
توضیح
 نوشته زیر در اصل، چند سال پیش، ب�ه خ�واهش ی�ک
 نشریه جمهوریخواه تهیه شده بود که، در فاصله الزم
 برای تحری��ر آن و اتم��ام نوش��ته، مص�ادف ب��ا تعطی��ل
 دائمی نشریه مزب�ور ش�د و در نتیج�ه بهم�ان ص�ورت

نیز باقی ماند.
 س���الها گذش���ت و ب���رخی مس���ائل م���یرفت ت���ا ب���ه
 فراموشی سفارشی س��پرده ش��ود، ک��ه مانن��د ظه��ور
 ناگه��انی وی��روس اِپی��دمیک ج��اری، یکمرتب��ه داس��تان
 قره ب�اغ از آتش بازیه�ای گاهگ�اهی ب�ه ی�ک روی�ارویی

 ج��دی تر تب��دیل ش��د و خ��واب خ��وش ب��رخی را در
بلندیهای آن دیار بر هم زد.

 تداوم در گیریه��ا س��بب ف��وران نوش��ته های آس��انتر از
 مطبوعات کتبی انترنِتی بسیاری از سایتهای شبکه را

پر کرد.
: همانطور که شاعر بزرگ کنجه، حکیم نظامی گفته

آن خشت بود که پُر توان زد
 خششتهای انترنتی شامل همه گونه ماتریال ایده آلی،
 تقلبی، دروغ، بی اطالعی، غیب گویی، تهمت زنی، تا

ایده های غیر معقول ادبی میشد.
 از افراد عالقمند گرفته تا دستجات سیاسی، اح��زاب،
 سازمانها،جبهه ها گروهها و محفل ها به اظهار نظر در

رادیو تلویزیون و قلم زنی پرداختند.
 ه���ر کس���ی از ظن خودش���د ی���ار….از طرف���داران
 جمه��وری مق��دس اس��المی گرفت��ه، ت��ا شاهپرس��تان
 فروهری از هر مقوله اش، احزاب چپ، افراد راست،
 حتی دسته ای بنام جبهه ملی سامانه ششم، هر کدام
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 هر چه دلشان میخواست، یا هر گونه ک��ه میتوانس��ت
 نظ��ر داد. ب��رخی آش��کارا، بعض��ی دوالیی از ط��رف
 ارمنی جانبداری کرده گ��روهی ن��یز ج��انب مخ��الف را

برحق دانستند.
 بج��رأت میت��وان کفت ک��ه اک��ثریت مطل��ق اف��راد و
 تشکیالتها از س��بب واقعی این بح��ران ک��ه منطق��ه را
 فرا گرفت��ه، و عل��ل وخاس��تگاه ت��اریخی آن بیخ��بر، ی��ا

بی توجه، ویا  ناآکاه بودند.  
 در نوشته حاضر، سعی شده است به ریش��ه ت��اریخی
 و علل سیاسی مطلب پرداخته و به سبب های ب��رخی
 ادعاهای واهی و خیالی ناسیونالیس�تی و اس�تمرار آن

توجه شود.
 ب��ا وج��ود گذش��ت س��الها از تحری��ر مقال��ه، چ��ون ب��ه
 فاکتهای تاریخی پرداخته، و بی اطالعی از این فاکته��ا
 ه�ر اظه��ار نظ��ری را جانبداران�ه، غ��یر واقعی و ح�تی

تخیلی میکند، هنوز  بیفایده نمیتواند باشد. 
 ب��ه امی��د اخ��ذ ح��داقل معلوم��ات در م��ورد فاکته��ای

تاریخی منطقه

داغلئق قره باغ
2چگونه ابداًع شد

- تاریخچه
 دور دوم جنگه��ای ای��ران و روس ب��ا عق��د معاه��ده

  پای�ان می پ��ذیرد، و ای��ران۱۸۲۸ترکمن چ��ای در س��ال 
.تحت قیمومیت اعالم نشده روسیه تزاری در میاید

 برخوردهای ای��ران و روس در ق��رون اخ��یر، متع��اقب
 حرکت های پطرکبیر به عنوان معمار روس��یه جدی��د و
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 اصالحاتی که از ب�اال در روس�یه عقب مان�ده آن زم�ان
 وی ک��ه مع��روف اس��ت. بوج��ود آورد آغ��از میش��ود

 وصیت مش�هور خ��ود را در م�ورد دس�تیابی ب�ه آبه�ای
 گرم برای جانشینانش بجا گداشته است،خ�ود منتظ�ر
 اقدام جانشینانش برای ب��رآوردن این آرزو نش��د و در

. لشگرکشیهای خویش تا لنکران هم رسید
 نخس��ت. در اقدام ب��ه این ک��ار او بیگ��دار ب��ه آب ن��زد

 وِلینسکی را بعنوان فرستاده امپراتور به ایران اعزام
 ن��امبرده در اوض��اع ای��ران تحقیق��اتی ک��رده و. داشت

 گزارشی به  امپراتور تقدیم نم�ود ک�ه  در آن گ��زارش
 ت��زار روس را ب��ه دس��ت اندازی در ای��ران و اش��غال

.نواحی ساحلی دریای خزر و قفقاز تشویق میکرد
 پطر که به دنب��ال ت��وجیهی جهت اج��رای این پیش��نهاد
 میگش��ت، هج��وم لزگیه��ا را ب��ه ب��رخی ن��واحی قفق��از
 بهان��ه ق��رار داده و ب��ار دیگ��ر وِلینس��کی را ب��ه ای��ران
 فرستاد ت�ا ب�ه اعم��ال اتب�اع ای��ران ب�ه اتب��اع روس در

قفقاز اعتراض بکند. 
 در این زمان محمود افغان در اص��فهان ب��ه  س��لطنت
 رسیده بود که بدون توجه ب��ه ع��واقب گفت��ار خ��ویش

 : »وی را ب��ه لزگی��ه اقت��داری نیس��ت و اظهار داش��ت
 خوبست پطر حمایت تبعه خ��ود را خ��ودش ب��ر عه��ده

(.۱گیرد«.)
 پط��ر پس از در ی��افت  این اظه��ارات، ب��دون انتظ��ار
 پاسخ دیگ��ری از ج��انب دولت ای��ران در رأس شص��ت

 به ایران حمله کرد ۱۷۲۳ژوئن ۱۵هزار سپاهی در
 وی در ب�اره ی عل�ل لشگرکش�ی خ�ود ب�ه این ن�واحی
 اعالمیه ای خط��اب بم��ردم»ت��رک،  تات��ار و ای��رانی«
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 ص��ادر ک��رده و اظه��ار داش��ت ک��ه ه��دف وی از این
 لشگرکش��ی حف��ظ من��افع اتب��اع روس و قل��ع وقم��ع

شورشیان است.
 پس از ظه��ور ن��ادر و مب��ارزه ی طهماس��ب م��یرزای
 ص��فوی  ب��رای بدس��ت آوردن دوب��اره ت��اج وتخت، و
 هویت نهان و دوگانه ی ق��درت )طهماس��ب ص��فوی از
 سویی و طهماسب قولو ، یا نادر از سوی دیگ��ر(  ه��ر
 ک��دام از ط��رفین نح��وه ای خ��اص در ک��ار خ��ود پیش
 گرفتند، و طهماسب صفوی یکی از بزرگ��ان درب��ار را

به روسیه فرستاد تا معاهده ای با روسها منعقد کند.
 برحسب این معاهده ک�ه در س�ن پطرزبورق امض�ا 4

  افغانه��ا را از ای��ران ب��یرون4شد، پطر تعه��د ک��رد که
 کرده و طهماسب میرزا را به سلطنت برس��اند، و در
 ع��وض ش��هرهای دربن��د و ب��اکو ب��ا ملحق��ات آن ه��ا ت��ا
 س��احل دری��ای خ��زر و ایالته��ای گیالن و مازن��دران و
 اس��ترآباد ب��ه روس��یه واگ��ذار ش��ود. اس��ماعیل ب��گ
 فرستاده ی طهماسب میرزای ص��فوی ک��ه از ع��واقب
 وخیم چنین معاهده ی ننگینی با خبر بود در حاج ترخان

(۲)هشترخان( ماند و به ایران برنگشت. )
 نظ��یر این معاه��ده، ی��ک ق��رن بع��د در م��ورد خان��دان
 قاج��ار، و تعه��د ت��زار ب��رای حم��ایت از پادش��اهی در
 خاندان عباس میرزا، دست روس��یه را ب��رای مداخل��ه
 در امور داخلی ایران بازتر گذاشت. ب��ا این ف��رق ک��ه
 در دوران پط��ر آش��غال ش��هرهای ف��وق تعه��دی ب��ود
 مفروض به اخراج افغانها، ولی در مورد اخ��یر پس از
 معاهده ترکمن چای و اشغال کلی��ه ن��واحی آذربایج��ان
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 ش��مالی و گرجس��تان و ارمنس��تان چ��نین تعه��دی ب��ه
عمل می آمد. 

 خاندانهای حاکم، بویژه در قرون اخیر، به تنه��ا چ��یزی
 ک��ه اندیش��یده اند، س��روری و برت��ری خودش��ان ب��وده
 اس�ت و س�رزمینها و سرنوش�ت م��ردم آن ه�ا چن��دان
 جایی در منط��ق سیاس��ی آن��ان نداشته اس��ت، و آنچ��ه
 امروزه به نام تمامیت ارضی نامیده می ش��ود، ن��ه در
 مفهوم ت��اریخی، و ن��ه در مفه��وم سیاس��ی آن فعلیت
 نداش��ته و این را تنه��ا در رابط��ه ب��ا ح��اکمیت ف��رد ی��ا

خاندانی میشد به تصور در آورد.
 در این اثنا عثمانی نیز با اس��تفاده از ض��عف عم��ومی
 ایران، و برای تثبیت برت��ری خ��ود ب��ه عن��وان خلیفه ی
 مسلمین که در دوران اقتدار صفویه با م��انع عظیمی

روبرو شده بود، به ایران حمله کرد
 در ن��تیجه ی اوض��اع پیش آم��ده، دول��تین ام��پراتوری

  ق��راردادی در۱۷۲۴روسیه و خالفت عثمانی در سال 
 استانبول امضا کردند که بر طبق مفاد آن گرجس��تان
 ب��ه عثم��انی تعل��ق میگ��رفت و دربن��د و ب��اکو، گیالن،
 مازندران، استرآباد و تمام سواحل غربی دریای خ��زر
 از رودخانه ی تِرِک )در ش��مال دربن��د() ت��ا مص��ب رود
 ارس از آن روس میش��د. س��رحد عثم��انی از مص��ب
 رود ارس یعنی نقطه ی تقاطع مرز سه کشور ای��ران
 و روس و عثمانی شروع شده و از یکساعتی مغ��رب

اردبیل به طرف همدان و کرمانشاه میگذشت.
 پس از آنکه نادر از مس��ئله ی افغانه��ا ف��راغت ی��افت،
 برای راندن روسها به مرزهای س��ابق، ب��ه آذربایج��ان
 آمد. در این زمان پطر از دنی��ا رفت��ه ب��ود، ولی  ب��رای
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 روسیه یک آرتش نیرومند و یک نیروی دریایی قوی به
جای گذاشته بود.

 نادر گنج��ه را محاص��ره ک��رد. در  اردوگ��اه ن��ادر، در 
  ق��راردادی ب��ا روس��یه منعق��د گردی��د ک��ه۱۷۳۵س��ال 

 مطابق آن باکو و دربند به ایران مس��ترد ش��د و م��رز
 ای���ران و روس رودخ���انه ی س���والق تع���یین گردی���د.
 )س��والق رودخ��انه ای اس��ت ک��ه از کوهه��ای قفق��از
 سرچشمه گرفته و باالتر از ماخاچ قاال که خود بس��یار

باالتر از دربند است به دریای خزر می ریزد.(
 از ابتدای دست اندازی پطر کب��یر  در س��مت عم��ومی
 جنوب به خ��اک ای��ران ب��ه بع��د، دیگ��ر هیچ گ��اه رواب��ط
 ایران ب��ا همس��ایه ش��مالی رابطه ی دوس��تانه نخواه��د
 ب��ود. این رابط��ه، ی��ا رابطه ی دول��تی از نظ��ر نظ��امی
 نیرومن��د، ب��ا دول��تی ض��عیف تر از خ��ود، و ی��ا رابطه ای
 خصمانه و یا حداقل حاکی از عدم اعتم��اد ب��وده و در
 سالهای پس از اس��تقرار بالش��ویزم این ع��دم اعتم��اد

بیشتر از سابق دوجانبه بوده است.
 از اوای��ل ق��رن ن��وزدهم می��ل ام��پراتوری روس ب��ه
 توسعه ی هر چ��ه بیش��تر س��رزمینهای خ��ود، ص��راحت
 بیشتری پیدا میکن��د. این توس��عه البت��ه بیش��تر متوج��ه
 جنوب است. عالقه ی روسیه به این منطقه سابقه دار

 : ش��روع تج��ارت ب��وده و موجب��ات مختلفی داش��ت
 پردرآمد باایران و ترکیه ی آسیایی، با آرزوی به دست
 آوردن م��واد خ��ام محلی مانن��د ابریش��م، پنب��ه، مس،
 کشمش، به سمت اس��تعمار س��رزمینهای کم جمعت.
 ولی ج��اذبه ی غ��الب، ارزش اس��راتژیک داالن م��اورأ

(..۳قفقاز بود)
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  قشونی تحت فرماندهی عب��اس م��یرزا۱۸۰۴در سال 
 فرزند فتحعلیشاه ب��ا ق��وای تقوی��تی خان��ات ای��روان و
 نخج��وان ب��ر علی��ه روس��ها ح��رکت میکن��د و پس از

  دو ب��اره۱۸۰۶شکست و عقب نش��ینی در به��ار س��ال 
 پیدا شده و تب شورش را در قره باغ و ش��کی ک��ه در
 همان اواخر سرپرستی روس��یه را پذیرفت��ه بودن��د ب��ر

می انگیزد. 
  خان��ات ب��اکو و قوب��ا و در س��ال۱۸۰۶روسها در سال 

  ت���الش را مطی���ع خ���ود میس���ازند. ولی ن���برد۱۸۰۹
  منجر ب��ه شکس��ت دوب��اره ی۱۸۱۲جدی تری در سال 

(۴ایران میشود.)
  اکت��بر(۱۲- ۲۴ )۱۸۱۳معاهده ی گلستان که در س��ال 

 منعقد گردید وضع موجود حاصل از حضور نظ��امی ر
 وس را تأیی��د، و س��رزمینهای پهن��اور والی��ات قره ب��اغ،
 گنج��ه، ش��کی، ش��یروان، قوب��ا، دربن��د و ب��اکو را ب��ه
 روسها واگذار ک��رد. عالوه ب�ر این قس��متی ار ت�الش،
 داغس��تان، گرجس��تان، مح��ال ش��ورگل، آچئ��ق ب��اش،
 گورته، منگریل، و آبخاز را با مرزهای مبهم در اختی��ار

(۵روسیه قرار داد.)
 : ث��ابت ش��د ک��ه پروفس��ور سویتوچفس��کی میگوی��د

 معاه��ده ی گلس��تان فق��ط پای��ان دور اول دوئ��ل دو
 قدرت برسر ماورا قفق��از ب��وده اس��ت، زی��را س��یزده
 سال بعد فتحعلیشاه قشون خ��ود را از م��رز معاه��ده
 گلستان عبور داد و آتش جنگ دوب��اره ش��عله ور ش��د.

