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قیصــری:  اندیشــه:صادق  و  تاریــخ  گــروه 
بــا  منطبــق  همیشــه  جغرافیایــی  نقشــه های 
واقعیــت نیســت، یکــی از ایــن پارادوکس هــا 
ــه  ــا اینک ــت. ب ــان اس ــوری آذربایج ــه جمه نقش
قلمــرو ایــن کشــور 89هــزار کیلومتــر مربــع 
اســت؛ یــک ســوم ایــن کشــور بــا نــام »جمهــوری 
ــن کشــور  ــرل ای ــاغ« در کنت ــا »قره ب آرتســاخ« ی
ــاکن اداره  ــی س ــردم ارمن ــت م ــه دس ــت و ب نیس
ــت  ــان حاکمی ــود،این مســئله ریشــه در زم می ش
کمونیســت ها دارد، بــه دلیــل ارتبــاط بیشــتر 
ــوروی،  ــت ش ــزب کمونیس ــا ح ــو ب ــگان باک نخب
ــب  ــز را جل ــر مرک ــتند نظ ــگان توانس ــن نخب ای
را  جنوبــی  قفقــاز  منطقــه  بیشــتر  و  کــرده 
تصاحــب کننــد و اســتان هایی  نظیــر تالــش، 
ــاغ  ــا قــره ب کردســتان ســرخ، لزگــی و آرتســاخ ی
ــی  ــتان ها ول ــن اس ــن ای ــد.در بی ــرف کنن را تص
ــر  ــه ای دیگ ــه گون ــاخ ب ــا آرتس ــاغ ی ــع قره ب وض
پیــش رفــت و مــردم درمقابــل اقدامــات نخبــگان 
باکــو مقاومــت کردنــد کــه منجــر بــه سلســله ای 
از جنگ هــای داخلــی شــد و درنهایــت جمهــوری 
ــا میانجی گــری روســیه  باکــو شکســت خــورد و ب
ــد  ــد.ولی بع ــام ش ــور،آتش بس اع ــن دو کش بی
اخیــر  ماه هــای  یــک دهــه، طــی  تقریبــا  از 
ــی شــد  ــه تنش های ــن مســئله منجــر ب ــاره ای دوب

ــگ  ــه جن ــا مرحل ــروان ت و باکو-ای
پیــش رفتند.دراین بــاره  نشــریه 
ــک  ــر ژرژی ــا دکت ــح ب ــتاره صب س
نماینــده  و  آبرامیان،تاریــخ دان 
ارامنــه جنــوب در مجلــس شــورای 
ــام داده  ــی انج ــامی گفت وگوی اس

ــد. ــی آی ــی م ــه  در پ ک
منطقــه  تاریــخ  -دربــاره 
آرتســاخ و بافــت جمعیتــی کنونــی 
ایــن جمهــوری و ریشــه هــای 
ــه  ــران چ ــن باکو-ای ــری بی درگی

