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  پيشگفتار
  

ي هـا  ي بزرگ از آن مناطقي است كـه در پـي جنـگ   ها باغ يا سرزمين باغ قره
ايـن سـرزمين پرمـاجرا    . ايران و روس، از قلمر ايران جدا و به روسيه واگذار گرديد

ـيه، از    هـا  حاكميـت هفتادسـالة كمونيسـت    چه در زمان تزارهـا و چـه پـس از    بـر روس
تـوان در   ابعـاد ايـن اهميـت را مـي    . اهميتي بسزا در منطقه قفقاز برخوردار بوده اسـت 

ـبات قـومي مسـلمانان و ارمنيـان در      تاريخ كهن اين منطقه، وضعيت طبيعي آن و مناس
ـتجو كـرد    اين سرزمين مـي  و اگرچـه ايـن سـرزمين رسـماً جزئـي از قلمـر      . تـوان جس

ـيه بشـمار مـي    ـبات اجتمـاعي و فرهنگــي و        روس ــانع مناس ــد ولـي ايـن موضـوع، م آم
  . شد باغ نمي اقتصادي ميان ايران و قره

، تغييـرات فراوانـي را تجربـه كـرد و     ها باغ در دوران حاكميت كمونيست قره
ــوري       ــب جمه ــار در قال ـتان خودمخت ــورت يــك اسـ ــه ص ـتاني آن ب بخــش كوهسـ

ــد  ــوروي درآم ــال   از . آذربايجــان ش ــي س ــان يعن ــن زم ــون   1923اي ــات پيرام مباحث
غ كوهستاني، به موضـوعي مناقشـه آميـز ميـان ارمنيـان و      با هچگونگي حاكميت بر قر

ـتاني را بـه   بـا  ههر كدام از اين اقوام ادعاي تعلق قر. تبديل شد ها آذربايجاني غ كوهس
مـي   جمهوري آذربايجان و يا ارمنستان نمـوده و بـراي مـدعاي خـود داليلـي ارائـه      

  . كنند
باغ مجال بروز نيافـت و وضـعيت    مسئلة قره ها در دوران حاكميت كمونيست

هـاي اصـالحات سياسـي در شـوروي از زبـان       پـس از آنكـه نغمـه   . موجود حفظ شـد 
ـئله سـرباز         ـيد، ايـن مس ميخائيل گورباچف آخرين رهبر اتحـاد شـوروي بگـوش رس

ـنش ميـان     طـولي نك . هاي سركوب شده، مجال بـروز يافـت   كرد و عقده ـيد كـه ت ش



 ط      تارپيشگف

 

ـپس حضـور تمـام عيـار        آذربايجانيان و ارمنيان در قره باغ به درگيري تمـام عيـار و س
ـتند     . ارتش ارمنستان تبديل شد ـيب توانس ارمنيان در طي جنگي خـونين و پرفـراز و نش

ـتاني و منـاطق پيرامـون آن را بـه اشـغال درآورنـد      با هقر كـه   1988از سـال  . غ كوهس
اي بحران آميز درآمـد، محافـل پژوهشـي در     اني بصورت مسئلهباغ كوهست مسئلة قره

ــد          ــي در خصـوص جمهـوري تـازه اســتقالل يافتـه پـي بردن . ايـران بـه وجـود خالءي
ـناخت آنـان را بـه ميـان مـي      ها استقالل جمهوري در ايـن  . آورد ي جوان ضـرورت ش

نيتـي و  باغ كوهستاني به دليل همجواري با مرزهـاي ايـران و مسـائل ام    ميان مسئله قره
  . اي برخوردار بود قومي مرتبط با آن، از اهميت ويژه

ـئله        1369نويسندگان اين مجموعه از سال  شمسـي توجـه خـود را بـه ايـن مس
آنچـه كـه   . معطوف كرده و به جمع آوري مدارك و منابع مختلف اقدام ورزيدنـد 

ر يي منسـجم د هـا  باغ پـژوهش  در اثناي كار بدست آمد، اين بود كه در خصوص قره
چـون هنـوز   . شـد  ايران انجام نگرفتـه بـود و ايـن نيـاز بصـورت كامـل احسـاس مـي        

ي آذربايجان و ارمنستان بطـور كامـل پايـان نيافتـه بـود و      ها درگيري ميان جمهوري
 1985باغ از آغاز تـا سـال    باغ مشخص نبود، بهتر ديده شد كه تاريخ قره وضعيت قره

ــل گوربـاچف      ـيدن ميخائي ــدرت رس ــان بـه ق ــدوين و عرضـه شــود  يعنـي زم ــن . ت اي
منتشـر  » بـاغ  تاريخ قـره «توسط انتشارات وزرات خارجه با نام  1376مجموعه در سال 

جاي آن دارد كه به رسم قدرداني از عنايت ويژة جناب دكتر عبـاس ملكـي   . گرديد
  . معاونت وقت وزير خارجه در انتشار آن كتاب سپاسگذار باشم

با پيشـرفت مـذاكرات   . بعاد مسئله روشن شدتري از ا با گذشت زمان ابعاد تازه
ـتة قـره          ـتر تـاريخ گذش ـيش آمـد كـه بررسـي بيش بـاغ را   صلح، مدعاهاي جديـدي پ

و همچنين مراحـل مختلـف    ها عالوه برآن نگارش سير بروز تنش. ضروري مي نمود
ـتن كتـاب اضـافه شـد        . جنگ ضرورتي انكارناپذير بود از اين رو فصـل پايـاني بـه م

عالوه بـرآن در  . نيز نگارش يافت 1994تا  1985باغ كوهستاني از  يعني حوادث قره
شـد و بايـد اصـالح     ي پيشين مطالبي بود كه گاه نقصاني در آن مشاهده ميها قسمت

ي هـا  اين اصالحات انجام شد و مطالب قابل توجه و جديـدي چـون بخـش   . شد مي



  غ نامهبا هقر     ي 

 

ـ  نقش قره«و » ها در سياست و حكومت دورة قاجار باغي نقش قره« ـيقي و  ب اغ در موس
  . به متن اصلي اضافه شد...   و » ادبيات آذربايجان

بـاغ صـورتي منسـجمتر و     با اين وصف اين سرگذشت از منطقـه جالـب قـره   
سال بر اين تكميل و تصحيح مصـروف شـد و البتـه     8زماني نزديك به . كاملتر يافت

ت مربـوط  انجام اين كار بدون وجود شوقي وافر ممكن نبود چرا كه تحمل مشـكال 
متن كتـاب بارهـا مـورد بـازخواني و تجديـدنظر      . به آن، بدون اين شوق ممكن نبود

و همچنين افـزودن مطالـب جديـد خـود كـاري بـس        ها اين بازخواني. قرار گرفت
  . پذيرفت بايست انجام مي دشوار بود كه مي

ــابع را برعهـده داشــتند       ــاب راه ور وظيفـة گـردآوري من . دوسـت گـراميم جن
منابع داخلي و خارجي تالشي وافـر نمودنـد و بـي ترديـد انجـام      بيشتر اخذ  ايشان در

در ايـن ميـان كـار تـدوين و نگـارش      . كار اين كار بدون ياري ايشـان شـدني نبـود   
ذكـر ايـن مطلـب را از ايـن نظـر الزم ديـدم كـه خواننـده         . كتاب بر عهدة بنده بود

آنچـه كـه روشـن    . ه باشـد را بشناسد و نظري درست نسبت به كتاب داشت ها مسئوليت
ـيريني و         است اينكه انتشار يك كتاب پژوهشي بـه مثابـة تولـد كـودكي اسـت كـه ش

  . ي آن نيز غافل بودها يحالوت خاص خود را دارد و صدالبته نبايد از دشوار
ــه  ــاي دانشــگاه آزاد و ســهروردي زنجــان، اســتاد   كاركنـان صــبور كتابخان ه

ـيخ محمـ     ـتاد مطهـري، ش دخياباني، تربيـت و كتابخانـة مركـزي    شهريار، رشديه، اس
تبريز كمك فراواني به انجام اين پژوهش كردند كه ابراز سپاس آنان بر بنده فرض 

ـتعداد آن    بهرحال مجموعة حاضر در معرض مطالعه و نقد قرار مـي . است گيـرد و اس
خواننـدگان گرامـي   . يي را برانگيـزد هـا  را دارد كه مورد توجـه قـرار گرفتـه و بحـث    

ــي   چنانچـه  ــد، م ــي دارن ــا مطلب ــاد و ي ــر، انتق ــاني   نظ ــه نش ــه ب ــد آن را بزرگواران توانن
shahmarasi@yahoo.com بفرستند .  

  
  پرويز زارع شاهمرسي

  الله زار. تبريز
  1386بهمن 
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  جغرافيا و طبيعت

در تركيـب   رسـماً قفقاز كـه اكنـون    جنوباست در  سرزميني 1باغ قره
اي  جلگـه  ةاين سرزمين باستاني بـه دو پـار  . جمهوري آذربايجان قرار دارد

بخش سفلي در شـمال واقـع   . تقسيم شده است) عليا(و كوهستاني ) سفلي(
گنجه مركز آن است و قسمت كوهستاني آن با عنوان رسمي شده كه شهر 

 Mountainous Karabagh" 2»باغ كوهسـتاني  استان خودفرمان قره«
                                                 

   :دنشو باغ شناخته مي نام قرها طق در جهان بامن نيا ،تحقيق نگارندگانه بنا ب.  1
راز كه مركـز آن طغرآبـاد   يي بخش مركزي شهرستان شها كي از دهستانيدر تايي روس -

   .است
  . ه كه مركز آن انزل استيشهرستان اورمة ي انزل بخش حومها دهي از دهستان -
اي است در شمال و شمالغربي چمن كالپوش كه سابقاً ايل ترك نژاد گرايلي در  ناحيه -

  .  آنجا جايگاه داشتند
  ن ياءآباد قزويدهستان قاقازان بخش ضدهي جزء  -
  . مايلي جنوب غربي غزنين 37در اي در استان كابل و  منطقه -

  شابور يشهرستان نة شيدهي از دهستان طاغنكوه بخش فد -
 .كه مورد بحث اين كتاب استقلمرو آذربايجان اي در شمال رود ارس و در  منطقه -

  :آمده است 953ص  1947كلمبيا چاپ  المعارفة دايردر .  2
Autonomous province of mountainous karabagh  

  يـا    Dağlıq Qarabağ:آذربايجـاني : ي مختلفها در زبان» قره باغ كوهستاني«نام 
Yuxarı Qarabağ ارمنـــي : Lernayin Gharabagh روســـي :Нагорно-

Карабах  )Nagornyy Karabakh  ( لهسـتاني :Górski Karaklbach   چـك: 



 قره باغ نامه     2

Autonomous District" قسمت كوهسـتاني تقريبـاً   . شود شناخته مي
مسـاحت ايـن اسـتان    . باغ را دربرگرفته است درصد كل سرزمين  قره 5/12

كيلومتر و پهنايش  120ن از جنوب به شمال ، درازاي آ1كيلومتر مربع 4388
ناحيـه   5ايـن اسـتان از    2 .كيلـومتر اسـت   60تـا   35از خاور بـه بـاختر بـين    

داراي دو . شـود  تشـكيل مـي  ) 3دره آغ، شوشا و ديزاقمارتوني،  عسكران،(
شهرك، يـك قصـبه و    5و شوشا، ) استپاناكرت(كندي ي خانها نامه شهر ب

  .روستا است 220
درجـه و   40دقيقه و  25درجه و  39موقعيت جغرافيايي بين از ديدگاه 

                                                                                                
Náhorní Karabach  اسـپانيايي :Alto Karabaj  فرانســوي :Haut-Karabagh 

ــاييGorski Karabah :مجـار  -Nagorno :هلنـدي  Kalnų Karabachas: ايتالي
Karabach رومانيايي: Nagorno-Karabah اسلواكي :Gorski Karabah  سـوئدي :

Nagorno-Karabach  آلمـاني :Bergkarabach  پرتغـالي: Nagorno-Karabakh  .
 كاراباخ: عربي

در . اند كيلومتر مربع گفته 4392و  4400كوهستاني را باغ  برخي از پژوهشگران وسعت قره.  1
 ،طبق نظر رسمي سفارت آذربايجـان در ايـران  . آمده است 4400بريتانيكا  المعارفة داير

  .كيلومتر است 4388باغ كوهستاني  مساحت قره
3. Aliyef,Egrar. Daglig  Garabag.Elm. Baku.1989.Se.3 

 63در . نامند دره را ارمنيان مارداكرت مي آغ. خواهد شد در مورد شوشا بعداً توضيح داده.   3
ايستي  –كيلومتري جنوب غربي بردع و برسرراه بردع  41كيلومتري شمال خان كندي و 

خوناشئن اكنون مارتوني ناميده . جرابرد نام داشت 1939اين شهرستان تا . سو واقع است
 41در . شهرستان شد 1930در . رفتاين نام گذاري به افتخار مياسنيكوف انجام گ.شود مي

ة فضولي و در ساحل رود خوناشـئن در دامنـ   –دام  آغة كندي، در كنار جاد كيلومتري خان
. روسـتا دارد  39شـهر و   2كيلومترمربـع وسـعت،    779ايـن شهرسـتان   . كوه واقع اسـت 

هـن  آ كيلومتري ايستگاه راه 49كندي،  كيلومتري خان 95كيلومتري باكو،  437هادروت در 
 1939قبـل از  . جنـوبي كـوه آرگـو قـرار دارد    ة رود قوزلوچاي و در دامنة هوراديز، در در

روسـتا   41يك شهر و . تشكيل شده است 1930اين شهرستان در . شد ديزاق ناميده مي
 –يـوالخ  ة شوسـ ة كندي و در كنار جاد كيلومتري شمال شرق خان 17عسكران در . دارد

باغ  ي قرهها شمال شرقي سلسله كوهة قارقار و در دامننخجوان، ساحل چپ رود  –الچين 
. شد استپاناكرت ناميده مي 1978تشكيل شده و تا  1930شهرستان عسكران در . قرار دارد

       .روستا دارد 5كارگري و ة يك قصب. كيلومترمربع وسعت دارد 920
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دقيقه طول  20درجه و  47دقيقه و  20درجه و  46و  1دقيقه عرض شمالي 30
ي قفقـاز كوچـك   هـا  از سـوي شـمال بـه كـوه     بـاغ   قـره  . شرقي قـرار دارد 

ي ها ، از باختر و جنوب به كوه)متري جاميش داغي 3724موروداغ با قله (
متر  2827متر، قيرخ قيز  2843سي به بلندي  هاي قيزقاال قله(باغ  موسوم به قره

هاي بـاختري   به كناره ،و از خاور و شمال خاور) متر 2725و بويوك كيره 
   2.پيوندد باغ مي دشت ميل مغان و دشت قره
ر روي رود ارس      3از پل خداآفرين ،حدود اين منطقه در جنوب ه پـل شكسـته ـب آغاز و ـب

به رود ) صابرآباد كنوني(ر است كه در روستاي جواد ورود ك ،باغ در خاور مرز قره. پذيرد پايان مي
و   4ر بوجود آورده استكورود  حد شمالي را از مرز ايالت گنجه تا ،رود گوران. پيوندد ارس مي

. شـوند  اين سرزمين در باختر شناخته مي ةريكلي به عنوان پايانك، سالوارتلي و اَي كوشبها كوه ةقل
اين . قرار داردكور  قفقاز كوچك و رودهاي  هاي شمال خاوري كوه ن دامنهقازاخ ب –دشت گنجه 

ـايين   هاي  دشت در شمال باختري به زمين ـارتلي پ ه    ) در گرجسـتان (هموار ك و در جنـوب شـرقي ـب
  . متر از سطح دريا در نوسان است 550تا  100بلندي اين دشت از . شود باغ محدود مي دشت قره
قسـمت تقسـيم    5و ارس بـه  كـور  هـاي   ارس توسط رود -ركو ةجلگ

هـاي   ارتفاع قسمت. ميل، مغان و ساليان باغ، شيروان، قرههاي  دشت: شود مي
در سواحل خزر (شرقي و مركزي جلگه، پايينتر از سطح درياي آزاد است 

                                                 
ن به دست آمده به صورت تقريبي و توسط نگارندگا ،طول و عرض جغرافيايي گفته شده.  1

. اميراحمـديان، بهـرام  : ك.قفقـاز ن ة براي آگاهي از مختصـات جغرافيـايي منطقـ    .است
  1381. تهران. سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح. جغرافياي كامل قفقاز

 1374. تهران. نشر وزارت خارجه. جمهوري آذربايجان. اسدي كيا، بهناز - 
مطالعات آسياي مركزي و  .اغ در مسير تاريخ ايرانب نگاهي به قره. تكميل همايون، ناصر.  2

 61ص. 1شماره. 2سال. قفقاز
ي واقع در آن و ها ارتباطات ميان دو سوي رود ارس، پلة گذشتة براي آگاهي بيشتر دربار.  3

  :ك.پل خداآفرين ن
 1374. تبريز. انتشارات نيا. ارس در گذرگاه تاريخ. حافظ زاده، محمد -

3.Javanshir garabagi, mirza jamal. Garabag tarikhi. Yazichi. Baku. 
1989. Se. 107-108  
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در سواحل خزر (شرقي و مركزي جلگه، پايينتر از سطح درياي آزاد است 
 200شيبدار به حدود هاي  و دشت ها كوه ة، در دامن)متر پايينتر از دريا 28تا 
محل تالقي دشت . (رسد متر مي 400تا  300و بعضي جاها به ) در شمال(ر مت
زيـادي  هـاي   و گـودي  هـا  باغ بريـدگي  در دشت قره) ها كوه ةباغ و دامن قره