  ایرانیان لنکران ، شاماخئ و نوخا را۱۸۲۶در ماه مه 
اشغال کرده و روسها را در شوشا محاصره کردند. 
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 نویسنده کتاب نامه های پراکنده ی قائم مقام فراهانی
 معتقد است ک��ه هم��ان ابه��ام در مرزه��ا راه را ب��رای
 روسها باز گذاشت ک�ه قلم�رو خ�ود را توس�عه دهن�د.
 ولی با همه این احوال چون خط مرزی میان ایران و
 روسیه حائز  شرایط کامل نظامی نبود، و از ط��رفی
 تج��اوزات ت��دریجی آن ه��ا م��وجب اعتراض��ات مت��والی
 دولت ایران شده بود بعد از س��یزده س��ال کش��مکش
 باز جنگ دیگری آغاز شد که این بار مدت آن دو سال
 بود که، پس از عبور روسها از ارس و اشغال تبریز و
 ایجاد حکومت مستعاری برای اداره ن��واحی اش��غالی،

(۶منجر به معاهده ترکمن چای گردید.)

ترکمنچای  -معاهده
 معاه��ده ترکمن چ��ای ب��ه دو دوره جنگه��ای ای��ران و

روسیه در سه دهه اول قرن نوزدهم پایان داد.
 پایانی غم انگیز برای ایران که، منبع��د بایس��تی وزن و
 س���نگینی ش���وم روس���یه ت���زاری را از دخ���الت و
 مزاحمتهای دایمی در امور کشور، تا اش��غال نظ��امی

  ب���رای خ���ورد ک���ردن ن���یروی۱۹۱۱ت���بریز در س���ال 
 مشروطه چی و آزادیخواه��ان متحم��ل ش��ود. اش��غالی

 دوام یافت.۱۹۱۷که تا سال 
 معاهده ترکمن چای ننگین ترین قراردادی است اس��ت
 که در قرن نوزدهم به ایران تحمیل ش��ده اس��ت. این
 قرارداد عالوه بر اینکه نواحی وسیع و آباد و زرخ��یزی

 ( حقوق حاکمیت۵-۴-۳را از ایران مجزا میکرد )مواد 
دریایی را در دریای خزر از ایران سلب میکرد )م��اده

 (، دولت ایران را مجبور به پرداخت ده کرور تومان۸
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 (  و۶اشرفی طال به دولت روس��یه می س��اخت )م��اده
 قرارداد جداگانه )ضمیمه عهدنامه(.  به قولی، ای��ران
 تا این وجه را پرداخت چه بس��یار مش��قات و خفت ه��ا

(.۷متحمل شد.)
 یکی از بندهای قرارداد ترکمن چای که مورد نظ��ر این
 مقاله است، و پی آمدهای آن تا حال حاضر نیز ادام��ه
 دارد و سبب بحران داغلئق قره باغ شده اس��ت، بن��د

  عهدنام��ه تبل��ور۱۴سیاس��ی آن میباش��د ک��ه در م��اده 
یافته است. 

 برطب��ق این م��اده، ب��رای اینک��ه روس��یه بتواندمواض��ع
 خود را در مرزه��ای ای��ران تق��ویت بکن��د، ح��ق انتق��ال
 جم��اعت ارم��نی س��اکن ای��ران ]یع��نی در واق��ع تبع��ه
 ایراَن[ به مناطق مفتوح را به خود تفویض میکن��د. در
 جاهائیکه ب��ر حس��ب عهدنام��ه در اختی��ار ای��ران ب��اقی
 میمانن��د ولی در زم��ان انعق��اد ق��رارداد در اش��غال
 روسها بودند، می بایستی مسیحیان بتوانند آزادان�ه ب�ه

روسیه مهاجرت کنند.
 بدون اینکه دولت ای��ران بتوان��د از آن مم��انعت بعم��ل

بیاورد.
 دس���توری ک���ه از س���ن پطرزبورق در این م���ورد ب���ه
 الزاُرف فرستاده شده ، صرافت دارد به اینکه »ش��ما
 اساساً باید ترتی��بی اتخ��اذ کنی��د ک��ه مس��یحیان )یع��نی
 ارمنی ها( به سرزمینهای نخجوان و ای��روان مه��اجرت
 کنند، زیرا ما مایل به افزایش ه��ر چ��ه بیش��تر اه��الی

(.۸مسیحی هستیم« )
 در تحت چه شرایطی این انتق��ال ص��ورت گ��رفت، از
 نامه ی ولیعهد ای�ران آش��کار می ش�ود ک�ه چن�دین ب�ار
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 شکایت میکند که ارمنی ها تحت اسکورت قزاقه��ا ب��ه
(۹آن سوی مرز برده میشوند. )

 ارمنی ه��ا ب��ه عنص��ریاز این تاریخ به بعد است ک��ه  
 اساسی در سیاست روسیه در قفقاز تبدیل میش��وند.
 پس از این، ارمنی ها مج��ری ه��ر سیاس��ت ت��زاری در
 منطقه، و روسها مجری هر خواست ارمنی ها در حق
 همسایگان آنان میشوند. و بع��د از این هیچ واقع��ه ی��ا
 ف��اجعه ای در ش��مال و جن��وب ارس ک��ه ب��ا اش��تراک

ارمنیها باشد بدون چراغ سبز روسیه نبوده است.

جمعیت  -انتقال
 برای اینکه مسأله داغلئق قره باغ را که در مشاجرات
 اخ��یر در قفق��از از اساس��ی ترین مس��ائل ب��وده، به��تر

درک کنیم ناچاریم کمی به عقب برگردیم.
 دلیل عمده ای ک��ه ارمنی ه��ا ب��رای درخواس��ت الح��اق
 این منطق��ه ب��ه جمه��وری ارمنس��تان پیش میکش��ند
 عبارت از اینس��تکه خ�ود را اک��ثریت جم�اعت ارم��نی،
 نسبت به ساکنین آذربایجانی تبار منطقه مذکور تلقی
 میکنند. اما اینکه چگونه ممکن اس��ت ن��احیه ای در دل
 خاک آذربایجان اکثریت غیر آذربایج��انئ داش��ته باش��د
 م��ارا ب��دینجا رهنم��ون می ش��ود ک��ه از نظ��ر ت��اریخی
 چگ��ونگی و چ��رایی ی��ک واقعیت ام��روزی را ت��دقیق

نمایئم.
 چنانکه دیدیم در معاهده ترکمن چای مهاجرت ارمنیه��ا
 بصورت ماده جداگانه ای قرار داده ش��ده ب��ود. تع��داد
 ارمنیه��ا بع��د از فتوح��ات روس ب��ه نح��و درام��اتیکی
 افزایش یافت و متعاقب صلح ترکمن چای نیکالی اول
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 فرمان تشکیل یک اُبالست )منطقه( ارم��نی نش��ین را
 ش��امل س��رزمینهای خان��ات ای��روان و نخج��وان ک��ه،
 تمرکز مه�اجرین در آن ه��ا مخصوص��اً زی�اد ب��ود ص�ادر

 (.  بنابراین تشکیل اُبالس��تها ب��رای اولین ب��ار۱۰کرد.)
 در این ناحیه مطابقت کامل با دستور تزار به الزاُرف

دارد که در باال بدان اشاره کردیم.
 عالوه بر ایران مهاجرین ارمنی از ترکیه عثم��انی ن��یز
 شروع به سرازیر شدن کردند. بعن��وان مث��ال ای��روان
 قبل از این تاریخ )یعنی معاهده ترکمن چای( یک شهر
 ارمنی نبود، بلکه یکی از خانات آذربایج��ان ب��ه ش��مار

 ( در نیمه ی  نخست قرن نوزدهم جمعیت۱۱میرفت.)
(۱۲مهاجر در برابر جمعیت بومی اکثریت پیدا کرد. )

 س�لیمان علی�اروف پروفس�ور ت�اریخ دانش�گاه دول�تی
  جمعیت ارم���نی۱۸۲۳آذربایج���ان میگوی���د در س���ال 

قره باغ که در پنج ملک نش��ین آن ق��رار داش��ت تنه��ا٪
 -۳۱  جمعیت را تش��کیل می��داد. الکن در س��الهای ۸/۴

  ه���زار ارم���نی از۱۴۰ ت���ا ۱۳۰ در اث���ر ک���وچ ۱۸۲۸
 کشورهای ایران و ترکیه  )درست بعد از ترکمن چای(

  ک��ل جمعیت اف��زایش۳۵توسط حکومت تزاری ب��ه ٪
یافت.

 آ.س. قریبایدوف سفیر صالحیت دار روسیه در ای��ران
:  چنین مینویسد

 م��ا ب��رای از بین ب��ردن ت��رس اه��الی مس��لمان م��اورا
 قفق���از در ب���اره تص���احب اب���دی خاکش���ان توس���ط
 ارمنیهایی که برای بار اول ب��دانجا کوچان��ده ب��ودیم، و
 وضع بدی که در اثر این کوچ بدان دچار ش��ده بودن��د،

(.۱۳بارها با آنها مذاکره کرده بودیم.)
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 تیموچین ح��اجئ بگلی )ب��رادرزاده ی آهنگس��از و ع��الم
 معروف موس��یقی و مؤل��ف اولین اُپ��رای ش��رق لیلی
 مجن��ون و….( ک��ه پ��درش م��دیر روزنام��ه رس��می

 : پس از نخستین جمهوری آذربایجان بود،  می نویسد
 انتق�ال وس�یع جمعیت ارم�نی ب�ه آذربایج�ان در س�ال

 ۳۵ و ارمنیه���ا ٪ .۶۵ آذربایجانیه���ا در قره ب���اغ ۱۸۳۲٪
 اه��الی را تش��کیل میدادن��د. وی آم��ار م��ذکور را از
 گزارشهای مربوط به مطالعه قدرت روس در قفق��از

  نق��ل میکن��د.۱۸۳۶ س��ن پطرزبورق ۵ ج��دول ۳بخش 
 بدنبال آن در اثر مهاجرتهای وس��یع از ترکی��ه و ای��ران

 ۱۸۸۰توسط اس��تعمارگران روس در اواخ��ر س��الهای 
 نس��بت جمعیت ارم�نی در قره ب�اغ کوهس�تانئ ک�ه در

 ۴۲ در براب��ر ٪۵۳آنموقع چزو ناحیه شوش��ا ب��ود ب��ه ٪
 ۵ قفق��از قس��مت ۱۸۹۶آذربایجانی رسید )آمار س��ال 

 (۴۶- ۶۱صفحه 
 ۴۵ ارم��نی در براب��ر ٪۵۳ این ارق��ام ٪۱۸۹۷در س��ال 

 آذربایجانی را شامل میشد. )اولین آمار زن و مرد در
(۱۴(. )۳ صفحه ۱۹۰۴سال 

  نف��ر۲۶۹۰ نفر آذربایجانی و ۱۷۱۸۳در ناحیه نخجوان 
  نفر ارمنی مهاجر وجود داشت.۱۳۴۰ارمنی محلی و 

  نف��ر۲۶۹۰ نف��ز آذربایج��انی، ۴۹۸۷۵در ناحی��ه ای��روان 
  نفر ارمنی مهاجر وجود داشت.۱۳۴۰ارمنی محلی و 

    در ب��ارهchopen ارقام مزبور  از یادداشتهای ت��اریخی
 ناحیه ارمنی نشین در زمان الح��اق آن ب��ه ام��پراتوری

   در۱۸۵۲روس��یه گرفت��ه ش��ده اس��ت ک��ه در س��ال 
سن پطرزبورق چاپ شده است.
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  و۴۹ آذربایجانیها ٪۱۸۹۷در خود شهر ایروان در سال 
 جمعیت را تشکیل میدادند ۴۸ارمنیها ٪

 نیکیتا خروشچف در ی��ک جلس��ه رس��می  در س��الهای
  از رئیس ارم���نی دانش���گاه ای���روان میپرس���د۱۹۶۰

 جمعیت آذربایج��انی ای��روان چق��در اس��ت؟. او ج�واب
 میدهد آذربایجانیهای ایروان ی��ک درص��د جمعیت ش��هر
 را تشکیل میدهند. خروشچف میگوی��د طب��ق ارق��امی

 این رقم ٪۱۹۰۰که بمن داده  ش��ده اس��ت  در س��ال 
  بوده است پس اینان چ��ه ش��ده اند؟ رئیس ارم��نی۴۳

 جواب میدهد که من نمیدانم. )به نقل از قره باغ چاپ
(۱۹۸۹پاریس 

-۲۹به موجب اخبار انجمن جغرافیایی روس )تفلیس 
 ( در سرتاسر ق��رن ن��وزدهم ارمنیه��ا۹۵  صفحه ۱۸۲۸

  ق��رار داش��تند و تنه��ا در۱۶/۵در قفق��از در اقلیت ٪
 وجود داشت. ۵۴ایروان بود که یک اکثریت ارمنی ٪

 اقزایش جمعیت ناحیه ایروان و ف��زونی ارمنی��ان ن��یز
 تنه��ا و تنه��ا پس از انتق��ال یک ص��د وس��ی ه��زار نف��ر
 ارمنی از ایران و ترکیه پس از جنگهای ایران و روس

  ص���ورت گرفت���ه۱۸۲۸-۲۹  و روس-ت���رک ۲۸-۱۸۲۶
است. 