نکاتــی بایــد بدانیــم؟
ــی  ــتان ایران ــک اس ــی ی ــاز جنوب ــا در قفق م
داشــتیم بــه نــام آران و شــروان کــه ایرانــی 
ــروان  ــون ش ــی چ ــای ایران ــت ه ــد و حکوم بودن
شــاهان بــر ایــن منطقــه فرمانروایــی مــی کردنــد 
و یــک منطقــه نگهبــان آتــش مقــدس؛ چــون در 
زمــان ساســانیان ســه آتــش مقــدس در ایرانشــهر 
ــدس  ــش مق ــن آت ــم تری ــه مه ــت ک ــود داش وج
ــرار داشــت.در زمــان کمونیســت  در آذربایجــان ق
ــم  ــه بزنند،اس ــران ضرب ــه ای ــه ب ــرای اینک ــا ب ه
منطقــه آران را کــه زادگاه نظامــی گنجــوی و 
ــا  ــتند ) ت ــان گذاش ــروانی بود،آذربایج ــی ش خافان
همیــن 50 ســال پیــش روســتاییان آذربایجــان به 
آنجــا آران مــی گفتنــد.( کــه بــا شــعار آذربایجــان 
ــه بزننــد و بدیــن  ــه ایــران ضرب شــمالی-جنوبی ب
ــه ذهــن  ــان ترکیســم را ب ــه کمونیســت ها،پ گون
نخبــگان آنجــا تزریــق کردنــد تــا از طریــق 
ــه  ــی علی ــگان، چالش ــن نخب ــت گرفت ــه خدم ب
ــاره ریشــه  ــران درســت کنند.درب ــی ای ــع مل مناف
جمهــوری آرتســاخ هــم بایــد بگویــم کــه بعــد از 
ــا  ــت ه ــوام و مل ــی از اق ــوروی خیل ــی ش فروپاش
مثــل تاجیــک ها،ازبــک ها،گرجــی ها،قــزاق هــا و 
... جــدا شــدند.مردم آرتســاخ کــه 85 درصدشــان 
ــرده و  ــتفاده ک ــت اس ــن فرص ــود،از ای ــی ب ارمن
اعــام اســتقال کردند.ایــن اعــام اســتقال هــم 

ژرژیک آبرامیان در گفت وگو با “ستاره صبح”: 

بیشترین کتیبه های فارسی مربوط به بعد از اسالم 
در منطقه آران و شروان قرار دارد 

ــه دلیــل کشــتارهای کمونیســت هــای باکویــی  ب
از ارامنــه بــود کــه مــردم مســلح شــدند و جنــگ 
ــان و  ــوری آذربایج ــاخ و جمه ــردم آرتس ــن م بی
ــه  ــاد ب ــت اعتم ــول نف ــه بیشــتر شــد،زیرا پ ارامن
ــت  ــه دس ــود آورده ک ــه وج ــان ب ــس را در آن نف
ــام  ــرا اع ــک مص ــد و این ــا بزنن ــن کاره ــه ای ب
ــه جمهــوری  ــق ب مــی کنــد کــه آن بخــش متعل
ــم  ــاکن آرتســاخ ه ــردم س ــان اســت و م آذربایج
ــه هیــچ وجــه حاکمیــت باکــو  مــی گوینــد مــا ب
ــوری  ــتیای جمه ــت اس ــم و تح ــی پذیری را نم

ــت. ــم رف ــان نخواهی آذربایج
جمهــوری  بــه  آران  نــام  کــه  -گفتیــد 
ــر  ــن تغیی ــل ای ــام یافت،دالی ــر ن آذربایجــان تغیی
نــام چیســت؟ بــه ایــن خاطــر اســت کــه برخــی 
از  آذربایجــان  جمهــوری  از  پیــش  محققــان 
منطقــه مســلمان نشــین جنــوب قفقــاز هــم 

ــد؟ ــرده ان ــت ک صحب
ــد  ــا بتوانن ــت ه ــه کمونیس ــر اینک ــه خاط ب
ــان  ــه در زم ــران را ک ــد و ای ــوذ کنن ــران نف در ای
ــش  ــا چال ــرب بود،ی ــوک غ ــته در درون بل گذش
ــروان  ــا آران و ش ــی آنج ــام تاریخ ــه کنند.ن مواج
اســت.آنجا یــک منطقــه متعلــق بــه ایــران بــود و 
بیشــترین کتیبــه هــای فارســی مربــوط بــه بعــد 
ــرار دارد.  ــروان ق ــه آران و ش ــام در منطق از اس
ولــی کمونیســت هــا مــی خواســتند برنامــه هایــی 
ــژادی اســت  در پیــش بگیرنــد کــه ایــن دولــت ن
و بــر تئــوری پــان ترکیســم اســتوار اســت.طبیعی 
ــان  ــا پ ــم ی ــان تورانیس ــوژی پ ــه ایدئول ــت ک اس
ــتان  ــا مغولس ــه ی ــد از ترکی ــی خواه ــم م ترکیس
یــک کشــور واحــد تشــکیل دهــد و در ایــن بیــن 
ــتان  ــتان و افغانس ــتان و تاجیکس ــران و ارمنس ای
کشــورهای مانــع بــه حســاب مــی آینــد و ســعی 
ــی از  ــر طریق ــه ه ــورها را ب ــن کش ــه ای ــد ک دارن