باغ باال و  شيروان باال، قره(آبياري هاي  كانال ةدر اين جلگه شبك. وجود دارد
. ندهست شور زيرزميني آن عمدتاًهاي  آب. احداث شده است) مغان بزرگ

) مغان و ساليان ـ باغ  قره  ـميل  ـشيروان (زهكشي هاي  و كولكتور ها كانال
  . كشيده شده است

آب و هـوايي معتـدل گـرم،     ةبه سه منطق ،اين ناحيه از ديدگاه اقليمي
ي آن را هـا  درصـد زمـين   33 هـا  جنگـل . شود معتدل سرد و سرد تقسيم مي

اي همچون گردو، سيب، گالبـي،   هدرختان ميو ها پوشانده و در اين جنگل
ي ها زمستان ،اي ي كوهپايهها زمين. اند گوجه سبز و زغال اخته پرورش يافته

متوسط . ي بلند اقليمي سرد دارندها ي ماليم و كوهستانها خشك و تابستان
تا  3 ها درجه سانتيگراد، بلندي 5/0تا  2ها در دي ماه  درجه حرارت كوهپايه

   1 .درجه است 15تا  14و  25تا  16اد بين درجه و در ماه خرد 4
ميليمتر و  550تا  400 ها ها و دشت به طور ميانگين هر سال در كوهپايه

بارندگي در رشـته كـوه   . بارد ميليمتر باران مي 900تا  800بين  ها در بلندي
فشـاني آن در بهـار، اوايـل تابسـتان و پـاييز صـورت        باغ و فالت آتـش  قره
هاي آتشفشاني  متر يا قله 5000هاي بلندتر از  سرزمين كوهدر اين . گيرد مي

همچون اي رشـته كـوه   هـا  بلنـدي . انـد  ك برافراشـته لبروس يا البروز و كازب
 2300تـا   2000ي هـا  دربلنـدي . موروداغ سراسر سال پوشيده از برف اسـت 

كور  در سواحل رود .اند زارهاي آلپي و نيمه آلپي گسترش يافته سبزه ،متري
بلـوط گرمسـيري،   (زارهاي كوچك توغـاي   اي موارد ارس، بيشه پاره و در

                                                 
  15ص.1372. ر ارك تبريزنش. باغ در چشم انداز تاريخ قره. بهراد، عبداالحد.  1
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هـاي   بـاغ جنگـل   و در دشـت قـره  ) داررتبريزي، بيد، سـنجد، گـز، بيـد خـا    
ايـن سـرزمين از    1. وجـود دارد ) درخت بن و بلوط گرمسيري(گرمسيري 

چــاي،  ، اينجـه 2رچـاي رتَهــاي تَ بـا شـاخه  (كــور رودهـاي بـزرگ همچـون    
) چاي و قوروچاي نلَهاي كوند با شاخه(و ارس ) ايچاي و قارقارچ خاچين
   3.گيرد بهره مي

هاي كوه بيسال در تركيه سرچشمه گرفته و به درياي خزر  ارس از دامنه
هاي زيرزميني و برف تغذيه شده و آب آن از  آب ةارس به وسيل. ريزد مي

ر بخش اين رود قابل كشتيراني نبوده و د. آيد مارس تا ژوئن كامالً باال مي
كيلومتر و  1072درازاي آن . گيرد براي آبياري مورد استفاده قرار مي ،پاييني

   .كيلومتر مربع است 102000رود  ةمساحت حوض
در گرجستان، جمهوري آذربايجان  ،كيلومتر 1364با درازاي كور رود 

آن  ةحوض. آيد قفقاز به شمار مي ةو تركيه جريان داشته و درازترين رودخان
درصـد،   36بـرف   ،در تأمين آب ايـن رود . يلومتر مربع پهنا داردك 18800
درصـد   14هـاي يـخ    درصد و توده 20درصد، باران  30ي زيرزميني ها آب

ئوير و مخزنـي بـا   تأسيسات مهم برق هيدروالكتريك مينگه چِ. سهم دارند
كيلومتر مكعـب   16كيلومتر مربع و حجمي نزديك به  605مساحت حدود 
  . ساخته شده است بر روي اين رود

                                                 
تاريخي و ة پيشين: باغ قره -ي آن سوي ارسها سرزمين. ، بهرام)اميراحمديان( اميراحمدي.  1

ــ. هـاي درگيـري   ريشـه  .  78ص. 72-71ة شــمار. ياسـي و اقتصـادي  اطالعـات س ة مجل
مطالعات آسياي ة مجل. بررسي رويدادها: باغ از ديرباز تاكنون قره. اميراحمديان، بهرام

. باغ قرهة آذربايجان و مسئل. امير احمديان، بهرام. 1373بهار . 4ة شمار. مركزي و قفقاز
 1369سال . 23ة شمار. رشد جغرافياة مجل

باغ راببينـي، بـه وادي ترترچـاي     خواهي قره اگر مي«:ياني گفته استمة يك جهانگرد سد.  2
ايـن  . اين وادي از نظر جغرافيا و طبيعت، جايگاهي ويژه در قفقاز كوچك دارد. »سربزن

دره كه محل گذر كوچ روان از ييالق به قشالق است، آثاري از حوادث بسيار بر خـود  
 .     دارد

 . رودخانه است يعنيق رود و چاياليعني چاي در تركي .  3
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در ارتفـاع   لـين قايـا  محلـي بـه نـام گَ   (بـاغ    هاي قـره  رود ترتر از بلندي
اين  1.آورد را به وجود ميكور رود  چپ ةسرچشمه گرفته و شاخ) متر3120
ي ها از آب. آبريز دارد ةكيلومتر مربع حوض 2650كيلومتر درازا و  184رود 

از اين رود براي آبياري . آيد  ميزيرزميني تغذيه شده، از آوريل تا ژوئن باال
 دره ر، آغجلباين رود در نواحي كَ. شود ي كشاورزي بهره گرفته ميها زمين
بوده و ارتفاع باغ  در دشت قره ،جريان پايين دست آن. ردع جريان داردو ب

  . متر است 3رود در مصب 
بـه  . هاي بسياري وجود دارند درياچه ،باغ  ي پست و بلند قرهها در زمين

 متـري،  2729در ارتفـاع   ي آتشفشـاني ايـن ناحيـه   هـا  طـور مثـال در بلنـدي   
متر جـاي   8كيلومتر مربع و ژرفاي  5ل با مساحت آال گؤاي به نام  درياچه

 .هـاي يـخ در قفقـاز اسـت     پديد آمده از توده ةگرفته كه بزرگترين درياچ
 9/2تـرين قسـمت آن    كيلـومتر و پهـن   7/3درازي اين درياچه حداكثر بـه  

ي هـا  ي شاه بلوطي رنـگ، خـاك  ها باغ را خاك  خاك قره 2.كيلومتر است
اي رنگ، كوهستاني، جنگلـي خاكسـتري رنـگ،     كوهستاني، جنگلي قهوه

  . دهند ها تشكيل مي كوهستاني، استپي سياه رنگ و ديگر گونه
در (سرب، نقـره، آزبسـت   هاي پربار روي، مس،  اين ناحيه داراي كان

ي هـا  باروت، مرمر، تراورتن، گچ، گـل نسـوز، سـنگ    ،)ساري باباي شوشا
 دار دار و كربن دني گازدار، آهنآب مع ةچشم 120آسياب و تعداد بيش از 

هـاي   تـوان بـه چشـمه    كـه مـي   باشـد  مـي ) به ويژه در نزديكي شهر شوشـا (
در نواحي كلبجر و . سو، شيرالن، توغ، كيرس و زرداناشن اشاره كرد تورش
كلبجـر معـادن شـوربوالق و     ةدر ناحيـ . جود داردمعادن مس و ،بيگ گئده

                                                 
. 1376. انتشارات وزارت امور خارجه. جغرافياي قفقاز. ، بهرام)اميراحمديان( اميراحمدي.  1

 36ص. تهران
. 5و 2صص . 1374. تهران. وزارت امور خارجه. جمهوري آذربايجان. اسدي كيا، بهناز.  2

 . 1382تابستان . 1ة شمار. تبريز. آرانة مجل .جغرافياي جمهوري آذربايجانهمچنين 
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ايستي «آب معدني  1.داراي منابع غني جيوه بوده و بسيار معروفند ،آقاياتاق
كم نظيـر، معروفيـت   هاي  به جهت دارا بودن ويژگي 2كلبجر ةناحيدر » سو

  . شود برداري مي آن بهره% 10جهاني دارد ولي از 
 1500تـا   500بـين  % 86متـر،   500ي تا ها در بلندي% 10باغ  جمعيت قره

متـر بـاالتر از سـطح     2000در بيش از % 1متر و  2000تا  1500بين % 3متر، 
سرزميني پهناور،  ةباغ به گون در جغرافياي تاريخي از قره 3 .اند دريا پراكنده

ي هـا  ي طبيعـي و زيبـا، جنگـل   هـا  شمال ارس بـا يخچـال   گذرناپذيربلند و 
ي سر به ها كوه ةجاودان ةي گوناگون در سايها پوشيده از درختان و رستني
در كتاب هفت كشور يا صوراالقاليم كـه در   4.فلك كشيده ياد شده است

   5.باغ در اقليم خامس ياد شده است نوشته شده ، از قره 748سال 
در آغـاز سـلطنت آغ قويونلوهـا آمـده و      ،باغ براي نخستين بار نام قره

 ةنوشـت  القلـوب  ةنزهـ و كتـاب   6ردهمچهـا  ةنگار گرجي سـد  سپس در گاه
بـاغ نخسـتين بـار توسـط      ام قرهن 7. ذكر شده است حمداهللا مستوفي قزويني
 (cev aigi)م به صورت ترجمه شده به ارمنـي  12 ةساموئل آنوي در سد

كمي پس از آن تووما آردزروني اين نام را به صـورت اصـلي و   . برده شد
                                                 

  :و 425ص. جغرافياي كامل قفقاز.  1
tarikhi. Azarnashr. Baku. 1992.se 16  Baikara, hosein. Azerbaijan 

istiglal mubarizasi  
 -بـردع ة آهن بردع ، كنـار جـاد   كيلومتري ايستگاه راه 139كيلومتري باكو،  458كلبجر در .  2

  .رود ترتر واقع استة ايستي سو و در در
هـاي   تاريخي و ريشـه ة پيشين: باغ قره -ي آن سوي ارسها سرزمين. اميراحمدي، بهرام.  3

 81-78ص . همان. درگيري
وزارت امـور  . ماهيت تحوالت در آسياي مركزي و قفقاز. تراب زاده ، منيژه و ديگران.  4

 123ص. 1373. تهران. خارجه
نشر بنياد فرهنگ . صحيح منوچهر ستودهبه ت. مؤلف ناشناخته. هفت كشور يا صوراالقاليم.  5

   100ص . تهران. 1353. ايران
 4ص .1369اسفندماه . آراكسة مجل ).باغ قره(تاريخ آرتساخ.  6
 56ص . 1362. تهران. نشر دنياي كتاب. القلوبة نزه. مستوفي قزويني، حمداهللا.  7
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ابع كتبـي آمـده ولـي بـه هرحـال      در منـ  12 ةاز سـد . ترجمه نشده بكار برد
هاي باستان و آغاز  در پايان سده. درازمدتي به صورت شفاهي جريان داشت

  . نام داشت 1باغ ، سرزمين قارقارها هاي مياني قسمتي از قره سده
 القلـوب ة نزهـ باغ براي نخسـتين بـار، در    در منابع اسالمي اصطالح قره

 ةايرانـي و آذربايجـاني بـه گونـ    هاي اسالمي،  اين نام در نوشته. آمده است
ي روسي بـه نـاگورنو   ها باغ، قراباغ و قراباق، غراباغ، قاراباغ، در پژوهش قره

 )Արցախ( آرساك، آرساخ و آرتساخ ةو نزد ارمنيان به گون 2 كاراباخ
ــاك  ةهــاي ايتاليـايي بـه گونـ    در نوشـته  .آمـده اسـت   و  (carabac)كاراب

ريخ كمبريج بـه صـورت كارابـاخ    در تا. آمده است (karabas)كاراباس 
   3 .آمده است
هاي مياني  نگار ارمني، اين سرزمين در اوايل سده مراديان تاريخ ةبه گفت

از  .شـد  و خاچن خوانده مـي ) Tsavdek(به دو نام ديگر يعني تساودك 
ــره  ،زمـان مغــول  ــاغ خوانـده مــي  قســمت جنـوبي اران، ق ــار  4.شــود ب در آث

به طور مثال . شود ياد مي» قراباغ اران« نام  انطقه باز اين م ،نويسندگان ايراني
 ،اي از تاريخ نويسان مغول و از شعراي دربار ابوسعيد محمدعلي بن شبانكاره

                                                 
اينان نخست در . بودندقارقارها در دشت ميل پراكنده شده و شهري را به نام خود كرده .  1

قارقارها از نخستين اقوامي هستند . اند بودند و سپس زندگي در دشت را برگزيده ها كوه
آثار باستاني مربوط به قارقارها مورد پژوهش قرار . كه در آلباني دين مسيحيت را پذيرفتند
 .  نگرفته و هويت نژاديشان مبهم است

 باغ كوهستاني ي قرهناگورنو كاراباخ در زبان روسي يعن.  2
  :ك.ن. كاترينوزنو و همچنين آنجوللو آمده استة به ترتيب در سفرنام ها اين نام.  3

. 1349. نشـر خـوارزمي  . دكتـر منـوچهر اميـري   ة ترجم .هاي ونيزيان در ايران سفرنامه -
  307و  246صص . تهران

قسـمت  . سـوم  جلـد . حسن انوشهة ترجم. بويل.آ.گردآورنده جي .جيتاريخ ايران كمبر -
 622ص . 1368. تهران. اميركبير. اول

 .نشـرجاودان خـرد  . تاريخ ايران از آغاز تا پايان قاجاريهة فرهنگ فشرد. قدياني،عباس.  4
 76ص . 1376. چاپ اول .تهران
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در كتاب مجمع االنسـاب، عبدالرشـيد خـوافي معـروف بـه حـافظ ابـرو از        
اهللا  نهم، رشـيدالدين فضـل   ةاول سد ةهشتم و نيم ةدوم سد ةنويسندگان نيم

 ةدور ةوزير غازانخان و اولجايتو مغول و فصيحي خـوافي نويسـند  همداني 
تيموري و درويش توكل بن اسماعيل بن حاجي محمد مشهور به ابن بزّاز 

. انـد  ذكـر كـرده  » قرابـاغ اران «نام اين سـرزمين را   الصفاء ةصفواردبيلي در 
از شيخ (در كتاب تاريخ سلطاني  1سيدحسن بن مرتضي حسين استرآبادي

   .هاي قراباق، و غراباغ نام برده است ن با نامآاز ) ا شاه صفيصفي ت
محـال قرابـاغ را    -1«: ان آمـده اسـت  ار ةدر فرهنگ سـنگالخ زيـر واژ  

اسم پسر فارس بن پهلوي است كه آذربايجان، ارمـن و موغـان    -2. گويند
قره (باغ از دو بخش  نام قره» .ان منسوب به اوستبرادران اويند و قراباغ ار+ 

 ،بسـياري از پژوهشـگران   ةبه معني جنگل سياه تشكيل شده و به گفتـ ) باغ
ي پهناور و انبوه باشد آنگونه كه ها باغ آن سرزميني است كه داراي باغ قره

مراديان  ةبه گفت  2.از انبوهي به رنگ سياه متمايل گردد ،رنگ سبز درختان
رزمين باغ سفيد نام ي اين سها كوه ةو دامن ها چون پستي ، ارمنينگار  تاريخ

مصاحب  المعارف دايرةدر  3 .اند ي آن را باغ سياه ناميدهها داشته است، بلندي
نيز باغ سياه آمده و در توضيح گفته شده است كه به مناسبت خاك سياه و 

برخي برآن هستند . هاي مرتفع اين نام برآن نهاده شده است حاصلخيز و دره
  .  كنگرلو است –ف پئچنك باغ نام يكي از طواي كه نام قره

كتـاب   ةپژوهشـگر انگليسـي و نويسـند    »سر روبرت كرپورتر« ةگفته ب
مـيالدي در لنـدن بـه چـاپ      1821كـه در  ( »مسافرت به گرجستان و ايران«

دليل عدم توجه جغرافيدانان قديم اسالمي به مناطق واقع در به ) رسيده است
                                                 

ـ . ازشيخ صفي تا شاه صفي -تاريخ سلطاني.سيدحسن بن مرتضي حسـين  استرآبادي،.  1 ه ب
  34ص  .تهران .1366.نشرعلمي .كوشش احسان اشراقي

 78ص. همان. بهرام اميراحمدي،.  2
 3ص. همان ).باغ قره(تاريخ آرتساخ.  3
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بـه  . و اسالمي نيامده اسـت عربي هاي  باغ در كتاب شمال رود ارس، نام قره
يـا  »قارابـازار «باغ همان جايي اسـت كـه در زمـان باسـتان      قره ةمنطقاو  ةگفت

 9اين بازار بزرگ نزديـك بـه   . شد يعني بازار بزرگ ناميده مي »كارابازار«
در آن بـازار    1.شـد  كيلومتر مساحت داشته و در هفته يـك روز فعـال مـي   

دانست كه بـراي خريـد كـاالي     مييي درست شده بود و هر كس ها خيابان
 يباغ بزرگ ،بعدها در محل بازار 2 .بايد به كدام خيابان  برود ،مورد نيازش

