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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اپريل ٠۵

  
  باغ آيا مردم قره

 !ھای روسيه و ترکيه ھستند؟ ھا و کشمکش قربانی رقابت
  

فته از اتحاد جماھير شوروی ھستند، چند دھه است که بر يا ھای استقالل ارمنستان و آذربايجان که ھر دو از جمھوری

ھاست که وضعيت جنگی را  باغ با يکديگر اختالف دارند و مرز دو کشور در اين منطقه سالسر مالکيت منطقه قره

 .شاھد است

 رولکنتمنطقه قره باغ که در مرز اين دو کشور واقع شده، اکثريتی ارمنی دارد اما از زمان شوروی سابق تحت 

گيری جنگی سه ساله منجر   اعالم استقالل کرد، اما اين اقدام به شکل١٩٩١باغ در سال منطقه قره. آذربايجان بوده است

 .شد

اکنون  .نامه ھر از چند گاھی نقض شده است بس امضاء کردند اما اين توافق نامه آتش  توافق،١٩٩۴دو کشور در سال 

آميز فاصله زيادی   ھزار نفر شده، با حل مسالمت٣٠ تاکنون باعث کشته شدن نظر می رسد که اختالف دو کشور، که به

  . در اين منطقه گزارش شده بودئیھا ماه گذشته نيز خشونت. دارد

 
  قره باغ -منطقه ناگورنو

 اعالم کرد که طی ،١٣٩۵ ]حمل[ني فرورد١۴ برابر با ٢٠١٦ اپريل ٢وزارت دفاع جمھوری آذربايجان روز شنبه 

 ١٢ھا  باغ اعالم کرد که طی درگيری قره-ھای جمعه و شنبه اين کشور با ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو یدرگير

 ارتش آذربايجان سرنگون شده و يک تانک اين کشور بر ٢۴-کوپتر ميل سرباز اين کشور کشته شده و يک فروند ھلی

  .اثر مين منھدم شده است
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ھای جديدی در  ای از کسب پيروزی  که وزارت دفاع اين کشور در بيانيهخبرگزاری ترند آذربايجان نيز گزارش داد

  .خطوط نبرد با ارتش ارمنستان و تسلط بر ارتفاعات و مناطق مسکونی راھبردی خبر داد

  .دست آمده است ھای نظامی مذکور در پی پاتک نظاميان آذربايجانی در خطوط جبھه به براساس اين بيانيه، موفقيت

 مسلسل و سنگر مستحکم منھدم شده و بيش ١۵ تانک ارمنستان، ۶ذربايجان در بيانيه خود آورده است که وزارت دفاع آ

  .اند ھا کشته و زخمی شده  نيروی نظامی ارمنستانی طی درگيری١٠٠از 

ام شده آميز نيروھای مسلح ارمنستان در شب گذشته انج نوشته ترند، پاتک نظاميان آذربايجانی پس از اقدامات تحريک به

-دره آق«تصميم برای انجام اقدامات متقابل در محورھای . مرگ و مجروحيت غيرنظاميان منجر شده است است، که به

  .توسط فرماندھی نيروھای مسلح آذربايجان صورت گرفته است» فزولی-وند خواجه«و » اقدم-ترتار

برای منطقه قربانوی و شھر نفتاالن ايجاد کرده  که خطری را - روستای تالش  در نتيجه اين عمليات، ارتفاعات مشرف به

  .اند  نظاميان آذربايجانی قرار گرفتهکنترولسوالن تحت   و شھرک سی- بود 

 خود درآورده است که کنترول را به» الله تپه«منظور حفاظت از شھر حوراديز، ارتفاع  چنين ارتش آذربايجان به ھم

  .داشته باشددھد بر منطقه وسيعی نظارت  آن اجازه می به

 نظامی ارمنی منجر ۵٠شدن بيش از  کشته و زخمی باغ به ھای اخير در منطقه قره گويد درگيری دولت ارمنستان نيز می

 اعالم کرد که در جريان ،١٣٩۵ن ي فرورد١۴جمھور ارمنستان روز شنبه  س ئير» سرژ سرکيسيان«. شده است

 نظامی ارمنی ھم بر ٣۵گفته وی،  به. اند نظامی ارمنی کشته شده ١٨کم  باغ دست ساعت گذشته در قره٢۴ھای  درگيری

  .اند زخمی شده» قره باغ-ناگورنو«منطقه اثر حمالت ارتش آذربايجان به

گوی رسمی وزارت دفاع آذربايجان خبر داد که در طول شب روستای واقع در خاک آذربايجان و  واقف ديارگاخلی سخن

  .ی ارمنستان مورد حمالت نظامی قرار گرفته استباغ از سو در منطقه مرزی با قره

 ارمنستان در ئیخبرنگار روسی ريانوستی گفته که نيروھای ھوا گوی وزارت دفاع آذربايجان، به واقف ديارگاخلی سخن

  .اند قره باغ را نقض کرده - بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو  مرتبه قرارداد آتش١٣٠روز  عرض يک شبانه

روز   ميليمتری، آتشبار و خمپاره در عرض يک شبانه١٢٠ و ٨٢، ٦٠ھای   ارمنستان با استفاده از گلولهئیانيروھای ھو

 .اند گلوله بسته خط مرزی آذربايجان و ارمنستان را به

باغ را ابتدای  قره - وزارت دفاع ارمنستان نيز صبح ھنگام خبر داد که توپخانه آذربايجان مواضع ارمنستان در ناگورنو

 .گلوله بسته است صبح به

طرف آذری در . چنان پرتنش است اوضاع ھم«: نقل از وزارت دفاع آذربايجان نوشت خبرگزاری ريانوستی روسيه، به

باغ از سوی نيروھای ارمنی  جمھوری آذربايجان در خط مرزی با قره روستاھای متعلق به… طول شب تلفات نداشته

 ».اند ال تلفات نداشتهاند، با اين ح مورد حمله قرار گرفته

پاسخ گذاشتن  طرفه تصميم بر قطع عمليات نظامی و بی طور يک گزارش خبرگزاری روسيه، آذربايجان به چنين بنا به ھم

نقل از وزارت دفاع آذربايجان اين خبر را اعالم  خبرگزاری ريانوستی به. باغ گرفته است حمالت متقال در مرز قره

  .کرد

ھا و  رو شده و برخی دولت ين دو کشور آذربايجان و ارمنستان با واکنش جامعه جھانی روبهھا ب موج تازه درگيری

  .اند شدن ھرچه زودتر زدوخوردھا شده سازمان ملل، خواستار متوقف

با توجه . گری بين دو کشور بيفزايد ھای ديپلماتيک خود برای ميانجی ھا باعث شده تا روسيه بر فعاليت اين درگيری

بس صادر کرده، امر قابل توجه  آتش  بهتأکيدای را با  اين تنش جديد، اخيرا وزارت خارجه روسيه اطالعيهاھميت  به
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رسانی و مطبوعاتی وزارت امور خارجه روسيه، اعالم کرده است که  ماريا زاخارووا معاون مدير کل اطالع. است

نامه  اند عمال نقض توافق اری در نتيجه آن کشته شدهکه شم باغ جدی است زيرا عالوه بر آن ھای کنونی در منطقه قره تنش

  .شود بس بين دو کشور نيز محسوب می آتش

س ئيپس از درگيری شديد جمھوری آذربايجان و ارمنستان در مناطق مورد نزاع بين دو کشور، والديمير پوتين، ر

دميتری پسکوف، . باغ شد رهق -  ھا در خطوط مقدم منطقه ناگورنو جمھوری روسيه خواھان پايان فوری درگيری

ھای درگيری خواست تا  س جمھوری از ھمه طرفئير«: ھای روسی گفت  با رسانهمصاحبهگوی کاخ کرملين در  سخن

  .»تر شوند داری نشان دھند تا مانع از تلفات بيش بس را رعايت کنند و از خود خويشتن آتش

س جمھوری روسيه، از دو ئيگفت والديمير پوتين، رگوی کرملين، به خبرگزاری اينترفکس  ديميتری پسکوف، سخن

  .»با پرھيز از خشونت جلوی تلفات انسانی را بگيرند« را رعايت کنند و ١٩٩٤بس  درنگ آتش کشور خواسته بی