ــد. ــر راه بردارن س
حاصــل  هــم  اقدامــات  ایــن  از  بخشــی 
ــم  ــا ه ــت.عثمانی ه ــی هاس ــری از عثمان الگوگی

اقدامــات تنــدی علیــه ایــران و آذربایجــان انجــام 
ــی خواســت  ــی م ــت عثمان ــد و همیشــه دول دادن
آذربایجــان ایــران را تصــرف کنــد ولــی بــا واکنش 
اهالــی محلــی رو بــه رو مــی شــد.عثمانی هــا بارها 
اهالــی خــوی و تبریــز را کشــتار کردنــد و همیــن 
ــده  ــان خوان ــروز لبن ــه ام ــه ای ک ــور در منطق ط
مــی شــود،به کشــتار چهــل هــزار شــیعه مذهــب 
دســت زدند.سیاســتمداران باکــو نیــز اقداماتــی در 
پیــش گرفتــه انــد کــه ریشــه در سیاســت هــای 
خافــت عثمانــی دارد و آن هــا هــم مــی خواهنــد 
ضــد آذربایجــان ایــران فعالیــت کننــد و بــه ایــران 
ــای  ــرزمین ه ــی س ــت عثمان ــه بزنند.حکوم ضرب
ــی را از وجــود آشــوریان و ارامنــه  ارمنســتان غرب
پــاک کردنــد و ایــن قــوم را نســل کشــی  کردنــد 
ــه  ــم ادام ــو ه ــوری باک ــت در جمه ــن سیاس و ای

ــی اســت. سیاســت هــای قومــی خافــت عثمان
-لطفــا دربــاره سیاســت هــای فرهنگــی 
دولــت باکــو هــم توضیــح دهید.برخــی از تحلیــل 
گــران از واکنــش تالــش ها،تــات ها،لزگــی هــا بــا 
ــد  ــد و چن ــو گفتن ــی باک ــای فرهنگ ــت ه سیاس
وقــت پیــش هــم تظاهــرات بــزرگ شــیعیان 
در منطقــه لنکران،امنیــت ملــی ایــن کشــور 
ــه                   ــن را چگون ــما ای ــه کرد.ش ــش مواج ــا چال را ب

ــد؟ ــی بینی م
ــه یکســان ســازی فرهنگــی و  ــت باکــو ب دول
ــات  ــی ها،ت ــی ها،لزگ ــت کردها،ارمن ــودی هوی ناب
هــا و تالــش هــا اقــدام کــرد و ســعی دارد بــا یــک 
هویــت تاریخــی جعلــی همــه شــهروندان را متحد 
کنــد،در حالــی کــه ایــن امــر بــا واقعیــت منطبــق 
ــد و  ــی زن ــت م ــتیزی دس ــیعه س ــت.به ش نیس
ــد برخــورد  ــت مذهبــی دارن ــا کســانی کــه هوی ب
مناســبی ندارد.جمهــوری باکــو در میــان ایرانیــان 
ــات   ــه تبلیغ ــم ب ــا ه ــمالی م ــای ش ــتان ه و اس
ــا واکنــش اهالــی آذربایجــان  مــی پــردازد ولــی ب
مواجــه شــده و اهالــی تبریــز بــا اقدامــات  باکویــی 

هــا مخالفــت مــی کننــد.