برخـي پژوهشـگران معتقدنـد كـه      3.باغ نهادنـد  ساخته شد كه بر آن نام قره
   4.باغ بوده است در قره) ها آريايي ةمسكن اولي(ايرانويچ 
ين تصميم گرفت تا قلمرو خود فريدون پادشاه ايران زم ،بلعمي ةبه گفت

ناحيت ترك و خزران و چينستان و زمين «او . را بين سه پسرش تقسيم نمايد
بصره و بغداد  ةمشرق طوج را داد و او را فغفور نام كرد و زمين عراقين جمل
تر بود و زمين  و واسط و پارس و ناحيتش و آن كجا ميان جهان بود و آبادان

همه ايرج را داد و آفريدون از همه فرزندان او را سند و هند و حجاز و يمن 
و زمين مغرب و روم و . دوستر داشتي، واليت او را بدو بازخواندي ايرانشهر

و كرج تماميت مر سلم را داد و او را اران  روس و سقالب و آذربايگان و
سلم و تور بر ايرج رشك بردند و با نيرنگي او را به مشاوره  ».قيصر نام كرد

   5.باغ كشتند انده و در نزديكي قرهخو
                                                 

 .شود به يك شنبه بازارگونو يعني روز بازار گفته مي ،ذربايجانآهم اكنون در .  1
 347ص. 2جلد. 1361تهران.اميركبير.ذبيح اهللا منصوري.تاجدارة خواج.كوره، ژان.  2
يوناني است كه از طريق مسيحيت وارد زبان اراني و ارمني ة اكي يك واژگيراكي يا گوري.  3

مراغه جايي است كه  –نزديك تبريز بر سر راه تبريز . شده و معني آن خدا يا خدايي است
  : ك.ن. گيراكي استة نامند كه از واژ آن را قارقاربازار مي

كتاب ايران و قفقاز . يا ارانيگويش تاتي . هاي ايراني در قفقاز رديابي زبان. ذكاء، يحيي
 289ص . 1378. تهران. نشرقطره.گردآوري پرويز ورجاوند). اران و شروان(

  9ص . 1374. انتشارات دانشگاه تهران. ايرانويچ. وشي، بهرام فره.   4
باكيخانوف نام .  27ص . 1970. باكو. انتشارات علم. گلستان ارم. باكيخانوف، عباسقلي.  5

: گويد نهاده و در اين باره مي» گلستان ارم«تاريخ قفقاز است، ة ه درباركتاب خود را ك
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به تعبيـر بهتـر بايـد گفـت     نادرست است و » باغ سياه«باغ به  قره ةترجم
در زبان تركي به معني » قره« ةچرا كه در اصل واژ ،باغ يعني باغ بزرگ قره

سـنگ  (داش و يـا قـره  ) چمن بزرگ(مانند آنچه در قره چمن. بزرگ است
اي كوهسـتاني در ايـن    قرينه ،باغ گر قرهاز سوي دي. رود كار ميه ب) بزرگ

اينكـه گـويش و    ةدربـار . نامنـد  داغ مـي  سوي رود ارس دارد كه آن را قره
بايـد   ؛تـر اسـت   باغ، قراباغ و قاراباغ درست هاي قره نوشتار كداميك از واژه

از سـوي ديگـر   . اسـت ) قارا(گفتاري پيشوند  ةگون) قره(گفت كه پيشوند 
در گـروه  ) ــَ (ت اسـت چـرا كـه حـرف صـدادار      نيـز نادرسـ  ) قـرا (پيشوند 

صـدادارهاي كلفـت زبـان     ةدر زمر) آ(صدادارهاي نازك و حرف صدادار
بكارگيري دو صدادار ) از دستورهاي تركي(نون آهنگ طبق قا. تركي است

  از نظر دستوري قاراباغ درست 1.كلفت و نازك در يك واژه درست نيست
تبريـزي در   ةاي دوران برتـري لهجـ  يكـي از يادگارهـ  » باغ قره« ةگون .است

                                                                                                
گلستان ميان ة بعضي گويند كه گلستان ارم موضع گلستان نام در قراباغست كه عهدنام«

هزار و دويست و بيست و هشت انعقاد در ) 1813( 1228ة دولتين روس و ايران در سن
در عالم آراي » .ر كوهستان هنوز گلستان ارم نام داردآن يافته است و يايالقي باالتر از آن د

اي است از گلستان ارم  چون محل قراباغ در فصل بهار نمونه«: نادري نيز چنين آمده است
وزير (مروي، محمدكاظم» و بهشتي است در آرايش سبزه و ريحان و گل و ارغوان خرم

  1040ص.3جلد  .1369.هرانت.علم.تصحيح محمد امين رياحيه ب. عالم آراي نادري). مرو
اينكار . باغ از قفقاز به افغانستان برده شده است چنين احتمال داده شده است كه نام قره -

هزار نفر از تركان را به افغانستان كوچانده  20مربوط به زماني است كه اميرتيمور گوركان 
زمستان . وارليقة مجل: ك.براي آگاهي از مستندات اين ادعا ن. و در قندهار سكونت داد

ي ها اين درحالي است كه پروفسور عبد رب رسول سياف از شخصيت.  24ص . 1378
باغ كه از نامش معلوم است كه  قره«: گويد باغ واقع در افغانستان مي نام قرهة افغاني، دربار

 سبزي در آنجا زياد. در آن زياد بود ها از بس كه باغ. گويند قره به زبان ازبكي سياه را مي
مسعود فراتر از «ة رسـال  :ك.ن» .شد باغ ياد مي طراوت در آنجا زياد بود، به نام قره. بود

 .كابل. 2002تامبر پس 8-7 .مجموعه مقاالت كنفرانس بين المللي مسعود شناسي .»مرزها
باغ آذربايجان و افغانستان  آنچه كه مشخص است منابع مختلفي به وجود ارتباط ميان قره

  . اشاره دارند
 32ص. 1368. نشر دانشگاه تبريز. دستور زبان تركي آذري. پيرهاشمي، تيمور.  1
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ميالدي جريان  16و اوايل قرن  15ادبيات آذربايجان است كه در اواخر قرن 
  . داشته است

  
  باغ  باستان شناسي در قره
پليوسن،  ةباغ و پيرامون آن احتماالً در دور قره ،شناسي از ديدگاه زمين

در اواخـر   1.نـد ا وجود آمدهه نوزوييك بسوم از دوران نوزيست يا س ةدور
شناسي شرايط مناسب بـراي   چهارم زمين ةدوران سوم و به ويژه اوايل دور

ايـن منطقـه همـراه بـا     . زندگي انسـان در ايـن سـرزمين فـراهم بـوده اسـت      
زيست بشر پيوسته  ةدرياي مديترانه و شمال آفريقا به پهن ةي كرانها سرزمين

بـه نسـبت   آن اقلـيم  . زيسـته اسـت   ي اجتماعي مـي ها و اينجا انسان در گروه
گياهي و جانوري  ةمعتدل و مرطوب بوده و با مجموع ،گرم ،هاي بعد دوره
   .شد مشخص مي) فلوروفون(خود ةويژ

از غاري پيدا شده اسـت كـه در    ،باغ هاي انسان نخستين در قره بازمانده
نام اين . در نزديكي شهر فضولي قرار دارد) هادروت كنوني(ديزاق  ةناحي

دانشمندان اين انسان . استتيك لپالئو ةو مربوط به غارهاي دور غار آزيخ 
آزيخ در زبان تركي باسـتان بـه معنـاي خـرس      2 .اند را آزيخانتروپ ناميده

ـ   و اين نامگذاري از آن روست كه انسان خـرس   ةهاي نخستين در آنجـا كلّ
ز غار آزيخ يكي ا .دادند كاري انجام مي نگهداري كرده و برروي آن كنده

 14ايـن غـار در   . ي گروهي انسان نخستين پـيش از تـاريخ اسـت   ها اقامتگاه

                                                 
. گيتاشناســي ).اصــطالحات جغرافيـايي (فرهنــگ گيتاشناسـي  . جعفـري، عبـاس   :ك.ن.  1

 11و10صص . 1370.تهران
ة ي نخستين را به نام جايي كه بازماندها غالباً انسان ،شناسي يا آنتروپولوژي در دانش انسان.  2

نئاندرتال ة اش را ازدر مثالً انساني را كه بازمانده. كنند نها در آنجايافت شده، نامگذاري ميآ
 .اند اند، انسان نئاندرتال نام نهاده آلمان پيدا كرده
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  . قرار دارد ديزاقدر شهرستان  1كيلومتري شمالغرب شهر فضولي
در . متر قرار دارد 900آزيخ در ساحل چپ قوروچاي و در بلندي  رغا
بزرگترين آنها سومين سالن با . سالن تنگ و باريك وجود دارد 6 راين غا

انجـام  . ناوديس و طاقديس بسيار دارند ها سالن. رمربع مساحت استمت 104
ر در كلفتي كف اين غا. آغاز شد 1960اين غار از سال در  هكاوش گسترد

اليـه شناسـايي شـده     10روي هم رفتـه   ،متر است 140تا  10كه نزديك به 
 ةاسـتخوان چانـ   1968در  2 .انـد  است كه در گذر هزاران سال مسكون بوده

شل و سومين يافته از اين  ةدورهاي  ر آنجا پيدا شد كه يكي از انسانزني د
او . يش كوچك استها اين زن كلفت ولي دندان ةچان. نوع در جهان است

از نظـر انسـان شناسـي بـا     . زيسـت  هـزار سـال پـيش مـي     300تـا   250تقريبـاً  
  . سينانتروپ، هايدلبرگ  و نئاندرتال نزديكي داردهاي  انسان

پيش از ميالد  و مربوط بـه   12تا  10 ةغار مربوط به سد ةنخستين طبق
پالئوليـت مربـوط    ةبـه دور  9تـا   5سوم و طبقات  ةطبق. انئوليت است ةدور
هايي  سنگ. خورد هزار اثر به چشم مي 15در اين طبقات بيش از . شود مي

آالتي ساده شـبيه  . پيدا شده، مربوط به تمدن شل است 9 ةكه از باالي طبق
شـل   ةآثار سنگي اين طبقه مربـوط بـه دور  . پيدا شده است 6 ةطبق درتبر 
چاقوهـا و   3 ةشل و در طبق ةتبري بزرگ مربوط به دور  5 ةدر طبق. است

 ةمربـوط بـه دور   3 ةآثـار طبقـ  . يي به دسـت آمـده اسـت   ها سنگ چخماق
آثاري از فسـيل  . اند نيز آثاري يافت شده 4و  2در طبقات . موستري هستند

 ةهزار سال قبل يافت شده، نشاندهند 30استخوان ماهي مربوط به  حيوانات و
 35در اين آثار استخوان بيش از . ماهيگيري و شكارگري آزيخانتروپ است

  . نوع حيوان وجود دارد
                                                 

–آهن هـوراديز در مسـير بـاكو     كيلومتري ايستگاه راه 32كيلومتري باكو،  318فضولي در .  1
 . هوراديز قرار دارد –ايميشلي و يوالخ  -كندي ي خانها ايروان و در برخوردگاه راه

 103ص. تبريز. شرنيمان. آذربايجان در سيرتاريخ ايران از آغاز تا  اسالم. رئيس نيا، رحيم.  2



 قره باغ نامه     14

. اخيـر پيـدا شـده اسـت    هاي  در حفاريآشل  ةاوجاق مربوط به دور 4
لوگرم خاكستر  كي 150در آنجا . مترمربع است 10ها  مساحت يكي از اوجاق

هـاي   درفعاليت. هايي از زندگي اوليه وجود دارد و در ميان خاكسترها نشانه
باستان شناسي كه به رهبري حسينوف انجام شده، آثاري از حيواناتي مانند 

به دست آمد كه نسـل آنـان از ميـان    ... كرگدن، كفتار غار و خرس غار و 
پشت يوناني، پرندگاني  همچنين آثاري از حيواناتي چون الك. رفته است
گنجشـك، خارپشـت، جونـدگان، اسـب وحشـي، خـر وحشــي        ةاز خـانواد 

اروپايي، آهوي قفقاز، گراز، بز كوهي، شغال، روباه، ببـر، گربـه وحشـي و    
. خورد تيز چخماق به چشم ميهاي  كفتار وجود دارد كه در كنار آنها سنگ

اد و مصالحي به دست آمده مو ةابزار كار و بازماند ها هاي اين غار ده در اليه
 ةدر سـاي . انـد  ي گوناگون با آنها سروكار داشـته ها كه ساكنان غار در زمان

آشكار شده است كه تاريخ  ،هاي انجام شده در غار آزيخ و يافته ها كاوش
زنـي پيـدا    ةچان ،در اين غار. شود باغ از يك ميليون سال پيش آغاز مي قره

ه و احتماالً به گروه درسال پيش زنده بوهزا 400تا  350شده كه نزديك به 
  .هاي نئاندرتال تعلق دارد انسان

حكايـت از   رليـك تپـه،   همچنـين اوز   و مواد كشف شده از غار آزيخ
توسعه و ترقي قوانين عمومي و اساسي جمعيت انسـاني و جهـات عمـومي    
زندگي اجتماعي آنها به ويژه براساس قواعد معيني در شكل و طرز زندگي 

آزيخـانتروپ در عهـد پارينـه سـنگي يـا       .و جامع بودن آنها دارند ها نانسا
بزرگترين چيرگي انسان بر  ،پيدايش آتش. پلئوليتيك به آتش دست يافت

   .طبيعت بود
ي يافت شده در اين غـار وجـود   ها خرس ةيي كه برروي كلها شكاف

ن در انسـا . كنـد  دارد، توانايي آزيخانتروپ را براي محاسبه كردن تأييد مي
كرد كـه   اين زمان اوقات فراغت خود را به انجام كارهاي هنري سپري مي
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او تصوير حيوانات گوناگون را . سازي مهمترين اينها بودند نقاشي و مجسمه
 ،هزارسال پـيش  300او . انديشيد آنها مي ةكشيد و دربار غارها مي ةبر ديوار

تمدن و  ةدور ،مسيحهزار سال پيش از ميالد  40 .ساختن خانه را آغاز كرد
 ،انسان در ايـن دوره . فرهنگ موستري در عهد پارينه سنگي به وجود آمد

موستري در غارهاي آزيخ و تاغالر  ةدور. ساخت ابزار سنگي كاملتري مي
يك دنياي معنوي داشته  ،انسان در اين دوره. به خوبي نگهداري شده است

  . فهميد ي آنها را ميها و رنگ و ماهيت نسبت
مقدار زيادي تداركات به كار  ،ي فراهم آمدن تجهيزات غار تاغالربرا

يكــي از . اسـت  هـا  رفتـه كـه ويژگـي بـزرگ آنهـا فهــم و شـناخت رنـگ       
ي مناطق همسايه با يكـديگر  ها موستري آن بود كه انسان ةي دورها ويژگي

مواد موجود در . اند رابطه برقرار كرده و با گذشت زمان آن را گسترش داده
ساكنين اين سرزمين . هايي روشن براي اين ويژگي هستند نمونه ،الرغار تاغ

ــه ســنگي  ــدن     ،در عهـد پارين ــدن و زنـدگي كــردن و آفري بـراي ســالم مان
انسان در ايـن  . شدند بايست با محيط پيرامون خود به خوبي سازگار مي مي

   .ي ابتدايي بوده استها نيرومند و مسلح به سالح ،دوره
بـاغ نيـز تحقيقـات باسـتان      ر مناطق ديگري از قرهعالوه بر غاز آزيخ د

قاراكؤپك تپه و قارا كؤبر  از . شناسي انجام و آثار بسياري  يافت شده است
ديرزماني بود كه انسان وسايل زندگي خود از سنگ، چوب و . اند اين دسته

عهد مـس در   ،م.ششم پ ةساخت ولي با كشف مس در هزار استخوان مي
   .زندگي بشر آغاز شد

 ةي درهـا  تمدن شوموتپه در دشت ،م.هاي ششم تا چهارم پ در هزاره
هايي همچون تؤيره،  هاي اين تمدن در تپه نشانه. گسترده بودكور مياني رود 

برخي از ايـن  . الر، آرزاماس، گؤي، روسي و شومو ديده شده استرقارقا
ملـه  از ج(آنهـا   ةفرهنگي هستند كه گاه كلفتي همـ  ةها داراي چند طبق تپه
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 ،ي ايـن تمـدن  هـا  از ويژگـي . متـر بيشـتر اسـت    10از ) الرتپـه رطبقات قارقا
اي شكل ساخته شده از خشت خـام،  كارافزارهـاي سـنگي     هاي دايره خانه

ــر و تيغــه    ــدهـاي برّ  همچـون ســنگ آســياب، هـاون، داس، تب صــيقلي و  ةن
يي سفالي ها استخواني مانند سوزن، درفش، پيكره و اشياي آرايشي و ظرف

ي معموالً آويخته با كاه اين تمدن دسـت سـاز، خاكسـتري،    ها سفال. ندهست
. ي هندسي با رنگ سرخ بودندها ساده، بدون نگار و يا با نگارهايي از طرح

آشنايي  ةنمايانگر آغاز نخستين مرحل ،يافته شدن تعداد كمي از اشياي مسي
در  ،آهن ةمفرغ و آغاز دور ةتمدن و فرهنگ دور. اين سرزمين با فلز است

   .باغ كوهستاني منعكس شده است آثار مدفون قره
 ،ي ميـان قفقـاز و آنـاتولي خـاوري    ها م در سرزمين.سوم پ ةدر هزار