  .  کردندصحبتوزيران خارجه و دفاع روسيه تلفنی با ھمتايان ارمنی و آذری خود 

درنگ جنگ را متوقف کنند و  بی«ھای درگير خواست   ھم از طرفالمانفرانک والتر اشتاين ماير، وزير خارجه 

  .»بس احترام بگذارند آتش به

  . نيز ابراز نگرانی کردامريکادولت . ی ايران از طرفين درخواست خويشتنداری کردالموزارت خارجه حکومت اس

  .باغ شد ھای منازعه قره بس از سوی ھمه طرف  سياست خارجی اتحاديه اروپا خواھان رعايت آتشمسؤولموگرينی 

منطقه جنوب قفقاز محل . ساير مناطق سرايت کند ھا در منطقه اين نگرانی را دامن زده که موج خشونت به درگيری

  .عبور خطوط نفت و گاز است

بل حل اين سادگی قا باغ به  قرهمسألهاين نتيجه رسيد که  توان به بحران جديد ميان ارمنستان و آذربايجان می با نگاھی به

  .نيست

آذربايجان و ارمنستان . باغ کوھستانی را دارد  بر منطقه قرهکنترولپذيرد که آذربايجان حق قانونی  دولت ارمنستان نمی

ای را   درصد از خاک آذربايجان توسط ارمنستان، جنگ چندساله٢٠دليل اشغال  پس از فروپاشی شوروی تا کنون، به

  . مور تالش برای حل اين مناقشه شده بودأم» مينسک« وسوم بهپيش از اين گروه م. اند تجربه کرده

در ھمين حال روابط . ھای بسيار نزديکی در حوزه مسايل انرژی دارند حکومت اسالمی ايران و ارمنستان ھمکاری

ه ھای مذھبی است ک چرا که حکومت اسالمی ايران، ھمواره پشتيبان و حامی گروه. ايران و آذربايجان نيز تيره است

اما اخيرا دولت حسن روحانی چندين قرارداد ھمکاری، . کند برای سرنگونی حکومت سکوالر آذربايجان تالش می

  . خصوص در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با آذربايجان امضاء کرده است به

اما اين تنش .  نيستای باغ سابقه تاريخی داشته و موضوع تازه ھای مرزی در منطقه مورد مناقشه قره  درگيریمسأله

کردند و  بس رعايت می طرفين در گذشته مواضع خود را کم و بيش درباره آتش. تری برخوردار است جديد از شدت بيش

توان گفت ميزان  می. ھا و ميزان شدت درگيری، حائز اھميت است اما در درگيری اخير تعداد کشته. مورد خاصی نبود

  . وی داد، سابقه نداشتچه در گذشته ر آن ھا نسبت به کشته

. ای اتخاذ کند طرفانه مينسک بوده، طبيعتا بايد از يک موضع بی که دولت روسيه عضو گروه موسوم به اين با توجه به

در . کند ھای آذربايجان و ارمنستان متفاوت عمل می گرچه در مناسبات سياسی و اقتصادی خود با ھر کدام از جمھوری

ارمنستان بوده و بعضا نقش حامی لجستيکی را بازی کرده  تر معطوف به ه نظامی بيشواقع رويکرد روسيه در حوز

شرايط آذربايجان،  در حوزه اقتصادی نيز با توجه به. آيد حساب می است و يکی از متحدان نظامی ارمنستان به

ھای غربی در  کتشر خصوص در حوزه نفت و گاز، روسيه ھواره تالش کرده بتواند از موقعيت بھتری نسبت به به
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رفتار روسيه در مناسبات دوجانبه با ھر . غرب است البته رويکرد اول آذربايجان، نزديکی به. آذربايجان برخوردار باشد

باغ  قره روسيه سعی کرده در مواضع رسمی نسبت به. باغ متفاوت است قضيه قره يک از طرفين درگير، معطوف به

گاه رويکرد ژئوپولتيک خود  شان، ھيچ  اما سران روسيه در مناسبات دو جانبه. دگر ظاھر شو عنوان يک کشور ميانجی به

  .اند را کنار نگذاشته

 نيازھای گازی اين کشور توسط تأمينويژه در عرصه  جمھوری آذربايجان از توسعه مناسبات ايران با ارمنستان به

که  اين با توجه به. کند ان از ارمنستان انتقاد میرو، ھمواره از حمايت حکومت اسالمی اير ايران ناخرسند است از اين

وجه صالحيت ندارد نقش ميانجی را ميان  ھيچ باغ ھم نطقه مرزی شمال ايران است، اما حکومت اسالمی ايران، به قره

  .  کندءارمنستان و آذربايجان ايفا

ازای صادرات گاز  يعنی به. کنند در حال حاضر ايران و ارمنستان در راستای تبادل انرژی با يکديگر ھمکاری می

ھا آيا بر مسايل اقتصادی در حوزه انرژی و نيرو ميان تھران و  تداوم درگيری. شود ايران، برق از ارمنستان وارد می

  .ايروان اثرگذار است

. ستباغ بيان شده ا ھای گروه مينسک، مسايلی از قبيل يک نوع خودمختاری عالی برای منطقه قرهمذاکره در چارچوب 

دانند که پذيرش   مقامات آذربايجان می. کنند ھای تاکتيکی در مذاکرات، شرايطی مطرح می در آذربايجان بعضا با نگاه

  .گيرند  فدراليسم قرار می  قانون اساسی آذربايجان است و عمال اين کشور در چارچوبتغييرشرايط جديد برابر با 

وله  دويچه کند، به  مسائل قفقاز فعاليت می لم و سياست برلين که در حوزهاووه ھالباخ کارشناس مسائل قفقاز در بنياد ع

دليل اشغال بيست درصد خاک آذربايجان توسط  آذربايجان و ارمنستان پس از فروپاشی شوروی تاکنون به«: گفته است

  .ای را تجربه کردند  ساله۴ھا جنگ  ارمنی

 صبرش از  آذربايجان ھميشه اعالم کرده که کاسه. تشديد شده استھای اخير  ھای نظامی در ماه لفاظی«:افزايد او می

 تسليحاتی  اين کشور اکنون در مسابقه. بيند  نظامی را دور از انتظار نمی  ديپلماتيک لبريز شده و گزينه نتيجه اقدامات بی

کند  ارمنستان ھم اعالم می.  ارمنستان  نظامی آذربايجان برابر است با کل بودجه بودجه. از ارمنستان پيشی گرفته است

کند که در جنگ قبلی ظرفيت نظامی آذربايجان باالتر از ارمنستان بوده، اما اين  که برای جنگ آماده است و ادعا می

  .»کشور جنگ را باخته است

خ، ھم ھالبا. کوبند گيرد که ھر دو طرف بر طبل جنگ می ھايش نتيجه می  صحبت کارشناس بنياد علم و سياست در ادامه

اما در مناطق .  جنگ قرار گرفته باشند معنای اين نيست که ھر دو کشور در آستانه اين به«: کند چنين خاطرنشان می

باغ کوھستانی و خطوط مرزی آذربايجان،   کيلومتر بين قره١٨٠ای حدود  بس اعالم شده و در منطقه جنگی که آتش

  » .تواند تحرکات جنگی انجام بگيرد می

دور از منطقه مورد مناقشه قره باغ کوھستانی ھم درگيری   در محلی به٢٠١٢ سال جونگويد، در  چنين می ھالباخ ھم

  .رخ داده است

کند   میتأکيداما وی . باغ کوھستانی موفقيتی نداشته است اين کارشناس معتقد است که جامعه جھانی در حل مناقشه قره

تيراندازان از مرزھا ھر دو طرف اين  گير برای خروج تککه با وجود درخواست جامعه جھانی از طرفين در

  .اند تيراندازان را مستقر کرده تک

باغ کوھستانی   قره  جھانی در مناقشه  جامعه آموزد که ما می  گرجستان به تجربه«: وله گفته که دويچه چنين به ھالباخ، ھم

سو جلو تھديدھای  نظر من بايد از يک به. رمنستان شودتر عمل کند و مانع درگيری نظامی بين آذربايجان و ا بايد فعال
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ارمنستان فشار وارد آيد و صريحا گفته شود که باالخره از ھفت استان  نظامی آذربايجان گرفته شود و از سوی ديگر، به