ــای  ــه ه ــان در ده ــوالت جه ــرور تح ــا م ب
گذشــته مــی تــوان اســتنباط کرد لــزوم تحــوالت 
در کشــور ترکیــه امــری طبیعــی اســت. تحوالتــی 
کــه در دهــه 80 میــادی ســده قبــل  معــادالت 
ــه  ــاخت و موازن ــون س ــت را دگرگ ــای سیاس دنی
ــا را  ــواه دنی ــواه ناخ ــت، خ ــم ریخ ــدرت را بره ق
متاثــر نمــود و ســهم کشــورهای وابســته بــه هــر 
یــک از ابرقدرتهــای از ایــن تحــوالت بیشــتر بــود، 
کمــا اینکــه هنــوز هــم بعضــی از رجــال بر مســند 
ــده و  ــار نیام ــه کن ــن واقع ــا ای ــوز ب ــت هن حکوم
ــی از  ــرایط کاذب ناش ــا ش ــد ب ــی نماین ــعی م س
وابســتگی بــه حکومتهــا بــه حکمرانــی هــای خــود 
ــه  ــران ن ــل جب ــر قاب ــکاتی غی ــه داده و مش ادام
تنهــا بــرای ملــت خــود بلکــه بــرای منطقــه خــود 

ــد.  پیــش مــی آورن
غــرب آســیا کــه در ســال 1902 توســط 
آلفــرد ماهــان بــه نــام خاورمیانــه نامیــده شــد، در 
بــر گیرنــده کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــود. 
ــر  ــه بزرگت ــه محصــور خاورمیان ــا منطق ــا بعده ام
ــه  ــز مقال ــگار روزنامه تایم ــرول خبرن ــده و چی ش
ای در ایــن خصــوص نوشــت. همیــن امــر توجــه 
ــوف  ــه معط ــن منطق ــه ای ــی را ب ــورهای غرب کش
نمــود  بنحــوی کــه در ســال 1911 میــادی لــرد 
کــرزن در مجلــس بریتانیــا در خصــوص اهمیــت 
ایــران و ترکیــه در ایــن منطقــه ســخنرانی نمــود، 

ــرد. ــکار ب ــه را ب واژه خاورمیان
خاورمیانــه اصطــاح بــکار گرفتــه بــرای یــک 
منطقــه فرهنگــی اســت و محــدوده آن از لحــاظ 
جغرافیایــی محــدود نمــی شــود. از طرفــی دیگر با 
یــک موضــوع وحــدت بخــش کــه دین اســام می 
ــد.  ــی نمای ــن م ــه را تضمی ــد، انســجام منطق باش
بــا قبــول اختافــات از بابــت محــدوده کشــورهای 
ــد  ــی، بای ــه جغرافیای ــن پهن ــده ای ــکیل دهن تش
گفــت ایــن منطقــه در آخریــن وضعیــت خــود 22 
کشــور را در برگرفتــه اســت کــه کشــور ترکیــه را 
مــی تــوان بــه عنــوان دروازه و لــوالی آســیا و اروپا 
در نظــر گرفــت. هســتند کشــورهایی کــه بخاطــر 
ــن در  ــرار گرفت ــان ق ــود خواه ــت خ ــظ امنی حف
منطقــه غــرب آســیا بــوده کــه در ایــن زمــره مــی 
ــرد و از  ــاره ک ــوان پاکســتان و افغانســتان را اش ت
ــه  ــا ب ــه بن ــر کشــورهایی هســتند ک ــی دیگ طرف
دالیلــی مبهــم دوســت دارنــد از لحــاظ تقســیمات 
جغرافیایــی در ایــن محــدوده قــرار نگیرنــد از 
جملــه ترکیــه و قبــرس، کــه در ایــن زمــره قــرار 
مــی گیرنــد. تحــوالت چنــد دهــه گذشــته ســران 

