در ایران، 

گردد اما در ادواری که مداری قدرتمند ایرانی درگذشته بازمیتصوّر ایران در افکار جهانی هرچند تا اندازه زیادی به دولت        

« آمبروزو کنتارینی»یران از نگاه چشم بیرونی غائب نیست. شاهد فقدان دولت قدرتمند و یکپارچه ایرانی هستیم نیز تصور ا

 نویسد:جهان گردی که اندکی پیش از ظهور حکومت صفوی یعنی عصر فقدان دولت یکپارچه به ایران مسافرت کرده است می

انیان بسیار وچهار روز راه است و سرزمین میان این دو شهر یکسره از آن ایران است... ایراز تبریز تا اصفهان بیست» 

اند. از کردارشان پیدا است که مسیحیان را دوست دارند. در طی مدتی که در ایران اقامت داشتیم رفتار و مبادی آدابنیک

پوشند و در جامه پوشیدن و بر اسب نشستن از حرمتی نشد. زنان ایرانی به طرزی بسیار مناسب لباس میبار به ما بییک

: 1311های ونیزیان در ایران، )کنتارینی در سفرنامه« انداندام و پیرو دین اسالمن ایرانی هر دو زیبا و خوشمردان بهترند. زنان و مردا

113.) 

های مختلف ترکمن و در عصر اوزون حسن به ایران سفرکرده است، زمانی که طوایف و خاندان (1411-1491کنتارینی )         

اند و خبری از ایران قدرتمند نیست، اما در همین دوران نیز مفهوم محلی تشکیل دادههای کوچک ایرانی بر پهنه ایران حکومت



بار دیگر به مختصری در اش یکمنزله یک جغرافیا و جمعیت و شاید ملت وجود دارد. کنتارینی در فصل پایانی سفرنامهایران به

کند و منطقه را ایران )سرزمین، کشور( استفاده می جای متن از واژهکند و در جایفرسایی میخصوص قلمرو اوزون حسن قلم

 13کند.با مرکزیت ایران )مثال: شمال ایران، غرب ایران( توصیف می

اجتماعی کشور پیش از برآمدن  -به دربار اوزون حسن از وضعیت سیاسی« کاترینو زنو»روایت چارلز گری ویراستار سفرنامه  

برای نخستین بار در  1183ندازه کافی مبین ماهیت صفویان است. این سفرنامه در صفویه و نتایج ظهور این حکومت نیز به ا

 ای مفصل بر آن نگاشت:اروپا منتشر شد و چارلز گری مقدمه

های داخلی که میان اعضای فرمانروایان خاندان آق واسطه جنگپس از مرگ اوزون حسن و پسرش یعقوب ایران به» 

شد و سرانجام انقالبی کرد و از زیر این بار قد برافراشت. انقالبی که در تاریخ جهان نظیر ومرج قویونلو درگرفت دچار هرج

فقط سلسله سلطنتی و شکل حکومت تغییر کرد بلکه شاهنشاهی ایران در میان دودمانی ایرانی از نو زنده شد و ندارد. نه

یین مردم ایران پاک دگرگون گشت و این امر موجب تر مذهب و آدوران تسلط طوالنی بیگانگان به پایان آمد. از همه مهم

)زنو در « شد که فاصله میان ایرانیان و دشمنانی که آنان را در میان گرفته بودند بیشتر و بیشتر گردد و ملیتی به وجود آید

کند که ایران را از اداره میصفویان را از دودمان ایرانی معرفی  گریتوجه است که جالب (.914: 1311های ونیزیان در ایران، سفرنامه

زبان بودند متکی بود، اما نباید های آناتولی که ترکاند. هرچند صفویه به لحاظ نظامی به نیروی قزلباشاقوام بیگانه خارج کرده

ی در عنوان بومشدند که یا از دیرباز بهفراموش کرد که اوالس: بخش مهمی از جمعیت آناتولی خود از عنصر ایرانی تشکیل می

های آریایی و غیر زردپوست( یا در اعصار گذشته به علل مختلف منطقه ساکن بودند )میتانی، هیتی، ارمنی، کرد و سایر گروه

زبان شده به همراه قبایل ترک به ازجمله آزادی مذهبی و امنیت بیشتر به آناتولی کوچ کرده بودند و اینک همان جمعیت ترک

 ها تردیدی وجود ندارد.اینکه در تبار خاندان صفوی و ایرانیت آن کردند و دومایران مهاجرت می

تبار است عباس یک حکومت کامالس ترکترین حالت حکومت صفوی تا دوران شاهنگاری وارونه در منصفانهازنظر تاریخ        

. بهرام کنندش بیشتری پیدا میولی با انتقال پایتخت به اصفهان عناصر ایرانی/فارسی در بدنه دولت و دیوان نفوذ یا چرب

کرده است نگاری در جمهوری باکو دارد، به این رویکرد اشارهای که پیرامون این شیوه از تاریخامیراحمدیان در پژوهش گسترده

نویسد: در زمان ( ویلسون در کتاب خود در تحلیل و بررسی نهایی ماهیت حکومت صفوی می111: 1314)امیراحمدیان، 

 (.41)ویلسون، بی تا: عباس بود که سلطنت هویتی کامالس ایرانی پیدا کرد حکومت شاه

 فاروق سومر و هویت ترکی صفویان -3-7

ترین و سرآمدترین محققین تاریخ جهان ترک پروفسور فاروق سومر استاد تاریخ دانشگاه استانبول یکی از برجسته           

شود شگر رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی وی به تاریخ است که گاه باعث میاست. ولی ایراد عمده درروش شناسی این پژوه

های او غلبه پیدا کند. یکی از سرآمدترین آثار وی که به فارسی نیز ای از تعصب و روش ضد علمی بر آثار و پژوهشسایه

ین کتاب بر چند مفروض نام دارد. شمای اصلی ا« نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی»شده است ترجمه

های قزلباش آناتولی ترین آن مهاجرت گروههای تاریخی که مهمعمده بنا شده است و نویسنده سعی دارد بر اساس داده

شدند، حکومت صفوی را یک دولت ترکی نامیده و منازعه نظام و بازوی نظامی صفویان در ایران محسوب میعنوان پیادهبه

تبار تعبیر نماید. حکومتی که تنها ارتباطش با ایران تنها ارتباط جغرافیایی جنگ و رقابت دو خاندان ترکایران و عثمانی را به 

بایست در چارچوب جهان ترک تعریف شود. وی درنتیجه گیری کتاب خود است و حتی به لحاظ دیوانی، زبانی و فرهنگی می

                                                           
اند. در اینجا پرشیا/ پرشین مفهومی قومی یا نژادی نیست بکله مفهومی کردهی ایران استفاده میجاها از واژه پرشیا بهذکر است که اروپاییشایان -09 

 مداری ایرانی در هر عصر به کشور اطالق شده است.ملی و جغرافیایی است که در اثر تداوم و استمرار دولت



ر بومی ایرانی نیز آمیختگی داشته اما دو عنصر متضاد همواره از دولت صفوی را دارای ماهیتی ترکی قلمداد کرده که با عناص

 هم متمایز بوده است.:

شدند، خود را عامل دوام ها محسوب میترین گروه آنترکان صفوی که خود را از سایر عناصر قومی برتر دانسته و اصیل»

مروز فرهنگ ملی خود را باقدرت تمام حفظ کردند. این عناصر ترک تا به ادولت شمرده و به ترک بودن خود افتخار می

اند کم ها تعداد افرادی که اشعار ترکی سرودهاند. در میان افراد باسواد ]ترک[ با قراردادن شاه اسماعیل در میان آنکرده

 (.949)سومر: « نیست

همسر اوزون حسن( زاده بود، به  مارتا دختر دسپینا) سومر پس از ترک قلمداد کردن شاه اسماعیلی که از مادر مسیحی         

های صفویه را کمک به تداوم ادبیات شفاهی ترکی مانند کوراغلو و کرم و اصلی یا دده رود و یکی از ویژگیسراغ فرهنگ می

بیند. در یک از این ادعاها دلیلی برای ذکر شواهد و مستندات تاریخی نمیکند و البته در خصوص هیچقورقورد معرفی می

های دولت صفوی غیر از مکاتبات داخلی در مکاتبات خارجی نیز از زبان ترکی در سازمان»نویسد: ادعای مهم نیز میآخرین 

نگاری وارونه در قفقاز باشد با شدت تر تاریخرسد برادر بزرگنگاری که به نظر میاین دست از تاریخ (.943)همان: شد استفاده می

نامند. هرچند که شکی در های برادرانه میهای ایران و عثمانی را جنگی بوده و جنگتمام منکر هویت ایرانی حکومت صفو

عنوان سرباز و نیروهای نظامی صوفیان نیست، اما تعمیم این روند به سایر مسائل دیوانی و فرهنگی حضور قزلباشان آناتولی به

ای بدانیم که فاقد پیشینه دهنده ادبیاتی ترکیاه توسعهاشتبویژه اگر صفویان مروج شاهنامه را بهشک خبطی بزرگ است. بهبی

کرد. مثابه موجودیتی پویا و زنده همه عناصر خارجی را در خود مستحیل میمکتوب بود. واقعیت این است که فرهنگ ایرانی به

ت که پس از آمیختن اس« دیگ جوشان»ای قادر به درک آن نیستند همین مکانیزم نگاران قفقازی و ترکیهآنچه برخی تاریخ

آلتایی به  -آورد. امیران ترکی که در دوره سالجقه با اسامی ترکیهمه عناصر مجزا باهم یک ماهیت مشخص را به وجود می

( از اسامی مانند توران شاه، ایران 433 -113های کهن ایرانی از کشور خارج شدند. سالجقه کرمان )ایران آمدند درنهایت با نام

( 243 -232( کیخسرو دوم )118 -111) ای مانند کیخسرو اولشاه، بهرام شاه و سالجقه روم از اسامی شاهنامهشاه، ارسالن 

اند. طبیعی است که نام کرده(، کیقباد دوم، کیخسرو سوم و ... استفاده می234 -212( کیقباد اول )212 -218کیکاووس اول )

ها حاصل تعامل، آشنایی و غلبه فرهنگ ایرانی شک این رواجدهد و بی توانست رخصورت تصادفی نمیگزینی در عصر سنت به

 عنوان زبان دیوان انتخاب کرده بودند.بر سلجوقیان بود که زبان فارسی را به

ها به لحاظ نظامی متکی بر شمشیر قزلباشان بودند که این اتکاء در دوران صفویه نیز چنین ماهیتی داشتند. هرچند آن       

در این سلسله  (اس قطع شد اما به لحاظ قومی، هویتی و سیاسی چیز جز ایرانیت و تشیع )که اکنون یکی هستندعبشاه

مشاهده نیست. حضور زبان ترکی در دربار و ارتش نیز با وجود هزاران سرباز، له له و میرزای قزلباش دربار امری طبیعی قابل

 -های تاریخیها و جریانبیند. صدالبته عیار سنجی پدیدهرسی و ایرانیت نمیاما این حضور خود را در تقابل با زبان فا است؛

برد. نباید از صفویان انتظار جایی نمیسیاسی عصر سنت با الگوهای ناسیونالیستی و گاه شونیستی امروز امری است که راه به

ای از روند طبیعی اموری است که امروز عده شدت ایدئولوژیک رفتار کرده باشد بلکه آنچه رخ داد،رود که مانند یک حزب به

ای به دیدن آن ندارند. شاه نامه عصاره ادبیات دفاعی ایران برای کسب و حفظ هویت ملی خود در برابر نگاران عالقهتاریخ

حیاگری کردند و آن احیای ایران بود. فردوسی این ادگرهای قومی بود. فردوسی و شاه اسماعیل هر دو یک هدف را دنبال می

را در عالم نظر و با توسعه اندیشه ایرانشهری انجام داد و اسماعیل آن را به میدان نبرد بسط داد. هر دو شیعه و هر دو خواهان 

مرور از طریق استقالل ایران و هویت ایرانی بودند. ابزار نظری و ادبی صفویه برای نیل به هدف شاهنامه فردوسی بود که به

 ها رواج عمومی پیدا کرد و هنر نقالی ظهور یافت.نهخاای از قهوهشبکه



اند از: سام شده است که عبارتشاه اسماعیل با شاهنامه الفتی تام داشت. نام تمام فرزندان پسر اسماعیل از شاهنامه گرفته 

ه زینب، مهین بانو، فرنگیس، و نام دختران وی نیز به غیر از شا میرزا، بهمن میرزا، ارجاسب میرزا، طهماسب میرزا و بهرام میرزا

 پریخان و خانش خانم گزارش شده است.

اند که یافتهگذاری در عصر صفوی به چهار الگوی مشخص دستچنین در تحقیق پیرامون الگوی نامپژوهشگران ایرانی هم

 اند از:عبارت

 ای مانند سام، رستم، بهرامهای کامالس شاهنامهنام -1

 مانند: رستم علی، بهرام علی، شاه حسینشیعی،  -ایهای شاهنامهنام -9

ترکی، مانند: رستم بیک، رستم پاشا، فریدون خان، فرهاد آقا، فرخزاد بیک، شاهرخ بیک، شاهین  –ای های شاهنامهنام -3

 خان، شهسوار بیک، فرخ آقا، خسرو پاشا، سیاوش بیک، رستم بهادر

 (.312 -911: 1319)سرافرازی، ای و عربی، مانند: عدل شاه، فرخ سلطان های شاهنامهنام -4

شاهنامه متغییری ثابت در این چهار الگو است که نشانگر رونق آن در دوره صفوی و توسعه شاهنامه از هند تا آناتولی  

پادشاهان صفوی با اسامی و صفات فرمانروایان باستانی ایران توصیف  های قبلی متذکر گردید،طور که در بخشباشد. همانمی

 رسد چنین عالقه و گرایشی در دولتمردان صفویه نیز موجود بود.و به نظر میشدند می

 کند:چنین توصیف می گذاری شاه اسماعیل راکه احتماالس خود از قزلباشان است تاج حسن روملو

 وتخت کیانفروزنده تاج

 فرازنده اختر کاویان

هاجرت دادن علویان از آناتولی به ایران، زمینه بسط و گسترش گونه که فاروق سومر مدعی شده است صفویان با ماگر آن        

روملوی  ،(19: 1389سومر،)قامان ها را فراهم آورده بودند  های شمنی آسیای میانه و اورحون مانند ده ده ها، بابا ها،سنت

کرد نه شمنی تشبیه می بایست شاه اسماعیل را به همان طبیبان و قامان ها یا اتابکانقزلباش در این لحظه تاریخی می

 مفاهیم مربوط به فرهنگ ایرانی.

اداری و هم معنای  -آرای عباسی بارها و بارها نام ایران به معنای سیاسیطور که آمد در احسن التواریخ و تاریخ عالمهمان      

عیل را خسرو عهد، کیقباد اسکندر بیک منشی که او نیز ترکمان و از علویان مهاجر است، شاه اسما سرزمینی ذکرشده است.

 نامد.می (83)اسکندر بیک: زمان 

عصر با صفوی نیز بر این باور نیستند که با عنصری مشابه خود در نبرد اند. پادشاهان عثمانی تر عثمانیان هماز همه مهم       

دارد، استفاده این خشم وامی را به هادهد. آنچه آنمی درستی تشخیصرا به لحاظ هویتی به 14تفکیک بین ایران و عثمانی

 ها علیه خود عثمانی است.دولت ایرانی از ذخایر جمعیتی آناتولی و تخلیه علویان این ناحیه به ایران و سپس استفاده از آن

طهماسب وی را مکرمت شعار جمشید خورشید، داور فیروز بخت، خسرو فغفور فر، شاه فریدون سلیمان قانونی در نامه به شاه

نویسد وی را جمشید نشان، خورشید ای که به طهماسب می. سلیم فرزند سلیمان نیز در نامه(313: 1319)سرافرازی،نامد یسیر م

 کند:چنین توصیف میاش با شعری وی را اینخواند و در نامهعنوان کسری بنیان، کیوان ایوان گیتی ستان می

 تنریمان هیبت و جمشید فطن فریدون سطوت و کاووس شوکت

 قمر طلعت شد بهرام شمشیر فلک رتبت، خدیو تیر تدبیر

ها نیز القاب دیگری مانند فریدون فر، همایون اثر، خسرو ایران، دارای رایت کاوس، کیاست هوشنگ فراست، در سایر نامه        

 (.314)همان: است جاوی مفاخر کیخسروانی، راوی ماثر جمشید نشانی، فیروز بخت، منوچهر نژاد، صورت کیقباد نامیده 

                                                           
 در آن دوره هنوز هویت ترکی تکوین نشده بود و هویت موجود عثمانی بود. -04 



یابد. عالوه بر اقدامات قبلی دولت در ترویج و توسعه فرهنگ ایرانی ملهم از خوانی رونق جدید میعباس شاهنامهدر عصر شاه 

عباس گذاری شاهشوند. اسکندر بیک منشی نیز در تاجها تبدیل به محملی برای ترویج شاهنامه سرایی میخانهشاهنامه، قهوه

 سراید:میاین شعر را 

 (.311)همان: که بر توست زیبنده تخت کیان  مبارک بود بر تو تاج شهان

نماید که گویا تعاملی دوطرفه نگاری پان ترکی جایگاه عنصر قزلباش در دولت صفوی را به نحوی ترسیم میروایت تاریخ        

آنکه عالوه تعریف بود. حالعنوان مکمل آن دو قابلطرف وجود داشت و عنصر ایرانی نیز بهبین پادشاه صفوی و قزلباشان ازیک

اما  بر رقابت سیاسی بین ایرانیان و قزلباشان در سیاست، گروه دوم راضی به ارتقای ایرانیان به مناصب باال نیز نبودند؛

عباس با و درنهایت شاه تعباس ادامه یافجویی قزلباشان تا دوران شاهیابند. برتریبین پادشاه صفوی را در برابر خود میدراین

ترین مقام ها نمود. تکاپوی قزلباشان جهت تصاحب مقام وکالت که عالیها سعی در تقلیل قدرت قزلباشجایگزینی شاهسون

کشاند. معادل وزارت در دربار بود، تالشی تراژیگ و فرساینده است که بسیاری از دولتمردان الیق ایرانی را به نابودی می

ق از سوی شاه اسماعیل  .113اما در سال  لو سردار قزلباش نخستین کسی بود که مقام وزارت را کسب کرد؛حسین بیک شام

جای وی منصوب کرد. اسماعیل همزمان عزل و یک ایرانی به نام نجم الدین مسعود مشهور به امیر نجم زرگر رشتی را به

داشت به امیر نجم واگذار کرد. انتصاب وی به این دو منصب ریاست دیوان عالی را که اختیار گزینش و نصب روسای لشکر را 

ق درگذشت و  .111ها بود. امیر نجم دو سال بعد در مهم تالشی از سوی شاه اسماعیل برای کاستن از قدرت روزافزون قزلباش

به هر دو مقام فوق منصوب  احمد خوزانی اصفهانی مشهور به امیر نجم ثانی را این بار شاه اسماعیل یک ایرانی دیگر به نام یار

ق در جنگ با ازبکان در شمال خراسان که امیرنجم  .111اما این انتصاب نیز بر سران قزلباش گران آمد و سرانجام در  کرد؛

تکه شود. این روایت در ثانی فرماندهی سپاه را بر عهده داشت وی را در برابر دشمن تنها گذاشتند تا به دست ازبکان تکه

 نویسد:آرای شاه اسماعیل صفوی در ذکر واقعه میاول از خواندمیر تا روملو تکرار شده است. عالمتتواریخ دس

کردند، سپاه ازبک کرده و بر نیزه کردند، هرگاه امرای قزلباش بی حقی با امیر نجم ]ثانی[ نمی مرتبه از تن جداسر او را یک»

 (.431آرای شاه اسماعیل: لم)عا« چه حد آن بود که توانند شکست به قزلباش دادن

نشینی نکرد و این بار شاه حسین اصفهانی را به این مقام انتخاب شاه اسماعیل از سیاست انتصاب ایرانیان به وکالت عقب       

ق به قتل رساندند. اسماعیل  .191کرد. قزلباشان این بار نیز تحمل نکردند و به دست رئیس اصطبل شاهی وی را در سال 

اما  اما یک سال بعد درگذشت؛ چهارمین بار یک ایرانی دیگر را به نام جالل الدین محمد تبریزی به سمت وزارت گمارد؛برای 

قزلباشان انتقام خود را از وزیر تبریزی ستاندند و به دست دیو سلطان روملو او را زنده در آتش سوزاندند که ذکر آن توسط شاه 

 طهماسب آمده است.نام تذکره شاهطهماسب در کتابی که خود نگاشت به 

توان سادگی نمیبه دهنده ماهیت ایرانی صفویان است وهای ونیزیان به ایران نیز مملو است از اشارتی که نشانسفرنامه         

گردد. حکمرانی که بازمی 11حسن بیگ( آق قویونلو) ها به دوران سلطنت اوزون حسناز آن گذشت. شماری از این سفرنامه

در تکاپو برای ائتالف با وی علیه  های غربی بود ودختر حکمران مسیحی طرابوزان، موردتوجه دولت واسطه ازدواج با دسپینابه

 ایرانی و عثمانیآمدند از اصطالح زبان میعثمانیان بودند. حتی در این دوران نیز ونیزیانی که به دربار آق قویونلوهای ترک

ایرانیان عثمانیان را »نویسد: در سفرنامه خود در وصف جنگ حسن بیگ با عثمانی در کنار فرات می کردند. آنجوللواستفاده می

 (314)آنجوللو؛ در سفرنامه ونیزیان در ایران: « دنبال کردند و کشتند و اسیر کردند و نظم سپاه عثمانی بر هم خورد

                                                           
 رفتند.ای از طوایف اغوز به شمار میآق قویونلوها از طایفه بایندری بودند که خود شاخه -05 



ویژه آذربایجان است. سفرنامه بازرگان گمنام ونیزی که سرهنری بنابراین در دوره پیشا صفوی نیز هنوز نام ایران بر منطقه به 

 راویلینسون ویراستاری بخشی از آن را بر عهده داشت، توصیف ایران مدار از تبریز دارد:

بعدها به دست اسکندر مغلوب و  –رسیم به شهر بزرگ و باشکوه تبریز که مقر داریوش شاه بوده از صوفیان که بگذریم می» 

و پیوسته تختگاه شاهان ایران آنجا قرار داشته است. سلطان حسن بیگ و پس از او پسرش یعقوب سلطان در  -دمقتول ش

های وچهار میل است و مانند ونیز بارو ندارد. دارای کاخزیستند. به نظر من محیط این شهر بزرگ نزدیک به بیستاینجا می

)سفرنامه بازرگان ونیزی در ایران: های باشکوه بسیار دارد اند و خانهنروا بودهبزرگی است که یادگار شاهانی است که بر ایران فرما

 (.441)همان: کند بار دیگر در صفحه پایان سفرنامه خود شاه اسماعیل را با داریوش مقایسه میبازرگان ونیزی یک (.411

شمارد و در این توصیف نه کشور صفوی و رمیدالساندری دیگر ونیزی در دوره صفوی به این آمده است حدود کشور ایران را ب

دهنده ماهیتی برخالف عنوان موصوف استفاده کرده است که بار دیگر نشاننه از امپراطوری آذربایجان بلکه از کشور ایران به

 اش دارند، است:آنچه رامیز مهدی اف و فاروق سومر سعی در بازنمایی

محدود است به هندوستان که واقع است در میان رود گنگ و سند، از مغرب به رود دجله که کشوری که از آن شاه ایران است از مشرق » 

پیوندند... شیروان، شود و تا مرز بابل کشیده شده است و به رود فرات میکند و اکنون دیاربکر خوانده میالنهرین جدا میایران از بین

اسان، هرات، دیاربکر و گیالن که اکنون به سبب شورش مردم دچار هرج و مرج سرزمین باستانی مادها، ارس، نزدیک ارمنستان بزرگ، خر

نخجوان، شماخی و دیگر  ها تبریز پایتخت همه مملکت است. قزوین، خراسان،ترین آنشهر است که مهم 19است. کشور ایران دارای 

 .(483)دالساندری در سفرنامه ونیزیان در ایران: « برمشهرها را نام نمی

ای حضرت شاهزاده و ای نجبای معظم جمهوری ونیز، این بود آنچه با سعی و : »بردچنین پایان میاش را اینساندری سفرنامهدال 

جنابان را ترک گفته و به ام یعنی از روزی که خاک پاک شما عالیویک ماه مشاهده کردههمت در امور کشور ایران در طی مدت بیست

 (.481)همان: « امبه ونیز بازگشته کهام تا هنگامیایران رفته

 

 گیرینتیجه -0

یک از وارثان و ارث بران ای که ایران در دل آن قرارگرفته است، متضمن میراث مشترکی است که هیچجغرافیای منطقه        

متعلق به همه تنهایی مدعی تصاحب یا حقوق معنوی آن باشند. این میراث مشترک توانند بهنمی -ازجمله ایران امروز –

های متعددی از های ایرانی قرار داشتند و یا مانند بخشهای قبلی یا در جغرافیای سیاسی حکومتجوامعی است که در سده

از آن جغرافیای پهناور امروز تنها کشور ما است که  اند.زبان، فرهنگ و تمدن ایرانی بوده آسیای میانه و قفقاز که متأثر از دین،

اند که تا همین اواخر در دوره صفوی هایی مستقل شدهنشینکشد و بقیه نواحی به نام همان خانن را یدک میهنوز نام ایرا

دارد فهم متفاوتی از این میراث مشترک و گرفته است، سعی ای که آذربایجان نامبین جمهوریاند. دراینموسوم به آن بوده

 شود.المللی کردن این درک تاریخی دیده میی برای بینهااغلب برای مصرف داخلی ارائه دهد اخیراس کوشش

به این دلیل برای زمینه بخشی به این نقد حائز اهمیت دانسته شد که اراده  «جمهورالهام سیمای یک رئیس» آثاری چون

ه بررسی مفصل دهد. نگاهی کالمللی کردن درک قومی از تاریخ منطقه نشان میاقتدار سیاسی و بازوی خارجی آن را برای بین

آن در حوصله یک یا چند مقاله نیز نیست، زیرا تقریباس تمام عناصر مشترک تاریخی بین ایران و قفقاز یکایک در حال مصادره و 

خواجه  خاقانی، نظامی، خیام، های تاریخی مانند زردشت،حتی تبدیل به عنصری بر ضد ایران هستند. تقریباس تمام شخصیت

های معاصر و ازجمله ستارخان و شیخ های و گلستان، چهرهپادشاهی، قراردادهایی مانند ترکمن هایسلسله نصیر طوسی،

ای مشیخط هرحال تدوینشود. بهها میسراییهای مشترک آلت دست این افسانهتازگی تفریحات و ورزشمحمد خیابانی و به

ها را ها و ایدئولوژییرانی فارغ از منافع دولتکه ضمن استقالل فرهنگی و سیاسی کشورها میراث داری مشترک جهان ا



تواند به شاخص شدن کشورهای جدید کمک کند تا اندیشه و تالش برای تحریف و یا روایت وارونه از تضمین کند بیشتر می

ت مالک تاریخ منطقه. اگر بتوان سلسله صفوی را به علت دیوان شعری منتسب به شاه اسماعیل تُرک نامید، آیا با همین وحد

ایرانی نامید؟ اگر حضور قزلباشان ترک در سپاه صفوی  12توان دولت عثمانی را نیز به دلیل پارسی سرایی بیشتر سالطینشمی

 مسیحی شده( در ارتش عثمانی چگونه قابل توضیح است؟) دلیلی بر این ادعا است، حضور ینی چری های دونمه

قدری گسترده و غنی است باید در دام چنین منطقی افتاد. میراث جهان ایرانی بهدست بسیار است، اما نهایی ازایندوگانه     

تاریخی نگاری که مولد نفرت و غیرت باشد، عالوه  حال مشترکی در آن داشته باشند.توانند سهم مشاء و درعینکه همگان می

های وسفید دادهدهد. تحلیل سیاهمیافزایی داخلی را نیز کاهش های علمی و آداب همسایگی توان همبر ضدیت با روش

سازی از طریق بازنویسی تاریخ تر است تا مقاصد علمی. اراده سیاسی حاکم در راستای ملتتاریخی نیز به همین مقصد نزدیک

بین تغییر ترین عامل درک متفاوت و گاه متناقض تاریخی بین جوامع ایران و قفقاز هست. دراینو عنداللزوم تحریف آن مهم

طورکلی قطع کرده و این فرصت را برای دستگاه الفبا از فارسی به کریل و از کریل به التین ارتباط مردم با گذشته تاریخی را به

وارونه نگاری فراهم آورده است که تاریخ کشور جدید را بر اساس نیازهای سیاسی روز بازنویسی نمایند. روشی که در دوران 

 شد و در حقیقت یادگار همان عصر است.فاده میوفور از آن استشوروی نیز به
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 دگی ساختار قدرت در توسعه سیاسی جمهوری آذربایجاننقش بازدارن
 

ینعلبند یمهد  

 1مهدی نعلبندی                                                                                                                                      

 91/11/13تاریخ دریافت مقاله: 

 11/19/14: تاریخ پذیرش مقاله
 

 چکیده
هاي استقالل يافته از اتحاد جماهیر شوروي در قفقاز جنوبی، واجد حکومتی است عنوان يکی از جمهوري جمهوري آذربايجان به 

گیري، آن، مستلزم شناخت ابعاد مختلف انديشه و عمل سیاسی در سه مرحله شکل که تبیین موانع توسعه سیاسی و دموکراسی در

و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي ، جمهوري آذربايجان در کنار ساير جمهوري هاي  9119پس از  ل است.الحاق و استقال

استقالل يافته آسیاي میانه و قفقاز به عنوان يک واحد سیاسی مستقل پاي در معادالت سیاسی منطقه اي و جهانی گذاشته است. 

جمهوري اول:  -9اکنون سه جمهوري را تجربه کرده است: ت 9191جمهوري آذربايجان از زمان بنیانگذاري اش در سال 

جمهوري دوم: جمهوري سوسیالیستی آذربايجان شوروي، از سال  -9؛ 9191تا  9191جمهوري دموکراتیک آذربايجان، از سال 

تحقیق تاکنون. در اين پژوهش با استفاده از روش  9119جمهوري سوم: جمهوري آذربايجان، از سال  - 3و  9119تا  9191

تحلیلی به دنبال آن هستیم که به اين سوال اساسی پاسخ دهیم که قدرت سیاسی حاکم در جمهوري هاي اول، دوم و  –توصیفی 

سوم آذربايجان داراي چه ويژگی هايی می باشند؟ نتايج اين تحقیق نشان می دهد در جمهوري اول دولت بدون برخورداري از 

در عمل سیاسی ناتوان بوده است. در جمهوري دوم ساختار دولت در آذربايجان به دلیل قدرت شکل گرفته و دولتی وابسته و 

اقتدار مطلق حزب کمونیست شوروي از ماهیتی توتالیتر و روس زده برخوردار بوده است. در جمهوري سوم ويژگی موروثی 

ايجان است، و حرکت سريع آن به حکومت در بستري ظاهراً دموکراتیک از ويژگی هاي اساسی قدرت سیاسی حاکم در آذرب

 سمت قدرت مطلقه را نشان می دهد.

 

 ، قفقاز جنوبی، اتحاد جماهیر شورویتوسعه سیاسی ، دموکراسی ، جمهوری آذربایجان کلیدواژه:
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 مقدمه -4 

یشتری را به نسبت بار هویتی ب "آذربایجان "حیات جمهوری آذربایجان، واژه  گانهسههای در هر سه جمهوری از دوره 

 کهآننخستِ این واحد سیاسی؛ بیش از  گذارانانیبنکه . چه ایناست دهیکشدر معرفی این کلّ، به دوش  "جمهوری"

در سرزمینی محصور در میانه سه  "ملت -دولت"بودند که برای برپایی  هاییسوسیالیست -دموکرات باشند، ناسیونالیست

برای  "ملّت "این  ؛ وبسازند "کشور "کم داشتند تا بتوانند یک  "ملت "یک  -یشینی؛ پگریدودیکی پسینی و آن  -الحاق

های سخنرانی راهی به اندیشه های ممتد میتینگها و طنین کفالزم بود که از سطرهای روزنامه "دولت"نشستن در کنار 

و  های انقالبیها و منشویکیز، بلشویکهای آخوندگرگرا، الییستهای عملخواه، سوسیالیستهای مشروطهحزبی لیبرالیست

بزند و دولتی روزآمد، ملّتی ترک و  "کشور -ملّت -دولت "انترناسیونالیست پیدا کند؛ تا بتواند دست به ایجاد یک  انیگرااسالم

کشوری نو بسازد. فرض این مقاله آن است که ساختار قدرت در سه جمهوری اول، جمهوری دوم و جمهوری سوم نقش 

نقش بازدارندگی ساختار قدرت  کندیمی حاکم داشته است. مقاله حاضر تالش هادولتدارندگی مهمی را در توسعه سیاسی باز

ی، الحاق و استقالل با عناوین ریگشکلسیاسی جمهوری آذربایجان را در دو زیر بستر اندیشه و عمل سیاسی و در سه مقطع 

 .دهدیمی قرار موردبررسجمهوری اول تا سوم 

 

 مبانی نظری -2

 قدرت سیاسی -2-4

 جادایعنوان به – یرابطه آن با دموکراس زیو ن یاسیقدرت س یمفهوم اساس فیورود به بحث در بستر قدرت تعر یبرا 

عنوان به آن از کهیطوربه است، سیاسی مفاهیم ترینمهم سیاسی از قدرت مفهوم .رسدیبه نظر م ستهیبا -ینظر یامقدمه

 کنترل و تأثیرگذاری برای جامعه درون در گروه یا فرد یک که است قدرتی نوع سیاسی آن قدرت .شودمی یاد سیاست جوهر

. دارد وجود قدرت از نوع این آوردن دستبه برای گوناگونی هایراه سیاسی عرصه. در هستند دارا هاگروه و افراد سایر زندگی

 زیادی هاینمونه تاریخ طول در. شودیم یاد 9اقتدارعنوان به آن از اشد،ب برخوردار اجتماعی مشروعیت از وقتی سیاسی قدرت

و  هانظام همه در قدرت از سوءاستفاده موارد اینداشته است.  قدرت وجود نوع این از سیاسی قدرت صاحبان سوءاستفاده از

 عوامل و شده جمع معدودی عده دست در قدرت که گیردمی صورت دیکتاتوری و استبدادی سیاسی هاینظام در شتریب

 وجود قدرت کنترل عمومی ابزارهای سایر و سیاسی هایبحث هایزمینه و عمومی انتقاد و نقد همچون آنکننده کنترل

 مقننه، قوه سه بین سیاسی قدرت تقسیم یعنی 3"قوا تفکیک" نظریه مسیر همین در. هستند روبرو محدودیت با یا ندارند،

ریشه این فکر به ارسطو » .است جهان کشورهای تمامی تقریباس اساسی قوانین عمل مورد امروزه که دکر ظهور قضائیه و مجریه

الک در انگلستان ویژه جانهای هفدهم و هجدهم فراهم کردند، بهرسد ولی نسخه تازه آن را فیلسوفان سیاسی اروپا در سدهمی

های قانونی گذاری، اساس دموکراسییی و قانونقضا اجرایی،سه قوه  بهو مونتسکیو در فرانسه. سنت تفکیک قوای حکومت 

 (.111آشوری: )« است

 اعم دولت رسمی سیاسی رئیس او که است این شود، برخوردار سیاسی قدرت فرد از یک کهنیا برای شیوه ترینمرسوم 

 نفوذ با آن حیطه و نیست هالتدو سران به محدود سیاسی، هایقدرت. باشد امپراتور یا شاه وزیر،نخست جمهور،رئیس از

 اعمال طریق از سیاسی قدرت حفظ و تشکیل عامل ترینمهم سنتیطور . بهاست مرتبط نیز قدرت دارنده گروهِ  یا فرد اجتماعی

در نظریه سیاسی درباره نهادهای جدید، تنها دولت است که حق ». است بوده دانش کسب و ثروت یآورجمع نظامی، قدرت
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پلیس و ارتش را برای کاربستِ اقتدار خود دارد. از لحاظ نظریه اجتماعی کنونی، مشروعیت جزئی  ع نیروهایکاربردِ مشرو

فرمان گزار شود که اصلی مشترک میان فرمانروا و اساسی از کاربستِ اقتدار است، یعنی حاکمیت هنگامی حقّانی و پایدار می

 .(941 -948)همان: « ده باشدکرداری( آن را توجیه  سنت مثالس رضایت، قانونیت،)

 در .شودیدست مبهدست احزاب و هاگروه افراد، بین انتخابات طریق از سیاسی قدرت ساالر،مردم سیاسی هاینظام در

 .است خود اعضای و رهبران برای سیاسی قدرت گرفتنبه دست  سیاسی، احزاب هدف ترینمهم کنونی جهان

 

 قدرت سیاسی و دموکراسی -2-4

پردازد، وقتی به تبیین دو نظریه درباره برقراری دموکراسی می "فراسوی چپ و راست"ونی گیدنز در اثر معروف خود آنت 

ناگهان همه دموکراسی را کشف کردند! اشتیاق برای »نویسد: دهد و میاش را محبوبیت دموکراسی قرار میمدخل بحث

کاری قدیمی و سوسیالیسم ، ولی محافظهبوده استهای سیاسی لیبرال های فلسفهحکومت دموکراتیک از دیرباز یکی از ویژگی

 کیبه توان اندیشمندی سیاسی را پیدا کرد که هر روی، آیا امروزه میاند. بهانقالبی همیشه با دموکراسی برخورد سردی داشته

رسمی دموکراتیک تردید دارند، نیز  معنا دموکرات نباشد؟ حتی کسانی همچون نویسندگان نولیبرال که درباره کارآیی نهادهای

سازد که سیاست دموکراتیک تواند برقرار ، بازار سطحی از دموکراسی را میهاآناند. به نظر هوادار برقراری دموکراسی گشته

در بسیاری از  1111تواند به آن برسد. وانگهی، دلبستگی به دموکراسی محدود به سطح نظری نیست. از اوایل دهه نمی

حزبی سازند. برای های اقتدارگرا یا تکتا نظام چندحزبی را جایگزین حکومت اندگرفتهانجامهایی رهای جهان کوششکشو

اند تا حکومت مبتنی بر قانون اساسی و ، تنها در آفریقا بیش از بیست کشور کوشیده1113تا اواسط  1111نمونه، از سال 

، کمونیسم دیگر وجود ندارد و فرمانروایی خوردهشکست... فاشیسم دیری است که  نهادهای پارلمانی دموکراتیک را برقرار کنند

ی در پهنه اقتصادی، تنها نظامی است که دارهیسرماتواند حکومت کارآمدی را برپا کند. لیبرال دموکراسی همراه با نظامی نمی

 (.121: 1318)گیدنز، « مانده استپابرجای 

کند مقابله می باقدرتجریان استقرار دموکراسی »نکته از او که؛  کینیاجز  میکنیمر نظصرف 4گرفتن بحث گیدنزاز پی

خواهد این رابطه میان افراد برابر یا رابطه میان افرادی تبدیل کند، حال می مذاکره شدهکوشد آن را به یک نوع رابطه و می

 (.919همان: )« متفاوت باشد بااقتدار

 ایو نیز دانست. دولت  "قدرت و حق"و نیز رابطه  "دولت و جامعه"توان به بیانی رابطه یرابطه قدرت و دموکراسی را م

ها را دارد و از طرف دیگر جامعه هم با ویژگی متکثرش میل به مشارکت و گاهی ی بخشتمامبه نمودقدرت میل به گسترش و 

( بر اساس افتهی)توسعهو جامعه مدنی  افتهیتوسعهت پردازان در تعریف دولمقابله با سیطره قدرت دارد. پژوهشگران و نظریه

ها بر ساخت جامعه تأکید اند. دموکراتیکمیل به دولت و جامعه، توسعه سیاسی را درگرو تقویت دولت یا جامعه مدنی دانسته

ان نظم سیاسی را بر کارو محافظه اندی بیشتر نیروهای سیاسی را نشان توسعه سیاسی بیشتر گرفتهاافتهیسازماناند و کرده

ی، توان بلعیدن جامعه را دارد و جامعه قو اریبسشک دولت اند. بیاند و به حمایت دولت برخاستهتنوع اجتماعی رجحان داده

 منجر شود. ومرجهرجتواند دولت را در ایجاد نظم ناتوان کند و به بروز مدنی قوی می

                                                           
گوید این رهیافت تنها با فروپاشی کمونیسم نامد و میکشد که یکی را متعارف میگیدنز در این بحث دو رهیافت درباره دموکراسی را پیش می - 4

داری رود. او در همین موضع در بررسی رابطه دموکراسی و سرمایهکار می است؛ و این رهیافت برای کمک به تبیین همین فروپاشیدگی بهتهمتعارف گش

ل های نهادهای لیبراو در ادامه ضمن بیان دیدگاه خود، بخشی از جذابیت پردازدها میبه بیان دیدگاه فوکویاما و تفاوت آن با دیدگاه نولیبرال

 های اصلی کتب گیدنز است.، یکی از محورها و ویژگیشدنیجهاندر بستر  یشناختجامعهگریزی و تبیین کند. جزمیتدموکراتیک را بیان و واکاوی می



های خود بر تعاریف کالسیک هر دو حوزه )علوم سیاسی میل مؤلفهاست که با تح شدنیجهانچالش دیگر در این میان، 

المللی دولت بین"، "1دولت حداقل"های متعدد را موجب و منجر به ظهور مفاهیم جدیدی مانند ی(، بازتعریفشناسجامعهو 

 .شده است "المللیجامعه جهانی بین"و  "جامعه مدنی جهانی"، "شده

 

 ی تحقیقهاداده -3

 گی در غیاب قدرتوارهری اول: دولتجمهو -3-4

دولت در جمهوری اول آغاز شد، اما موفق به گذار نشد. از سه مفهوم دولت، کشور و ملت، دو مفهوم کشور و ملت تجلی  

و مصداق بیرونی یافتند ولی مفهوم دولت در این میان با مرگی زودرس ناکام ماند. دلیل این ناکامی هم در اندیشه سیاسی 

گیری عملی آن ریشه دارد. دولت در جمهوری اول، حیات در امتداد و سایه قدرتی این دولت و هم در نحوه شکل موجدان

مجبور به ترک صحنه سیاسی  ای و جهانیمنطقه کیتیژئوپلجست و در غیاب قدرت شکل گرفت و در تغییرات را می تربزرگ

 شد.

 

 دولت وابسته -3-4-4

 نوظهوربه ایجاد دولتی ملی در کشوری  کهآنی خود، بیشتر از ایترکگ قطارانهمه در کنار ها متجددانی بودند کمساواتی

نظر داشته باشند به ایجاد ملتی ترک نظر داشتند تا ایجاد دولتی ملی در کشوری نوظهور. جمهوری آذربایجان در نظر رهبران 

عثمانی و ترکیه در حال  زوالروبه "2دولت علیه"کمک بایست دولتی ترک را با جمهوری اول، ملت و کشوری ترک بود که می

است. این جمهوری  شدهلیتشکظهور شکل ب. جمهوری آذربایجان اولین حکومت جمهوری است که در جهان اسالم 

تشکیل این حکومت ترک  .(2-1: زادهرسول) "ی کوچک استاهیترک، گریدعبارتبهیک حکومت ترک است؛  حالنیدرع

اندیشه و ایدئولوژی و هم در عمل؛ مستظهر به پشتیبانی دولت علیه بود. این استظهار تنها محدود به آزادی کوچک، هم در 

بین دولت جمهوری نوظهور و دولت  1111ژوئن  4ای که در معاهده 4باکو با هدایت نوری پاشا نبود، بلکه بر اساس بند 

شت جهت اعاده امنیت و آرامش در کشور از ترکیه کمک نظامی جمهوری آذربایجان حق دا»عثمانی در باطوم منعقد گردید 

 (.19)همان: « درخواست نماید

دولت در جمهوری اول، متجددانی بودند که با قواعد عمل سیاسی آشنایی نداشتند و دولتی را تشکیل  دهندگانلیتشک

های فاتح باکو در پایان ود و از نگاه بلشویکب 8خواهیها جداییدادند که سرباز و ارتش نداشت. این عمل سیاسی از نگاه روس

 .آمدیم حساببههمین دولت، فروختن کشور به امپریالیسم انگلیس 

، همان استقاللی بود که از سوی نمایندگان بخش 1111دولت جمهوری آذربایجان در نگاه پدیدآورندگان آن در 

ای حاصل از اجماع به تشکیل کابینه در گنجه شد. کابینه خان خوییسکی موفققفقاز در تفلیس اعالم و فتحعلی نینشعهیش

پاشا و سپس که در غیاب قدرت نظامی برای انتقال از گنجه به باکو ابتدا نیازمند نیروهای نظامی نوری 1بخشی از الیت سیاسی

 اش.نینفر نیروی نظامی در کل قلمرو حکمرا 1111در باکو نیازمند ژنرال تامسون انگلیسی بود. دولتی با 
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 زاده است.عبارت از رسول - 2
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 توانسته بودیافت و نمود می "یفرقه س تیتورک عدم مرکز"و تشکیل  "سیمرکزیت فرقهتورک عدم"و  "مساوت"گرا که در وحدت الیت ترک - 1

 آورد. به دستها را در تشکیل کابینه همراهی بخشی از سایر گروه



مندی آن را در اختیار نداشتند ای نوظهور بود که دانش و تجربه قاعدهبنابراین مناسبات قدرت برای دولت مساوات، پدیده

و در برزخ افول تزاریسم و ظهور بلشویسم مجالی برای اندوختن این دانش و تجربه را نیز نیافتند و دولت نیز موفق به پیمودن 

 توسعه نشد. مسیر تشکیل تا استقرار و

 

 ناتوان در عمل سیاسی -3-4-2

یکی از عمده دالیل نا آشنایی دولتمردان جمهوری اول با قواعد قدرت، قانون معافیت مسلمانان از خدمت سربازی در  

باطن،  اما در؛ بود شدهدادهالظاهر امتیازی بود که به آنان مسلمانان از خدمت نظام معاف بودند و این علی»روسیه تزاری بود. 