  .»نشينی کند اند، عقب باغ کوھستانی واقع شده اشغالی که در اطراف قره

 استان ٧باغ نيست، بلکه اين مناقشه و بحران بر سر   خود قرهئی جدامسألهر باغ کوھستانی فقط بر س مناقشه قره

زدگان و مھاجرين از ھمين  جمھوری آذربايجان است که از سوی نيروھای ارمنی تحت اشغال قرار دارد و اکثر جنگ

  .»اند باکو رانده شده مناطق اشغالی به

نويسد، توضيح   مقاله میالمانھای  باغ در رسانه ون مناقشه قرهھاست پيرام کارشناس بنياد علم و سياست برلين که سال

 استان اشغالی جمھوری آذربايجان است که بايد ٧باغ نيست، بلکه  باغ مشکل اصلی خود قره  قره دھد که در مناقشه می

ط اصلی ارتش ارمنستان آن را تخليه کند جمھوری آذربايجان خروج ارتش ارمنستان از منطقه اشغالی را پيش شر

اما از سوی ديگر جمھوری . کند داند و جامعه جھانی نيز از اين خواست اين کشور حمايت می مذاکرات با ارمنستان می

  .زمان خواستار تخليه مناطق اشغالی شود جنگ بکند و ھم آذربايجان نبايد مدام تھديد به

حل اين بحران در کوتاه مدت خوشبين  وی به. ست ا اھ ترين چالش باغ يکی از مشکل  قره گيرد که مناقشه ھالباخ نتيجه می

  .نيست و معتقد است که جامعه جھانی بايد بر اين مناقشه نظارت بکند تا مانع بروز جنگ شود

وله گفته که در جمھوری آذربايجان،  دويچه س بخش آذری راديو آزادی مستقر در شھر پراگ نيز بهئياف، ر کنعان علی

دولت اکنون . ھا تحت اشغال قرار دارد برند و سرزمين آن که تحت شرايط جنگی رنج می چونخواھند،  مردم جنگ نمی

حال   سال پيش تا به٢٠بين ارمنستان و آذربايجان از . شده اين کشور حاضر است، جنگ بکند برای آزادی مناطق اشغال

  . حاکم است شرايط نه صلح و نه جنگ

تر  دليل درآمدھای ميلياردی نفت و گاز بيش روز توان نظامی آذربايجان به به روز«: افزايد نگار آذری می اين روزنامه

جمھوری . جمھوری آذربايجان داده است که توان نظامی خود را افزايش دھد رھای نفتی اين امکان را بهالد. شود می

در . ان شده استت تضعيف ارمنس سببمسألهاين .  تسليحاتی دست بزند مسابقه کند که به آذربايجان ارمنستان را وادار می

 آزادسازی مناطق ۀقدر باالست که اين کشور آماد تبليغات رسمی دولت آذربايجان آمده است که توان نظامی آذربايجان آن

  .»اشغال شده خود است

 فاکتورھای افغانستان نيز  و ارسال سرباز از سوی جمھوری آذربايجان بهامريکا ايران با  اف، مناقشه به باور کنعان علی

 سبب شده است که با وجود مشکل حقوق مسألهمھمی ھستند و موقعيت جمھوری آذربايجان را تقويت کرده است، ھمين 

  . از دولت آذربايجان پشتيبانی کندامريکابشر و محدوديت آزادی مطبوعات در آذربايجان 

 مناقشه بين ارمنستان و آذربايجان  ی دارد و ادامهگويد، روسيه در ارمنستان پايگاه نظام  دويچه وله می اف به کنعان علی

چنان الينحل  ای درازمدت مثل مشکل قبرس تبديل شود که ھم مناقشه تواند به باغ می  قره مسألهنفع اين کشور است و  به

  .مانده است

ايران . ز ھميشه است سال گذشته اکنون بدتر ا٢٠مناسبات ايران و آذربايجان اکنون در مقايسه با «: کند وی اضافه می

دليل حمايت حکومت اسالمی ايران از ارمنستان، مردم و دولت جمھوری  باغ نقش منفی دارد و به  قره مسألهدر 

  .»آذربايجان از حکومت اسالمی ايران ناراضی ھستند

 

رائه شده در اين سطح ھای ا زنی بر اساس گمانه! ھای روسيه و ترکيه ھستند؟ ھا و کشمکش باغ قربانی رقابت آيا مردم قره

اف  دليل ھمراھی باکو با آنکارا پس از سقوط جنگنده روس توسط ترکيه و سفر اخير الھام علی تحليل، در مقطع کنونی به

ان از باکو در پی انفجارھای اخير در آنکارا و جنگ دولت و ارتش ترکيه ختاخير افتادن ديدار اردو ترکيه متعاقب به به
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باکو را دارد تا در شرايط تنش   قصد تذکر به ھا سکو با قرارگرفتن در پشت صحنه اين درگيریدر مناطق کردنشين، م

  .سوی ترکيه نرود ميان روسيه و ترکيه به

 خود را برای ئیذکر است که پس از تحريم ترکيه توسط روسيه، باکو امکان استفاده از مسير زمينی و دريا الزم به

آسيای مرکزی تسھيل کرده بود که اين امر نيز موجب ناخرسندی دولت روسيه شده  ای جھت رسيدن به تريلرھای ترکيه

البته در اين سطح تحليل، عکس اين گمانه نيز قابل طرح است و آن اين که ترکيه با چنين اقداماتی درصدد ضربه . بود

ھا در  ثر روسؤدليل حضور م ھای آنکارا در سوريه به شکست سياست در اين گمانه با توجه به. دولت روسيه باشد به

پيمانان خود در  کند تا با باز کردن يک جبھه جديد در ھمسايگی روسيه فشارھا بر ھم ميدان عملياتی، ترکيه تالش می

  .سوريه را کاھش دھد

 دعوت شده و با امريکا ای به  امنيت ھستهاجالسس جمھور آذربايجان پس از چند سال برای شرکت در ئي ر تازگی به

شرق  ھا از قصد واشنگتن برای اعزام يک تيپ زرھی جديد به زمان خبرگزاری ھم.  ديدار نموده استامريکائیات مقام

 يک کودتای نافرجام در  عالوه بر اين خبرگزاری روسی اسپوتنيک از. اند اروپا برای مقابله با مسکو خبر داده

.  کشمکش جديد ميان مسکو و واشنگتن است مجموع تحوالت صورت گرفته بيانگر يک.ارمنستان خبر داده است

  . چه در اوکراين اتفاق افتاد ای شبيه آن تجربه

 خود را از سوريه ئی آذربايجان با غرب خشنود نيست، بخش مھمی از توان ھوائیگرا روسيه، که در مجموع از ھم

  . استئیاغ آغاز اين روياروب مناقشه اخير در قره.  جديد در مرزھای خود استئیخارج نموده و آماده يک رويارو

تواند در درازمدت پيامدھای منفی برای ھمه  ژئوپلتيک حوزه تنش، مسلما گسترش ناامنی در اين منطقه می با توجه به

 ۀيکی از عواقب اين وضعيت، ايجاد بستری مناسب برای توسع. دنبال داشته باشد ی بهئی و فرامنطقھئ بازيگران منطقه

  . ش در منطقه قفقاز و آسيای مرکزی استويژه داع تروريسم، به

س جمھور مستبد ترکيه گفته است ئي راردوخانچنين رجب طيب  ھای اخير راھی باکو شدند، ھم ھای ترکيه در ماه تأھي

  . را داشت» آذربايجان عمليات تروريستی مستمر در شھرھای ترکيه نبود قصد آمدن به«اگر 

 است که تروريسم دولتی اردوخانس ھمه أو ارتش سرکوبگر ترکيه و در رعامالن اصلی وضعيت فعلی ترکيه، دولت 

ک تحميل کرده .ک.ويژه مردم کرد و پ مردم اين کشور، به ھای ھولناک و جنگی نابرابری را به و غيردولتی، سرکوب

  .است

 ١٩٩٨له در سال اش از جم در صحنه رفتار سياسی مسألهبينی دارد و اين  جنون قدرت و ثروت و خود بزرگ اردوخان