و حاکمــان کشــور ترکیــه گــواه ایــن مطلــب مــی 
باشــد. شــاید یکــی از موانــع و مــوارد تفرقــه 
ــتگی  ــت همبس ــگیری و ممانع ــت پیش ــداز جه ان
ســازمانهای  تشــکیل  و  منطقــه  کشــورهای 
ــرای  ــم ب ــی مه ــه گام ــه ای ک ــکاری منطق هم
ایجــاد همبســتگی کشــورهای منطقــه اســت، 

عــدم تحــدد منطقــه باشــد. 
از مهمتریــن عوامــل مــورد توجــه قــرار 
قلــب  گرفتــن  قــرار  آســیا،  غــرب  گرفتــن 
ــد  ــورد تایی ــه م ــه اســت ک ــن منطق ــان در ای جه
ــد. از  ــی باش ــان م ــی جه ــان سیاس ــی دان جغراف
ــتراتژیک  ــا اس ــی ی ــوق الجیش ــر س ــی دیگ طرف
ــی  ــیه حال ــاد حاش ــل ایج ــه بدلی ــودن منطق ب
ــه  ــوری ک ــردن امپراط ــدود ک ــت مح ــکل جه ش
بــه آبهــای آزاد دسترســی نداشــت، ســالیان 
ــا  ــی و خصوص ــورهای غرب ــه کش ــادی توج متم
ایــاالت متحــده آمریــکا را بــه خــود جلــب نمــوده 
ــا جایــی پیــش رفــت کــه  اســت. ایــن اهمیــت ت
ــت کشــورهای  ــی بفکــر تقوی دولتمــردان آمریکای
منطقــه افتــاده و جهــت ایــن تقویــت برنامــه هــای 

ــد.  ــر گرفتن ــی در نظ ــی خاص حمایت
وجــود ذخایــر انــرژی از یــک طــرف و وجــود 
بازارهــای مصرفــی از طرفــی دیگــر اهمیــت 
اقتصــادی منطقــه خاورمیانــه  را محــرز مــی کند. 
منطقــه  در  امتیازاتــی  چنیــن  وجــود 
خاورمیانــه چــه از لحــاظ اقتصــادی و چــه از لحاظ 
اســتراتژیک و ژئوپلتیــک نظــر کشــورهای غربــی، 
ــرده و  ــب ک ــه جل ــه منطق ــکا را ب ــا آمری خصوص
ــت  ــت موقعی ــب و تثبی ــت کس ــور جه ــن کش ای
ــد  ــش خواه ــه پی ــی را در منطق ــود، بحرانهای خ
ــعی  ــد س ــواره بای ــه هم ــورهای منطق آورد. کش
ــتهای  ــاذ سیاس ــاد و اتخ ــاد اتح ــا ایج ــد ب نماین
همســو در مســیر تعییــن اســتراتژی بــرون رفــت 

ــد. ــدم بردارن ــا ق ــن بحرانه از ای
همچنــان کــه از عنــوان مقالــه بــر مــی آیــد، 
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت وضعیــت ترکیــه 
ــورد  ــا بحرانهــای نهفتــه م ــوان کشــوری ب بعن
بررســی قــرار گیــرد. پــس بــا توجــه بــه موقعیــت 
ــت آن  ــن عضوی ــه و همچنی ــه در خاورمیان ترکی

ــو بحــث را ادامــه مــی دهیــم.  کشــور در نات
از طرفــی  پــس از جنــگ جهانــی دوم و 
ــاع  ــدف دف ــا ه ــی و ب ــای جغرافیای ــن مرزه تعیی
ــه  ــی ب ــل 1949 پیمان ــی، در 4 آوری دســته جمع
نــام پیمــان آتانتیــک شــمالی بــا نــام اختصــاری 
ــادا  ــی، کان ــور اروپای ــت ده کش ــا عضوی ــو را ب نات