اين تمدن در پايـان عصـر   . ارس رواج داشت -تمدن باشكوهي به نام كور
تـوان بـه    ي آن مـي هـا  نوسنگي و آغاز عهد مفرغ پديـد آمـد و از ويژگـي   

اي و  هاي سنگي، ديوارهاي چينه ساخته شده از پياي شكل  هاي دايره خانه
ي سياه سفالي خاكستري ها ل، ظرفي ساخته شده از گها خشت خام، اجاق

هاي مفرغي، طاليي  و آراينده ها و قرمز رنگ، ابزارهاي سنگي، اشياء، سالح
  . اشاره كرد 1اي و نقره

كلـي  ابزارهاي كشاورزي، دامپروري، فلزكاري، ابزارسازي و بـه طـور   
ي چشـمگير در زنـدگي    هـا  زمينـه سـاز دگرگـوني    ،رشد نيروهـاي سـازنده  

مالكيـت   ةاي اين تمدن شـد و شـرايط الزم را بـراي توسـع     گروهي ـ طايفه 
                                                 

آنان از نخستين كساني بودند كه در تمام قفقاز از . باغ با فلزكاري آشنا بودند ساكنان قره.  1
ي بومي از اين آلياژ محكم سالح و گاهي لوازم اهال. اختالط مس و روي، مفرغ ساختند

ي برنجي يافت شده ها باغ شمشير، خنجر و پيكان از دوره مفرغ در قره. ساختند آرايشي مي
شمشيرهاي ة دست. باغ از نظر دسته با ديگر شمشيرها تفاوت دارند شمشيرهاي قره. است
اين . شمشير تمايل دارند ةباغ در سمت باال داراي دو برجستگي است كه به طرف تيغ قره

اول پـيش از مـيالد سـاكنان    ة در آغاز هزار. يافت برجستگي با نقوش هندسي تزئين مي
  . باغ با آهن آشنا بودند قره
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فروپاشي  ةها، زمين خصوصي و افزايش امتيازات، نفوذ و نيروي سران طايفه
   1.طبقاتي را فراهم آورد ةاي و پيدايش جامع نظام طايفه
گورهـاي دسـته    ،)استپاناكرت كنـوني (كندي  پيرامون خان هاي در تپه

توان از وسايل و  جمعي و جاي سوزاندن اجساد مشخص شده است كه مي
ي خميـده و قفلـي،   هـا  تيـز، سـنجاق   تجهيزات اين گورها به تيرهـاي نـوك  

در . اشـاره كـرد  .. هاي سـفال و   آويزهاي طاليي، شمشيرهاي برنزي و گونه
اي سيلندر شكل پيدا شده است  ظرف استوانه ،جان چينخا ةباستاني منطق ةتپ

ــر روي آن نگــاره  ــين در آنجــا . اي وجــود دارد هــاي برجســته كــه ب همچن
هاي باستاني دوشانلي و  تپه. شود ي صيقلي و سياه رنگ نيز يافت ميها سفال

هاي پايـاني عهـد    تري را از دوره وسايل ارزشمندتر و پيشرفته ،2آرچادزور
ها را تا حد ممكن با مراسم باشكوهي به  جنازه. اند اي دادهمفرغ در خود ج

هـاي بردگـاني پيـدا شـده كـه بـه دسـتور         در اينجا جنازه 3.اند خاك سپرده
                                                 

نگاهي گذرا . اسبقي، سيد رامين: ك.همچنين ن. 151و 150صص . همان. رئيس نيا، رحيم.  1
 4ة ارشم. 83تابستان . تبريز. آرانة مجل. به تاريخ قفقاز

در . كيلومتر از مركز شهرستان فاصله دارد 46. دره آرچادزور روستايي است در شهرستان آغ.  2
بـاغ   ي قرهها كوهة نارشتار و در ساحل چپ رود خاچين و دامن –دره  آغة كنار راه شوس

 11تا  9هاي  ي آرچادزور و دوشانلي مربوط به سدهها در اين روستا گورستان. واقع است
 . وجود داردميالدي 

مردمان قديم در اينجا اگر شخصي . هستند ها باغ گنوتاف يكي از آثار بسيار جالب در قره.  3
به نظـر  . ساختند گشت، براي او يگ گور غيبي مي مرد و جسد او بازمي دور از وطن مي

در بسياري از كشورها اين گورها وجـود دارنـد كـه    . آنان روح بدون قبر آرامش ندارد
ا  شوند گنوتاف ناميده مي اصطالحاً در هيچ كجاي جهان قبرستان غيابي يافـت نشـده   ام

اين اتفاق به صورت تصادفي در . باغ پيدا شد قبرستان غيابي در قره 1968در سال . است
اين . قبرها به صورت خمره و خالي بودندة هم. جريان راه سازي در يك روستا اتفاق افتاد

در . گورها بوده و بر پهلو گذاشته شده بودند –ديگر خمره ها به مراتب كوچكتر از  خمره
. ي ديگر پوشانده شده استها هاي خم كمي گود است و در آنها با تكه ها نشيمنگاه خم

نيز  ها اشياء داخل خم. اند گذاشته و آن را گل گرفته ها ها را بر در خم گاهي نيز همان تكه
شخصي، اشياء آرايشي و آالت كار مرده خبري ديگر از لوازم  ها در اين خم. متفاوت است

جالب اينكه در كنار خمره . اند ها فقط لوازم زندگي و ظروف گلي گذاشته در خمره. نيست
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   .ندنابود شد انجامرساين جوامع . اند سركردگان كشته شده
با فروپاشي تشكيالت جوامع نخسـتين و پيـدايي    ،باغ عهد آهن در قره
جمعيت روبه افزايش بوده و . اي نخستين همراه شده تدريجي مناسبات طبقه

در اين زمان . رفت دامداري كوچ رو در كنار كشاورزي نيرومندانه پيش مي
از . سفالگري نيز همگام با فلزكاري از پيشرفت چشمگيري برخـوردار بـود  

توان از روي مراسم به خـاك   هم پاشيدگي جنگاوران و سركردگان را مي
مـثالً در گورهـاي گروهـي    . ي اين سـرزمين فهميـد  سپاري آنها در گورها

باغ، اشياء ظريف طاليي و استخواني از صدف و عـاج و ابـزار مفرغـي     قره
يادگارهـاي  . شـود  گوناگوني يافت شده كه در ديگر نقاط قفقاز ديده نمـي 

توان در خوجالي، آرچادزور و گورهاي آخماخين  ارزشمند اين دوره را مي
دوم  ةستان باستاني و بزرگ خوجالي مربوط به هزارگور. و قارابوداق يافت

م ابعاد اساسي مراسم بـه خـاك سـپاري مـردم را نشـان      .نخست پ ةتا هزار
  . دهد مي

نشـانگر افـزايش سـازندگي، مناسـبات      ،بررسي آثار باستاني اين ناحيه
اي و  توليدي و گوناگوني بنيادهاي جامعه و پيچيـدگي روابـط بـين طايفـه    

ــار دامــداري،   . اي اسـت  يفــههمچنـين درون طا  ــردم ايــن سـرزمين در كن م
ــا  . پرداختنـد  كشـاورزي و صـنعتگري بـه كارهـاي جنگـي نيـز مـي        رابطـه ب

ي ها از گورهاي آن زمان ظرف. يافت كشورهاي آسياي نزديك افزايش مي
، صدف، ابـزار آرايشـي،   ها اي، اشياء طاليي، منجوق لعابي، مهرهاي استوانه

  . اند فشره و اسانس يافت شدهصدف نرم تنان و منجوق ا
                                                                                                

علت ساخته شدن گور از . دهد يك سنگ صاف است كه اعتقاد اهالي را به سنگ نشان مي
مرگ را مانند تولد  .خمره اين است كه آنان معتقد بودند انسان از خاك آفريده شده است

آن بـه سـنگ نيـز    ة علـت توسـع  . كردند دانستند و خمره را چون رحم مادر تلقي مي مي
درخواست زندگي دراز و همچنين نقش سنگ در رهايي انسان از نيروهاي شرور بـوده  

اوغالن اين گورها را براي  چرا اين گورها خالي هستند؟ به احتمال قوي مردم آغ. است
  .   اند، ساخته بودند شده  ي دوردست كشتهها كه در جنگ خويشاوندان خود
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يك منجوق يافت شده كـه بـر    ،تمدن خوجالي 11 ةدر كورگان شمار
دانشمندي به نام مششانينوف مشخص كرده . اي به خط ميخي است آن نوشته

) م.پ 1304تـا   1373(امپراتور آشور  »آدادنيراري«نام است كه اين نوشته 
. مين بسـيار انـدك اسـت   زبان مـردم ايـن سـرز    ةمنابع مكتوب دربار. است

 -زبان شـمال خـاوري قفقـاز يـا گـروه زبـاني نـاخ        ،نخستين زبان اين مردم
ي مـردم قفقـاز رابطـه    ها زبان شناسان با ديگر زبان ةداغستان بود كه به گفت

و كشورهايي كه بر آنان  ها زبان مردم  از زبان قوم ،با گذشت زمان. داشت
  1 .مسلط بودند، تأثيرات فراواني پذيرفت

توان در سه مرحله تقسيم  هاي مياني را مي هباغ در سد آثار باستاني قره
با پيدايش شهرهايي ماننـد بـردع، آمـاراس،    : هاي مياني  آغاز سده -1: كرد

بـا شـكوفايي و   : نهم و دهم ةسد -2. واتجار، آلوئن و جرابرت همراه است
قـاال،   گسترش فئوداليسم همراه بوده و قصرهاي فئـودالي همچـون الچـين   

احيـاي رسـوم    .و بـه بعـد   13 ةسـد  -3.  ظاهر شـدند اوغالن قاال،  قارقارقاال
 ةبـاغ و پيـدايش فئوداليسـم خـاچين بـا حكمرانـاني از سـالل        آلباني در قـره 

در معابدي چون  ،هاي مياني ه هاي معماري در سد مهمترين نمونه. مهرانيان
  . هستند ، خوتاونگ، يئلي سي مقدس و آماراس)گاندزاسار(خزنه 

 ةوان و كران ةي پيرامون درياچها م اقوام ساكن سرزمين.نهم پ ةدر سد
م حكومتي را به وجود .پ 860با يكديگر متحد شده و در سال  ،درياي سياه

ي ها نخستين آن در زمين ةچون هست 2.آوردند كه نام اورارتو بر خود گرفت
 3.و ناميدنـد اطراف كوه آرارات بـه وجـود آمـده، آشـوريان آن را اورارتـ     

                                                 
  23تا 16صص . همان. بهراد، عبداالحد.  1
نشـر وزارت  . سياسـت و حكومـت در ارمنسـتان   . قلي پـور، رافيـك   -روشندل، جليل.  2

 9ص. تهران 1373.خارجه
 247ص. تهران. 1370. نشر شمع. بزرگ شرقة جامع. رواساني، شاپور.  3
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و از همين رو بود كه  1اورارتو از همان آغاز در تقابل با آشور قرار گرفت
موازات افزايش حمالت آشور، اورارتـو آرام آرام بـه قفقـاز و نخسـت     ه ب

ي جنـوبي  هـا  آرگيشتي اول پادشاه اورارتـو بخـش   2.شد باغ نزديك مي قره
   3.قفقاز را به اورارتو افزود

ر در نشيب ناتواني سرازير بود، اورارتو در فراز به همان ميزان كه آشو
باغ از اين تمدن بهره  ي پيرامون چون قرهها داشت و سرزمين تمدن گام برمي

اورارتوها همچنين به قفقاز، مناطق علياي رود كور و ارس نفـوذ  . بردند مي
بزرگـي   ةكتيب. به قفقاز لشكر كشيد) م.پ 781-760(آرگيشتي اول . كردند
وان حك شـده اسـت، اطالعـات     ةم شرح وقايع خور خور برصخركه با نا

سـاردور يـا شـاردور دوم پسـر     . ي او دربـردارد ها لشكركشي ةكاملي دربار
) م.هشـتم پ  ةسـد  ةنيمـ (پادشاهي خود  ةنگار ساالن در گاه ،آرگيشتي اول

ي جنگـي بـر آشـور، گسـترش قلمـرو اورارتـو و       ها هنگامي كه از پيروزي
گويـد، تصـرف سـرزمين اورتئخينـي را اعـالم       ن مـي سخ ها چيرگي بر راه

   .كند مي
ي هـا  باغ با نام هاي اورارتو از قره در سنگ نبشته ،منابع ارمني ةنوشتبه 

برخي منـابع آذربايجـاني برآننـد كـه      4.اورايخه و اورايخنين ياد شده است
                                                 

. 1366. انتشارات علمي و فرهنگي. محمد معينة ترجم. ايران از آغاز تا اسالم. گيرشمن.  1
 92ص. تهران

تاريخ مردم اورارتو و كشف چند سـنگ نبشـته بـه خـط اورارتـو در      . مشكور، جواد.  2
 6ص. 1345. تهران. آذربايجان

. 1373.جهنشر وزارت خار. ي كهن در آسياي مركزي و فالت ايرانها قوم. بهزادي، رقيه.  3
 207ص. تهران

  3ص. 1370بهمن ماه . آراكسة مجل ).باغ قره( تاريخ آرتساخ.  4
  :ك.باغ ن چگونگي حضور اورارتو در قرهة براي آگاهي بيشتر دربار -

. الين، آ.ابراموويچ، ژ.نيكولسكي، آ. كاژدان، ن.آة نوشت. جلد اول شرق. تاريخ جهان باستان
. دكتر محمدباقر همـداني . دكتر علي همداني. صاريمهندس صادق انة ترجم. اوف فيليپ

 341ص . 1379. تهران. نشر انديشه
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ي اورتـئخ و اورتئخينـي   ها به نام ،باغ در سندهاي اورارتو بخش باختري قره
بسياري پژوهشگران بر اين باورند كه نام آرتساخ نيز از  1.اخته شده استشن

را از زبـان ارمنـي    آنبرخـي  . هاي اورارتـو گرفتـه شـده اسـت     سنگ نبشته
سـرزمين بـاختري   «اي ايراني به معنـي   دانند ولي برخي ديگر آن را واژه مي
. اند تينا ياد كردهنام اورخيس ازتاريخ نگاران يونان باستان نيز . شمارند مي »دنيا

اي است كه اورارتو  بيشتر از آن رو تأثير ويژه ،باغ تأثير تمدن اورارتو بر قره
  .باغ را دربرگرفت تاريخ بود كه قره ةنخستين واحد سياسي سازمان يافت

رحم و  كه مردمي جنگجو، بي ي ترك نژادكاهاس ،م.هفتم پ ةدر سد
زير شـده و سـرزمين اورارتـو را    بسيار شجاع بودند، از شمال به قفقـاز سـرا  

بـا  . م اسبان سكاها درهم كوبيده شدكشور اورارتو در زير س. درنورديدند
هجوم سكاها، اورارتو كه از قبل در ناتواني افتاده بود، كامالً از تاب و توان 

مادها سرزمين . سال بر آسياي باختري چيره بودند 28سكاها نزديك  2 .افتاد
 »سرزمين زندگي سـكاها «يعني  »شايانا -ساكا«يا  »اناسساك«اصلي سكاها را 

انـد كـه    دانشمندان اين سرزمين را در سه منطقه جستجو كرده. خواندند مي
مينگه  ةشناسان در منطق همچنين باستان. باغ است يكي از آنها در نزديكي قره

زنند  اند و حدس مي قبرستان بزرگي را يافته ،)در جمهوري آذربايجان(چور 
در آن گورسـتان  . ه آن گورها و چيزهاي درون آنها از آن سكاها باشـد ك

ي هـا  اند كه در كنـار اسـكلت   ي سفالين زيادي پيدا شدهها وظرف ها پيكان
   3.مردمي بلند قامت بودند

به دليل مدت كم برتري و همچنين اشتغال سـكاها بـه جنـگ و سـتيز     

                                                 
 24ص. همان. بهراد، عبداالحد.  1

2. Zahidoz,asgar. Azarbaijan Khalginin Etnoginizi (Soy Kokumuz, 
Boy Kokumuz)  .  Odlar Yurdu. Baku. 20 February 1993 

انجمن . بايجان و آثار باستاني و جمعيت شناسي آننظري به تاريخ آذر. مشكور، جواد.  3
 341ص  .1349. تهران. آثار ملي
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. باغ برجاي نهند مردم قره آنها نتوانستند تأثير قابل توجهي بر زندگي ،مداوم
 ،در اين زمـان  .برخي برآنند كه نام آرتساخ از نام سكاها گرفته شده است

گروهي از آنها يعني . ي به تدريج وارد سرزمين ايران شده بودندديگراقوام 
ي هـا  مادها به آرامي زمـين  1.مادها به سوي شمال باختري ايران روان شدند

ف خود درآورده و دولتي به وجود آوردند ي ايران را به تصرباخترشمال 
  . كه شديداً الهام گرفته از دولت ماننا بود

راه  ،م و نابودي اين امپراتوري.پ 612فتح نينوا پايتخت آشور در سال 
مردي نيرومند به نام  ،پادشاه ماد در اين زمان. ماد هموار كرد ةرا براي توسع
با تصرف اورارتو، ارمنستان و  بود كه قلمرو ماد را) كياكسار(هووخ شتره 

 ،بـاغ  يي از قفقاز همچون قـره ها بخش ،بگمان قوي. آذربايجان گسترش داد
دهند كه در  هاي تاريخي نشان مي نقشه .اند در اين زمان به قلمرو ماد پيوسته