همیشه زیر سؤال بود. ملتی که روح جنگاوری را فراموش  صداقتشاندست مردمی بدهند که خواستند اسلحه به ها نمیروس

احتمال خطر برای روسیه کمتر  بیترت نیبدتواند نیروی نامنظمی تشکیل دهد و ، در مقابل وقایع احتمالی، تنها میکرده باشد

ها موظف به خدمت نظام بودند، به اصول نظامی دفاعی ها یعنی ارامنه و گرجیان آذربایجانیهمسایگ کهییازآنجاخواهد بود. 

ها و . جایی که ژنرالکرده بودندها را نیز فراموش نشینمسلمانان حتی اصول نظامی دوران خان کهیدرحالآشنایی داشتند. 

شمار بود. کسب مقام فرمانداری یک شهرستان برای یک های مسیحی فراوان بودند، تعداد افسران آذربایجانی انگشتسرهنگ

ای باالتر از مترجمی یی که رتبههاآنآمد. در مورد کارمندان مسلمان دادسراها نیز باید گفت که مسلمان از نوادر به شمار می

 .(21)همان: « خوردداشتند به چشم نمی

ه در خارج از گنجه و باکو تشکیل شد و پس از انتقال بود ک "1دولت آزاد"یک  درواقعدولت اول خوییسکی در تفلیس، 

برای انتقال قدرت از مسکو به باکو و از حکومت  "11دولت موقت "دولت دوم خوییسکی( نیز نتوانست کارکرد )به گنجه 

 سلطنتی به جمهوری را طی کند.

قرار برای دولت در جمهوری عدم شناخت کافی دولتمردان از مختصات صحنه سیاسی یکی از دالیل عدم توفیق در است

عنوان وام به حکومت  92میلیون روبلی به  11های دولت افزود. کمک مالی اول بود که در غیاب قدرت نظامی بر سیاهه ناکامی

 حکومت خودخوانده محلی تِرِک داغستان( در مبارزه با دنیکین تزاریست، رد درخواست مساعدت چیچرین)قفقاز شمالی 

خورده دنیکین در بندر باکو نشان از گی ارتش شکستو قبول پناهند روسی( برای امحاء کامل ارتش دنیکیننماینده بلشویک )

 های قدرت در نزد دولتمردان جمهوری اول دارد.فقر دانش و مهارت بازی با مؤلفه

بتدایی توسعه را دولت در جمهوری اول مراحل استقرار و توسعه قدرت را طی نکرد و از این منظر نتوانست مراحل ا 

های الیت را بر پیشانی داشت، حاصل اجماع همه گروه "دموکراتیک "پشت سر بگذارد. از دیگر سو این دولت که عنوان 

 "و  "ملیت"، "طبقه "بود که در نزاع سه مفهوم  گرفتهشکلاالحزابی گرایانه با توافق بینسیاسی نبود و در بستری نخبه

گرفت، روسیه حکومتی منشویکی قدرت را به دست می 1118آمد. شاید اگر از دل انقالب اکتبر  ؛ طبقه بر ملیت فائق"امت

یافت، اما از بخت سیاه مساواتیان بود که با و به تبع آن توسعه می دولت جمهوری اول نیز شانس بیشتری برای بقاء و استقرار

الملل نیز تغییر کرد و در توازن جدید قوا همه بادها ظام بینفروکش کردن دو طوفان جنگ جهانی اول و انقالب اکتبر روسیه، ن

 وزید.به سمت شمال می

الملل و دولت در جمهوری اول، زاییده قبض و بسط نفوذ دو قدرت خارجی بود و با تغییر توازن قوا در نظام بین درواقع

 جدید را داشت. درصحنهو نه حتی توان انزوا  آن توازن جدید قوا در منطقه، نه توان نظامی و سیاسی ورود به بازی تبعبه
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 جمهوری دوم: هژمونی حزب کمونیست -3-2

گرایانه شد که منجر به اخذ عنوان لنین در آغاز جمهوری دوم بازتعریفی طبقه شدهدادهحق تعیین سرنوشت وعده 

به همگان، بلکه به ارباب سعی  حق تعیین سرنوشت نه»کمونیست از سوی تمامی احزاب اشتراکی مخالف دولت مساوات شد: 

ارباب سعی در این بازتعریف، طبقه کارگر بود و این بازتعریف نشان از تفوق طبقه بر ملیت در عمل  (41)همان: « تعلق دارد

و  جانیآذربا یستیالیسوس یشورو یحاکم در جمهور یاسیعنوان حزب سبه جانیآذربا ستیحزب کمونسیاسی داشت. 

با که مقارن  1111سپتامبر  12شد و تا  لیتشک 1191 هیفور 91 خیدر تاری، شورو ریاتحاد جماه ستیناز حزب کمو یاشاخه

دار رقیب را عهده، وظیفه ترسیم دموکراسی در میدانی بیمنحل شد یطور رسمبه یشورو ریاتحاد جماه یاسیس اتیح انیپا

 شد.

ی بود ستیالیسوس یشورو ریاتحاد جماه ۀگانپانزده یهایاز جمهور یکی جانیآذربایِ ستیالیسوس یشورو یجمهورو اما  

 یشورو یجمهور یعال یشورا ت،یارگان حاکم نیتریعالداشت.  تیم فعال 1138مارس  14مصوب  یقانون اساس یۀبر پا که

 کینتخاب نفر حق ا 19111هر  بیو به تقر نددشیانتخاب م بارکیسال  4آن هر  ندگانیکه نما بود جانیآذربا یستیالیسوس

 یستیالیسوس یشورو یجمهور یعال یشورا ۀسیرئ أتیه ی،جمهور یعال یدر فواصل جلسات شورا داشتند.را  ندهینما

 ی. جمهورنددشیم دهیبرگز یعال یدر جلسات شورا رانیوز ی. شوراشدیمحسوب م تیارگان حاکم نیتریعال جانیآذربا

باغ هخودمختار قر تیخودمختار نخجوان و وال یستیالیسوس یروشو یمشتمل بر جمهور جانیآذربا یستیالیسوس یشورو

 داشتند تیّعضو یاتحاد شورو یعال یشورا یهاتیّملّ یدر شورا ندهینما 39 جانیآذربا یاز جمهور.. .بود یکوهستان

(www.cgie.org.ir(.11 

 حزب از وجه دموکراتیک 19ونیست شوروی بود که توسط دفتر سیاسیِقدرت در اتحاد شوروی در انحصار حزب کم 

در قلمرو اتحاد شوروی  14و پلیس مخفی 13شد و اقتدار خود را با استفاده از ارتش سرخدموکراسی در یک حزب( برخوردار می)

و  یگذارقانون ینهاد اصل ،شدیشناخته م سهیرئئتیعنوان هبه 1122تا  1119که از  یاسیدفتر سکرد. نهادینه می

قرار بود  ی. در تئورشدیم لیتشک یمرکز تهیکم یاعضا نینهاد از باالتر نیبود. ا یاتحاد شورو ستیحزب کمون یگذاراستیس

 نیتا ب شودیانتخاب م تهیکم نیباشد که توسط خود ا یمرکز تهیکم یاسیعنوان مشاور سبه "یمرکز تهیکم یاسیدفتر س"

 گو بود و انتخاب و عزل آن به عهدهپاسخ یمرکز تهیبه کم یاسیکند. دفتر س یقط حزب را( رهبرحزب را )و ف تهیجلسات کم

تر از مهم یو نقش گرفتیرا م یاسیمهم س ماتینفوذ داشت و اکثر تصم ریرا ز تهیکم یاسیعمل دفتر س در اما بود؛ تهیکم نای

اکثر  رایشد ز دهیکش زیاز حزب به درون خود دولت ننهاد  نیداشت. کنترل ا یمرکز تهیو کم یعال ه حزب، شورایکنگر

در  یاسیدفتر س یهااستیموجود نقش س یو بانظم حزب شتنددا اریدولت را هم در اخت یهاپست نیترکارمندان حزب مهم

 بود. شدهنیتضم زین یدولت یهاروند سازمان نییتع

 1111هشتم حزب در  کند و پس از کنگره ییا راهنماکرد تا انقالب ر یگذارهیرا پا یاسیدفتر س 1118 سال در نیلن

 ،یتروتسک ن،یعضو داشت: لن 1حزب تنها  یاسیدفتر س نیشد. اول لیتبد یدر شورو یاسینهاد عمالس به مرکز قدرت س نای

 یاسیسدفتر  یدیکل یاما عمالس اعضا شدیانتخاب م نییاز پا یاسیدفتر س یدر تئور گرچه .ینسکیلوکامنف و کرست ن،یاستال

حزب  یکه در آن رهبر یاپروسه نیاستال یرهبر تحت .بودند رگذاریتأث یحزب ماتیدر تصم داسی( شدنی)و مسلماس خود لن
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را  یمرکز تهیکم یو حت یاسیدفتر س بی( ترکنیکل )استال ریشد که عمالس دب لیتبد یهرم یکامالس به موضوع شدیانتخاب م

 .کردیانتخاب م

 14مختلف متفاوت بود؛ اما معموالس از  هایآن در دوره ( داشت و اندازهینامزد )بدون حق ر  ایل کام یاعضا یاسیس دفتر

کل حزب )که معموالس صدر  رینداشت اما دب یصدر رسم یاسی. گرچه دفتر سشدیم لیعضو کامل و هشت عضو نامزد تشک

بودند  یآنان یاسیدفتر س یاعضا نیالس قدرتمندترداشت. عم زیرا ن یاسیدر دفتر س ینقش اصل شهیبود( هم زین یمرکز تهیکم

. آمدیبه شمار م یاسیعضو دفتر س نیتریقو زیکل حزب ن ریبودند و دب زیحزب ن یمرکز تهیکم رخانهیکه در ضمن عضو دب

اند و رد بودهم یاسیدفتر س یاعضا ثراک خیبرخوردار نبود. در تار یدو نهاد عضو بود از نفوذ چندان نیاز ا یکیتنها در یاگر کس

 .نهاد بوده است نیعضو ا یندرت زنبه

دفتر  1111را به مجلس منتقل کرد و از آگوست  یاسیو هشتم حزب، قدرت دفتر س ستیکنگره ب 1111سال  در

 .(http://fa.wikipedia.org) منحل شد یاسیس

: داشته استهای متعدد نام»منیتی اتحاد شوروی برای امنیت داخلی بود که پلیس مخفی در اتحاد شوروی، بازوی ا

بار پلیس مخفی  1114در سال  11.دِ  .وِ.کا و سپس اِن. 11.پ.اوگ و پس از آن اُ. 18در دوران لنین، گ.پ.او 12و وِچکا 11چکا

 .(21: 1312ماتیوز، )« گردید 91تجدید سازمان یافت و مبدل به کا.گ.ب گرید

ی هایجمهوردر –اد جماهیر شوروی مرکزگرا و متعلق به حزب کمونیست بود و دموکراسی و فدرالیسم قدرت در اتح

را در دست  اجراحزب کمونیست بود و حزب؛ تمامی مجاری تصمیم و  مفاهیمی تبلیغاتی بودند. دولت، همان -فاقد ارتش

شین تبلیغاتی شوروی در قالب اخبار رادیو و نقش حزب کمونیست در حکومت اتحاد شوروی، تعمداس مبهم بود. ما»داشت. 

 (.12)همان: « پی تکرار شوددرکرد که افسانه استقالل حزب از دولت، پیتلویزیون، کمک می

های اتحاد جماهیر شوروی را تابع و همه جمهوری کرده هرم حزبی، ساختار قدرت را در اتحاد جماهیر شوروی مطلقه

ها و اعتبارات از مسکو ابالغ شدند؛ و همه تصمیممنابع برای مسکو بودند و به مسکو ارسال میمسکو کرده بود. همه نیروها و 

 شدند.می

 

 اندیشه اشتراکی برای قدرت مطلقه روسی -3-2-4

به وجود  "ملت شوروی "عرضه شد.  91ایهای تودهرا گرفت و دموکراسی "ملت"جای  "توده"در اتحاد جماهیر شوروی  

آیین رایج )حدود  بر اساساند، ولی با مردمی روبرو هستیم که شهروندان شوروی»ه به کشوری به نام شوروی نیامد و در نگا

در این نظام که بعد از جنگ دوم جهانی به یکی از دو  (.111: 1381فوشه، )« بردندهشتاد( ملت، نه ملیت، در آنجا به سر می

های اتحاد، با ساختار روسی قدرت هروندان شوروی در همه جمهوریالملل نیز تبدیل شد، همه شقطب قدرت در نظام بین

 مواجه بودند که سمبل آن پرچم سرخ داس و چکش بود.

اف آذربایجانی دفتر سیاسی، بعد از کنار رفتن حیدر علی»مقصد نهایی همه دبیران اول راه یافتن به پولیت برو بود. 

اهل  93اهل اوکراین و شواردنادزه 99روس نیستند؛ شربیتسکی هاآندو نفر  ( شامل ده عضو است که1118)اکتبر سال 
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البدل دفتر عنوان وزیر امور خارجه، نامبرده سمت نمایندگی این جمهوری را ندارد(. از میان هشت عضو علیبه)گرجستان 

 دفتر سیاسی نبودنداهل بالروس بود. شش عضو دیگر کمیته مرکزی که در  94سیاسی نیز تنها یکی روس نبود و او اسلیونکف

؛ بودند ، مسؤول روابط با کشورهای عضو اردوگاه...( همگی روس92، مسؤول سیاست خارجی؛ و مِدوِدوف91)مانند دوبرینین

ویک بیست -های مختلفدر پست هاآنبدون شمارش مکرر  –و چهار رهبر عالی حزب کمونیست  بنابراین از مجموع بیست

 (.111 -111)همان: « نفر روس هستند

توسط او عدول از کمونیسم و به تعویق  91لنین به تقویت دولت انجامید، سیاست اقتصادی نِپ 98اگر کمونیسم جنگی

انداختن نظام اشتراکی بود که با کمونیسم در یک کشور استالین ادامه یافت و از انقالب جهانی عدول کرد. مزارع اشتراکی، 

های دوران و سیاست 1131تا  1134های ی، ایجاد طبقه نخبه شوروی، تصفیهصنعتی کردن دولتی، آموزش و پرورش استالین

ی به تقویت دولت و حزب کمونیست انجامید و جز اندکی فضای باز که با اصالح قانون انتخابات در دوران همگجنگ سرد، 

)همان:  «دو تا سه ر ی باشندنخبگان حزبی دارای  کهیدرحال، داشته باشدهر فرد معمولی یک ر ی »انجام شد تا  91گورباچف

 :کردیمهمواره دولت و حزب تقویت شدند. لنین نیاز به دولت را موقت معرفی  .(111

 نظراختالفها ی، درباره از میان بردن دولت با آنارشیستروچیهبهپرولتاریا جز برای مدتی کوتاه به دولت نیازی ندارد. ما »

ای گذرا از ابزارهای ... قدرت دولت علیه گونهیابی به این هدف الزم است که بهدست کنیم که براینداریم. فقط ما تأکید می

که برای از میان بردن طبقات، دیکتاتوری گذرای طبقه ستمدیده یا رنجبر الزم  گونههماناستثمارکنندگان بهره بگیریم، 

 (.312: 1383)شوالیه، «است

الملل دوقطبی تبدیل نظام بین ابرقدرتبه یکی از  هفتادسالهر روندی روسی د مدتکوتاهاین دیکتاتوری گذرا و دولت 

های درون اتحاد شوروی ای کالن برای ملتاستثمار بهره گرفته شود، به استثمارکننده هیبرعلشد. دولتی که قرار بود از توانش 

 تبدیل شد.

محور را هرمی و مرکزگرا و روس حزب کمونیست چیزی جز دولت اتحاد جماهیر شوروی نبود. حزب همان ساختار 

داشت که دولت. شاید این مقدمه مجالی را فراهم آورده است که اسامی دبیران اول حزب کمونیست شوروی سوسیالیستی 

( تنها یک نفر از آنان به پولیت برو راه 1111تا  1191از )ساله  81ای پانزده نفره در بازه زمانی قید شود. سیاهه 31آذربایجان

جمهور آذربایجان بر رییس عنوانبهنیز  9113تا  1113این جدول جا گرفته است و از  31فردی که نام او در ردیف ششم یافت؛

 را نشان 1111تا  1191ر س هرم قدرت جای گرفت. جدول زیر اسامی دبیران حزب کمونیست آذربایجان در بازه زمانی 

 .دهدیم
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 SSR (AKP)ان فهرست دبیران اول حزب کمونیست آذربایج

 زمان حضور در حزب کمونیست شوروی اسامی دبیران ردیف

 1191اکتبر  93تا  1191 هیفور 19 افحسین میرزا داوود 1

 1191تا جوالی  1191اکتبر  93 کامینسکی گریگوری 9

 1133دسامبر  19تا  1133ژانویه  1 روبنوف )مکرچیان( روبن 3

 1111ژوئن  19تا  1114فوریه  8 امام مصطفایف 4

 1121جوالی،  14، 1111، 11ژوئیه  11 ولی آخوندوف 1

 1119دسامبر  3تا  1121 هیژوئ 14 حیدر علی اف 2

 1111می  91تا  1119دسامبر  3 کامران باقروف 8

 1111ژانویه  91تا  1111 یم 91 وزیروف عبدالرحمن 1

 1111سپتامبر  12تا  1111 هیژانو 94 افمطلب ایاز 1

 1192تا ژوئن  1191ژوئیه  ئی کیروفسرگ 11

 مرداد 1192ژانویه  میرزویان لوون 11

 1131تا ژوئن  1191آگوست  گیکالو نیکوالی 19

 1133تا آبان  1131ژوئن،  والدیمیرپالونسکی 13

 1113تا جوالی  1133نوامبر  باقروف میرجعفر 14

 1114تا فوریه  1113ژوئیه  میرتیموریعقوبف 11

 

که در سال  بودذربایجان آکمونیست حزب از اعضای  بودنیز که به ضدیت با کمونیسم مشهور   39بیگائلچی ابوالفضل

 .(http://en.wikipedia.org) ه بودبه عضویت این حزب درآمد 1189

های پیرامونی معمول این است که دبیر هوریدر جم»ها نیز از خصوصیت روسی برخوردار بود. سطح قدرت در جمهوری 

های ... در پی شورششده استشمردهی قزاقستان محترم استثنابهاول دارای ملیت جمهوری و دبیر دوم روس باشد. این الگو 

 (.111شه: فو) «داد 34نام کولبیندبیر اول قزاق، جای خود را به یک نفر روس به 33آتا رخ داد، کونایف-آمیزی که در آلماخشونت

در زمان حکومت  که ثابت باقرافبود.  کپارچهدر این ساختار قدرت روسی، ارتش سرخ، اقتصاد و صنعت؛ اشتراکی! ی

 گوید:، میرییس پتروشیمی باکو بودشوروی 

را که  یبزرگ نفت یهاشرکتها روس 4254سال از  که هست ادمیجمع شد.  هیدر روس زیچهمه د،یکه پاش یاقتصاد شورو» 

 (.34: 319)نعلبندی،« فرستادندیم هیکردند و به روسیدر باکو بودند، جمع م

همه مناسبات داخلی قدرت در اتحاد جماهیر شوروی بر مدار سیاست خارجی مسکو و متناسب با جایگاه آن در نظام دوقطبی  

بودند؛ و حکومت شوروی برای  ها روسشد. از نگاه آنان که خارج از شوروی بودند، همه شورویقدرت جهانی تنظیم می

، نقطه پایان حاکمیت حزب 1111شهروندان شوروی، حکومت حزب کمونیسم بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

ها از رسمیت افتاد و در واحدهای سیاسی نوظهور، اغلب کمونیست نیز بود. اقتدار حزب کمونیست شوروی در همه جمهوری

داری کیه زدند از اعضای حزب کمونیست بودند که برای گذار به دوران دموکراسی و سرمایهکسانی که بر هرم قدرت ت
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ی حاصل آمد، ستیکمون -ترِ اقتدارِ روسیهای پیشهای جدیدِ دورانِ گذار و آموزه. آنچه از تلفیق آموزهکردندیمبسترسازی 

 ...کشندیموان جمهوری را با خود یدک در اغلب این واحدهای سیاسی بود که عن "اقتدارگراییشبه"استقرار 

 جمهوری سوم: مونارشوکراسی -3-3

حکومت کوتاه و ناکام ائلچی بیگ در جمهوری آذربایجان از منظر ساختار قدرت نیز شبیه حکومت مساواتیان بود، یعنی  

( هم با افیعلحیدر )درت اما در دولت بعدی، بازیگر اصلی ق؛ ناتوان در عمل سیاسی و ناآشنا به قواعد ساخت قدرت بود

دبیر اولی حزب  واسطهبهو هم  و هم با ساختار قدرت نظامی و امنیتی آشنا بود ساختار قدرت در اتحاد جماهیر شوروی

با جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان آشنایی کامل داشت. آشنایی با  1119تا  1121ساله  13کمونیست در بازه زمانی 

گونه بچیند که برای بقاء قدرت الزم که در صورت نیاز، صحنه را آن دادیمدست را به این بازیگر چیره قواعد قدرت این امکان

 است.

 

 و ساختار قدرت 35قانون اساسی -3-3-4

نوامبر سال  91ترین سند قانونی این کشور است که در اصل، مهم 111قانون اساسی جمهوری آذربایجان مشتمل بر  

برای اولین بار، بر اساس  یالدیم 9119آگوست  94این قانون در . جلس ملی به تصویب رسیدمیالدی، توسط م 1111

 یادو دوره تیمیالدی انجام شد، لغو محدود 9111مارس سال  11دوم که در  یپرسهمه در. اصالح شد یعموم یپرسهمه

ماده قانون اساسی  91تغییرات در  پرسی انجام اصالحات وچنین در این همهشده. همگذاشته  یبه ر یجمهوراستیر

ها، تعویق انتخابات پارلمانی در صورت عملیات نظامی، کردن قدرت رسانه محدود .بود شدهینیبشیجمهوری آذربایجان پ

سای جمهوری سابق آذربایجان از آن جمله ؤمالی ر نیممنوعیت ضبط ویدیویی و صوتی، تهیه عکس برخالف میل افراد و تأم

قانون اساسی تغییرناپذیر بوده، حتی به رفراندوم نیز نباید  1 و 8 و 2 و 9و  1قانون اساسی مواد  111بر ماده برا» .بودند

این مواد به منبع قدرت، حاکمیت مردم، ممنوعیت غصب قدرت، حکومت آذربایجان و ر س  (112: 1319واحدی، ) «گذاشته شود

 شوند.حکومت آذربایجان مربوط می

ی برای ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان در نظر گرفته است، رژیمی مبتنی بر تفکیک و استقالل قانون اساس آنچه

گانه نظام . در این قانون قوای سهداده استجمهور قواست که بیشترین اختیارات قانونی را به قوه مجریه و شخص رییس

، قانون 148کوالر فعالیت کنند. بر اساس اصل صورت هماهنگ و مستقل از هم در چهارچوبی الئیک و سسیاسی کشور به

 و اساس نظام قانونی کشور است. اساسی میثاق ملی کشور و باالترین قدرت قانونی، دارای قدرت قانونی مستقیم

 

 ساختار قدرت و قانون اساسی -3-3-2

شده در قانون اساسی تار ترسیمای با ساخهای ساختاری، محلی و عشیرهساختار واقعی قدرت در جمهوری آذربایجان، فاصله 

 شدهانیبجمهوری آذربایجان دارد. قانون اساسی در ساختار قدرت موجود در صحنه سیاسی جمهوری آذربایجان، سه ویژگیِ 

ای ساخت قدرت تن به تغییر و حتی انتقال این اقتضائات محلی و عشیره تناسببهرا در سایه قدرت واجد است و  148در اصل 

اتحاد جماهیر  "دموکراسی در یک حزب "گفت سیاست توانیمدهد. می جمهورسییربه هرم قدرت و شخص سه ویژگی 

هایی از آن را در میان توان نمونههایی میگرا برای ساختار قدرت به یادگار گذاشت که با اندک تفاوتشوروی خصلتی مطلقه

ین موانع توسعه سیاسی و دموکراسی در بستر ساختار قدرت از اتحاد جماهیر شوروی دید. تبی جداشدههای تمامی جمهوری
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طلبد؛ چه اینکه گاهی توصیف صحنه، تحلیل و تبیین موانع استقرار در جمهوری سوم، آشنایی توصیفی با ساختار موجود را می

 دموکراسی و توسعه سیاسی را دارا خواهد بود.

ولیت اصلی امنیت ملی و ؤح دولتی باید شکل گیرد. مسشهروندان، پلورالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و صل» 

ولیت و اختیار هستند. در این ساختار ؤها نیز دارای مسجمهور است ولی سایر بخشیسیبرقراری نظم داخلی به عهده ر

ی و های امنیتی و انتظاممراتب وظیفه تعیین سیاستو وزرای مربوطه با رعایت سلسله ریوزبه همراه نخست جمهورسیرئ

 .(181-124همان: )« استدار هستند. تصویب لوایح دولتی نیز بر عهده مجلس ملی برقراری نظم را عهده

 :است ویژگی سه واجد اساسی، قانون در تبیینی ساختار با قدرت واقعی ساختار تمایزات

 برد.مطلقه می ریاستِ هرم قدرت بر حزب حاکم، قدرت را مانند دوران شوروی به سمت قدرت تمایز ساختاری:  .1

 دهند.ها تشکیل می: طیف غالب در ساختار قدرت را نخجوانیتمایز محلی .2

 اف است.: قدرت در انحصار خاندان علیایتمایز عشیره .3

است، از بحث  شدهپرداختهگرایی گرایی و دولتبا توجه به اینکه در بخش مربوط به ساختار قدرت در جمهوری به مطلقه 

 "دهد. ها میشباهت ساختاری موجود؛ خبر از تداوم تقویت دولت در تمامی عرصه چراکهشود، تناب میمفصل رد این باب اج

ی اعتمادیبهای فرهنگ سیاسی جمهوری آذربایجان است که در عین ستایش قدرت با یکی از مؤلفه "32لیکچیدولت

به  38وییت ان در توجه بسیار ویژه تلویزیون دولتی آذ.توگرایی مفرط را مینسبت به آن نیز همراه است. نمونه آشکار این دولت

تر اش پررنگلیک در نخجوان و شبکه تلویزیونیشود. دولتچیبرگزار می جمهورسییرمراسم ویژه دولتی دید که با حضور 

 ران است.ها در ساختار قدرت بیش از دیگاف است و حضور و اقتدار نخجوانینخجوان هم خاستگاه حیدر علی چراکهاست، 

باره و فراگیر در سایه کاریزمای حیدر ها در قدرت است. حضوری یکگرایی در ساختار قدرت، زادۀ حضور نخجوانیمحلی

 گوید:در این باره می 31آغا محمدافاف اتفاق افتاده است. علیعلی

 اهمیت شناسایی اگرچه. کندمی ایفا مهمی نقش آذربایجان سیاسیدرصحنه  هم هنوز یامنطقه و محلی وابستگی» 

 رسدمی نظر به ولی است، آذربایجان جمهوری سیاسیدرصحنه  عامل این ریتأث مورد در تحقیقات مسئله نیازمند این

، 4223 ژوئن حادثه جهی... درنتباشدمی آذربایجان اهالی سیاسی ذهنیت کنندهنییتع ودهنده شکل عامل مسئله این

 وطن، رهایی را آن دیگر برخی کمونیسم، دوباره خیزش را حادثه این برخی. ادد روی آذربایجان حاکمیت در تغییر

. خواندند جامعه در منشانه والیت حاکمیت سنت تقویت و جامعه در غیردموکراتیک تمایالت بروز نیز دیگر برخی

 آذربایجان اجتماعی تاریخ نظرنقطه از را حادثه این اگر. است شواهدی بر مبتنی هاارزیابی این از یک هر ،درواقع

 شکل پرمدعاترین و ترینمتشکل ، حاکمیت4223 ژوئن کودتای حادثه که گرددمی مالحظه دهیم، قرار یموردبررس

 سایه در گروه ، این4223 سال از بعد دوره در. است ارمنستانی ـ نخجوانی گروه یعنی گرایی؛محل و گراییمنطقه

 مشخصه که مرکزی نظارت فقدان. بخشد تحکیم جیتدربه را خود موقعیت توانست هاگروه دیگر توان و قدرت کاهش

 در کالن گیریشکل فرایند شروع. انجامید آذربایجان جامعه در گراییطایفه دیکتاتوری ظهور به بود، شوروی دوره

 (.8 شماره: 1314 ،ایراس)  «32داد بروز نیز را خود ماهیت 74دهه  هایسال در حاکم ایمنطقه گروه داخل
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 دولتی یهااستیس شعبه شناسی باستان و شناسی جمعیت انستیتوی آذربایجان، علوم آکادمی علمی هیأت عضو و دانشیار - 31
 آذربایجانجمهوری  اجتماعی مطالعات بنیاد طرف ازکه  "پیامدها و دستاوردها :استقالل سال دهمین" سمینار در فمحمدا آغاعلی سخنرانی متن - 31

 :است شده ترجمه زیر منبع از ،متناست.  دهیگرد برگزار باکو در 9119 سال در

 Eliağa Məmmədov Azerbaycan''in siyasi sehnesinde regionculug meselesi ،musteqilliyimizin on illiyi: 

ugurlarimiz ve itkilermiz ،baki ،1::3 ،ss. 315-33:. 



گرایی در ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان را رقابت تعلق به محل و خانواده با تعلق به شاید یکی از دالیل محلی 

به روستا و عشیره در این جمهوری گاه با تعلق به کشور و ملت برابری  تعلق کشور در هویت ملی مردم این کشور دانست.

 کند.می

پدر به ر س هرم قدرت در جمهوری آذربایجان وارد ساختار قدرت شدند و در دو دوره  افها با آمدن علیطیف نخجوانی 

 آذربایجان، [ ِ]جمهوری در»اف پسر، در ساختار قدرت باقی ماندند و به تحکیم جایگاه خود پرداختند. ریاست جمهوری علی

 از گروه این. شودمی اداره هانخجوانی وهگر توسط امور همه و تمرکزگراست و اقتدارطلب حکومت یک اف،علی الهام حکومت

 هیچ کشور این در و اندبوده حاکم رفت، کنار قدرت از آذربایجان در خلق جبهه که 1113 سال از افحیدرعلی حکومت زمان

 (.http://caucasus.ir)« نداشته است وجود گراهاغرب چه و گراهااسالم چه مخالفان، فعالیت برای امکانی

ها برای بقاء در ساختار قدرت، تغییر قانون اساسی در دو مرحله پس از ها و به تبع آن نخجوانیافبارزترین تالش علی 

 در آذربایجان جمهوری اساسی قانون نخستین»انجام گرفت.  9111و  9119های است که در سال 1111تصویب آن در سال 

 9119 آگوست در و تصویب افعلی حیدر جمهوری ریاست زماندر  1111 نوامبر 19 در ماده 111 و فصل 19بخش؛ 1 قالب

 برای مسیر نمودن هموار ،9119 سال طی آذربایجان اساسی قانون در بازبینی هدف ترینمهم ... گرفت قرار بازبینی مورد

 و ناتوانی فوت، صورت در 1111 مصوب اساسی انونق 114 ماده 3 بند اساس بر .بود جمهوری ریاست به افعلی الهام رسیدن

 برگزار زودرس انتخابات ماه سه از پس و گردیدمی کشور اداره دارعهده پارلمان یسری بایستجمهور، مییسری استعفای یا

 13 11 مرداد ماه سال پرسیهمهموجب به فوق ماده ،شد مشکل دچار بیماری دلیل به افعلی حیدر که زمانی لیکن ،شدمی

 یسری یجابه و یافت تغییر داشت، وجود آن جریان در یانکاررقابلیغ تخلفات یالمللنیب ناظران سوی از که( 9119 آگوست)

 کرد اعالم آذربایجان پارلمان رئیس عسگرافعلیمرتضیازآن پس بالفاصله گردید. کشور امور اداره دارعهده وزیرنخست ،پارلمان

 منصوب وزیرینخست به افعلی الهام که است نمودهدرخواست  پارلمان ازرسماس  کشور این جمهوریسری افعلی حیدر که

 منصوب وزیرینخست سمت به را فوت آستانه در جمهورِسریی فرزندِ ،آذربایجان [ ِ]جمهوری پارلمان آن جهیدرنت که گردد

« نگردد خارج افعلی حیدر خاندان اختیار از کشور اداره عمالّ ،اساسی قانون در گرفته صورت تغییرات به توجه با تا نمود

(www.arannews.ir). 

اف به ر س هرم قدرت و دومی ضمانت خوش تغییر شد و اولی زمینه رسیدن الهام علیاصولی که در بازبینی دوم دست 

. تغییرات قانون اساسی در کندیمبقای او بر ریاست جمهوری را فراهم آورد، به توصیف بهتر ساختار واقعی قدرت کمک خواهد 

کرد که بتواند اف پسر ایجاد میهای جمعی، امکانی ویژه برای علیهایی برای اصحاب رسانهضمن ایجاد محدودیت 9111سال 

 شده عبارت بودند از:برای بار سوم خود را در ر س هرم قدرت ببیند. مواد اصالحی به رفراندوم گذاشته

 به مربوط قانون در اصالحاتی انجام -67 ماده مطبوعات، آزادی - 54ماده  صی،شخ مصونیت حق -32 ماده 

 جمهوری ملی مجلس دوره صالحیت مدت -50 ماده جنایت، ارتکاب به مظنونان و زندانیان ،شدگانبازداشت

 جاری یاهنهیهز کلیه تأمین -445 ماده آذربایجان، جمهوری ریاست انتخابات اصلی شرایط -444 ماده آذربایجان،

 .هاآن اجرای و دادگاهی احکام-422 ماده و 442 ماده آذربایجان، یجمهورسیرئ

اف ای برای علیبود که امکان ویژه 111و  14بیشترین اعتراض از سوی برخی نخبگان سیاسی و اصحاب رسانه مربوط به مواد  

 کرد.پسر ایجاد می

 :جانآذربای جمهوری ملی مجلس دوره صالحیت مدت -50 ماده

 .است سال پنج آذربایجان جمهوری ملی مجلس از دوره هر صالحیت مدت -1بند 

 

http://caucasus.ir/


 :زیر اصالحیه پیشنهاد 

 ملی مجلس تشکیل مدت شود، ملی مجلس انتخابات برگزاری مانع جنگی شرایط در نظامی عملیات انجام که زمانی تا

 در آذربایجان اساسی قانون دادگاه سوی از انتخابات یمرکز کمیسیون درخواست به. گرددیم تمدید نظامی عملیات پایان تا

 .شودیم صادر رأی باره این

 آذربایجان جمهوری ریاست انتخابات اصلی شرایط -444 ماده 

 .ندارد را جمهوری ریاست مقام به شدن انتخاب حق مکررطور به بار دو از بیش یکسچیه -5بند 

 :شود ذکر زیر قرار به ماده این پنجم قسمت

 صالحیت مدت شود، آذربایجان جمهوری ریاست انتخابات برگزاری مانع جنگی شرایط در نظامی عملیات انجام اگر

 برگزاری درباره انتخابات مرکزی کمیسیون درخواست به. گرددیم تمدید نظامی عملیات پایان تا جمهورسیرئ

 .(www.arannews.ir) شودیم صادر رأی بارهنیدرا آذربایجان اساسی قانون دادگاه سویاز  ؛(رفراندوم) انتخابات

ها اف از طیف نخجوانیای را برای خاندان علیهایی که برانگیخت، انجام شد و امکان ویژهحساسیت باوجوداین تغییرات  

قانون به ی دموکراتیک. اگر تقید سازوکارفراهم کرد تا قانون اساسی را مقید به ساختار قدرت کنند؛ و البته در بستر و با 

در مغرب زمین است؛ در این گوشه از شرق، این  –های مطلقه و حتی حکومت –های اساسی دموکراسی قدرت، یکی از ویژگی

شاید این ویژگِی الینفک قدرت در شرق است که  ؛ وشود در بستری دموکراتیکقانون است که مقید به ساختار قدرت می

 ون است و نه در سایه آن.به مطلقه دارد و هم مشرف بر قان لیمهم

ها از آن برخوردارند افیی نبردند، نشان از اقتداری دارد که حکومت علیجابههایی که نسبت به این تغییر راه حساسیت 

ها در این میدان هنوز نه به اجماع میان خود افرساند. مخالفان حکومت علیهای اخیر نیز بدان یاری میو رونق اقتصادی سال

گونه پایگاه مردمی برخوردارند که مانعی جدی در برابر بسط اقتدار حزب حاکم ایجاد کنند. این را نیز و نه از آن اندفتهایدست

 اند.اف دست نیافتهکدام از رهبران احزاب مخالف به کاریزمای حیدر علیانگاشت که هنوز هیچنباید نادیده 

 

 

 یریگجهینت -0

ای متقابل است. دولت مقتدر توان بلعیدن جامعه مدنی را دارد و جامعه مدنی گسترده هرابطه قدرت و دموکراسی رابط 

هر سه مفهوم دولت و ملت و کشور مصداق بیرونی  اگرچهتواند به آنارشی و کاهش قدرت دولت بینجامد. در جمهوری اول می

ت وابسته و در عمل سیاسی؛ ناتوان بود. در یافتند، اما دولت در غیاب قدرت شکل گرفت و دولتی که در اندیشه سیاسی دول

زده به ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان جمهوری دوم اقتدار مطلقه حزب کمونیست شوروی، ماهیتی توتالیتر و روس

ها در سایه حزب کمونیست جمهوری از ساخت ها در همه جمهوریبخشید. اگرچه ملت شوروی پدید نیامد، اما همه ملت

ردار شدند که خصوصیت روسی داشت. در جمهوری سوم، ساختار قدرت توانست قانون را در سایه و سیطره خود قدرتی برخو

بنابراین ویژگی موروثی حکومت سلطنتی در بستری دموکراتیک، ؛ و ویژگی موروثی به آن ببخشد بازتعریف کند، تغییر دهد

ر در مواردی بسیار از مفهوم جمهوری، غیرسلطنتی بودن ویژگی اساسی قدرت سیاسی حاکم در جمهوری آذربایجان است. اگ

هایی شوند که واجد خصلت موروثی نیز باشند. حکومتهایی یافت میکنند؛ در خاورمیانه و قفقاز جمهوریآن را مراد می

 نامید. اسیمونارشوکررا  هاآنتوان موروثی با احزابی در میدان رقابت و ساختار قدرتی متمایل به قدرت مطلقه؛ که می



ای ساختار واقعی قدرت در جمهوری آذربایجان و رابطه متعامل آن با قانون اساسی تمایزات ساختاری، محلی و عشیره

اف و تقدم توسعه این جمهوری، نشان از حرکت سریع آن به سمت قدرت مطلقه دارد. حرکت بر بستر کاریزمای حیدر علی

رسد در بین احزاب که به نظر می داده استاف پسر قتداری را به حکومت علیاقتصادی بر توسعه سیاسی در مقطع حاضر ا

توان یافت؛ اما حزب اسالم آذربایجان به جهت ماهیت دینی آن در جامعه مسلمان شیعی شاید سکوالر رقیبی برای آن نمی

 آذربایجان نوین از آن ناتوانند. کند که رقیبان سکوالر حزب ارائهاف رقیبی برای کاریزمای حیدر علی درازمدتبتواند در 
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 ی جمهوری اسالمی ایرانامنطقهی امنیتی گرجستان بر امنیت هااستیس تأثیر

 

 1تقی کاظمی تاری                                                                                                                            

 

 91/11/13تاریخ دریافت مقاله: 

 91/11/14تاریخ پذیرش مقاله: 

 

 چکیده

میالدي، کشورهاي مختلف با توجه به منافع خود  9119آوريل سال  1پس از فروپاشی شوروي سابق و استقالل گرجستان در  

 نیتأمجستان، اقدام به برقراري روابط ديپلماتیک با اين کشور نمودند تا بتوانند در راستاي ی گرکیتیژئوپلو اهمیت و موقعیت 

ي، شاهد حضور کشورهاي امنطقه فراي و امنطقهبا توجه به اهمیت راهبردي گرجستان براي کشورهاي  منافع خود عمل نمايند.

منان جمهوري اسالمی ايران در گرجستان می تواند بر مختلف در اين کشور هستیم، در اين میان حضور برخی از رقبا و دش

جمهوري اسالمی ايران اي هاي امنیتی گرجستان بر امنیت منطقهدر اين مقاله تأثیر سیاستی داشته باشد. راتیتأثامنیت ملی ايران 

. اين تحقیق به دنبال تحلیلی و بر اساس مشاهدات میدانی مورد بررسی قرار گرفته است -با استفاده از روش تحقیق توصیفی

اي ايران چیست؟ يافته هاي اين پژوهش هاي امنیتی گرجستان بر امنیت منطقهپاسخ به اين سؤال اصلی است: تأثیر سیاست

حضور آمريکا و کشورهاي غربی در  روزروزبهنشان می دهد، روند همگرايی گرجستان با سازمان ناتو سبب شده است تا 

 داً يشد داندیمي شوروي سابق هايجمهورين موضوع روسیه را که همواره خود را برادر بزرگ شود. ا ترپررنگگرجستان 

نگران نموده است. روسیه حضور نیروهاي آمريکايی و ناتو در گرجستان را تاب نیاورده و با اقدامات مختلف سعی نموده تا 

ستان پیامدهاي ناخوشايندي براي اين کشور در پی هاي امنیتی گرجخلوت خود شود، ولی سیاست ها در حیاطمانع حضور آن

 تاکنونو  شده جدابیست درصد از خاک گرجستان )اوستیاي جنوبی و آبخازيا( از اين کشور  عمالً کهيطوربهداشته است. 

با اين میان است. در  امدهین درعلیرغم تمام تالشی که در راستاي استانداردهاي ناتو به انجام رسانده به عضويت اين سازمان 

توجه به گرايش دولت گرجستان به غرب و تالش جهت پیوستن به سازمان ناتو، همراهی اين کشور با کشورهاي غربی براي 

 حذف نقش جمهوري اسالمی از ترتیبات امنیتی منطقه قابل تامل و بررسی است.

 

 واستراتژیکگرجستان، قفقاز، سند امنیت ملی گرجستان، مشارکت شرقی و ژئ واژگان کلیدی:
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 مقدمه -4

ها و منطقه قفقاز در نگاه جمهوری اسالمی ایران، عالوه بر محیط تمدنی، یک محیط امنیتی نیز هست. کنش         

ها، نیروهای سیاسی، اجتماعی درون قفقاز، سطحی از تأثیر را بر محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران های دولتواکنش

کند. های منطقه دنبال میهای بومی و واقعیتجمهوری اسالمی ثبات در این منطقه را با مکانیزمگذارد به همین خاطر می

های به بهانه منطقه فراقفقاز نیست چون در این صورت نیروهای  کیتیژئوپلالمللی شدن مند به بین، ایران عالقهگریدعبارتبه

ای های منطقهاز منازعه و بحران یسطحهممود و در صورت نیاز آفرینی خواهند نمختلف، در سطوح مختلف این منطقه نقش

 در اینکه به توجه با .اندگذاشته سر پشت را مشترکی تاریخ گذشته یهاسده در گرجستان و ایران را خلق خواهند کرد.