ھای ماست، نماز  ھای ما نيزه ھای ماست، گنبدھای ما کاله خود ماست، گلدسته مساجد ما پادگان:  او گفته بود.آشکار بود

  .کند گزاران ما، سربازان ما ھستند، اين ارتش مقدس از دين ما حفاظت می

. خوبی بدانند کند پس ھمه بايد اين را به پذيرد، حکومت شريک قبول نمی خداوند، شريک نمی«سياست او آن بود که 

 ھزار متر مربع و ھزار اتاق ٢٠٠ری با مساحت ال ميليون د٦٠٠ گونه بود که کاخ جديد رياست جمھوری با ھزينه اين

  .تن دارند وری عثمانی را بهتساخته شد که نگھبانان آن يونيفورم جنگی ارتش امپرا

داد،   را٢٠١٥مبر  نو٢٤ - ١٣٩٤ ]قوس[ آذر ماه٣ختن جنگنده روسيه در سلطان جديد عثمانی وقتی دستور سرنگون سا

 پدافند ضد ۀترين سامان  سوريه با پيشرفتهئیشدن مرز ھوا دانست اين حماقت باعث کاھش نفوذش در سوريه و بسته نمی

  .در برابر ھواپيماھای جنگی خواھد شد» ٤٠٠ - اس«نام   روسی بهئیھوا

بار  شايد اين. کننده جنگ جديد ميان آذربايجان و ارمنستان بوده است لت ترکيه تحريکيک احتمال اين است که دو

باغ، روسيه را  زدن جنگ ميان آذربايجان و ارمنستان در منطقه مورد منازعه قره خواھد با دامن  میاردوخان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

خاطر  ويژه به اين موضوع به. نشينی وادار سازد و از فشارھای اقتصادی و سياسی و امنيتی آن بر ترکيه بکاھد عقب به

  .وجود پايگاه نظامی روسيه در ارمنستان بسيار خطرناک است و اين کشور عضو سازمان معاھده امنيت گروھی است

ويژه  به المنافع جوھای کشورھای مستقل مشترک چنين اين امکان وجود دارد که منازعه مزبور باعث جذب جنگ ھم

  .ھا شود اوکراينی

آتش تنش ميان آذربايجان و ارمنستان با ھمتايانش در اين  منظور خاموش کردن  وزير دفاع روسيه به»سرگئی شويگو«

  .دو کشور تماس گرفته است

  .دو ھمتای آذربايجانی و ارمنستانی خود انجام داد وزير امور خارجه روسيه نيز اقدامی مشابه با» سرگئی الوروف«

ارتش آذربايجان خالف دفعات گذشته : خاورميانه و آسيای ميانه گفتھای  مدير مرکز پژوھش» سيمون بگداساروف«

  ...کننده زيادی است گير منتظر رويدادھای غافل

س جمھور ئيس جمھور آذربايجان و سرج سرکيسيان رئياف ر  فوری ميان کرملين با الھام علیئیھا قرار است تماس

  .آن انجام شود منظور انتقال منازعه سوريه و شرق اوکراين به بهارمنستان در اين منطقه حساس از دنيا و مقابله با تالش 

 .زا خواند باغ انتقاد کرده و آن را تنش ھای قره درگيری گيری ترکيه نسبت به وزارت امور خارجه ارمنستان از موضع

ھای  رگيریگيری ترکيه در رابطه با د شنبه، از موضع گزارش اسپوتنيک، وزارت امور خارجه ارمنستان روز يک به

  .ثبات خواھد کرد باغ انتقاد کرده و اعالم کرد حمايت ترکيه از آذربايجان شرايط منطقه را بی قره

دنبال وقوع درگيری نظامی ميان  معاون وزير امور خارجه ارمنستان اعالم کرد ترکيه به» ساوارش کوچاريان«

رجب طيب « است که دولت ئیھا ان از جمله کاراو افزود حمايت آنکارا از آذربايج. آذربايجان و ارمنستان است

 .دھد ثباتی، تروريسم و درگيری در منطقه، انجام می  جمھوری ترکيه برای گسترش بی سئير» اردوخان

تواند زمينه فعاليت و  چون داعش در منطقه خاورميانه می رشد گروه ھای مسلح اسالمی، ھم از سوی ديگر، با توجه به

ھا برای حفظ و بقای خود از  ای که ما امروز شاھد ھستيم که اين گروه گونه را فراھم کند؛ بهھا  جذب نيرو برای آن

  .گيرند  ناامن بھره میئی در مناطق جغرافيائیجا تاکتيک جابه

سپس چگونگی تشکيل .  سرزمينی مطرح بود که از جانب طرفين رد شدئیجا  سال پيش، طرح جابه٢٠زمانی حدود 

 ميان ئیھا بعدا حتی بحث ايجاد کريدورھا يا تونل. ريق مذاکرات گروه مينسک مطرح شديک وضعيت جديد از ط

باغ مطرح شد که در روی سطح زمين تماس با آذربايجان حفظ گردد اما از طريق مسيرھای زيرزمينی،  ارمنستان و قره

 توازن موجود بين تغيير با سياست فشار و توان ھمين دليل، نمی به. باغ بتواند با ارمنستان تماس و ارتباط داشته باشد قره

نسل   سرنوشت، بازگشت آوارگانی که بهتعيينموضع حق . حل دست يافت يک راه مدت به طرفين درگير آن ھم در کوتاه

يک  دادن به آميز ھمسايگی و شکل اند؛ ھويت حقوقی، چارچوب امنيتی، ثبات واقعی، تقويت اصل مسالمت دوم رسيده

مسايلی ھستند که در مقابل طرفين ... لح پايدار در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی و فرھنگی وثبات دوستی و ص

ھای  ھا قدرت مانور خود را بر شاخص ھای سياسی طرفين درگير با گروه مينسک آن تأدر مذاکرات ھي. قرار دارند

ای خريد زمان و انزوای مواضع يکديگر ھای مختلفی را بر يعنی تاکنون طرفين تاکتيک. کنند تفاھم غيررسمی دنبال می

  .اند را در پيش گرفته

مسکو و . ترکيه است آيد و در مقابل آذربايجان از کشورھای نزديک به شمار می ارمنستان از متحدان روسيه بهچنين  ھم

آلودی  نشيک جنگنده روس در آسمان سوريه روابط ت ھای ترکيه به آنکارا از اواخر سال گذشته در پی حمله جنگنده

  .ترين سطح رسيده است پائين ھا به  آن اند و رابطه ديپلماتيک بين داشته
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ی با تمايزھای فراوان و مذاھب ئ ھای فرقه  مليت و گروه٥٠دليل وجود حدود  منطقه قفقاز در اتحاد جماھير شوروی، به

داليل اصلی بروز مناقشات و اختالفات ملی يکی از . ھا برخوردار است مختلف از اھميت زيادی برای بحث مليت

بسياری از انديشمندان معتقدند که قرن بيست و يکم ھمانند قرن . ھا در قفقاز پس از فروپاشی شوروی بوده است بحران

ھای ملی و ھويتی گسترش خواھد يافت  گذشته، عرصه تعارضات و تنازعات ملی خواھد بود و احتماال در آينده بحران

در چنين موقعيتی، . گريبان خواھد شد تری دست به امنيتی بيش -  منازعات و تحوالت سياسیدر نتيجه اين منطقه با 

  .ويژه منطقه قفقاز از ابعاد مختلف قابل مطالعه و بررسی است جا مانده از اتحاد جماھير شوروی و به ھای به جمھوری

نوان يک معضل جدی در فراگرد روند ع به» ئیگرا ، مليت و مليتئیگرا قوم و قوم«جدا از اين تعاريف مختلف از 

گران سياسی و  داری مورد توجه بسياری از انديشمندان و تحليل سازی در دوران مدرن سرمايه سازی و ملت دولت

 پذير است در عين حال، اين تغييراين موضوع ھمانند ديگر مفاھيم انسانی که دارای ماھيتی . اجتماعی قرار گرفته است

ھای امروز جھان، در  بسياری از بحران. آميز يک تھديد بزرگ است زيستی مسالمت ھای انسانی و ھم  از جنبهمسأله