  . گرفت باغ را دربرمي م سرزمين ماد قسمتي از باختر قره.پ 556سال 
تأثيرات محسوسي  ،باغ برتري خود بر قره مادها توانستند در مدت كوتاه

شود  اين مسئله از آنجا ناشي مي. بر زندگي مردم اين منطقه برجاي گذارند
و  ها از جمله آيين. حكومتي بودند ةكه مادها داراي تشكيالت نسبتاً پيشرفت

توان  باغ به يادگار مانده بود، مي باورهايي كه از مادها براي مردم قفقاز و قره
آتش، مردسـاالري همـراه بـا اكـرام زن،     چون رستش نمودهاي طبيعي به پ

ايمان به دو خاستگاه نيكي و بدي، ستايش خاستگاه نيكي و ايمان به جادو 
 ،هـاي باستاشناسـي   يافتـه  .براي در امان بودن از زشتي و پليدي اشـاره كـرد  

 ،تپـه در گوگ  kمثالً قشر . كنند وجود رابطه ميان ماد و قفقاز را تأييد مي
نسبت مشخص و نزديكي با نقاط مسكوني عصـر سـنگ و مـس در قفقـاز     

ــادزين در  (مركـزي و شـمالي و جنـوبي چــون شـرش بلـور       نزديـك اچمي

                                                 
انجمـن  . مادها و بنيانگذاري نخستين شاهنشاهي درغرب فالت ايران. ضياء پور، جليل.  1

 241ص .1352. تهران. آثارملي
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در مـواردي چـون نقـش عينكـي شـكل      ) داغسـتان (و كاياكنت ) ارمنستان
  . برجسته مارپيچي بر سفالينه و غيره دارد

اي ديگر از آرياها  هگرفتار شورش قبيل ،كشور ماد ،م.ششم پ ةدر سد
بـه رهبـري كـوروش متحـد شـدند و كشـور        هـا  پـارس . شد ها به نام پارس

ايـن كشـور بـه مراتـب از تشـكيالت      . را بنيـان نهادنـد  ) ميند اهه(هخامنشي 
. تـري نسـبت بـه مـاد برخـوردار بـود       تر و قلمرو گسـترده  حكومتي پيشرفته

. ارضـي بودنـد  همواره در تالش بـراي توسـعه طلبـي     ،پادشاهان هخامنشي
م قلمـرو  .پ 529هاي تـاريخي بيـانگر ايـن نكتـه هسـتند كـه در سـال         نقشه

 ،هخامنيشان از رود كور فراتر رفته و اين سرزمين در اثر فتوحات كوروش
داريوش اول بـا  . ميان رود كور و ارس در قلمرو هخامنشي بود ةتمام منطق

يران را به يكي ي بزرگي همچون مصر، ارمنستان و هند، اها تصرف سرزمين
به گمان قوي . ي سياسي بشر درآن زمان تبديل كردها از بزرگترين سازمان

در هنگام پادشاهي داريوش به قلمرو ايران پيوسته و در عين حال به باغ  قره
م در قلمرو هخامنشيان بـوده  .پ 550باغ از سال  قره ،يك منبع ارمني ةنوشت
   .است

د كـه فرمـانروايي برچنـان كشـور     هخامنشيان به اين نكتـه آگـاه بودنـ   
از اينرو آنان كشورهاي . يكپارچه و متمركز ممكن نيست ةبه گون ،پهناوري

بـراي ايـن   . كردنـد  يي تقسيم ميها زيرفرمان خود را به خشترپ يا ساتراپ
شـدند كـه    حكمرانـاني از تبـار ملـي آن سـرزمين گماشـته مـي       هـا  خشترپ

از خودفرماني زيادي برخوردار  اه خشترپ. نام داشتند) شهربان(خشترپاون 
اش  آنان به شاهنشاه خراج پرداخته و به هنگام جنـگ بـراي يـاري    1 .بودند

خشترپ پديد آمد ولي همراه با گسترش  20در آغاز تنها . فرستادند سپاه مي

                                                 
. تهران. 1366. نشر تاريخ ايران. محمد قاضية ترجم .تاريخ ارمنستان. پاسدرماجيان، هراند.  1

 28ص
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و  11 ةي شمارها قفقاز به خشترپ. نيز افزايش يافتند ها خشترپ ،قلمرو ايران
تمدن ايراني در قفقـاز   ،حكمراني هخامنشيان ةدور در 1.تقسيم شده بود 14

مذهب زرتشت . هاي مزداپرستي به گسترش پرداخت ريشه دوانيد و انديشه
كرام يي مانند اها در اين هنگام آيين. يافت نيز به تدريج جايگاه مناسبي مي

در  ،پرنـدگان كـردن آنهـا    ةسگ و گذاشتن مردگان در هواي آزاد و طعم
  . ز رايج بود كه بعدها نيز بين زرتشتيان برپا بودميان مردم قفقا

  
  )ردعب( پرتو

بـاغ شـهري در برخوردگـاه     در قـره  ،اسـكندر  ةتقريباً همزمان بـا حملـ  
بايست به پرچمداري باشكوه در عصري  ي بازرگاني ساخته شد كه ميها راه

كيلومتري رود 9اين شهر در شمال رود ترتر، در  2 .پرآشوب تبديل گردد
ي بسياري از جمله برده، بردع، برذعه، پرثوه، پرتو، ها رار داشته و به نامكور ق

بردع آمده  ةدر فرهنگ فارسي جلوي واژ 3 .پهلو، پارت و پارتاو مشهور بود
در جاي ديگر از اين فرهنـگ بـه نـام     4»برذعه معرّب پهلو يا پارت«: است

مـاركوارت در   يوزف   5.خوريم نيز برمي »بردوا«ديگري از اين شهر يعني 
                                                 

 24ص. همان. بهراد، عبداالحد.  1
او در ة بـه گفتـ  . ي فريدون پيشـدادي اسـت  ها نظامي گنجوي معتقد است كه بردع از بنا.  2

زنـي  . اسكندرنامه، اسكندر مقدوني بر ديار ارمن رسيد و صيدكنان به ملك بردع رسيد
شرح ايـن مـاجرا در   . د آمدنوشابه نام حاكم آنجا بود كه ميان او و اسكندر محبتي پدي

ة بـه گفتـ  . فرمانروايي زنان بر بردع بـيش از ايـن اسـت   ة سابق. اسكندرنامه آمده است
چون هرمز بناي ظلم نهاد خلق بروي شوريده سكه بنام پسرش خسروپرويز «باكيخانوف 

زدند باين سبب او از پدر خايف گشته بĤذربايجان آمد وقتيكه در مغان و باجروان بود 
نمـود خسـرو    هـا  شيرين اميره بردع آمده او را ببردع برد و مهمان نوازية بانو عممهين 

   44ص. همان. باكيخانوف، عباسقلي:ك.ن».بشيرين عالقه محبت بست عاقبت بزني بگرفت
. تهران. انتشارات پيام. كريم كشاورزة ترجم .اشكانيان. دياكونف: ك.براي آگاهي بيشتر ن.  3

 7و 6صص 
 253ص . 1363. تهران . اميركبير. 6جلد . فرهنگ فارسي. دمعين، محم.  4
 114ص . همان. معين، محمد.  5
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در برخـي  . دانـد  مـي ) پهلـو (بردع را شـكل عربـي پرتـو     ،»ايرانشهر«كتاب 
 1.بردعـه آمـده اسـت    ةهاي فارسي چون شرفنامه نام اين شهر به گون نوشته
  . هروم نام داشته است  ،اين شهر در گذشته اگوي
   )مي گنجوي نظا(كنون بردعش خواند آموزگار         هرومش لقب بود از آغاز كار         

مثالً مسلم بن . كنيم به نام برذعه برخورد مي ،در آثار نويسندگان عرب
     :گفته است) گذشترر دهن شير ادكه (يزيد بن مزيد  ةوليد در مرثي

  خطراً تقاصـر دونــه االخطار  قبر ببـرذعه استسـر ضريحه        
  :استاز اين شهر با نام بردع ياد شده  ،يرانياان رشاع ثارآدر 

  )فردوسي( از ايشان برزم اندرون بـاك نيست      چه مردان بـردع چه يك مشت خـاك 
  )نظام قاري(كزحصير و بوريايم خارخاي بردل است ا گليم جهرمي گفت نطع بردعي     ب

  د پســر كينه جـويــچو او را چنان سختي آمـد به وي     ز بــردع بيــام
  )فردوسي(ـه دي   ـگل ن نـه ارديبــهشت است بـي  خوشا ملك بردع كه اقصــاي وي  

  )نظامي گنجوي(بــردع آورد رأي     هـبـنــوشـابـو از مرغ و ماهي تهي كرد جاي    چ
بـردع بـر وزن مجمـع شـهري     « :بردع آمده اسـت  ةواژ »برهان قاطع«در 

نوشابه و نام آن بردم بود كه به جاي عين ميم باشـد و در   ةاست آباد كرد
بردعه شهري است بزرگ و با نعمت . سكندر بردع و بردعه نام نهادندا زمان

  :گويد المقدسي  ».است و مستقر پادشاي اين ناحيت است اران بسيار و قصبه
، في سهله لها حصن وسعه اسواقها قد ةمربعة كبيرة قصبة برذع«

ظلّت مجتمعه، علي ظهـر السـوق مسـجدالجامع هـي بغـداد هـذا       
   2».االقاليم

دار است كه در فارسي به  برذعه معرب برده« :گويد اصفهاني مي ةزحم
است زيرا يكي از پادشاهان ايراني اسيراني را از ارمينيه  »موضع اسير«معني 

برذعـه قصـبه آذربايجـان    «: هالل بـن محسـن   ».آورد و بدانجا مقيم ساخت

                                                 
  13ص. همان. رضا، عنايت اهللا.  1
 .االقـاليم ة احسن التقاسيم في معرف. المقدسي المعروف بالبشاري، شمس الدين ابي عبداهللا .  2

  375ص . 1909. چاپ ليدن
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ذعه همـان  بر«: ابن الفقيه 1».استاران  مملكت ةبردعه قاعد«:ابوالفداء .»است
است و آن در آخر حدود آذربايجان و نخستين كسـي كـه آنـرا     اران شهر

) پـارت  -پهلـو (عمارت كرد، قباد پادشاه ساساني بود و اين مسئله معـرِب  
   :دهخدا ةلغت نام 2».است

برده نام شهري است در آذربايجان و وجه تسميه آنكه شاهي اسير و «
دان  آنان شهري ساخته و بـرده  بسيار از ملكي ديگر آورده، براي ةبرد

ـان آن را    نام نهاده و بتدريج دان حذف شده و برده باقي مانـد و عرب
   3 ».معرب كرده بردع بگفتند
  :گويد ميچنين اران  امام الحرمين جويني از

  و رزقُ اهللا في الدنيا فسيح    فضاها ة بالداهللا واسع
  4وااذا ضاقت بكم ارض فسيح    فقُل للقاعدين علي هوان 

بردع گسترش يافته و شايان توجه بسياري گرديد، بـه   ،با گذشت زمان
. ي بازرگاني خاورنزديك و ميانه شدها ترين كانون طوري كه يكي از عمده

گذشـت و از آن تجـارت    راهي از بردع به دربند بـود كـه از شـماخي مـي    
 گذشـت و  راهي نيز به ترابوزان بود كه از دويـن مـي  . شد بردگان انجام مي

كيلومترمربع  36بردع  ،منابع گوناگون ةگفته ب بنا. بعدها به آني انتقال يافت
بايسـت از اهميـت    مساحت است و شهري با ايـن وسـعت در آن زمـان مـي    

شـهر بـردع جايگـاه     ،بالذري ةمثالً به نوشت. سياسي زيادي برخوردار باشد
ن بيش از همه اهميت اين شهر براي ايرا. مرزبان ايران در زمان ساسانيان بود

 6 ةدوم سد ةخزرها در نيم(حركت قبايل كوچ نشين  هرا آن بود كه در سر
ي درونـي امپراتـوري   هـا  آنهـا بـه شهرسـتان    ةقرار داشت و مانع از رخنـ ) م

                                                 
  465ص .تهران.1349. بنيادفرهنگ ايران. عبدالمحمد آيتي ةترجم .تقويم البلدان. ابوالفداء.  1
 بردعة واژ .1362. تهران. اميركبير .برهان قاطع. ابن خلف تبريزي، محمد حسين.  2
 بردهة واژ. دهخداة لغت نام.  3
  183ص . 1965. تهران. انتشارت اسدي. معجم البلدان. حموي، ياقوت.  4
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  1.شد مي
اهميت جغرافيايي، اقتصادي و سياسي بردع موجب شد تا قباد پادشـاه  

ناپذير كـرده و آن را   م آنجا را تبديل به دژي رسوخ 507ساساني در سال 
از اين پس بردع بيش از پـيش رونـق يافتـه و بعـدها بـه       2.پيروزكواذ ناميد
اين شهر پس . تبديل شدان ار ي منطقه از جمله آلباني وها پايتخت حكومت

از بردع در اين  ،دانان و جهانگردان جغرافي. از ورود اسالم  گسترش يافت
  :كنند ي جالبي ارائه ميها دوره آگاهي

  : حدود العالم من المشرق الي المغرب
ـاي   ةشهريست بزرگ و با نعمت بسيار و قصب« آرانست و مستقر پادش

ها بسـيار   آن ناحيت است و اورا سواديست خرم و كشت و برز و ميوه
انبوه و آنجا درختان تود سپيد بسيار و از اين شهر ابريشم بسيار خيزد و 

  3».رويااستران نيك و روناس و شاه بلوط و ك
  : مسالك و ممالك

شهري آبادان و . فرسنگي درفرسنگي باشد. بردع شهري بزرگ است«
در عراق و خراسان گذشته از ري و سپاهان . بسيار و كشاورزي ةبا ميو

در يك فرسنگي بردع ميان كزنه . بزرگتر و با موافق تر از بردع نيست
ك روز راه، و تصوب و يقطان جايي هست كه آن را اندراب خوانند، ي

در بردع انجيل بهتر از ديگر جاها بود، ابريشم بسيار گيرند و توت آنجا 
ـارس برنـد و رود كُـر       مباح باشد و ابريشم از آنجا بـه خوزسـتان و پ

زراقـن  : آنجاست كه شورماهي خيزد و از رود كُر دو نوع ماهي خيـزد 
زاري كردان، با ةاز ديگر اجناس ماهي بهتر بود و بر در درواز. وعشب

روز يكشنبه آنجا روز بازار بـود، مقـدار   . هست كه آن را كركي خوانند

                                                 
. تهـران . انتشارات آگاه. يحيايي .ر.مة ترجم. تازيان يورشة ايران در آستان. كولسنيكف.  1

 245و 244صص . 1355
انجمن . نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و جمعيت شناسي آن. مشكور، جواد.  2

 7تهران ص. آثار ملي
دانشـگاه  . كوشش منوچهرسـتوده ه ب) ق 372سال.(المغرب  المشرق الي  حدود العالم من.  3

 161ص. 1340. تهران
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ـا جملـه     يك فرسنگ در يك فرسنگ  از عراق و خراسان مـردم آنج
ـال در مسـجد آدينـه     تر از بازار كوره سر است، بيـت  شوند و بزرگ الم

اي از آهن و بام خانه مرصص نه ستون دارد و سـراي   در خانه. دارند
ــ ــهر  امــارت در پهل ــض ش ــه  اســت و بــازار در رب ــجد آدين وي مس

  2».است اران بردع دارالملك«..1».باشد
  : القلوبة نزه

طولش از جزاير خالدات قح و عرض از خط . برده از اقليم پنجم است«
ـاني تجديـد    . استوا مرك، اسكندر مقدوني ساخت قبادبن فيـروز ساس

ه، در او شهري بزرگ بوده است و كثرت عظيم داشت. عمارت آن كرد
هايش فندق و شاه  عمارات عاليه فراوان بوده و كثرت ميوه و از ميوه

آبش از روديست كه به ترتر مشـهور  . بلوط بهتر از جاهاي ديگر باشد
  3».است

  
  : االرضة صور
از . اران و چون چشم آنجاسـت  ةترين ناحي مهم) بردعه(شهر برذعه «

ان در حدود يك فرسخ درازاي . روزگار قديم همچنان بزرگ بوده است
اين شهر در صفا و فراخـي و فراوانـي   . و پهنايش اندكي كمتر است

عـراق و   ةكشت و ميوه و درخت و چشمه به حد اعال بود و در ميان
طبرستان شهري بزرگتر از آن جز ري و اصفهان نيسـت و همچنـين   
ـا و    است در فراخ نعمتي و خوبي موقعيت و داشتن درآمـدها و بازاره

ليكن ( ها ها و اموال و تجارت ها و گرمابه سراها و خانات و خانهكاروان
ـا و   ين شهر داراي ميـوه ا... )به سبب مجاورت قوم گرج مختل شد ه

اي  غالت و تجارتي رايج است و آن گاه كه من آنجا ديدم چون شمامه
ـا     ي آن فندق و شاه بلوط و ميوهها زيبا بود و در باغ ـاب ب ـاي كمي ه

 ةآيد و قسمي ميوه به نام ورقال به انداز دست مي هاي عجيب به مزه

                                                 
 نشر بنگاه ترجمه و. به كوشش ايرج افشار. مسالك و ممالك. استخري، ابواسحق ابراهيم.  1

 . 156ص 1347 .كتاب
اسـتخري در كتـابش زبـان مـردم اران را     .  158ص. همـان . استخري، ابواسحق ابراهيم.  2