 قرار خود تأثیر تحت نیز ار قفقاز و میانه آسیای کشورهای و بوده ایران کنونی مرزهای از فراتر ایرانی فرهنگ گذشته یهاسده

 مثلث در گرجستان .است داشته قرار ایران ادبیات و فرهنگ تأثیر تحت و نبوده مستثنی امر این از نیز گرجستان است، داده

 با جنوب از و روسیه با شمال سوی از شرقی، اروپایی اقوام و بیزانس اسالو، جهان با دریا سوی از و داشته قرار سیاه دریای شرق

 .است داشته ارتباط رانای

یی گرایملی، الدیم 1111گرجستان پس از استقالل این کشور در سال  جمهورسیرئنخستین « گامساخوردیا» متأسفانه       

گرجستان برای »رادیکال و رهایی از نفوذ حاکمان کرملین را در سرلوحه کار خود قرار داده و با اصرار بر مبنا قرار گرفتن شعار 

های نادرست در همین دوره دوره جدیدی را شروع نمود که البته این دوره خیلی طول نکشید اما اتخاذ سیاست« هایگرج

تاوان همان  اکنونهمی سنگینی برای این کشور در پی داشت که شاید بتوان گفت که گرجستان کنونی هاخسارتکوتاه 

 .پردازدیم ی تمامیت ارضی کشور شد،ختگیگساشتباهات را که موجب از هم 

های ضد سیاست نکهیبااکه یکی از مردان کارکشته در حکومت شوروی سابق بود، « ادوارد شواردنادزه»با روی کار آمدن       

. دیگردیمی حاکمان گرجستان اعالم مشخطروسی دولت گرجستان تعدیل شد اما همچنان حرکت به سمت اروپا و غرب، 

را باید نقطه عطفی در شروع اقدامات عملی در « میخائل ساآکاشویلی»و روی کار آمدن  9113در سال « گل رز»وقوع انقالب 

، «آبخازیا»بر شمرد. وی در شرایطی به حکومت رسید که سه منطقه « آتالنتیک -یورو»راستای حرکت به سمت ساختارهای 

آمده ناشی از  وجود بهکه وضعیت  اعالم جدایی نموده بودند. دولت گرجستان معتقد بود« آجارا»و « اوستیای جنوبی»

آمده است. در این راستا مقامات  وجود بههای مخرب از سوی کرملین علیه گرجستان اعمال سیاست براثری روسیه و هادخالت

گرجستان اعالم کردند که برای رهایی از سیطره روسیه و در امان ماندن از تهاجم همسایه شمالی، این کشور باید به عضویت 

عنوان آرمان بزرگ برای دولت گرجستان در دستور کار ، لذا نیل به این هدف بهدیدرآان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( سازم

ها داشتن آن نیترمهمدر نیل به این هدف با چند مشکل و مانع اساسی روبرو بودند که  هایگرجدولتمردان قرار گرفت. البته 

ی نخست پس از هاسالی هایتندروو  هایریتدبیبوستیای جنوبی و آجارا بود که میراث مناقشه سرزمینی در مناطق آبخازیا، ا

توانست یکی از این مناقشات « ساآکاشویلی»استقالل بود. دولت گرجستان اقدامات خود را برای رفع این موانع شروع نمود و 

نیز  تردهیچیپموفقیتی حاصل نشده بلکه وضعیت  تنهانهرا مرتفع نماید اما در خصوص حل دو مناقشه دیگر  "آجارا"یعنی 

 شده است.

پس از سقوط شوروی سابق، استراتژی گسترش و نفوذ اهرم نظامی و امنیتی خود یعنی  هایغرباما در طرف دیگر        

ر چین و خلوت روسیه، افزایش کنترل بسازمان ناتو را به شرق برای نیل به اهداف مختلف ترسیم نمودند. نفوذ در حیاط

جلوگیری از حضور و نفوذ ایران در آسیای مرکزی و قفقاز اهداف استراتژیک ناتو برای گسترش به شرق بوده است، البته اهداف 

مرکز ثقل مهم و داالن  عنوانبهدیگری همچون وجود منافع اقتصادی ناشی از ذخایر انرژی و نیز مطرح بودن قفقاز جنوبی 

نادیده گرفت. گرجستان خط مقدم گسترش ناتو به قفقاز جنوبی  توانینمکاال را نیز در این میان  و ترانزیت انرژی و ونقلحمل



با توجه به مسیحی بودن غالب جمعیت گرجستان، توجه ویژه ناتو و اولویت دادن به این کشور در  باشدو آسیای مرکزی می

اتحاد جماهیر  ر شوروی سابق، همواره پس از فروپاشیعنوان میراث دابه هیروس راستای اروپای جدید را موجب شده است.

و نسبت به حضور و نفوذ دیگر کشورها در منطقه  داندیم افتهیاستقاللعنوان برادر بزرگ این کشورهای تازه شوروی، خود را به

 افتهیاستقاللازه ی این کشورهای تهارساختیزو با توجه به اینکه  دهدیمآمریکا و کشورهای غربی حساسیت نشان  خصوصاس

ی الزم را در این برداربهرهها به مسکو تداوم داشته باشد، روسیه سعی دارد تا ی بوده است تا وابستگی آناگونهبهطراحی آن 

برای تسلط بر منطقه و  برای حفظ نفوذ سنتی خود در منطقه، تالش غرب هیروس قضیه در راستای منافع خود بنماید.

خنثی نمودن  جهت درکند و انرژی را با دقت و حساسیت رصد می منابع ژهیوبههای سیاسی و امنیتی گسترش نفوذ در عرصه

باعث بروز تعارضات جدی  بخشد،ها را در منطقه شدت میرقابت کهآنیابی به این اهداف گذشته از دست .نمایدآن کوشش می

ابع موجود و تجربه حضور نگارنده به مدت سه سال در گرجستان در این پژوهش با استفاده از من .شودربط مییبین بازیگران ذ

موردبررسی قرار  ای ج.ا.ایرانهای امنیتی گرجستان بر امنیت منطقهعنوان دیپلمات ج.ا.ایران در این کشور، تأثیر سیاستبه

از:  است عبارتهش باشد و سؤال اصلی در این پژوتحلیلی می –صورت توصیفی . روش تحقیق در این مقاله بهردیگیم

 ای ایران خواهد گذاشت؟ی بر امنیت منطقهریتأثهای امنیتی گرجستان چه سیاست

 

 (هایباز)نظریه  نظریچارچوب  -2 

در  کهیطوربه دنبال داشت به یاای و فرا منطقهفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیامدهای بسیاری در سطوح منطقه      

های اروپایی و آسیایی، از یک سو کشور مستقل بزرگ و کوچک قلمرو سابق شوروی در حوزه 11ای با برآمدن سطح منطقه

 قدرت خالء دیگر سوی از و شد میانه آسیای و قفقاز یعنی آن، آسیایی قلمرو در ژهیوبه ایمنطقه یهاستمیس گیریباعث شکل

 هایویژگی واجد را منطقه رویدادها این که داشت دنبال به را ایمنطقه مسلط قدرت یک فقدان و شوروی فروپاشی از ناشی

، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و کیتیهای، ژئوپلگیری از پتانسیلرا متوجه بهره یافرا منطقه و ایمنطقه یهاقدرت که کرد

 (.9: 1319)متقی، ژئوکالچر این منطقه نمود

 مقوله این بر المللیبین و ایمنطقه سطوح در مؤثر بازیگران مالتتعا ارزیابی هایروش از یکی عنوانبه هایباز هینظر       

-مثابه مؤثرترین بازیگر بینالمللی، ازجمله واحدهای ملی بهو روابط متقابل میان نهادهای بین تعامالت توانمی که است استوار

چند بازیگر( در تالش برای به حداکثر مانند یک رابطه بازی منطقی در نظر گرفت که طی آن بازیگران )دو یا المللی را به

پردازان نظریه ازآنجاکه تأکید نظریه (.881: 1319)دوئرتی و فالتزگراف،  رسانیدن منافع و دستاوردهای خود از بازی موردنظر هستند

اصل منطقی به  ربهیالمللی و همچنین تکترین بازیگر در سطح بینکنندهمثابه تعیینها بر مقوله واحد ملی یا دولت بهبازی

ها را از جهت بسیاری از ایستارهای نزدیک به بازی توان نظریهباشد، میحداکثر رسانیدن نتایج حاصل از فرآیند بازی می

ها اند که نظریه بازیها بر این عقیدهپردازان بازیتقریباس تمام نظریه (.Brans, 1181: 31-41) گرایی تلقی نمودرهیافت واقع

های در وضعیت« صحیح عقالنی»های منازعاتی نیست، بلکه بر رفتار موسوم به رفتار رفتار بالفعل افراد در وضعیت متوجه شیوه

 (.891: 1319)دوئرتی و فالتزگراف،  کنندگان سعی در بردن دارندها شرکتای ناظر است که طی آنمنازعه آینده

و در این حالت  ریپذها امکانأمین نمایند که تنها تحقق یکی از آنکوشند اهدافی را تطور خالصه وقتی دو طرف میبه      

ای ختم ی پیچیدهخورد این بازی با حاصل جمع صفر است؛ اما اگر رقابت به مصالحهیکی موفق شده و دیگری شکست می

ی ل هزینهتحم یجااز طرفین به رضایت کامل دست نیابند ولی دو طرف مایل باشند که به کیچیشود که طی آن ه

 ریکشمکشی طوالنی میان خود، به چیزی کمتر از هدف اولیه خویشتن در دهند، در این صورت یک بازی با حاصل جمع غ



 الملل را باید برحسب نتایجصفر خواهیم داشت؛ بنابراین، با حاصل جمع صفر بودن یا نبودن یک بازی فرعی در سیاست بین

 (.811)دوئرتی، فالتزگراف، همان:  ن در ذهن دارند تعریف کردهای مختلف و بدیلی که بازیکناپرداخت

عنوان یک سازوکار مؤثر در زنی بهامنیتی و چانه -گیری سیاسیها رابطه تنگاتنگی با تصمیمنظریه بازی کهییازآنجا      

 المللیبین تعامالت از محقق درک به تواندمی هابازی نظریه از منتج تحلیلی فنون بستن کار به دارد، المللبین  روابط

ها قائل هستند بر این نکته توافق دارند که بازی نظریه بودن مفید به که المللبین روابط پردازاننظریه تمامی عمل در. بیانجامد

 یم بندصفر مفهو ریجمع غتوان در قالب یک بازی چندنفره با حاصلای را به بهترین نحو میالملل و تعامالت منطقهروابط بین

توان های متعامل الزاماس به زیان سایر بازیگران نیست هرچند میشده برای برخی از طرفکرد. درواقع در یک بازی منافع حاصل

های دو یا توانند بازیها میاین بازی .(Mansbach and vasqucz،21:1111-21) انواع دیگری از نظریه بازی را نیز در نظر گرفت

ها باید گردد. در این شرایط دولتصفر ختم می ریها به حاصل جمع جبری صفر و یا غد که نتایج آنچندنفره محسوب شون

. هرگونه رندینظرگ در را است موردنظر مطلوب ایحوزه یا خاص ایمنطقه در آتی تعامالت آن در که «امتداد طوالنی آینده»

 پذیرترآسیب و محدودتر را همکاری اندازچشم گیرد، صورت هگرایانجانبه یک پیروزی یک به دستیابی برای که همکاری عدم

 (.81: 1314)چشمه اعالیی،  و امنیتی واحدهای ملی با یکدیگر مؤثر است سیاسی اقتصادی، تعامالت در خود که نمود خواهد

صفر، یعنی  ریجمع غی اساسی یک بازی چندنفره با حاصلالملل، این نظام را واجد خصیصهومرج گونه نظام بینویژگی هرج 

های بازیکنان باشد، نموده است. هر دولت بازیکن فقدان یک مرجع مرکزی که قادر به تعریف اهداف مشترک و تنظیم انتخاب

کند. گاه شود را تعیین میهایی را که موجب تقویت رفاه خود آن دولت میبرای لوازم بقا خویشتن، منافع شخصی و سیاست

های بازیکن با اتخاذ دیدگاه پیشبرد منافع متقابل، برای همکاری هم وعده شوند. کند که دولتجاب میمحاسبات منافع ملی ای

-کمک می ییهاالملل عرفی، معاهدات و مقاوله نامههایی نظیر حقوق بیناین واقعیت به تبیین هرچند ناقص علت وجود پدیده

های کارکردی آوری را در زمینههای حقوقی الزامکند و رژیمجویز میکند که انواع معینی از رفتار متقابل درست و مناسب را ت

و  ستیزطیونقل، حقوق دریایی، کنترل مواد مخدر، تجارت، محدودسازی تسلیحات، حفاظت از مح)ارتباطات، حمل یمشخص

وجود « قواعد»جرا گذاشتن ی مرکزی که هیچ مکانیسمی برای به اآورند؛ اما در یک نظام فاقد مرجع فائقهغیره( به وجود می

ها و رعایت قواعد، به ارزیابی مستمر هر ها را واجد قدرت الزامی مطلق دانست. احترام به وعدههای دولتتوان وعدهندارد نمی

تر کنند. شاید صحیحهای خویش را رعایت میدولت بازیکن از این مسئله بستگی دارد که سایر بازیکنان به نظر تا چه حد وعده

ها را دولتزی؛ استصفر  ریغ جمع حاصل با بازی یک «بازیکنان»الملل معموالس برای اغلب ن باشد که بگوییم سیاست بینآ

گیری خویش در محدوده عقالنیت عمل کنند؛ اما در هر دورانی ممکن معموالس گرایش به آن دارند که در فرآیندهای تصمیم

های مشابه با خصوصیات اشند که رویارویی با یکدیگر را واجد برخی ویژگیاستراتژیکی وجود داشته ب -است رقبای سیاسی

شک بخش اعظم کیفیت با حاصل جمع صفر بودن برخی از روابط مشهود در یک بازی دونفره با حاصل جمع صفر بدانند. بی

های ارتباطی و سیاست نظامی جدلی میان ها در قرن حاضر تابع تلقیات ایدئولوژیکی است که با رابطهدوجانبه میان دولت

شده است. در برخی موارد، رهبران حتی اگر قصد جدی نداشته باشند که در دوران تصدی خویش  ختهیآمای درهمتوده

« وقمع روشنقلع»اندازند ممکن است خود را ناگزیر از تمهید هدف ایدئولوژیک آخرین جنگ میان نیکی و پلیدی را به راه

ی دوجانبه، یک بازی با حاصل جمع که گویا رابطه ندیگوها در یک کشور مکرراس به نحوی سخند و گروهببینند. ولی اگر افرا

ی تلقی ها در کشور دوم نیز دیر یا زود همان شیوه را در پیش خواهند گرفت. تفکیک میان نحوهصفر است، همتایان آن

 همواره  هی سیاسی هستند و افراد، از یک منازعه دوجانبه،های اجتماعی مختلفی که دارای آگاحکومتی، گروه گذاراناستیس

بیند جمع صفر میهای ایدئولوژیک است و منازعه را نوعی حاصلگیریسمت واجد که گروهی اگر. بود خواهد اهمیت حائز



                   جمع صفر مبدل شودبه یک بازی با حاصل یراستکنترل حکومت را به دست گیرد، ممکن است آن منازعه به

(912- 911: 1111،Lacy.) 

 

 ی تحقیقهاداده -3

 و اهمیت راهبردی گرجستانموقعیت  -3-4

مرکزی به ایفای نقش پرداخته  یایآس وپل ارتباطی آسیای صغیر، با قفقاز، ایران  عنوانبهگرجستان ازدیربازتاکنون،        

 کنار دروجود سه بندر مهم  آزاد راه دارد. یهاآبقه قفقاز است که به تنها کشور منط غرب و یسوبه یادروازهکشور  ایناست. 

تاریخ  طول درباعث آن گردیده تا  راهبردیموقعیت  همینبه این کشور داده است.  یاژهیو یشیالجسوقدریای سیاه، موقعیت 

بندری این کشور برای دو  مکاناتارقابت کنند.  باهمروم، ایران، ترکیه و روسیه برای دستیابی به این ناحیه  یهادولت

 ایندارای اهمیت حیاتی است.  ،جمهوری دیگر قفقاز، یعنی آذربایجان و ارمنستان که فاقد راه ارتباطی با دریای آزاد هستند

ه و سازمان توسع) برای روسیه نیز از اهمیت زیادی برخوردار استو همچنین  بالعکسکشور برای ج.ا.ا جهت ترانزیت کاال به اروپا 

 (.8 -2: 1311تجارت، 

از شمال با فدراسیون  و در قفقاز جنوبی از جنوب با ترکیه و ارمنستان و از شرق با آذربایجان شدنواقعگرجستان با         

از غرب به دریای سیاه محدود  گرجستاناست.  مرزهمروسیه(  بیترک درخودمختار قفقاز شمالی  یهایجمهورروسیه )

جنوبی،  قفقازداالن طبیعی قفقاز است و دروازه ورود به قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی از سوی غرب است. که آغاز  شودیم

 سراسرگرجستان در محل تالقی دو قلمرو پیمان ورشو )به رهبری مسکو( و پیمان ناتو )به رهبری واشنگتن( بود.  ژهیوبه

بالکار و  -ااردبنگوش، اوستیای شمالی، قره چای چرکس، کامرزهای گرجستان در شمال با فدراسیون روسیه )شامل چچن، ای

کیلومتر طول دارد و  118فلک کشیده قفقاز بزرگ منطبق است که حدود ه سرب یاکوههنیز آدیگه( خطوط مرزی بر ستیغ 

ذرگاه این خطوط مرزی فقط یک گ ازنگهداری آن هم برای گرجستان و هم فدراسیون روسیه بسیار دشوار و پرهزینه است. 

را در  که تفلیس شودیمشمالی وصل  یهادامنهاز جنوب رشته کوههای قفقاز بزرگ به « جاده نظامی گرجستان»مهم به نام 

در  اگرچه. کندیمشمالی وصل  یهادامنهجنوبی به والدی قفقاز )مرکز جمهوری خودمختار اوستیای شمالی( در  یهادامنه

جدایی آبخازیا از  اعالم از ولی پس کردیمشوسه نیز گرجستان را به روسیه متصل و  آهنراهغرب در سواحل دریای سیاه 

 (.11 -11: 1314)کاظمی، ، امکان ارتباط وجود ندارد11گرجستان در آغاز دهه 

 

 گرجستان تاریخچه سیاسی -3-2

میالدی  1111 سال دربود، عمده آن تا آغاز قرن نوزدهم تحت حاکمیت ایران  یهابخشسرزمین باستانی گرجستان که       

این سرزمین، همزمان با بر  هاروسسلطه  هاسالپس از  توسعه ارضی تزارها به خاک روسیه منضم شد. یهااستیسدر اثر و 

 درمیهن دوستان گرجی حکومت مستقلی را  میالدی، 1111ماه می  93در قفقاز، در تاریخ  طلبانهاستقالل یهاحرکت ریسا

سقوط  هاکیبلشوبا حمله  میالدی 1191فوریه  91دولت مستقل که سه سال دوام داشت، در  ایندادند.  سرزمین تشکیل نیا

بر گرجستان در قالب نظام  هاروسواقعه سلطه  نیازاپس یده شد.برچ گرجستان درکرد و در اندک زمانی بساط حکومت ملی 

 یهانیسرزمجایگاه بهتری نسبت به برخی  هایگرج درطول دوران حاکمیت نظام کمونیستی،و  کمونیستی استمرار یافت

از اهالی گرجستان بود  این اتحاد قدرتمند رهبر "ژوزف استالین "چراکه. نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی داشتند دیگر در

دار گرجی از منزلت باالیی در درون دستگاه حاکمه برخور یهاتیشخصمقامات و  خودزمان رهبری دیکتاتورگونۀ  و در



 "ادوارد شوارد نادزه ".آمدیمبود، دست راست استالین به شمار  گرایملکه ازگرجی های متعصب و  وی وطنهم "بریا"بودند.

 با تغییر کادر رهبری در شوروی و روی کار آمدنکه  گرجستان نیز ازکمونیست های وفادار به کرملین بودسابق  جمهورسیرئ

جریان نامه امام  شد و درسابق منصوب اتحاد جماهیر شوروی  خارجه اموروزیر  به مقام اءرتقبا ا نیز وی ،"میخائیل گورباچف"

 عنوان نماینده رهبر شوروی برای مذاکره به تهران آمد.به گورباچف به «ره» خمینی

با توجه به و  کردخود را اعالم  استقالل زینگرجستان میالدی،  1111 آوریل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در        

یک  وی حکومت. البته انتخاب شد جمهورسیرئعنوان به بود ملی گرجی یهاتیشخصاز که  "زویاد گامساخوردیا "،محبوبیت

تحلیل گران با  سیاسی فعال و به عقیده برخی از یهاگروهسال بیشتر دوام نیافت و به دنبال اختالف دیدگاه شدید بین 

 داخلی به وقوع پیوست یهایریدرگو تمایل به غرب بود،  این کشورقطع وابستگی گرجستان به  روسیه که مخالف یهادخالت

 1119 سال درسرنگون شد و ادوارد شواردنادزه  "تنگیز کیتووانی "دولت گامساخوردیا با لشکرکشی نظامی سرهنگ شورشیو 

 این در رسیدن به قدرت پس ازوی  ه دست گرفت.گرجستان بعد از استقالل قدرت را ب جمهورسیرئعنوان دومین به میالدی

 یهاوهیشی بار دیگر نوعبهو  کنار و زندانی کردبر، کیتووانی را نماید تثبیت خود را قدرت یهاهیپا ، برای آنکهزدهبحرانکشور 

 و هایناآرامت، مشکال شواردنادزه آمدن کار یبارو شد. گرجلوهگرجی  مداراستیسدر چهرۀ یک سابق شوروی  مداراناستیس

در اوت این منطقه ورشیان ش منطقه آبخازستان بود. طلبانهیتجزها حرکت آن یکی ازی بروز و تداوم یافت که متعدد یهاتنش

. به نفر دیگر از مقامات دولتی را گروگان گرفته و به آبخازیا بردند 19وزیرکشور وقت و  "رومان گونتسادزه"میالدی 1113سال 

ارتش  تیدرنهاو  آبخاز روبرو یهاکیچربا مقاومت شدید حمله کردند که های نظامی دولتی به این منطقه نیرودنبال آن 

به مناقشۀ آبخازیا پایان  بسآتشبا امضای قرارداد  میالدی 1114در می سال  هم دولت شد. ینینشعقبگرجستان مجبور به 

 منطقه خودمختاری کامل را به دست آورد. نیا وداد 

 81میالدی با  1111شواردنادزه پس از برقراری ثبات سیاسی در سمت ریاست شورای عالی حکومت، در نوامبر سال          

همان  ازوی  حکومت. این پیروزی تکرار شد نیز میالدی 9111درصد آرا به مقام ریاست جمهوری رسید و در انتخابات سال 

 باعث شد اداری یهادستگاهوجود تبعیض و فساد اداری و اقتصادی در لیل مواجه شد و به دمخالفان متعددی با  داخل ابتدا در

از  میالدی 9111که در سال  "کاشویلیامیخائیل سا"ازجملهبرخی از مسئولین دولتی  ،مردمی و غیردولتی یبرنهادهاعالوه که 

یک سال بعد استعفا داد سااکاشویلی  کنند.اعتراض  مسئلهبه این  دادگستری انتخاب شده بود عنوان وزیرطرف شوارد نادزه به

بارها به  هم کهرئیس مجلس و نمایندگان مجلس  مخالفت با حزب حاکم تأسیس کرد. را در« ملیجنبش اتحاد » حزبو 

بعضی به اعتقاد  و شدهیزیربرنامه، توانستند در یک حرکت هماهنگ و نده بودوجود تخلفات متعدد در امور دولتی اعتراض کرد

 بیترتنیابه نمایند. استعفادولت شواردنادزه را مجبور به  ،غرب و برخی کشورهای منطقه یهاتیحماو ان با پشتوانه تحلیل گر

میالدی توانست حکومت را در دست  9113عنوان رهبر انقالب گل رز در سال به (آمریکا خصوصاس)ساکاشویلی با حمایت غرب 

 (.39-31: 1311)سفارت ج.ا.ایران در تفلیس بگیرد 

ی سوق دهد و دارهیسرمای هاستمیسی سوبهسال حکومت سعی کرد با تمام توان کشور را  11سااکاشویلی در مدت          

ها مشارکت ی آنهابرنامهعنوان یک کشور شریک ناتو همواره در تمام گرجستان را در خدمت آمریکا و غرب قرار دهد و به

ایساف در  تیمأمورن جزو تنها کشور غیر عضو ناتو است که بیشترین نیروی نظامی را در گرجستا کهیطوربهفعال داشته باشد 

بود که گرجستان را درگیر جنگی با روسیه نمود  9111ی سااکاشویلی در اگوست سال آقاافغانستان داشت. از جمله اشتباهات 

ی شد که ائتالف آرمان گرجی در مقابل حزب امهمقدکه منجر به جدایی مناطق آبخازیا و اوستیا از گرجستان شد و این امر 

سال در اواخر سال  11حزب وی پس از  تاسینهاجنبش اتحاد ملی( در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیروز شود و ) یو

تیار اکنون ائتالف آرمان گرجی حکومت را در گرجستان در اخ و ؛به نیروی اقلیت و اپوزیسیون در گرجستان مبدل شود 9113



ائتالف ضمن گشودن درب مذاکرات با روسیه و ایجاد مراودات اقتصادی با  نیا .باشندیمدارد که تمام سران قوا از این ائتالف 

 .(11: 1313)کاظمی تاری،  است گرفتهشیپآن کشور، همچنان گرایش به غرب، پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا را در 

 

 یالمللنیب نهادهای و اقتصادی یهامانیپ درگرجستان  عضویت -3-3

 بانک پول، یالمللنیب صندوق ،جهانی تجارت سازمان ازجمله یالمللنیب اقتصادی یهاسازمان از بسیاری عضو گرجستان        

 ناتو و اروپا کمیسیون اروپا، اتحادیه ازجمله یامنطقه یهاهیاتحاد و مؤسسات با و است متحد ملل سازمان توسعه برنامه جهانی،

 به نیاز کشورها این از صادرات و واردات و است المنافعمشترک کشورهای با تجاری آزاد رژیم دارای کشور این .دارد همکاری

 اسلواکی، چک، جمهوری سوئیس، آمریکا، اروپا، اتحادیه عضو کشورهای ازجمله کشورها برخی همچنین ندارد. مبد  گواهی

 .اندگرفته نظر در ترجیحی یهاتعرفه گرجستان از کاال داتوار برای لهستان و ژاپن کانادا،

 به وام و کمک ارائه ضمن هاسازمان این و دارد مالی و پولی یالمللنیب نهادهای با یاگسترده همکاری همچنین کشور این

 (.38 -32 :1311رت، سازمان توسعه و تجا) ندینمایم نقش ایفای گرجستان مالی و اقتصادی کالن یزیربرنامه در گرجستان

 

 9های امنیتی گرجستان بر اساس سند امنیت ملی این کشورسیاست -3-0

 فضای امنیتی کشور-3-0-4

ی اشغالگر در خاک گرجستان خطرات زیادی برای روهاینپایگاه و  و استقرار 9111حمله روسیه به گرجستان در سال         

اد که روسیه حاضر نیست حاکمیت ملی گرجستان، انتخابات دمکراتیک این همچنین نشان د و کردفضای امنیتی کشور ایجاد 

حمله نظامی روسیه امنیت منطقه قفقاز را به خطر انداخت. ادامه بحران در  درواقعسیاست داخلی و خارجی را بپذیرد.  کشور و

رار صلح و ایجاد فضای همکاری در منطقه . لذا استقگذاردیممنفی بر امنیت گرجستان  ریتأثنیز  باغقرهقفقاز شمالی و مناقشه 

امکان توسعه امنیت گرجستان را فراهم خواهد کرد. توسعه روند همگرایی با اروپا برای امنیت گرجستان حائز اهمیت  قفقاز

ی شرق برای سوبهاست، توسعه ناتو و اتحادیه اروپا  کیآتالنت ورواست. با توجه به اینکه گرجستان عضو حوزه اروپا و ی

 گرجستان اهمیت دارد.

بتواند دمکراسی را تثبیت نموده،  ی اروپایی ویوروآتالنتیک است که از این طریقنهادهاگرجستان درصدد همگرایی با        

ی هامانیپانتخاب مسیر توسعه و عضویت در  بر این اعتقاد است که گرجستان ضمناسکند.  نیتأمامنیت و رفاه کشور را 

 (.11: 1311)سفارت ج.ا.ایران در تفلیس، باشدیمی مستقل ورهاکشحق مسلم  موردنظر

 

 ی پیش روی گرجستانهاچالشو  دهایتهدخطرات،  -3-0-2

  ی هاجنبش 11اشغال مناطق گرجستان توسط روسیه و اقدامات تروریستی در این مناطق: دراوایل دهه

ی مسلحانه تبدیل شد. در این هایریدرگبه ، شدیمدر گرجستان که از سوی روسیه حمایت و هدایت  طلبانهییجدا

منجر به  هایریدرگی ارتش روسیه نیز شرکت داشتند. این روهاین، طلبییجدای مسلح هاگروهعالوه بر  هایریدرگ

به رسمیت شناخته شد. دولت  ی قومی شده است که توسط سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپاسازپاک

 19مورخ  بسآتشی و توافقنامه المللنیبعیت بخشیدن به اقدامات نظامی خود، اصول حقوق مشرو منظوربهروسیه 

                                                           
دریافت و به زبان فارسی ترجمه گردیده است. جدیدترین سند  از سایت این شوراامنیت گرجستان که  سند امنیت ملی گرجستان از سایت شورای. 2

 مصوب شده است. 9111امنیت ملی گرجستان در سال 

 



ی مستقل به رسمیت شناخت و کشورها عنوانبهتسخینوالی را  را نقض کرد. مناطق اشغالی آبخازیا و 9111اوت 

ان خواسته است استقالل ی جهکشورهاروسیه از  ضمناسی نظامی خود را در آنجا مستقر نمود. هاگاهیپانیروها و 

ی سیاسی و اقتصادی، هااهرممناطق آبخازیا و تسخینوالی را به رسمیت بشناسند. در این راستا روسیه با استفاده از 

ی زمینی، هوایی، روهاینقرار داده است. نظامی کردن مناطق اشغالی و استقرار  فشارتحترا  کشورهابرخی از این 

سیه در این مناطق، تهدید جدی برای امنیت گرجستان و کل منطقه است. نادیده دریایی، مرزی و اطالعاتی رو

ی این کشور جهت تغییر ساختار هاتالشاز سوی روسیه و  کشورهاگرفتن اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت 

سایگان روسیه و امنیت گرجستان بلکه امنیت دیگر هم تنهانهو احیای مجدد حوزه نفوذ خود،  کیآتالنت وروامنیت ی

و اشغال آبخازیا و  9111روسیه پس از جنگ اوت  حکایت از آن دارد که قرائن و شواهد. کندیماروپا را تهدید 

انجام اقدامات تروریستی در خاک گرجستان  منظوربهی تروریستی هاگروهتسخینوالی از این مناطق جهت پرورش 

 ها گویای این حقیقت است.یی آنشناسا وتروریستی  یهاگروه. جلوگیری از اقدامات کندیماستفاده 

 اشغال مناطق  تنهانه 9111نظامی از سوی روسیه: هدف حمله نظامی روسیه به گرجستان در اوت  خطر حمله مجدد

بلکه تغییر سیاست خارجی گرجستان و براندازی دولت منتخب این  گرجستان و به رسمیت شناختن این مناطق

ی نظامی روسیه در مناطق اشغالی گرجستان و افزایش توان نظامی و تسلیحات روهاین قراراست کشور بوده است.

ی حمله مجدد به گرجستان است. با توجه به اقدامات روسیه، احتمال حمله مجدد این سازنهیزمی خود هاگاهیپا

ران اتحادیه اروپا ی از گرجستان و حضور ناظالمللنیبی هاتیحماکشور به گرجستان وجود دارد، هرچند که 

 عامل بازدارنده باشد. تواندیم

  9111و در پی آن جنگ اوت  11از مناطق اشغالی: حوادث اوایل دهه  شدگانراندهنقض حقوق مهاجرین اجباری و 

درصد جمعیت مناطق اشغالی از خانه و  11 یعنیهزار نفر  111ی قومی شد که در پی آن بیش از سازپاکموجب 

 هزار نفر اکنون در دیگر مناطق تحت کنترل دولت مرکزی گرجستان سکونت دارند. 921ده شدند. کاشانه خود ران

است و دولت گرجستان بازگشت آوارگان به  هاچالش نیترمهمو مهاجرین اجباری یکی از  شدگانراندهنقض حقوق 

 داده است.ها را در اولویت کاری خود قرار آن شدهشناختهخانه و کاشانه خود و حفظ حقوق 

 روسیه برای تغییر بافت جمعیتی در مناطق اشغالی و اسکان دادن اتباع روسیه در این  تالش ی جمعیتی:هاچالش

را تهدید  هاییایآبخازاقدامات روسیه هویت ملی  گونهنیای پیش روی گرجستان است و هاچالشمناطق از دیگر 

 .کندیم

 (.13-19)همان  شودیمطق اشغالی موجب نگرانی دولت تخریب هدفمندانه آثار میراث فرهنگی در منا 

 

 ی سیاست امنیتی گرجستانمحورها -3-0-3

  و تنظیم روابط با روسیه: دولت گرجستان در راستای حل بحران مناطق اشغالی،  شدهاشغالپایان اشغال مناطق

 ضمناس . داندیممناسب  کارسازوی در این مناطق را تنها المللنیبی روهاین ی روسیه و استقرارروهاینخروج 

نیز کمک کند. گرجستان جهت  کشورهابه حل مناقشات در دیگر  تواندیمی روابط روسیه و گرجستان سازیعاد

ی خود را افزایش داده و هایتوانمند ی خطر تروریسم ناشی از اقدامات روسیه در مناطق اشغالی،سازیخنث

ی اروپایی و یورو آتالنتیک نهادها. همگرایی گرجستان با دهدیمی گسترش المللنیبهمکاری خود را با جامعه 

ی روسیه را نیز تضمین کند. این موضوع مرزهابه استقرار صلح و امنیت در قفقاز کمک کرده و امنیت  تواندیم

طریق تا از این  داندیمبه نفع روسیه نیز است. دولت گرجستان توسعه روابط با ملل قفقاز شمالی را ضروری  قطعاس

 مردم قفقاز شمالی بیشتر از اهداف و سیاست گرجستان مطلع شوند.

 ی هاتیاولو نیترمهمو اتحادیه اروپا: عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان آتالنتیک شمالی یکی از  همگرایی با ناتو

تان اهداف سیاست خارجی گرجس نیترمهمسیاست خارجی و امنیتی گرجستان است. عضویت در ناتو یکی از 

بوده و اساس  کیآتالنت وروامنیت و توسعه پایدار حوزه ی نیتأمگرجستان یک وسیله اصلی برای  ازنظرناتو  است.



امنیت گرجستان را تضمین کند و  سوکاز ی تواندیمعضویت گرجستان در ناتو  .باشدیممعماری امنیت این حوزه 

اصالحات جاری در راستای عضویت در ناتو موجب  اسضمن از دیگر سو به استقرار ثبات در کل منطقه کمک کند.

با توجه به نظرسنجی برگزار شده  شود.تحکیم نهادهای دمکراتیک گرجستان و افزایش توان دفاعی این کشور می

نظر دارند. از سال محافل سیاسی و اجتماعی گرجستان در خصوص عضویت کشور در ناتو اتفاق 9111در سال 

رهبران ناتو در اجالس  یافته است.های بزرگ دستبه پیشرفت ای توسعه همکاری با ناتوگرجستان در راست 9114

این موضوع در تصمیمات سران ناتو در  در بخارست توافق کردند که گرجستان به عضویت ناتو درآید. 9111

به گرجستان  شده است. حمله روسیهو همچنین در راهبرد جدید ناتو منعکس استراسبورگ و لیسبون هایاجالس

نتوانست مسیر توسعه گرجستان و روند همگرایی این کشور با ناتو را متوقف کند. با تشکیل  9111در سال 

همکاری گرجستان با ناتو تسریع شده است. گرجستان  ؛ آغاز اجرای طرح ساالنه ملیگرجستان وکمیسیون ناتو 

امنیت  نیتأمبه اینکه گرجستان خود را نیز مسئول همچنین در مجمع پارلمانی ناتو حضور فعالی دارد. با توجه 

در این راستا حضور نیروهای  کند.المللی و عملیات ناتو مشارکت میداند، در عملیات صلح بینجمعی میدسته

 گرجی در افغانستان حائز اهمیت است.

 المللی در های بینهمکاریگذاری، تقویت سیاست امنیت انرژی: دولت در راستای تأمین امنیت انرژی، جذب سرمایه

ضمناس دولت گرجستان بر ضرورت تنوع در  داند.های انرژی کشور را ضروری میبخش انرژی و توسعه زیرساخت

کند. در این راستا دولت تأکید می المللیای و بینهای منطقهکنندگان آن و مشارکت در طرحمنابع انرژی و تأمین

های انتقال نفت و طرح ازجملههای جدید انرژی جنوب، خواهان اجرای طرح برنامه کریدور گرجستان در چارچوب

 سوپسا، -، خط لوله باکوگرجستان بنادرمنطقه دریای خزر و آسیای مرکزی به اروپا از طریق گرجستان است.  گاز

جرای موثراین بوده و گرجستان درصدد ا ی مهم فعالهاپروژه ازجملهارزروم  -تفلیس -جیهان و باکو -تفلیس -باکو

 (.12 -11)همان، است  هاپروژه
 

 روند همکاری و همگرایی )الحاق( گرجستان با ناتو -3-5

 سیتأسعنوان یک ابزار همکاری میان ناتو و کشورهای شریک شمالی به "شورای همکاری آتالنتیک" 1111در دسامبر          

شورای "با عضویت در  1119گرجستان به ثبت رسید. گرجستان در سال آغاز همکاری بین ناتو و  عنوانبهگردید و این تاریخ 

سفارت گرجستان در بروکسل  1113ماه می  در اولین گام را رسماس به سمت ناتو برداشت. "ی آتالنتیک شمالیهایهمکار

، 1114ن در سال افسر رابط با ناتو عمل کرد. با تصویب برنامه مشارکت برای صلح توسط سرا عنوانبهافتتاح گردید و 

برنامه مشارکت انفرادی خود را به ناتو ارائه داد و  1112گرجستان از اولین کشورهای منطقه بود که به آن پیوست و در سال 

شورای "را تصویب نمود. در همین سال « سوفا»وضعیت نیروهای موسوم به  نامهموافقتپارلمان گرجستان  1118در سال 

هیات " 1111آن به عضویت آن درآمد. در سال  گذارانانیبنیکی از  عنوانبهو گرجستان  سیأست "آتالنتیک -مشارکت یورو

افتتاح و سفیر گرجستان استوارنامه خود را به دبیر کل ناتو تسلیم نمود. دبیر کل ناتو دو بار  "دیپلماتیک گرجستان در ناتو

از گرجستان و کشورهای منطقه دیدن کرده و با مقامات  9118تا  9119ی هاسالبار طی  1و بالغ بر  11و  18ی هاسالطی 

، مشارکت گرجستان 9111این کشورها گفتگو نمود. تعیین نماینده ویژه ناتو در منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی در سال 

در این راستا بوده  3+3ی طرح هایهمکاری عراق و کوزوو با اعزام نیرو و آغاز هابحراندر ائتالف غرب به رهبری آمریکا در 

درآمد و مقامات گرجستان این  "شورای اروپا"چهل و یکمین کشور به عضویت  عنوانبهگرجستان  1111اوریل  98است. در 

)سفارت ج.ا.ایران در تفلیس،  ادکردندادغام را یک روز تاریخی در حیات سیاسی گرجستان و بازگشت گرجستان به خانواده اروپائی ی

1319 :9.) 



 PFP(3( "برنامه مشارکت برای صلح"عضویت و اجرای  -1 -3-1

پیوست. چارچوب اصلی این برنامه تحت مذاکرات سیاسی "مشارکت برای صلح"به برنامه  1114گرجستان در سال         

ی هابرنامهاولین واحد گرجی در  1112است. در سال  درآمدهی متعددی به اجرا هابرنامهو  هاتیفعالاست و در قالب این طرح 

ی مختلف آموزش نظامی، هابرنامهی نظامی گرجستان در واحدهاشرکت نمود و از آن سال تاکنون  PFPآموزش نظامی 

. اندنمودهمشارکت  PFPی دفاعی و امنیتی در مراکز آموزش هابخشتمرینات و مانورهای نظامی و خدمات مدنی در 

نیز مشارکت داشت. اقدامات دیگر گرجستان در  2PARPی موسوم بهزیربرنامهدر فرایند طراحی و  1111گرجستان در سال 

 باشد:قالب این طرح به شرح ذیل می

 تاکنون 1111ی مشترک آموزش نظامی و تمرینات و مانورهای نظامی از سوی گرجستان از سال هابرنامهمیزبانی  -

ی در سال المللنیبکمک به حفظ صلح و ثبات  رمنظوبهی نظامی تحت فرماندهی ناتو هااتیعملمشارکت گرجستان در  -

 تحت همان برنامه 9114

 ی نظامیهاآموزشمشارکت گرجستان در تمرینات و  -

 مجمع اصلی مذاکرات سیاسی ناتو عنوانبه "آتالنتیک-شورای مشارکت یورو"عضویت گرجستان در -

ی مشترک متحدین و شرکاء در هاتالشچوبی برای چار عنوانبهمشارکت گرجستان در طرح اقدام مشارکت علیه تروریسم  -

 مبارزه علیه تروریسم

ی را ایفاء کرده است و ترفعالتمرینات همواره نقش  گونهنیاانجام تمرینات نظامی در قفقاز جنوبی؛ گرجستان در برگزاری  -

و تمرینات نظامی در اوکراین نیز  هاآموزشموقعیت جغرافیایی خود تمریناتی در دریای سیاه نیز داشته و در  لیدل بهحتی 

 شرکت کرده است.

ی حفظ صلح در عراق، افغانستان و هاتیمأموری حفظ صلح جهانی؛ گرجستان تاکنون در هاتیمأمورمشارکت گرجستان در  -

 بالکان )کوزوو( شرکت داشته است.

ن نظامی گرجستان و توسط آمریکا و با صرف شرکت در برنامه تجهیز و آموزش؛ این دوره آموزش با حضور نیروها و فرماندها -

 (.3)همان:انجام شد  9114-9119ی هاسالمیلیون دالر طی  24

 IPAP( 1( "اقدام مشارکت انفرادی"ورود به طرح  -1-9 -3

ام اقد"ی رسماس تمایل خود را برای شرکت در طرح اهیانیبدر نشست سران ناتو در پراگ طی  9119گرجستان در نوامبر         

در حال اجرای  اکنونهماولین کشور به این طرح پیوست و  عنوانبه 9114اکتبر سال  91اعالم نمود و در "مشارکت انفرادی

باشد. با تصویب این طرح گرجستان عمالس از این تاریخ وارد این برنامه گردید زیرا که اجرای تعهدات خود در قالب این طرح می

ی سیاسی، اقتصادی، دفاعی هاحوزهتو الزامی است. این طرح شامل اصالحات پیچیده و متنوع در این برنامه برای عضویت در نا

برای  اعتمادقابلو شریکی مطمئن و  باثباتکه برای توسعه گرجستان و تبدیل آن به یک کشور  هاحوزهو امنیتی و حتی دیگر 

ح، عالوه بر همکاری فعال و جداگانه با هر یک از اجرای کامل این طر منظوربه گرجستان باشد.ناتو ضروری است، می

، "آتالنتیک -یورو"کشورهای عضو ناتو و کشورهای داوطلب عضویت در قالب برنامه مشارکت برای صلح، شورای مشارکت 

یل ی سیاسی، اقتصادی دفاعی و امنیتی تعهداتی را برای اجرای آن متعهد شده است که در ذهاحوزهدر  دوجانبهی هایهمکار

روابط با  توسعه آتالنتیک،-یی یوروهمگرا شامل: : مسائل سیاسیگرددیمکلیات این طرح و تعهدات گرجستان برشماری 

                                                           
3  -Partnership for peace 
2- Planning and Review Process 
5 -Individual Partnership Action Plan 



دموکراتیک  کنترل ی دموکراسی، احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد،برقرار با تروریسم، مبارزه همسایگان،

ی. المللنیبی هاسازمانی با دیگر همکار مناقشات داخلی، حل ی سیاسی،هاتیاولویین اقتصادی و تع توسعه بر نیروهای مسلح،

ی دفاعی هانهیهز نظامی، مسائل ی دفاعی،زیربرنامه مسائل دفاعی و امنیتی، اصالحات مسائل امنیتی، دفاعی و نظامی شامل:

 (.1 -4مان:)هی دفاعی( هابودجهی دفاعی و فرایند هانهیهزی و نظارت بر سازشفاف)

 "وضعیت مذاکرات فشرده و سخت"مرحله  -1-3 -3

با تصویب وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو در حاشیه اجالس مجمع  9112سپتامبر  91گرجستان در تاریخ        

در اجرای تعهدات خود  منظوربهعمومی سازمان ملل در نیویورک وارد مرحله مذاکرات فشرده و جدی گردید. گرجستان 

ناتو از یکسو و هریک از کشورهای عضو ناتو از سوی دیگر و همکاری و  ربطیذمرحله جدید گفتگوهای فشرده با نهادهای 

و همسایه نظیر کشورهای بالتیک و ترکیه را آغاز نمود. قرار بود این تصمیم در اجالس  مؤثرکسب مساعدت با دیگر کشورهای 

اه زودتر از موعد و توسط وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو در نیویورک گرفته شد. سران ناتو در ریگا اتخاذ شود که دو م

از این مرحله  9118قصد داشت تا اواخر سال  گرجستان سران نیز بر تصمیم وزرای امور خارجه عضو صحه گذاشتند. هرچند

 (.2)همان ص نشده است  نیز عبور نماید و به مرحله بعدی گام بردارد. البته تاکنون موفق به این مهم

 "وضعیت طرح اقدام عضویت"ورود به مرحله  -1-4 -3

ی که تمایل الحاق به ناتو را در صورت انجام تعهدات و الزامات و کشورهاکمک به  منظوربه 1111این برنامه در آوریل         

وفق نشده است تا این مرحله که آخرین ی عضویت ناتو دارند، معرفی گردید. هنوز گرجستان مهاجنبهحمایت عملی از همه 

 )نگارنده(.باشد را کسب نماید مرحله جهت عضویت در ناتو می

 

 موضوعات همکاری گرجستان و ناتو -3-6

 ی متقابل گرجستان و سازمان پیمان آتالنتیک شمالیهایهمکار -1 -2 -3

 حفظ صلح در عراق و کوزوو شرکت داشته است. یهاتیمأمورقبالس در  گرجستان مشارکت در عراق و کوزوو: -1 -1 -2 -3

همکاری و مشارکت در عملیات ناتو موسوم به ایساف را در  گرجستان ی ایساف:المللنیبمشارکت در عملیات  -1-9 -2 -3

رجستان عالوه بر اعزام سربازان گرجی به افغانستان، گبا اعزام نیروهای نظامی خود به افغانستان آغاز کرد.  9111نوامبر سال 

به مدت دو سال  "اسکای جورجیا"در زمینه ارسال تدارکات ناتو به افغانستان نیز نقش ایفاء نموده است؛ شرکت هوایی گرجی 

 ه است.داشت عهده بربه افغانستان را از اروپا ناتو  یهامحمولهانتقال  کار

تان پس از برگزاری اجالس بخارست در مشترک ناتو و گرجس ونیسیکم کمیسیون مشترک ناتو و گرجستان: -3 -1 -2 -3

ی و اجرای اصالحات دهسازمانی خود را در زمینه هماهنگی و کمک به هاتیفعالاست. این کمیسیون  جادشدهیا 9111سال 

مورد تعهد گرجستان، استانداردسازی ارکان دفاعی، امنیتی و قضایی کشور مطابق با استانداردهای ناتو، تدوین برنامه ساالنه و 

 (.8-2: 1319)سفارت ج.ا.ایران،همکاری و تعامل سیاسی بین ناتو و گرجستان متمرکز نموده است 

 همکاری در زمینه آموزش و رزمایش -4 -1 -2 -3 

و در  حضورداشتهو مربیان وابسته به ناتو تقریباس در کلیه مراکز آموزش نظامی گرجستان  کارشناسان آموزش: -1 -4 -1 -2 -3

 )نگارنده(.تند حال فعالیت هس

 11اردیبهشت تا  12از  "همکاری برای صلح"با عنوان نیروهای ناتو با گرجستان نظامی  شیرزما رزمایش: -9 -4 -1 -2 -3

در منطقه میدان تیر پایگاه وازیانی در حومه تفلیس برگزار شد. ناتو کشور  13نیروی نظامی از  1311با حضور  1311 خرداد



ه ستادی و تئوری یک رزمایش در زمینه کنترل امور گمرکی با کشورهای گرجستان و ارمنستان مرحل 9119در اوایل سال 

 برگزار نمود.