  .ن استئيچارچوب کيفيت تعامل سه عنصر مليت، قدرت و حکومت تب

کند که اعضای سازمان ملل متحد در اين ھزاره  بينی می خطاب کرده و پيش» ھا قوميت« را ھزاره  تافلر ھزاره سوم

ھای بدون دولت ناميده و ديکی کريستوفر اين   را قرن ملت٢١ھنری کيسنجر، قرن . عضو افزايش خواھد يافتسيصد  به

توان گفت که اعتقاد به عنصر  براين اساس می. الملل عنوان کرده است  را ھمراه با مخاطرات بسيار برای نظام بينمسأله

  .الملل وارد شده است ادبيات روابط بين تدريج به للی بهالم زا برای سيستم بين عنوان عاملی تنش ناسيوناليزم به

بينی نظری او بر  گرا را تا حد زيادی نفی کرد؛ پيش کاران قانون اساسی بينی نومحافظه ھانتينگتون که بعدھا خوش

 احتمال زياد ای و فرھنگی به فرقه - اين نگرش حاکی از آن است که گرايشات ملی. ناظر است» ھا برخورد تمدن«

ھا و منازعات جدی در آينده از بحران ھويت در  او عقيده دارد که تنش. شود ساز تعارض و برخورد فرھنگی می زمينه

  .ھا نشئت خواھد گرفت ملت

ھای ملی  کردند که فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و ظھور دولت مداران در دوران شوروی استدالل می  برخی سياست

چرا که شوروی بيش از ھمه . تنازعات ملی در اين منطقه پايان خواھد داد و ملی بهجديد براساس تمايزات ھويتی 

ھای سياسی و حتی نظامی ميان اين  اما افزايش کشمکش. ھای ديگر چنين موقعيتی نداشتند گرا بود و مليت روس

  . شد ويژه در منطقه قفقاز نقطه پايانی بر اين نظرات محسوب می ھای جديد به دولت

ھا بود بر   و کميسر امور مليتمسؤوللنين و نيز ستالين که . ھا توصيف کرده بود وری تزارھا را زندان ملتتپرالنين ام

 ملی، مسألهھا در خصوص  پالتفرم بلشويک « .نمودند  میتأکيدھا،   ملتئیعنوان راه شکوفا حداکثر خود مختاری ملی به

ھا  بلشويک. »ژه مخالف فدراليسم و خودمختاری فرھنگی بودندوي ھا به بلشويک. مبتنی بر حق خود مختاری ملی بود

اما رھبران بلشويک در مقابل . عنوان اصل سياست ملی مطرح سازند کوشيدند حق خودمختاری ملی را به می

 . برقراری نوعی سازش بين تئوری سياسی و عمل سياسی شدند ھای موجود، مجبور به واقعيت

حکومت . کردند خوانی پيدا می بايست با سازمان حکومتی متمرکزی ھم  اداری میھای ملی در قالب تشکيالت ھويت

  . ھای ملی بود که قالبی شبه حکومتی داشتند  ھمبستگی و ارتباط تمامی ھويتتأميندار  مرکزی نيرومند، عھده

کميت خود بدين معنی که حکومت بلشويکی حا. سومين کنگره سراسری شوراھا، نقطه عطفی در تاريخ شوروی است

  .»وری روسيه سابق، برقرار کرده بودترا بر سراسر خاک امپرا

از طريق چنين سياستی است که امکان ايجاد شرايط يک اتحاد « ملی، يادآور شد که مسأله نظريه لنين در تأئيدکنگره با 

ھا  ، بلشويک١٩٢٢در سال . »المللی وجود دارد ھای متفاوت پرولتاريای بين واقعا با دوام و داوطلبانه بين عناصر مليت
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 مخالف پروپا ١٩١٧تشکيل فدراسيونی مرکب از کليه ملل شوروی را پيشنھاد کردند و حتی لنين که تا سال «طرح 

تشکيل فدراسيون  دانست، رضايت به قرص راه حل فدراليسم برای روسيه بود و آن را عامل دوام اختالفات ملی می

ويژه نزد  در برداشت اوليه به.  استقرار اتحاد جماھير شوروی، فدراليسم پذيرفته شدبدين ترتيب در مراحل اوليه .»داد

ھا، حوزه فرھنگی  ترين اين حوزه از جمله مھم. گذاری بپردازند سياست ھای ملی به توانستند در حوزه ھا می لنين، ملت

تری نيز شکل گرفت که تابع  ری کوچکھای خودمختا ھا و حوزه تبع ايجاد فدراليسم در حاکميت شوروی، نظام به. بود

  .ھای خاص سياسی بودند مقتضيات و مصلحت

اما ستالين . شد  میتأکيدداد،   را تشکيل می١٩٢٠ھا که اساس فدراسيون   بر تساوی ملتءدر دوران حاکميت ستالين، ابتدا

ای فدراليستی بسيار قوی و ھ ، جنبه١٩٣٦قانون اساسی سال .  را مورد ارزيابی مجدد قرار داد١٩٢٤قانون اساسی 

تر که شرايط الزم  ھای کوچک شد، و ملت پای دولت با حاکميت ملی تعريف می در اين قانون، ملت ھم. مندی داشت قدرت

ھای  را برای اعمال حق حاکميت ملی نداشتند، ولی در عين حال دارای ساختار حکومتی خود بودند، جمھوری

. ھا داشتند ھای خود مختار نيز وضعيتی مشابه ديگر جمھوری  جمھوریستاليندر دوران . نام گرفتند» خودمختار«

  .اجرا در آمده بود ھا و ھويت ملی بود، در مورد ھمه و در ھمه جا به ات اجتماعی که ھدفش از ميان بردن ويژگیتغيير

ھای  ملت ظاھری بهاول، احترام : توان دو سياست متفاوت را مشاھده کرد  در اين دوران میستاليندر عملکرد 

تحقق وجه دوم را . ئیگرا از بين بردن کليه علل وجودی ملی دھنده اتحاد جماھير شوروی؛ دوم، ميل باطنی به تشکيل

 و بعد از آن، روشنفکرانی را از بين برد که مخالف ١٩٢٠ھای  ھا و کشتارھا و تبعيدھای سال توان در تصفيه می

ای و اساسی  ای پايه گونه ھای مختلف به ھا گسترده و طوالنی که در جمھوری اين تصفيه.  بودندستالينھای  سياست

يعنی اجرای اين سياست نسبت .  تکرار شدمسألهبار ديگر اين  صورت گرفت در دوران جنگ جھانی دوم نيز يک

ايجان و برخی سه جمھوری سوسياليستی سابق، يعنی گرجستان، ارمنستان و آذرب ھای مختلف، و تقسيم قفقاز به مليت به

ھای نابرابر ملی، نژادی، دينی و  بندی ھای موجود و تقسيم مناطق خودمختار، سبب اتحاد سياسی نگرديد، زيرا مرزبندی

 را بر آن داشت تا با ورود عناصر جديدی مانند لزوم ستالينجنگ جھانی دوم، . مدنی، با اين اتحاد سياسی تناقض داشت

ھرمی .  کندتعيينھای ملی نوعی ھرم ارزشی  يتمسؤولبرای احساسات ملی و » يخیھای ملی، مذھبی و تار ھمبستگی«

القای جايگاه برجسته  ھای زيادی به پذير کردن اين سياست، تالش برای توجيه. ھا قرار داشته باشند س آن روسأکه در ر

سازی فرھنگی  سان سازی و يک با ھدف شبيه.  درآوردءجراامرحله  ھا و تداوم آن، به ساير ملت نسبت به» روس«ملت 

صورت  تر شد و فدراسيون به ھا بر تدريج، فرھنگ روس بر ساير فرھنگ ای صورت گرفت که به ھای گسترده تالش

 نسبی بود، ولی ءتسلطی که ھر چند در ابتدا. بر امور تسلط يافت) روسيه( »تر برادر بزرگ«ای در آمد که در آن  جامعه

  .آھسته کاھش داد يت را آھستهعامل زمان و نسبيت و محدود

باغ در چارچوب   قرهمسألهھای آذربايجان و ارمنستان و استقرار حاکميت مسکو بر اين مناطق،  پس از سقوط جمھوری

 با ھدف خارجی خشنود ساختن ترکيه و ستالينارامنه معتقدند که . طور موقت حل شد ھا به مليت ھای کلی نسبت به سياست