 .نامد مي» اراني«و بردعه را » الفارسيه«
  56ص. همان. مستوفي قزويني، حمداهللا.  3
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اي شيرين و خود آن  وجود دارد با هسته) غبيراء(نوع بزرگ از سنجد 
در شهر برذعـه  . اگر رسيده باشد لذيذ است و نارس آن مزه تند دارد

آورند و بهترين انجيرهاست و نيز  انجيري است كه آن را از تصوب مي
ـا    اندازه به دست مي بي ابريشم به مقدار فراوان و آيد، چه تـوت آنج

ـا    رايگان است و مالك ندارد و خريد و فروش نمي شود و مـردم آنج
ه بدهند و ابريشم حاصل را به مقدار فراواني  كرم ابريشم را پرورش مي

ـا   . برنـد  فرستند و سـود كـالن مـي    فارس و خوزستان مي از برذعـه ت
اكراد  ةهاي برذعه درواز وازهاز جمله در... كّر سه فرسخ است  ةرودخان

اين بازار به درازاي يـك  . است كه بازار كركي در بيرون آن قرار دارد
ـاوب در آن گـرد    فرسخ است و روزهاي يكشنبه مردم از هر سو به تن

ـازار      ها نيز حاضر مي آيند و ساكنان ديه مي ـا كـه ماننـد ب شوند تا آنج
ـام آن را  شود و اين بازار چنان معروف و مد سر مي كوره اوم است كه ن

گويند روز كركي، حتي بسياري از  كنند و مي به روز يكشنبه اطالق مي
ـان   مردم آنجا در شمارش روزها گويند جمعه، كركي، دوشنبه و مرادش

ـاور دارد و    . از كركي يكشنبه است ـا و پهن ـامعي زيب برذعه مسجد ج
اقع در مصر اميه و المال بني المال ناحيه در آنجاست و همچون بيت بيت
بازارهاي شهر در ربض آن قرار دارد و انبـوه و بهـم چسـبيده    . است

هاست و آباد و پرجمعيت  سراها و خانات و گرمابه است، و داراي كاروان
  1».است

   :تآمده اس »ي خالفت شرقيها جغرافياي تاريخي سرزمين«در 
ـا  برذعه مسجد زيبايي نيز داشت كه سقفش بـر سـتون  « ي چـوبي  ه

. كاري شده بود بود و ديوارش از آجر ساخته شده و روي آجر گچاستوار 
ـال آن ناحيـه    ي بسيار داشت و در عهد امويان بيتها برذعه حمام الم

   2»درين شهر بود
  :كند وصف مي چنيناين شهر را  ، نظامي گنجوي در اسكندرنامه

  گل نه دي نه ارديبهشت است بي    وشا ملك بردع كه اقصــاي وي     خ
  دهد زمستـــان نسيــم بهــاري          ـد    ـش گــل كوهسـاري دهـتموز

                                                 
. 1345. تهـران . بنيـاد فرهنـگ ايـران   . دكتر جعفر شـعار ة ترجم. االرضة صور. ابن حوقل.  1

 88تا  86ص
بنگاه ترجمه . محمود عرفان. ي خالفت شرقيها جغرافياي تاريخي سرزمين.ليسترانج، گاي.  2

 190 ص .1337.تهران.كتاب نشر ترجمه و 
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  شـزگر كوثــري بستــه بر دامن    بهشتي شـــده بيشـــه پيراهنش     
  دـچــو بــاغ ارم خاصـه باغ سپي    سوادش ز بـس سبزه و مشگ بيد    

  بيد و سرو ةي تهـي سايــنياب                زتيـــهو و دراج و كبــك و تذرو    
  فـرو شسـته خاكـش ز آلــودگي     گراينــــده بـــومــش بĤسودگي    
  راخهميشــه در او ناز و نعمت فـ    همه ســاله ريــحان او سبز شاخ    

  اگر شيــر مرغت ببايـد در اوست               علف گاه مرغان اين كشور اوست     
  اند تو گوئـي در آن زعفران كشته                 انـد     زمينــش بــه آب زر آغشتـه

  د بجــز خرمـيابـــــخيالــي ني    خرامنــده بــــر سبــزه آن زمي    
  1اد بــرددبيقـــي و ديبــاش را ب    ارگه گشت خرد    ـكنون تخت آن ب

   :عجايب و المخلوقات
و  شهري است به سرحد ارمنيه تا كوه قبق و ملك الكر و اران و روم«

بزرگتر از بردعه شهريست  اران بردعه را قباد اكبر بنا كرد و در واليت
  ».و در تفليس و بردعه زالزل بسيار بود و فندق آنجا بسيار بود

بردع، نام ارمني باستان آن پرتو است كه در كنار رود ترتر « :مينورسكي
چـون  يي همهـا  از شهر بردع با نام» .و شمال شوشي و شرق گنجه قرار دارد

ي مهـم  هـا  يكي از ويژگي 2.و ام المدن باالران نيز ياد شده است اران بغداد
بردع هواي گرم آن بود و از همين رو بود كه شاهان و سرداران در بـردع  

خسـرو و شـيرين چنـين     ةمثالً نظامي گنجوي در منظوم. كردند قشالق مي
  :سرايد مي

  ا را حاجتي هستبخسرو گفت م  مهين بانو زمين بـوسيد و برجست    
ـازي  كـه دارالملك بــردع را نـــوازي       زمستاني در آنجا عيــش س

  3ها بـــود آب و علف را فراخــي  هواي گرمسيـري است آنطرف را   
بـاغ پـيش    يي پرشـكوه در تـاريخ قـره   ها با گام ،اي بردع آن شهر افسانه

بـردع در اوج   ،تـا آن زمـان  . دهم ميالدي فرا رسـيد  ةرفت تا اينكه سد مي
ي بلنـد داشـت و در   ها ساختمان. خاورزمين نامدار بود ةشكوه خود در هم

در پيرامـون آن  . كـرد  مركز شهر كاخ پرشكوه فرمانروايان خودنمـايي مـي  
                                                 

 998و 997صص. 1370.هرانت .5چاپ . اميركبير. كليات خمسه. نظامي گنجوي.  1
 68و 67صص . همان. تكميل همايون، ناصر.  2
 186ص . همان. نظامي گنجوي.  3
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آن روزهاي آدينه  ةبازار سرپوشيد. ها ساخته شده بود كاروانسراها و گرمابه
شهر را به پيرامون وسط  ةرودخان ،ي زياديها جوي. گرفت به خود جان مي
. شـد  اي و طاليي ضرب مي هاي نقره سكّه ،ها در ضرابخانه. داد آن پيوند مي

عالوه بر مـردم بـومي   . ترين شهرهاي زمان خود بود اين شهر از پرجمعيت
 ةشـيفت  ،مـردم آن زمـان  . زيسـتند  در آنجا مي ها و يهودي ها ، عربها پارس

گوناگون وجود داشت و مردم  يها در شهر كارگاه. زيبارويان بردع بودند
در . پرداختنـد  داري مـي  وري، كشـاورزي و گلـه   به كارهاي بازرگاني، پيشه

بردع زمينـداران، بازرگانـان، گماشـتگان حكـومتي، سـپاهيان و نماينـدگان       
 .كسان دانشمند و باسواد بسيار بودند ،در اين شهر. كردند مذهبي زندگي مي

   :گويد ابن حوقل مي. دبردع در نشيب انحطاط افتاسرانجام 
سالطين از آن غفلت . اين شهر مانند ديگر بالد دچار حوادث گرديد« 

ـال مـردم را حـالل      كردند و كاتبان گردنكش به ميان درآمدنـد و م
ـا       ـاوز در جنايـت از پ ـادره و مطالبـه و تج شمردند و اربابان را با مص

ـا    ام كـه در  و شنيده! شگفتا از آن شهر و مردمانش. انداختند ـان م زم
پزنـد پـنج    اختالل شهر بدان حد رسيده كه نانواهاي آنجا كه نان مي

   1» .آنان از هزار و دويست بيشتر بود  ةاند و حال آنكه شمار تن
ي خود از راه درياي خـزر بـه   ها روسها با كشتي ،ميالدي 933در سال 

آنان در رودخانه به حركت درآمـده و بـردع را تصـرف    . آمدندكور رود 
  .مردم شهر قتل عام و شهر ويران شد 2 .ندكرد

ـار       فرو   وز آن نار و نرگس برآمـد غبار  ريخت آن تازه گلها زبـ

                                                 
 86ص . همان. ابن حوقل.  1
خاقـاني در  . انـد  خاقاني شرواني و نظامي گنجوي هر دو ماجراي تصرف بردع را نوشته.  2

  :گويد اي چنين مي قصيده
  تا جزيره رونياس و لنبران انگيخته       بر سر درياي نيلش تيغ كان رونياس       

كيلومتري ساحل جنوبي رود كور برسر راه شماخي به  9در  لنبران اكنون يك آبادي تقريباً
  . استباغ  آهن بردع در دشت قره كيلومتري جنوب شرق ايستگاه راه 35و  شوشا
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  1نه بيني در آن بيشه چيز دگر  بجز هيزم خشك و سيالب تر  
كيلومتري باكو، كار  39آغدام، در  –آهن يوالخ  بردع اكنون برسر راه

ساحل رود ترتر و در مركز دشت نخجوان، در  -الچين –يوالخ  ةراه شوس
بردع . حكومت شوروي در آنجا برقرار شد 1920مه  8در . باغ قرار دارد قره

اكنون مركز شهرستان بـردع  . به شهر تبديل شد 1948تا  1939هاي  در سال
 1879زايـش  (در دوران شوروي نام آن به افتخـار ميربشيرقاسـموف   . است

يكـي از  ) بـاكو  1949مـرگ   –ان روستاي داش بـوالق در آذربايجـان ايـر   
هـاي شـهرقديم    خرابه. آذربايجاني به ميربشير تغيير داده شدهاي  كمونيست

ــر  ةدر بـردع آثارباسـتاني چــون رودخانـ   . بـردع در نزديكـي آن اســت   ترت
، گورستان هشت گوشـه  )م1322(، قبرستان بردع )ميالدي 9و  7هاي  سده(

 ةسـد (، قبـر آخسـادان بابـا   م در روسـتاي گـول اوغلـوالر   18 ةمربوط به سد
اي  نقرههاي  در اينجا پول. باقي است) 18 ةسد(، قلعه و مسجد ابراهيم 2)م24

اي به نام وهسودان  ساساني، سلوكي و روميان و همچنين درهم نقره ةاز دور
   3.است بن محمد و اسماعيل بن محمد يافت شده

  
  
  

                                                 
. صـديق . حة جمـ تر .از پيدايي انسان تا رسايي فئوداليسـم در آذربايجـان  . ن، اف قلي.  1

 51ص  .1351. تهران. گوتنبرگ
آخسادان بابا در گورستان قديمي بردع داراي كاشيكاري و نقش و نگارهايي بسيار ة مقبر.  2

شـبيه اسـت، بـه    ) م1322ساخته شـده در  (بردع ة چون از نظر اسلوب به مقبر. زيباست
. نخجـواني اسـت   متعلق بوده و احتماالً ساخته احمدبن ايوب الحافظ 14ة معماري سد

پي آن از سـنگ  . توسط همين معمار ساخته شده است 1322قبرستان بردع نيز در سال 
اي  ي فيروزهها تمام سطح آن را كاشي. ي رنگارنگ استفاده شده استها بوده و از موزائيك

مشخص . ي متناسب نقش بسته اشتها اهللا در شكلة در آجرهاي آن كلم. پوشانده است
  .احتماالً براي كسي از ايلخانان است. كسي ساخته شده است نيست كه براي چه

شهرستان . بردعه، در دو طرف رود كور واقع استة ممنوعة در اراضي اين شهرستان منطق.  3
 .   روستا دارد 107كيلومترمربع وسعت و يك شهر و  957. تأسيس شد 1930بردع در 



انسان، تمدن و حكومت  33     پيدايش 

 

  آلباني
او توانست با فاتحان . وداسكندر ب ةدر هنگام حمل ،آتروپات شهربان ماد

استقالل . مقدوني روابط دوستانه برقرار كرده و استقالل خود را حفظ نمايد
آتروپات حتي پس از مرگ اسكندر در زمـان جانشـينان او هـم كمـابيش     

فرمانرويـان آتورپاتكـان بـه گسـترش قلمـرو       ،با گذشـت زمـان   .برقرار بود
اقـوام  . حكومت خـود افزودنـد  قفقاز را به  14و  11ي ها پرداخته و شهربان

خراجگـذار آتورپاتكـان    ،ها و ساكئسين ها ساكن شمال ارس همچون اوتي
 ةبه گفت. آتورپاتكان قرار داشت ةباغ نيز در سيطر بخش بزرگي از قره. بودند

  :ابراهيم پورداود
ـان از    « ـانروايي آن در روزگار شهرياران آتورپاتكان، گاهي سـرزمين فرم

ـاز   . شـد  ي همسايه كشيده مـي اه مرز گذشته به خاك بخشـي از قفق
ـاه آن پرتـو    كنوني كه در پارينه اران خوانده مي معـرّب  (شده و پايگ

ـان در آن  ها بوده از همان خاك) بردعه يي است كه شهرياران آتورپاتك
  1».هم فرمانگذار بودند

آتورپاتكان كه به مرور زمـان اسـامي گونـاگون پيـدا كـرد تـا اينكـه        
برتـري نسـبتاً طـوالني حكومـت     . ذربايجان بـر خـود گرفـت   سرانجام نام آ

ي مستقلي ايجاد ها آتورپاتكان مانع از آن شد كه اقوام ساكن قفقاز حكومت
حكومت آلبانيا  ،يي از اراضي جمهوري آذربايجان كنونيها در بخش. كنند

بـاغ فرمـان    بـر قـره   ،ايجاد شده بود كه غالباً به هنگام نـاتواني آتورپاتكـان  
اي  اين حكومت توسط اقوام آلبان ايجاد شده بودكه خود آميزه. ندندرا مي

  . بودند ها از مردم بومي قفقاز و اقوام مهاجر از ديگر سرزمين
حكومت آلباني از نظر تاريخي نخستين حكومت كامل قفقازي بود كه 

حكايت از تأثير فراوان اين حكومت  ،منابع تاريخي .باغ سيطره داشت بر قره
اين از . باغ دارند ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مردم قرهبر زندگ

                                                 
 . 66همان ص .رئيس نيا، رحيم.  1
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از  ها آلبان. باغ ساكن شدند آن جهت بود كه به مرور زمان اقوام آلبان در قره
، هـا  ، گارونـائي ها ، الياديكيها ، سودي)اودين ـ اوتئن ( ها اقوامي چون اوتي

، )ليپي( ها ، لوپين)جيلبي( ها ، سيلواها ، ويكها ، گلها ، آنارياكيها آينياني
و سـاناروها   هـا  ، كاسـپي )قارقارـ خارخـار (، گارگارها )ديدرو( ها رو ديدي

: نويسـد  شرق قفقاز مي ةم دربار.پ 205پلي بيوس متولد . شدند تشكيل مي
ميان سرزمين آتروپاتن و آلبانيا اقوامي چون كادوسان و ديگـران سـكني   «

  :نويسد استرابون مي ».دارند
آنان دامداري بـوده و در   ةپيش. گفتند زبان سخن مي 26به  ها آلبان«

آنان واحد اندازه گيـري و شـمارش   . اند مهارت كافي  داشته ها جنگ
بـه داد و   ،دانستند و در عين نداشتن سكه و پول بيش از صد را نمي

يي بسـيار  ها سرزمين آلباني سرسبز و چراگاه. پرداختند ستد پاياپاي مي
سـرزمين  . كردند گيري نيز مي دم مرغداري و ماهيخوب داشت و مر

  ».ي قفقاز قرار داشتها آلباني بين رود كور و رشته كوه
ــاد   ،نخسـتين ايــن منـاطق   ةجامعـ  ،م.پ 3و 4 ةدر سـد  فروپاشـيده و بني

دولتي كه . در اين هنگام دولت آلباني پديد آمد. داري اوليه استوار شد برده
قبايل جنگاور و دموكراسي نظامي نبود  ةچيزي فراتر از يك اتحادي ،نخست

ولي با گذشت زمان توانست بر نيروي خود افزوده و به گسترش قلمرو خود 
كه ود ب) قبله(شهر باستاني كاواالك  ،نخستين پايتخت اين كشور. بپردازد
هاي يوناني و  در نوشته .قوت قاشن يافت شده است ةهاي آن در منطق ويرانه

اي ميانه، نام اينجا به صورت آلبانيا و آريانيا و نام مردم ه رومي باستان و سده
  . آن آبانوي و آريانوي آمده است

. پرستش بت و ستايش ماه، آفتاب و آسمان بود ،ها آيين نخستين آلبان
الفبـاي   ةگارگارها بودند كه الفباي آلبان نيز برپاي ،آلبان ةنيرومندترين قبيل
داشت كه به حـروف ارمنـي و گرجـي     حرف 52اين الفبا . آنان پديد آمد
 ةوسـيل به  ،پنجم ميالدي ةي سدها اين الفبا در نخستين سال. بسيار شبيه بود

چون در زبان اراني اصواتي وجود داشت كه . پديد آمدارمني هاي  كشيش
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زبان گارگارها ) خورني(موسي خورناتسي  ةزبان ارمني فاقد آن بود، به گفت
 ،موسي خورني ةگفتبه . ان قرار گرفتمردم ار پايه و اساس زبان نوشتاري

اي، خشن و  زيستند و زبان آنها حنجره گارگارها در پيرامون شهر بردع مي
  .ن، الفباي آلبان را پديد آوردآك بر اساس وزمخت كه ماشت