ویلیام »باشد. ناتو دارای مرکزی با عنوان دفتر رابط ناتو در گرجستان می سازمان دفتر رابط ناتو در گرجستان: -1 -1 -2 -3

عنوان ماکسیمیالن )افسر آلمانی( به سرهنگ باشد.تر ناتو میباشد، رئیس دفیی میکایآمرکه یک دیپلمات « الهوی

نمایندگی ناتو در گرجستان که رئیس آن  دفتر نظامی و افسر رابط امنیتی دفتر ناتو در گرجستان است. کنندههماهنگ

 )نگارنده(.د نفر پرسنل دار 11، این دفتر دهدیمشود کل منطقه قفقاز را پوشش عنوان افسر رابط ناتو نامیده میبه

 .کندیممرکزی با این عنوان وابسته به ناتو در گرجستان فعالیت  اکنونهم مرکز برنامه توسعه ناتو و گرجستان: -2 -1 -2 -3 

یی در مقیاس بزرگ )کشوری( و یا کوچک )در سطح هاشیهما ناتو ی تحقیقاتی:هاپروژهو  هاشیهمابرگزاری  -8 -1 -2 -3

 شدهمطرح، از نظرات مختلف هانخبهکه از این طریق ضمن جذب افراد خاص و  دینمایمبرگزار  مراکز مطالعات و ...(

ی تحقیقاتی مثل بررسی وضعیت اقوام، مذاهب، مرزها و هاپروژه. این سازمان عالوه بر این در قالب انجام دینمایمی برداربهره

 .دینمایمحیطی اشراف پیدا ... که در ظاهر امر به ناتو ربطی ندارد، نسبت به شرایط م

وابسته به آژانس تدارکات و نگهداری ناتو تجهیزات  "3گرجستان "چارچوب پروژه  در ی مشترک:هاپروژهاجرای  -1 -1 -2 -3

تقویت  باهدف 9111ی پزشکی در اکتبر سال بخشتوانی به بیمارستان نظامی گوری اهداء شد. پروژه بخشتوانجدید پزشکی 

کلی حدود  باارزشش فیزیوتراپی بیمارستان نظامی گوری شروع شد و برای نیل به این هدف تجهیزات مدرن ی بخهاتیقابل

 هزار یورو برای بیمارستان نظامی گوری خریداری و تحویل شد. 11

در این  سالههمهتاکنون  9118هفته ناتو در گرجستان از سال  مراسم برگزاری ساالنه هفته ناتو در گرجستان: -1 -1 -2 -3

ی مختلف سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی در کشور برگزار گردیده و مقامات هابرنامه. در قالب این هفته گرددیمکشور برگزار 

 .ابندییمسیاسی و نظامی از کشورهای مختلف در گرجستان حضور 

ق ناتو در کتابخانه ملی، مدارس، ی اخیر مراکزی با عنوان اتاهاسالی ط ایجاد مراکز موسوم به اتاق ناتو: -11 -1 -2 -3

است. هدف اصلی از ایجاد این مراکز تبلیغ و  گرفتهشکل، مرکز آکادمی نظامی گوری و نهادهای مختلف گرجستان هادانشگاه

آشنا نمودن مردم گرجستان با اصول دموکراتیک، فرهنگ اروپایی و غربی و نیز استانداردها و روندهای اجتماعی موجود در این 

 باشد.ی الزم برای الحاق کشور به ناتو میهانهیزمباشد و برای ایجاد و فراهم نمودن ورها میکش

 با اعضای سازمان ناتو دوجانبههمکاری  –9 -2 -3

و نیز انجام مساعدت برای موسسه  هاشیرزمادر زمینه های آموزشی،  دوجانبه طوربهکشورهای عضو سازمان ناتو          

ی بدون سرنشین و مشاوره در امور دفاعی همکاری هاپرندهخودروهای زرهی و  ازجملهت تجهیزات دفاعی برای ساخ"دلتا"

 ،لهستان ،آلمان ،سیانگل ،فرانسه ،هیترک همکاری نظامی و آموزشی بین گرجستان با کشورهای آمریکا، نیشتریب .کنندیم

روسیه و گرجستان  9111اتو وجود داشته است که تا قبل جنگ ی و لتونی از اعضای نرومان ی،استون ی،توانیل ،بلغارستان ،چک

تاریخ، بیشتر در خصوص آموزش، رزمایش و مشاوره بوده  ازآنپسولی  گرفتیبرمرا نیز در  فروش سالح و تجهیزات نظامی

ان فروخته است فروند از هواپیمای جنگنده سوخوی از رده خارج خود را به گرجست 11است و یک مورد نیز بلغارستان تعداد 

 )نگارنده(.

 

 

 



 ی ج.ا.ایران در گرجستان از منظر سیاسیهافرصت -3-7

اینکه رابطه سیاسی ج.ا.ایران با گرجستان در سطح عالی نیست و اولویت گرجستان، گرایش به غرب و اتحادیه  رغمیعل       

ران در گرجستان از منظر سیاسی متصور است که به یی برای ج.ا.ایهافرصتیکسری  درمجموعباشد، ولی اروپا و پیمان ناتو می

 باشد:می شرح ذیل

  با روسیه را باالنس کنیم. روابط با داشتن یک رابطه مناسب با گرجستان، میتوانیمدر سیاست خارجی 

 ابطه ها خوب باشد یعنی با یکی از کشورهای اتحادیه اروپا راگر گرجستان عضو اتحادیه اروپا بشود و روابط ما با آن

 خوبی داریم.

  تا  4)کشور عضو اصلی  19ی دریای سیاه: در این اتحادیه که هایهمکارهمکاری ج.ا.ایران با گرجستان در اتحادیه

هستند. روسیه عضو نیست و انگلیس و آمریکا عضو ناظر هستند. ایران همکار مشارکت  (کشور اروپایی 1آسیایی و 

 -بالروس -ی اقتصادی دریای سیاه شامل اوکراینهایهمکارست و سازمان بخشی است و دبیرخانه آن در استانبول ا

 یک فرصت باشد. تواندیمیونان و ...برای ما  -لتونی -استونی -لیتوانی -لهستان -رومانی

ی سیاه برای ما یک فرصت ایدر .شودیمو دریای عمان انجام  فارسجیخلهمه کاالهای ترانزیتی ج.ا.ایران از  غالباس

 از این فرصت استفاده کنیم. میتوانیم فارسجیخلو راهبردی است که در صورت بسته بودن راه  سیاسی

در شرایط نیاز و ضرورت آن را توسعه  شودیماگر ج.ا.ایران بتواند بخشی از کار را به سمت دریای سیاه سوق دهد 

 ی نمود.برداربهرهداده و از این فرصت 

 ی گرجستان تابلوی فاصله تا تهران هاجادهدر  کهیطوربهباشد زرگ و مهمی میاز نظر گرجستان ایران یک کشور ب

است، البته این تابلو برای کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه هم آمده است، کشورهای  شدهمشخص

که  مینیبیمارد ولی ها ندولی ایران مرز زمینی با آن باشندیمکشور( با گرجستان دارای مرز زمینی  3این ) ریاخ

بیانگر این است که گرجستان بعد از  درواقعاین  دهدیمی گرجستان فاصله تا تهران را نشان هاجادهبارها تابلوی 

روسیه با گرجستان مرز  نکهیبااعنوان همسایه بدون مرز واقف بوده است و یا استقالل همواره به اهمیت ج.ا.ایران به

 .شودینمی گرجستان مشاهده هاجادهله تا مسکو در زمینی دارد اما تابلوی فاص

 ی اگر ج.ا.ایران یک رابطه معقول و منطقی با گرجستان داشته عنی ؛گرجستان برای ارسال پیام به ناتو خوب است

 در شرایط خاص پیام خود را از طریق گرجستان به ناتو ارسال نماید. تواندیمباشد 

 ها را تقویت نماید نفوذ باشد و هر چه آنحوزه نفوذ سیاسی ج.ا.ایران هم می یشناسرانیای زبان فارسی و هایکرس

البی  توانیمی سیاسی مختلف دارند هاانیجرنفوذ خوبی در  بعضاسها که و از طریق آن شودیمسیاسی ج.ا.ایران زیاد 

 مد نظر ج.ا.ایران را انجام داد.

است، در دوران کودکی زبان دومش فارسی بوده  شناسرانیاجدید گرجستان( که یک  جمهورسیرئ) یلیمارگوالشو

 است. خواندهدرساست و در مدرسه شماره یک تفلیس که کرسی زبان فارسی در آن دایر است، 

  به لحاظ  هایآذرنسبت به  شدتبه هایگرج مثالس ؛در گرجستان باالنس نمود توانیمبخشی از رفتار آذربایجان را نیز

 جمهوری آذربایجان به دنبال ترویج زبان و هویت آذری است. چون ها حساس هستند.بودن آن مرزهمقومیتی و 

ی رهبر معظم انقالب اسالمی هستند. ج.ا.ایران در گرجستان ترویج اخامنه اهللتیآشیعیان گرجستان مقلد حضرت 

 نیا ین موضوع مجاب نمود.. باید مقامات گرجی را نسبت به ادینمایمفقط دین را تقویت  کندینمزبان آذری 

شد  مطرح 1319آقای عباس طالبی فر( با وزیر خارجه گرجستان در اواخر سال ) کشورمانموضوع در صحبت سفیر 

 موارد باید پیگیری جدی شود. گونهنیاکه ایشان استقبال نمودند. 

 یک تهدید دو جابه )هم برای  ها در دره پانکیسی و مجوز فعالیت وهابیت در مسجد تفلیس و...وهابیت و خطرات آن

از این موضوع استفاده نموده و با دولت گرجستان همکاری  تواندیمج.ا.ایران  است( گرجستان و هم برای ج.ا.ایران



 دهدیمدر چین انجام  کهچنانآنی آذری در قم زیر نظر و کنترل گرجستان را مثل هاطلبهداشته باشد و تربیت 

 ه نفع هر دو کشور گرجستان و ایران خواهد بود.انجام دهد که این مسئله ب

  شودیمروسیه نیز یک فرصت برای ج.ا.ایران محسوب  نینشمسلمانبودن گرجستان با نواحی  مرزهمبا توجه به .

با توسعه روابط سیاسی با گرجستان در شرایط خاص برای تنظیم و باالنس روسیه در بحث نهضتی  تواندیمج.ا.ایران 

نگاه ضد روسی دارند، این مسئله یک نقطه اشتراکی  غالباست استفاده نماید. چون مردم و دولت گرجستان از این فرص

 )نگارنده(.برای همکاری ج.ا.ایران با گرجستان در امور مسلمانان خواهد بود 

 

 ایران به نسبت هایگرجکلی  دیدگاه -3-5

 گذشته یهاسده در اینکه به توجه با .اندگذاشته سر پشت را یمشترک تاریخ گذشته یهاسده در گرجستان و ایران        

 است، داده قرار خود تأثیر تحت نیز را قفقاز و میانه آسیای کشورهای و بوده ایران کنونی مرزهای از فراتر ایرانی فرهنگ

 دریای شرق مثلث در رجستانگ .است داشته قرار ایران ادبیات و فرهنگ تأثیر تحت و نبوده مستثنی امر این از نیز گرجستان

 ارتباط ایران با جنوب از و روسیه با شمال سوی از شرقی، اروپایی اقوام و بیزانس اسالو، جهان با دریا سوی از و داشته قرار سیاه

 .است داشته

 کنونی گرجستان دمقصو ،شودیم یاد گرم یهاآب معنای به تفلیس والیت و کاختی کارتلی، از کهیهنگام ایران تاریخ در       

 سوی از نیز ییهایلشکرکش گاه کشور دو تاریخی روابط در اگرچه .اندرفتهیپذ خود جوارهم اقوام از بسیاری تأثیرات که است

 آن مردمان عالقه در نگاه این و بوده مثبت ایران مردم به نسبت گرجستان مردم دیدگاه اما پذیرفته انجام گرجستان به ایران

 ››(.42 -41: 1311 رانیا)سازمان توسعه تجارت شود می دیده فردوسی شاهنامه ژهیوبه و ایرانی راشعا به دیار
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ها و منطقه قفقاز در نگاه جمهوری اسالمی ایران، عالوه بر محیط تمدنی، یک محیط امنیتی نیز هست. کنش        

اجتماعی درون قفقاز، سطحی از تأثیر را بر محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران  ها، نیروهای سیاسی،های دولتواکنش

کند. های منطقه دنبال میهای بومی و واقعیتگذارد به همین خاطر جمهوری اسالمی ثبات در این منطقه را با مکانیزممی

های به بهانه منطقه فرادر این صورت نیروهای  قفقاز نیست چون کیتیژئوپلالمللی شدن مند به بین، ایران عالقهگریدعبارتبه

ای های منطقهاز منازعه و بحران یسطحهمآفرینی خواهند نمود و در صورت نیاز مختلف، در سطوح مختلف این منطقه نقش

 کند؛جمهوری اسالمی ایران در قفقاز سیاست زیر را دنبال می یطورکلبهرا خلق خواهند کرد. 

های غرب را )بخصوص در حوزه امنیتی( متناسب با واقعیت ازجمله یامنطقه فراها و ساختارهای وذ قدرتایران حضور و نف - 

کند در این مورد به یک سیاست چالشی کند و سعی میداند و آن را مغایر با صلح و امنیت منطقه قلمداد میمنطقه قفقاز نمی

 دست بزند.

های ضد ایرانی بکاهد و گرفتن عناصر و اندیشهحسنه با سه کشور قفقاز، از شیب نماید با برقراری ارتباطایران سعی می - 

 جلوگیری کند.« جایی منازعه از درون قفقاز به محیط پیرامونجابه»، ییکایآمراز سیاست  ینوعبه

د که کنار گذاشتن ایران را بر حاکمان قفقاز بفهمان کیتیژئوپلهای سیاست جمهوری اسالمی بیانگر این است که واقعیت - 

 تواند جبران کند.ایران در مناسبات امنیتی، اقتصادی منطقه یک ایده باطل است و خأل حضور ایران را هیچ بازیگری نمی

که نتیجه منطقی منافع و امنیت ملی کشورهای آن باشد، بیشتر نتیجه بازسازی، در قفقاز جنوبی بیشتر از آن وانفعاالتفعل 

 کهچونانداز روشنی ندارد دخیل در این منطقه است، به همین جهت صلح و ثبات قفقاز چشم یامنطقه فراای و عوامل منطقه



اراده و یا رفتاری از طرف روسیه و یا امریکا  هرچندهای رقیب با منافع متضاد در این منطقه، انتهایی ندارد. امروزه قدرت بازی

مرکب و پیچیده است که سطح تنازع طرفین را  یقدربهقفقاز، تضاد منافع  هدرصحنشود ولی برای حل مناقشه قفقاز دیده می

نه در چارچوب بازی برای بازی، بلکه بازی بدون رسیدن  همآناز مجادله محلی به منازعات کالن و استراتژیک کشانده است. 

 به انتها.
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قدرت مهمی محسوب  ازآنجاکه و استمندعالقهثبات درکشورهای همسایه خود به وجود  جمهوری اسالمی ایران        

ها روابط اقتصادی داشته باشد و با دشمنی هم مواجه با آن حالنیدرعبگذارد و  ریتأث هاآن برشود تمایل دارد تا حدودی می

 .نشود

 سرخ پل مرز تا ایران در آستارا مرز از کیلومتر 111 گرجستان به جغرافیایی نزدیکی جهت به نیز ایران اسالمی جمهوری      

 شهروندان به هایگرج مثبت نگاه و مشترک تاریخ و فرهنگ تفلیس، تا آستارا از کیلومتر 231 حدود مجموع و گرجستان در

 همکاری، تعددم یهانامهموافقت امضاء ازجمله الزم قانونی یهاهیپا وجود ایران، در گرجستان مصرفی محصوالت تولید ایرانی،

 کاال صادرات در خوبی جایگاه ... و کشور این در مقیم انیرانیا حضور تفلیس، در ایرانیان تجار هیاتحاد واتاق بازرگانی  تشکیل

 بخش از قوی یهاشرکت حضور عدم آذربایجان، و چین روسیه، ترکیه، ازجمله قوی رقبای وجود مقابل در .دارد کشور این به

 بازرگانی مرکز نبود ایرانی، کیفیت کم کاالهای صدور تبلیغ، و بازاریابی علمی یهاروش انجام عدم کشور، ینا در ایران خصوصی

 عدم کشور، این در فعال ایرانی بانک نبود کاال، ترانزیت مسیر در آذربایجان جمهوری سوی از جادشدهیا مشکالت ایرانیان،

 موانع ازجمله مناسب یامهیب پوشش وجود عدم ثالث، کشور طریق از ارز الانتق گرجی، یهابانک با ایرانی یهابانک ارتباط

 کاال مهم صادرکننده عنوانبه را ایران جایگاه تواندیم مذکور موانع رفع به ویژه توجه .است گرجستان به ایران صادرات توسعه

 2/1 رقم از و یافته رشد مستمر طوربه تانگرجس به ایران صادرات مذکور موانع باوجود .نمایند تقویت و تضمین گرجستان به

میالدی  9113میلیون دالر در سال  1/182و به بیش از  9119میلیون دالر در سال  1/111به ]  1118 سال در دالر میلیون

 رسیده است[.

 جایگاه حفظ رسدیم نظر به .باشندیم آذربایجانجمهوری  ترکیه و کشورهای گرجستان، بازار در ایران رقبای نیترمهم      

 و نمایندگی دفتر ایجاد طریق از ایران قوی خصوصی بخش حضور برای مناسب یزیربرنامه نیازمند کشور این بازار در ایران

 اقدامات انجام ،باشدیم کشور این یاتوسعه یهاطرح و ساختمان بخش در حضور فروش، و تجاری مراکز ایجاد فروش، دفتر

 رقبا مقابل در را ایران رقابت توان و رسانده نیز دالر یک میلیارد بیش از تا سال چند عرض در را ایران صادرات تواندیم مذکور

 .(11: 1319)برازش،دهد  افزایش
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قفقاز است و در این مسیر از  منطقه، هدف کالن آمریکا نفوذ گسترده و حضور درازمدت و مطمئن در یطورکلبه        

کند. آمریکا در برداری را میخود حداکثر بهره موردنظری سیاسی، اقتصادی و امنیتی غربی برای دستیابی به اهداف نهادها

، یا طرح اوراسیای بزرگ به دلیل ماهیت اقتدارگرای “استقرار دموکراسی، عامل ثبات”دوره ریاست جمهوری بوش با طرح ایده 

های آسیای مرکزی و قفقاز از دست داد و دخالت آمریکا در امور را نزد دولتکشورهای این مناطق عمالس موقعیت قبلی خود 

دولت اوباما برای  های منطقه شد.های رنگین موجب حساسیت بیشتر روسیه و برخی از دولتدر ایجاد انقالب ژهیوبهکشورها 

سیاست طرح اوراسیای  یجابهرا  ندجانبهچو  دوجانبه یهایهمکار، سیاست رفتهازدستو احیای اعتماد  هاینیبدببهبود این 



همین مسئله تحکیم روابط این کشورها را با آمریکا در پی  ،این مناطق در پیش گرفت یهادولتبزرگ و دموکراسی سازی، با 

 داشته است.

و نفوذ بیشتر شود. حضور قفقاز در تفکرات رهبران روسیه بخشی از عمق ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک روسیه محسوب می       

شود و منافع ملی روسیه در تجدید همگرایی المللی روسیه میای و بینمسکو در این منطقه موجب افزایش موقعیت منطقه

باشد. در این چارچوب کنترل و در منطقه قفقاز می ازجملهیافته های استقاللاقتصادی، سیاسی، امنیتی و راهبردی با جمهوری

 سیاسی، عمیق یهاشهیر از گرجستان و روسیه میان بحرانیکی دیگر از اهداف مسکو است. تعدیل رقبای روسیه نیز 

 حضور مسکو، که دینمایم ترکینزد غرب به را خود حالی در تفلیس. باشدیم برخوردار فرهنگی و تاریخی نظامی، اقتصادی،

 با روابط نمودن مستحکم ضمن گرجستان درواقع. دینمایم تلقی تهدید عنوانبه خود مرزهای در را آمریکایی نیروهای و ناتو

. است مانده ناتوان خود سیاسی مناسبات در توازن و تعادل ایجاد در و داده قرار الشعاعتحت نیز را روسیه با خود رابطه غرب،

 هاآن به دادن پناه و ها چچن با یهمکار به را گرجستان روسیه است مرزهم گرجستان با چچن خودمختار یجمهور ازآنجاکه

 که اندکرده نقض را گرجستان یهوای حریم چچن طلبانییجدا تعقیب در یروس یهاجنگنده موارد یبرخ در و کرده متهم

 دره در یچچن داوطلبان آموزش به را گرجستان روسیه مقابل در. است قرارگرفته گرجستان دولت یرسم اعتراض مورد

 .است کرده متهم هاآن به پایگاه دادن و یپانکیس

کنند بر حضور و نفوذ خود در این منطقه های اقتصادی و امنیتی تالش میگیری از مزیتهای غربی با بهرهقدرت        

سعی در تأمین « آتالنتیک –شورای مشارکت اروپا »و « مشارکت برای صلح»های بیفزایند. در این راستا ناتو با اجرای برنامه

های مالی و اقتصادی و های آموزشی و کمکرب دارد. عالوه بر این، غرب با ارائه برنامهاهداف سیاسی و راهبردی غ

کند که در جهت منافع و منازعات سعی می وفصلحلگذاری برای انتقال انرژی از شرق به غرب و ارائه کمک برای سرمایه

زایش نفوذ هیچ کشوری در منطقه قفقاز ندارد، چه مسکو عالقه چندانی به اف های غرب مانع نفوذ روسیه و ایران گردد.سیاست

اعالم کرد، روسیه  9111که مدودف چند روز پس از پایان جنگ گرجستان در سال  گونههمانایران، چه ترکیه چه آمریکا. 

بته در این مدودف ال .کندیمخود قلمداد  "منطقه امتیازی"عنوان از روسیه در منطقه قفقاز را به افتهیاستقاللی هایجمهور

ی روسیه است اما فعالیت هااستیسمطابق با منافع و جهت  کامالس ی ایران در آسیای میانه هاتیفعالسخنان اظهار کرده بود که 

متفاوت است.  کامالس اما وضعیت در قفقاز جنوبی  ؛روسیه قرار گیرد موردتوجهبدخیم است که  قدرآنمهم و نه  قدرآنترکیه نه 

عنوان منطقه انرژی خیز و محل تالقی و ترانزیت به اروپا و ی که بهادوگانهرتی که با قفقاز شمالی و کاربرد اول به جهت مجاو

ایران، ترکیه، اروپا و آمریکا از چندی پیش  ازجملهی المللنیبخاورمیانه برای مسکو دارد و دوم به این دلیل که دیگر بازیگران 

 .اندشدهفعالدر این منطقه 
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هرچند ایران از نفوذ روسیه در این منطقه مطمئن و خوشحال نیست، اما اهمیت این امر در برابر منافع مشترکی که در        

سیاست دو کشور وجود دارد اندک است و همین امر منجر به عدم تقابل دو کشور در قفقاز است. ایران چندان تمایلی به 

ی ندارد اما تمایلی نیز به درگیری با مسکو برسر این موضوع نداشته و از طرفی از عدم حضور روسیه در منطقه قفقاز جنوب

 .بردیماطمینانی که روسیه به ترکیه دارد سود 

باشد. لذا طبیعی است که پس از انقالب گل رز محرز می خصوصاسگرایش به ناتو، غرب و اتحادیه اروپایی در گرجستان، 

ی در گرجستان برخوردار باشند. توجهقابلو رژیم صهیونیستی از قدرت مانور و نفوذ  آمریکا کشورهای ترکیه، ایالت متحده

ی گرجستان در شوروی سابق طوری هارساختیزباشد و همسایه گرجستان می نیتربزرگروسیه نیز به دلیل اینکه 



تان، تأثیر و نفوذ روسیه در گرجستان از استقالل گرجس هاسال، هنوز پس از گذشت شدیمبود که به مسکو ختم  شدهیطراح

با توجه به گرایش دولت گرجستان به غرب و تالش جهت پیوستن به پیمان ناتو، زمینه برای  اما ؛نادیده گرفت توانینمرا 

را در  هایگرجحضور بیشتر نیرو و کارشناسان نظامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و ناتو در این کشور فراهم خواهد شد و 

 های خود برای حذف نقش جمهوری اسالمی در ترتیبات امنیتی منطقه همراه خواهند نمود.طرح

غرب با ورود به گرجستان فاصله زیادی بین روسیه و جنوب ایجاد کرده و روسیه را از دسترسی به جنوب محروم کرده       

این بازی مهم است حذف ایران و روسیه از شود. آنچه در شرقی به آسیای مرکزی کشیده می -است. ادامه این محور غربی 

دسترسی به یکدیگر و دسترسی آنان به منطقه است که در سناریوهای غربی نقش محوری دارد. به همین علت روسیه شاهد و 

ه است که هیچ تمایلی بدان نداشته و ندارد. در این میان این نقش محوری برای همه این تحوالت ب یاناباورانهناظر تغییرات 

است که حفظ وضعیت موجود یا حل بحران در راستای استقالل اوستیای جنوبی و آبخازیا منجر  شدهگذاشتهعهده گرجستان 

 غرب و تضعیف روسیه خواهد شد. راهبردیبه گسترش نقش روسیه در منطقه و حل آن به نفع گرجستان سبب افزایش نقش 

عنوان عوامل )عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو( به کیآتالنت ورویدر سند امنیت ملی گرجستان، الحاق به ساختارهای  

تمام امکانات خود را در  هایگرجو لذا  شدهیمعرفاصلی تأمین امنیت ملی در مقابل تهدیدات و حفظ تمامیت ارضی این کشور 

آبخازیا(  –عات سرزمینی )اوستیای جنوبی یی چون منازهاچالش، مواجهه با نیباوجودا. اندگرفتهراستای نیل به این هدف بکار 

آلمان و فرانسه(، موانع اصلی عضویت گرجستان  ازجملهو نیز حفظ مالحظات روسیه از سوی برخی از کشورهای عضو ناتو )

با حضور و مشارکت نیروهای گرجی در عملیات ایساف در افغانستان، صالحیت و  کنندیم. مقامات گرجستان تالش باشدیم

المللی )مانند تروریسم( اثبات مسائل و معضالت بین وفصلحلو نیز مشارکت در  هاتیمسئولاین کشور را در پذیرش لیاقت 

در حالت کلی اعمال  ( را برای از بین بردن موانع فوق کسب نمایند.هایکائیآمرژه )بوی هایغربنموده و حمایت و پشتیبانی 

به آمریکا،  گرجستان وصزیاد امنیتی و اقتصادی کشورهای قفقاز جنوبی و بخص سیاست مهار ایران توسط آمریکا و وابستگی

حضور آمریکا را در این  گرجستان،و ژئوپلیتیک  راهبردیموقعیت  محدودیت روابط ایران را با این کشورها در پی داشته است.

، های سیاسی، اقتصادیود در زمینههای خناپذیر ساخته است. آمریکا در پی آن است که ضمن گسترش فرصتمنطقه اجتناب

 ایران به دست بیاورد. و و امنیتی در این منطقه، پایگاهی برای مهار و کنترل روسیه فرهنگی
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 جنوبی تحلیل اوضاع اقتصادی قفقاز

 1دکتر بهرام امیراحمدیان                                                                                                                   

 11/11/13تاریخ دریافت مقاله: 

 11/13/14تاریخ پذیرش مقاله: 

 

 چکیده

 .شودجهان محسوب میو راهبردي مهم  مناطقاز ژئوپلیتیکی خاص شرايط  دلیلبه جنوبی منطقه قفقاز در حال حاضر،  

است. سه کشور حائز اهمیت فراوانی جهانی هاي قدرتنیز  و پیرامونیواقع در آن، کشورهاي براي کشورهاي  منطقهاقتصاد 

شوند، تعريف میواقع در اين منطقه جمهوري آذربايجان، گرجستان و ارمنستان اگرچه در قالب يک زير مجموعه امنیتی 

با  اي بوده وهاي منطقهيافته در چارچوب همکاريحال از نظر عملکرد اقتصادي فاقد وحدت، انسجام و کارکردي سازمانبااين

اکنون، هستند. همبراي توسعه اقتصادي مواجه  هايیو چالش هابا فرصت نوعیبه هرکدامخود  هايظرفیت ها وويژگی توجه به

توان به هاي اقتصادي کشورهاي اين منطقه میشاخص و دهه از استقالل اين کشورها، با بررسی و تبیینباگذشت بیش از د

ها پی برد. در اين پژوهش، سعی شده با استفاده از روش تحقیق توصیفی وضعیت و روند انداز کلی اقتصاد آنوضعیت و چشم

لذا سؤال اصلی اين پژوهش اين است که بر اساس اقتصادي کشورهاي منطقه قفقاز جنوبی موردبررسی قرار گیرد. 

ها با جمهوري هاي اقتصادي، اوضاع و روند اقتصادي کشورهاي قفقاز جنوبی چگونه است و روابط تجاري آنشاخص

 دهد اگرچه منطقه قفقاز جنوبی با مناقشات وهاي اين پژوهش، نشان میاسالمی ايران در چه شرايطی قرار دارد؟ نتايج و يافته

جمهوري حال وضعیت اقتصادي کشورهاي منطقه رو به بهبود است. در اين میان اقتصاد معضالت امنیتی مواجه است، بااين

از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، مهار و کاهش تورم و تجارت خارجی،  هايی همچونبا توجه به شاخصآذربايجان 

 دارد. انداز خوبیوضعیت بهتري برخوردار بوده و چشماز تان و گرجستان کشورهاي ارمنسلحاظ قدرت اقتصادي در مقايسه با 

 

 قفقاز جنوبی، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، اقتصاد: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
   .b_amirahmadian@yahoo.comای اوراسیا، آدرس الکترونیکی: ستاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات منطقهدکتری جغرافیای سیاسی، ا - 1
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 مقدمه -4

 رسیعنوان نیازهای اطالعاتی اساسی و پایه در برها بهتحلیل اوضاع اقتصادی یک منطقه یا کشور و روابط متقابل آن  

و شناسایی  کشورها، از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سطح روابط

ماوراء قفقاز( از سوی جامعه جهانی، برقراری روابط دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران با ) های قفقاز جنوبیاستقالل جمهوری

ها در آغاز برقراری روابط احساسی غاز شد. سطح روابط ایران با این جمهوریهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان آجمهوری

ای در برقراری روابط با جهان خارج نداشتند، فاقد مدیریتی کارآمد و دوراندیشانه ها که تجربهزده بود و این جمهوریو شتاب

شده برای برقراری روابط آماده نشده بود. اگرچه در ای از پیش تدوینبودند. از طرف دیگر، در جمهوری اسالمی ایران نیز برنامه

ویژه جمهوری آذربایجان و ارمنستان تبدیل ها بههای آغازین، جمهوری اسالمی ایران به شریک تجاری مهم این جمهوریسال

ر پی آن ها در شرکای تجاری و نوع مبادالت خارجی تنوع به وجود آوردند و داما پس از گذشت یک دهه این جمهوری شد؛

 تأمل به وقوع پیوست.تحوالتی قابل

ها در چه جایگاهی قرار دارند و طی های اقتصادی این جمهوریاین مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که ازنظر شاخص 

صادی و اند؟ در این مقاله اوضاع اقتصادی و سطح روابط اقتدو دهه گذشته به چه میزان و با چه روندی با ایران روابط داشته

 شده است.ها مورد پژوهش واقعتجاری ایران با این جمهوری

 

 مبانی نظری -9
 میان بد و خوب مناسبات در و است شدهتبدیل کشورها همه در المللیبین هایسیاست اساسی محور به امروزه اقتصاد 

 (.http://www.iribnews.ir)شود می دیده هم یافتهتوسعه کشورهای

 

 متقابل وابستگی -9-1
 برای هادولت بین همکاری گسترش و المللبین روابط در نظامی قدرت کارآیی کاهش تبیین درصدد که نظریه این 

 طوربه دنیا امور آن، مبنای بر که داشت؛ انترناسیونالیستی یا گرایانهالمللبین تفکر طرز در ریشه بود، باثبات دنیایی به رسیدن

 و شودمی منعکس هادولت بین همکاری شکل به سیاسی روندهای در عینی جریان این و است شدنجهانی جهت در عینی

 مبتنی اساسی نکته این بر متقابل وابستگی تئوری. است جهانی بیشتر رفاه و صلح راستای در و مثبت جریانی حالدرعین

 و زور رواین از و شده امنیتی و سیاسی مسائل جایگزین رفاهی، و اقتصادی سائلم معاصر، المللیبین سیستم در که است،

 ارتباطات و زنیچانه و مذاکره برعکس، بلکه باشد؛ داشته هادولت بین اقتصادی روابط در مناسب کارآیی تواندنمی خشونت

ادوارد لوتراک، یکی از متفکران و  (.42-11 ،مشیرزاده) کند تأمین را طرفین تکنولوژیکی و اقتصادی منافع تواند،می متقابل

مفهوم ژئواکونومی را مطرح  «از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی»ای تحت عنوان کار جدید جنگ سرد، در مقالهروشنفکران محافظه

مت دهنده تغییر مسیر و حرکت از ژئوپلیتیک به سنمود. او در مقاله خود استدالل کرد که زوال جنگ سرد درواقع نشان

های بازرگانی و تجاری در حال اساس ادعای وی افراد در حاضر بر این اعتقادند که روش دنیای سیاست است. بر ژئواکونومی در

لوتراک با تأکید بر نقش  (.9411-9111: 1311)اتوتایل و دیگران، باشند های نظامی در دنیای سیاست میجایگزین شدن با روش

تنها زمانی منطق تجارت قادر به اداره امور دنیا خواهد بود که با از بین رفتن »ی معتقد است، بازرگانی در برابر قدرت نظام

اهمیت برخورداری از قدرت نظامی، افراد در عرصه رقابت، دارای اهمیتی صرفاس اقتصادی باشند، )مانند کارگران، فروشندگان، 

ها در سراسر جهان پدیدار شود. گاهی اوقات ی درهم قدرتهاجای سیاست و شبکهبازرگانان وشرکت ها( و بدین ترتیب به

که گاهی اوقات همان منطق ممکن است منجر به ائتالف و اتحاد گردد درحالیمنطق تجارت منجر به رقابت شدید می

http://www.iribnews.ir/


تولید  گذاری در امور متعدد در نقاط مختلف جهان شده و درنهایت همبستگی، توسعه،منظور سرمایههای اقتصادی بهسازمان

که چه در تأمل اینمشترک و تشکیل بازارهای مشترک برای انواع کاالها و ارائه خدمات را به همراه داشته باشد. نکته قابل

ها انجام خواهد های اقتصادی در ماورای مرزهای کشورها و دولتشرایط رقابت و چه در شرایط همکاری و مشارکت، فعالیت

های جغرافیایی و کارکردی عنوان ساختارهای سرزمینی که از ویژگیها بهدارد که دولتگرفت. البته این احتمال وجود 

 (.luttwak, 1111: 191)« ها نادیده انگاشته شود نباشندمند به تبعیت از یک منطق تجاری که مرزهای آنبرخوردارند عالقه

 

 های تحقیق:داده -3 

 تولید ناخالص داخلی کشورهای قفقاز جنوبی -3-4 

 9119های مربوط به قدرت اقتصادی کشورهاست. در سال ترین شاخصشاخص تولید ناخالص داخلی یکی از مهم 

تنهایی بیش از دو برابر مجموع دو جمهوری گرجستان و میلیارد دالر به 22,2جمهوری آذربایجان با تولید ناخالص داخلی 

نسبت به سال  9119ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در سال ارمنستان تولید ناخالص داخلی داشته است. درواقع تولید 

 (.http://data.worldbank.org)برابر افزایش داشته است  1حدود  9111

رود. تولید به شمار می دومین اقتصاد قفقاز 9119میلیارد دالر در سال  11,8جمهوری گرجستان با تولید ناخالص داخلی  

درصد افزایش داشته است  141,2حدود  9111در مقایسه با سال  9119ل ناخالص داخلی این جمهوری در سا

(http://data.worldbank.org). 

رود. این کشور سومین اقتصاد منطقه قفقاز به شمار می 9119میلیارد دالر در سال  11ارمنستان با تولید ناخالص داخلی 

هستانی بودن، نسبت به دو جمهوری دیگر از امکانات طبیعی های آزاد و کوای ارتباطی مستقیم با آببه سبب نداشتن راهه

، حدود دو برابر رشد داشته 9111در مقایسه با سال  9119کمتری برخوردار است. تولید ناخالص داخلی ارمنستان در سال 

و سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه  (GDP) ناخالص داخلیمیزان تولید  1-1 . جدول(http://data.worldbank.org)است 

 دهد.درآمد ناخالص ملی کشورهای منطقه قفقاز جنوبی را نشان می

 کشورهای قفقاز جنوبی به قیمت جاری )میلیون دالر(( GDPتولید ناخالص داخلی ) -4-4جدول 

 جمهوری ارمنستان جمهوری گرجستان جمهوری آذربایجان سال

9111 13941,4 2411,1 4111,4 

9112 91119,3 8821,1 2314,1 

9118 33141,1 11189,3 1912,3 

9111 41111,1 19811,3 11229,1 

9111 44911,1 11822,1 1241,1 

9111 19111,1 11131,9 1921,3 

9111 21119,1 14434,2 11149,1 

9119 22214,2 11848,3 1111,1 

 http://data.worldbank.org/indicator منبع:

 درآمد سرانه کشورهای قفقاز جنوبی -3-2

دالر سرانه تولید ناخالص داخلی بیشترین درآمد سرانه را در بین  8121جمهوری آذربایجان با  9119در سال  

دالر دومین و  3891ازآن جمهوری ارمنستان با سرانه تولید ناخالص داخلی های قفقاز از آن خودکرده است. پسجمهوری

http://data.worldbank.org/


درآمد سرانه هر یک از کشورهای قفقاز بر اساس  9-9در جدول دالر سومین رتبه را به خود اختصاص داده است.  3118ان با گرجست

 شده است.گزارش بانک جهانی نشان داده

 

 درآمد سرانه کشورهای قفقاز جنوبی )به دالر( -2-4جدول 

 جمهوری ارمنستان جمهوری گرجستان جمهوری آذربایجان سال

 هسران

 درآمد ملی

 سرانه تولید

 ناخالص داخلی

 سرانه

 درآمد ملی

 سرانه تولید

 ناخالص داخلی

 سرانه

 درآمد ملی

 سرانه تولید

 ناخالص داخلی

9111 4111 4111 9141 9441 3111 3111 

9111 1381 1143 9211 9214 3331 3331 

9111 1131 8111 9111 3991 3411 3411 

9119 2991 8121 3911 3118 3891 3891 

 http://data.worldbank.org/indicatorمنبع0 

 تورم -3-3

اوضاع نابسامان ناشی از  11که در دهه اند، درحالیرقمی را تجربه کردههای قفقاز تورم یکهای اخیر جمهوریدر سال 

اقتصادی و تورم های های شوروی، سبب نابسامانیفروپاشی شوروی و تغییر بافت اقتصادی و قطع روابط بین جمهوری

اند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان درگیر وضعیت بهتری داشته 9111حال در دهه بعد از سال گسیخته شده بود. بااینلجام

باغ و جمهوری گرجستان درگیر جدایی استان خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیاست. به همین سبب در هر سه مناقشه قره

کند. گرجستان در سال ای ایجاد نمیافزودهشود که ارزشا و امکانات در بخش نظامی هزینه میهجمهوری بخشی از فعالیت

های قفقاز تجربه کرده است که ناشی از دگرگونی در به بعد در بین جمهوری 9111های بیشترین تورم را در سال 9111

یافته و در بین م به نحو چشمگیری کاهشتور 9113که در سال های آن بوده است. درحالیساختار سیاسی و ناآرامی

 کشورهای جهان گرجستان از نظر شرایط اقتصادی و شفافیت و نبود فساد رتبه نخست جهان را کسب کرده است.

 

 درصد در سال() کنندههای مصرفتورم قیمت -3-4جدول 

 9113سال  9119سال  9111سال  9111سال  9111سال  نام کشور

 1,1 9,2 8,8 1,9 3,4 ارمنستان

 1,4 1,1 8,1 1,8 1,1 آذربایجان

 -1,1 -1,1 1,1 8,1 1,8 گرجستان

  http://data.worldbank.orgمنبع0

 

http://data.worldbank.org/


 تجارت خارجی -3-0

یلیارد دالر در سال م 1,1و از  افتهیشیافزابرابر  11 حدود 9119تا  9111تجارت خارجی کشورهای قفقاز از سال         

 9111تا  9111افزایشی حجم تجارت منطقه قفقاز از سال  روند رسیده است. 9111میلیارد دالر در سال  11به  9111

 9111تا  9111رسیده است. از سال  9111و به کمتر از نیمی از رقم  افتهیکاهش 9111افزایشی بوده است. سپس در سال 

درصد از  81یی حدود تنهابهکه جمهوری آذربایجان  دهدیماین بررسی نشان  ته است.روندی افزایشی و سپس کاهشی داش

 11,9میلیارد دالر، گرجستان  33,2، آذربایجان 9119کل تجارت قفقاز با جهان خارج را به خود اختصاص داده است. در سال 

درصد از  21آذربایجان  9114در سال  کهیحالدر. اندداشتهمیلیارد دالر حجم تجارت خارجی  4,3و ارمنستان  میلیارد دالر

درصد  81، حدود 9119 سالدرصد و در  11بیش از  9111کل تجارت قفقاز با جهان خارج را بر عهده داشته است، در سال 

 .دهدیم های قفقاز را نشانحجم تجارت خارجی جمهوری -4-1جدول کل تجارت قفقاز با جهان خارج را در اختیار داشته است. 

 

 های قفقاز )میلیون دالر(حجم تجارت خارجی جمهوری -0-4جدول 

 کل قفقاز ارمنستان گرجستان آذربایجان سال

9111 9118 1134 1182 1198 

9114 8139 9411 9122 11211 

9111 1111 3313 9811 14291 

9112 11231 1411 3111 91941 

9118 11889 2444 4111 99818 

9111 14192 8818 1414 21911 

9111 91194 1234 4111 31411 

9111 98194 8442 4814 41124 

9111 32398 1942 1119 11111 

9119 33121 11911 4928 41148 

Trade by Commodity. Available  -International Trade Statistics Yearbook,Volume II  1:21منبع0 

http://comtrade.un.org/pb/in: 

 

 های قفقازاوضاع اقتصادی جمهوری

شد. قفقاز جنوبی یکی از این مناطق اقتصادی بود. در این تقسیم می« منطقه اقتصادی» 11در دوره شوروی سابق به  

کرد. وی را تولید میدرصد انرژی الکتریکی کل شور 1سنگ و درصد زغال 2درصد گاز طبیعی،  31درصد نفت،  12دوره قفقاز 

های متحده، سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نیز اعالم و استقالل جمهوری 1111با فروپاشی شوروی در سال 

کشورهای منطقه قفقاز  9111تا سال  1111از آغاز استقالل در سال  استقالل کرده و به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند.