ــن  ــید. ای ــا رس ــه امض ــده امریکا ب ــاالت متح و ای
ــی و  ــام دموکراس ــت نظ ــرای تقوی ــه ب ــان ک پیم
شــعار آزادی، بــه پیشــنهاد ایــاالت متحــده آمریکا 
بــا اساســنامه 14 مــاده ای تشــکیل شــد، ترکیــه 
ــت.  ــود پذیرف ــت خ ــه عضوی ــال 1952 ب را در س
ــان،  ــن پیم ــت در ای ــرای عضوی ــه ب ــه ترکی بهان
تهدیــدات نظامــی اتحــاد جماهیــر شــوروی بود.    
بــا ادلــه موجــود در تعاریــف قبلــی مــی 
ــورهای  ــی از کش ــه یک ــور ترکی ــت کش ــوان گف ت
ــوری  ــا کش ــردد ام ــی گ ــوب م ــه محس خاورمیان
کــه دوســت نــدارد در ایــن تقســیم بنــدی 
ــد  ــر باش ــاید بهت ــد و ش ــه باش ــوی از منطق عض
ســخن اســاتید رشــته سیاســت را محترم شــمرده 
و در یــک جملــه کوتــاه بگوییــم ترکیــه کشــوری 
در خاورمیانــه کــه نگاهــش بــه ســمت خاورمیانــه 
اســت ولــی دلــش بــه ســمت اروپــا. ایــن توصیــف، 
ــه اســت. درخواســت عضویــت  وصفــی واقــع گران
ــی  ــعار جدای ــا ش ــه اروپ ــور در اتحادی ــن کش ای
ــه آن  ــه ب ــه ای ک ــور را از منطق ــن کش ــی ای طلب
تعلــق دارد محــرز مــی کنــد. اتحادیــه ای کــه در 
ــی  ــد. نظام ــی زن ــی م ــرف اول را دموکراس آن ح
ــنخیتی  ــچ س ــا آن هی ــه ب ــردان ترکی ــه دولتم ک

ندارند.  
اگــر کمــی بــه تاریــخ برگردیــم بــاز هــم بــه 
ــه منظــور  ــو ب جایــی مــی رســیم کــه پیمــان نات
ــت  ــود در جه ــای خ ــان اعض ــدت می ــاد وح ایج
ــه آن  ــوده، پای ــم ب ــارض کمونیس ــت از تع ممانع
ــوم  ــه مفه ــان ک ــر اصــل پنجــم اساســنامه پیم ب
ــج  ــی اســت و جهــت تروی ــاع دســته جمع آن دف
نظــام  دموکراســی و بــا شــعار آزادی کــه همــواره 
ــش  ــعاری بی ــان ش ــن پیم ــخ در ای ــول تاری در ط
نبــوده اســت، تشــکیل شــده اســت. البتــه نبایــد 
ــاد  ــی اتح ــه فروپاش ــه ب ــا توج ــرد ب ــوش ک فرام
ــوا  ــه ق ــوردن موازن ــم خ ــوروی و به ــر ش جماهی
ــن  ــی و ظاهــری وجــود ای ــان، هــدف اصل در جه
پیمــان اعتبــار خــود را از دســت داد. رفتــه رفتــه 
ماهیــت اصلــی آن بــرای همــگان محــرز خواهــد 
ــن  ــم ای ــه اصــل پنج ــا ب ــا اعتن ــه ب گشــت. ترکی
پیمــان ســعی مــی نمایــد قــدرت نمایــی هایــی در 
ــا توجــه  منطقــه داشــته باشــد، امــا الزم اســت ب
ــن  ــری در تدوی ــد نظ ــر تجدی ــرایط حاض ــه ش ب
سیاســتهای آتــی یــا دکتریــن سیاســت خارجــی 

ــد.  ــه نمای ــا کشــورهای منطق خــود ب
ــان  ــه می ــو ب ــا و نات ــه اروپ ــخن از اتحادی س
آمــد و عــدم پذیــرش ترکیــه در اتحادیــه یــا بهتــر 