آذربايجان  باغ را به تر با مسلمانان از طريق جمھوری آذربايجان، قره شور و برقراری ارتباط نزديکبسط روابط با اين ک

عنوان مانع در راه  ھای مختلف به ھای عمده ديگر ايجاد مشکالت ارضی و مرزی برای جمھوری از ھدف. واگذار کرد

ھا را در  ب شود که رھبران و مردم اين جمھوریھا از اتحاد جماھير شوروی بود تا سب طلبانه آن  ھای استقالل گرايش

ھا و   و يا پس از آن، با بحرانئیاين انديشه وا دارد که در مسير جدا افتند، به  از شوروی میئیفکر جدا زمانی که به

   . در رابطه با برخی از مناطق مواجه خواھند شدئیھا جنگ
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 نمايد و با استفاده از تأمينصورتی که اھداف فوق را  بهباغ و ديگر مناطق،   خطوط مرزی در قرهتعيين با ستالين

  .اھداف خود دست يابد طور موقت به سياست سانسور و سرکوب، ترور و وحشت، توانست تا حد زيادی به

نيز ناميده شده، » ھا اعاده حيثيت ملت«، شروع شد و در اين دوران، که ئیزدا ستالين، دوران ستالينبعد از مرگ 

 ئیھا در خصوص مراجع قضا افزايش ميزان صالحيت جمھوری.  شيوه عملکرد فدراسيون صورت گرفتتجديدنظر در

ھای عضو اتحاد جماھير شوروی، باعث   و افزايش اختيارات شورای وزيران جمھوری١٩٥٧گذاری در سال  و قانون

باغ چندين   خروشچف، ارامنه قرهدر زمان حاکميت. باغ گرديد ويژه قره ای از مناطق، به تشديد احساسات ملی در پاره

ھا را  ھا نکرد و دولت ارمنستان نيز آن آن  بهئیمسکو و ايروان فرستادند که مسکو اعتنا ھای گوناگونی را به تأبار ھي

شان شده و از  وضعيت ، طی طوماری خواھان رسيدگی به١٩٦٣باغ در اوائل سال  رو، ارامنه قره از اين. طرد نمود

با اين ھمه، خروشچف که در آغاز زمامداريش نشان داده بود . ارمنستان را نمودند باغ به لحاق قرهخروشچف تقاضای ا

ھای  خواھد در روش کرد که می ھاست و وانمود می ی از جمله در امور مليتستالينھای  که خواھان تجديدنظر در سياست

ھا، نه  مليت احساسات ملی و اعطای امتياز به جه بهھا بازنگری کند، خيلی زود متوجه شد که تو امور مليت خشن نسبت به

بدين جھت توجھی . ھای ملی خواھد شد  را حل نخواھد کرد، بلکه باعث تشديد احساسات ملی و رشد ناآرامیمسألهتنھا 

  .باغ نيز دست نخورده باقی ماند  قرهمسألهدرخواست آنان نکرد و  به

وجود آورد  اتی بهتغييرفراملی و نيز سياست خارجی تجديدنظر کرد، و نيکيتا خروشچف، اگر چه در بسياری از اھداف 

باغ در  ای که اھالی ارمنی ساکن قره در شکوائيه. چنان حل نشده باقی ماند ولی بسياری از مسائل داخلی فدراسيون، ھم

ھا اعتراض شده  ارمنیھا عليه  خروشچف دادند بر تداوم اعمال سياست تبعيض و تجاوز آذربايجانی  به١٩٦٤ ماه می ١٩

 . بود

جمھوری  باغ کوھستانی به چنين در اين شکوائيه، از خروشچف خواسته شده بود که تصميمی جھت الحاق منطقه قره ھم

داليل اشاره شده، تقاضا و  ولی به. ای اين منطقه از حاکميت آذربايجان دور شود گونه ارمنستان اتخاذ گردد و يا به

  . توجه قرار نگرفتھای ارامنه مورد خواست

جمھوری آذربايجان ناخشنود بودند با استفاده از  باغ کوھستانی به  و واگذاری قرهستالينارامنه که از تقسيمات دوره 

  .کردند رھبران مسکو منتقل می فرصت ھمواره اعتراضات خود را به

تری داشتند، از  ھای راديکال استراضی نبودند و سي» حزب داشناک«، گروھی از ارامنه که از عملکرد ١٩٦٨در سال 

از اھدافی که اين حزب .  کردندتأسيسرا » حزب اتحاد ملی ارمنستان«نام  اين حزب جدا شدند و تشکيالت جديدی به

که اين حزب، ضد شوروی و سوسياليست راديکال بود،  با اين. »ايجاد يک دولت ارمنی مستقل بود«جديد اعالم داشت، 

 تمامی ئیکه حق جدا - اھداف خود، در صدد برآمد که در چارچوب قانون اساسی شوروی  ن بهھمه برای رسيد با اين

  . عمل کند- رسميت شناخته بود ھای متحد را به جمھوری

اين نقشه در . بود» ارمنستان بزرگ«عمل آورد، آماده کردن و انتشار نقشه  يکی از نخستين اقداماتی که اين حزب به

ھای موجود در بخش جنوبی  باغ عليا، نخجوان و استپ رخی مناطق شمال غربی ايران، قرهعمل شامل شرق ترکيه، ب

اين حزب بين . گرفت ارمنستان بزرگ مناطق بين دريای خزر و دريای سياه را در بر می. شد جمھوری آذربايجان می

) پليس مخفی شوروی(  »ب.گ.اک«، ١٩٧٠اما در سال . ارامنه خارج از ارمنستان از پشتيبانی زيادی برخوردار گرديد

استفان «و » ساون باغداساريان«ھا، دو نفر يعنی  تمامی کادرھا و رھبران آن حزب را بازداشت کرد که از بين آن

ھمه، برخی از اعضای شاخه  با اين.  اعدام نمود١٩٧١کاری و فعاليت عليه دولت، در سال  جرم خراب را به» زاتگيان

  .ھای زيرزمينی روی آوردند فعاليت ب، گريختند و به.گ.نظامی حزب، از تعقيب کا
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ارمنستان، ارمنيان را سخت آزرده خاطر کرده  باغ به ھای ارامنه مبنی بر واگذاری نخجوان و قره عدم موافقت با خواسته

ه باغ و ايروان نيز شده بود که البت  در قره١٩٧٥ و ١٩٦٥ھای  ھای مردمی در سال بود و حتی سبب بروز اعتراض

لنينيسم، اجازه ابراز  -   صريح مارکسيسمتأکيدبا اين وجود، ارامنه تنھا اقليت ملی بودند که خالف . سرکوب گرديد

ويژه احساسات ضد ترکيه، که با وجود رابطه ھمسايگی بين شوروی و ترکيه، حتی اعضای  به. احساسات ملی را داشتند

ھای آسيا،  ارامنه در کشورھای مختلف در قاره. کردند نه، فعاليت میعام ارام روز قتل حزب و مقامات دولتی نيز در سال

سياست شوروی مبنی بر دادن اجازه برای بروز احساسات ملی برقراری ارتباط بين .  پراکنده بودندامريکااروپا و 

. ی خود بودبرداری از اين امر در جھت اھداف خارج برخی از اتباع ارمنی شوروی با ارامنه کشورھای ديگر و بھره

باغ  ات مھمی در اوضاع قرهتغييرپس از سقوط خروشچف، در دوران حاکميت برژنف، آندروپوف و چرنينکو نيز 

اتفاق مھم ديگری در اين دوران در . چنان ادامه داشت ھا و ارامنه ھم ولی اختالفات بين آذربايجانی. وقوع نپيوست به

دبير کلی حزب کمونيست اتحاد  ، ميخائيل گورباچف به١٩٨٥ه در سال ک وقوع نپيوست، تا اين باغ به ارتباط با قره

  .شوروی برگزيده شد

ی ميان ايران و تـرکـيـه بـرسر نـفوذ در ئ پس از سقوط اتحاد شوروی و استقالل جمھوری آذربايجان، رقابت منطقه

کرد،   میتأکيدـرھنگی با آذربايجان ھای مذھـبی و ف ھا و نـزديکی وابستگی در حالی که ايران به. آذربايجان شروع شد