های سیاسی زیادی را تجربه کرده و در بحران اقتصادی نیز گرفتار آمده تی مواجه بوده، فراز و نشیبجنوبی با معضالت امنی

باغ در اندک تحوالت اقتصادی مثبتی در منطقه پدیدار شده و منطقه )باوجود بحران قرهاندک 9111بودند. از نیمه سال 

عنوان منطقه ات اقتصادی گام برداشته است. اگرچه از قفقاز بهسوی ثبآذربایجان، اوستیای جنوبی و آبخازیا در گرجستان( به

شود، ولی ازنظر عملکردی در بخش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فاقد وحدت و انسجام و کارکردی جغرافیایی یاد می

http://comtrade.un.org/pb/


هر یک از  ای است. به همین سبب برای بررسی اوضاع اقتصادی قفقاز بایدهای منطقهیافته در یک چارچوب همکاریسازمان

عنوان یک واحد سیاسی مستقل موردبررسی قرار گیرد. در زیر اوضاع اقتصادی طور مجزا و بهواحدهای سیاسی واقع در آن به

 گیرد.های قفقاز جنوبی موردبررسی قرار میهر یک از جمهوری

 

 جمهوری آذربایجان -الف

ترین کشور قفقاز است. جمعیت این جمهوری در سال کیلومترمربع بزرگ 12211جمهوری آذربایجان با مساحتی برابر  

نفر در کیلومترمربع است. پایتخت آن شهر بندری باکو است که  118,1میلیون نفر بوده است. تراکم جمعیت  1,3برابر  9111

به عضویت سازمان  1119مارس سال  9میلیون نفر جمعیت داشته است. جمهوری آذربایجان در  9,1حدود  9111در سال 

در بخش صنعت و بقیه در بخش خدمات به  %14,1در بخش کشاورزی،  %38,2های اقتصادی ملل درآمد. از شاغلین در بخش

با افزایش نسبتاس زیاد درآمد و کاهش فقر، آذربایجان در شرایط بحران اقتصادی جهانی، بهتر از بسیاری از کشورهای کار اشتغال دارند. 

که این کشور در برابر بحران اقتصادی نسبتاس خوب عمل کرده درحالی س از بحران عاری از چالش نیست.اما جهان پ دیگر عمل کرده است؛

 های متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر بازار و خدمات اجتماعی بهتر است.است، با این وضع آذربایجان برای توسعه اقتصادی، نیازمند سیاست

که توسط کاهش در نرخ  آورده است به دستباالتر را رده کشورهای با درآمد متوسط  فرد برای ورود بهاین کشور یک فرصت منحصربه

که برخی از این بهبودها نرخ رشد باالی اقتصادی است که است. درحالی 9111د در سال درص 8,2به  9111درصد در سال  11فقر از 

که بیشتر آن ناشی از جهش در درآمدهای نفت و  قرار داده و معرفی یک سیستم رفاه اجتماعی را نیز هدف موجب افزایش در دستمزدها

های آینده دچار رکود شده و پس از آن رو به کاهش خواهد داشت، زیاد طی دههاحتمالحال، این درآمد بهگاز صادراتی است. بااین

جدید گاز طبیعی برای تولید در آینده بعید های بخشی به تقویت موقعیت اقتصادی خود اقدام کند. حتی زمینهبنابراین کشور باید با تنوع

منظور ترویج بهبود مستمر در اقتصاد و افزایش نرخ اشتغال، به رسد که برای درآمد بخش نفت فراهم بوده است را جبران کند.به نظر می

جان بسیار مهم است. موقعیت های مناسب آذربایآذربایجان باید به دنبال منابع جدید و پایدار رشد در بخش غیرنفتی باشد. زیرساخت

عنوان نقطه ارتباطی مهم بین دریای سیاه و دریای خزر و بین روسیه و ایران ارزشمند است. دستیابی به پتانسیل جغرافیایی آن به

بهبود  و ایمنی و کاهش فقر ضروری است. ونقل برای تحرک رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی غیرنفتیعنوان یک اقتصاد حملآذربایجان به

وپرورش نقطه کلیدی دیگری است. با شود. آموزشبخش تولیدی کشور شناخته میها برای تنوععنوان یکی از اولویتای بهشبکه جاده

 ضرورت اصالحات بلندمدت پایدار را افزایش داده است.باال، توجه به تمایل این کشور برای پیوستن به دیگر کشورهای با درآمد متوسط 

بانک جهانی با پشتیبانی از برنامه  دهد.نام در قبل از مدرسه و آموزش عالی هنوز هم کم و کیف نتایج آموزشی را نشان مینرخ ثبت

کشاورزی بخش  رساند.گذاری یاری میگذاری و مشاوره سیاستاصالحات آموزش و پرورش، دولت آذربایجان را از طریق عملیات سرمایه

که این درحالی توجهی برای افزایش درآمدهای صادراتی برای کشور دارد.آذربایجان است و پتانسیل قابل داری از اقتصاد غیرنفتیمعنی

امنیت غذایی  ٔ  آید. از دیگر سو هنوز منبع کلیدی اشتغال و یک اولویت درزمینهحساب میدرصد از تولید ناخالص داخلی به 8بخش فقط 

 است.

. این دهدیمتوسعه، بانک جهانی نیز خدمات تحلیلی و مشورتی به آذربایجان ارائه  ی مختلفهاپروژهمالی  نیتأمعالوه بر  

ی خدمت گذارهیسرمای به استراتژی رشد کشور و انتخاب سیاست و همچنین طراحی عملیات رساناطالعاز  دوجانبههدف 

است که دسترسی مداوم و  (JERP) چندسالهیک برنامه تحقیقاتی مشترک اقتصادی  توسعهدرحال. بانک جهانی، کندیم

 (.http://www.worldbank.org)به مشاوره سیاست و تخصص فنی را تضمین خواهد کرد  موقعبه

ی غیر صادراتی نیز هانهیزمصادرات نفت و گاز است، اما در برخی  توجهقابلرشد اقتصادی باالی آذربایجان به سبب رشد  

–تفلیس -و امالک است. صادرات نفت از طریق خط لوله باکو ختمان، بانکداریی مواجه بوده که شامل بخش سادورقمبا رشد 

یی برای باال بردن تولیدات گازی هاکوشش، اما اندبودهسوپسا موتور محرکه اصلی  –و باکو  نووروسیسک-جیهان، باکو



که اهمیت ژئوپلیتیکی دارد،  اروپاآذربایجان در حال انجام است. تکمیل احتمالی کریدور جنوبی انتقال گاز بین آذربایجان و 

اما آذربایجان در اصالحات ساختارهای اقتصاد ؛ اگرچه به مقدار کم، درآمدهایی از صادرات گاز نصیب این کشور خواهد کرد

ی پایین ساختارهای اقتصادی وربهرهی و ناکارآمدی محدودی داشته است. فساد گسترده و فراگیر و هاشرفتیپمبتنی بر بازار 

در رشد است. موانع بسیاری بازدارنده رشد اقتصادی آذربایجان  مدتیطوالنی یک مانع رنفتیغی اقتصادی هابخشدر  ژهیوبه

است.  باغقرهو ادامه مناقشه با ارمنستان در خصوص منطقه  ی خارجی در بخش غیرنفتیگذارهیسرماکه شامل  هستند

، روابط تجاری با ترکیه و ابدییمی کاهش توجهقابل طوربهسابق  تجارت با روسیه و دیگر کشورهای شوروی کهیدرحال

جمهوری آذربایجان وابسته به بهای جهانی نفت و توانایی این  درازمدت اندازچشمکشورهای اروپایی در حال افزایش است. 

ی انرژی هاثروتی از ریگهبهرو توانایی آن در  کشور در مذاکرات مربوط به خطوط لوله برای صادرات تولیدات افزایشی گاز

های تولیدات صنعتی آذربایجان شامل تجهیزات چاهی غیرنفتی در اقتصاد است. هابخشبرای رشد اقتصادی و مهار اشتغال در 

نفت، فوالد، آهن، سیمان، مواد شیمیایی و محصوالت پتروشیمی است. تولیدات کشاورزی آذربایجان شامل پنبه، غالت، برنج، 

درصد مردم در بخش کشاورزی،  31، سبزیجات و جالیزی، چای، توتون، دام و محصوالت دامی است. از نظر اشتغال انگور، میوه

از جمعیت آذربایجان زیر  %2حدود  9119درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. در سال  11درصد در صنایع و  19

 اند.خط فقر قرار داشته

 

 تجارت خارجی

 %12,1طور میانگین به 9111ارزش صادرات آذربایجان، برخالف افزایش شدید در سال  9119تا  9111از سال  

این  افزایش داشته است. %8,8طور میانگین میلیارد الر رسیده است. طی همین دوره واردات به 93,1یافته و به رقم کاهش

میلیارد دالر بود،  12,8که برابر  9111ری سال که نسبت به مازاد تجا میلیارد دالری شده است 14,9مورد سبب مازاد تجاری 

+ میلیارد دالر(، 1,1) یافته موازنه مثبت شدید با کشورهای پیشرفته اروپاییکمتر است. کسری تجاری با کشورهای توسعه

 -1,3) + میلیارد، دالر(، آمریکای جنوبی و کشورهای کارائیب1,1) و آسیای غربی +میلیارد دالر(9,2) آسیای جنوب غربی

تنوع واردات خیلی بیشتر از  9119میلیارد دالر(. در سال  -1,9) اقیانوس آرام–یافته آسیا و کشورهای توسعه( میلیارد دالر

درصد واردات آذربایجان را تأمین  11شریک صادراتی(، حدود  13در برابر ) شریک تجاری وارداتی 11صادرات بوده است. 

 .(http://data.un.org)اند کرده

میلیارد دالر  1,8میلیارد دالر بوده است که از این مقدار،  33,2برابر  9119حجم تجارت خارجی آذربایجان در سال  

های قفقاز تنها کشوری است که تراز میلیارد دالر صادرات بوده است. جمهوری آذربایجان در بین جمهوری 93,1واردات و 

 9111تنها مثبت بلکه صعودی هم بوده است. در سال این روند نه 9111سال که از آغاز طوریتجاری مثبت زیادی دارد. به

گذاری خارجی، استخراج، احداث خطوط درمجموع سرمایه میلیارد دالر بوده است. 9,3حجم تجارت خارجی آذربایجان تنها 

خارجی و کسب درآمدهای  گیر تجارتهای نفت و گاز و صادرات به بازارهای مصرف سبب رشد چشمانتقال لوله و زیرساخت

 9119تا  9111های حجم تجارت کشور آذربایجان را در سال -1-1سرشار نفتی برای جمهوری آذربایجان شده است. جدول 

 دهد.نشان می

 

 

 

 



 میالدی 2442تا  2444های تجارت خارجی جمهوری آذربایجان در سال -5-4جدول 

 )میلیون دالر آمریکا(
 موازنه تجاری صادرات رداتوا حجم تجارت خارجی سال

9111 9118 1189 1841 183 

9114 8139 3112 3212 111 

9111 1111 4911 4348 132 

9112 11231 1928 2389 1112 

9118 11889 1814 2111 341 

9111 14192 8181 48812 41112 

9111 91194 2193 14811 1181 

9111 98194 2111 91391 14892 

9111 32398 1812 92181 12111 

9119 33121 1213 93111 14911 

1:21 International Trade Statistics Yearbook, Volume II - Trade by Commodity. Available in: 

http://comtrade.un.org/pb/ 

 

 و واردات جمهوری آذربایجان سیمای صادرات

میلیارد دالر رسید. از میان این مقدار  93,1ش به کاه %11ارزش کل صادرات جمهوری آذربایجان با  9119در سال  

های صنعتی و مواد مرتبط با آن بود. سه بازار اصلی صادرات جمهوری های معدنی، روغنمربوط به سوخت %13,1صادرات، 

هوری ترین محصوالت صادراتی جممهم 9119تا  9111ایتالیا، هندوستان و فرانسه بودند. از سال  9119آذربایجان در سال 

ترین مقصد مهم های گازی.و نفت حاصل از مواد معدنی بتومینی، گاز طبیعی و هیدروکربن آذربایجان عبارت بودند از نفت خام

 میلیون دالر(، هندوستان 1141,1) به ترتیب عبارت بودند ازکشورهای: ایتالیا 9119صادراتی جمهوری آذربایجان در سال 

میلیون دالر(،  1211,1) میلیون دالر(، اسرائیل 1818,3) میلیون دالر(، اندونزی 1881,2میلیون دالر(، فرانسه ) 1111,8)

 133,1میلیون دالر(، یونان ) 111,1) میلیون دالر(، فدراسیون روسیه 124,1) میلیون دالر(، آلمان 1211,1ایاالت متحده )

 میلیون دالر(. 211,1) میلیون دالر( و دیگر کشورها

کاالهای تولید  %91,1ونقل، آالت و وسایل حملماشین %49دات جمهوری آذربایجان مشتمل بر وار 9119در سال  

ترین کاالهای وارداتی جمهوری مواد غذایی، دام زنده، نوشابه و دخانیات بود. طی سه سال گذشته مهم %13,1صنعتی و 

ونقل منظور حملو دیگر وسائط نقلیه عمدتاس به اریآذربایجان شامل هواپیما و هلی کوپتر، هواپیمای مسافری، وسایل نقلیه سو

 (.http://data.un.org)و گندم بوده است 

 

 روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان

 روابط تجاری -الف 

 1311میلیون دالر در سال  981ته و از های اخیر روند نزولی داشتجارت خارجی ایران با جمهوری آذربایجان در سال         

هایی را تجربه کرده و در یافته است. طی این دوره روابط تجاری فراز و نشیبکاهش 1311میلیون دالر در سال  141به 

برابر  11که طی این مدت حجم تجارت خارجی آذربایجان میلیون دالر بوده ولی درحالی 213 1311بیشترین میزان در سال 

یافته است. نسبت به ده سال قبل به کمتر از نصف کاهش 1311داشته است، حجم تجارت ایران با آذربایجان در سال  افزایش

http://data.un.org/


های اخیر به سبب برخی اختالفات سیاسی، فرهنگی و که در سالطوریاین امر بیشتر از عوامل سیاسی متأثر بوده است. به

های زیادی برای توسعه یافته است. این در حالی است که ظرفیتکاهش شدتدینی بین دو کشور، میزان روابط اقتصادی به

حجم روابط تجاری ایران و  -2-1روابط تجاری بین دو کشور وجود دارد. موانعی برای توسعه روابط ایجادشده است. جدول 

 دهد.نشان می 1311-1311های جمهوری آذربایجان را در سال

 
 )هزار دالر(4324-4354های جمهوری آذربایجان در فاصله سالروابط تجاری ایران با  -6-4جدول 

 سال
واردات ایران از 

 آذربایجان

ایران به  صادرات

 آذربایجان

کل تجارت خارجی 

 آذربایجانایران با 

 موازنه

 تجاری

1311 91911,1 911143,1 981419,1 994114,1 

1319 12428,1 318381,1 413141,1 911111,3 

1313 191821,8 912121,8 314198,4 198312,1 

1314 123131,1 331823,3 414213,3 122133,3 

1311 911211,1 381928,9 219128,1 11128,4 

1312 399118,1 341181,1 489138,8 98191,1 

1318 941141,1 321828,3 218119,3 191899,3 

1311 181218,1 383811,4 141441,1 919133,1 

1311 111119,9 381424 412122,9 923121,1 

1311 38414,9 118813 141918,9 81911,1 

 http://www.irica.gov.ir دسترس در سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران به نشانی:سالنامه آماری گمرک، قابل :منبع

 

 سایر موارد -ب

 سوآپ گاز آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان

شده باهدف تأمین گاز جمهوری سال تعیین 91جمهوری آذربایجان که مدت اجرای آن قرارداد معاوضه گاز ایران و         

میلیون  دهد از هشتادخودمختار نخجوان منعقدشده است و قرار بود میزان گازی که جمهوری آذربایجان به ایران تحویل می

 (. http://www.bbc.co.uk)د یابافزایش  9111میلیون مترمکعب در سال  411 تدریج بهبه 9111 مترمکعب در سال

جمهور پیشین ایران به جمهوری آذربایجان به امضا رسیده و قرارداد انتقال گاز ایران به نخجوان در سفر محمد خاتمی رئیس 

ران میالدی هشتاد میلیون و پانصد هزار مترمکعب گاز طبیعی به ای 9111بر اساس آن، جمهوری آذربایجان تا پایان سال 

عنوان حق معاوضه کسر کرده، معادل شده را بهتحویل داده است. ایران نیز در مقابل، پانزده درصد از حجم گاز تحویل گرفته

دهد. جمهوری خودمختار نخجوان با خاک اصلی جمهوری آذربایجان بقیه آن را به جمهوری خودمختار نخجوان تحویل می

 91جمهور ایران در نژاد رئیسشود. محمود احمدیم آن از طریق ایران تأمین میارتباطی ندارد و بخش عمده مایحتاج مرد

برای افتتاح طرح معاوضه گاز با جمهوری آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان سفر کرد. وی و هیئت  9111 دسامبر

های بلندپایه آن کشور قرار ز مقامجمهور آذربایجان و شماری ااف، رئیسهمراهش در نخجوان مورد استقبال رسمی الهام علی

نژاد در سفر به نخجوان عالوه بر افتتاح طرح انتقال گاز ایران به این جمهوری خودمختار، نشستی رسمی گرفت. آقای احمدی

ازآن سند تفاهمی برای همکاری در زمینه انرژی میان دو کشور جمهوری آذربایجان داشت که پساف رئیسنیز با الهام علی

 اء شد و وزیران خارجه دو کشور نیز سندی برای توسعه همکاری میان دو کشور امضا کردند.امض



 شاه تختی -گشایش پل مرزی پلدشت 

 جمهورییسرئحضور معاون اول  با 1312مهر  91شاه تختی روی سد ارس در آذربایجان غربی در  -مرزی پلدشت  پل 

شرکت در دومین اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در ایران به سر که برای  جمهور آذربایجانیسرئاسالمی ایران و 

و شاه تختی  شهر پلدشتاین پل بر روی رودخانه مرزی ارس و در امتداد راه ارتباطی . ی رسیدبرداربهرهبردند، به یم

خاک جمهوری در « شاه تختی»در خاک جمهوری اسالمی ایران را به شهر « پلدشت»است. این پل شهر  شدهاحداث

میلیون دالر بوده که با مشارکت ایران و جمهوری  3,2 بربالغ سازد. هزینه ساخت این پلیمنخجوان متصل  خودمختار

 (.http://www.ostan-ag.gov.ir) است شدهساختهی غرب یجانآذرباآذربایجان توسط اداره کل راه و ترابری استان 

 

 بایجانتولید خودرو ایرانی سمند در جمهوری آذر

 1خودرو سمند به ارزش  1811ین مالی فروش تأمقرارداد  1311اسفند  91 بانک توسعه صادرات ایران در تاریخ        

درصد شامل  11هزار یورو را با شرکت خودروسازی آذسمند جمهوری آذربایجان منعقد کرد. از این مبلغ  822میلیون و 

پرداخت یشپدرصد بقیه را هم آذسمند آذربایجان در قالب  11ایجان است و خودرو و آذ سمند آذربیراناقرارداد تجاری 

میلیون یوروست  11دستگاه خودرو سمند ایران بیش از  1811تحویل مقامات ایرانی داده است. ارزش 

(http://www.nasiran.ir.) خارج از  عنوان نخستین خط تولید خودرو ایرانی دربه کارخانه تولید سمند در جمهوری آذربایجان

هزار  11است که در فازهای بعد به  هزار دستگاه در سال 11یافته است. ظرفیت تولید این کارخانه یشگشامرزهای ایران 

 .شودتولید می« الیت»و در کارخانه « آذسمند» رسد. سمند در جمهوری آذربایجان با نامدستگاه می

وسعت دارد  مترمربع هزار 11کیلومتری باکو مرکز استان شیروان قرار دارد،  131ین خط تولید که در شهر شاماخی در ا       

 CISی شده است. کارخانه سمند به همراه کارخانه دیگری در بالروس، منطقه اندازراهدر آن  SKDیی برای مونتاژ هاسالنو 

 (.http://www.iapma.ir)دهد یمرا پوشش 

است خط تولید سمند در  درصددخودرو یرانانفر مشغول به کار هستند.  911در خط تولید سمند در آذربایجان حدود        

یزستان و برخی کشورهای آسیای قرقجمهوری اسالمی آذربایجان را به پایگاه صادراتی خود به کشورهای گرجستان، اوکراین، 

 11خودرو با ایجاد خط تولید سمند بتواند یراناشد اقتصادی جمهوری آذربایجان، رود با آهنگ ریممیانه تبدیل کند. انتظار 

 (.http://www.farsnews.com)نیز افزایش دهد  درصد 31بازار این کشور را به دست آورد و این رقم را تا  درصد

 

 گرجستان: -ب 

بعد از جمهوری آذربایجان( به شمار ) ساحتکیلومترمربع دومین کشور قفقاز ازنظر م 21811گرجستان با مساحتی برابر  

نفر در  29,1دفتر جمعیت(. تراکم جمعیت آن ) شده استمیلیون نفر گزارش 4,3برابر  9111رود. جمعیت آن در سال می

میلیون نفر(. واحد پول آن الری نام دارد که نرخ برابری  1,1کیلومترمربع است. پایتخت این کشور شهر تفلیس است )جمعیت 

به عضویت سازمان ملل  1119جوالی سال  31دالری بوده است. گرجستان در  1,81هر دالر  9114ن در برابر دالر در سال آ

 متحد درآمده است.

 

 اقتصاد گرجستان

روند کاهشی داشته و رشد تولید ناخالص داخلی آن در سه  9119آخر سال  ماههسهسرعت رشد اقتصاد گرجستان از         

و  %2,3این رقم  9111برای سال  رودیمروند رو به رشدی داشته است. انتظار  ازآنپسدرصد رسید. ولی  1/9ه ب 9113سال 

http://www.nasiran.ir/


درصد در سال رشد اقتصادی به  2,1متوسط  طوربه، 9119-9113ی هاسالباشد. گرجستان بین  %2,1برابر  9112برای سال 

ی بیشتری را جذب کند. اصالحات به بهبود فضای گذارهیسرماست بود و توان هارساختیزدست آورد که ناشی از اصالحات 

ی و آزادی تجارت گسترش یافت. رشد روزرسانبه هارساختیز، تقویت امور مالی عمومی، کمک کرد و امکانات وکارکسب

ده مناسب از ( پشتیبانی شد و با انباشت سرمایه و استفاFDIی مستقیم خارجی )گذارهیسرمااقتصادی همچنین با افزایش 

ی متمرکز روبرو شد. امبادلهرقابلیغی هابخشعمده در  طوربهی وربهرهی ایجاد اشتغال خالص، با افزایش جابهظرفیت اضافی 

)قیمت جاری(  9119دالر آمریکایی در سال  3111به  9113دالر در سال  191از سرانه تولید ناخالص داخلی  کهیطوربه

 است. افتهیشیافزا

عملکرد رشد زیاد  برهیسرمااست. ماهیت  ماندهیباقعنوان چالش سیاست عمومی مهم در گرجستان بیکاری به حالنیباا       

 ماندهیباقدرصدی بازتاب یافته است، حتی در طول رونق قبل از بحران  13-19که در محدوده  باال نسبتاسگرجستان در بیکاری 

درصد  11به  9119در سال  ازآنپسدرصد رسید و  18در اوج خود به  9111 است. نرخ بیکاری در طول بحران در سال

و صنایع کنار گذاشته شد. صنایع جدید در  تریمیقدی هابخشکاهش یافت. با شروع تحول اقتصادی در گرجستان، برخی از 

ی هامهارت نیتأمی نیروی کار و یی به تقاضای کلگوپاسخو  مؤثر طوربههمین دوره رشد کردند، اما قادر به جذب نیروی کار 

درصد از تولید  1,9که تنها شده گرفتهدر بخش کشاورزی به کار  -درصد  11بیش از  -الزم نبوده است. اکثریت نیروی کار 

 .کندیمناخالص داخلی را تولید 

لید محور شده است. رشد اساسی گسترده شده و تو طوربهکاهش اندکی در بخش کشاورزی وجود دارد، رشد  کهیدرحال       

ی مالی، گرواسطهدر مسیرهای ارمنستان، آذربایجان و آسیای مرکزی،  خصوصبه ونقلحملدر بخش خدمات، با توسعه در 

عنوان یک ی دولت برای معرفی گرجستان بههاتالش. عالوه بر این، شودیم نیتأمو ارتباطات ونقل حمل، هارستورانو  هاهتل

به  گرجستان ، به این بخش کمک کرده است.9119درصد در سال  12بب افزایش درآمد گردشگری با مقصد گردشگری، س

آن در یک حلقه کلیدی در مسیر تاریخی  ونقلحملو قرار گرفتن سیستم  مسیر بین اروپا و آسیا نیترکوتاهدر  شدنواقعدلیل 

فرعی و محلی در پاسخ به اقتصاد جهانی افزایش داده و  ی اصلی، جادههاشبکهتعهد دولت را برای بازسازی « جاده ابریشم»

ی اخیر هاسالی را در امنطقهی توسعه هاطرح. دولت استی دسترسی به بازارها و خدمات را بهبود بخشیده هاجادهبازسازی 

، 9113امبر سال ی کرده است. در نواندازراهی محلی و نیز تالش برای ترویج گردشگری پایدار را هارساختیزبرای بهبود 

با اتحادیه اروپا را در اجالس ویلنیوس، امضاء  9تجارت آزاد گسترده و جامع نامهموافقت ازجملهگرجستان توافقنامه انجمن 

، ابزارنیماشاست. تولیدات صنعتی گرجستان را تولید فوالد،  زدهگرهی اقتصادی غرب هااستیسکرده و از این طریق خود را به 

. همچنین دهدیممنگنز، مس، طال(، مواد شیمیایی، تولیدات صنایع چوبی، شراب تشکیل ) یمعدنی منزل، مواد لوازم الکتریک

 .دهدیم، میوه و دام تشکیل جاتیسبزتولیدات کشاورزی گرجستان را مرکبات، انگور، چای، گردو، 

 

 تجارت خارجی:

ده  9111دالر بوده است که نسبت به سال  اردیلیم 9/11برابر  9119حجم تجارت خارجی جمهوری گرجستان در سال  

-9111ی هاسالاست. نکته کلیدی در تجارت خارجی گرجستان، کسری موازنه تجاری است که در تمام  افتهیشیافزابرابر 

جدول (. /http://comtrade.un.org/pbاست )، منفی بوده است، به بیانی دیگر واردت گرجستان بیش از صادرت آن بوده 9119

 .دهدیمنشان  9119تا  9111ی هاسالحجم تجارت خارجی کشور گرجستان را در  -1-8

 

                                                           
1. DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) 



 2442تا  244های تجارت خارجی جمهوری گرجستان در سال -7 -4جدول 

 )میلیون دالر آمریکا(

 موازنه تجاری صادرات واردات حجم تجارت خارجی سال

9111 1134 811 394 312- 

9114 9411 1144 248 1118- 

9111 3313 9411 121 1299- 

9112 1411 3281 132 9831- 

9118 2444 1919 1939 3111- 

9111 8818 2319 1411 4112- 

9111 1234 4111 1134 3328- 

9111 8442 1918 1288 3111- 

9111 1942 8111 9111 4121- 

9119 11911 8149 9388 1421- 

 ,International Trade Statistics Yearbook 1:21 منبع0

http://comtrade.un.org/pb/Trade by Commodity. Available in:  -Volume II  

 

میلیارد دالر بوده است درنتیجه این کشور از کسری  9,4میلیارد و صادرت آن  8,1واردات گرجستان  9119در سال       

میلیارد دالر برخوردار است. این رقم نیمی از حجم تجارت خارجی را دربرمی گیرد. بر اساس  1,1موازنه تجاری برابر با 

، %91در ترکیب تجارت خارجی گرجستان شرکای صادراتی آن عبارتند از: اتحادیه اروپا  9113های مربوط به سال گزارش

و سایر  %3، قزاقستان %3، کانادا CIS 4%ر کشورهای ، دیگ%2، ترکیه %2، روسیه %8، اوکراین %11، ارمنستان %94آذربایجان 

میلیارد  9,4یافته و به رقم افزایش %19,3طور میانگین ساالنه ، صادرات گرجستان به9119تا  9111از سال  .%11کشورها 

یلیارد دالر م 8,1به  9119یافته و در سال افزایش %2,8طور متوسط رسیده است. در همین دوره، واردات به 9119دالر در 

 یافتهکه شامل: اروپایی توسعه( IBIDیافته شده است )رسیده است. این عملکرد سبب کسری موازنه تجاری با کشورهای توسعه

، شرکای 9119میلیارد دالر(. در سال  -1,1) و کشورهای همسود میلیارد دالر( -1,4میلیارد دالر(، آسیای غربی ) -1,8)

 اندواردات این کشور را تأمین کرده %11شریک مهم حدود  18تر از شرکای صادراتی آن بود: عواردات گرجستان بسیار متنو

عبارت بودند از  9119شریک اصلی صادرات(. کشورهای هدف صادرات جمهوری گرجستان در سال  14در مقایسه با )

 128,1) میلیون دالر(، اوکراین 992,9حده )متمیلیون دالر(، ایاالت 921,1) ، میلیون دالر(، ارمنستان292,1با ) آذربایجان

 29,3میلیون دالر(، قزاقستان ) 21,8) میلیون دالر(، بلغارستان 114,2میلیون دالر(، کانادا ) 149,1میلیون دالر(، ترکیه )

 میلیون دالر(. 13,3) ( و ایتالیا21,4میلیون دالر(، بلژیک )

 سیمای صادرات و واردات گرجستان

رسیده است.  9119درصد در سال  31,1به حدود  9111درصد در سال  31,1آالت و وسائط نقلیه از اشینصادرات م       

دیگر گروه کاالیی برای صادرات مشتمل بر مواد غذایی، دام زنده، نوشابه و دخانیات و کاالهای تولیدی صنعتی است که 

 ها و دخانیاتصادرات مواد غذایی، دام زنده، نوشابه 9119شود. در سال از صادرات گرجستان را شامل می %11,1و  91,1%

متحده، سه شریک درصد افزایش داشته است. آذربایجان، ارمنستان و ایاالت 11,1 و صادرات کاالهای تولیدی صنعتی 39,1

http://comtrade.un.org/pb/


دیگر وسائط  و سواریترین کاالهای صادراتی را ماشینمهم 9119تا  9111روند. از سال عمده صادراتی گرجستان به شمار می

 دهند.اند، آلیاژهای فوالدی، کودهای شیمیایی و معدنی و ازت تشکیل میشدهونقل طراحیهایی که برای حملویژه آننقلیه به

موتور و مواد مرتبط و های معدنی، روغنرا سوخت %18,1 آالت و وسائط نقلیه،ماشین %31,3ترکیب واردات گرجستان را 

ترین کاالهای وارداتی عبارتند از: نفت ، مهم9119تا  9111دهد. از سال ی صنعتی تشکیل میرا کاالهای تولید 12,3%

 (.http://data.un.orgونقل و گاز طبیعی )و دیگر وسائط نقلیه ویژه حمل سواری غیراز نفت خام(، خودروهای)به

 

 روابط اقتصادی ایران با گرجستان

حجم  1311از روندی عادی برخوردار بوده است. در سال  1311-1311های سال روابط تجاری ایران با گرجستان در       

درصد افزایش داشته است.  11، حدود 1311میلیون دالر بوده است که نسبت به سال  81,3تجارت خارجی ایران با گرجستان 

ترتیب در اینون دالر بوده ست. بهمیلی 82,2میلیون دالر و صادرات ایران به گرجستان  8,1مقدار واردات ایران از گرجستان 

( تراز تجاری به نفع ایران بوده 1314استثنای سال این سال موازنه تجاری به نفع ایران بوده است. در تمام این ده سال )به

 11که طی این مدت حجم تجارت خارجی گرجستان ده برابر افزایش داشته است، تجارت خارجی دو کشور تنها است. درحالی

دیگر، میزان افزایش روابط تجاری چشمگیر نبوده است، این در حالی است که هر دو بیاندهد. بهافزایش را نشان می درصد

حجم روابط تجاری ایران با گرجستان را  -1-1های تجاری برخوردار هستند. جدول های فراوانی برای همکاریطرف از ظرفیت

 دهد.را نشان می 1311-1311های در سال

 )هزار دالر(4324-4354های روابط تجاری ایران با جمهوری گرجستان در سال -5-4 جدول

 سال
واردات ایران از 

 گرجستان

ایران به  صادرات

 گرجستان

کل حجم تجارت 

 خارجی

 موازنه

 تجاری 

1311 18119,2 33118,8 11181,3 11141,1 

1319 1318,1 31211,3 43122,9 33311,4 

1313 1124,1 31911,1 31884,1 99242,1 

1314 1912,1 1411,1 13218,2 9112- 

1311 4111,8 42411,3 11441,1 41428,2 

1312 2892,1 19111,1 11199,1 41421,1 

1318 1411,1 13121,1 29911,2 41414 

1311 1121,1 41149,3 11418,4 41988,9 

1311 18113,1 12193,3 83188,9 31121,4 

1311 8191,9 28121,3 81392,1 11212,1 

 http://www.irica.gov.ir منبع:

 

 جمهوری ارمنستان - ج

ترین جمهوری منطقه قفقاز جنوبی است. جمعیت آن کیلومترمربع، کوچک 91843جمهوری ارمنستان با مساحتی برابر         

میلیون نفر جمعیت  1,1ت که نفر در کیلومترمربع است. پایتخت آن شهر ایروان اس 114,9میلیون نفر و تراکم جمعیت  3,1

به عضویت سازمان  1119مارس سال  9کنند. این کشور در سوم جمعیت کشور در ایروان زندگی میدارد. به بیانی دیگر یک

 ملل متحد درآمده است.



در درصد جمعیت  44اقتصاد ارمنستان به سبب موقعیت کوهستانی، عمدتاس متمرکز در بخش کشاورزی است و بیش از       

درصد از جمعیت در بخش تولیدات صنعتی و بقیه در بخش خدمات به کار  18مشغول به کار هستند. حدود  این بخش

 .(http://data.un.org)اند هزار نفر توریست از این کشور دیدار کرده 811حدود  9111اشتغال دارند. در سال 

رسال سرمایه خارجی و اجریان طلبانه و اصالحات جاه .تبوده اسدستخوش تحول عمیق  از استقاللپس اقتصاد ارمنستان  

نرخ رشد  .ای داشتباوجوداین، بحران مالی جهانی در ارمنستان تأثیر عمده ...را ایجاد کرده است گراپول، فضای اقتصاد بازار 

 3811ناخالص ملی  . با سرانه تولیدداد بعد از بحران یدرصد 4,3 رشدجای خود را به یک  ،دورقمی پیش از دوره بحران

نقش مهمی در  ،از کارگران مهاجر کسب درآمدشود. درآمد پایین محسوب میی با ، ارمنستان کشور(9113سال  دالری )در

از ماه ژوئن  ی درآمدهایی خارجی است کهدرصد 11حمایت وابسته به شدیداس  نوارهاخاانداز پس. رشد دارد اقتصاد ارمنستان

ارمنستان را المللی اقالم، اقتصاد به قیمت بین گیوابستشده از خارج و در آمدهای کسبت، . صادراآغازشده است 9113

 کند.بیرونی به آن شوک وارد می پذیر ساخته است و تحوالتآسیب

درصد  31به  9111درصد در سال  98,2بوده است و از میزان فقر از شدید تأثیر بحران مالی بر اقشار روستایی و شهری  

و افزایش مستمری بازنشستگی های اجتماعی از طریق حمایت هدفمند و مستمر هزینه ا. فقریافته استافزایش 9111در 

 (.9114)بروز رسانی در فوریه را کاهش دهد  ریرشد تعداد افراد فق این رودو انتظار می شوندپشتیبانی می

توهای الکتریکی،  های پرس، موبرش فلزات، ماشین هایتولیدات صنعتی ارمنستان شامل فرآوری الماس، ابزارهای ماشین

الکتریک،  های ابریشمی، مواد شیمیایی، کامیون، تجهیزات و ابزارآالت، میکروتایر ماشین، منسوجات، کشباف، کفش، پارچه

 افزار، فرآوری مواد غذایی، شراب و تولیدات معدنی است.تولید جواهر، توسعه نرم

درصد افزایش یافت و به  3,1میلیارد دالر رسید. ارزش واردات  1,4ان افزایش یافت و به صادرات ارمنست 9119در سال 

میلیارد  1,1میلیارد دالر رسیده است که  9,1رسید. در همین سال، کسری موازنه تجاری به  9119میلیارد دالر در سال  4,3

است. بخش دیگر کسری تجاری مربوط به کشورهای المنافع دالر آن در ارتباط با روابط تجاری با کشورهای مستقل مشترک

شوند. واردات ارمنستان متنوع است و از شرکای میلیارد دالر را بالغ می 1,4پیشرفته اروپایی و آسیای شرقی است که هرکدام 

درات درصد صا 11که شود. درحالیشریک اصلی تجاری تأمین می 11درصد حجم واردات از  11شود. حدود زیادی تأمین می

 دهد.نشان می 9119-9111های تجارت خارجی جمهوری ارمنستان را در سال-1-1جدول شود. کشور شریک تجاری صادر می 11تنها به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2442تا  2444های تجارت خارجی جمهوری ارمنستان در سال -2-4جدول 

 )میلیون دالر آمریکا(

 موازنه صادرات واردات کل تجارت خارجی سال

 تجاری

9111 1182 119 914 111- 

9114 9122 1311 811 232- 

9111 9811 1821 111 111- 

9112 3111 9111 1114 1111- 

9118 4111 3919 1911 9123- 

9111 1414 4498 1118 3381- 

9111 4111 3313 211 9211- 

9111 4814 3413 1111 9881- 

9111 1119 4112 1312 9111- 

9119 4928 4928 1491 9131- 

 Trade by Commodity. Available in:  -International Trade Statistics Yearbook,Volume II  1:21منبع0

http://comtrade.un.org/pb/ 

 سیمای صادرات و واردات ارمنستان

درصد حجم صادرات را به خود اختصاص  31دهد که حدود کیل میترین صادرات ارمنستان را کاالهای صنعتی تشمهم 

های گیاهی و حیوانی، چربی مواد خام، روغن های کاالیی صادراتی را مواد غذایی، دام زنده، نوشابه و توتوندیگر گروه دهد.می

ترین واردکننده دهند. مهمدهند. سه شریک اصلی صادراتی ارمنستان را روسیه، آلمان و بالروس تشکیل میو موم تشکیل می

ها و توتون است. طی سه سال دهد که مواد غذایی، دام زده، نوشابهکاالهای صادراتی ارمنستان را فدراسیون روسیه تشکیل می

 های الکلی، آلیاژهای فوالدی بوده است.گذشته کاالهای تولیدی صادراتی شامل سنگ و کنسانتره مس، نوشابه

ها، و مواد وابسته به آن های صنعتیهای معدنی، روغنن گروه کاالهای وارداتی ارمنستان را سوختتریمهم 9119در سال  

دهند. طی سه سال گذشته سه مورد اساسی ها و دخانیات تشکیل میونقل، دام زنده، نوشابهآالت و تجهیزات حملماشین

 اند.و الماس کارکرده و کارنکرده تشکیل داده جز نفت خام(هو دیگر مواد هیدروکربنی، نفت )ب واردات را نفت خام و گاز طبیعی

 113,1) آلمان میلیون دالر(، 988,1) عمده صادرات ارمنستان به ترتیب به کشورهای فدراسیون روسیه 9119در سال  

 18,3متحده )، ایاالتمیلیون دالر( 14,9میلیون دالر(، ایران ) 198,9میلیون دالر(، بلژیک ) 191,3میلیون دالر(، بلغارستان )

میلیون  81,4) و سوئیس( میلیون دالر 81,1) میلیون دالر(، گرجستان 813,8) میلیون دالر(، هلند 11,1میلیون دالر(، کانادا )

 (.http://data.un.org)، صادر بوده است (دالر

 

 روابط اقتصادی ایران و ارمنستان

 ط تجاری ایران با ارمنستانرواب -الف 

 91، تنها 1311میلیون دالر رسید که نسبت به سال  141حجم تجارت خارجی ایران با ارمنستان به  1311در سال           

برابر افزایش داشته  4درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در همین دوره حجم تجارت خارجی ارمنستان با جهان 

میزان صادرات ایران به ارمنستان بیش از واردات ایران از ارمنستان بوده و تراز تجاری  1311-1311های سال است. در تمام

http://comtrade.un.org/pb/
http://data.un.org/


میلیون دالر از این  39,2میلیون دالر کاال به ارمنستان صادر و  118,8ایران  1311ایران با ارمنستان مثبت بوده است. در سال 

 میلیون دالر به نفع ایران بوده است. 81ز تجاری که تراطوریکشور کاال وارد کرده است. به

 )هزار دالر(4324-4354های روابط تجاری ایران با جمهوری ارمنستان در سال - 44-4جدول 

 سال
واردات ایران از 

 ارمنستان

ایران به  صادرات

 ارمنستان

 کل تجارت

 خارجی

 موازنه

 تجاری

1311 41184,3 21281,1 111249,9 19212,2 

1319 49498,2 111111,9 143111,1 11121,2 

1313 31291,3 141123,3 111811,2 111131 

1314 91213,2 129113,3 111942,2 133111,8 

1311 98439,1 141111,1 182499,1 191111,1 

1312 34112,1 114114,1 141911,1 11191,8 

1318 91838,1 141112,9 121133,9 192411,9 

1311 33194,3 114111,1 138233,3 81114,1 

1311 34314,4 113133 148318,4 81281,2 

1311 39211,3 118813 141393,3 81119,8 

 دسترسی در سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران به نشانی:های مختلف. قابلسالنامه آماری گمرک در سال :منبع

http://www.irica.gov.ir 

 

 سایر زمینه های اقتصادی –ب 

 به ارمنستان ایران خط لوله گاز

به  1311با توجه به نیاز ارمنستان به گاز طبیعی ایران، مذاکرات ساخت خط لوله انتقال به نتیجه رسیده و در سال  

کیلومتر  141ارمنستان  -طول خط لوله گاز ایران  است. آغازشده، صدور گاز ایران به این کشور 1312ی رسید. از سال برداربهره

، گفت: احداث ارمنستان است -ایران  ی ارمنستان که کارفرمای طرح خط لوله گازفشارقووص رئیس شرکت شبکه برق این خص در است.

 مترمکعبمیلیون  411نه ارمنستان ساال 9111سال  تا برداری است.رسیده و آماده بهره کیلومتر از این خط لوله در ارمنستان به پایان 41

افزایش خواهد  مترمکعب میلیون 311در آینده حجم گاز صادراتی ایران به ارمنستان به دو میلیارد و  ایران دریافت کرده است. گاز از

هزار دالر آن را  911میلیون و  91 میلیون دالر برآورد شده است که 31  ارمنستان -بخش نخست خط لوله گاز ایران  تأسیس یافت.

 ار دولت ارمنستان قرار داده است.اختی در سالهپنجوام  صورتبهجمهوری اسالمی ایران 

 

 پل و بازارچه مرزی نوردوز

بعد از استقالل کشور ارمنستان ارتباط با جمهوری اسالمی ایران برای این کشور از اهمیت حیاتی برخوردار شد. احاداث         

یله ایان وسبهرات ارمنستان کند. بخش مهمی از واردات صادیمنقش مهمی در روابط دو کشور بازی  1384پل نوردوز در سال 

. با توجه به توافق مسئولین دو کشاور همساایه جمهاوری اساالمی (http://www.ostan-as.gov.ir)رسد یمپل مرزی به انجام 

و کماک و روناق فعالیات مرزنشاینان  ییزااشاتغالبا اهداف  1384یورماه سال شهرایران و ارمنستان بازارچه مرزی نوردوز در 

ور در آن مشغول به کار شادند. باا توجاه باه موقعیات یلهپ صورتبهنفر  41افتتاح گردید و در دوره اول فعالیت بازارچه تعداد 

http://www.ostan-as.gov.ir/


 لدرهرحابازارچه و محل قرار گرفتن آن در داخل محدوده گمرکی و دوری از شهر، بازارچه از چنان رونقی برخوردار نبوده ولی 

 .اندبودهنفر در آن فعال  181حدود  حالتابهکه یطوربهیی موفق بوده است. زااشتغالحداقل در زمینه 

 

 گیری:نتیجه

دهد که اوضاع اقتصادی جمهوری آذربایجان طی دو دهه گذشته با روندی شتاب آلود رشد نتایج این بررسی نشان می        

ادی آن با ایران با همان روند ادامه نیافته است. تولید ناخالص داخلی آذربایجان نیز داشته است ولی سطح روابط تجاری و اقتص

نظیر بوده است. اگرچه به سبب ساختار به طی دو دهه گذشته رشدی دورقمی را تجربه کرده است که در سطح جهانی بی

ترین منبع هستند و بخش نفت مهم اقتصادی هردو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان که صادرکننده نفت

وجود مزیت نزدیکی هاست، بااینها بیشتر از شرکای خریدار نفت آندهد و واردات آندرآمدهای ارزی دو کشور را تشکیل می

رسد عوامل دیگری غیر از عوامل تواند چسبندگی اقتصادی بیشتر از سطح کنونی را سبب شود. به نظر میجغرافیایی می

 اند که نیاز به بررسی دارد.ر عدم توفیق جمهوری اسالمی ایران در افزایش سهم خود در اقتصاد آذربایجان مؤثر بودهاقتصادی د

روابط با جمهوری ارمنستان با توجه به شرایط جغرافیایی و انزوای آن، ممکن است با گشایش مرز با ترکیه دگرگون شود.  