گلدنر نيز . پيوندهاي تنگاتنگي با پادشاهي ايران داشت ،آلباني از آغاز
. دانـد  ويچ باستاني را همان آلباني مي راني، ايراناي ةدر كتاب اساس فقه اللغ

بعـدها  . اي از يـازدهمين شـهرباني كشـور هخامنشـي بـود      اين سرزمين پاره
آنها . از ناتواني ايران بهره برده و به گسترش سرزمين خود پرداختند ها آلبان

گروهـي از   ،باغ را در دست داشتند و حتي بـا گذشـت زمـان    گاهي نيز قره
. باغ ساكن شدند و گارگارها در قره ها ، ساودئيها ان از جمله اوتيقبايل آلب

يـك   ةبـه گفتـ   1 .با اين حال سرزمين اصلي آلباني در شمال رود كور بود
ــاني ســرزمينهاي شـيروان، گرجســتان، لزگســتان و    ،نگــار ارمنـي  تـاريخ  آلب

ــوني را در برمــي  ــاركوس،  . گرفــت داغسـتان كن ــوس، پلوت اســترابون، پليني
رود كور را مرز  ،ي خودها  س پتقميوس و تيون كوتسيوس در نوشتهكلوديو

به هرحال آلباني روزبروز نيرومند شده و در زندگي . اند جنوبي آلباني دانسته
ايـن  . آورد اي را به دسـت مـي   باغ جايگاه ويژه سياسي قفقاز و همچنين قره

ديگر  بار ،يراناي از ناتواني ا روند در زماني كندتر شد كه ارمنستان در دوره
  .سربرآورد و كشوري مستقل شد

ناچار شد پيمـان صـلحي بـا    حاكم ارمنستان تيگران ديري نگذشت كه 
پمپيوس سردار رومي منعقد نمايد كه طي آن ارمنستان به متحد روم تبديل و 

پمپيـوس پـس از انعقـاد پيمـان     . استقالل خود را تا حد زيادي از دست داد
به گمان قوي پمپيوس از يورش به قفقاز دو هدف . كردحمله صلح به قفقاز 

                                                 
) بيلقان( باغ سفلي  در قره ها نگار ارمني قرون وسطي از وجود كاسپيان د تاريخفاوست بوزان.  1

  .دهد خبر مي
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مهرداد پادشاه پونتوس پس از . تعقيب مهرداد و تصرف قفقاز: عمده داشت
پمپيوس در آغاز به . به گرجستان پناه برده بود ها شكست خوردن از رومي

چون زمستان فرا رسيده بود، . هاي جنوبي رود كور حمله كرد باغ و كرانه قره
اوريس پادشـاه آلبـاني بـاخبر شـده و     . زد تا منتظر بهار بماند در آنجا اردو

  :نويسد پلوتاركوس مي. تصميم به هجوم گرفت
ـا سـپري مـي   « كـرد و بـه    هنگامي كه لشكر روم زمستان را در آنج

كه ازچهل هزار بيشـتر   ها برگزاري جشن ساتورنالي مشغول بود آغوان
  ».ندور شد بودند با عبور از رود كور به آنها حمله

ــ ــا حمل ــان ةب ــ  ،هــا آلب . رود كــور درگرفــت ةجنگــي خــونين در كران
اي ترسناك كشـاندند ولـي سـرانجام از     دشمن را به دره ،جنگجويان آلبان

درنـگ تصـميم    پمپيوس بـي . روميان شكست خورده و عقب نشيني كردند
  :نويسد پلوتاركوس مي. گرفت از رود كور بگذرد

ذشت چون وحشيان ساحل را با پمپيوس بسيار بزحمت از رود كور گ«
  ».هاي درخت مستحكم كرده بودند سدي از تنه

هزار پياده و  60(با سپاه آلباني  ،هاي غربي رود كور سپاه روم در كرانه
با رشادت جنگيدند ولي سرانجام از سپاه  ها آلبان. روبرو شد) هزار سوار 12

كجا كه گـام  به هر  ها رومي. مجهز و تا دندان مسلح روم شكست خوردند
اي كـه جنـگ    گونـه ه ب. آور مردم مواجه شدند با ايستادگي شگفت، نهادند

سال طول كشـيد ولـي روميـان بـا      يكه ارتش روم با مردم قفقاز نزديك ب
 ها نظامي و انضباط و نظم سپاهيان خود مقاومت ةاستفاده از برتري خرد كنند

بـاغ اسـتوار    رهپمپيـوس حاكميـت روم را در قفقـاز و قـ    . را درهم شكستند
سال دوام  300نزديك به  ،حاكميت روم بر قفقاز .گردانيد و به رم بازگشت

  . داشت
با . حاكميتي اسمي و ظاهري بود ةاگر چه اين حاكميت همواره به گون

ديدند به قفقاز لشكر كشيده و مردم آنجا را  اين حال روميان گاهي الزم مي
م يكي از سـرداران  .پ 36ل در سال طور مثاه ب. به فرمانبرداري وادار كنند
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. روم به نام كايندي به آلباني هجوم برده و در آنجا به تاخت و تاز پرداخت
حاكميتي استعماري و غيرقابل پذيرش بود و مردم  ،باغ حاكميت روم بر قره

منابع تـاريخي  . كردند توانستند بر عليه اشغالگران طغيان مي هر موقع كه مي
گـي، اجتمـاعي بـين حاكمـان رومـي و مـردم بـومي        در مورد روابـط فرهن 

 ادامه داشت، ولي حكومت آلباني كامالً يحاكميت روميان زمان. خاموشند
  .مضمحل نشده بود

 .خود را در مقابل امپراتوري روم يافـت  ،كشور اشكاني از همان آغاز
اشكانيان به خوبي دريافته بودند كه اگر ارمنستان و قفقاز را به دست آورند، 

با اين حال آنها نتوانستند . ه برتري خوبي در مقابل روم دست خواهند يافتب
نخست  ةدوم سد ةسپاهيان اشكاني در نيم. به طور كامل بر قفقاز چيره شوند

پادشاهان اشكاني در مورد آلباني انعطاف . آلباني را تصرف كردند ،ميالدي
يدها در آن آرشـاگ  ةزيادي از خود نشـان دادنـد و تنهـا بـه تأسـيس سلسـل      

كتـاب   ةو نويسندنگار  ي كاالنكاتويسكي تاريخموس. سرزمين اكتفا كردند
  :گويد ميميالدي  10 ةدر سد» تاريخ سرزمين آلوانك«

ـام آران را بـراي    ) بالش(واالرشاك « پادشاه اشكاني مـردي دالور بن
آلـوان و   ةشاه براي آران سرزمين جلگ. گزيند پادشاهي بر آلبان بر مي

ي آن از رود ارس تا دژ خناراكرت را بعنوان ارثيـه  نكوهستا يها بخش
هايي همچون اوتي، گيردمان، گارگار و  از نسل آران قبيله. واگذار كرد

  ».اند تسودني پديد آمده
باغ به قلمرو  سرزمين جنوب رود كور به ويژه قره ،هرحال از اين زمانه ب

سرودنك و گيردمان نيز ها، تئ مناطق تاريخي آرتساخ، اوتي. آلباني پيوست
در . ي جنوب رود كور بودند كه تحت حاكميت آلباني رفتندها از سرزمين

خوريم كه مرزهـاي آلبـاني در ايـن زمـان      به اين نكته برمي ،آثار تاريخي
 stadiumالتيني  ةاز واژ(استاد  5400استرابون،  ةبه نوشت .اند گسترش يافته

طول ) متر است 185س طول و معادل به عنوان مقيا stadionيوناني  ةو واژ
واقع شده بود ها ان و كادوسسواحل درياي خزر در سرزمين ار.   
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مانع از تاخت و تاز اقوام وحشي شمال در  ،باغ حاكميت اشكانيان بر قره
ــال در رشــته   هــا م آالن.پ 74در ســال . ايـن منطقــه نشـد   از گـذرگاه داري

حاكمان اشـكاني منطقـه   . اختندي قفقاز گذشته و به سرزمين قفقاز تها كوه
نزديك به سه سال  ها آالن. كن ايستادگي نمايند نتوانستند در برابر موج بنيان

هجـوم آنـان موجـب بـدبختي و     . بـاغ تاخـت و تـاز كردنـد     در قفقاز و قره
ممكن با غـارتگران   ةشد و آنان ناچار بودند به هر وسيل گرسنگي مردم مي

. بسياري از شهرها و روستاها ويران شـدند  در گيرودار اين ستيزها. بجنگند
نزديك (آلباني يعني شهر كاواالك  ةسال 1500يكي از اين شهرها پايتخت 

  .بود) قوت قاشن كنوني
ي ايراني گرايش داشته و ها ساسانيان برخالف اشكانيان به آداب و آيين

 روشن بود. كردند امپراتوري يكپارچه و متمركزي را برپا نمايند تالش مي
ارتـش  . توانست از اين مسئله بركنار بماند باغ در تركيب آلباني نمي كه قره

قبايـل قفقـاز بـراي دفـاع از     . درنگ آتورپاتكان را تصرف كرد ساساني بي
پادشاه اشـكاني  ) خسرو اول(رهبري تيرداد دوم ه اي نظامي ب اتحاديه ،خود

ت داده و قفقاز ارمنستان تشكيل دادند اردشير نيروهاي اين اتحاديه را شكس
ابن خردادبه در ميان كساني كه اردشير اول ساساني  .را به قلمرو خود افزود

، »موقـان «، »الن«. ذكر كرده اسـت را آنها را شاه ناميده، نام آذرباذگان شاه 
   .دداشتني مستقل اننيز شاه» شروان«و » براشكان«

ني فرستاده و از اي به شاه آلبا نامه ،مدتي بعد شاهپور اول پادشاه ساساني
ال سرپيچي شهريار آلباني، سـپاه  ببه دن. وي خواست تا به اطاعت او درآيد

مردم سرسختانه در مقابل . جنگ به درازا كشيد. ساساني به آلباني حمله كرد
 هـا  همين موضوع موجب شد تا رومـي . لشكريان ساساني ايستادگي كردند

ايـن  . جلـوگيري كننـد   از تصـرف آلبـاني   ،هـا  تصميم بگيرند به ياري هون
در . پيـروز از ميـدان بيـرون آمـد     ،تمهيدات مؤثر نيفتاد و سرانجام شـاهپور 



انسان، تمدن و حكومت  39     پيدايش 

 

نيز در ) آلباني(از آردان  ،زرتشت ةشاهپور اول بر كرسي كعب ةسنگ نبشت
ي شاهنشـاهي  ها در فهرست سرزمين) ارمنستان(كنار آتورپاتكان و آرمينا 
ر، در نقش رستم نيز كه تاريخ شاهپو ةدر كتيب .ساساني نام برده شده است

بـزرگ و فرمـانروايي وي بـر بسـياري از     هـاي   م است، از پيـروزي  262آن 
هاي  ان و بالسكان به عنوان يكي از كوستويژه گرجستان، اره ب ها سرزمين

   .ياد شده است) قفقاز(فرمانبردار ايران با نام كوست كاپ كوه 
آلباني بسياري از مناطق  ،)م 379-310(در زمان پادشاهي شاهپور دوم 

موشـئق   371ولـي در سـال   . اوتي، شكي، گيردمان و كلت را تصرف كـرد 
به ياري والنتين سپاهيان ايران و آلباني را شكست داده و اين  ،سردار ارمني

بيـزانس و ايـران بـه    هـاي   دولـت  385در سال . را به چنگ آورد ها سرزمين
زمين را ميـان خـود تقسـيم    سبب ضعف دولت اشكانيان ارمنستان، اين سـر 

بخش تابع روميان زيرفرمان ارشك سوم شاه پيشين آن سرزمين بود . كردند
ولي بخش تابع اران، از سوي شاهپور سوم پادشاه ساساني به خسرو چهارم 

نمايندگان . شد ان را شامل مياز دودمان اشكاني واگذار شد كه سرزمين ار
  . ومت كردندبر اين سرزمين حك  428اين دودمان تا 

 بهرام گور پادشاه ساساني، اردشير پـنجم فرمـانرواي ايـن سـرزمين را    
شاهنشـاه   ةبركنار كرد و از آن پس اين منطقه به مرزباناني كه دست نشاند

رود كور، اوتيك و  ةكنارهاي  از آن زمان دولت. ساساني بودند، سپرده شد
دخت را در   ود زروانشاهپور سوم، خواهر خ. آرتساخ تابع مرزباني اران شد

. م به همسري خسرو، شاه ارمنستان داد كه بر اران نيز فرمانروايي داشت 422
م، تاريخ  5 ةنگار ارمني سد يغيشه تاريخ ةبرخي پژوهشگران با اتكاء به نوشت

در . اند م دانسته 451-450هاي  الحاق آرتساخ به سرزمين اران را پس از سال
شرق قفقاز مرزباني اران را پديد آورد كه نواحي م دولت ساساني در  5 ةسد

يغيشه . شد تا دربند قفقاز را شامل ميكور  اطراف درياي خزر و حوالي رود
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ــان     450حـوادث ســال   در ــام ســبوخت بـا ســمت مرزب م، از شخصــي بـه ن
  . رود مرزبان اران بوده است ياد كرده است كه گمان مي) دربند(چور

م ميان ايران و روم منعقد شـد،   387سال  بر اساس پيمان صلحي كه در
به ايـن ترتيـب   . درصد قلمرو ارمنستان به ايران و بقيه به روم تعلق يافت 75

 8واليت از آرتسـاخ،   12به ايبريا و  )نويمبريان كنوني( سرزمين گوگرگ
. و پايتاكـاران بـه آلبـاني رســيد   ) بخـش شـرقي گـوگرگ   (ايالـت از اوتـي   

اهميت جغرافيـايي، سياسـي و اقتصـادي قفقـاز،     پادشاهان ساساني با درك 
خواستند قفقاز  توجه شاياني به اين سرزمين داشته و برخالف اشكانيان مي

جاهاي ديگر ه فرمان آنان مردم بومي قفقاز به ب. تماماً در تركيب ايران باشد
. هاي پارسـي زبـان بـه جـاي آنهـا اسـكان داده شـدند        كوچانده شده و تيره

ي آسياي مركزي پراكنده شده و ها در سرزمين ها و ايبري ها ي، ارمنها آلبان
   .رون و مناطق شمال خاوري آتورپاتكان ساكن شدند زبانان در آبشه پارسي

فرمانروايـان مـردم را   . شـد  ستم فراواني بر مردم  روا مـي  ،در اين زمان
بيشتر از يك سوم محصـول را شـامل    ،خراج تعيين شده. كردند غارت مي

سالگي تـا   20مردم از  ةهم. گرديد اغلب نقداً از مردم دريافت مي شد و مي
وران و  بودنـد و پيشـه  ) گزيـت (ملزم به پرداخت ماليات سـرانه   ،سالگي 50

سه بار  ،مأموران در هر سال. پرداختند مي) باج(بازرگانان نيز ماليات حرفه 
كوشـش فراوانـي بـراي تـرويج كـيش       ،دولـت ساسـاني  . گرفتند ماليات مي
و بـه  اقـدامات ساسـانيان   . نمود و مردم مورد آزار فراوان بودند زرتشتي مي

موجـب شـد كـه آلبـاني، ارمنسـتان و ايبريـا را       ويژه سياست يزدگـرد دوم  
  . شورش فراگرفت

نشين قفقاز شمالي و  هاي كوچ م شورشيان متحد شده و از تيره 450در 
سردار  دان ماميكونيانآنان به رهبري وار. امپراتوري بيزانس ياري خواستند

ارتـش امپراتـوري در   . ي ساساني را درهـم كوبيدنـد  ها دژها و كاخ ،ارمني
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  . با شورشيان درگير شد ،)نزديك ديزاق كنوني(خال نزديكي شهر خال
سپاهيان ساسـاني را تـارو مـاركرده و بـه      ،قفقازيان با دالوري شگرفي

ا بـراي سـركوبي   دولت ساساني سپاهي بـزرگ ر . آغستافا ريختند ةرودخان
شورش گسيل داشت كه بيش از سه برابر بيشتر از نيروهاي شورشي بود و 

جنوب شهر ( در دشت آواري. شد ي جنگي نيز استفاده ميها در آن از فيل
شـورش را   ،ارتـش ساسـاني  . جنگ بسيار شديدي درگرفـت ) كنوني ماكو
يـان را  نگار ارمني كـه در ايـن مـاجرا، ماميكون    يغيشه تاريخ. سركوب كرد
فشار يزدگرد دوم بر شورشيان و واداشتن شاه اران  ةكرد، دربار همراهي مي

يزدگرد شاه شاهان، با اصرار او را « :به پذيرش دين زرتشتي نوشته است كه
تني چند از شورشيان به دستور شاهنشاه ماميكونيان با پس س» .به مغ بدل كرد

   .ايران كشته شدند
م، فرزندانش براي كسب تاج  457سال پس از مرگ يزدگرد سوم در 

فرمـانرواي اران بـه سـبب وجـود آشـفتگي در      . و تخت به ستيزه برخاستند
مبـارزه بـر سـر پادشـاهي ايـران،      . دولت ساساني، سر بـه شـورش برداشـت   

پيروز . پايان پذيرفت) م 484-459حكومت از (سود پيروز اول ه سرانجام ب
ه بود، هريار آلباني به وقوع پيوسترهبري واچه دوم شاين شورش را كه به 

م  461در ) م459 -484(پيروز اول پادشاه ساساني سان  بدين. .سركوب كرد
به فرمانروايي شهرياران اشكاني تبار بر آلباني پايان داد و آلباني به صورت 