 بدین ترتیب است ک��ه دس��تور ت��زار ب��ه الزاُرف ب��رای
 انتقال وسیع ارامنه به داخ��ل آذربایج��ان و قس��متهای
 مفتوح��ه قفق��از م��ورد اج��را ق��رار میگ��یرد و تمای��ل
 امپراتور برای افزایش هرچه بیش��تر اه��الی مس��یحی

واقعیت پیدا میکند.
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 مشروعیتی که ارمنیهای ساکن قره باغ و به نمایندگی
 آن ها ارمنیان خارج از ارمنستان از فرانسه گرفت��ه ت��ا
 کالیفزنی��ا ادع��ا میکنن��د و اکثری��تی ک��ه ب��ر طب��ق آن
 اس��تفاده از اص��ل ح��ق م��ردم ب��رای اداره خ��ویش را

پیش میکشند بدین نحوتدارک دیده شده است

قومی   بین -روابط

 در  ق���رن بیس���تم دو منازع���ه و کش���تار ق���ومی بین
 ارمنیها و آذربایجانیها اتفاق افتاده است.یکی در سال

.۱۹۱۸ دیگری در سال ۱۹۰۵
  نخس��تین برخورده��ای خش��ونت بار در۱۹۰۵در س��ال 

 باکو اتفاق افتاد. دلیل بالفاصله آن قتل ی��ک مس��لمان
 )یع��نی آذربایج��انی( بدس��ت ی��ک ارم��نی ب��ود. این
 درکیریها به مقیاس کوچکتری در ایروان و نخج��وان و
 سپس در شوشا تجدی��د ش��د. در اواخ��ر اوت ب��ار دوم
 باکو به خشونت کشیده شد و در م�اه س��پتامبر ش��هر
 کازاخ با خاک یکسان شد. بعد در گنج�ه و تفلیس ن�یز

 ۱۲۸درگیریهای خونباری اتفاق افتاد. ذر این درگیریها 
  ده آذربایجانی غارت یا ن��ابود ش��دند.۱۵۸ده ارمنی و 

 تع��داد تلف��ات ب��ه ه��زاران تن رس��ید. این وق��ایع در
 مطبوعات دنیا با لحن طرف��داری از ارمنیه��ا گ��زارش

(۱۵میگردید. )

  درگیریها سه جانب��ه ب��ود. در گ��یر و دار۱۹۱۸در سال 
 فروپاش��ی جبه��ه قفق��از روس و تش��کیل دس��تجات
 مسلح بنام نیروی ملی ارمنی تحت فرماندهی ژن��رال

  برخورده���ای۱۹۱۷آن���درانیک اُزانی���ان در دس���امبر 
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 ن��امنظم خونی��نی بین ارمنیه��ا و آذربایجانیه��ا انج��ام
 میگ��رفت ک��ه ش��دیدترین آن ه��ا در ای��روان، ارده��ان،

گنجه و قره باغ رخ داد.
 آندرانیک جنوب رود ارس را نیز در جری��ان جن��گ اول
 جهانی فراموش نکرده بود هزاران کش��ته در اورمی،
 سلماس، خ��وی و س��ایر من��اطق آذربایج��ان غ��ربی از
 مردم عادی بی سالح از بزهکاریهای اوست. ش��نیدنی
 اس��ت ک��ه در جری��ان فروپاش��ی جبه��ه قفق��از روس،
 ارمنیها که نه دولت، نه کشوری داش��تند ک��ه ص��نایعی
 هم داشته باشد و اسلحه و مهمات تولید کن��د اینهم��ه
 س��الح و م��رمی را از کج��ا ت��أمین کرده ان��د؟ روس��یه،

فرانسه، انگلیس؟ کدامیک؟ یا هرسه؟
 در باکو شائومیان )ارمنی( صدر سویت )شورا( ب��اکو
 با همکاری جانان�ه داش��ناکهای ارم�نی، آذربایجانیه�ا را
 در موض���ع درخواس���ت آتش بس ق���رار داد و پس از
 آتش بس، متح��دین داش��ناک بالش��ویکها، ب��ه غ��ارت،
 آتش سوزی و کش��تار در قس��متهای مس��لمان نش��ین

شهر آغاز کردند. 

 دک����تر نریم����ان نریم����انُف اولین رئیس جمه����وری
 آذربایجان شوروی  که مخالف همک��اری ب��ا داش��ناکها

برای مقابله با آذربایجانیها بود در این مورد
 : »حتی اگر مسلمانی بالش��ویک ن��یز چنین مینویسد 

 میبود هیچ مالحظه و ترحمی در بین نب��ود . داش��ناکها
 می گفتند ما بالشویک تشخیص نمیدهیم، مسلمان ک��ه
 هس��تی ک��افی اس��ت. آن ه��ا ه��ر ک��ه را  میخواس��تند
 کشتند. خانه ها را غارت و خالی کردند. در زیر پ��رچم
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 بالشویزم داشناکها مرتکب تمام بیرحمی ه��ا ب��ر علی��ه
 مسلمانها شدند، نه تنها مردان، بلک��ه زن��ان ب��اردار را

(۱۶نیز کشتند. )
 شائومیان که معم��ار اص��لی این کش��تار تحت عن��وان
 یک جنگ  داخلی برعلیه بگ ها و خان های ض��د انقالبی

  آوری��ل۱۳بود، سرمست از پیروزی بدس��ت آم��ده در 
 به سونارکُم گزارش میدهد که » نتایج جنگ ب��رای م��ا

عالی است«
 مجسمه استپان شائومیان مدت نزدیک به هفتاد سال

 ۱۹۸۹به اهالی باکو پوزخند میزد، تا اینکه در تابستان 
 این مجسمه ب��ه ابتک��ار ی��ک ک��ارگر آذربایج��انی پ��ایین
 آورده شد. مرکز کنونی داغلئق قره ب��اغ ک��ه ت��ا س��ال

    »خ���ان کن���دی« ن���ام داش���ت ب���ه ی���اد همین۱۹۲۳
شائومیان به استپاناکرت تبدیل شده است.

 در زم��ان حمل��ه آرتش ی��ازدهم س��رخ ب��رای اش��غال
 جمه���وری دموکراتی���ک آذربایج���ان، و متع���اقب آن
 جمهوریهای ارمنستان و گرجستان، آرتش آذربایج��ان،

  م��ارس ک���ه ش��ورش ب���زرگی از ارمنیه���ا ب��ا۲۳در 
 پش��تیبانی حک��ومت ای��روان در قره ب��اغ آغ��از ش��د، و
 فرماندهی عالی آذربایجان ب��ه ف��وریت تقریب��اً تم��امی
 آرتش را بر علیه شورشیان گسیل داشت، دیگ��ر ی��ک

عامل استراتژیک باکو در برابر مسکو نبود.
وووول��نین ب��ه اورزنیکی��دزه نوش��ت » ووووو    

ووو ووووووو  وووووووو  وو   وووو 
 ووو وووو ووووووو ووو وو وو ووو

.«ووو وووو وووووووو
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 آیا شورش ارمنیها با پشتیبانی فعال دولت ارمنس��تان
و همکاری با داشناکها جزئی از این تالش بود؟

 احساس���ات ارمنی ه���ا نس���بت ب���ه روس���یه، اعم از
 ام��پراتوری ی��ا ش��وروی در تقاب��ل ب�ا همسایگانش��ان �

حتی گرجیها� وفادارانه بوده است.
 این ام��ر قاب��ل درک اس��ت ک��ه ارمنی ه��ا ک��ه از نظ��ر
 فرهنگی و  و ق��ومی و دی��نی ب��ا م��ردم اط��راف خ��ود
 متفاوت هستند، و همیشه نیز در برابرش�ان در اقلیت
 بوده اند، بخواهند از حمایت قدرت ثالث نیرومندی که
 حد اقل از نظر دینی ب��ا آن��ان مش��ابهت داش��ته باش��د

بهره مند گردند 
 بنا به ننظ��ری، ناس��یونالیزم در بین ارمنیه��ا ب��ا کلیس��ا
 عجین شده  و قابل تفکیک از آن نمیباشد. )همانطور
که فرهنگ عرب نیز غیر از فرهنگ اسالمی نیست.(

 این امر ناش��ی از آنس��ت ک��ه ارمنی ه��ا تقریب��اً بط��ور
 مداوم از نظر سیاسی و اداری و نظامی تحت تسلط
 قدرتهای دیگر، و طوالنی تر از هم��ه، ق��درتهای ای��ران
 بوده اند، و تنها کلیسای ارم��نی ه��ویت مس��تقل آن��انرا
 نمایندگی کرده است. برخی با این تحلیل از ارمنی ها
ً  و کلیس��ا مواف��ق نب��وده و اس��تدالل میکنن��د ک��ه اوال
 کلیسای ارمنی خود انشعاباتی دارد که نمیت��وان آن��را،
 یا یکی از این شعبه ها را بعنوان نماینده ک��ل برگزی��د.
 در ثانی ارمنی هایی هس��تند ک��ه ب��ه هیچ دی��نی معتق��د

  میباشند. آنان سببکلیسانیستند، پس خارج از نفوذ 
 همبستگی ارمنیها را مطل��بی س��وای زب��ان ک��ه تع��داد

 کلیس��ایخیلی کمی از دیاس��پورا آن��را بل��د اس��ت، و 
 منش��عب میدانن��د. و آن موض��وعی تربی��تی اس��ت،
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 بدینمعنی که خانواده های ارمنی کودک��ان را از س��نین
 پ��ایین ب��ا ای��ده ع��دم اعتم��اد و نف��رت نس��بت ب��ه
همسایگان و مخصوصاً ترکها تلقین و تربیت میکنن��د.)

۲۹.)
 آمدن روسها به منطقه، بعنوان قدرت نظ��امی برت��ر،
 و مس��یحی ب��ودن این ق��درت، طبع��اً ارمنی ه��ا را در
 وضع مناسب تری قرار میداد و احساس��ات وفاداران��ه
 آنان نسبت ب��ه روس��ها را س��بب میش��د. این ام��ر ک��ه
 برای حمایت از ارمنی ها، با توج�ه ب�ه برت�ری نظ��امی
 که روسها از دوقرن قبل پیدا کرده بودن��د ی��ک نقط��ه
 قوت حساب میشود، در واقع نقط��ه ض��عف آن��ان ن��یز
 میباش��د. و ش��اید یکی از اش��تباهات ارمنی ه��ا جلب
 حمایت روس، و طرف��داری از آن ه��ا ب��ه ه��رقیمت، و
 عدم تمایل کلی برای جلب دوستی و همک��اری س��ایر

ملل همسایه بوده است.
 ولی این مانع از آن نش��ده اس��ت ک��ه آن��ان در فک��ر 

 نف��وذ ب��ه تش��کیالت و س��ازمانهای همس��ایه نباش��ند.
 نمون��ه این ام��ر وج��ود اس��تپان ش��ائومیان در رأس
 تشکیالت بالشویکی کمون ب��اکو، ی��ا مع��روفیت اینک��ه
 بنی��انگزار ی��ا یکی از بینی��انگزاران ح��زب کمونیس��ت
 آذربایج��ان میکوی��ان ارم��نی اس��ت، ی��ا م��ال ح��زب
 کمونیس��ت ای��ران میکائیلی��ان ملقب ب��ه س��لطانزاده

(.۲۹میباشد.)
 در این مطلب اخیر همسایگان ارمنستان ن�یز خ�الی 

 از اشتباه نبوده اند.همین توجه بیش از ح��د ب��ه عام��ل
 روس ارمنی ها را وا میدارد حتی در ح��ال حاض��ر ن��یز
 بخواهند که این روسها باشند که داغلئق قره باغ را در
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 اختی��ار آن ه��ا ق��رار بدهن��د. چ��ون در آنص��ورت ن��یروی
 نظامی روس را - در هر نوع حکومتی- تضمینی برای
 اس��تمرار این تمل��ک میش��مارند. هم��انطور ک��ه این
 روسها و حزب کمونیست شوروی بود ک��ه ب��ه دس��ت
 کیروف روس دبیر کل حزب کمونیست آذربایج��ان در
 آنزمان بطوریک��ه در فص��ل مرب��وط خ��واهیم دی��د این

ناحیه را از عدم بوجود آورد.
 مدیاتیزه  کردن بیش از حد این مسأله در خ��ارج ن��یز
 بهمین منظ��ور ص��ورت میگ��یرد.ت��ا از طری��ق فش��ار
 کش�ورهای غ��ربی ک��ه در ح�ال حاض�ر ]زم�ان نوش�ته
ً  شدن مقاله[ شوروی بخاطر نیازه��ایش ��� ک��ه عم��دتا
 هم اقتصادی هستند��� محت��اج همک��اری و تف��اهم آن��ان
 است. شوروی، یعنی بخش روسی شوروی و در واقع
 ق���درت نظ���امی ش���وروری را ک���ه تحت ح���اکمیت
 روسهای شوروی اس��ت عام��ل و ض��امن این انفک��اک
 س���رزمینی از آذربایج���ان و ملح���ق ک���ردن آن ب���ه

ارمنستان بنمایند.
 اما مشکل بتوان باور ک�رد ک�ه تنه�ا احساس�ات وطن
 پرس��تانه و ملت گرایان��ه ارمنی ه��ا باش��د ک��ه در ح��ال
 حاضر بر سر منطقه ای کوچک و م��ردمی در مقی��اس

  جمعیت( به خواه��د نقش۱/۲۷۰۰شوروی بسیار کم )
 چاشنی یک بمب انفجاری مهیب را ب��ازی کن��د ک��ه ن��ه
 تنها پرسترویکا و گالسنوس��ت بلک�ه ص�لح و آرامش و

جان میلیونها نفر را بباد فنا دهد.