تواند موازنه تجاری این کشور با ایران را های ارتباطی گرجستان، میگیری از راهتر برای ارمنستان از بهرهایجاد شرایط سهل

های اقتصادی کشورهای منطقه دریای سیاه تحت تأثیر منفی قرار دهد. باید در نظر گرفت که ارمنستان عضو سازمان همکاری

ارهای اروپایی نیز در ارتباط است. تولید کاالهای آید بلکه با بازتنها از انزوای جغرافیایی بیرون میاست و از این طریق نه

 تواند سهم ایران را در ساختار تجاری منطقه افزایش دهد.رقابت پذیری و باکیفیت باال، میقابل

های نفتی است، اما این کشور به ساختار جمهوری گرجستان نیز همانند جمهوری ارمنستان کشوری فاقد منابع انرژی       

های خارجی از های آزاد دسترسی مستقیم دارد و با جلب و جذب سرمایهو داشتن سواحل در دریای سیاه به آب اقتصادی خود

اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی کمی با ایران دارد. اکنون تجارت خارجی نقش مهمی در ارتقای جایگاه کشورها دارند که در کنار 

عنوان ابزاری کارآمد در پیشبرد اهداف و تواند بهای اقتصادی کشورها، میهگذاری مستقیم یا مشارکت در زیرساختسرمایه

آید. حساب میاراده سیاسی مؤثر باشد، هرچند دیپلماسی فرهنگی در چارچوب دیپلماسی عمومی نیز ابزاری کارآمد به

بررسی  دست آورده است. به در قفقازتری نسبت به ایران توجهگیری از این اقدامان و ابزارها سهم قابلجمهوری ترکیه با بهره

تری از اوضاع اقتصادی قفقاز و روند روابط اقتصادی و تجاری ایران با این منطقه همسایه، برای حفظ و تر و گستردهعمیق

 شود.گسترش نفوذ ایران در منطقه، توصیه می
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 باغ برای اقتصاد ایرانفرصتها و تهدیدهای ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی طرفین منازعه قره

 
 1 زهرا کریمی تکانلو                                                                                                                                      

 9رضا رنجپور                                                                                                                                               

 91/19/13تاریخ دریافت مقاله: 

 31/19/14: تاریخ پذیرش مقاله

 

 چکیده

جمهوريهاي آذربايجان و ارمنستان به دلیل شرايط خاص جغرافیايی، سیاسی، اقتصادي، ه ويژه کشورهاي منطقه قفقاز جنوبی ب 

شوند. در شرايط کنوونی جهوان، ايون خیز و در عین حال مهم جهانی تلقی میشناختی، از نقاط بحرانتاريخی، نظامی و جامعه

انود کوه عوالوه بور رجستان، در کنار اهمیت ژئوپلیتیکی داراي اهمیت ژئواکونوومیکی بسویاري نیوز شودهکشورها به همراه گ

اي )آمريکا، اروپا و ناتو( را نیوز در خوود درگیور منطقهو قدرتهاي فرا هاکشورهاي منطقه )روسیه، چین، ايران و ترکیه( کشور

جنووبی و  -هاي اروپا و آسیا )که به لحاظ شومالی لقه اتصال قارهکرده است. چرا که اين کشورها عالوه بر دارا بودن نقش ح

نیز هستند. مطالعه حاضر بر آن است توا بوا  دهند(، مسیر انتقال منابع عظیم انرژيغربی دو قاره را به هم پیوند می -هم شرقی 

هواي ، بوا بررسوی ويژگویتوجه به نزديکی ملتها و وجود مشترکات تاريخی و فرهنگوی بسویار بوین ايوران و ايون کشوورها

ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی، ظرفیتهاي بالقوه اين کشورها را در قالب فرصتها و تهديدات پیش روي ايران، در جهت توامین و 

مورد بررسی و کنکاش علمی قورار دهود. المللی جمهوري اسالمی ايران، اي و بینيا احیانا تضعیف منافع اقتصادي ملی، منطقه

تواکنون ا استفاده از روش تحقیق توصیفی و اسناد کتابخانه اي صورت گرفته است. يافته ها نشان می دهود کوه اين پژوهش ب

است. ايون در  کردهگذاري ايران استراتژي بلند مدتی درخصوص اين کشورها نداشته و گويا بیشتر براساس وقايع روز سیاست

 تر به وجوه اشتراک توجه داشوتبايد بیش و از وجوه افتراق است حالی است که وجوه اشتراک بین ايران و اين کشورها بیش

 تا افتراق.

 

 ها ،تهدیدها ایران، آذربایجان، ارمنستان، روابط اقتصادی، فرصت: کلید واژه
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 مقدمه -4

یایی منطقه قفقاز جنوبی که شامل کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است به دلیل شرایط خاص جغراف       

خیز و مهم جهانی است. درواقع پس از ، از نقاط بحرانیشناختسیاسی و ژئوپلیتیک، مسائل سیاسی و تاریخی، نظامی و جامعه

اگرچه مناقشات خونین در  .فروپاشی شوروی، قفقاز به مکانی برای شدیدترین منازعات قومی و سیاسی در منطقه تبدیل شد

اما به دلیل شرایط نه جنگ و نه صلح، هنوز آرامش بر منطقه حاکم  است؛ ازمدت شدهبس درمنجر به آتش تیباغ درنهاقره

طلبانه در گرجستان همچنان های جداییاند، از سوی دیگر کوششهای خود بازنگشتهو بسیاری از آوارگان جنگ به خانه نشده

ادی سازنده و تعامل مثبت میان کشورهای منطقه های اقتصسازد؛ لذا امکان فعالیتهای تازه میمنطقه را مستعد بروز درگیری

 است.رسیده  و همسایگان به حداقل

شده و پس ای مهم و استراتژیک تلقی میعنوان منطقههای خاص خود همواره بهبه دلیل موقعیت و ویژگی جنوبی قفقاز        

کرده  تیست. برخی از عوامل که قفقاز را بااهمشده ااز فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور مستقل بر اهمیت این منطقه افزوده

 اند از:و موردتوجه قرار داده است عبارت

الف( قفقاز اکنون عالوه بر موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی، دارای اهمیت ژئواکونومیکی بسیاری شده است که عالوه بر 

 نیز در خود درگیر کرده است.ناتو( را  -)آمریکا یافرا منطقه یهاکشورهای منطقه، کشورها و قدرت

خطوط لوله نفت و گاز منطقه از دوره شوروی تاکنون، از این  ،ای و ریلی، خطوط انتقال نیروی برقهای ارتباطی جادهج( راه

 گذرد.می منطقه

 آورند.جوارند و دو قلمرو متفاوت را به وجود مید( در قفقاز دو قلمرو دین اسالم و مسیحیت با یکدیگر هم

های جنوب روسیه و از این منطقه از سمت شرق به دریای خزر، از سمت غرب به دریای سیاه، از سمت شمال به دشت ه(

جنوبی و هم به لحاظ  -سمت جنوب به دو کشور ایران و ترکیه متصل است. بدین ترتیب، این منطقه هم به لحاظ شمالی

دهد. این موقعیت جغرافیایی سبب شده که منطقه قفقاز همواره در میغربی، دو قاره اروپا و آسیا را به یکدیگر پیوند  -شرقی

های قدیم همواره یکی از مسیرهای قفقاز از زمان کهیطورتلقی شود، به تیهای بزرگ بسیار بااهمطول تاریخ برای قدرت

آسیای مرکزی و قفقاز و  پیوند شرق و غرب بوده و نقش محوری در تکمیل راه ابریشم داشته است. پس از استقالل کشورهای

شدن کریدور شمال ترین مسیرهای ترانزیت شرق و غرب است و پس از مطرحتغییر شرایط اقتصادی، قفقاز همواره یکی از مهم

شود؛ و بخصوص پس از شده و یکی از مسیرهای ترانزیت شمال جنوب نیز محسوب میو جنوب نیز بر اهمیت آن افزوده

  (.1312)مهری،  شده استمیت ژئوپلیتیک آن افزودهفروپاشی شوروی نیز بر اه

الخصوص در کشورهای آذربایجان و ارمنستان، جمهوری اسالمی ایران با توجه باه شارایط خااص در این منطقه و علی          

الش روش تحقیق این پاژوهش توصایفی اسات و تا .جغرافیایی و اقتصادی خود همواره دارای نقش و منافع اساسی بوده است

های ها و وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی بسیار بین ایران و این کشورها، با بررسی ویژگیتا با توجه به نزدیکی ملت شودیم

ها و تهدیادات پایش روی بالقوه این کشاورها در قالاب فرصات یهاتیباغ، ظرفژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی طرفین منازعه قره

و  یالمللی جمهاوری اساالمی ایاران، موردبررساای و بینتضعیف منافع اقتصادی ملی، منطقه اناسیو یا اح نیایران، در جهت تأم

ها با توجاه باه چالشو  هابرداری این فرصتتواند به چگونگی مدیریت و بهرههای این مطالعه می. یافتهگیردکنکاش علمی قرار 

 ستی در آن کمک کند.های صهیونیشرایط حساس کنونی منطقه و نفوذ آمریکا و البی

کاه  همگرایای و واگرایایعوامل است. بعد از مقدمه، در بخش اول و دوم به ترتیب  شدهمیحاضر در سه بخش تنظمقاله         

گیاری ارائاه در بخاش ساوم نتیجاه تیقرارگرفته و نها یدر روابط ایران و آذربایجان و ایران و ارمنستان وجود دارد موردبررس

 خواهد شد.



 

 مبانی نظری -2

هر موقعیت سودمندی به ( و 111: 1131)عمید،  نوبت و وقت مناسب برای کاری، مجالبه معنای  لغوی ازنظر 3فرصت       

را شامل  هاییینهفرصت مجموعه شرایط و زم مدیریت بحران، نظرانصاحب ازنظر .(41: 1312، و کیانی )غفاریانشود یاطالق م

فرصت وجود مدیریت،  نظرانصاحباز دید  .(1: 1313)تاجیک، گردد یاهداف سیاست خارجی م که باعث دستیابی به شودیم

به  تواندیزمینه یا شانس مطلوب در محیط بیرونی سازمان برای انجام کاری یا تحقق چیزی است که سازمان از طریق آن م

در این زمینه کارشناسان مسائل  .(19: 1312د، )احمدون انداز خود دست یابددر جهت تحقق رسالت و چشم یتوجهنتایج قابل

درواقع منظور از فرصت  (.41: 1312)غفاریان و کیانی، دانند یصورت ناقص مفرصت را فراهم شدن عوامل بروز منفعت بهراهبردی 

 بها توجه ود در راستای منافع جمهوری اسالمی ایران بجمناسب، امکانات و منابع مو هاییتحداکثری از موقع یمندبهره

 .(141: 1313)قلی زاده، کفاش جمشید، باشد یم و ارمنستان شرایط حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور آذربایجان

 چالش -2-4
و در  (1311)فرهنگ معین،  در فرهنگ لغت فارسی معین به معنای رفتار از روی کبر و غرور، جوالن 4تعریف لغوی چالش       

 Ghallengeفرهنگ علوم انسانی در برابر آمده است.  دهخدا( نامهلغت، جدال و تالش )دوخوردزمعنای فرهنگ دهخدا به 

 Ghallengeچالش را معادل  غالباسبنابراین، ؛ را قرار داده است (2: 1384)آشوری، ی چالش، چالش گری و هماورجویی هاواژه

که کاردانی و برای آن راخواندن و برانگیختن اوشخص یا رقیب را به ستیز فچالش، اصطالحی  کنند. از جنبهیمتلقی 

 "شده است. محققان ادبیات فارسی چالش را به یفتعر (11: 1312حفاظتی،  یساز)فرهنگ توصیفی آگاهد شایستگی خود را ثابت کن

زم تالشی وضعیت جدیدی که مسیر آینده جامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده، حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستل

ی ا، موانع و فشارههایتمنظور از چالش محدود درواقع کند.یماطالق  (32 -34: 1314)ذوعلم، "سازدیم سازسرنوشتسخت و 

)قلی زاده، باشد یمشود، یناشی م آن که از محیط داخلی و خارجی ی همسایهپیش روی جمهوری اسالمی ایران در کشورها

 (.149: 1313کفاش جمشید، 

 

 ی تحقیق:هاهداد -3

 روابط ایران و آذربایجان -3-4

 هافرصت -3-4-4

های موجود معرفی نماییم به شرح ذیل عنوان فرصتتوانیم در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بهمجموعه عواملی که می 

 است:

ن است. داشتن دین اسالم دین مشترک مردم آذربایجان و ایرابرخورداری از دین و مذهب مشترک:  -3-4-4-4       

کند. بعد از ایران آذربایجان تنها مشترک زمینه معنوی و فرهنگی مساعدی را برای نزدیکی روابط مردم دو کشور ایجاد می

های ایرانی، تشیع عالوه بر عوامل دیگر )تاریخ کشوری است که مذهب رسمی آن اسالم شیعه است. طبق نظر استراتژیست

کند. های نفوذ ایران در آذربایجان ایفا مینگی مشترک و غیره( نقش بسیار مهمی در ایجاد پایههای فرهمشترک، برخی ارزش

 تواند باشد.درواقع مذهب، عنصر اصلی پیوند آذربایجان با ایران می

                                                           
3.Opportunity 

2.Ghallenge 



سابقه وحدت بین جمهوری آذربایجان با ایران به دوره هخامنشیان  اشتراکات تاریخی و فرهنگی: -3-4-4-2       

گردد و نفوذ فرهنگ و زبان ایران در این منطقه به آن دوره زمانی مربوط است، بنابراین اگر دوره جدایی دو کشور از اوایل برمی

حدود  -شود که ایران و آذربایجان سابقه تاریخی مشترکها را در نظر بگیریم مالحظه میهای پیش از صفویو سده 13قرن 

های زیادی در دسترس است که بیانگر میراث امروزه نمونه میراث تاریخی مشترک هستند. دارای جهتنیدارند و ازا -هزارساله

مشترک دو ملت است. وجود شعرا و بزرگانی چون نظامی گنجوی، خاقانی شیروانی و اندیشمندان مسلمانی چون لنکرانی و 

 ملت است.نخجوانی و صدها نمونه دیگر خود دالیل محکمی بر وجود سابقه تاریخی مشترک دو 

های موجود برای همکاری اقتصادی و بازرگانی ظرفیتمناسب برای همکاری اقتصادی:  تیوجود ظرف -3-4-4-3        

ای در توسعه روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان داشته تواند نقش مثبت و سازندهیکی از متغیرهای مهمی است که می

و نزدیکی جغرافیایی دو کشور از  طرفکیتوسعه ازدر وضعیت کشورهای درحال باشد. شرایط دو کشور به دلیل قرارگیری

های اقتصادی دوجانبه فراهم کرده است. آذربایجان دارای منابع غنی مناسبی را برای توسعه همکاری زمینه هایطرف دیگر 

چای، مرکبات و سبزیجات  آهن است و در زمینه کشاورزی نیز در کشت پنبه حبوبات، انگور،ازجمله نفت گاز و سنگ

 های مناسبی دارد.ظرفیت

از  یتوجهبا بخش قابل یزبانهمایران:  یهامردم جمهوری آذربایجان با برخی از استان یزبانهم -3-4-4-0        

در صورت را تسهیل کند و  دوجانبهتواند، ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و تجاری، اجتماعی و دانشگاهی آذری زبانان ایران می

 امنیتی شود. -های سیاسیای برای همکاریریزی و عدم منع حکومت جمهوری آذربایجان، مقدمهبرنامه

با مقایسه حجم اقتصاد ایران و جمهوری آذربایجان، این امر امکان حضور در بازار جمهوری آذربایجان:  -3-4-4-5        

 باشد.یافتنی است و البته منوط به تغییر سیاست دولت باکو میی دستگذارمهندسی و سرمایه -با صادرات کاال و خدمات فنی

ای تواند به همگرایی منطقهمبارزه با تروریسم که کل منطقه با آن روبرو است، می مبارزه با تروریسم: -3-4-4-6       

های های خرابکار و تروریستت گروههایی جهت بازداشبیانجامد. البته در این مورد، در شرایط فعلی نیز بین دو کشور همکاری

 تندرو وجود دارد.

پذیری مشترک دارند، هر دو کشور در زمینه قاچاق مواد مخدر آسیب همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق: -3-4-4-7       

 .باشدامنیتی های ای برای گسترش همکاریتواند مقدمهدر این زمینه نیز همکاری دو کشور به نفع طرفین خواهد بود و می

های مشترک فنی جهت حفظ و تکثیر ماهیان خاویاری نیز از زمینه -های علمیهمچنین مبارزه با قاچاق خاویار، همکاری

 کند.تحقیقاتی و شیالتی در این حوزه را ایجاب می -بلندمدت دو کشور، همکاری علمی . منافعهمکاری است

و از دست  یاریخاو ریودگی دریای خزر سبب کاهش ماهیان خاویاری و غآل :یطیمحستیهای زهمکاری -5 -3-4-4       

شود، لذا همکاری از شهروندان شاغل در این بخش و وابستگی غذایی بیشتر دو کشور می یتوجهرفتن منبع درآمد بخش قابل

شور را در پی خواهد مشترک بلندمدت دو ک منافعو مبارزه علیه آلودگی دریای خزر و رودهای مرزی  ستیزطیدر حفظ مح

 داشت.

توانند تسهیالت بهتری برای زیارت مشهد، قم و شیعیان جمهوری آذربایجان می :گردشگریتوسعه  -2 -3-4-4        

توانند از طریق مسافرت به جمهوری آذربایجان با مناطقی که قبل از چراغ( دریافت دارند و ایرانیان نیز میشیراز )شاه

 و ترکمنچای جزء خاک ایران بودند بیشتر آشنا شوند.قراردادهای گلستان 

 -ونقل مسافر و انتقال کاال از بنادر دریای خزر و همکاری در راهگذر شمالحملترانزیت کاال و مسافر:  -44 -3-4-4      

 تواند موردتوجه واقع شود.های آذربایجان میهای ایران به روسیه از طریق راهجنوب و اتصال شبکه راه



 -رشت -قزوین»و « میانه -اردبیل» مسیرتواند از دو این امر میآهن ایران به آذربایجان: اتصال راه -44 -3-4-4      

 صورت گیرد.« آستارا -انزلی

تواند به بازارهای آسیای شرقی و حوزه اقیانوس این مبادله میسوآپ مواد نفتی جمهوری آذربایجان:  -42 -3-4-4      

 و منافع راهبردی هر دو کشور را در پی داشته باشد. هند صورت گیرد

از طریق جمهوری  وتواند به کشورهای منطقه قفقاز صورت گیرد این امر می انتقال و فروش گاز ایران: -43 -3-4-4      

 است. ریپذآذربایجان امکان

سوار و آستارا از چنین ظرفیتی بیله های پلدشت، جلفا،بازارچههای مرزی: توسعه فعالیت بازارچه -40 -3-4-4      

گذاری جمهوری آذربایجان در منطقه آزاد اقتصادی انزلی و جلفا عالوه بر اینکه موجب برخوردارند. همچنین تشویق به سرمایه

 ها خواهد شد، منافع هر دو کشور را نیز تأمین خواهد کرد.رونق آن

های زبان فارسی و آذری در استاد و دانشجو و ایجاد کرسی تبادل :، فرهنگیهای علمیهمکاری -45 -3-4-4     

 های علمی شود.تواند موجب ارتقای همکاریهای دو کشور میدانشگاه

 

 هاچالش -3-4-2

ترین عنصر تأثیرگذار در مسئله تقسیم دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی آن مهمرژیم حقوقی دریای خزر:  -3-4-2-4      

کشور است. از آنجا که مسئله خزر یک مسئله سرزمینی است، لذا از لحاظ تأمین منافع ملی و افکار  تعیین مناسبات دو

 عمومی دو کشور، از حساسیت خاصی برخوردار است.

درصد سهم مشاع ایران  11و بر اساس  1141و  1191طبق دیدگاه ایران رژیم حقوقی خزر باید با توجه به قراردادهای      

درصد در سطح منابع آبی و  91گر کشورهای ساحلی اصرار بر تقسیم دریا داشته باشند، حداقل سهم ایران، تعیین شود و ا

تواند همچنین بستر دریا خواهد بود. در مقابل دیدگاه آذربایجان کامالس متفاوت است. از دیدگاه این کشور، سطح خزر می

ار گیرد، اما بستر دریا بر اساس طول خطوط ساحلی کشورها برداری مشترک کشورهای ساحلی قرصورت مشاع مورد بهرهبه

منافع و  تضادتقسیم شود. اتخاذ این دو دیدگاه مخالف نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر از طرف ایران و آذربایجان 

های اخیر در سال یکی از عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان هها در حوزه خزر را فراهم کردهای آندیدگاه

 بوده است.

وجود منافع نفت و گاز در جمهوری آذربایجان سبب شده تا این کشور  سیاست نفتی آذربایجان: -3-4-2-2      

خاصی را دنبال کند. اتخاذ چنین سیاستی نقش مهمی در تنظیم مناسبات این کشور در سطوح داخلی، « سیاست نفتی»

های نفتی غربی برای ست. در طول یک دهه گذشته این جمهوری با کشاندن پای شرکتداشته ا یاای و فرا منطقهمنطقه

غربی جهت موازنه قدرت استفاده کند و از این طریق بر  نفتی یهااستخراج و اکتشاف منابع نفتی، سعی کرده از اهرم شرکت

ی است که جمهوری آذربایجان با کمک . از طرفی سالیان طوالنسرپوش بگذارندباغ مشکالت داخلی خود ازجمله بحران قره

های غربی ازجمله بریتیش پترولیوم و اخیراس هالیبرتون، مشغول استخراج نفت و گاز دریای خزر است. این مطلب از شرکت

برداری از انرژی برای این در بهره یدستشیسو سبب مهاجرت انرژی به سمت جمهوری آذربایجان شده و از سوی دیگر پیک

 کند.مذاکرات تعیین سهم برداشت نفت و گاز دست باال و برتر را ایجاد میکشور در 

باغ بود. در و پایدارترین مناقشات شوروی سابق، ناگورنو قره نیترییکی از طوالن باغ:مسئله بحران قره -3-4-2-3      

باغ اوج به تصویب رساند مناقشه قره ای را برای پیوستن به ارمنستانزمانی که هیئت مقننه این منطقه قطعنامه 1111سال 



دهد. در گرفت. این منطقه قانوناس در چارچوب مرزهای آذربایجان قرار دارد؛ اما اکثریت ساکنان آن را قوم ارمنی تشکیل می

ز هایی به وجود آمد که صدها هراخشونت تیهای پایانی حیات شوروی این منطقه توانست از آذربایجان جدا شود و درنهاسال

باغ تصمیم به اعالم استقالل کامل گذاری قرهآواره بر جای گذاشت. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، هیئت قانون

 91نیروهای ارمنستان نزدیک به  1113میان آذربایجان و ارمنستان درگرفت. تا سال  اریعجنگ تمام 1119گرفت. در سال 

بودند. این وضعیت تا زمان برقراری  آواره کردهباغ را اشغال کرده و صدها هزار آذری را درصد از اراضی آذربایجان در اطراف قره

باغ و مناطق اطراف به انجام رسید ادامه پیدا کرد. در حال حاضر منطقه قره 1114بسی که با میانجیگری روسیه در سال آتش

 آن در کنترل ارمنستان قرار دارد.

می ایران در قبال این مناقشه باید اظهار داشت که ایران برای جلوگیری از خونریزی و کشتار درباره موضع جمهوری اسال       

را آغاز کرد و بر حفظ تمامیت ارضی خود  بس در منطقه اقدامات میانجیگرانهمردم مسلمان آذربایجان و برقراری آتش

 94باغ در وری ارمنستان و آذربایجان در مورد قرهآذربایجان تأکید داشت. اولین مذاکرات رو در روی نمایندگان ویژه جمه

باغ، حل بحران قره برای های میانجیگرانهدر تهران برگزار شد. جمهوری اسالمی ایران گذشته از اقدامات و تالش 1381اسفند 

آباد در جمهوری از هیچ کوششی دریغ نکرد. ازجمله اقدامات ایران ایجاد اردوگاه صابر نیزرسانی و امداد کمک در زمینه

برپا  1389ها در اردوگاه ایمیشلی در آبان و اسکان آذربایجانی 1383باغ در خرداد آذربایجان برای اسکان آوارگان بحران قره

 شد.

مشغولی اصلی رهبران های درگیر در آن یکی از دلدر حال حاضر چگونگی برخورد با این مناقشه و نقش قدرت      

ی از مفاهیم پایدار در تحلیل مناسبات ایران و آذربایجان نقش مؤثر ایران در حل این بحران است. در )آذربایجان( است. یک

حل سیاسی داشته است. طرفی، همواره سعی در حل بحران از طریق تفاهم و راهطول دهه گذشته ایران با اتخاذ موضع بی

کند که ایران از نفوذ گسترده اقتصادی و اقعیت را درک میاهمیت این مسئله بر این اساس است که جمهوری آذربایجان این و

 سیاسی روابط نزدیک با ارمنستان برخوردار است.

زا یکی از عوامل چالشطلبانه و تفکر تشکیل آذربایجان بزرگ: های جداییمسئله تحریک گرایش -3-4-2-0        

امل در داخل جمهوری آذربایجان درباره دامن زدن به در روابط ایران و جمهوری آذربایجان تحرکات برخی عناصر و عو

طور خاص در چارچوب تالش برای تحریک شهروندان آذربایجان ایران به . این مسئله بهباشدیطلبانه مهای جداییگرایش

جاد گرفت. در این راستا ادعاهای جمهوری آذربایجان در مورد ایمخالفت با حکومت مرکزی و نزدیکی با باکو صورت می

های این کشور مدارس و دانشگاه کتب درسی آذربایجان واحد در شمال و جنوب رود ارس، آذربایجان تاریخی و جعل تاریخ در

های آذربایجان بزرگ و به کار بردن اصطالح آذربایجان استفاده از نقشه .شودیمهمواره دنبال است که  جدیاز موارد بسیار 

همچنان ادامه دارد و روابط دو کشور را با چالش جدی مواجه های جمهوری آذربایجان سانه، مطبوعات و رهاجنوبی در کتاب

 .سازدیم

در سالیان اخیر روابط رژیم صهیونیستی و جمهوری پیمانی سیاسی و نظامی با رژیم صهیونیستی: هم -3-4-2-5        

های فرهنگی، است. این مناسبات شامل همکاری تهافیو در ابعاد مختلف گسترش شدهتیآذربایجان به نحو چشمگیری تقو

 .باشداقتصادی، نظامی، امنیتی و سیاسی می

کننده نفت ترین تأمینبزرگ این کشوراسرائیل جزء پنج شریک برتر اقتصادی جمهوری آذربایجان در سالیان اخیر بوده و  

شود. این انتقال نفت از طریق یک خط لوله ب می. همچنین اسرائیل ششمین واردکننده نفت آذربایجان محسو1اسرائیل است
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گیرد. بعالوه اینکه جمهوری در خاک ترکیه که حتی در زمان تنش در روابط ترکیه و اسرائیل برقرار بوده است، صورت می

 است. شدهلیآذربایجان به یکی از واردکنندگان تسلیحات از اسرائیل تبد

آمیز در اجباری و قهر ییزدا نیتالش حکومت جمهوری آذربایجان برای درب: فرهنگی با غ ییراستاهم -3-4-2-6       

های مذهبی، منع های شدید در مناسبتمشاهده است. این اقدامات شامل اعمال محدودیتوضوح قابلاعمال و رفتار آن به

 شود.یگرا ماسالم احزاب های مذهبی وگیری نسبت به گروهحجاب در مدارس و اماکن دولتی و سخت

های مسلمانان جمهوری آذربایجان با مشکالت و محدودیت های دینی برای شیعیان:ایجاد محدودیت -3-4-2-7      

های مذهبی و پیروی از دستورات شریعت مواجه هستند. این روند سبب بسیاری از طرف حکومت در زمینه برگزاری مراسم

 السالم شده است.علیهم تیبالبالغه و مکتب و معارف اهلقرآن کریم، نهجنسل جدید جمهوری آذربایجان با  شیازپشیدوری ب

های سرزمینی و آبسرزمین امکان استفاده از آسمان، امکان استفاده از سرزمین آذربایجان علیه ایران:  -3-4-2-5     

های نظامی جمهوری آذربایجان اههمچنین امکان استفاده از پایگرژیم صهیونیستی  ناتو و ،جمهوری آذربایجان توسط آمریکا

 علیه ایران وجود دارد.

 توسط هیات حاکمه سمیترکو پان ، پان آذریسمالئیک اتتفکر تبلیغ در عمل: ضد ایرانیترویج تفکر  -3-4-2-2     

طبوعات، ها، مو در این راستا از تمامی ابزارهای فرهنگی، رسانه است جمهوری آذربایجان هویت شیعی را به حاشیه رانده

  (.1319)طالبی،  شودیمکرده اینترنت و تولید فیلم و سریال استفاده 

 انداز روابط ایران و آذربایجانچشم -3-2

رغم بینی کرد که روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان علیتوان پیشبا توجه به مباحث مطروحه می یطورکلبه       

توان به مواردی از ای مواجه خواهد بود. در این مورد میهای عمدهز همچنان با چالشهای فرصت سامندی از بعضی زمینهبهره

قبیل: رژیم دریای خزر، توسعه روابط ایران با ارمنستان، نزدیکی آذربایجان به آمریکا و دامن زدن به موضوع آذربایجان واحد از 

کند. اهم و فراز و نشیب در روابط دو کشور را فراهم میمسائلی که موجبات بروز سوءتف اشاره کرد. طرف جمهوری آذربایجان

ها سبب خواهد گذاران دو کشور نسبت به آنتصور سیاست رییتغشرایط و وضعیت هر یک از این موضوعات یا عدم رییتغعدم

موضوعاتی که  زای خود بر روابط دو کشور را حفظ کنند. از طرف دیگر بعضی ازشد تا هر یک از مقوالت مذکور تأثیر چالش

ترین موضوعاتی شده است تأثیر قاطعی بر روابط تهران و باکو گذاشته و خواهد داشت. از مهمدر چند سال اخیر مطرح ژهیوبه

آذربایجان از طریق تأسیس پایگاه  یاحتمال حضور نظامی آمریکا در جمهورتوان به آن اشاره کرد مربوط بهمی بارهنیکه درا

عنوان بازیگران خارجی منطقه ری است. ایران مخالف گسترش نفوذ آمریکا، اروپا و ناتو در منطقه بهنظامی در این جمهو

ها در منطقه قفقاز است. این در حالی است که آذربایجان روابط باشد، لذا همواره به دنبال کاستن تأثیرات حضور این قدرتمی

روابط بین ایران و واشنگتن موجب افزایش اهمیت منطقه قفقاز شده بحران در  باید توجه داشت که نزدیکی با آمریکا دارد.

های امنیتی عمده ایران برشمرد. همچنین توان یکی از نگرانیروابط گسترده بین آذربایجان و رژیم اشغالگر قدس را می است.

بایجان با آن کشور نیز یکی دیگر عنوان متحد آمریکا و یک دولت الئیک و روابط نزدیک آذرفعالیت و نفوذ ترکیه در منطقه به

 از موارد نگرانی ایران است.

باکو اجازه دایر کردن  کهیطوردر روابط دو کشور مالحظه شده است، به ییهاهای اخیر تحرکدر سال حالنیباا      

شبکه خطوط ایران را  آهن قزوین به آستارا کهزیربنایی ازجمله احداث راه یها. طرحکرده استکنسولگری در تبریز را کسب 

کند نیز به امضای وزرای راه و ترابری دو کشور رسیده است. این خط آهن از طریق جمهوری آذربایجان به روسیه متصل می

گشاید که از یکسو به کشورهای اسکاندیناوی و از سوی دیگر به بازار راهی میبرای سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان شاه

. دهدیمرا نشان از بهبود  ییهانشانه ریاخدر دو سال آذربایجان  وایران توسعه روابط  شود.هند منتهی می ینفر اردیلیمکی



های متعدد مرزی، های متعددی با یکدیگر همکاری اقتصادی دارند مانند ایجاد بازارچهو جمهوری آذربایجان در زمینه رانیا

ونقل در دریای مازندران، تبادل کارشناس در بخش نقلیه و کاال، حمل های مشترک بازرگانی، ترانزیت وسایطتأسیس اطاق

آالت. این دو کشور همچنین در سازمان های صنعتی ازجمله سیمان و تولید قطعات و ماشینکشاورزی و اجرای برخی از پروژه

 های اقتصادی اکو عضویت دارند.همکاری
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اما واقعیت این است که  و مرز مشترک کمی با ایران دارد وسعت، جمعیت بسیار کوچک است ارمنستان هرچند از جهت      

این کشور با خصوصیاتی چون محصور بودن در خشکی، محاصره توسط کشورهای دشمن یا حداقل غیر دوست، دارا بودن 

اوان در سراسر جهان و ازجمله ایران، مذهبی متفاوت با کشورهای منطقه و تنها همسایه مسیحی ایران، دارا بودن مهاجران فر

آن با  تیسیاست خارجی متناسب بااهم اصول تدوین در چنین شرایطی .برای کشور ایران استو ویژگی خاصی دارای اهمیت 

ترین ارمنستان جزو ضروری ارتباط با نماید. لذا شناخت منافع ملی ایران درلحاظ نمودن منافع ملی را کامالس ضروری می

 .شودمحسوب میایران در تدوین سیاست خارجی  تاقداما
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های گذشته مسیر عراق به دلیل وقوع در طی سال ارمنستان مسیر جایگزین برای ارتباط ایران با اروپا: -3-0-4       

ه تنها مسیر ارتباطی جنگ عراق با ایران و مسیر قفقاز به دلیل رویکردهای شوروی سابق، بر روی ایران بسته بود و ترکیه ب

بود. این نکته باعث فشارهای ترکیه بر ایران با وقوف از این محدودیت گردیده و ایران نیز اقدامات  شدهلیایران با اروپا تبد

توانست انجام دهد. با استقالل کشورهای ارمنستان و گرجستان و برقراری امنیت نسبی در مسیر رسیدن از متقابلی را نمی

هجری  1384محسوب شود. از سال  گفتهشیان تا دریای سیاه، این مسیر توانست جایگزین مناسبی برای مسیر پمرزهای ایر

ونقل ارتباط دو کشور برقرارشده، لیکن جهت استفاده گسترده و حمل« مگری»شمسی با احداث پل ثابت بر روی رود ارس در 

العبور های صعبکیلومتری گاجران برای عبور از گردنه 91و تونل کاال و مسافر الزم است پل دیگری بر روی ارس احداث شود 

های ارمنستان و گرجستان نیز نیاز به تعریض و بازسازی کامل دارد که احتماالس تا به قفقاز کوچک احداث شود و همچنین جاده

و سیاسی مهمی  کیتیثیرات ژئوپلامروز این امر صورت گرفته است. تمامی این اقدامات برای ایران مقرون به صرفه بوده و تأ

 برای جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت.

عالیق فرهنگی و تاریخی با ایران است و برخی ارمنستان دارای  اشتراکات فرهنگی ایران و ارمنستان: -3-0-2       

هزار  911یرانیان سراغ دارند. وجود های حاکم بر ارمنستان بهترین رفتار را از اارامنه معتقدند که در طول تاریخ در میان قدرت

ها با برند و مقایسه وضعیت مناسب آناقلیت دینی که در آزادی و رفاه اقتصادی به سر می نیترعنوان بزرگارمنی در ایران به

 ارامنه ساکن در سراسر جهان حتی آمریکا و اروپا توسط مردم ساکن در ارمنستان باعث شده تا اکثریت ملت ارمنی اذعان

. این ذهنیت از داشته است هاآنبا احترام را با  تو مبرخورد نمایند که ایران باوجود تفاوت مذهب، قومی و زبانی با ارامنه، 

شده و باعث ایجاد ذهنیت مثبتی طریق ارامنه ساکن در آمریکا، اروپا، روسیه، لبنان و سایر نقاط به اقصی نقاط جهان منتقل

های مذهبی و یا سیاسی دولت ایران را خنثی گیریبسیاری از موارد ادعای معطوف به سخت نسبت به ایران گردیده و در

 (.191-131: 1311)صدیق،  نموده است.

گسترش ناتو به شرق و رسیدن آن به  ای از زنجیره مقابله با گسترش ناتو به شرق:ارمنستان حلقه -3-0-3      

تواند باعث آن پیمان در مرزهای شمالی غربی کشور )از طرف ترکیه( می مرزهای شمالی ایران به همراه حضور نیروهای

مرز افزایش تهدید نسبت به ایران گردد ضمن اینکه این حضور ارتباط ژئواستراتژیک ایران با روسیه را قطع و ایران را از 



نظر سترش ناتو به شرق همسازد. روسیه، ارمنستان و ایران در مخالفت با گروسیه در شرایط ضروری محروم می مشترک

هستند و تنها گرجستان حلقه مفقوده پیوستگی سرزمینی و تکمیلی این مانع ژئواستراتژیک است. با فشارهای روسیه طی 

موقعیت ارمنستان و حفظ  .شودهای غرب، در رویکردهای گرجستان نیز تغییراتی دیده میگذشته و عدم تحقق وعدهی هاسال

 است.فراوان  حائز اهمیت نقش حیاتی دارد ورقراری و حفظ این مانع عمده، برای امنیت ملی ایران رویکرد فعلی آن در ب

دولت آذربایجان نسبت به روابط سایر  عنوان ابزار فشار و اهرم تنظیم روابط با آذربایجان:ارمنستان به -3-0-0       

ر مقاطع مختلف با بزرگنمایی ارتباط ایران و ارمنستان، از دهد و دخصوص ایران با ارمنستان حساسیت نشان میکشورها و به

 حالنیباااگرچه روابط ایران و ارمنستان در حد باالیی نیست آن برای تخریب ایران در میان ملت آذربایجان بهره برده است. 

 ای آن کشور بهره گرفت.توان در تنظیم روابط با آذربایجان و تغییر رویکردهمی نیز با ارمنستانحداقلی از روابط  حتی

خصوص آمریکا و باز جمهوری آذربایجان با نزدیکی به غرب به اشتراک مواضع نسبت به تحوالت منطقه: -3-0-5       

ای به منطقه قفقاز موجب سردی روابط ایران با این جمهوری شد. آذربایجان با اتخاذ کردن پای این قدرت و بازیگر غیر منطقه

ارمنستان با نزدیکی به  کهیداند درحالنمی یاای یا فرا منطقهعنوان تهدید منطقهیکا، ترکیه و اروپا را بهرویکرد غربی، آمر

خود  یاعنوان تهدید خود فرض کرده است و ایران نیز آمریکا، اسرائیل و ناتو را تهدید فرا منطقهروسیه و ایران، ترکیه را به

عنوان تهدید فرض سرائیل روابط بسیار خوب دارد، ارمنستان تا حدودی این کشورها را بهداند و چون ترکیه هم با آمریکا و امی

با دیگر کشورهای قفقاز تهدید فرا  کهیها با ارمنستان تهدید مشترک دارد درصورتنماید. بدین ترتیب ایران در برخی جنبهمی

 مشترک ندارد. یامنطقه
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مشکل اقتصادی ارمنستان ساختار بجا مانده از اتحاد شوروی  نیترمهم اقتصاد ارمنستان: مشکالت ساختاری -3-5-4    

و ازجمله کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارد.  افتهیسابق است. این عامل ماهیتاس جنبه عام برای کلیه کشورهای تازه استقالل

تمام المنافع کاالهای نیمههای عضو جامعه مشترکورینکته مهم در همین راستا این است که غالب تولیدات صنعتی در جمه

استفاده نخواهد بود؛ بنابراین هم در شرایط فعلی قابلو آن ییتنهاشود و بهها در جای دیگری ساخته میاست که مکمل آن

 ها وابسته است.ها به اوضاع اقتصادی روسیه و سایر جمهوریارمنستان نیز مانند دیگر جمهوری

بوروکراسی و ساختار اداری فاسد از دیگر مشکالتی است که نظام بوروکراسی و ساختار اداری فاسد:  -3-5-2      

سیاسی اقتصادی متمرکز پیشین بجا نهاده است. این امر در هر جای دیگر جهان هم یکی از آفات توسعه است؛ اما در 

های قاجاق در رد. در کنار این ساختار فاسد، وجود شبکهارمنستان با توجه به دیگر موانع موجود تأثیرات منفی مضاعفی دا

 خورد.شود به چشم میومرج اقتصادی میداخل کشور که به کارآیی سیستم اقتصادی کشور لطمه زده و باعث تشدید هرج

از دیگر مشکالت اقتصادی فقدان یک سیستم مناسب و صحیح توزیع و فزونی تقاضا نسبت به عرضه  -3-5-3     

 این کشور محتاج واردات بوده و تراز تجاری آن همواره منفی بوده است. باسیتقر کهیطوربه ستان است.ارمن

شک برای هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان یک عامل باغ بیتبعات منازعه قرهباغ: قرهمناقشه  -3-5-0    

ها که عمدتاس از خاک جمهوری آذربایجان عبور جمهوری شود. قطع خطوط ارتباطی با سایرآفرین محسوب میمنفی و مشکل

ناپذیری را متوجه اقتصاد جبران یهاانیکنند و توسط دولت آذربایجان و حتی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی بسته شدند، زمی

گام فروپاشی اتحاد یعنی هن 1111تا پایان سال  1111ارمنستان نموده است. دولت ارمنستان مدعی است تنها در فاصله ژوئیه 



به  میرمستقیمیلیون روبل خسارت غ 1912میلیون روبل خسارت مستقیم و  229شوروی، این عمل دولت جمهوری آذربایجان 

 بار آورده است.

باغ، هزینه عملیات جنگی با استقالل دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تشدید جنگ در منطقه قره 1119از آغاز سال      

ت ناشی از آن همراه با قطع خطوط ارتباطی، خصوصاس قطع خطوط حمل انرژی به ارمنستان بیشترین لطمات را به و خسارا

ها و راه ارتباطی ها به حالت نیمه تعطیل درآمدند. با قطع جادهاقتصاد این کشور را به اقتصاد این کشور وارد ساخت و کارخانه

این کشور از دولت  گاهیوبگاه یهاالمنافع توسط آذربایجان و درخواستهای جامعه مشترکارمنستان با سایر جمهوری

با یکی از شدیدترین مشکالت خود  -که به هیچ دریای آزادی راه ندارد -گرجستان برای پیروی از چنین اقدامی، ارمنستان

 بست کشاند.مواجه گردید. این مشکل تجارت خارجی و واردات کاال از خارج را به بن

 یباغ هرازگاهتواند خیلی هم به دولت ترکیه متکی یا به آن امیدوار باشد. این دولت به علت منازعه قرهمنستان نمیار     

متوجه  یمیرمستقیخسارات مستقیم و غ بیترتنیانماید و بهگذرد مسدود میخطوط ارتباطی ارمنستان را که از ترکیه می

خود را بر روابط جمهوری اسالمی ایران و ارمنستان نیز بر جای نهاده و تا حدود گردد. این جنگ تأثیرات اقتصاد ارمنستان می

باغ نقش مثبتی زیادی مانع از گسترش این روابط شده است. هرچند دولت جمهوری اسالمی ایران در جهت حل بحران قره

ده است. از طرف دیگر، ادامه عملیات داشته ولی درهرصورت برای دولت ارمنستان عدم توسعه روابط با ایران خالی از ضرر نبو

های خارجی در گذارینظامی در منطقه و هراس از تشدید بحران موجب گردیده که به علت فقدان امنیت الزم و کافی، سرمایه

 این کشور صورت نگیرد و اقتصاد این کشور از سرمایه خارجی که شدیداس به آن نیاز دارد محروم گردد.

ویژگی ارضی جمهوری ارمنستان و توسعه اقتصادی ویژه آن  ارجی و مناسبات تولیدی ارمنستان:تجارت خ -3-5-5      

در سیستم اقتصاد واحد اتحاد جماهیر شوروی، تأثیر زیادی بر ساختار کنونی اقتصادی آن و در چگونگی روابط اقتصادی با 

ای ارمنستان ریزی متمرکز و منابع سرمایهرنامههای سابق شوروی، بکشورهای مستقل دیگر در شرایط مبادله میان جمهوری

های نفتی، طور کامل نیازهای خود را با واردات فراوردهمواد خام برای صنایع خود بود، عمالس به یهاتیکه دارای محدود

، ازیموردن یهانیکرد. همچنین ماشسنگ، انرژی، فلزات سیاه، چدن، لوله و کودهای مصنوعی از روسیه تأمین میزغال

غالت و گوشت( و محصوالت صنعتی از  ژهیو)به یتجهیزات، کارهای چوبی، شیشه، کاغذ، کارتن و همچنین محصوالت خوراک

 (.198-141: 1381)ایوانف، شد روسیه به ارمنستان وارد می

وی، قلع، طال، نقره، )مس، آلومینیوم، سرب، ر یدر مقابل، از ارمنستان به روسیه محصوالت صنایع تبدیلی، فلزات رنگ      

، فلزیر، یحساب، الکتروموتور، ژنراتور، موتوربرق، ماشینکیمرمرو غیره( وسایل و ابزار صنایع نظامی، اجزای صنایع الکترون

شد. بیشترین جایگاه را در صادرات ارمنستان، محصوالت شیمیایی، جوهر گوگرد، کائوچوی تجهیزات برقی و غیره صادر می

و  یمعدنده پالستیک، الیاف شیمیایی، الستیک ماشین، مصالح ساختمانی، لباس، کفش، فرش، کنسرو، آبمصنوعی، صمغ، ما

های سابق شوروی با وابستگی زیاد اقتصاد ارمنستان به برقراری روابط میان جمهوری کنیاک به خود اختصاص داده بودند.