منظـور تقويت ناسيوناليسم غيرمذھبی غربی، مشوق اصالحات سـياسی و   داشـت و بـهتأکيد زبان مسأله ترکيه به

تـرکيست در تـرکيه و بـاکو در  محافـل پـان. کرد در اين رقابت، غرب از ترکيه حمايت می. فـرھنگی در آذربايجان شد

بروز جنگ ميان ارمنستان و جمھوری .  کنندءا انديشه طرح ھويت ترکی برای آذربايجان ايران را احيااند ت تالش بوده

  .  کاسته شدمسألهھا سايه افکند و از اھميت اين  اين تالش آذربايجان کمابيش به

ی چون ترکيست در امپراتوری عثمانی، روسيه تزاری و شوروی تالش کردند تا مـفـاھـيم طرفداران نظريه پان

  . عنوان يک واقعيت تاريخی مطرح کنند آذربايجان واحد را به

آذريسم  که پان اند در حالی دوران حيات امپراتوری عثمانی مـربـوط دانـسـته ترکيسم را به از لحاظ تاريخی سـابقه تفکر پان

جمھوری آذربايجان (  آذربايجانآذريسم را حرکتی برای اتحاد دو از سوی ديگر، پان. از اواخر قرن بيستم پيدا شده است

  . بزرگ است» ترکستان«ترکيسم در پی ايجاد  اند؛ اما پان تعريف کرده) نشـين ايران و مناطق آذری

 تأثيرھـا و مبلغين انديشه ناسيوناليسم  گرائی آذری از تئورسـين بـا وجود ايـن از لحاظ انديشه، فعاالن طرفدار مليت

 اين تأثيراند و تحت  ترکيسم گرفته  فکری خود را از منابع و مبانی پانی آذری زيربناھای نـاسيوناليست. پذيرند می

ترکيسم از لحاظ مبانی فکری و عقيدتی، از مبنای واحدی  آذريسم و پان اين ترتيب، پان به. ايدئولوژی قرار دارند

 .برخوردارند و از مشترکات ھر دو، نـژادپرستی است

ترکيسم ھستند و ريشه  گذاران انديـشـه پان ، احمد آقايف و يوسف آکچورا در زمره بنيانچون ضياء گوک آلپ کسانی ھم

گونه  ھمين دليل، ھيچ به. رسد عام ارامنه می و قتل» نھضت ترکان جوان«ی عثمانی و امپراتوردوران اواخر  آن نيز به

 .ھا ندارد  آذریۀجامع تعلقی به

ھای  ھمه زمينه ھای آن، تسری فرھنگ ترکی به  است و يکی از جنبهپان ترکيسم يک ايدئولوژی سياسی غيرمذھبی

 . زندگی اجتماعی است

منازعه سی ساله ميان آذربايجان و ارمنستان است که در آن زمان منطقه  زدن به منظور دامن ترکيه، ھمواره در تالش به

  . خود را از آذربايجان اعالم کردئیباغ جدا قره - ناگورنو
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ھا  تنش. ما اکنون در يک گرداب تاريخی ھستيم: يش، روزنامه گولوس ارمنی چاپ ايروان نوشته بودحدود شش ماه پ

. گذارند را روی ميز می»  ارمنستانمسأله«شوند و بار ديگر  ارمنستان مربوط می ميان روسيه و ترکيه مستقيما به

ھای ارمنی از   ميالدی و اشغال سرزمين١٩١٦عام ارامنه در سال  ای از مطالبات تاريخی در ارتباط با قتل مجموعه

  .سوی حکومت ترکيه در اوايل قرن بيستم ميالدی

اين جنگ رخ نخواھد داد زيرا ھدف مسکو جنگ کردن نيست بلکه بازگشت پايدار : روزنامه گولوس ارمنی افزود

 .منطقه قفقاز جنوبی است به

ھا  دليل دين مشترک تاريخی است و از قرن ابط دو کشور بهرو. ارمنستان در کنار روسيه است: گولوس ارمنی ادامه داد

ارمنستان . خواسته است قبل ارمنستان برای دفاع از مرزھايش در برابر حمالت ارتش عثمانی از روسيه کمک می

سازی و  ش را به بھينه است و قبل از ھر چيز بايد توجھاجازه استقرار يک پايگاه نظامی روسيه را در خاک خود داده

عليا ترديد نخواھد کرد، -  باغ آمادگی ارتش خود معطوف کند زيرا در يک شرايط بحرانی، ترکيه برای بازی با کارت قره

 ١٩٩٤نشين استقالل در خاک جمھوری آذربايجان که از سال  که بار ديگر در اين قلمروی محصور ارمنی يعنی اين

 .راه خواھد انداخت اعالم استقالل کرده است، جنگ به

. کند که ارمنستان ميان دو کشور دشمن ترکيه و جمھوری آذربايجان احاطه شده است  میتأکيدولوس ارمنی، در پايان گ

ھوشياری مسکو در رابطه با جمھوری آذربايجان نيز  بنابراين، ھشياری ناگھانی روسيه در مورد ترکيه بايد منجر به

يک بمب ساعتی واقعی در منطقه قفقاز جنوبی  تواند به  و میگرايان بوده شود، کشوری که در معرض خطر نفوذ افراط

  .تبديل شود

ھاست در موقعيت دشواری قرار  از سوی ديگر، جمھوری آذربايجان که با ترکيه و روسيه روابط گرمی دارد مدت

اری با ترکيه و ھمک ن نفت، اين کشور نفت و گاز خيز بهئيمشکالت اقتصادی و قيمت پا در واقع، با توجه به. گرفته است

  .نيز روسيه نياز دارد

. کند در حال حاضر، باکو از يک سياست خارجی چند جانبه پيروی کرده و احتياط می: سايت اوراسيا نت نوشت

 . کندءجمھوری آذربايجان پيشنھاد داده که برای برطرف کردن تنش ميان روسيه و ترکيه نقش ميانجی را ايفا

ھای فشار سياسی و  ه، در راستای منافع اقتصادی، سياسی، ديپلماتيک و امنيتی، از اھرمدر واقع، ھم ترکيه و ھم روسي

جويان اسالمی  از سوی ديگر، دولت آذربايجان از رخنه جنگ. اقتصادی بر آذربايجان و ارمنستان برخوردار ھستند

  .اردتوانند از سوريه و ترکيه و ايران و اوکراين وارد منطقه شوند، بيم د مسلح که می

باغ از آذربايجان در قبال  جمھور ترکيه، اعالم کرد که آنکارا تا پايان منازعه قره س ئير» اردوخانرجب طيب «

ھای دو روز گذشته ميان ارتش  گيرد که طی درگيری  اين اظھار نظر پس از آن صورت می.کند ارمنستان حمايت می

  .ون تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته استباغ تاکن آذربايجان و نظاميان ارمنستان در منطقه قره

 ».کنيم ترين خسارات ممکن دعا می ھا با کم ما برای پيروزی برادران آذربايجانی خود در اين درگيری«: ، گفتاردوخان

روسيه صرفا از ارمنستان برای جلوگيری از . ميدان نزاع روسيه و ترکيه بدل شده است باغ به اين ترتيب، منطقه قره به

المنافع از قبيل  ساختارھای اقتصادی و امنيتی مشترک  آذربايجان با غرب و جذب اين کشور بهئیگرا تقويت روند ھم

ويژه در آذربايجان بھره  جمعی و کاھش نفوذ ترکيه در قفقاز جنوبی به اتحاديه اقتصادی اورآسيا و پيمان امنيت دسته

ی ئ ط سوخوی روسی توسط جنگنده ترکيهوع حوادث اخير و سقودر واقع روابط روسيه و ترکيه قبل از وق. برد می

با وجود . کند  بر ترکيه استفاده میتأثيردنبال بروز تنش اخير، روسيه از اھرم ارمنستان برای  اما به. بسيار خوب بود
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نظر   بهشده، بعيد تعيين سال ۴٩تقويت استحکامات نظامی روسيه در ارمنستان که پايگاه نظامی روسيه برای مدت 

  .رسد مقابله نظامی رودررو بين روسيه و ترکيه رخ دھد می

آنکارا آتش  منظور عدم نزديکی بيش از حد به گذاری بر باکو بهتأثيريک احتمال ديگر نيز اين است که پوتين با ھدف 