آذربایجان   دموکراتیک -جمهوری
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 در گیرودار جنگ جهانی اول، انقالبهای فوریه و اکتبر،
 و جنگ داخلی متعاقب آن اوضاع سرتاسر امپراتوری
 روسیه و مآالً منطق��ه قفق��از دس��تخوش دگرگونیه��ای

عمیقی شد.
  در ارض روم۱۹۱۴کنگ��ره داشناکس��یون در م��اه اوت 

 تشکیل شد ک��ه در آن نماین��دگان ترکه��ای ج��وان ن��یز
  متح��د۱۹۰۸ش��رکت کردن��د. ترکه��ای ج��وان از س��ال 

 سیاس��ی داش��ناکها بودن��د. در این کنگ��ره داش��ناکها
 پیشنهاد نمایندگان ترکهای جوان عمر ن��اجی بهاال��دین
 شاکر و حلمی بگ را را در مورد اعالم وفاداری کامل
 به ترکیه قبول کرده، ولی ایده ش��ورش ض��د روس��ی
 پشت جبهه را رد کردند. خواهیم دید که اینان چگونه،
 نه تنها ایده، بلک��ه عم��ل ش��ورش پش��ت جبه��ه را ب��ر
 علیه آذربایج�ان در موق�ع هج�وم بالش�ویکها س�ازمان

دادند.
 در آذربایج��ان نماین��دگان مس��لمان در دوم��ای دول��تی
 پیوستن بی تزلزل خ��ود را ب��ه تعه��دات جنگی در کن��ار
 روسیه اعالم نمودن��د. یع��نی در این مرحل��ه ارمنی ه��ا
 وفاداری به ترکیه، و آذربایجانیها وف��اداری ب��ه روس��یه

را برگزیدند.
 قبل از این، زمانیکه پس از تس��لط دوب��اره ی ارتج��اع

  انقالبی����ون و۱۹۰۵-۷در روس����یه در براب����ر انقالب 
 روشنفکران قفقاز را نه تنها از منطقه، بلکه از ایران

  وار۱۹۱۱نیز فراری داده بود- زی��را روس��ها در س��ال 
 ایران شده و تبریز را اشغال ک��رده بودن��د- ب��رخی از
 م��ردان کم��تر ش��ناخته ش��ده در فک��ر پی ری��زی ی��ک
 سازمان سیاسی بودند که بعدها تب��دیل ب��ه بزرک��ترین
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 سازمان سیاسی آذربایجان شد. چند نفر »همت چی«
 س��ابق ب��ه ره��بری ک��ربالیی میک��ایئل زاده و عب��اس

کاظئم زاده در پی این کار بودند.
 قسمت عمده پ��یروان مس��اوات از بین روش��نفکران،

 (. مس��اوات۱۷محصلین، تجار و ص��احبکاران بودن��د. )
 بعدی که در جمهوری دموکراتیک آذربایجان به ق��درت
 رسید، ائتالفی از آنچه قبالً ذکر شد، و یک حزب جدید
 بنام عدم مرکزیت و ایجاد شده  در گنجه بود. س��ران
 این ائتالف عبارت بودن��د از رس��ولزاده، حاجینس��کی،
 رفیع بک اُف، و وکیل اُف از ب�����اکو، اوس�����وب بگ اُف،
 رستم بگ اُُف، دکتر آقازاده، و آخون��دُف از گنج��ه. چپ

یا باکو، راست یا گنجه.
 ۱۹۱۸ م��اه م��ه س��ال ۲۸ش��ورای ملی آذربایج��ان در 

 اعالم کرد که ملت جدیدی تولد یافته و اشاره کرد که
 عزم بر اینستکه ش��کل حکوم��تی آذربایج��ان مس��تقل

جمهوری دموکراتیک باشد.
 بدینترتیب اولین جمهوری در یک جامع��ه مس��لمان در

  م��اه آوری��ل۲۷دنیا بوجود آمد. ولی این جمه��وری در 
(.۱۸ توسط آرتش یازدهم سرخ سرنگون شد )۱۹۲۰

 در م��ورد واژگ��ونی جمه��وری دموکراتی��ک آذربایج��ان
 تقری���رات محم���دامین رس���ولزاده ک���ه از طری���ق
 فعالیتهای مطبوع��اتی خ��ویش در ای��ران ن��یز مش��هور
 ش��ده اس��ت ج��الب توج��ه اس��ت. ن��امبرده در کت��ابی
 »بنام عصریمیزین سیاوشی= سیاوش عصر ما« ک��ه

 توسط آرتش س��رخ۱۹۲۰پس از تسخیر باکو در سال 
 و در زمان اختفا در دهک��ده الهیج نوش��ته، سرنوش��ت
 غم انگیز جمهوری آذربایجان را به سرنوشت س��یاوش
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 »در ش���اهکار ش���اعر زبردس���ت رم���انتیزم فارس���ی
 فردوسی طوسی خالق شاهنامه« تش��بیه میکن��د. وی
 میگوید داس��تان س��یاوش بیش��تر از آنک��ه ی�ک حقیقت
 تاریخی باشد ، یک رمز شعرکونه تاریخی اس��ت. ی��ک

 سمبل است.
 ب��دلیل رواب��ط دیرین��ه ای��ران و ت��وران، اس��اطیر و
 افسانه های آنان نیز باهم مخلوط شده اس��ت چنانک��ه
 لفظ ب��اتور در ترکه��ا، باق��اتور در روس��ها، و به��ادر در
 فارسها باهم مشابه است.]و یا به عبارتی همان لفظ

واحد است[.
 از داس���تان حکیم ط���وس )فردوس���ی( ن���یز آش���کار
 می شود که باتور و بهادر قهرمان مشترک ایرانی��ان و
 تورانی��ان اس��ت. آری، س��یاوش ب��رخالف آنچ��ه ک��ه
 مش��هور ش��ده اس��ت ی��ک ای��رانی، و ی��ا ص��حیح تر ی�ک

: ایرانی خالص نیست. فردوسی گوید
جدا شد ازو کودکی چون پری؛

به چهره به سان بُت آذری
 مادر سیاوش دختر گرسیوز برادر افراسیاب اس��ت و
 پدرش کیکاوس شاه ای�ران. و این بت آذری س�یاوش
 ن���ام دارد. وی ک���ه فرمان���ده س���پاه ای���ران اس���ت
 س��رزمینهای اش��غالی را از دس��ت تورانی��ان ب��یرون
 میاورد و پس از رسیدن ب��ه م��رز ت��وران ب��ه پیش��نهاد
 صلح افراسیاب جواب مساعد داده، مورد خش�م پ�در
 ق��رار گرفت��ه، ب��ه ت��وران رفت��ه و ب��ا  ف��رنگیس دخ��تر
 افراس��یاب ازدواج میکن��د. براث��ر س��عایت س��رداران
 افراس��یاب ک��ه ت��اب دی��دن س��یاوش غ��یر ت��ورانی را
نداشتند افراسیاب فرمان به کشتن سیاوش میدهد.
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از ایران و توران بر آید خروش
جهانی زخون من اید به جوش

 رسولزاده میگوید نه تنها سیاوش که سهراب هم ک��ه
 از م��ادری ت��ورانی )تهمین��ه( فرزن��د رس��تم اس��ت
 میخواهد بین ایران و توران صلح شود و شاه ایران و
 خاقان توران را برداشته و رستم را بجایشان بگذارد.
 .ولی در هر دو حالت اینان در اثر خیانت از دو طرف

شکست میخورند.
 رس��ولزاده س��پس میگوی��د ک��ه آذربایج��ان س��یاوش
 سیاسی و تاریخی عصر ما است. سسیاوش عصر ما
 که در اثر اخذ ترقیات جدید م��ورد پس��ند علم��ای س��ؤ
 )ب��دفکر( ای��ران نب��ود و از آن غ��یر از روض��ه خوان و
 درویش و رّمال و قوافل لعنت و نفرت نمی آمد ناچار

از ایران اعراض کرده و به ترکیه مراجعه میکند. 
 در حالیکه از س��مت راس��ت ک��ابوس دنیکین و اردوی
 س���یاه وی، از س���مت جپ ل���نین ب���ا پ���رده خ���ونین
 آذربایج��ان را س��یه روزگ��ار میکردن��د، گرس��یوزهای

تورانی هم کم نبودند.
 در نتیجه، ظ��اهراً اس��تقالل آذربایج��ان س��رخ ش��ناخته
 شده، ولی نه حدودش معلوم است و ن��ه ش��روطش.
 آذربایجان اسماً مستقل، در واقع تکه ای از فدراسیون

! روسیه است یا صحیح تر یک والیت ممتاز آن
 : زی��را احک��ام ص��ادره از ج��انب رس��ولزاده نوش��ت

 میکویان ها، چورایف ه��ا، و س��االویف ها را نریمان ه��ا و
(۱۹علی حیدرها امضا میکنند )

شوراها  -حکومت
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 پس از س���قوط جمه���وری ک���ه منتف���ذترین ف���رد آن
 علیمردان بگ تُپچوباش��ئ حقووق��دان ب��ود و در زم��ان
 سقوط جمهوری برای ش��رکت در کنف��رانس ورس��ای
 در فرانسه بود  ساخت حکومتی تازه دو قوه مجری��ه
 عالی و قانونگزاری آذرِوکُم )کمیته انقالبی آذربایجان(
 بود. به استثنای باکو در بقیه مناطق ش��ورایی در ک��ار
نبود، چون شرایط مناسب برای اینکار وجود نداشت.
 حکومتی که پس از جمهوری مستقل بر سر کار آمد،
 نشانی از فعالیتهای دیگران را نیز داشت. همت چی ها
 برای بدست آوردن خودمخت��اری در ش��وراهای ح��زب
 کمونیس��ت روس��یه دس��ت ب��ه مب��ارزه وس��یعی زده و
 پیگیری و اتحاد قابل مالحظه ای از خود نش��ان دادن��د.

  ح��تی۱۹۱۸چون برای کمونیستهای روس��ی ت��ا س��ال 
 صحبت از یک آذربایجان خودمختار یک لف��ظ قبیح��ه و

(۲۰یک چیز نفرین شده بود.)
 نخس��تین رئیس جمه��وری آذربایج��ان ش��وروی دک��تر

نریمان نریمانف 
 ( بود که بسیاری از اق��داماتش در م��ورد۱۹۲۵-۱۹۷۰)

ً  آذربایجان از جمله تشکیل ی��ک دولت ش��ورایی واقع��ا
 مس��تقل از مس��کو، و سروس��امان دادن ب��ه داغلئ��ق
 قره باغ از جانب اورژنیکیدزه و کیروف دبیر کل حزب
 کمونیست آذربایجان بی اثر و بالجواب ماندند. نریمان

  در حاش��یه۱۹۲۴نریم��انف در بیس��ت هفتم م��اه م��ه 
 نامه ای خط��اب ب��ه کمیت��ه مرک��زی ح��زب کمونیس��ت

وووووووومینویس���د ک���ه » ووو  وو   وووو 
 وووووو وووو وو ووووو ووووو ووو
 ووووووو ووو و ووو ووووووو وو وو
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وووووو و  ووووو   ووووووو 
ووووووووو وو  وو   ووووووووو 

(۲۱« )ووووو 
 نریمانف یکسال بعد میمیرد. این مرگ را آذربایجانیها

مشکوک میدانند. 

 در ط��ول س��الهای حک��ومت ش��وروی طب��ق معم��ول
 دوران پس از سالیان اولیه انقالب همگی دبیرکل های
 حزب محلی ب��وده، ولی همگی دارای مع��اونین روس

  و همه دستورالعملها با امض��ای مع��اوننیز بوده اند. ]
بوده است[

 از اقدام های چشمگیری که به دو نف��ر از دب��یران ک��ل
 نس��بت میدهن��د، یکی تض��مین م��یرجعفر ب��اقراُف در
 سالهای جنگ در برابر استالین به خاطر جلوگ��یری از
 تبعی��د دس��ته جمعی ملت آذربایج��ان )مانن��د چچن ه��ا،
 تاتارها، بالکاره��ا، قره چایه�ا و….( ب�ه س��یبری اس�ت.
 استالین در نظر داشته آذربایجانیها را  که به نظر وی
 مشکوک به همکاری با آلمانها بودند، به سیبری تبعی��د

کند. 
 اق��دام دوم مرب��وط ب��ه حی��درعلی اُف اس��ت ک��ه در
 دوران دب���یر کلی خ���ویش در آذربایج���ان دانش���کده
 افسری تأسیس کرده و اهمیت این ک��ار ب��ا توج��ه ب��ه
 جریانات سالهای اخیر نیازی به توضیح ندارد. یادآوری
 این نکته ضروری است که از دوران تزاری رس��م ب��ر
 این بوده است که مس��لمانها را ب��ه دس��تگاه قش��ونی

راه ندهند. 
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 غ����یر از این دو اق����دام هیچ اق����دام چش����مگیر ی����ا
 مبتک��رانه ای از س��وی این دب��یر کل ه��ا انج��ام نگرفت��ه
 اس��ت، زی��را در واق��ع هم امک��ان ب��ه خ��رج دادن هیچ

ابتکاری را هم نداشته اند.
 نظر محمدامین رس��ولزاده در م��ورد این دب��یر کل ه��ا
 شاید درست ترین نقطه ی نظری باشد ک��ه ح�تی قب�ل
 از جا افتادن حکومت ش��وراها در قفق��از اب��راز ش��ده

(۱۹است که قبالً بدان اشاره شد )رک منبع 

) ( داقمو    قرهباغ داغلئق خودمختار ولایت

داغلئق مختار  خود  والیت  بنام  امروز  که   ناحیه ای 
 قره باغ )داقمو( شناخته می ش��ود قس��متی از قره ب��اغ
 تاریخی است که به طور ک��امالً مص��نوعی و در س��ال

  ایجاد شده است. قبل از این سال، ن��ه ت��اریخ و۱۹۲۳
نه جغرافیا از چنین محلی نام نبرده اند.

 این نوع دستکاری در سطح س��رزمینی در کش��ورهای
 مختلف ب��رای دادن اک��ثریت انتخاب��اتی ب��ه ی��ک ح��زب
 معین به عمل آمده است، ولی همیشه با اعتراض  و
 نارضایتی همراه بوده است که، البت��ه فق�ط در م�ورد
 انتخاب��ات بک��ار میرفت��ه و هیچ گ��اه قص��د تص��رف آن

 !.  ب��انی این دس��تکاری و ن��واحی را نداش��ته اس��ت
 یکی از  جریمان�����در gerrymanderدر واق�����ع تقلب،

 ۱۸۱۲فرمانداران ایالت ماساچوست آمریکا در س��ال 
 بوده است که برای به دس��ت آوردن اک��ثریت، نقش��ه
 نواحی انتخاباتی را دستکاری ک��رده اس��ت. این تقلب
 بن��ام وی در ت��اریخ آمریک��ا ثبت و س��بب ایج��اد لغت

gerrymandering .جر یماندرینق شده است
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 نگاهی به نقشه فعلی داغلئق قره باغ با خطوط رسم
 شده مانند پستاهای کفاشی نشان میدهد که منظ��ور
 از آن انباشتن جمیع ارمنیهای موج��ود آنج��ا  در داخ��ل
 این محدوده و بیرون گذاشتن آذربایجانیها و در نتیج��ه
 اک��ثریت پی��دا ک��ردن ارم��نی و متع��اقب آن ادعاه��ای
 ارضی و خودمختاری و استقالل و چسبیدن به فالنج��ا
 و ج��دا ش��دن از بهمانج��ا ب��ا اس��نتاد ب��ه ی��ک تقلب
 استالینی است. و این نشان میدهد چگون��ه در وس��ط
 منطقه مسکون تاریخی آذربایجان ناگهان یک اکثریت

ارمنی به منصه ظهور میرسد.
  سیاست ملیت ها در ید اختی��ار۱۹۲۰در اوایل سالهای 

 ژوزف ویساریوویچ یوقاشویلی استالین ق��رار داش��ت
که کمیسر امور ملیتها بود.