از آن برای مصرف داخلی و همچنین  %9و باقی ماندن  هامحصوالت صنعتی ارمنستان به آن جمهوری %11توجه به صادرات 

 های سابق شوروی، خود گواه بارزی است.از کاالهای مصرفی آن جمهوری از دیگر جمهوری %81واردات 

ونقل که قبالس گفته شد نیز تأثیر منفی بر تجارت خارجی ارمنستان با دیگر کشورها دارد. در حال وضعیت دشوار حمل      

دلیل کاهش مناقشه اوستیای جنوبی، امکاناتی در زمینۀ حمل بار با اتومبیل از روسیه به ارمنستان از طریق قفقاز  حاضر به

شمالی، اوستیای جنوبی و همچنین از طریق مرز گرجستان به وجود آمده است. حمل کاال از طریق دریای سیاه، از بنادر 

 یطورکلها نسبتاس گران است و بهگیرد، لیکن حمل کاال از این راهباتومی و پوتی و همچنین خط آهن گرجستان صورت می

 نیست. نانیاطمقابل



 و ارمنستان ایراناندازهای توسعه روابط اقتصادی میان چشم -3-6

وابستگی  خود را برطرف نماید. نیازهایتواند از طریق ایران بحران و جنگ می زمان ایجادجمهوری ارمنستان در       

تواند با استفاده از موقعیت منطقه با گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران مییی این کشور به ایران بسیار باالست. جغرافیا

های مجری این های کارآمد و کنترل دستگاهانجامد و با اتخاذ سیاستبه بهبود روابط سیاسی هم می تیاقتصادی که درنها

تواند منابع بسیاری را برای زد. جمهوری اسالمی ایران در زمینه اقتصادی میبخش، بیشترین منافع اقتصادی را نصیب خود سا

 عنوان نمونه:خود به دست آورد. به

المللی از طریق ایران و همچنین آزاد و بازارهای بین یهااتصال خطوط لوله برای انتقال گاز و نفت منطقه به آب -2

 به اروپا از مسیر قفقاز.ارمنستان و انتقال گاز ایران  ازیتأمین گاز موردن

 افزایش میزان ترانزیت کاالهای منطقه از مسیر ایران. -1

 به دست آوردن سهم هر چه بیشتر از بازارهای منطقه و تعمیق ارتباط تجاری منطقه با ایران. -3

جی در خصوص روابط اقتصادی دو کشور سخن بسیار است. در شرایط نامساعد و بسیار سختی که اکثر ارتباطات خار 

نبود، جمهوری ارمنستان ناچار بود تحت این شرایط روابط خود را با ایران  رخواهانهیکشورهای همسایه دارای روحیه خ

های صنعتی در ارمنستان یکی دیگر از دالیل توسعه ارتباط با گسترش بخشد. عالوه بر دلیل مذکور، کاهش شدید فراورده

 ایران بود.

دادند بر اقتصاد بیمار های شوروی سابق که قبالس یک مجموعه اقتصادی را تشکیل میمهوریقطع روابط اقتصادی میان ج     

برای رفع بحران شدید انرژی که از  ژهیوارمنستان تأثیر زیاد گذاشت. توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران برای ارمنستان به

هوری اسالمی ایران از روابط با جمهوری ارمنستان این جمهوری دستخوش آن شده بود، کامالس الزم بود. جم 1119سال 

 تواند به گسترش روابط بین دو کشور کمک کند.تواند به منافع اقتصادی بسیاری دست یابد و این عامل هم میمی

طور صنعتی به -مالی یهایکی از موارد همکاری اقتصادی میان ایران و ارمنستان تشکیل نهادهای مشترک، ازجمله گروه

صورت دوجانبه و ارمنستان هم به -انبه و چندجانبه هست که در موقع مناسب کمک مؤثری به همگرایی اقتصادی ایراندوج

 (.11-81: 1383)روشندل، صورت چندجانبه با سایر کشورها خواهد کرد هم به

 

 گیرینتیجه -0

این ها که الزم است جمهوری دیآیم حساببه و قفقاز کشورهای منطقهبرای  فرصت بزرگیفروپاشی نظام شوروی سابق       

ها سال استعمار و آغاز توسعه فرهنگی و اقتصادی، از این فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را برای جبران دهکشورها 

 اند، لیکن در این راهها درصدد گسستن زنجیرهای وابستگی به مسکو بودهبنمایند. بعد از کسب استقالل همۀ این جمهوری

ها قرارداد انعقاد ده .اندغربی شده یهاها بعضاس مرتکب اشتباهاتی ازجمله گرایش شدید به سمت دولتدولتمردان این جمهوری

غربی و حتی صهیونیستی یکی از  یهابرداری از منابع طبیعی این کشورها توسط شرکتدرازمدت باارزش هنگفت برای بهره

 باشد.نمودهای بارز آن می

زده، اوالس موجبات وابستگی سیاسی و اقتصادی این کشورها را فراهم ساخته، ثانیاس حضور اقدامات انفعالی و شتاب گونهاین 

نبوده و موجبات  رشیپذو بعضی از کشورهای غربی خصوصاس آمریکا برای مردم این کشورها قابل رژیم صهیونیستیگسترده 

ای برای روسیه برای انگیزد، ثالثاس حضور کشورهای غربی در منطقه، بهانهرمیها نسبت به دولتمردان این کشورها بنارضایتی آن

منطقه و قفقاز را دچار تنش و تبدیل به صحنه رقابت بین روسیه و کشورهای  و شودیدخالت در امور داخلی این کشورها م

رسد که لذا منطقی به نظر می دد.گرهای جوان میاین موارد مانع توسعه واقعی و پایدار این جمهوری کرده است.غربی 



ای روی آورده و در منظور کسب استقالل اقتصادی و تحکیم استقالل سیاسی خود، به همگرایی منطقهقفقاز، به یهایجمهور

مرحله اول برای تأمین نیازهای خود از نیروها و امکانات وسیع موجود در منطقه ازجمله جمهوری اسالمی ایران استفاده 

 نمایند.

اند و ایران با توجه به موقعیت خاص خود ای داشته، کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان جایگاه ویژهنیبنیدرا     

توان بر آن تأکید داشت و به ای که میپذیرفته است. نکته ریگذاشته و از این کشورها نیز تأث ریهمواره بر این کشورها تأث

اند. ها داشتهمل بازدارنده، تأثیرگذاری زیادی بر روابط ایران با این کشورها در طی سالاهمیت آن پی برد این است که عوا

کنند و به عوامل و پارامترهای طور بالقوه فرصت ساز هستند کارکردی معکوس پیدا میبعضی مواقع برخی فاکتورها که به

تواند مسیر توسعه روابط دو بازیگر را تسهیل ر بالقوه میطوشوند. برای مثال عامل نزدیکی جغرافیایی که بهزا تبدیل می دیتهد

جویانه تفسیر شود. در بین عمده های مداخلهتواند منبعی برای چارچوب سیاستکند، در صورت فقدان عوامل مکمل می

ز میراث فرهنگی و گرایی در روابط ایران و این کشورها ذکر شد عنصر نزدیکی جغرافیایی و برخورداری اعنوان همعواملی که به

ای از عوامل هستند که ذاتاس اما پاره آیند.حساب میای بهعوامل مهم و بالقوه با جمهوری آذربایجان از ژهیوبه تاریخی مشترک

کند. برای مثال تغییر نمی یآسانها بهآیند و برخالف عوامل بالقوه معموالس ماهیت آنحساب میتهدیدی برای توسعه روابط به

ها خواهد بود. با توجه در دریای خزر منبع بالفعل چالش در روابط آنایران و آذربایجان ختالف بر سر میزان سهم دو کشور در ا

عنوان بخشی از واقعیات روابط آتی دو کشور مطرح خواهند بود. رسد که در آینده نیز این عوامل بهبه سیر تحوالت به نظر می

 باکو مستلزم اقدامات مناسب برای کاهش عوامل بازدارنده است.-ه تهرانجانبرو توسعه روابط همهاز این

گذاری در خصوص این کشورها نداشته و بیشتر بر اساس وقایع روز سیاست یبلندمدت راهبردعالوه بر این، تاکنون ایران      

بیش از  ی آذربایجان و ارمنستانهاکشور ه وجوه اشتراک بین ایران و اینتوجه به اینک داشته است. این در حالی است که با

تر به وجوه اشتراک توجه داشته باشد آذربایجان بیشتر به وجوه افتراق توجه دارد و درصدد ایران باید بیش ،وجوه افتراق است

ی های مشترک با جمهورهای همکاریتواند زمینهایران می .کندیمنگاه عنوان یک تهدید بزرگنمایی آن است و به ایران به

های آذربایجان را ایجاد کند. ایران باید به ابعاد اقتصادی بیشتر بها داده و از گسترش دامنه موانعی که بر سر راه همکاری

های دوستی باشد تا کمتر به این اختالفات دامن زده شود. عالوه بر درصدد ایجاد انجمن. شود پرهیز کنددوجانبه ایجاد می

 گسترش روابط بین ایران و این کشورها اشاره نمود: یهالیعنوان پتانسرد زیر بهتوان به مواموارد ذکرشده می

 ای نیز منجر شود،های منطقهتواند به همگراییالملل، این مورد میمبارزه با تروریسم بین -

 پذیری مشترک دارند،مبارزه با قاچاق مواد مخدر که هر دو کشور در این زمینه آسیب -

 ونقل، محیط زیست، شیالت، خاویار،های حملای خزر در زمینههمکاری در دری -

 های گردشگری توریسم فرهنگی و زیارتی )بسته به مورد کشور(توسعه توریسم با توجه به جاذبه -

-های آزاد اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری در منطقههای مرزی و تشویق آذربایجان و ارمنستان به سرمایهتوسعه بازارچه -

 گذاران آن کشورها.

جانبه سطح روابط میان دو کشور مستلزم کاهش شمار عوامل و متغیرهای در آخر باید اضافه کرد، قطعاس ارتقای همه      

جانبه نزد دو کشور برای فائق آمدن گیری اراده مثبت دوتر مورد اشاره قرار گرفت. بدون شک شکلزایی است که پیشچالش

آید. آینده روابط دو کشور از حیث پیشرفت، حساب میترین عنصر تأثیرگذار برای تأمین این هدف بهمهم های موجودبر چالش

 گیری این عنصر بستگی خواهد داشت.گیری یا عدم شکلتوقف یا تنزل سطح روابط به شکل

و ایران مستلزم ثبات سیاسی و توسعه روابط اقتصادی میان ارمنستان و ایران و نیز آذربایجان گفت،  توانیم درمجموع    

اقتصادی در منطقه است و توسعه و رشد اقتصادی ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در مقیاس باالیی وابسته به 



طرفین در زمینه توسعه همگرایی  یهاحلای، پذیرفتن راهوفصل مناقشات منطقهها، حلعادی نمودن روابط میان خود آن

 ونقل و غیره هست.های حملدر زمینه هژیواقتصادی، به
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 «منطقه در آن خطرات و داعش ترکیه،: »علمی نشستگزارش ویژه                                 

 

 پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید توسط آقای عبدی از قاریان ممتاز تبریز جلسه نشست به رسمی آغاز گردید.        

ی متفکرآزاد رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی آذرآران با فرستادن درود و سالم به ارواح در آغاز جلسه آقای دکتر محمدعل

طیبه شهدا و آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و عرض خیر مقدم به اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه 

ارشناسان وزارت امور خارجه به معرفی ایشان و دانشجویان و با تشکر ویژه از سخنران ویژه نشست آقای صادق ملکی از ک

 پرداخته و موضوع جلسه را مطرح کردند.

آقای محمدرضا کفاش جمشید مدیر مسئول موسسه فرهنگی آذرآران هم ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در نشست به  

و تاثیرگذار به حساب می آید.  تبیین موضوع جلسه پرداخته و عنوان کردند که کشور ترکیه در منطقه یک بازیگر سیاسی مهم

 منطقه در دهه های گذشته از زمان ایشان همچنین عنوان کردند که این کشور علی رغم بی توجهی به حوادث و رخدادهای

در تالش است تا با نمایش اقتدار سیاسی و نقش آفرینی در حوادث و رویدادهای منطقه  توسعه و عدالت حزب آمدن کار روی

 گروهک قبال در ترکیه پردازد. در ادامه آقای کفاش هدف اصلی نشست را بررسی روابط و سیاست هایبه ایفای نقش ب

گروه های تروریستی در منطقه دانستند. ایشان در ادامه جلسه  این کشور از حمایت و همکاری پیامدهای و داعش تروریستی

 وع نشست بپردازند.از سخنران جلسه درخواست کردند که به ایراد سخنرانی در خصوص موض

 

 دکتر صادق ملکی کارشناس وزارت خارجه:

 سال در ترکیه جمهوری آتاتورک با تاسیس در جهان بوده است. المللی بین و سیاسی های نزاع و دعوا تاریخ، مبنای        

دیل اذان عربی به زبان اسالم با برخی از اقدامات از قبیل تغییر رسم الخط و تب میراث از جمهوری این کردن دور ضمن 1193

وی تالش کرد تا با این روش عوامل تجزیه امپراتوری عثمانی را با دور شدن از اسالم از  ...ترکی تقابل با اسالم را پایه ریزی کرد

میان بردارد. با وجود این همه تالش ترکیه از هویت قبلی و میراث داری عثمانی نتوانست که دو شود ذخود فاصله گرفت به 

وا رفت اما بتواند که دور شود نشد حتی در شکل گیری جمهوریت هم در کنار عامل سکوالریزم و پان ترکیسم عامل اسالم انز

اما دالیل اینکه  ؛حتی خود آتا ترک هم نتوانست از عامل اسالم دور بماند و ؛نیز هسته های اصلی جمهوریت را تشکیل دادند

ده که این یک سیاست تدافعی برای ترکیه در آن مقطع به شمار می رفت چرا که در آتاتورک مواضع سکوالریزم داشته، این بو

صورت خودنمایی و به قدرت رسیدن اسالم حتی جغرافیا و نقشه فعلی کشور ترکیه نیز در اثر فشار خارجی و داخلی تجزیه 

های دولت عثمانی، سیاست  شده و از بین می رفت. ضمن اینکه درصورت به قدرت رسیدن علویان در این کشور و ضعف

 تجزیه و بروز تفرقه توسط علویان هم در پیش گرفته می شد.

در این کشور تحت عنوان ترکیه نوین پایه ریزی شد. در  "تورگت اوزال"راهبرد اقتصاد باز و رهبری خاورمیانه توسط         

از مطرح شدن ایده خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا،  زمان اوزال ترکیه با بحران هویت بعد از جنگ سرد روبرو شده بود که پس

حکومت ائتالفی ترکیه داوطلبانه برای ایفای نقش در این سیاست اعالم آمادگی کرد. البته اوج تغییرات و اجرای راهبرد ترکیه 

 نوین در حال حاضر توسط حزب عدالت و توسعه ترکیه در حال پیگیری و اجرا می باشد.

وجه به تطابق و همسویی استاندارد بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه با غرب و تالش بر این اساس با ت 

این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپایی رهبران حزب حاکم، این رویا را در سر می پرورانند که می توانند رهبری خاورمیانه 

 را برعهده بگیرند.



می نویسد: ترکیه وارث امپراتوری عظیم عثمانی بوده  "عمق استراتژیک"ود تحت عنوان احمد داود اوغلو در کتاب خ       

بنابر این بالهای آناتولی بایستی بر سر مناطق قفقاز، بالکان و خاورمیانه گسترانده شود. با توجه به ظرفیت های اقتصادی، باید 

بدیل شده و هر جایی که پای سربازان عثمانی به آن به سمتی حرکت کرد تا جمهوری ترکیه به قدرت اقتصادی اول منطقه ت

رسیده پای اقتصاد نیز به آنجا برسد. طرفداران نوعثمانی به منظور کسب افتخار و خلق حماسه، حتی به نقل حدیث از پیامبر 

بزرگترین  سربازان و فرماندهانی که موفق به فتح قلعه قسطنطنیه شوند،"ص( نیز دست برده و عنوان می کنند که ) اکرم

 "سربازان و فرماندهان خواهند بود.

در این کتاب مهم ترین حوزه برخورد منافع ایران و ترکیه، کشور عراق عنوان شده بطوریکه وی بر این عقیده است که        

 و ؛ا بغداد(از دیار بکر ت) داشتهر کشوری که در خاورمیانه بر عراق تسلط داشته باشد، بر خاورمیانه و قفقاز تسلط خواهد 

از طریق داعش ژئوپلوتیک  و ؛دالیل پیوند دادن داعش از عراق به سوریه از طرف دولت ترکیه رسیدن به این اهداف می باشد

در عقبه این مبنای فکری یک تفکر تاریخی پنهان شده و ترکیه مدعی  و ؛منطقه را با ابزار مذهبی به نفع خود تغییر بدهد

از تشکیل هالل شیعی در منطقه هراس دارند اما بعد  و ؛در عراق حکومت صفوی را احیا می کند است که ایران با نفوذ خود

که بازنده این رقابت می شود سعی در جبران این موضوع می کند که مسئله داعش  سقوط صدام و نفوذ ایران در عراق، ترکیه

ان سوریه سعی در فشار آوردن به جمهوری اسالمی دارد از طرف دیگر ترکیه با مداخله در جری و ؛هم یکی از این گزینه هاست

 3و کار را به جایی رسانده که اردوغان ادعا دارد که مسئله سوریه مسئله داخلی آنهاست و حتی ادعا می کردند که کار سوریه 

 همه گونه کمک به شورشی ها می کند. و ؛ماهه تمام خواهد شد

ترکیه در داستان عراق و سوریه در حال شکست خوردن می  -1ه و عراق نگاه می کنیم اما امروز ما از دو منظر به سوری       

باشد اما نگاه دوم این هست که در آن سیاست سلبی که اتخاذ کرده توانسته نظمی که در این دو کشور بوده را به هم بزند 

ای که کشور  سوریه ور ویران مواجه هستیم.یعنی ما با یک عراق تجزیه شده مواجه هستیم و در مورد سوریه هم ما با یک کش

 برای اسرائیل یک امنیت پایدار ایجاد کرده است. و ؛جبهه اول مقاومت در برابر اسرائیل می باشد

سال گذشته رهبرد اصلی غرب فاصله انداختن بین  411مهمترین خطرات این موضوع برای منطقه این بوده که در طول       

لب مهمترین استراتژیکشان همان جنگ مذهبی و جنگ میان شیعه و سنی است در دو مقطع کشور های اسالمی در قا

تاریخی که یکی در زمان آیت اهلل بروجردی و موضوع تقارب اسالمی که مذهب شیعه به عنوان مذهب پنجم پذیرفته شد و 

می که یک رنگ و متحد باشد در دیگری در زمان انقالب اسالمی و ظهور امام و مفهوم وحدت اسالمی راهبرد جهان اسال

الگوی نظام بین المللی مطرح شد و مهمترین الگوی عملی که این راهبرد را مطرح و معرفی کرد حمایت ایران از فلسطین و 

حماس بود که در واقع موضوع جهان تسنن می باشد اما پیام انقالب پیام وحدت بود. االن یکی از بزرگترین صدماتی که 

یعنی ما االن افتادیم به همان توری که غربی ها برای ما پهن  ه زدهصدمه ای بوده که به این وحدت اسالمی زدهاقدامات ترکی

کرده بودند و سالها روی این موضوع تالش کرده و می کنند و منطقه را وارد درگیری شیعه و سنی کردند و توانسته خدمتی 

 به جهان اسالم بوده. بزرگ به استراتژی غربی انجام دهد که مهمترین صمه

اما صدمات آنها به جمهوری اسالمی، فارغ از این که به نفوذ استراتژیک ما در سوریه و عراق لطمه زده نگاه فرا مذهبی ما       

وقتی که سردار های ما شهید می شوند بازتابهای متفاوتی در دنیا و رسانه  یعنی ؛رو هم برده تو سایه که این خیلی مهم است

این باز به آن  که ؛ما خواسته و ناخواسته در توری افتادیم که مذهبی عمل می کنیم که ؛دنیای مجازی بروز پیدا می کند ها و

و غربی ها را نسبت به اسالم عوض کرده  در بعد جهان خارج از اسالم هم اقدامات داعش نگاه دنیا وجاهت ما صدمه خواهد زد.

ط می دهند و االن به جای اینکه منطقه به سوی وحدت و اتحاد پیش برود به سوی واگرایی و تمام اقدامات آنها را به اسالم رب

 آثار این تا آینده های دور نیز باقی خواهد ماند. و ؛پیش می رود



 

 پرسش و پاسخ:

 س: منظور شما در مورد همگرایی سیاست های اعمالی در روابط بین الملل خصوصا ترکیه چیست؟

ه عقبه ذهنیت های منفی در نگاه به یکدیگر تغییر نیابد در عمل و رفتار سیاسی تغییری ایجاد نخواهد شد. تا زمانی ک ج:     

به عنوان مثال رجب طیب اردوغان در محافل رسمی اعالم می کند شما علوی ها بدتر از شیعیان دیگر هستید. یا اینکه مالگ 

ی حاضر به اجرای عملیات نشود و یا مردد باشد چه اقدامی انجام می ریگی، در پاسخ به این سوال که شما وقتی عامل انتحار

 س( و بی حرمتی های شیعیان، نیروهای خود را تحریک می کردیم.) الزهرادادید می گوید: ما با پخش تصاویر مربوط به عید 

ترک اتحادی مانند اتحادیه ترکیه و مصر ناگزیر هستند به خاطر ظرفیت های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مش -ایران

 ؛سال با یکدیگر جنگ کردند اما نهایتا به اتحاد رسیدند 111اروپایی در منطقه ایجاد کنند. کشورهای فرانسه و انگلیس 

 بنابراین منظور از همگرایی این است که در راستای تعامل با کشورهای جهان خصوصا همسایگانمان گام برداریم.

 

ار آمدن حزب عدالت و توسعه همچنین توسعه سیاست های اردوغان توضیحاتی ارائه س: در مورد نحوه روی ک

 نمایید.

اردوغان کار سیاسی خود را با حزب رفاه شروع کرد. اهداف و سیاست های حزب رفاه در واقع هم راستا با حزب نظام  ج:       

اه با نام )رفاه یول( همزمان با حزب )دوغری یول سالمت ملی بود که توسط نظام سیاسی سکوالر منحل گردید. حزب رف -ملی

داشت نهایتا به بهانه همکاری و  سیاسی اسالم پارتیسی( در یک غالب فعالیت می کرد. این حزب با الگویی که تحت عنوان

ر علیه حزب صمیمیت نجم الدین اربکان با ایران و نفوذ کشورمان در ترکیه مبنی بر دست داشتن در دو کودتای اورن و کودتا ب

شکست(. بعد از سقوط دولت اربکان حزب فضیلت به قدرت رسید. تیم نوگرایان به ) کردسقوط  1118فوریه  91رفاه در 

عبدالطیف شنر فعالیت خود را آغاز کرد که تا به  -بلنت آرنج -رهبری عبدا... گل و افراد سرشناسی چون رجب طیب اردوغان

 مات ترکیه در پست های مهم دولتی مشغول خدمت می باشند.امروز همین شخصیت ها به عنوان مقا

اردوغان در گام اول با مالقاتی که در شهر مارماریس با کنعان اورن، شاخص ترین مهره جریان سکوالریسم در ترکیه انجام داد 

ی در نشست آیپک و جلب موفق شد تا اعتماد کنعان اورن را به خود جلب نماید. گام دوم وی نیز با سفر به آمریکا و سخنران

کرسی تاسیس شد.  38حزب عدالت و توسعه با کسب  9119نظر شورای روابط خارجی آمریکا برداشته شد و نهایتا در سال 

وی به همراه عبدا... گل و یاشار یاکیش در یک نشست خبری قاطعانه اعالم کردند که حزب آنان در انتخابات پیروز خواهد شد. 

 زب تغییر نظام سیاسی پارلمانی به نظام سیاسی ریاستی می باشد.مهم ترین هدف این ح

درصد وابسته به نظام سرمایه داری غرب بوده و با اجرای این سیاست توانسته از کمک های  11نظام اقتصاد ترکیه       

لیارد دالر از اتحادیه می 131توانست  9119صندوق بین المللی پول استفاده نماید. به طوریکه حزب عدالت و توسعه در سال 

اروپایی جذب سرمایه نماید. روابط راهبردی این کشور در تعامل با غرب هماهنگ تر از گذشته در حال پیگیری و اجرا می 

 باشد. اختالفات و انتقادات ترکیه با رژیم صهیونیستی هم سطحی و تاکتیکی می باشد.

 

 



یشتر از ما توانسته دیپلماسی اقتصادی خود را در غالب س: چرا ترکیه علی رغم ظرفیت های فرهنگی کشورمان ب

دیپلماسی فرهنگی نهادینه کند؟ دلیل عدم برخورداری از برآورد جامع نسبت به ترکیه و ارائه تحلیل های اشتباه 

 چیست؟

زمان های قدیم دموکراسی فرهنگی ترکیه اینطور نیست که اکنون تقویت شده یا بروز کرده است. بلکه این سیاست از  ج:     

وجود داشته و ادامه پیدا خواهد کرد. بطوریکه رضاخان در الگوبرداری از آتاتورک سیاست پان ترکیستی وی را نصب العین 

توسعه و برتری اقتصاد ترکیه در مقایسه با کشورمان دالیل زیادی دارد که بخشی از آن مربوط به ضعف ما  خود قرار داده بود.

ش بخش خصوصی می باشد. در کشور ما بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. صنعت کشور در تقویت و ایفای نق

بخاطر نفوذ و در اختیار قرار دادن کشورهای صنعتی دچار تزلزل شده بطوریکه به عنوان مثال صنعت نساجی ایران توسط بازار 

شخصیت های سرمایه داری چون  د بازار رقابتی نشده ایم.کشور چین به طور کامل از بین رفته است. ما در تجارت تاکنون وار

کوچ و سابانجی با برخورداری از چندین شبکه تلویزیونی و هولدینگ اقتصادی گردش سرمایه ای بالغ  -محمد امین قره محمد

دیریت می نمایند. به درصد اقتصاد ترکیه را م 21میلیارد دالر دارند. آنها با فعالیت در اتحادیه ای تحت عنوان موسیا  91بر 

 های وابسته به این تشکیالت می باشند. NGOطوریکه تعداد قابل مالحظه ای از 

در بحث فرهنگی این کشور با فعالیتی که در استان های آذری نشین و کرد نشین ایران انجام داده موفقیت های بسیاری       

کشور حتی فرهنگ پایتخت کشور ما را دچار مشکل کرده و مردم به دست آورده است. ماهواره و برنامه های تلویزیونی این 

نفوذی که فتح ا... گولن در کشور جمهوری آذربایجان  فارسی زبان را عالقه مند به یادگیری زبان ترکی استانبولی کرده است.

چای از ایران جدا شده به دست آورده در حقیقت نفوذ فرهنگی ترکیه در مناطقی بوده که طی عهدنامه های گلستان و ترکمان

در  اند. بخش فرهنگی این کشور حتی بسیاری از سفارشات خود را به اسپانسرهای ورزشی این کشور واگذار کرده است.

خصوص مسئله برآورد الزم به ذکر است که در ایران برآوردها اشتباه نیست بلکه تحلیل ها غلط می باشد. احزاب در ایران چه 

طلب تحلیل اشتباهی نسبت به حزب عدالت و توسعه ارائه داده اند. به عنوان مثال بسیاری از مسئولین اصول گرا و چه اصالح 

ما اظهار داشتند که اردوغان فرزند انقالب و حامی منافع شیعیان در منطقه خواهد بود در حالی پر واضح است که اردوغان 

ریان نشست داووس همه مسئولین کشور از رئیس جمهور گرفته تا فرزند ترکیه و میراث دار امپراتوری عثمانی می باشد. در ج

بسیاری از جریانات سیاسی از منظر ما راهبردی قلمداد شده در حالی که  مراجع تقلید برای اردوغان پیام تبریک فرستادند.

 ترکیه نگاه تاکتیکی به آنها داشته است. )موضوع فلسطین(

ترک گرایی و عثمانی برخوردار بوده ولی ما سیاست  -اسالم گراییس: چرا ترکیه از سیاست چند وجهه یعنی 

 چند وجهه ای نداریم؟

نه اینطور نیست. ما و هر کشوری از سیاست چند وجه های بهره می برد. لکن این سیاست ها بنابه زمان و مکان تغییر  ج:      

 9118ای از زمان تاسیس تا سال  وجهه چند یاستس اجرای حزب عدالت و توسعه در کرده و یکی بر دیگری برتری می یابد.

به سمت  9111تا  9118به عنوان یک حزب دموکرات ثبات سیاسی و رشد اقتصادی ترکیه را هدف خود قرار داده بود. از سال 

یز تا کنون ن 9111تصفیه عناصر ارگنکن حرکت کرده و توانست تاحدود زیادی آنها را از صحنه سیاسی حذف نماید. از سال 

 سیاست حمایت و پشتیبانی از تروریسم خصوصا داعش را در پیش گرفته است.

س: پروسه صلح با اکراد که حزب عدالت و توسعه در پیش گرفته به نظر شما چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا 

 کردها خواهند توانست به صورت حزبی در کشور فعالیت کرده و در انتخابات شرکت نمایند؟



ست ترکیه در برخورد با اکراد تاکتیکی نیست بلکه راهبردی است. از آغاز جمهوریت در این کشور موضوع کردها و سیا ج:       

علویان مهم ترین دغدغه بوده و هست. چرا که یک موضوع سرزمینی و هویتی می باشد. تجزیه ذغذغه همیشگی ترکیه بوده 

 است.

روستا تخلیه  3111یان کردها و دولت ترکیه جان خود را از دست داده و تا به امروز در درگیری م 1114نفر از سال  41111

شده است. این یک جنگ چریکی نیست بلکه یک جنگ داخلی محسوب می شود. یک میلیون کرد با مهاجرت به شهر آدانا 

قیام در  91ر پ.ک.ک این شهر را کردنشین کرده اند. از زمان شیخ سعید نورسی تا به حال یعنی رهبری عبد ا... اوجاالن د

ترکیه رخ داده است. رهایی از مشکل اکراد با بعد منطقه ای و بین المللی که دارد فقط دغدغه دولت ترکیه نبوده بلکه نظام 

بین الملل در تالش است تا این مسئله را حل و فصل نماید. همانطوری که نظام بین الملل در عراق موفق شد بخشی از قدرت 

گذار نماید. سیاست های دمیرتاش در موضوع سازش و مذاکره با پ.ک.ک چیدمانی است که نظام سیاسی ترکیه را به اکراد وا

 درصد کردهای منطقه در ترکیه ساکن بوده بنابر این تجزیه برای ترکیه فاجعه خواهد بود. 18آن را تهیه کرده است. 

هی می باشد فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده و وارد پارلمان درصد آرا که آمار قابل توج 11آقای دمیرتاش با به دست آوردن 

شده است. وی افراد فرهیخته ای که وجهه ملی دارند را در گروه کاری خود وارد کرده و احتمال موفقیت وی در صورت 

 افزایش آرا چندان هم دور از انتظار نیست.

 

ا این مسئله در اثر کم کاری و کارکرد غلط دولت س: آیا جمهوری اسالمی ایران واقعا دچار انزوا شده است؟ آی

 قبلی در هشت سال گذشته نبوده؟ نسخه شما برای کشورمان چیست؟

مسلما اندیشه ای که می گفت آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود امروز کشور را با مشکالتی  ج:       

نه پرداخت شود. مذاکرات هسته ای و تحوالت امروز نوید این را می دهد که مواجه کرده که بایستی برای برطرف شدن آن هزی

ما هم بر اساس خرد جمعی و منطقی حرکت کنیم. جمهوری اسالمی ایران نیازمند تغییرات ساختاری است چرا که نتوانسته از 

اجرایی نشده و توسعه سیاسی در  ظرفیت های تاریخی خود استفاده نماید. بحث احزاب در ایران تاکنون نظام مند و هدفمند

فردیت زمین گیر شده است. تا زمانی که رویکرد و هدف وارد سیستم احزاب نشود قدرت تاثیرگذاری آن با مشکل مواجه 

 خواهد شد.

 

 س: نفوذ نظام سلطه و غرب در ترکیه به چه میزانی است؟

ه همراه فقر منابع طبیعی راهی جز وابستگی برای این کشور ترکیه ظرفیت بازیگری مستقل را ندارد. اقتصاد وابسته ب ج:      

پیش روی آن قرار نداده است. نقش آمریکا و غرب بعد از جنگ جهانی دوم نقش تاثیرگذار و اساسی می باشد. ولی این بدان 

کشور برای عضویت در معنی نیست که ترکیه نوکر آمریکا هست بلکه تعامالت آنها با یکدیگر پایاپای و متقابل می باشد. این 

ناتو حاضر شد سربازان خود را مست کرده و به عنوان دیوار گوشتی در جنگ کره از آنان استفاده نماید و چون هزینه داده در 

 اجرای سیاست ها مصمم خواهد بود.

 

ن تغییر در س: با توجه به میزان واردات گاز ایران به ترکیه و در صورت قطع واردات و جایگزینی کشور دیگر امکا

 رویکرد و رفتار با ایران وجود خواهد داشت یا خیر؟



پیشینه تاریخی ایران و ترکیه ناگزیر دو کشور را حتی در بدترین شرایط در کنار هم قرار داده است. ما بخاطر  ج:        

ات هسته ای نتیجه داده و همجواری و همسایگی مجبور هستیم با یکدیگر کنار بیاییم. در خصوص گاز بایستی گفت اگر مذاکر

جیهان وجود خواهد داشت و به جای اینکه از تفلیس عبور کند از  -توافق حاصل شود امکان تغییر مسیر خط لوله گازی باکو

آذربایجان ایران عبور خواهد کرد. وابستگی ترکیه در بخش انرژی به ایران یک بحث راهبردی است. ترکیه برای کاستن از 

 ه مجبور به خرید گاز از ایران خواهد بود.وابستگی به روسی

 

س: علی رغم ضعف و عدم موفقیت هایی که ناشی از سرکوب یکدیگر متوجه کشور بوده لکن در بحث هسته ای 

 مقاومت و سختگیری ما باعث شده تا امروز حرفی برای گفتن داشته باشیم. نظر شما در این خصوص چیست؟

یستی در شان یک ملت بوده و نشان دهنده هویت یک ملت باشد. مسلما دولت های گذشته ادبیات یک رئیس جمهور با ج:     

در پیشبرد اهداف کشور هر کدام به اندازه خود تاثیر گذار بوده و ایفای نقش کرده اند. لکن نگاه رضاخانی در سیاست ما به 

برچیده شد و سیاست ها با پشتوانه ملی به اجرا منافع ملی صدمه خواهد زد. بعد از انقالب اسالمی تفکر رضاخانی در کشور 

 گذاشته می شوند.

 

س: آیا وزارت خارجه برنامه مدونی در خصوص ترکیه و داعش دارد یا اینکه داعش باعث شده تا ترکیه اهمیت 

 پیدا کند؟

ها خودسرانه عمل بکند. ابزار وزارت خارجه بر اساس سیاست های اعمالی بوده و نمی تواند همانند برخی از سازمان  ج:    

مدیترانه را احیا بکند. چرا که بسترهای  -تبریز -علت اهمیت ترکیه این است که این کشور تالش می کند تا جاده ترابوزان

 تجزیه در جنوب فراهم بوده و توجه به ترانزیت یا گسترش آن به جنوب عامل پیوند جنوب ایران به مرکز ایران می باشد.

 

توسعه روابط تجاری اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه بیشتر به نفع کدامیک می باشد؟ چرا فعاالن س: به نظر شما 

 اقتصادی و بازرگانی حضور میدانی در ترکیه ندارند؟

 3111مزیت نسبی در روابط تجاری ایران و ترکیه مربوط به نفت و گاز است که به نفع ایران می باشد. نزدیک به  ج:    

در ترکیه فعالیت دارند به طوریکه برخی از ایرانیان حتی لباس را در ترکیه تولید و به ایران صادر می کنند. شرکت ایرانی 

 ضمن اینکه موافقت با حضور تجار و بازرگانان پروسه مدت داری دارد که رد شدن از آن نیز به این راحتی ها نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باکو مقامات سوی از تاریخ تحریف باخته رنگ سیاست از انتقاد               مصاحبه   

 

 ستان گیتی خسرو و زمین ایران نادر/ جهان بر را سلطنت نام کرد زر بر سکه

 کتاب در آذربایجان جمهوری ریاست نهاد رئیس و ملی امنیت شورای دبیر اف، مهدی رامیز آقای اخیراس -نیوز آران       

 به آذربایجان جمهوری علوم ملی آکادمی توسط که "دیپلماتیک مکتوبات افشار؛ اهنادرش" عنوان تحت خود اخیر آمیز تحریف

 اند کرده تأیید را آن هم آذربایجان دانشگاههای روسای از برخی و کرده یاد ترکان امپراتوری عنوان به شاه نادر از رسید، چاپ

 تحریف و جعل بحث به خودشان های نظر اظهار با نیز اوا علی بخش گوهر و اف محمود یعقوب مثل اشخاصی همچنین و

 فرهنگی موسسه آذربایجان، جمهوری در تاریخ سازی وارونه سابقه و موضوع این به توجه با بنابراین ؛اند زده دامن تاریخی

 شناسی آذربایجان موسسه رئیس فرشبافیان، احمد دکتر با ای مصاحبه شده، مطرح سواالت و ابهامات به پاسخ در آذرآران

 .است داده انجام ذیل شرح به تبریز شگاهدان

 

 باید چگونه موضوعات این به ما دانشگاههای اساتید واکنش و چیست آذربایجان جمهوری در تاریخ تحریف علت :سوال     

 بکنند؟ گیری موضع باید چگونه دولتی مقامات و باشد

 سایر و دانشگاهها اساتید و دانشمندان تماما واقعاس اآی اینکه اول بحث. کنیم می تقسیم بخش 3 به را قضیه ما :جواب     

 پی در آذربایجانی اساتید تمامی. باشد می خیر جواب. هستند تاریخ تحریف پی در واقعاس آذربایجان جمهوری نظران صاحب

 اختنیس و کردنی درست تاریخ. دارند تاریخ به واقعی نگرشی که هستند هم منصفی نظران صاحب. نیستند تاریخ تحریف

 بینابین و مریض و دار کج اینها هستند سیاسی نیمه مورخان دوم دسته اما ؛باشد می موجود و دارد وجود تاریخ بلکه نیست

 هویت دنبال به اینها. دارند تاریخ به سیاسی دید و هستند سیاسی کامالس و وابسته افرادی سوم دسته و کنند می نظر اظهار

 سابقه وقتی. کنند می تصور خودشان برای کارآمد و موثر ابزارهای از یکی را سازی هویت این و هستند آذربایجان برای تراشی

 به ایشان که چرا بینیم، نمی تعجبی جای شان اقدامات اینگونه برای کنیم می بررسی را اف مهدی رامیز مثل سیاسی افراد

 و بکند سازی هویت حوزه این در دارد نظر در هوریجم ریاست نهاد رئیس و آذربایجان ملی امنیت عالی شورای دبیر عنوان

 دهند؟ می انجام را اقدامات این گاهی چند از هر آنها چرا که اینجاست نکته اما ؛نیست ایشان از این از بیشتر هم انتظاری

 این رادیاف هست شدن گرم حال در اسالمی جمهوری با آذربایجان جمهوری فرهنگی و علمی روابط وقت هر که معتقدم بنده

 منجر کاری سیاسی به قضیه این که بکنیم مراقبت باید لذا. شوند فرهنگی و علمی ارتباطات مانع تا شوند می پیدا چنینی

 اوا علی بخش گوهر و اف محمود یعقوب که اینجاست تعجب جای اما ؛نشود دار خدشه فرهنگی علمی ارتباطات این و نشود

 تأثیر تحت چگونه علوم آکادمی ادبیات گروه مدیر عنوان به دیگری و آذربایجان علوم میآکاد تاریخ گروه مدیر عنوان به یکی

 به حقیقی تاریخ ارائه با و اطالعات مبادله و علمی های بحث با باید ما. اند گرفته قرار اف مهدی رامیز مثل کاری سیاسی فرد

 اساتید و دانشگاهیان به پیامی تواند می موضوع این و برهانیم افراطی و کار سیاسی افراد کمند از را اساتید این آنها

 سیاسی نیات دنبال و زنند می سیاسی حرف آنها که چرا. نیافتد سیاسی افراد تور در که باشد آذربایجانی دانشگاههای

 زا. است پنهان هایی دست آن پشت و نیست ای ساده قضیه اف مهدی رامیز های نویسی کتاب قضیه این. هستند خودشان

 اساتید. شوند آنها اتحاد مانع تا هستند کشور دو بین افکنی تفرقه دنبال به که آمریکا و اروپا اتحادیه و صهیونیستی رژیم جمله

 زمینه این در. نگیرند قرار استفاده سوء مورد و نیفتند ها حیله اینگونه دام در تا باشند مراقب باید آذربایجان دانشگاههای



 جمهوری دانشگاههای اساتید که نیست برازنده که گفتم و کردم ارسال پیامی آذربایجان علوم کادمیآ معاون به پیش چندی

 .دهند قرار سیاسی فکری استفاده سوء معرض در را خودشان آذربایجان

 در .بکنند سازی تاریخ که کنند می تالش آذربایجان جمهوری در ای عده یک متأسفانه تاریخی، مباحث مورد در اما       

 هم خودشان به حتی اینها. هست مان همسایه های کشور تاریخی اسناد کل اندازه به که داریم تاریخی سند آنقدر ما که حالی

 پدیا ویکی سایت در مثالس. دارد وجود حقایقی هم اینترنتی های سایت در. بکنند مطالعه را واقعی اسناد تا دهند نمی زحمت

 ایرانی نادرشاه که نیامده هم مورد یک حتی بکنید، مطالعه اگر نیست ما دست در هم ارشاختی و نیست هم ایرانی سایت که

 تحریف دنبال به هم آنها که است حالی در این و دارند ایمان نادرشاه بودن ایرانی به هم ها غربی که دهد می نشان این. نیست

 خیلی و بوده 19 قرن در شاه نادر دوره. است ایرانی رشاهناد که دارند نظر اشتراک موضوع این در ولی باشند می ایران تاریخ

 پدیا ویکی آذری نسخه است این نکته ترین جالب. نیست دست در کافی اطالعات یا و نیست اسناد بگوییم که نیست دور هم

 معرفی ایرانی غیر را نادرشاه وجه هیچ به هم آذربایجان ملی موزه سایت یا. کند می معرفی ایرانی پادشاهی را شاه نادر هم

 سکه ضرب رانده حکم کجا به پادشاهی هر کند می ثابت که را اسنادی و ابزار از یکی پادشاه، هر اینکه دیگر نکته. است نکرده

 شاه نادر بودن ترک و حاکمیت اعالن بر سندی تا کند ارائه شاه نادر از ای سکه و بیاید اف مهدی آقای. است پادشاه آن نام به

 های سکه روی ولی. نماید ارائه ترکی زبان به ای سکه آذری حتی و غربی یا ایرانی های سایت از بیاید اف مهدی یآقا. باشد

 :است آمده زیر ترتیب به فارسی اشعاری نادری دوره

 

 (نادرصاحبقران شاهان شاه/ جهان سالطین بر سلطان هست)

 (ستان گیتی خسرو و زمین ایران نادر/ جهان بر را سلطنت نام کرد زر بر سکه) 

 

 متعصب محققین که اینجاست نکته اما کنیم شک نادر بودن ایرانی به ما که دهد نمی اجازه محکم اسناد این لذا      

 داشته قرار نیز آذربایجان از قسمتی عصر آن بزرگ ایران در شاه نادر حکومت حوزه در که دارند را دیدگاه این آذربایجانی

 کنند می فکر آنها. است بوده ایران جزء نیز آذربایجان پس بوده ایران شاه نادر حاکمیتی حوزه که یوقت طبع به خوب است،

 دید. است ناقص بینش یک این. بکنند تلقی شاه نادر ترک امپراطوری را آن بوده حاکم آذربایجان از قسمتی بر شاه نادر وقتی

 تاریخ و اسناد این لذا. بگیریم نظر در را فرد حکومتی قلمرو شخص یک حاکمیت در ما که است این تاریخی حقیقی و کامل