ــه در  ــت ترکی ــای عضوی ــم رد تقاض ــت بگویی اس
اتحادیــه اروپــا. بلــه اگــر نگاهــی بســیار ســطحی 
ــام  ــو و نظ ــان نات ــیس پیم ــدف تاس ــه ه ــم ب ه
ــیم  ــته باش ــا داش ــه اروپ ــای اتحادی ــم براعض حاک
ــده ای را  ــا توجــه  هــر خوانن وجــه مشــترک آنه
ــا  ــه آنه ــل پای ــی اص ــا یعن ــای آنه ــش نظامه بخ
ــی  ــب م ــود جل ــه خ ــت دموکراســی ب ــر محوری ب
نمایــد. بــدون توجــه بــه اعتبــار دموکراســی کــه 
ــا  ــه خــارج مــی باشــد تنهــا ب ــن مقال از بحــث ای
ــزوم  ــه ل ــن وجــه مشــترک ک ــن ای در نظــر گرفت
پایبنــدی اعضــا بــه آن متضمــن عضویــت در 
ــه  ــه کشــوری ک ــن ســاختاره مــی شــود چگون ای
الفبــای دموکراســی را قبــول نــدارد ســعی در ابقــا 
ــد  ــه بای ــر از آن رفت ــا فرات ــا حضــور آن دارد؟ ی ی
ــدن تمــام عهدشــکنی هــای  ــا دی ــو ب ــم نات بگویی
ــر چــه  ترکیــه در خصــوص قواعــد دموکراســی، ب
معیــاری یــا هدفــی عضویــت آنــرا کان لــم یکــن 
ــوان  ــی ت ــرات م ــه ج ــس ب ــی دارد، پ ــام نم اع
گفــت بــازی دیگــری بــدون داشــتن قاعــده ای در 
کار اســت. و شــاید ایــن بــازی فقــط توســط یــک 
ــادات  ــی اعتق ــود و تمام ــی ش ــت م ــر هدای بازیگ
ــوال  ــر س ــی زی ــل دموکراس ــر اص ــارات ب و اعتب
ــارز و اصلــی دموکراســی  اســت. از نشــانه هــای ب
ــان آزادی  ــان اســت و از ارکان پارلم ــود پارلم وج
اظهارنظــر نماینــدگان اســت. حــال دولــت ترکیــه 
ــدادی  ــود تع ــور خ ــس جمه ــتور رئی ــه دس ــا ب بن
ــم در  ــی مبه ــه دالیل ــان را ب ــدگان پارلم از نماین
ــه را در  ــد و آزادی اندیش ــی ده ــای م ــدان ج زن
ــگاران  ــه ن ــداد روزنام ــرد. تع ــی ب ــرو م ــان ف خفق
در بنــد ایــن کشــور تنهــا بــه دلیــل خبــر رســانی 
از حــد و مــرز گذشــته اســت. اینهــا تمامــا نکاتــی 
ــات دارد.  ــی مناف ــل دموکراس ــا اص ــه ب ــت ک اس

ترکیه کشوري با بحران نهفته
تیگران داوتیان

روزه  چهــار  جنــگ 
اوایــل آوریــل و تشــدید 
ــاس  ــوط تم ــش در خط تن
ــاغ  ــر مناقشــه قراب ــار دیگ ب
را در کانــون توجــه قــرار 

اســت. داده 
ــا  ــادی ب ــال 1988 می ــه در س ــی ک جنبش
ــاز  ــی آغ ــز و آرام مردم ــالمت آمی ــات مس اعتراض
شــده بــود منتهــی بــه کشــتار و پاکســازی قومــی 
ارامنــه توســط مقامــات آذری و در نهایــت جنگــی 
ــس منعقــد شــده در ســال  ــا آتــش ب شــد کــه ب
1994 میــادی بــه صــورت موقــت پایــان یافــت.
ــس  ــش ب ــته آت ــال گذش ــش از 20 س در بی
برقــرار شــده در مناقشــه قرابــاغ بــه صــورت 
مســتمر نقــض شــده و ســایه آغــاز جنــگ همچون 
ــه  ــش از منطق ــن بخ ــر ای ــس ب ــیر داموکل شمش