 سیاستهای استالین توسط اشخاصی که مورد حمایت
 وی بودن��د یع��نی اورژنیکی��دزه )گ��رجی( و ک��یروف
 )روس(ب��ه مرحل��ه اج��را در می آم��د. اس��تالین پس از
 اتم��ام ک��ار جمهوریه��ای مس��تقل قفق��از ، ش��روع ب��ه
 سازماندهی مجدد نارکومنات در مسکو کرد و بزودی
 آنرا به صورت ی��ک دولت م��وازی ف��درال در آورد. در
 اثر این تغییرات چنین قرار گذاشت ک��ه ملیته��ای غ��یر
 روس فقط از طریق نارکومنات )دس��ت نش��انده های
 اس��تالین( میتوانن��د ب��ا دولت مرک��زی ارتب��اط داش��ته

باشند.
 از طرف دیگر دستگاه ح��زبی در آذربایج��ان ش��وروی
 بطور عمده توس��ط روس��ها و ارمنیه��ا اداره میش��د و
 عالوه بر این حزب آذربابج��ان تنه��ا ح��زب کمونیس��ت
 غیر روس بود ک��ه دب��یر ک��ل آن محلی نب��ود )ک��یروف
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 روس دبیر کل ح��زب کمونیس��ت آذربایج��ان در س��ال
 بود(.۱۹۲۱

 کن��ترل ش��دیدی ک��ه اورژنیکی��دزه و کمیت��ه منطقه ای
 قفق��از تحت فرم��ان وی، )از طری��ق نظ��امی( ح��زب
 کمونیس���ت آذربایج���ان و ش���خص ک���یروف ب���ر روی
 آذربایجان اعمال میکرد در موارد مختلفی از جمله در
ایجاد والیت خود مختار قره باغ منعکس شده است. 

 دک���تر نریم���انف ک���ه معتق���د ب���ود ق���انون اساس���ی
 پیش بینی ه��ای الزم را داش��ته و نی��از ب��ه ایج��اد واح��د

  ب��ه ح��زب۱۹۲۱ ژوئیه ۱۹اداری جداگانه ای نیست در 
:  کمونیست آذربایجان خاطرنشان کرد که

وو » ووو ووو  وووووو    
وووووو وو  ووووو   ووووووووو 
ووووو وو  و  ووووو  ووووو   ووووو 
وو وو  ووو  وو  وووووو   وووووو 
وو ووووووو  وووو   ووووو 
وووووو« وووو  ووووو   .ووووووووو 
 ولی کمیت��ه مرک��زی ح��زب در آذربایج��ان بسیاس��ت

  کمیس��ر وی��ژه ای ب��رای۱۹۲۱ اکت��بر ۲۴ک��یروف در 
ووووو» ووو  وووو  وووو   ووووو 

ووو ووو وووو .« (۲۲)
 پرزیدیوم کمیته مرک��زی ح��زب کمونیس��ت آذربایج��ان

  قطعنامه زاک��رایکم اورژنیکی��دزه را۱۹۲۲در دسامبر 
 در مورد ایج��اد والیت خودمخت��ار قره ب��اغ م��ورد بحث
 قرار داده و ی��ک کمیت��ه س��ه نف��ری در ب��اره ام��ور آن

: تأسیس کرد که اعضای آن عبارت بودند از
دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان کیروف )روس(
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میرزابگیان )ارمنی(
 کراکزوف )دورگه روس- ارم��نی( ک��ه ن��ام اص��لی وی

آرمیناک نیکیتیج کراکزف میباشد. 
 ی��ک کمیت��ه هفت نف��ری ن��یز بریاس��ت ش��خص اخ��یر
 درباره عملی بودن ایج��اد داقم��و تش��کیل ش��د. ب��دین
 ترتیب کمیسیونی ک��ه ق��رار ب��ود در م��ورد سرنوش��ت
 قس��متی از خ��اک آذربایج��ان ش��وروی تص��میم بگ��یرد

(۲۳دارای هیچ عضو آذربایجانی نبود )
  ب��ه کمیت��ه مرک��زی۱۹۲۳ ژوئن ۲۰کمیت��ه مزب��ور در 

 حزب کمونست آذربایجان توصیه کرد که »قس��متهای
 کوهس�تانی و دش��ت قره ب�اغ را ب�ه عن�وان ی�ک واح��د

اداری از هم مجزا کند«
  والیت خودمختار داغلئ��ق قره ب��اغ۱۹۲۳ ژوئیه ۲۴در  

بوسیله تصویب نامه ای ایجاد شد. 
 پروفسور آلتش��تاد اس��تاد ت��اریخ ش��وروی و متخص��ص

: آذربایجان در دانشگاه ماچوست آمریکا مینویسد
و            روس،4 یک4 رهبری4 به4 آذربایجان4 کمونیست4 حزب4 عمل4 با4 ترتیب4  بدین4

مردم            به4 مراجعه4 بدون4 و4 4، آذربایجانی4 عضو4 بدون4 مرکزی4 کمیسیون4  یک4
پرولتری           دولت4 یا4 و4 آذربایجان4 پرولتاریای4 به4 حداقل4 یا4 و4  آذربایجان4

دولت         مستقیم4 حاکمیت4 تحت4 از4 قرهباغ4 کوهستانی4 قسمت4  آذربایجان،4
         . در   که بود4 شده4 ترسیم4 طوری4 قرهباغ4 داغلئق4 حدود4 شد خارج4  آذربایجان4

باشد         داشته وجود ارمنی اکثریت مخلوط، قومی ناحیه (۲۴«)این

 تیموچین حاجئ بگلی در مقاله اش س��وآل میکن��د ک��ه
 چ��را ب��ه هش��تاد ه��زار ارم��نی در داغلئ��ق قره ب��اغ

 ۵۸۰۰۰۰خودمخت���اری اعط���ا ش���ده، در حالیک���ه ب���ه 
  نفر آذربایجانی در۳۰۰۰۰۰آذربایجانی در ارمنستان و 

 گرجستان این حق داده نشده است؟ چرا شهر دربند
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  جمعیت آذربایجانی داش��ته ب��ه۹۰ ٪۱۹۲۰که در سال 
 ۱۹۴۸-۴۹داغستان داده شده است؟ چرا در س��الهای 

 یکصدهزار آذربایجانی از ارمنستان به آذربایجان تبعید
شده اند؟ 

  دب��یر۱۹۴۵حاجئ بگلی ادامه میدهد که در پاییز س��ال 
 کل حزب کمونیس��ت  ارمنس��تان ب��ه مس��کو مراجع��ه
 کرده و در خواس��ت نم��ود ک��ه داغلئ��ق قره ب��اغ را ب��ه
 ارمنستان بدهند. مالنکف دبیر کمیته مرک��زی آنزم��ان
 نظر باقراُف )دبیر کل آنزمان حزب در آذربایج��ان( را
 استفسار میکند. ب�اقراُف ب�ا این انتق�ال  ب�ه اس�تثنای
 شوشا موافقت میکن��د بش��رطی ک��ه، در ع��وض س��ه
 ناحیه همجوار مرز آذربایح��ان و ارمنس��تان ک��ه دارای
 اه��الی آذربایج��انی هس��تند ب��ه آذربایج��ان داده ش��ود.
 مس��کو دیگ��ر هیچ گ��اه این مس��أله را دوب��اره عن��وان

(.۲۵نمیکند. )

ارمنستان   وقایع -اهم
  ب��رخی از م��ورخین ارم��نی ای��ده۱۹۶۰در س��الهای 

 ارمنستان بزرگ را دوب��اره عن��وان کردن��د و م��ورخین
 آذربایجانی نیز عکس العمل نشان دادند. ابراز عقی��ده
 از ط��رف م��ورخین ارم��نی و جوابه��ای تاریخ��دانان
 آذربایجانی به این ترتیب ادامه یافتند، با این فرق ک��ه
 نوشته های ارمنی در مطبوعات شوروی چ��اپ ش��ده،
 ولی جواب آذربایجانیها اغلب اوقات ناچار به چاپ در

جراید محلی، یا بصورت جزوه های نیمه مخفی بود.
 خ��انم تام��ارا دراق��ادزه آکادمی��ک گ��رجی دانش��گاه
 آکسفورد ساکن انگلیس و نویسنده متج��اوز از پنج��اه
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 : »گویا دیگران نسبت به ارمنیها تألیف علمی میگوید
 در م��ورد نح��وه س��ازماندهی مهاجرتش��ان حس��ادت
 میکنند. مثالً تعداد ارمنیه��ا در مس��کو بیش��تر از تع��داد
 آن ه��ا در آذربایج��ان اس��ت  و بس��یاری از آن ه��ا ب��ه
 مقامات کلیدی در قدرت دست یافته ان��د و دسترس��ی
 بیشتری به مطبوعات، مثالً مطبوعات آکادمیک دارند،

و این دسترسی بیشتر از سایر اقلیتها میباشد«.
 »ب��ا اینک��ه در سیس��تم ش��وروی ت��ا این اواخ��ر کن��ترل
 شدیدی بر روی مطبوعات برقرار بوده، ولی ه��ر ک��ه
 زودت�ر رس�یده س�هم بیش�تری ب�رده و ب�رای مق�االت
 منتشره نیز حق جواب وجود ندارد. اگر یک متخصص
 آذربایجانی یا گرجی بخواه��د در هم��ان نش��ریه معت��بر
 برای مقاله یک ارمنی که ب�ه نظ�رش نادرس�ت آم�ده
 است جواب بدهد، نمیتواند اینکار را انجام بدهد. زیرا
 مقامات معتقدن�د ک�ه این ج�واب تحریک کنن�ده و غ�یر
 برادران���ه ب���وده، و منعکس کنن���ده َمحبت و اح���ترام
 سوسیالیس��تی بین ملته��ا ک��ه، ش��وروی مف��روض ب��ه

(.۲۶برقراری آن است نخواهدبود«.)
 پس از روی کار آمدن گرب��اچف و برق��راری سیاس��ت

بازسازی ، ارمنیها دوباره به تکان درآمدند . 
 پروفس���ور سویتوچفس���کی در مص���احبه ای در ژوئن

:   چنین میگوید۱۹۸۹
 رهبران ارمنی که من با آنها مکالم��ه ک��رده ام عقی��ده
 دارند ک��ه بای��د از این م��وقعیت اس��تفاده کنن��د. چ��ون
 هیچ کس نمیداند ک��ه پرس��ترویکا چق��در ادام��ه خواه��د
 یافت. برای رسیدن به ه��دف ب��ه آن ه��ا توص��یه ش��ده
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 است که از فرست سیاسی فراهم شده با اص��الحات
(.۲۷اخیر استفاده کنند. )

 شصت و دو سال پس از ابداع ن��احیه یی بن��ام داقم��و،
  نمایندگان ارمنی شورای۱۹۸۸در بیستم فوریه سال 

 منطقه یی داغلئ��ق قره ب�اغ ب�ه ج�دایی از آذربایج�ان و
الحاق به ارمنستان شوروی رأی دادند. 

  فوریه درگیریهای سومقایئت بین آذربایجانیها و۲۸در 
 ارمنیه��ا س��ی دو نف��ر کش��ته بح��ای گذاش��ت. بیس��ت

وشش نفر ارمنی و شش نفر آذربایجانی.
 در سی ویکم ماه مه همانسال تظ��اهرات عظیمی در
 ای��روان ب��رای الح��اق داغلئ��ق قره ب��اغ ب��ه ارمنس��تان

صورت گرفت.
 در دوازدهم ژوئن ن��یروی نظ��امی ب��ه ب��اکو فرس��تاده

شد.
  ژوئن ش��ورایعالی ارمنس��تان رأی ب��ه الح��اق۱۵در 

منطقه به ارمنستان داد.
  ژوئن ش�ورای ع�الی آذربایج�ان برعلی�ه الح�اق۱۷در 

منطقه به ارمنستان رأی داد.
  ژوئیه پس از اینک��ه گرب��اچف در کنگ��ره ح��زب۱۸در 

  ژوئن اظهار داشته ب��ود ک��ه۲۸کمونیست شوروی در 
 هیچگونه تغییر اس��تثنایی در س��رحدات بین جمهوریه��ا
 بعم��ل نخواه��د آم��د، پرزی��دیوم ش��ورایعالی اتح��اد
 شوروی رأی میدهد که داغلئق قره ب��اغ در مح��دوده ی

(. ۲۸آذربایجان شوروی باقی خواهد ماند.)
 ام��ا، گُرب��اُچف پس از اب��راز مخ��الفت ارمنس��تان ب��ا
 تصمیمات کنگره و شورایعالی و تمام ارگانهای ع��الی
 رهبری حزب، تصمیم به اعزام نماینده مخصوص��ی از
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 مسکو برای اداره قره ب��اغ میکن��د. و از این زم��ان ب��ه
بعد است که ابتکار عمل را بکلی از دست میدهد. 

 حواد ث خونبار بعدی تا حدود زی��ادی قاب��ل پیش��گیری
 میبودند، مشروط بر اینکه دب��یر ک��ل ب��ر س��ر مواض��ع
 اصولی و مطابق با قانون اساسی پافش��اری میک��رد.
 ولی در اثر توص��یه مش��اورین و فش��ارهایی ک��ه ب��وی
 وارد میشد، و به احتمال زیاد بن��ا ب��ه اعتق��اد شخص��ی
 خود در مورد نرنجان��دن ط��رف مس��یحی دع��وا دچ��ار
 تزلزل شده و نتوانست مواد قانون اساسی را بمورد

بگذارد. اجر

آذربایجان   وقایع -اهم
 آذربایجانیها که شاید بیش از حد به ق��انون اساس��ی و
 حقانیت تزهای خ��ود اعتم��اد پی��دا ک��رده بودن��د، خیلی

دیرتر از ارمنیها جنبیدند.
 ارمنیه��ا ب��ا دسترس��ی بوس��ایل ارتب��اطی جه��انی و
 سازماندهی مؤثری که از چندین دهه قبل ترتیب داده
 بودند در تبلی��غ نظ��رات خ��ود برت��ری کس��ب کردن��د و
 به ق��دری م��ؤثر از این حربه ه��ا اس��تفاده کردن��د ک��ه
 کوچکترین لطمه ای از نظر نفرات واعتبار جه��انی ب��ه
 آن ه����ا وار نش����ود. بطوریک����ه متهمین آذربایج����انی
 سومقایئت در اثر فشار ارمنیها و درخواست مقامات
 روس��ی در خ��ارج از آذربایج��ان محاکم��ه، محک��وم و
 اع��دام میش��وند. ولی ب��اوجود اینک��ه تع��داد کش��تگان
 آذربایجانی درگیریه��ای دوس��ال اخ��یر کم��تر از ارامن��ه
 نبوده است، هیچ نمونه یی را سراغ نداریم ک��ه کس��ی
 به اتهام کشتار آذربایجانیها در ارمنس��تان ی��ا خ��ارج از
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 آن متهم شده باشد، تا چه رس��د ب��ه اینک��ه محک��وم و
اعدام هم شده باشد.