 می ها کتاب اینگونه چه اگر. کنیم قبول تاریخی سند عنوان به را اف مهدی رامیز امثال دیدگاههای ما که دهد نمی اجازه

 این یقیناس نگار درست و یحقیق واقعی، اساتید های نظر اظهار با یقیناس اما کند آلود مه را اوضاع محدودی زمان مدت تواند

 های نشست و ها همایش برگزاری با تبریز دانشگاه شناسی آذربایجان موسسه نزدیک آینده در. شد خواهد آشکار ها واقعیت

 آذربایجان استان اساتید سایر داریم انتظار اما ؛داد خواهد را تاریخی تحریفات اینگونه جواب برجسته اساتید حضور با علمی

 علمی واکنش بلکه تعصبی، واکنش نه البته بدهند، نشان قضیه این به جدی واکنش نیز کشور و استان نشگاههایدا و شرقی

 و باشد می صحیح شان دیدگاه که کرد خواهند تصور اف مهدی رامیز امثال به گویی پاسخ عدم صورت در که چرا. تاریخی

 .شد خواهد بیشتر چنینی این اقدامات هم رفته رفته

 

 نوعی که باشد می صفوی اسماعیل شاه عکس به منقش که شده تولید مشروباتی آذربایجان جمهوری در جدیداس :سوال     

 بیان خصوص این در را خود دیدگاه لطفاس  است، کرده رسمی ایران در را تشیع مذهب که است پادشاهی هویت به توهین

 فرمایید؟



 لذا باشد، می ایران جغرافیایی گستره در شیعه معنویت و مذهب مروج فویص سلسله سر عنوان به اسماعیل شاه :جواب       

 می آذربایجان و ایران مردم قومی و ملی هویت به توهین نوعی محرمات، و اخالقی غیر مسائل به فردی چنین این دادن سوق

 هنجاری نا بعضی و مشروب اویمس را آذربایجانی هویت مارکسیسم، مکتب تأثیر تحت متأسفانه که هستند تعدادی اما ؛باشد

 لوث نوعی به اقدام این باشد، می آذربایجان فرهنگ مذمومات جزء محرمات دینی و فرهنگی هویت در. دانند می اخالقی های

 های پایه کردن سست نوعی به گفت توان می و ؛هست آذربایجان و ایران سیاسی و فرهنگی تاریخی، های شخصیت کردن

 نمی اگر که باشند داشته توجه باید آذربایجان حکومتی های شخصیت و مقامات. باشد می ایجانآذرب فرهنگی و هویتی

. کنند خلق را جدیدی هویت فرهنگی، های هویت اخالقی غیر کردن مال لجن با نباید باشند داشته هم دینی هویت خواهند

 مثل بزرگی های شخصیت نگذارند و شوند ساسح قضیه به آذربایجان دینی و ادبی علمی، بزرگان خود که هست انتظار لذا

 .شود دار لکه اسماعیل شاه

 

 هدف یک شاید و کرده عوض بار چندین را خود نوشتاری زبان آذربایجان جمهوری هستید مستحضر که همانگونه :سوال   

 خود و بکند القاء خود ملت به ای تازه تاریخ و کرده دور خوشان اصیل تاریخ از را خود جدید نسل خواسته می داشته که

 ؟بدهید توضیح نیز زمینه این در لطفاس کند، می سازی تاریخ زمینه این در هم تحصیل وزارت

 نکرده دقت مهم نکته این به سابق شوروی از آذربایجان استقالل ابتدای در آذربایجان جمهوری مسئولین متأسفانه :جواب     

 می خوب. کردند می نگاه ترکیه کشور به آنها باید حداقل. اند نکرده استفاده مه همسایه کشور دیگر تجربیات از حتی و اند

 را بوده خط این به هم علمی منابع و حکومتی اسناد تمام و بوده عربی که را ترکیه ساله 111 الفبای و خط ترک آتا که دانیم

 ترکیه های کتابخانه کنند می اذعان همگی ها ای ترکیه االن که اینجاست جالب نکته. کرد عوض خود زمان استعمار هدایت با

 لذا شد عوض هم زبان تلفظ و شد عوض الخط رسم چون اما ؛باشد می عربی خط و ترکی زبان به تاریخی اسناد و کتابها از پر

 بدون ملت یک لذا. نیست آشنا خودشان تاریخ علم واقع در و تاریخی فرهنگ به کس هیچ ترکیه کنونی جامعه در اکنون

 ممکن امروزه. نکردند استفاده دیگران تجربه این از هم آذربایجان جمهوری های شخصیت متأسفانه. هستند تاریخی هویت

 جامعه و کرد خواهند برخورد ترکیه مشکل به هم آنها نزدیک آینده در اما نباشد روشن زیاد آنها برای قضیه این است

 نشانگر اف مهدی آقای کارهای کنم می تأکید مجدداس . شد خواهند منقطع خود تاریخی فرهنگی، دینی، هویت از کالس  آذربایجان

 .برگردند خودشان اصلی هویت به ملت این آینده در که امیدواریم. است خودشان واقعی هویت از تدریجی شدن دور

 

 

 

 

 

 

 

 



 «اف علی مایل حاج اشعار برگزیده»                        معرفی کتاب    

 

، چنین است: شعر شیعی قفقاز، جمهوری آذربایجان، گزیده اشعار حاج مایل شدهنوشتهعنوان کاملی که روی کتاب         

صفحه، به همت حوزه هنری استان آذربایجان  921با  درمجموع، برگردان، ترجمه و تحقیق: مهدی نعلبندی. این کتاب، افعلی

در تبریز  1313نسخه در سال  1111حوزه هنری( در چاپ اول، به تعداد شرقی و با همکاری انتشارات سوره مهر )وابسته به 

 است. منتشرشدهچاپ و 

 :شودمیدر معرفی این کتاب به چند نکته اشاره 

بنابراین  ؛است ایرسانهشخصیتی  هاآندر رشته کاریکاتور(، ادیب و باالتر از )کتاب، مهدی نعلبندی شخصی هنرمند  مؤلف -1

و در یک کلمه متفاوت خواهد بود. اختصاصاس در مورد این اثر،  جانبههمهه اشعار یک شاعر، نگاهی عمیق، نگاه وی به مجموع

. ایشان در موضوع این کنیممی تأیید تألیفیبرای چنین  ازهرجهتصالحیت وی را  افکنیممینظری  مؤلفوقتی به سوابق 

 است: زدهدستاین آثار  تألیفکتاب، به 

توسط  بعدهاو  شدمی هفتگی در نشریه آذر پیام منتشر صورتبهبه باکو است که نخست  مؤلف یفرنامهس 9111باکو  –الف 

با  مؤلف 9111چاپ شد. این کتاب ارزشمند با افزایش هفت فصل مربوط به سفر  1319انتشارات بنیاد فرهنگی طوبی در سال 

به زیور طبع آراسته شد. اتفاقاس یکی از فصول این  11ال مهد آزادی در س توسط انتشارات« زادخانههمسایه » جدیدعنوان 

 است. یافتهاختصاصکتاب به معرفی حاج مایل 

، تهران، دانشگاه تربیت شدنجهانیمهدویت و  المللیبیندر همایش  شدهارائهشعر انتظار جمهوری آذربایجان،  یمقاله –ب 

 1311مدرس، 

ادبیات حسرت و ادبیات  برتکیهه، فرهنگ و هنر رسمی جمهوری آذربایجان با جایگاه ایران در سازمان رسان یمقاله –ج 

 1318، «ایران فرهنگی» المللیبینصندوقی، دانشگاه تهران، همایش 

الزم به ذکر است که ادبیات صندوقی، ادبیاتی با مضمون سیاسی، اجتماعی و انتقادی بود که در دوران کمونیستی جرات ظهور 

 و پستوهای نویسندگان و سرایندگان خود مانده بود. هاخانهصندوقدر و بروز نداشت و 

 1311مستند حاج علی اکرام،  -د

 1311)ویژه جمهوری آذربایجان( از سال  مرزیبروننویسندگی و گویندگی رادیو  -ح

 

 کتاب: تألیفبرای  مؤلفمنابع  -9

نی فرزند برومند آن مرحوم اخذ کرده است و حتی برخی از اشعار ، یعاولدستشاعر را از منبع زنده و  نامهزندگی، مؤلف      

است؛ نظیر شعر امام و حضرت  قرارگرفته مؤلف، توسط همین منبع در اختیار شدهچاپنیز که برای اولین بار در این کتاب 

 .ایخامنه اهللآیت

 از: اندعبارت، اندقرارگرفته مؤلفو اما آثار مکتوبی که مورد مراجعه 

 9111دیوان حاجی مایل چاپ  -الف

 9112قوشمار حاجی مایل طبع  -ب

 سونا خیال )حاجی مایل و مجلس ادبی فضولی( -ج

 ثبت تقدیرات حاجی مایل در انجمن ادبی است. درواقعکه این کتاب 



ار در آن جا آن مرحوم است که برخی از اشعارش برای اولین ب ییادنامهسون سوز عمره نقطه قویولماز. این کتاب نیز  -د

 .اندکردهشعری که به استاد عابد تقدیم  ازجملهاست.  شدهچاپ

 1111غزلیات حاجی مایل چاپ  -ح

 است. شدهچاپاز این پنج کتاب، چهار مورد اول به التین و مورد اخیر به خط کریل )سیرلیک( 

؛ آغاز «این کتاب نوشتپیشانی»ان عنو تحت وکامل در زندگی و هنر شعری شاعر  ایمقدمهمحتوای کتاب: کتاب با  -3

مشهور، فضولی شناس، پژوهشگر و دکتر  سرایغزلکه مایل اسماعیل اوغلو علی اف شاعر و  خوانیممی. در این قسمت شودمی

است. وی در سه دوره با  متولدشدهدر نارداران  1131اکتبر  91از آکادمی علوم جمهوری آذربایجان در  شناسیزبانافتخاری 

ات آشنا شده است یکی در دوران طفولیت و از طریق جلسات خانگی پدر که در اعیاد میالد پیامبر و وفات ائمه معصومین ادبی

که برای ادامه تحصیل که دوره  گیردبرمیدوم، زمان حضور شاعر در روستای مشدآغا را در  دوره و شدهمیبرپا  السالمعلیهم

مال علی طوطی »ره سوم زمانی است که حاج مایل محضر شاعر و مجتهد نامدار دبیرستان به آنجا مهاجرت کرده بود. دو

 .گیردفرامیاز این مرد کامل عیار  تو مانو شعر و شرع را  کندمیرا درک « ناردارانی

ر از انستیتو دولتی جمهوری آذربایجان د بدنیتربیت یرشتهو اخذ مدرک دانشگاهی در  1118پایان دبیرستان در سال      

دوران اقبال اجتماعی حاج مایل دانست. در این  توانمیرا  1181تا  1111 هایسالو آغاز شهرت شاعری او بین  1121سال 

توسط « آز ائله نازی منه محض بودور نقصانین»و « عارف اوالنین سئوگلی جانانی وطن دیر»دوران است که دو غزل او 

 .گرددمیکشورها معروف  و شهرهاو در ...« خوانندگان خوانده می شود 

تا غوری در این  کندمیورود او به انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان فرصتی برای وی فراهم       

که حاصل تحقیق بر روی نزدیک به بیست  شودمیاین حضور دیوان مشهور فضولی  یثمرهارزشمند بکند و  یگنجینه

 فضولی است. نویسدست ینسخه

 حاج مایل عبارتنداز: شدهچاپیر آثار سا

 اشعار جهانشاه حقیقی از حکمرانان قره قویونلو -

 «کشوری»برگزیده آثار  -

 مال محمد فضولی« لیلی و مجنون»نقد علمی  -

 «شیخ علی طوطی»اشعار  -

 غزل اوست. 21که حاوی  رسدمیبه چاپ  1112نخستین دیوان حاج مایل در سال 

. در پیونددمی« باکی و کندلی بیر لیگی»بوده و مدتی عضویت جمعیت  قدمپیشو سیاسی نیز  شاعر در مسائل اجتماعی     

 1114فضولی را نیز که در سال  «مجلس ادبی» و ؛کندمیرا در باکو تأسیس « مجمع الشعرا»1111حوزه ادبی نیز در سال 

 .کندمیتشکیل داده بود تا پایان عمر رهبری 

و مقام معظم رهبری  (ره)اشعاری برای حضرت امام خمینی  تنهانهو  شودمیاسالمی ایران آشنا با انقالب  1181سال       

 .شودمیحاج مایل برگزار  یخانهنیز در  (ره)بلکه مراسم اربعین ارتحال امام خمینی  سرایدمی( العالیمدظله)

یکی از نمایندگان  عنوانبه 1112و در سال  کندمینیز به مکه معظمه، قم، مشهد مقدس و کربالی معلی  سفرهاییحاج مایل  

 .کندمیحکیم مال محمد فضولی در عراق شرکت  پانصدسالگینکوداشت  المللیبینجمهوری آذربایجان در کنفرانس 



و پس از جراحی و بازگشت به  شودمیتهران  مهرایراندر پی بیماری سرطان عازم بیمارستان  1111شاعر در سال      

دفن  السالمعلیهزیارتگاه رحیم خاتون، خواهر ناتنی امام رضا  یمحوطهو در  رودمیاز دنیا  1111آگوست  99در زادگاهش 

 .شودمی

کرده است. غزل، قصیده، رباعی، قطعه، قوشما، مربع، مخمس، مسدس، مسبع،  آزماییطبعحاج مایل در اکثر قوالب شعری،      

معروف است و این عنوان در آذربایجان غزل گو و « غزلخوان»اما وی به  ؛و تضمین مستزاد، معشر، ترکیب بند، ترجیع بند

 .سراغزل

فاضالنه و کامل، نخستین بخش، اشعار آیینی است که یازده قطعه شعر را از توحیدیه و قرآن و محمد و علی  یمقدمه بعدازاین

 .گیردبرمینامه و ... در 

 .شودمیعر را شامل بخش دوم شعر انتظار است که دو قطعه ش

و حضرت  (ره)بخش سوم در مورد انقالب اسالمی سروده شده است که عبارت است از دو قطعه شعر در مورد امام خمینی 

 دام عزه العالی. ایخامنه اهللآیت

از  ایران، یگذشتهکه به سبک شعرای حکیم و عارف  خوانیممیاست. شش قطعه شعر  گرفتهنامدر بخش چهارم که حکمت 

آن، می نامه، در حال و هوای  یقطعهکه آخرین  آیدمیروحانی و عرفانی بشر، سخن به میان  هایجنبهمقام واالی انسانی و 

 های ادب فارسی سروده شده است.« نامهساقی»

و  دهدمیذوقی و ادبی تشکیل  یجنبهکارنامه اصلی شاعر را از  درواقعحاج مایل است که  هایغزلبخش پنجم اختصاص به 

 خود جا داده است. یسینهغزل زیبا و ساده و روان در  وهفتچهل

 .خوانیممیدو قطعه خوب حاج مایل را در بخش ششم، بخش قطعه 

منی جاندان اوسانیردی جفادن یار »در بخش هفتم یکی از تخمیس های شاعر آمده که غزل معروف فضولی را با مطلع 

 است. به مخمس تبدیل کرده «اوسانمازمی؟

 بخش هشتم شامل یک یک قطعه ترجیع بند است.

قطعه و تخمیس و ترجیع  هایبخش، مؤلف. خوانیممی« قوشما»در بخش نهم هفت رباعی آمده و بخش دهم، هشت مورد       

 ار دیگر دارد.آورده که نشان از اهمیت پایین این اشعار در مقایسه با اشع« دیگر هایقالب»بند و رباعی و قوشما را تحت عنوان 

 

 این کتاب: یویژهنکات  -4

. شاید در نگاه ما ایرانیان این امر بسیار سرایدمیشاعرانی است که به عروض آشناست و شعر عروضی  ازجملهحاج مایل        

 یمحدودهکه شعر سرودن در  یابیمدرمی افکنیممیادبی جمهوری آذربایجان نگاهی  یجامعهمهمی نباشد ولی وقتی به 

 هاواژه شودمیکه باعث  کنندمیدر جمهوری آذربایجان عروض را آفت زبان معرفی  چراکهعروض و قافیه اغتنام بزرگی است. 

که با همت شعرای بزرگ معاصر این نقص برطرف شده و  هرچنداز تلفظ اصلی خود خارج و صداها کوتاه و بلند تلفظ شود. 

. هنوز هم شاگردان حاج مایل نظیر حاج علمدار ماهر با تحمل مشقات فراوان از عروض با فونوتیک زبان هماهنگ گشته است

و اساتیدی چون شاهین فاضل انجمن ادبی خاصی برای ترویج شعر عروضی ترتیب  کنندمیمیراث وی یعنی شعر عروض دفاع 

. وقتی شعرا با شودمیا نیز محسوب بلکه نقبی به محتوای بلند شعر کهن م شودنمیعروض تنها به قالب شعر محدود  .اندداده

حکیم نظامی گنجوی، فضولی،  یخمسهنظیر دیوان خاقانی شروانی،  هاییدیوانبه سراغ  طبیعتاس، شوندمیشعر عروض آشنا 

از این منظر تربیتی است که اهمیت شعر عروضی  و ؛که سرچشمه معارف اسالمی و عواطف بشری است روندمینباتی و ... 

آبدار خویش دو اقدام ارزشمند انجام داده و دو فرصت تاریخی را  هایغزل. پس حاج مایل با سرودن ودشمیمضاعف 



در دوران  ویژهبهمعرفتی شعر  هایجنبهبرده است: احیای عروض و صنایع ادبی و باالتر از آن احیای  پیشبهدوشادوش هم 

 اختناق کمونیستی.

است و به آیات نورانی قرآن و احادیث پیامبر اکرم  ایسوختهدل یشیعهن واقعی و با توجه به اینکه حاج مایل مسلما      

به  و ؛ناب و جاودانی کرده است گوهرهایاین  گاهتجلی، اشراف خوبی دارد، اشعار خود را السالمعلیهممعصوم  یائمهص( و )

ستودنی است. در  هاآنل و ذکر مستندات محترم در استخراج آیات و احادیث از اشعار حاج مای مؤلفهمین خاطر تالش 

 :سرایدمی، شاعر ذکرشدهکتاب  امسیمناجاتی که در صفحه 

 قهرین آزدیر عدلیدن، بیر قاپی اسکیکدیر جهیم عدلیله سککیز قاپی آچدیرمیان رضوانه سن ****

این درها را از آیات  یهمهنام  مؤلف که با حسن تعلیلی زیبا، تلمیحی دارد به هشت در بهشت و هفت درکه ی جهنم.       

به شکل  هرکدام یتسمیهوجهرا با  هاآندوباره اسامی  السالمعلیه محمدباقرقرآنی استخراج کرده و با ذکر حدیثی از امام 

 .آوردمیمبسوط 

توضیح وافی بسیار تخصصی و نیازمند  هاآندر شرح اصالحات موسیقی نیز که برخی از  مؤلفهمان دقت را از سوی        

حاج مایل را با  هایغزلکه اصرار دارد ما  قدریبهحساسیتی وسواس گونه دارد  مؤلف. در حوزه زبان، کنیممیمالحظه  ;است

و ساختارهای زبانی خاص  هاواژهزبانی و  هایتفاوتمقایسه نکنیم و حتی به برخی  شودمیکه در ایران سروده  هاییغزل

ائدیب دیر. یا نشون به  فصلائدیبدو در صفحه شصت و پنج، به جای  مثل ؛کندمیحاج مایل نیز اشاره نارداران، زادگاه  یلهجه

 (.(نه ایچون یا نئچون)جای )

به دنبال  گزیندبرمیو چه در زبان و قالبی که برای شعر  کندمیکه انتخاب  حاج مایل در شعر خود چه در موضوعاتی       

خزری اسندن  گویدمیوقتی  مثالس  ؛کنیممیو بومی کردن شعر وی مشاهده  شناسیاقلیمرا در این تالش  و ؛هویت خویش است

نظر  به دور نمانده است. مؤلف تیزبین. این نکات از چشم کنیممیاسنه، تجلی عناصر بومی را در بستر شعر وی به خوبی حس 

 کهدرحالی کندمی، متجلی شده است. وی سعی ندکمیکه از اشعار حاج مایل ارائه  هاییترجمهدر  مؤلفمن هنر اصلی 

درست و سلیس است، گفتمان اصلی و روح اشعار و در یک کلمه آن هویتی که حاج مایل به دنبال انعکاس آن  اشترجمه

 در این ترجمه به تمامی حفظ شود و آسیب نماند. ;است

بلکه  اللفظیتحتاین بار ترجمه را نه  مؤلف، اندگرفتهشش مورد از اشعار صورت خاصی به خود  یترجمهدر این میان        

آزاد انجام داده است و چنان زیبا و ادیبانه دست به ترجمه زده است که گویی خود ترجمه نه بلکه شعری سپید است.  صورتبه

وزو(( در صفحه یکصد و ( در صفحه یکصد و یازده و ))جانانین ا(، خواندن ترجمه شعرهای ))گئتمز بادههاترجمهاین  یازجمله

 .کنیممیرا به خوانندگان عزیز توصیه  ویکسییکصد و  یصفحههفده و نیز ))آذربایجان عشقی(( در 

 

 

 

 

 

 

 



Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri (Qarabağ münaqişəsində 

Rusiyanın roluna diqqət etməklə) 
 

             Hüseyn Surənari2                               
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Abstrakt: 

Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqazın 

separatizm, irredentizm, vətənə, millət və dinə bağlılıq amillərindən tərkib tapmış həllini 

tapmayan münaqişələrindən biridir. Bu münaqişə Azərbaycan-Ermənistan 

münasibətlərini Qafqazın ən problemli münasibətlərindən birinə çevirmişdir və iki ölkə 

əlaqələrinin normallaşması üçün ən böyük maneə sayılır. Mmünaqişənin həlli 

istiqamətində iki ölkənin yanaşmalarının uyuşmaması, hər iki tərəfin elita və 

siyasətçilərinin bir-birlərinə qarışı şifahi söz atışmaları, ümumi fikirdə bir-birinə qarşı 

nifrət hissinin yaranması, hər gün artan hərbi xərclər, hərbi qüvvələrin bir-birilərinə qarşı 

hücumları, hər iki tərəfdən mütamadi atəşkəs pozuntuları son iyirmi ildə təkrar olmuş 

proseslərdəndir. Bu da iki ölkə münasibətlərində çəkişmə və düşmənçiliyin davamına 

gətirib çıxarmışdır. Münaqişənin həlli üçün cəhd edilmiş regional və beynəlxalq 

vasitəçiliklər, sülhün yaranması istiqamətində təqdim edilmiş müxtəlif layihə və modellər 

bu konflikti sona çatdıra bilməmişdir. 

Hazırkı təhqiq Qarabağ münaqişəsinin uzanımasının və nəticədə Azərbaycan-Ermənistan 

münasibətlərində düşmən mövqenin davamlı qalmasının səbəblərini açıqlamağa çalışır. 

Sözü gedən mövzunun araşdırılmasında təsviri-təhlili təhqiq metodundan istifadə edilərək 

konfliktin həllində Rusiyanın müdiriyyəti və çözüm prosesini Rusiyaya bağlı etməsi və 

münaqişənin tərəfləri olan iki ölkə arasnda strateji balansı qorumağa cəhd etməsi 

araşdırılır. Təhqiqdən aydın olur ki, Rusiyanın məqsədi münaqişənin sona yetməsini öz 

təhlükəsizliyinin və maraqlarının təmin edilməsi ilə şərtləndirməkdir. Bu istək 

gerçəkləşməyincə Rusiyanın təhlükəsizlik və maraqları ilə uyğun olmayan hər bir 

vasitəçilik və sülh planları uğursuzluqla üzləşəcək. Nəticədə isə Qarabağ münaqişəsi 

donmuş durumda qalacaq və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində silahlı sülh 

şəraitinin davam etməsinin şahidi olacağıq. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, realizm, Qarabağ münaqişəsi, sülh 

müzakirələri, Cənubi Qafqaz, yaxın xaric. 
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Azərbaycan Respublikasında instrumentalizm məntiqindən milli 

kimliyin izahı 
                                                                             

Məhəmməd Rza  Məcidi2                                                                  

Şiva Əlizadə1 
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Abstrakt: 

Milli kimlik mövzusu qabaqlar SSRİ-nin tərkibində olmuş, əsasən də öz qonşuları ilə ortaq 

mədəniyyət və tarixə malik olan ölkələr üçün həssaslıq yaradan mövzulardandır. Hökumət 

öz ölkəsinin müstəqilliyini möhkəmləndirmək, digər ölkə xalqlarından fərqlənməsini daha 

rəngli göstərmək və öz ölkəsi daxilində vəhdət yaratmaq məqsədilə bu mövzudan 

faydalanırlar. Azərbaycan da müstəqillik qazandıqdan sonra milli kimllik məsələsi onun 

daxili və xarici problemlərinin həllinə kömək etməli idi. 

Hazırkı məqalə təsviri-təhlili təhqiq metodundan istifadə etməklə və instrumentalizm 

nəzəriyyəsindən faydalanmaqla "Azərbaycan Respublikasında milli kimlik hansı amillərin 

kökünə bağlıdır?" – sualına cavab verməyə çalışır. Bu sualın cavabında fərz edilmiş cavab 

belədir: SSRİ-nin və Azərbaycan Respublikasının elitası öz siyasi, iqtisadi və strateji 

məqsədlərini həyata keçirmək üçün etnik mənşə, tarixi məlumat və dil kimi komponentlərə 

söykənərək milli kimlik yaratmaq istəyiblər. Araşdırmanın nəticəsində görəcəyik ki, 

Azərbaaycan Respublikasında milli kimlik bolşeviklərin hakimiyyətindən qabaqkı qısa 

müddətli müstəqillik dövründə, SSRİ dövründə və SSRİ-nin parçalanmasından sonrakı 

dövrdə dərhal yaranan narahatlığın təsiri altında, yaxud da hökumətlərin uzun müddətli 

hədəflərinin proqramı çərçivəsində olub. 2021-2019-ci illərdə Azərbaycanın müstəqillik 

qazana bilməsi, imperializmin işğalçılığı üçün şəraitin yaranması, Sovetlər Birliyinin 

daxilində yaşayan müsəlmanlar və türk dillilər arasında ayrılıq salmaq, milli birliyi 

qorumaq, etnik qarşıdurmaları azaltmaq, müstəqillik dövründə qonşu ölkələrin böyük 

qardaş rolunu oynamasının qarşısını almaq kimi bir sıra məsələlər müxtəlif zamanlarda 

siyasi elitanı milli kimlikdən istifadə etmək üçün bu kimliyi yaratmağa məcbur etmişdir. 

 

Açar sözlər: milli kimlik, Azərbaycan Respubllikası, SSRİ, instrumentalizm. 
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Gürcüstanın təhlükəsizlik siyasətlərinin İran İslam Respublikasının 
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Təqi Kazimitari2 
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Abstrakt: 

Keçmiş Sovetlər Birliyinin parçalanması və 2002-ci il 0 apreldə Gürcüstanın müstəqillik 

qazanmasından sonra müxtəlif ölkələr Gürcüstanın geopolitik mövqeinə və əhəmiyyətinə 

diqqət etməklə öz maraqlarını təmin etmək məqsədilə bu ölkə ilə diplomatik münasibətlər 

qurmağa başladılar. Bu arada İran İslam Respublikasının rəqibləri və düşmənləri sayılan 

bəzi ölkələr Gürcüstanda İranın milli təhlükəsizliyinə təsir edə bilərlər. 

 Hazırkı təhqiqdə təsviri-təhlili təhqiq metodundan istifadə etməklə və müşahidələr 

əsasında Gürcüstanın təhlükəsizlik siyasətlərinin İran İslam Respublikasının regional 

təhlükəsizliyinə təsiri araşdırılır. Təhqiq "Gürcüstanın təhlükəsizlik siyasətlərinin İran 

İslam Respublikasının regional təhlükəsizliyinə hansı təsiri vardır?" – əsas sualına cavab 

verməyə çalışır. Təhqiqin nəticələri göstərir ki, Gürcüstanın NATO-ya yaxınlaşma prosesi 

ABŞ və qərb ölkələrinin Gürcüstanda iştirakının günbəgün artmasına səbəb olmuşdur. Bu 

mövzu özünü sabiq sovet ölkələrinə böyük qardaş hesab edən Rusiyanı bərk narahat 

etmişdir. Rusiya, ABŞ və qərb ölkələrinin Gürcüstanda iştirakına dözə bilməmiş və 

müxtəlif addımlar atmaqla buna mane olmağa cəhd etmişdir. Lakin, Gürcüstanın 

təhlükəsizlik siyasətləri bu ölkə üçün xoşagəlməz nəticələr vermişdir. Belə ki, faktiki olaraq 

Gürcüstanın ərazilərinin 192-i (Cənubi Osetiya və Abxaziya) ondan ayrılmışdır. 

Gürcüstanın NATO-nun bütün standartlarına uyğun əməl etməsinə baxmayaraq indiyə 

kimi onun sözü gedən təşkilata üzv olması yubadılmışdır. Bu arada Gürcüstanın qərb 

ölkələrinə yaxınlaşması və NATO-ya qoşulmağa cəhd etməsi və İran İslam 

Respublikasının regional təhlükəsizlik məsələlərindəki roluna mane olmaq üçün qərb 

ölkələri ilə əməkdaşlıq etməsi baxımından araşdırılması zəruridir. 

 

Açar sözlər: Gürcüstan, Qafqaz, Gürcüstanın milli təhlükəsizlik sənədi, şərq və 

geostrateji ortaqlıq. 
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Abstrakt: 

Hal-hazırda Cənubi Qafqaz regionu geosiyasi şəraitinə görə dünyanın mühüm və strateji 

məntəqələrindən sayılır. Regionun iqtisadiyyatı orada yerləşən ölkələr, onun 

qonşuluğunda yerləşmiş ölkələr və dünyanın digər gücləri üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu 

regionda yerləşmiş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ölkələri bir təhlükəsizlik 

kompleksində tərif olunur. Halbuki, iqtisadi əməl baxımından vəhdət və uyğunluqları, 

regional əməkdaşlıq çərçivəsində təşkilatlanmış funkisiyaları yoxdur. Bu ölkələrin hər biri 

öz özəllik və potensiallarına diqqət etməklə iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə və qarşıya 

çıxan iqtisadi problemləri həll etməyə cəhd edir. Cənubi Qafqaz ölkələrinin müstəqillik 

əldə etmələrindən 19 il ötməsinə baxmayaraq onların iqtisadi göstəricilərini araşdırdıqda 

iqtisadi durum və prespektivlərini görmək olar. 

Təhqiqdə təsviri-təhlili təhqiq metodundan istifadə etməklə Cənubi Qafqaz ölkələrinin 

iqtisadi durumu və prosesi araşdırılır. Ona görə də təhqiqin əsas sualı belədir: "İqtisadi 

göstəricilərə əsasən, Cənubi Qafqaz ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti və prosesi necədir? Bu 

ölkələrin İran İslam Respublikaları ilə ticarət münasibətləri necədir?" 

Təhqiqin gəldiyi nəticə budur ki, Cənubi Qafqaz ölkələri münaqişə və təhlükəsizlik 

problemləri ilə üzləşsələr də iqtisadiyyatları inkişafa doğru hərəkət etməkdədir. Bu arada 

Azərbaycan Respublikasının ümumi daxili məhsulun istehsalı, adambaşına düşən gəlir, 

inflyasiyanı azaltmaq və nəzarət etmək, xarici ticarət kimi iqtisadi göstəricilərinə diqqət 

etməklə Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə daha yaxşı durumdadır və yaxşı 

prespektivləri vardır. 

 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Azərbaycan Respublikası, Ermənistan, Gürcüstan, 

iqtisadiyyat. 
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Abstrakt: 

Azərbaycan Respublikası SSRİ-in parçalamasından sonra müstəqillik qazanan Cənibi 

Qafqaz ölkəsi olaraq özünə hökumət qurmuşdur. Bu hökumətin siyasi inkişafının və 

ölkədə demoktariyanın izahı üçün onun formalaşması, birləşməsi və müstəqilliyi kimi üç 

mərhələdə müxtəlif siyasi əməl və fikirləri tanımaq lazımdır. 

2002-ci ildə SSRİ parçalandıqdan sonra Azərbaycan da bu birliyin digər ölkələri kimi öz 

müstəqilliyini elan edərək, regional və beynəlxalq siyasi səhnələrə ayaq basmışdır. 2021-ci 

ildə Azərbaycan Respublikasının bünövrəsi qoyulduqdan indiyə kimi üç respubllika 

quruluşunu təcrübə etmişdir: 

2. Azərbaycan Demokratik Respublikası: 2021-2019. 

1. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası: 2019-2002. 

3. Azərbaycan Respublikası: 2002-ci ildən başlayıb. 

Təhqiqdə təsviri-təhlili təhqiq metodundan istifadə edərək "Azərbaycanın birinci, ikinci və 

üçüncü dövlət quruluşlarında siyasi gücü necə olmuşdur" – sualına cavab verməyə çalışır. 

Təhqiqin nəticəsi göstərir ki, Azərbaycanda birinci dövlət, siyasi gücü olmadan formalaşıb. 

İkinci respublikanın dövlət quruluşu isə kommunist partiyasının mütləq iqtidarına görə ən 

çox totalitar və rus yönümlü mahiyyət daşımışdır. Üçüncü respublikada isə dövlət zahirən 

demokratik şəraitdə siyasi güc özəlliklərinə malikdir və mütləq güc səmtinə doğru sürətli 

hərəkətdədir. 
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Abstrakt:  

Artıq iyirmi ildən çoxdur ki, Qafqazda tarixin təhrifi məsələsi və onun müxtəlif cür 

anlaşılması İran camiəsinin diqqətini özünə cəlb etmişdir. Bu məsələ çox aşkar olduğu 

surətdə beynəlxalq səviyyəyə çıxır və YUNESKO və digər beynəlxalq təşkilatların müzakirə 

mövzusuna çevrilir. Qeyd edək ki, Qafqazda tarixi saxtalaşdırmağın kökü 2099-cı illərə 

qayıdır.Hazırkı təhqiq Azərbaycan Respublikasında yazılmış bir sıra tarix kitablarını 

araşdıraraq onları ilk qaynaqlarla müqayisə etməklə yanaşı bu suala cavab verməyə çalışır 

ki, "ortaq bir tarixdən ziddiyyətli anlamlar haradan qaynaqlanır və hansı hədəfləri 

daşıyır?".Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, siyasi məqsədlər güdən millət tarixi 

yaratmaq tarixin təhrif edilməsinə və bir tarixdən müxtəlif zidd anlayışlar çıxarışlarına 

səbəb olmuşdur. Bundan əlavə, əlifbanın farsdan kirilə, sonra isə kirildən latına 

dəyişilməsi Azərbaycan xalqının əlaqəsini öz keçmişi ilə qırmaq və tarixi təhrif etmək üçün 

şərait yaratmaqdır. 
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Abstrakt: 

Cənubi Qafqaz ölkələri, əsasən də Azərbaycan və Ermənistan coğrafi, siyasi, iqtisadi, 

tarixi, sosioloji xüsusiyyətləri baxımından böhranlı və eyni halda beynəlxalq səviyyədə 

mühüm ölkələrdən sayılırlar. Dünyanın hazırkı durumunda Gürcüstan da daxil 

olmaqla Cənubi Qafqaz ölkələri geosiyasi əhəmiyyətindən əlavə, geoekonomik 

əhəmiyyət də daşıyırlar. Ona görə də Rusiya, Çin, İran və Türkiyə kimi region 

ölkələrindən əlavə ABŞ, Avropa və NATO ölkələri kimi beynəlxalq gücləri də özünə 

cəlb etmişdir. Çünki sözü gedən ölkələr Avropa və Asiyanı bir-biri ilə birləşdirici rolu 

oynamaqla yanaşı həm də böyük enerji resurslarının ötürülməsində tranzit rolu 

oynayır.Hazırkı təhqiq İranın Cənubi Qafqaz ölkələrinin xalqları ilə tarixi və mədəni 

ortaqlıqlarına diqqət etməklə bu ölkələrin geosiyasi, geoekonomik özəlliklərini və 

potensiallarını İranın qarşısında dayanan imkan və təhdidlər çərçivəsində araşdırır. 

Təsviri-təhlili təhqiq metodundan və kitabxana sənədlərindən istifadə edilmiş 

təhiqiqin nəticələri göstərir ki, İranın indiyə kimi Cənubi Qafqaz ölkələri xüsusunda 

uzunmüddətli strateji siyasətləri olmayıb və ən çox günün siyasətlərinə uyğun hərəkət 

edib. Halbuki, bu ölkələrin İranla ümumi ortaqlıqları, ümumi fərqlərindən çoxdur və 

fərqli mövzulara deyil, ortaq mövzulara diqqət etmək lazımdır. 
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Abstract: 

The conflict of Nagorno - Karabaq between Republics of Azerbaijan and Armenia, 

with compound of separation and irredentism and ground, ethnical and religious 

associations, is counted as one of the most consolidated conflicts of South Caucasus. 

The conflict which has changed the relationship between two countries as the most 

challengeable relationship, and it is counted as the greatest barrier of normalizing the 

relationships of Azerbaijan and Armenia. Incompatible approaches of two countries 

about solving the conflict, the speech violence in politicians and elites’ literature of 

two parties to each other, replacing the hate in public thought minds, increasing the 

military costs and offensive position of forces, the increasing process of violating the 

peace from two sides, repeated and proved processes in more than two decades have 

caused to continue the conflict and increase the considering as enemy in two 

countries’ relationships. Al attempts which include the mediation of regional and 

international powers and the presented designs and plans for peace have been 

presented for solving the present conflict, but none of them could finish the conflict. 

With this description, the present study tried to cooperate in clearing the reasons of 

longevity of Karabaq conflict and finally conflict continuity between Azerbaijan and 

Armenia. Exploring the present issue by using the descriptive-analytical method from 

reviewing the Russian management of Karabaq conflict for making the process 

dependable, solving the conflict in that country and attempt for making the equality in 

two parties’ relationship would be done. This reviewing showed the conditions of 

concluding the conflict to supply the security and benefits of Russia, and until 

reaching to this goal, every mediation and planning the peace which is inconsistent 

with Russia’s security and benefits would cause to exclude that country from Karabaq 

conflict without increasing the benefits will be face with failure and finally continuity 

of freezing condition in conflict and continuity of armed-peace condition in 

relationship of Azerbaijan and Armenia will be seen. 

 

Key terms: Azerbaijan, Armenia, Russia, Reality, Karabaq Conflict, Peace 

Negotiation, South Caucasus, Close Abroad 
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Abstract: 

The national identity in prior Russian republics especially the countries which include 

the cultural and historical commons with their neighbors is the sensitive issue and the 

governments utilize it for stabling the country’s independence, toning the difference 

with other countries and creating the unity inside their countries. The soviet union of 

Russia, because of collections of needs and practical tendencies, with creating the 

national identities, created an experience for functioned nations which no colonial 

country had done it. After Republic of Azerbaijan’s independence, a formal anecdote of 

national identity should be come to help and solve the inner and outer problems. 

Through the present study which was done as descriptive-analytical and used the 

instrumentalism theory, it was tried to answer this question: what is the root of national 

identity of Azerbaijan? The hypothesis which was mentioned to answer this question is 

that: Soviet Unions and Republic of Azerbaijan’s elites have tried to make a national 

identity with reliance to factors like ethnicity, historical anecdotes and language for 

increasing the political, economic goals. It will be seen that national identity in 

Republic of Azerbaijan through the short period of independence before Bolshevik 

dominance through the Soviet Union and after its ruining, were impacted immediate 

concerns and with long-term goals of governments. Independence in front of Russians 

and other ethnics of Caucasus from 2029 to 2019, supplying the feasibility for 

developing the Imperialist and splitting up among Muslims and Turkish through the 

Soviet Union, keeping the national unity, reducing the ethnical tensions and preventing 

the old brother’s role from neighbors through the independence are the goals which the 

policy elites have made the formal reading of national identity from instrument in 

different periods. 
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Abstract: 

After ruining the prior Soviet Union and Georgia independence in 0 April 2002, 

different countries , by attention to their benefits and the geopolitical conditions and 

importance of Georgia, tried to make diplomatic relationship with this country to 

operate according to supply their benefits. By attention to importance of Georgia for 

regional countries, it is possible to see the different countries in this country. Among 

this the presence of some enemies of Iran in Georgia can be effect. Through the 

present article, the impacts of security policies of Georgia on Islamic Republic of 

Iran’s security by using the descriptive-analytical method and in base of field 

observations were studied. The present study tried to answer this question: “what is 

the impact of security policies of Georgia on Iran’s regional security?” the findings 

showed that the divergence process of Georgia with NATO organization has caused to 

increase the presence of U.S.A and west countries in Georgia. This issue has worried 

Russia which knows itself the old brother of prior republics. Russia couldn’t bear the 

presence of forces of U.S.A. and NATO in Georgia and tried with different ways to 

prevent their relationships, but security policies of Georgia have had unacceptable 

results for that country so that 192 of the soil of that country has been separated and 

has not been member of the NATO, while different attempts have been done. Among 

this, by attention to tendency of Georgia to west and trying to attaching NATO 

organization, accompaniment of this country with west countries for omitting the role 

of Islamic Republic are considerable from regional security. 

 

Key terms: Georgia, Caucasus, Security Document of Georgia, Eastern Partnership 
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Abstract: 

Presently, the south Caucasus is counted as the important and strategic regions of world 

because of geopolitical conditions. The economy of the region for placed countries, around 

countries and global powers is so important. Three placed countries in this region; Republic 

of Azerbaijan, Georgia and Armenia which are defined as the security subpart, but they don’t 

include unity, coherence, and organized application from economic point of view in the 

regional cooperation frame, and by attention to characteristics and capacity of each, each one 

faces with some chances an challenges for developing the economy. Now, after passing two 

decades from these countries’ independence, by exploring and explaining the economy 

indexes of this region’s countries; it is possible to find the condition and total economy 

perspective of them. Through the present research, it was attempted to study the economy 

process of South Caucasus by descriptive method. Therefore, the question which is mentioned 

in this research is that in base of economy indexes, how the economy condition and process of 

South Caucasus is, and how their business relationship with Iran is? The results and findings 

show that while South Caucasus faces with some security conflicts, but the regions countries’ 

economy is going to be better. Among these, Republic of Azerbaijan includes the better 

condition from economy power in comparison to Armenia and Georgia and it has the good 

perspective. 
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Abstract: 

Republic of Azerbaijan as one of the independent republics from Soviet Union in South 

Caucasus is the government unite in which political and democratic developments need 

to know the different dimensions of thought and political applications in three stages of 

forming, incorporation and independence . after 2002 and ruining the Soviet Union , 

Republic of Azerbaijan with other independent republics has stepped as a unite policy in 

the regional and global political equations. Republic of Azerbaijan has experienced three 

republications since founding 2021: 2) first republic- Azerbaijan Democratic, from 

2021 to 2019, 1) second republic: socialistic republic of Russian Azerbaijan from 201 to 

2002 and 3) third republic: Republic of Azerbaijan, from 2012 up to now. Through the 

present research, by using the descriptive-analytical method, it is attempted to answer the 

question that what characteristics the governed political power has in first, second and 

third republics: the results of the research showed that in the first republic , the 

government was formed without including the power and the dependent government and 

unable in political applications. In the second republic, government included the Russian 

and total identity because of CPSU. In the third republic, the inherited characteristic of 

government in the democratic ground is one of the characteristics of governed political 

power on Azerbaijan and shows its fast movement toward the absolute power. 
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Abstract: 

 It is more than two decades that the history detour issue in Caucasus and its different 

concept has attracted the part of Iranian society to itself. This issue is presented when the 

international faces of the findings is mentioned in the UNESCO and other international 

organizations fields; but the reality is that this method of writing history is resulted from 

past decades, especially 99th decade. The present article by using some historical books in 

republic of Azerbaijan tries to compare them with first level historical sources to answer this 

question which where it is resulted and how it done and in what goal it is done? The results 

show that using approaches and political methods for nation-making which is done by 

reviewing the history and detouring the history is the important factor to create the different 

concept and paradox from historical issues. Among these, changing the Persian alphabet to 

Crile and then from Crile to Latin interrupted Azerbaijani people from past and supplied the 

ground and needed chances for reverse writing set in republic of Azerbaijan. 
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Abstract 

The countries of south Caucasus region especially republic of Azerbaijan and Armenia 

are counted as the critical and global points of the world because of geographical, 

political, economical, historical, military and sociological points of view. Through the 

present condition of the world, these countries with Georgia, with geopolitical importance 

include the geo-economic importance which moreover the region countries (Russia, Iran, 

China and Turkey), the cross-regional countries and powers (America, Europe and 

NATO) are engaged. Since these countries include Europe and Asia’s connecting ring 

(because of south-north and west-east, they connect two continents), also they are 

direction of transferring great sources of energy. The present study tries to study to know 

the potential capacities of these countries in chances and threats in front of Iran for 

supplying and or unloosing the national, national and international sources of Islamic 

Republic of Iran by attention to nations’ closeness and historical and cultural 

commonalities. The present research was done by using the descriptive and library 

proofs. The findings show that Iran hasn’t had any long-term strategy about these 

countries and has done policy in base of events , while the commonalities between Iran 

and these countries are from segregation points of view and the commonalities should be 

attended than segregation. 
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