ــت. ــده اس ــترده ش ــی گس ــاز جنوب قفق
ــق  ــان “ح ــود می ــی موج ــس تاریخ پارادوک
ــت  ــا” و “اصــل تمامی ــت ه ــن سرنوشــت مل تعیی
ارضــی کشــورها “ بــه عنــوان دو مفهــوم کلیــدی 
حقــوق بیــن الملــل مبنــای اصلــی مناقشــه 
قرابــاغ را شــکل داده اســت. اکثریــت ارمنــی 
ــه  ــاغ در هم ــای قراب ــاکن در مرزه ــت س جمعی
ــا  ــادی ب ــم دســامبر ســال 1991 می پرســی ده
تکیــه بــر حــق ملــت هــا بــرای تعییــن سرنوشــت 
خــود )و همچنیــن قانــون اساســی اتحــاد شــوروی 
ــی  ــروعیت حقوق ــوز از مش ــان هن ــه در آن زم ک
برخــوردار بــود( رای بــه اســتقال قرابــاغ داد و در 
پــی آن جمهــوری آذربایجــان بــا تکیــه بــر اصــل 
حفــظ تمامیــت ارضــی کشــورها جنگــی خونیــن 

ــرد. ــاز ک ــاغ آغ ــه قراب را علی
ــاغ  ــه قراب ــوع مناقش ــود در موض ــن وج ــا ای ب
ــدی  ــوم کلی ــن دو مفه ــود در ای ــس موج پارادوک

ــی باشــد. ــح م ــل توضی ــل قاب ــن المل ــوق بی حق
رویکرد تاریخی

آن چــه کــه مســلم اســت تــا پیــش از دهــه 
1990 میــادی “اصــل تمامیــت ارضــی کشــورها” 
ــن  ــق تعیی ــا “ح ــه ب ــبی در مقایس ــری نس از برت
سرنوشــت ملــت هــا” برخــوردار بــوده اســت 
ــر  ــاد جماهی ــی اتح ــس از فروپاش ــه پ در حالیک
ــیس  ــا تاس ــرق و ب ــوک ش ــابق و بل ــوروی س ش
ــای  ــوان اعض ــه عن ــتقل ب ــای مس ــوری ه جمه
جدیــد جامعــه بیــن الملــل، گرایــش حقــوق           
بیــن الملــل نســبت بــه “حــق تعییــن سرنوشــت 

ــت. ــده اس ــکارتر ش ــا” آش ــت ه مل
ــش از 20  ــر، تاســیس بی ــای اخی ــه ه در ده
کشــور جدیــد از جملــه تیمــور شــرقی، کــوزوو و 
ــی حکایــت از اهمیــت و ارجحیــت  ســودان جنوب
ــر “ اصــل  ــا” ب ــت ه ــن سرنوشــت مل “حــق تعیی

ــت ارضــی کشــورها”  دارد. تمامی
حق و اصل

تعییــن  خصــوص  در  بحــث  هنــگام  در 
متــون  در  همچنیــن  )و  ملــت  سرنوشــت 
ــا”  ــت ه ــق مل ــوان “ح ــت عن ــی( از آن تح حقوق
ــت  ــه تمامی ــه ب ــود، در حالیک ــی ش ــرده م ــام ب ن
ــوان “اصــل”  ــواره تحــت عن ارضــی کشــورها هم
اشــاره مــی شــود.از آنجائیکــه واژه هــا از اهمیــت      
ویــژه ای در قانــون گــذاری برخــودار مــی باشــند، 
ــی  ــل” اتفاق ــق” و “اص ــای “ح ــتفاده از واژه ه اس

ــد. ــی باش ــی م ــه منطق ــوده و دارای توجی نب

مناقشه قراباغ 
و پارادوکس موجود در 
دو مفهوم کلیدی حقوق 

بین الملل
روبرت مارکاریان
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