 : اول مش��کل مش��کل آذربایجانیه��ا دو گون��ه اس��ت
 سازماندهی که خود یکی از محصوالت فرعی نبود ی��ا
 حداقل کمبود روشنفکران و یا جریانهای روش��نفکری

مورد اعتماد مردم است. 
 در دوران ترور استالینی قشر روش�نفکری آذربایج�ان
 تمام سیماهای خالق و مبارز، و مورد اعتم��اد خ��ود را
 در تبعیدگاهها، ساهچالها و در برابر جوخه ه��ای اع��دام

از دست داد. 
 اگ���ر ن���وک ش���اخهءهای ی���ک درخت را ک���ه حام���ل
 جوانه های سال بعد، و رشد درخت است قط��ع بکنن��د
 رشد طبیعی درخت متوقف شده و جوانه ه��ای بع��دی
 ب���ا انح���راف نس���بت بجهت اولی���ه رش���د میکن���د.
 روشنقکری آذربایجان در دوران وحشت سالهای قبل

از جنگ جهانی دوم بدین وضع دچار شد.
 در ح��ذف سرش��اخه های روش��نفکری آذربایج��ان در
 دوران وحش��ت پًلیس��ی اس��تالینی ش��رکت فعاالن��ه
 عناص��ر ارم��نی ب��رای قل��ع و قم��ع خام��ه روش��نفکری
 آذربایجان، و مح��روم ک��ردن آذربایجانیه��ا از این منب��ع
 اندیشه در ت��اریخ ثبت ش��ده اس��ت. ب��رخی تخمینه��ای

 هزار نفر در تص�فیه های س�الهای۴۵تاریخی از نابودی 
 وحشت استالینی حکایت میکنند. مناس��بترین فرص��ت
 ب��ه دس��ت داش��ناکهایی ک��ه بیس��ت س��ال پیش نس��ل

  در ب��اکو را ک��ه س��بب رض��ایت خ��اطر۱۹۱۸کش��ی 
 استپان شائومیان هم شده بود، ب��راه انداخت��ه بودن��د،
 افتاده بود که تیشه به ریش��ه  روش��نفکری آذربایج��ان
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 بزنن��د. حس��ین جاوی��دها، احم��د جاواده��ا، میکایئ��ل
 مشفق ها و دهها امثال آنان، و ب��رخی ب��ا خ��انواده، از
 یخچاله��ای س��یبری ب��از نگش��تند.  ارقانه��ای س��رکوب
 اس��تالینی  در آذربایج��ان   دارای فع��الین زبردس��تی
 نظیر روبن مارکاریانها، خوتن قریقوریانها ب��ود و آن��ان
 درن���ابودی روش���نفکران آذربایج���ان چ���یزی ف���رو

(.۲۹نگذاشتند. )
 روشنفکران درجه دومی که بعداً به عرصه رس��یدند 

 چون تربیت شدگان دوران انضباط ح��زبی بودن��د، ن��ه
 عظمت و جهان بینی روشنفکران اواخر قرن نوزدهم

  را داش��تند۱۹۲۰و اوایل قرن بیستم یا حتی س��الهای 
 و نه دستگاه حاکم چنین امکانی را برای آنان ف��راهم
 میس��اخت. بدینگون��ه ب��ود ک��ه،، جری��ان ب��ا اس��تثناهای

بسیار معدودی بوروکرات ساز شد.
 وقتی در اواسط سالهای هشتاد به چنین کسانی نی��از

بود می بایست با چراغ دنبالشان گشت.
 مش��کل دوم ش��کافتن دی��وار ض��خیم و بلن��د تبلیغ��ات
 منفی ط���رف متخاص���م در م���ورد وی میباش���د. این
 تبلیغ��ات در تم��ام ابع��اد آن ض��د آذربایج��انی اس��ت. و
ً  خیلی اص��رار دارد ک��ه اوالً آن��را ت��رک بنام��د و ثانی��ا
 مس��لمان. و این ه��ر دو ب��دالیل ک��امالً واض��ح و عی��نی
 ت��اریخی و سیاس��ی. در چ��نین وض��عی در اث��ر ع��دم
 دسترسی آذربایجانیها به رسانه های گروهی غرب ) و

حتی شوروی سابق( نتیجه از قبل معلوم است.
 رپرتاژها و یا اظهار نظرهای جس��ته گ��ریخته ای ک��ه از
 زبان آذربایجانیها و یا نویس��ندگان دیگ��ر و بازمان��دگان
 آذربایجانیهای رانده شده از وطن نقل ش��ده همیش��ه
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 با اظهار نظر منفی خود مطبوعات چاپ کنن��ده، و ی��ا
مقاالت طرف متخاصم همراهی میشود. 

 مظبوعات دنیای غرب بخص��وص مطبوع��ات فرانس��ه
 در وج��ود آذربایج��ان ن��ه ش��اهد من��افع اقتص��ادی و ن��ه
 نفوذ فرهنگی ب��رای خ��ویش هس��تند و بن��ابراین دلیلی
 ندارند که قضایا را بصورت ابژکتیو مطرح س�اخته،  و
 ارمنی تباران فرانسه را از خود ناراضی ک��رده و چ��ه
 بس��ا از ب��رخی امتیازه��ا هم مح��روم بش��وند. ادوارد
 س��ابلیه روزنامه نگ��ار ق��دیمی فرانس��وی داس��تانهای

جالبی از اینگونه امتیازها نقل میکرد.
 اگر در ارمنس��تان ح��زب کمونیس��ت، داشناکس��یون و
 مردم عادی و کلیسا بهر علتی که باش��دجبهه واح��دی
 دارند، در آذربایجان حزب در برابر م��ردم ق��رار دارد.
 آقای وزیرف دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان ک��ه
 از پست دیپلماتیک سفارت شوروی در پاکس��تان ف��را
 خوانده شده است، به زبان آذربایجانی مسلط نیست
 و چنانک��ه میگوین��د، یقین��اً احساس��اتش هم در م��ورد
 وطن بهمان نسبت میباشد. وقتی وی��دیوی س��خنرانی
 وزیرف دبیر کل حزب خطاب به کادرهای آن  بدست

 : عالوه مردم افتاد، موجی از خشم و انزجار بلند شد
 بر محتوای سخنان، وی به زبان روسی بهوطنان خود

سخن  میگفت. 
 مخ��الفت دب��یر ک��ل ب��ا خواس��ته های م��ردم منج��ر ب��ه
 برکناری وی می شود که پس از وقایع خ��ونین کش��تار

 ژانویه عملی میشود.۲۰باکو در 
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  ژانوی��ه می ش��ود بق��رار زی��ر۲۰وق��ایعی ک��ه منج��ر به
: است

  محاص������ره ش������هرها و ده������ات۱۹۸۹ ژوئن- ۱۳
 آذربایج����انی)داقم����و( داغلئ����ق قره ب����اغ توس����ط
 ناسیونالیستهای ارمنی و محاصره نخجوان هم��راه ب��ا

حمالت دسته های مسلح ارمنی به دهات و چوپانها.
  ژوئیه- شورایعالی اتحاد شوروی کمیسیونی ب��رای۱۲

 بررسی امور داغلئق قره ب��اغ تش��کیل میده��د. ارامن��ه
 ش��روع ب��ه اخ��راج آذربایجانیه��ا از داقم��و میکنن��د و
 نیروه��ای نظ��امی ک��ه قبالً روحی��ه خ��ود را از دس��ت
 داده ان��د ش��روع ب��ه همک��اری باآن��ان ک��رده و تم��ام
 آذربایجانیه��ا را از ده��ات ش��امیلی،حس��ن آباد، و داش

بوالت اخراج میکنند.
  اوت میتینگه��ای عظیمی ب��رای۹ اوت، ۵ ژوئی��ه-، ۲۹

 جلب توجه و اقدام سریع جهت ع��ادی ک��ردن زن��دگی
 در داقم��و از ط��رف جبه��ه خل��ق آذربایج��ان برگ��زار

میشود.
  اوت- میتینگ دویست هزار نفری در باکو خواه��ان۱۲

 اس��تقالل اقتص��ادی آذربایج�ان و ب�ر ق�راری ح�اکمیت
 آذربایجان به داقم��و میش��ود. خواس��تهای دیگ��ر آزادی
 زن��دانیان سیاس��ی، برس��میت ش��ناختن جبه��ه خل��ق و
 ایج��اد ش��رایط الزم ب��رای برگ��زاری انتخاب��ات آزاد و

دمکراتیک هستند.
  اوت- اعتصاب اخط��اری یک��روزه- عص��ر هم��انروز۱۴

میتینگ پانصدهزار نفری در باکو.
 اوت- یک میتینگ پانصدهزار نفری دیگر.۱۹
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 پس از اینکه مقام��ات ب��ه اعتص��اب اخط��اری یک ص��د
  اوت ج��واب مس��اعد ندادن��د روز۲۱-۲۲کارخان��ه در 

 چهارم سپتامبر اولین اعتصاب عمومی پس از هفت��اد
 سال آغاز شد. در شوروی کسی از این اعتصاب خبر
 نداشت.زیرا مسکو تم��ام اخب��ار آن��را سانس��ور ک��رده

بود.
  سپتامبر- جلسه فوق العاده شورایعالی آذربایج��ان۱۵

 تش��کیل می ش��ود و در این جلس��ه ک��ه مس��تقیماً از
 تلویزیون پخش می شود در برابر وزیرف که میخواهد
 جلسه را به ناکامی بکشاند رهبران جبهه خل��ق اعالم
 اعتص��اب عم��ومی میکنن��د. پس از آغ��از اعتص��اب در
 ساعت یک بامداد و پس از مشورت با مقامات الزم،
 وی و جبه��ه خل��ق برس��ر موض��وعات زی��ر ب��ه تواف��ق

: میرسند
 لغ��و کمیت��ه مخص��وص اداری در داقم��و، اص��الح م��اده
 هفت  ق��انون اساس��ی جمه��وری ک��ه ب��ر اس��اس این
 اصالحیه، هرگونه تغییر در ساختار اداری و س��رزمینی

جمهوری باید از طریق رفراندوم انجام شود
 علیرغم مخالفتها و تصادمها، رفراندومی ب��ا م��وفقیت

  جلس����ه۱۹۸۹ س����پتامبر ۲۳انج����ام میگ����یرد و در 
 فوق العاده شورایعالی اذربایج��ان ش��وروی بک��ار خ��ود
 ادمه داده و م�واد مرب�وط بح�اکمیت آذربایج�ان را در

(.۳۰قانون اساسی به تصویب میرساند.)
  جلس��ه ش��ورایعالی اتح��اد۱۹۸۹ولی روز دهم نوامبر 

 ش���وروی بس���یاری از م���واد مرب���وط ب���ه ح���اکمیت
 آذربایجان را رد میکن�د. ب�رای نمون�ه میت�وان از م�اده
 دهم اص��الحیه ن��ام ب��رد. این م��اده، زمین و ثروته��ای
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 معدنی آن، جنگلها، آبه��ا و س��ایر من��ابع ط��بیعی را در
 آذربایج����ان ش����وروی ث����روت ملی و ام����وال دولت
 جمه��وری حس��اب ک��رده و متعل��ق بم��ردم آذربایج��ان
 میداند. شورایعالی اتحاد شوروی آنرا مغ��ایر ب��ا م��اده

  قانون اساسی شوروی حساب میکند که بر طب��ق۱۲
 آن چ��نین من��ابعی را منحص��راً م��ال دولت ش��وروی

میداند.
 در واقع هم از زمان ورود فاتحانه آرتش سرخ به باکو

  چنین اموالی انحصاراً م��ال دولت ش��ووروی۱۹۲۰در 
 بوده است؛ و گرنه چگونه ممکن ب��ود ی��ک تُن نفت را

  روبل استحصال می شود ب��ا س��ه روب��ل۳۲که بقیمت 
  روب�ل خری�د. در ح�الی ک�ه قیمت۳۵اضافه در تُن، به

  دالر در هر تُن بوده است؟یا چگون��ه۱۴۰جهانی نفت 
 ممکن ب��ود یکی از ثروتمن��دترین جمهوریه��ا از نظ��ر

  میلیارد روبل کسر تجارتی۲/۵منابع طبیعی هر سال 
داشته باشد؟ 

 پنبه ای ک���ه )مط���ابق قوس���ت پالن( آذربایج���ان ب���ه
-۷۰۰جمهوریهای شوروی همسایه  خودش میفروشد 

   روبل خریداری می شود، در حالیک��ه مص��نوعات۵۰۰
  روب��ل در ه��ر تُن بخ��ود۱۲۰۰۰- ۱۳۰۰۰حاص��ل از آن 

(.۳۱این جمهوری فروخته میشود؟)
 دست آخر اینکه اگر زمین و منابع آن متعلق به خل��ق
 آذربایج���ان ب���ود و مل���ک انحص���اری دولت ش���وروی

 چگونه ممکن بود که سطح خ��اک این جمه��وری نبود،
 ۱۱۴۰۰۰ )زم��ان فتح آرتش س��رخ( ۱۹۲۰که در س��ال 

 ۸۶۷۰۰کیلومتر مربع بوده،بدون مشورت با مردم ب��ه 
(.۳۲کیلومتر مربع تقلیل یابد؟)
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حقوقی    جامعه و پرسترویکا
خلق     جبهه و شوروی -آرتش

 پس از روی ک��ار آم��دن گرب��اچف و اعالن سیاس��ت
 بازس���ازی، م���ردم ش���وروی و از آنجمل���ه م���ردم
 جمهوریهای قفقاز در انتظار این بودندکه بازسازی به
 جمهوریهای آن ها هم راه یابد. این انتظار مدتها ط�ول
 کش��ید و تنه��ا اث��ری ک��ه از این ام��ر در اذربایج��ان
 مش��اهده ش��د داس��تان الح��اق داغلئ��ق قره ب��اغ ب��ه
 ارمنستان بود که ب��ه نح��و بی س�ابقه و غ�یرمنتظره ای
 بمی��ان آم��د، ب��دون اینک��ه مقام��ات دو جمه��وری و ی��ا