اتحاديه اقتصادی   اگر بهدھد که باکو اين پيام را می ور کرده است، از سوی ديگر به باغ شعله ھا را در منطقه قره درگيری

تواند بخش زيادی از اراضی اشغالی اين کشور را که تحت نظارت ارمنستان قرار دارد آزاد  اورآسيا بپيوندد، مسکو می

  . سازد

روسيه با ارمنستان مرز مشترک ندارد ولی ترکيه دارای مرز ششصد کيلومتری با ارمنستان است، در عين حال با 

ر الی دو کشور و نداشتن رابطه ميان اين دو، ترکيه از طريق گرجستان قريب سيصد ميليون دوجود عدم ارتباط زمين

ھرحال ترکيه با وجود برخی اختالف مواضع  به. ارمنستان صادرات دارد و اين امر برای ارمنستان حائز اھميت است به

ز کم و کيف رويکردش در قبال ترکيه ھا ا ھاست و اين سبب درک عميق روس  و غرب، تنھا نيست و متحد آنامريکابا 

  .است

المللی شده و بايد در نھايت توسط  بس برقرار خواھد شد؛ زيرا اين بحران بين احتمال زياد دوباره آتش در ھر صورت به

  .گروه مينسک سازمان امنيت و ھمکاری اروپا حل و فصل شود

از طرف  باغ منطقه قره. رسميت نشناخته است  آن را بهاعالم استقالل کرده، اما ھيچ کشوری در دنيا استقالل باغ قره

 .ھای ساکن اين منطقه است شود، اما تحت تسلط ارمنی جامعه جھانی بخشی از خاک جمھوری آذربايجان شناخته می

شنبه وزارت  روز يک: طرفه اعالم کرده است بس يک که آذربايجان آتش طبق آخرين اخبار و گرايشات، با وجود اين

بس گرفته  خود تصميم به اجرای آتش» حسن نيت«مھوری آذربايجان اعالم کرد که اين کشور برای نشان دادن دفاع ج

شده توسط ارتش ارمنستان  خود ادامه دھد ھمه مناطق اشغال» آميز اعمال تحريک« است، اما اگر ارتش ارمنستان به

  . »آزاد خواھند شد«

در اين ميان، معاون سياسی و امنيتی استاندار آذربايجان شرقی، . کنند تھم میھا م ادامه درگيری اما طرفين ھمديگر را به

کشمکش نظامی ميان نيروھای جمھوری آذربايجان و ارمنستان در منطقه   با خبرنگاران ضمن اشاره بهمصاحبهدر 

) خمپاره( انفجاریسه گلوله «، ٢٠١٦ اپريل ٣  - ١٣٩٥ فروردين ١۵ روز شنبه ١٩باغ گفت که در ساعت  کوھستانی قره

  .»اصابت کرده است) در استان آذربايجان شرقی( نزديکی يکی از روستاھای شھرستان خداآفرين به

يکی از تيرھای برق فشار قوی و قطع برق در منطقه شده و  به گفته سعيد شبستری خيابانی، اين اتفاق موجب خسارت به

 . استغير از اين خسارت مالی و جانی ديگری به بار نيامده

بخشی از خاک ايران  ھای انفجاری به معاون سياسی و امنيتی استاندار آذربايجان شرقی گفت که در پی برخورد گلوله

. داده است» تذکر جدی و اخطار رسمی«ھا  آن مرزبانی استان با دو طرف کشمکش نظامی در مرز مالقات کرده و به

 .اقی ديگر تکرار نشوداند که چنين اتف شبستری گفت که دو طرف متعھد شده

جلسه ، ٢٠١٦ اپريل ٥شنبه   اعالم کرد که سه،باغ کوھستانیگروه مينسک سازمان امنيت و ھمکاری اروپا در باره قره

  .کند  برای رايزنی در خصوص افزايش وخامت اوضاع در اين منطقه برگزار میای

سای سازمان امنيت و ؤر«:  در تويتر نوشت در ميکروبالگ خودامريکاسای اين گروه از ؤجميز واليک، يکی از ر

 گروه مينسک در خصوص ازسرگيری خشونت در قره اجالسشنبه  کنند تا سه ھمکاری اروپا دوشنبه در وين ديدار می

 .»باغ کوھستانی تشکيل شود
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برای حل مشکل ) OSCE(  توسط سازمان امنيت و ھمکاری اروپا١٩٩٢کارگروه موسوم به گروه مينسک در سال 

 و پير آندريو از فرانسه رياست مشترک اين امريکاايگور پاولوف از روسيه، جيمز واليک از .  شده استتأسيسباغ  رهق

  .گروه را بر عھده دارند

 و زمانی آغاز شد که اين منطقه خروج خود را از ١٩٨٨باغ در فوريه  قره-  درگيری ميان دو کشور بر سر ناگورنو

اند و خود را  باغ، خودشان اعالم استقالل کرده در ھمين حال ارامنه قره. ای استقالل کردآذربايجان شوروی اعالم و ادع

صورت رسمی خودداری  ارمنستان به باغ از اصل پيوستن به عبارت ديگر، ارامنه قره به. نامند می» باغ جمھوری قره«

ھای ارمنستان  ر راستای اھداف و سياستباغ نيز مواضع خود را دارند و ھمواره د از سوی ديگر، مردم قره. اند کرده

  .دانند ھا خود را طرف اصلی صحنه می چرا که آن. اند حرکت نکرده

 ھزار کيلومتر مربع، از زمان پايان ١٢وسعت  ای به  ھزار ساکن در منطقه١٥٠آذربايجان با » باغ ناگورنو قره«منظقه 

 ھزار نفر کشته و حدود يک ميليون ٣٠اين جنگ بيش از در .  نيروھای ارمنی قرار داردکنترولجنگ تمام عيار تحت 

  .نفر آواره شدند

ھا  ادامه يافتن درگيری. بھبود اين وضع کمک کند گری تاکنونی، تنھا توانسته اندکی به المللی برای ميانجی ھای بين تالش

روی اين کشور  رز خود را بهھا، ترکيه م دنبال ادامه يافتن درگيری يک ضربه اقتصادی برای ارمنستان بود؛ زيرا به

 .روی ارمنستان باز بود بست و تنھا مرزھای گرجستان و ايران به

اين منطقه از غرب با ارمنستان، از جنوب با ايران و از شمال و شرق . ای در قفقاز جنوبی است باغ منطقه قره - ناگورنو

 .با جمھوری آذربايجان ھم مرز است

تواند در اين جنگ طرفين درگير  فدار آزادی و برابر و عدالت اجتماعی و صلح، نمیترديد ھيچ انسان ضدجنگ و طر بی

بس   محکوم کند و در جھت بر قراری فوری آتشًافروزی از ھر طرف باشد را صريحا تواند اين جنگ را بگيرد اما می

  .  ارضی تالش نمايدمسألهو مذاکره سياسی برای حل 

آميز مانند داستان قديمی و  زيستی مسالمت ھا و ارامنه عشق و دوستی و رفاقت و ھم جای دشمنی بين آذری شد به کاش می

  !شود بر قرار » علی و نينو«عشق 

داستان عاشقانه علی . ست با انسانیيروی بسيار جذاب و زيکتابی با ن. ات جھان استيکی از شاھکارھای ادبينو يعلی و ن

ه و يجان زمان انقالب روسيحی در آذربايانی، دختر بازرگان مسيپري کنويزاده، و ن ر، جوان مسلمان اشرافيروانشيش

گذرد و  نو از ھمه مرزھای ملی و مذھبی و سنت و اخالقی درمیيعشق علی و ن. دھد جنگ نخست جھانی روی می

  . و ھمبستگی استئیآور عشق و زيبا پيام

گر يانه دتأسفدھد که م دست می طلبانه به رابرین و جذابی از جھان و روابط فرھنگی بير رنگينو، تصويرمان علی و ن

  .ادش تا امروز ھم جذاب باقی مانده استيھمه  نيست و با اين

  ٢٠١۶ اپريلچھارم  -  ١٣٩۵ ]حمل[دوشنبه شانزدھم فرودين

 

 

 
 