دولت مرکزی بتوانند برای آن راه حلی پیدا کنند.
 تاریخ نشان خواهد داد که آی��ا این در خواس��ت الح��اق
 برای جلوگیری از راه یافتن پرسترویکا به قفقاز بوده
 اس��ت یان��ه؟ ولی ت��أثیر منفی آن بوض��وح و در ح��ال

حاضر نیز بچشم میخورد.
 حرکات دموکراتیک و استقالل طلبانه در جمهوریه��ای
 بالت نیز در این زم��ان ش��روع ش��د. ب��دالیل ت��اریخی،
 سیاس��ی و ف��رهنگی، در براب��ر این  تقاض��ا روش و
 سیاستی اتخاذ گردید که کالً مغایر ب��ا سیاس��ت اتخ��اذ
ً  شده در جمهوریهای قفقاز بود. دبیر کل حزب شخصا
 به ویلنیوس رفته و نه تنها باسردمداران، که با م��ردم
 عادی نیز به بحث و جدل پرداخت. حتی پس از اعالم
 اس��تقالل و ج��دایی از اتح��اد ش��وروی ن��یز از اع��زام
 قش���ون و خ���ونریزی خ���ودداری ش���د. در حالیک���ه
 کوچک��ترین ح��رکت م��ردم آذربایج��ان ب��ا ی��ک ح��رکت
 جنگی، از قبی��ل حک��ومت نظ��امی، تق��ویت نیروه��ای
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 انتظ�امی و دس�ت آخ�ر ن�یز ب�ا لشگرکش�ی و کش�تار
 در باکو روبرو میشد.۱۹۹۰بیستم ژانویه 

 این نوع برخ��ورد حک��ومت مرک��زی ش��وروی به م��ردم
 این سامان آنانرا عاصی تر نیز می ساخت. ب�ویژه ک�ه،
 بر خالف سالیان دراز حک��ومت ح��زبی، ج��وّ سیاس��ی

شده بود.
 پس از اعالم پرسترویکا که همراه با تصفیه مقام��ات
 باالی حزبی نیز بود، دو شخصیتی ک��ه از جمهوریه��ای
 قفقاز و آسیای میانه در دستگاه رهبری ح��زب بودن��د
 برکنار شدند. باحتمال بسیار زی��اد اتهام��ات آن ه��ا ک��ه
 مربوط به فساد و سو اس�تفاده از ق�درت ب�ود ، وارد
 ب��وده اس��ت. الکن چ��ون مقامه��ای مزب��ور ب��ه اف��راد
 دیگ��ری ک��ه از این من��اطق نبودن��د س��پرده ش��د، این
 شایعات قوت گرفت ک��ه این ب��ار روسیفیکاس��یون در
 پوشش پرسترویکا عملی میشود. اگر این امر ب��دلیل
 عدم وجود دو شخصیت در احزاب مزب��ور ک��ه بتوانن��د
 این مقامه��ا را بعه��ده بگیرن��د ب��وده، قض��یه ب��دتر هم
 میشود. زیرا حزبی که قادر نبود دو ف��رد ص��الحیت دار
 برای جایگزینی این اف��راد ت��ربیت کن��د، بطری��ق اولی

صالحیت حکومت کردن نیز ندارد.
ً  اگر قبول کنیم که دستکاه باالی خزبی در محل، کامال
 فاسد وبی صالحیت بوده اس��ت چ��را موقعیک��ه جبه��ه
 خلق آذربایجان پس از برش��مردن نارس��ائیها خواه��ان
 برکناری رؤسای فوق، و از بین ب��ردن فس��اد و ایج��اد
 حکومت منبعث از مردم می شود، جوابش ب��ه ن��یروی

نظامی حواله میشود؟
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 ش��اید این جبه��ه از مرزه��ای پرس��ترویکا فرات��ر رفت��ه
 است، مرزهایی که در ه��ر ح�ال و در عم�ل مش�خص
 میش��وند و باحتم��ال خیلی زی��اد ح��تی خ��ود دس��تگاه

رهبری نیز نمیداند که مرزهای پرسترویکا کجاست؟
 اگر فسادی در دستگاه ح��زبی وج��ود دارد نمی ت��وان
 آنرا با اعزام مأموران صالح از بین برد. هیچ فس��ادی
 بدون همکاری م��ردم از بین نم��یرود. فس��اد را م��ردم
 ایج��اد نمیکنن��د، زی��را اک��ثریت م��ردم از فس��اد زی��ان

می بینند و حقوقشان پایمال میشود.
 دستگاه مرک�زی هم�واره س�عی داش�ته اس��ت ک�ه ب�ا
 تعیین افراد از باال و تبلی��غ ب��ر روی آن��ان از این اف��راد

قهرمانان و شخصیتهایی برای مردم تدارک به بیند . 
 ولی ب���رخی از این اق���دام ها ب���ه ح���دی ناش���یانه و
 خودسرانه صورت گرفته است ک��ه ب��ا فرهن��گ م��ردم

کوچکترین سازگاری نداشته اند.
 از جمله این اقدام ها تعویض نامهای جغرافیایی است
 ک��ه ب��ه م��رور، و بخص��وص در اوان س��الهای پس از
 انقالب اکت����بر و اس����تقرار حک����ومت ش����وروی در
 آذربایج�ان عملی ش�ده اس�ت. مثالً گنج�ه ک�ه قبالً ب�ه
ُ��ل تب��دیل ش��ده ب��ود ب��ه ک��یروف، بیلق��ان ب��ه  الیزابت پ
 ژدان��ف، بیله س��وار ب��ه پوش��کین، خ��ان کن��دی ب��ه

استپاناکرت تعویض شده است.
 یکی از محالت باکو شائومیان نام گذاری شده بود ک��ه
 در جری��ان میتینگه��ای اخ��یر ش��اه اس��ماعیل خت��ایی
 نامیده شده، و نام اورژنیکی��دزه ب��ه باکئخ��انف، گنج��ه
 هم نام قبلی و تاریخی خود را بازیافته است. نامه��ای
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 دیگر نیز به مرور، ولی قطعاً اسامی ت��اریخی خ��ود را
باز خواهند یافت.

آذربایجان   خلق -جبهه
  )ماه نوامبر( علیرغم اخب��ار ی��ک۱۹۸۸در اواخر سال 

 هفته نامه، روشنفکران آذربایحانی اصرار داش��تند ک��ه
 جبهه خلق آذربایجان هنوز تش��کیل نش��ده اس��ت. ه��ر
 چند که موضوع قره باغ کاتالیزور ایجاد این جبهه بود،
 ولی نارضاییهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمینه

تشکیل آنرا فراهم میساخت.
  دکتر اعتبار محمداُف ت��اریخ۱۹۸۹ مارس ۱۴در تاریخ 

 ش���ناس دانش���گاه ب���اکو اطالع داد ک���ه گ���روهی از
 روش��نفکران، بی��انیه ای ت��دوین ک��رده و در آن  اظه��ار
 داشته اند که یک جبهه خلقی گش��وده و ب��رای آن ی��ک
 رهبری موقت نیز انتخ��اب کرده ان��د. این گ��روه اولی��ه
 روشنفکران که جبهه خلق اذربایجان مولود اقدام ها و

: فعالیت آن ها میباشد، عبارتند از
 جانبخش اومیداُف- خانم لیال یونیس اُوا- خانم ص��نوبر
 ب��اقئراُوا- ج��واد س��الم اُف- میرباب��ا باب��ایف- توفی��ق
 قاسئم اُف- پن��اه حس��ین اُف- ث��ابیت ب��اقئر اُف حکمت
 حاجئ زاده- آقام علی صادق- عیس��ا قن��براُف- نریم��ان
 ذوالفقار اُف- اُکتای افندی اُف- خانم آرزو عب��دالله اُوا-
 خ���انم زمین جب���ار اُوا- واق���ف س���ادخانُف- نج���ف
 نجف اُف- مس��لم اِل��داراُف- امین احم��داُف- زرتش��ت
 عل��یزاده- فخرال��دین آق��ایُف ک��ه همگی آذربایج��انی
 هس��تند. دونف��ز دیگ��ر از ملیت روس در تأس��یس این
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 : آن��اتولی جبه��ه اش��تراک داش��ته اند ک��ه عبارتن��د از
(۳۳گراُچف- و گئورگی تکاچنکُو )

 هم��ان روز این گ��روه اولی��ه از ریاس��ت ش��ورایعالی
 جمهوری آذربایجان تقاضا کرد ک��ه جبه��ه را برس��میت
 شناخته و آنرا به ثبت برساند. مطابق قانون اساس��ی
 آذربایجان شوروی ریاس��ت ش��ورا بایس��تی در ع��رض

سی روز باین درخواست جواب بدهد. 
  وزیُرف دبیر ک��ل ح��زب در۱۹۸۹روز سیزدهم آوریل 

 مالقات با چند نفر از این گ��روه اولی��ه اظه��ار داش��ت
 که وی هیچگونه مخالفت اساسی با جبهه ندارد، ولی
 نیاز ب��ه مطالع��ه بیش��تری دارد.  این اولین، و آخ��رین
 مالقات بین دبیر ک��ل ح��زب و نماین��دگان جبه��ه خل��ق

بود.
 در حالیک��ه مطبوع��ات رس��می در این م��ورد س��کوت
 کرده بودند وزیُرف چندین بار بطور  غ��یر رس��می ب��ه
 فعالین جبهه خل��ق  حمل��ه ک��رده  و آن ه��ا را متهم ب��ه
 رقابت با حزب و ایجاد یک ح��زب آلترن��اتیو ک��رد. ولی
 جبهه خلق در چند مورد هدف خود را هن��وز هم کم��ک
 ب��ه اص��الحات اجتم��اعی، اقتص��ادی، و ف��رهنگی در
 آذربایج����ان و ب����ه عم����ل در آوردن پرس����ترویکا در

جمهوری اعالم میداشت.
 جبهه خلق در عین ح��ال فعالیته��ای خ��ود را گس��ترش
 داده و ش��عبات خ��ود را در متج��اوز از س��ی ناحی��ه
 تأسیس کرد. مقامات رسمی به ایذأ جبهه خلق ادامه
 میدادن��د و در م��اه م��ارس پلیس از گ��ردهم آیی گ��روه
 اولیه روشنفکران در کلیسای روس��ی ب��اکو جلوگ��یری

کرد.
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  گ���روه اولی���ه هم���راه ب���ا۱۹۸۹ ژوئی���ه ۱۶در ت���اریخ 
 نمایندگان لنکران، گنجه، و سایر نواحی آذربایجان در
 کنف��رانس ب��اکو ش��رکت کردن��د. کنف��رانس قطعنام��ه
 ایج���اد جبه���ه خل���ق را تص���ویب ک���رده و از تم���ام
 شهروندان جمهوری درخواست حمایت و عضویت در
 جبهه خلق را کرد. کنفرانس دکتر ابوالفض��ل علی اُف
 را بعنوان صدر هیئت اجرائی��ه جبه��ه خل��ق آذریایج��ان
 انتخاب کرد. در بین اعضای ه��یئت اجرائی��ه نویس��نده
 مشهور صمداُغلو سردبیر ماهنامه آذربایجان و فرزن��د

صمد ورغون شاعر معروف آذربایجان قرار داشت.
 اعالم رسمی موج��ودیت جبه��ه از ط��رف بنی��انگزاران
 آن یکسال و نیم بعد از رأی نمایندگان ارمنی شورای
 منطقه یی  داغلئق قره باغ ب��ه ج��دایی از آذربایج��ان و
 الحاق به ارمنستان، نشانگر ج��و غیرسیاس��ی قبلی و
 مشکالت روش��نفکران آذربایج��ان در پیوس��تن بهم در
 خ��ارج از ح��زب و اتحادیه ه��ای رس��می میباش��د. در
 حالیکه تظاهرات و میتینگهایی که شرکت کنندگان آن
 ب��ه ص��دهاهزار نف��ر میرس��ید از م��دتها پیش جری��ان
 داشت. در واقع کارگران و دانش��جویان م��دتها قب��ل از
 روش��نفکران و نویس��ندگان ک��ه، گرفت��ار اتحادیه ه��ا و
 انجمن ه��ای رس��می بودن��د بمی��دان مب��ارزه آم��ده و
 خواس��تهای خ��ود را آش��کار ک��رده بودن��د. منته��ا این
 خواسته ها نه فرموله ش��ده ب��ود و ن��ه از مج��رای ی��ک

تشکیالت اجتماعی  سیاسی  پیش کشیده میشد.
 پیوستن کارگران و روشنفکران سرش��ناس ب��ه جبه��ه
 خلق آغاز می شود. بختی�ار واه�ابزده، سرش�ناس ترین
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 ش��اعر آنزم��ان حم��ایت خ��ود را از این جبه��ه اعالم
میکند.

 در اواخ��ر م��اه ژوئی��ه همانس��ال متج��اوز از شص��ت
 نویس��نده، ش��اعر روزنامه نگ��ار، ش��عبه جبه��ه خل��ق
 آذربایجان را در داخل اتحادی��ه نویس��ندگان آذربایج��ان

تشکیل میدهند.
 جبهه اینک محل تالقی نظرات و خواسته های م��ردمی
 می ش��ود ک��ه وس��یله دیگ��ری ب��رای اب��راز نظ��ر و

خواستهای خود ندارند.
 این جبه��ه هم��انطور ک��ه از ن��امش پیداس��ت ح��الت
 جبهه یی دارد و در بر گیرنده ی تم��ام نیروه��ایی اس��ت

که با برنامه آن موافقت کرده اند. 
 اهم هدفهای جبهه خلق آذربایجان عبارت از اقالم زیر

: میباشد
۱ً  - نیل به حاکمیت سیاسی-اقتصادی و م��دنی و م��آال

تبدیل آن به یک دولت حقوقی.
- آزادی در تمام وجوه آن.۲

 و برای رسیدن به این دو خواسته خواه��ان قط��ع ه��ر
 نوع دیکتاتوری و فاعل مایشائی است. تفکی��ک ق��وای
 س��ه گانه ق��انونگزاری، مجری��ه و قض��ائیه راه را ب��رای

رسیدن به این مطلب هموار میکند.
 اتخابات آزاد، قوای سه گانه مزبور را ت��ابع رأی م��ردم
 میسازد. اجرای اعالمیه جهانی حق��وق بش��ر اف��راد را

از تجاوزات مقامات و دستگاهها مصون  میدارد.
 جبه��ه خل��ق خواه��ان رواب��ط ط��بیعی و انس��انی ب��ا
 آذربایجان ایران است که نحوه و حیطه آن در برنامه

(.۳۴جبهه توضیح داده شده است. )
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 این خواسته های عام، مخ��رج مش��ترک تم��ام اف��راد و
 گروهه��ای ش��رکت کنن��ده در جبه��ه خل��ق آذربایج��ان
 میباشد. این امر کامالً طبیعی است که در جبهه فوق
 گرایشهای دموکراتیک، ملی و حتی مذهبی نیز وج��ود
 داشته باشد. قدرت جبهه در عام ب��ودن آنس��ت. و در
عین حال ضعف هر جبهه نیز در این امر نهفته است.
 تا زمانیک�ه خواس�تهای ع�ام در براب�ر دش�من و ی�ا در
 مورد مسئله ای مطرح است فراگیر بودن جبهه امری

ضروری و غیرقابل اجتناب است.
 در مسائل مشخص تر است که اختالف عقیده و حتی

تشتت آرأ نیز میتواند بروز کند.
 آذر بایجان شوروی سالیان درازی زندگی غیرسیاسی
 داش��ته اس��ت و ب��ر خالف آنچ��ه ک��ه ممکن اس��ت در
 وهل���ه اول ب���ه نظ���ر برس���د در جائیک���ه حک���ومت
 ایدئولوژیک و حزبی بر سرکار ب��وده اس��ت م��ردم آن
 بی خبرترین وناآگ��اهترین م��ردم از نظ��ر سیاس��ی ب��ار
 آورده شده اند. گویا حزب به نمایندگی خود گماش��ته،
 نه تنها از طرف طبقه، بلکه تمام م��ردم رنج کاره��ای
 سیاسی را بر خود هموار کرده و مردم میبایس��ت ب��ه
 زن��دگی بی دغدغ��ه و در عین ح��ال غیرسیاس��ی خ��ود
 به پردازن��د. در چ��نین محیطی ک��ه عنص��ر سیاس��ت
 یکمرتبه و شدیداً وارد زندگی روزمره مردم می شود،
 امکان هر گونه افراط و تفریط ن�یز بوج�ود میای�د. در
 آذربایجان، دو عاملی که میتوانند عالوه بر خواستهای
 دموکراتی��ک، نیروه��ا را ب��ه خ��ود جلب و ج��ذب کنن��د

 : در درجه اول و خیلی مهم  عامل ملیت و عبارتند از
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 در درجه بعدی عامل م��ذهب اس��ت، و در این ه��ر دو
عناصری از لومپنیزم مکتوم. 

 در جامعه ای که بجای آگاهی ی��افتن و آگ��اهی گ��رفتن،
 غیرسیاسی ب��ودن مطل��وب و مص��لحت ب��وده اس��ت،
 ب����روز عنص����ر ف����وق تعجب آور نیس����ت. ح����تی در
 دم��وکرات ترین جوام��ع ن��یز تحت ش��رایط معی��نی این
 عنصر بخ��واب رفت��ه اجتم��اعی ب��ه س��رعت از خ��واب

زمستانی خود بیدار میشود. 
 ب��ه نظ��ر یکی از بنی��انگزاران و امض��ا کنن��دگان اولی��ه
 اعالم موج��ودیت جبه��ه خل��ق در ح��ال حاض��ر جنبش
 وسیع عمومی سازمان یافته توسط جبهه خل��ق را دو
 خطر بالقوه تهدید میکند. اولین خطر افراد نفوذی از
 جانب دس��تگاه بوروکراس��ی ح��زبی اس��ت ک��ه ممکن
 است تالش کند کسی را در رأس جبهه قرار دهد ک��ه
 وجیه المل��ه ب��وده، ولی کن��ار آم��دنی باش��د. خط��ردوم
 تحت الشعاع ق�رار گ�رفتن تم�ایالت دموکراتی�ک درون

(۳۵جبهه توسط توده های لومپنیزه شده است. )
 ارزیابی روشنفکران آذربایجانی  در این مورد دش��وار
 است. در واقع بخشی از قشر روش��نفکری آذربایج��ان
 متکلم بروسی است و جایگاه خود را در مبارزه برای
 رهایی ملی خلق خویش را که تازه ش��روع می ش��ود،

به سرعت پیدا نخواهد کرد.
 جبهه خلق آذربایجان مبارزه دوگانه ای را پیش می��برد.
 مبارزه بیرونی مبارزه ای است ب��رای ره��ایی خل��ق، و
 طرفهای وی در این مبارزه دستگاه حزبی و دس��تگاه

دولت مرکزی است
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 مب���ارزه درونی مب���ارزه ای اس���ت می���ان عناص���ر و
 نیروهای دموکراتیک و پلورالیست و انترناسیونالیست
 خواه��ان از بین ب��ردن سیس��تم ق��دیمی و برق��راری
 سیس���تم جدی���دی ب���ر مبن���ای براب���ری اجتم���اعی از
 یکطرف؛ و نیروهای تازه کشف شده لومپن پرولتاریا
 از طرف دیگر است. این نیرو در میتینگها به شکست
 ناپذیری خود متقاعد شده است. »زمانی که نیرومن��د

هستی نیازی به تفکر نداری«
 آذربایجان دوباره در چهارراه سرنوش��ت ق��رار گرفت��ه
 است و درس��های ت��اریخ مطمئن��اً فق��ط بخ��اطر ت��اریخ

(.۳۶نیستند. )
 اعزام نیروی نظامی به  اذربایجان ه��ر چن��د ک��ه ب��رای
 جلوگیری از افت��ادن ابتک��ار عم��ل، و ح��تی ق��درت ب��ه
 دس��ت جبه��ه خل��ق آذربایج��ان ب��ود، س��ناریوی کش��ف
 هزاران قبضه سالح توسط نیروی اع��زامی در هم��ان
 هفته اول رنگ ب��اخت و معل��وم ش��د ک��ه ح��تی یکص��د
 قبضه تفنگ بیشتر جمع اوری نشده، و اغلب آن ه��ا هم

قدیمی و خارج از رده بوده اند.
 وزیر دفاع، فرماندهان نیرو و سایر مقامات حک��ومت
 مرکزی رسماً قبول کرده و اعالم نموده اند که ه��دف
 اساس��ی این لشگرکش��ی از بین ب��ردن تش��کیالت و

نفوذ جبهه خلق بوده است.
 این یک واقعیت تاریخی است که در روس��یه ب��رخالف
 س��ایر جاه��ا، سیاس��ت ادام��ه نظ��امیگری اس��ت  ون��ه
 برعکس. یع��نی وق��تی نظامی ه��ا نمیتوانن��د موفقی��تی
 بدست بیاورند صحنه را به سیاس��تمداران میس��پارند.

آن افغانستان و آذربایجان بودند. آخرین نمونه های
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 دستگاه رهبری فعلی هم از این قاعده مستثنی نبوده
 است. گرباچف ب��ا حمل��ه و کش��تار در آذربایج��ان ه��ر
 چند که مورد تأیید مقامات سیاسی کشورهای غ��ربی
 قرار گ��رفت، ولی چ��یز مهم��تری را از دس��ت داد. آن
 چ���یز امی���د و اعتم���اد م���ردم آذربایج���ان ب���ود. این
 وحش��یگری نظ��امی ک��ه در حقیقت ل��زومی نداش��ت
 مرزهای جنوبی پرسترویکا را در برابر افکار عم��ومی

جهانیان قرار داد.
 در روزه���ایی ک���ه گرب���اچف و فرمان���دهان نظ���امی
 شوروی در تدارک اعزام نیرو به آذربایج��ان و کش��تار

  ژانویه باکو بودن��د جبه��ه خل��ق و م��ردم آذربایج��ان۲۰
 م��دتها ب��ود ک��ه ب��ا حق��ایقی تلخ آشناش��ده بودن��د. این
 حق��ایق تلخ نامالیم��ات و مش��گالتی بودن��د ک��ه م��ردم
 حس میکردند ولی میبایست به ص�ورت سیس�تماتیزه
 و ارقام در معرض شناخت افکار عم��ومی و جهانی��ان

قرار گیرند.
 جبهه خلق و  روشنفکران آذربایجان از جمل��ه حق��ایق

: زیر را باطالع افکار عمومی بین المللی رسانیدند
 نفت ب��اکو ک��ه زم��انی عم��ده ترین منب��ع ان��رژی در

  نفت۱/۵سرتاس��ر اتح��اد ش��وروی ب��ود این��ک تنه��ا ٪
 شوروی را تولید میکند. و این نه بدانمعنی اس��ت ک��ه
 تولید سایر مناطق سریعاً پیش رفته، بلک��ه ب��دانمعنی
 است که این نفت شدیداً مورد استثمار قرار گرفته و
 اکنون برای استخراج آن بای��د ب��ه وس��ط دری��ای خ��زر

رفت.
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  از صنایع جمهوری ت�ابع مقام�ات جمه�وری۷که تنها ٪
  باقیمانده مستقیماً تحت نظارت مس��کو۹۳است، و ٪

و مقامات نقشه ریزی مرکزی است.
 و دست آخر آنکه درآمد س��رانه م��ردم آذربایج��ان ک��ه
 دارای هر نوع ثروت ط��بیعی اس��ت از درآم��د س��رانه
 مردم بالت که از این نظر قابل مقایسه با آذربایج��ان
 نیستند بمراتب کمتر است و حتی از درآمد فقیرترین
 جمه���وری ش���وروی از نظ���ر من���ابع ط���بیعی یع���نی

ارمنستان نیز کمتر است.
 کارخانه های موجود در آذربایجان مخصوصاً در ص��نایع
 نفت خیلی کهنه و قدیمی بوده ولی دولت مرکزی که

  این ص��نایع و صددرص��د ص��نایع نفت را در۹۳کنترل ٪
 دست دارد اقدامی برای نو کردن آن ه��ا ننم��وده و در
 عوض، مثالً کارخانه جدید پمپ سازی را که مورد نی��از
 صنایع نفت میباشد و بتازگی از آمریکا خریداری شده
 در ن��زدیکی مس��کو مس��تقر ک��رده اس��ت. در حالیک��ه
 قاعدتاً این کارخانه میبایستی جانش��ین کارخان��ه پمپ

سازی مستعمل باکو شود.
 تمام این ه��ا ب�ه جبه�ه خل��ق این امک�ان را میده�د ک�ه
 جمهوری آذربایجان را بشکل نیمه مستعمره حکومت
 مرکزی مورد شناسایی قرار دهد و رواب��ط آن��را  ن��یز

 : نفت، پشم، پنب��ه، استعماری )یعنی صدور مواد خام
محصوالت کشاورزی و ورود مواد مصنوع( بداند.

 نتیجه ی عملیات خانه گردی و توقیفه��ای خودس��رانه –
  ب��اکو۱۹۹۰ ژانوی��ه ۲۰ک��ه هم اکن��ون پس از آش��غال 

 جریان دارد - هر چه باش��د فص��لی خ��ونین در رواب��ط
 حک���ومت مرک���زی و م���ردم آذربایج���ان، و فص���لی
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 درخش��ان در مب��ارزات آزادیخواهان��ه و ح��ق طلبان��ه
مردم آذربایجان گشوده است.

احمد رحیمی

ارجاعات

 تهران۱۳۴۶- ۲۰- تجلی بخش- نادر شاه-ص.۱
- همان۲
- سویتوچفس��کی- ش��کل گیری ه��ویت ملی در ی��ک جامع��ه مس��لمان-۳

۱۹۸۷ترجمه فارسی-پاریس
- همان۴
۱۳۵۷-قائم مقامی-قائم مقام فراهانی- مقدمه -تهران- ۵
- همان۶
- همان۷
8  - Die ubersiedhung  40000  Armenie  n    در سرداری
  ۱۹۴۱- پاریس    ۹۸- رضا سرداری- تِز دکترا- ص۹
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-سویتوچفسکی هامان۱۰
 - نامه ابراهیم خلیل خان حاکم قره باغ به وزیر اعظم عثمانی ک�ه در۱۱

آن از محمدخان حاکم ایروان نیز نام میبرد.
 - مناظره پروفس��ور سویتوچفس��کی ب��ا هوانس��یان ارم��نی در مرک��ز۱۲

مطالعات ارمنی در آمریکا.
 - جواب سلیمان علی��اُرف ب��ه مقال��ه میش��ل خشخاش��یان در مجل��ه  ۱۳

France-urs ۱۹۸۸  مارس
۱۹۸۸ سال ۴۸-۴۹  نمره le  monde  musulman- تیموچین حاجئ بگلی   ۱۴
- سویتوچفسکی همان۱۵
- نریمان نریمانف از آثار برگزیده در سویتوچفسکی همان۱۶
۸۴- سویتوچفسکی همان ص ۱۷
۲۱۰- همان ص۱۸
 ۱۹۲۳- محمدامین رسولزاده سیاوش عصر ما-استانبول ۱۹
۲۲۸- سویتوچفسکی همان ص۲۰
۱۹۹۰ فوریه ۶- شارل اوریویچ- مسکو و آذربایجانیها- لوموند ۲۱
 - اُدری آلتش��تاد- پروفس��ور ت��اریخ ش��وروی )متخص��ص آذربایج��ان(۲۲

دانشگاه ماساچوست در 
  central Asian survey ۱۹۸۸- سال ۴    جلد هفتم نمره

همان- ۲۳
همان- ۲۴
تیموچین حاجئ  بگلی همان- ۲۵
۱۹۸۹ژانویه  Third world quarterly-تامارا دراقادزه- ۲۶
۱۹۸۹اوت           Report on the Ussr-سویتوچفسکی- 27
دراقادزه همان- ۲۸
 آذربایج��ان حقین��ده- صدر اتحادیه نویس��ندگان آذربایج��ان- آنار رضا- ۲۹

 ۱۹۹۹- باکو. دوشونجه لر
۱۹۹۰ژانویه -۶جلد هشتم نمره  central asian surway- لیال یونیش اُوا-۳۰
۱۹۹۰- بهار ۱ جلد سوم- نمره  AACAR bulltin- آلتشتاد- 31
۱۹۸۹- اکتبر ۲- جمشید نوری اُف- مرزهای مهحرک- آذربایجان نمره ۳۲
۳۳-Report on the Ussr  همان 
۱۹۹۰- برنامه جبهه خلق آذربایجان )ترجمه فارسی( پاریس- ۳۴
- لیال یونیس اُوا- همان۳۵
- همان۳۶
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