نگـار ارمنـي، ساسـانيان     به نظر هاكوپيان تـاريخ  .يك استان ساساني درآمد
 ،كور راست رود ةتري در كران امن ةي را از چور به منطقاحتماالً مقر مرزبان

  . انتقال دادند) بردع(يعني شهر پرتو 
بـرآن داشـت تـا     دولت ساسـاني را  ،پي مردم آلباني در ي پيها شورش

ايـن  . ي بعدي جلوگيري نماينـد ها امتيازاتي به مردم داده و از بروز ناآرامي
قباد اران را تسخير كرد و . تكار در زمان قباد پسر پيروز اول صورت گرف
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هاي وسيعي را بـراي آبـاداني قفقـاز و بـه      برنامه او. دربند را فراچنگ آورد
شهر بردع تبديل به دژي مستحكم شد و . ويژه آلباني طغيانگر به اجرا گذارد

 ةقبـاد را سـازند   ،آنچنان آباداني و شكوه يافت كه بسياري از پژوهشـگران 
بـه  . سـاخت ) بيلقـان (شهري به نام بايالكـان   ،آلبانيقباد در . دانند بردع مي

. دستور او نهر بزرگي از رود كور منشـعب و بـه دشـت بيلقـان آورده شـد     
  :نويسد حموي مي

بيلقان به فتح الم شهري است نزديك شهر دربند يا باب االبواب و «
گويند نخستين كسي كـه  . شود از واليات ارمنستان بزرگ شمرده مي

  ».رد قباد بودآن را احداث ك
بـاغ   يكي از شاهان ساساني كه تغييرات فراواني در وضعيت سياسي قره

او مقام ايران سپهبدي . بود) م 531 -578(به وجود آورد، خسرو انوشيروان 
 4را لغو كرده و اختيارات او را به ) سرفرمانده كل نيروهاي نظامي كشور(

اي از كشور يا كوست  پارههر كدام از اين سپهبدها بر . سپهبد واگذار كرد
) كوست كـاپكوه (باغ در تركيب كوست آتورپاتكان  قره. راندند فرمان مي
او بـر  . سپهبد آتورپاتكان توانگرترين سپهبدان ايران زمين بود. قرار داشت

نشست ولي سه سپهبد ديگر تنها اجازه داشتند بر تختي از  تختي از طال مي
مدني با پاذوگسـبان و فرمانـدهي    ةي ادارنظارت يا رهبري عال. نقره بنشينند

  . نيروي جنگي هر كوست با سپهبد بود
را از  چور  1انانوشيروان در دومين سال پادشاهي خود، مقر بطريرك ار

انوشيروان به فرمانروايي شهرياران اشكاني تبار درآلباني . به پرتو انتقال داد
نگار ارمني  سوازيان تاريخ ةنوشتبه . پايان داد و براي هر منطقه شاهي برگزيد

يي كـه در گذشـته   هـا  ، در اين زمـان سـرزمين  »دودمان مهرانيان«در كتاب 

                                                 
 گريگور روشنگر و فرزنـد ة نگار ارمني، گريگوريس نواد فاستوس بوزاند تاريخة به نوشت.  1

وردان جاثليق ارمني مقام اسقف اران را برعهده داشت و براي از ميان بردن بت پرستي 
 . نشين اران بود چور در آغاز اسقف .كرد كوشش بسيار
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آمد، به فرمانروايان و اميراني چند واگذار شد كه  بخشي از اران به شمار مي
. بـدين سـان مرزبـاني اران قطعـه قطعـه شـد      . هريك عنواني خاص داشـتند 

نهم  ةنام آن شَروان بوده و پس از سدمأخذ  ةكه در هم(را حاكمان شيروان 
آنان بر سرزمين اصـلي  . ناميدند شيروانشاه مي) ظ شده استق شيروان تلفّ.ه

  . راندند آلباني در شمال رود كور فرمان مي
بـاغ نيـز    كـه قـره  ) واقع در ميان دو رود كور و ارس( اران در سرزمين

اين نام در . نشاه گرفتندجزئي از آن بود، حاكمان جديد نام شاه ليران يا ليرا
 ةاين نام در نسخ. ايرانشاه آمده است ةكتاب ابن خردادبه و ابن فقيه به گون

خطي كتاب مسعودي به االيران، االبران، البران و اليران دگرگـون شـده و   
هـاي اليـران، النيـران، الكيـرا، اللنيـران، الـران و        در كتاب اصطخري به گونه
موسـي  . ايـن نـام بايسـتي همـان ارانشـاه باشـد      . البرانشاه بيان گرديـده اسـت  

سرزمين . برد را بكار مي) اران شاهك(كاالنكاتويسكي نيز نام اران شهيك 
زير فرمان ارانشاه بين رودهاي كور و ارس قرار داشته و شهر باستاني بردع 

باغ بخش  وجود آمد كه قرهه براي نخستين بار حكومتي ب .پايتخت آن بود
ايـن  . بـاغ بـود   را تشـكيل داده و پايتخـت آن نيـز در قـره    بزرگ قلمرو آن 

  . حكومت در همسايگي با شيروان، ارمنستان و آتورپاتكان قرار داشت
باغ در اين زمان از غرب با استان سسيكان يا سيونيك نهمين استان  قره

موسـي   ةواليـت بـود و بـه گفتـ     12سسـيكان داراي  . ارمنستان همسايه بـود 
نيـز محسـوب   ) بـاغ  قره(دوران پيشتر بخشي از آرتساخ  خورني احتماالً در

شد زيرا در هر دو ايالت واليتي به نام هبند وجود داشت كه ظاهراً يك  مي
همچنين در آرتساخ نيز واليتي به نـام سسـيكان   . آوردند واحد را پديد مي

اران نيز از سسيك  ةموسي خورني واژ ةيابيم و به گفت مي) كوچك(كوتك 
   .استگرفته شده 

از خسرو پادشاه ايران درخواست كـرد   ،م واهان امير سيونيك 571در 
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كه ديوان محاسبات استان سيونيك از دوين به شهر پايتاكاران انتقـال داده  
هاي آتورپاتكان ايجاد كند  براي اينكه او شهري را براي مركز خزينه ؛شود

اين درخواسـت  به دستور خسرو . ي ارمني در آن بكار برده نشودها كه نام
كوهستاني مرتفع  ةسيونيك منطق. اجرا شد و سسيكان از ارمنستان جدا شد

همچـون  ) اكـراي كنـوني  (رود هكر . سوان و رود ارس است ةميان درياچ
ــيم ســاخته و ســيونيك را از همســاي     ةشمشـيري ارتفاعــات ســنگي را دو ن

ــره شـرقي  ــد بـاغ جــدا مـي   اش ق ــا    . كن ســيونيك از شـمال شــرق هـم مــرز ب
نـواحي ارمنسـتان،   هـاي   در غرب آن دشت. غرب گنجه استهاي  مينسرز

از اين زمان حكمراني . قرار دارند) دوين و نخجوان(ساحل چپ رود ارس 
زور به طـرف شـرق تمـام قسـمت كوهسـتاني و       زنگههاي  سيونيك از كوه

.  اين دولت خود سپاه و پرچم داشت. شد باغ را شامل مي قسمتي از دشت قره
  . از اهميت برخوردار بود و در اين زمان از هم پاشيد 9 ةتا سداين دولت 

اگرچه . باغ پديد آمد از اين زمان دولتي با نام حكمراني خاچين در قره
را از بين برده و  ها حاكميت قوي و متمركز ساسانيان تا حد زيادي ناآرامي

ل باغ حاكم كرد ولي هجوم اقوام گونـاگون از شـما   نظم جديدي را بر قره
در  .داد قفقاز زندگي و هستي مردم را در معـرض تهديـد جـدي قـرار مـي     

م از گذرگاه  227به سال  1 ها هون ،ي تشكيل دولت ساسانيها نخستين سال
پادشاهان ساساني براي . دربند گذشته و در آلباني به تاخت و تاز پرداختند

ند ولي ي قفقاز را تحكيم كردها گذرگاه ،جلوگيري از هجوم اقوام شمالي
  . شد ي متناوب آنان نميها اين كار نيز مانع از هجوم

باغ  م در نزديكي قره 508در سال ) ها اي از هون دسته(جنگاوران سابير 
با سپاهيان قباد ساساني درگير شدند ولي توان ايستادگي را در خود نديده و 

                                                 
ة مجلـ ة ضـميم  .توركلرين تاريخ و فرهنگينه بير باخيش. هيئت، جواد: ك.براي آگاهي ن.  1
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م  522 اي بود كـه در سـال   اين دوستي به اندازه. با قباد پيمان دوستي بستند
سرانجام پس . راند بر اران و شيروان فرمان مي ،لي رهبر سابيرها يعني زيگي

دولـت روم بـه    ةبـه وسـيل   هـا  م هون 575جنگ و چپاول در سال  ها از سال
  . ي رومي مهاجرت داده شدندها سرزمين

دوم  ةنياسوده بودند كه خزرها در نيم ها هنوز مردم از تاخت و تاز هون
ممكن مردم را چپاول حد آنها تا . ور شدند به قفقاز حمله ششم ميالدي ةسد
فرمانرواي ساساني نزديك به ده هزار نفر از آنها را اسير كرده و . كردند مي

در آلباني و آتورپاتكان به كار گماشت ولي خزرها پي در پي به قفقاز حمله 
هراكليـوس   .كشـيدند  كرده و شهرها و روسـتاها را بـه خـاك و خـون مـي     

آوارها كه  ةم به قدرت رسيده بود، براي دفع حمل 610راتور روم كه در امپ
خـزران كـه   . متحد ايران بودند، از طريق آسياي صغير به قفقاز يورش بـرد 

. متحد روميان بودند، به همراهي تركان استحكامات دربند را تصرف كردند
ان هجوم به آذربايج 623باغ را تصرف كرده و در  هراكليوس ارمنستان و قره

سپاه بزرگ ايران، هراكليوس را در قفقـاز محاصـره كـرد     624در  1 .آورد
 ةكوهستاني خود را به جلگهاي  محاصره را گشوده و از راه ةاو توانست حلق

  . نخجوان و از آنجا به روم برساند
اين خبـر در سراسـر   . از گذرگاه دربند گذشتندم خزرها  626در سال 

به سركردگي يبغو به آلباني حمله خزرها . ايجاد كرد آلباني وحشت فراواني
ي خوبي نداشتند و تنها به نيزه و تير و كمان ها سپاهيان آلباني سالح. كردند

نخست در پايتخت خود بردع گرد آمدند ولي يـاراي   ها آلبان. مسلح بودند
آنـان در كوهسـتان نيـز     .ايستادگي در خود نديده و به كوهستان پناه بردند

گرجستان نيز تصرف شد و در پاي ديوار تفليس . د تعقيب قرار داشتندمور

                                                 
. تهران. 1381. نشر علمي و فرهنگي. ايران و تركان در روزگار ساسانيان. رضا، عنايت اهللا.  1
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در همـان  . ديـدار كردنـد  ) هراكليوس(سه پادشاه تركان، خزران و روميان 
قفقاز را به پسرش بوري شاد سپرده و خود به تركستان ) يا جبغو(سال يبغو 
  . بازگشت

 مقصــود او. يبغـو بـراي تصـرف گرجسـتان بازگشـت      628در زمسـتان  
قفقاز و  -شمال خزر -گشايش راهي براي تجارت ابريشم از طرق تركستان

از ايـن رو جنـگ در   . اين مسئله براي ايران بسيار خطرنـاك بـود  . روم بود
يبغو به پسرش بوري شاد دستور داد تا آلباني را . قفقاز به شدت ادامه داشت

ان را سما ويشنوسل مرزبان ايراني آلباني، اتمـام حجـت خـزر   . تصرف كند
بوري . نپذيرفت ولي چون خزران حمله را آغاز كردند، او به ايران گريخت

ويرو اسقف . شاد به مردم آلباني توصيه كرد كه تبعيت از آنان را گردن نهند
آلباني كه  مدت زمان زيادي در زندان ساسانيان مانده بود، درصدد چـاره  

نـد رسـيد ولـي روزهـا     كرد كه سپاهيان ايرانـي از راه خواه  او فكر مي. بود
همراه . از اين رو تصميم گرفت با خزران گفتگو كند. گذشت و خبري نشد
خزران كه در اين زمان در شهر . هايي به ايران نوشت با اين او، پنهاني نامه

يورش را جاي گرفته بودند، آگاه شده و ) شهرستان قازاخ كنوني(خلخال 
اين . شور به دژ جرابرد پناه بردنددر اين زمان ويرو و بزرگان ك. آغاز كردند

خزرها بردع را تصـرف كـرده و   . دژ با استحكاماتش در قفقاز معروف بود
  :نويسد موسي كاالنكاتويسكي مي. افراد پادگان دژ را قتل عام كردند

ناله و فرياد واي واي از همه . ها همه فرياد برآوردند ها و كوچه درخانه«
شد و كسي  اي خاموش نمي نيز لحظه بربرها ةنعر. رسيد جا بگوش مي

اينها در يك  ةهم. پيدا نبود كه هاي و هوي اين دشمن غرا را نشنود
زيرا بربرها قبالً قرعه كشيده و سرزمين ما . روز و يك ساعت رخ داد

از اين رو همه باهم يكباره دست به . را ميان خود بخش كرده بودند
  ».حمله زدند

اي تشـكيل   مشاوره ةجلس. به يوري نوشتاي  در اثناي جنگ، شاد نامه
سـرانجام  . وضعيت حساسي بـود . شد و يوري پيشنهاد كرد كه تسليم شوند



انسان، تمدن و حكومت  47     پيدايش 

 

هاي گرانقدري در نزديكي  اي جز تسليم نديده و با هديه رهبران آلباني چاره
آنهـا شـرط فرمـانبرداري را بـه جـاي      . رسـيدند  بوري شـاد بردع به حضور 

  :اني گفت به اسقف آلب بوري شاد. آوردند
داشتي،  چرا در آمدن به درگاه ما درنگ كردي؟ هرگاه تأخير روا نمي«

  ».كردند لشكريان من نيز شما را گرفتار چنين مصيبتي نمي
درخواست اسقف و بزرگان آلباني دستور داد تا اسـيران  ه ببوري شاد 

حـق گمركـي    ،به دستور او براي حمل كاه در آلباني. آلباني را آزاد كنند
با . ين شد و ماهيگيران رود كور و ارس نيز ملزم به پرداخت ماليات شدندتعي

غارت و چپاول خزرها، مردم به گرسنگي و بدبختي دچار  ةاين حال در نتيج
درختان، پوست حيوانات و هرچيز ديگر را كه به  ةو ريش  هآنها شاخ. شدند

يرو نيز و. در همان سال طاعون شيوع يافت .خوردند آوردند، مي چنگ مي
كتاب  ةمخيتارقوش نويسند. مبتال شد و به گمان قوي در جرابرد درگذشت

 630در . كنـد  يـاد مـي  » انسان مقدس، شـخص جـوانمرد  «از او با نام » مجله«
هراكليوس قصـد داشـت بـراي اسـتحكام     . خزران به ارمنستان سرازير شدند

ي يبغـو در  اتحادش با آنان، دخترش يوداكيا را به ازدواج يبغو درآورد ول
زگشت و خزران قفقاز را ابوري شاد به تركستان ب. شورشي دروني كشته شد

  . قفقاز دوباره در قلمرو ايران درآمد. ترك كردند
  

   وضعيت ديني در قفقاز پيش از اسالم
پيش از ورود مسيحيت به قفقاز، مردم اين سرزمين بـه بـت پرسـتي و    

 ها درختان، سنگ ،نياكان خود مردم به پيروي از. پرداختند تي  ميسآتش پر
دست خود را پرستيده و گاهي نيز خورشيد و ماه را خداي  ةي ساختها و بت

يي سـاخته و در  هـا  پرستشـگاه  ،آنهـا بـراي خـدايان خـود    . دانستند خود مي
عـالوه بـر بـت    . دادنـد  اي را انجام مـي  ي ويژهها پرستش خدايان خود آيين

بـاغ گسـترش    قفقاز به ويژه در قره پرستي، كيش زرتشتي نيز در ميان مردم
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م به عنوان 224دين زرتشتي در سال  ،پس از برپايي دولت ساساني. يافته بود
كـه  ) م 271 -241(شاهپور اول . كيش رسمي دولت آتورپاتكان اعالم شد

ديد، فرمان داد تا اين دين  ي خود ميها تعليمات زرتشت را مطابق سياست
كساني كـه ايسـتادگي    .ه زور گسترش يابدي پادشاهي بها سرزمين ةدر هم
  . شدند كردند، به سختي مجازات مي مي

پادشاهان ساساني بـر تـالش خـود در جهـت گسـترش ديـن زرتشـتي        
 ةمسيحيت از سد. كوبيد نام مسيحيت بر درميه افزودند ولي نيرويي جديد ب

م به عنوان دين رسمي  301نخست ميالدي به ارمنستان راه يافت و در سال 
مسيحيت در آلباني نيز پيشـرفت شـاياني كـرده و    . آن سرزمين پذيرفته شد

اين مجامع بيشتر . نخستين مجامع مسيحي در اين سرزمين پديد آمده بودند
سرانجام در . در شمال آلباني بودند ولي از نيروي چنداني برخوردار نبودند

. ي اعالم كردمسيحيت را به عنوان دين رسم ،م اورنايير شاه آلباني 313سال 
ي بزرگي در هسـتي ايـن كشـور    ها توانست دگرگوني پذيرش مسيحيت مي

گرايي  داد تا در برابر موج زرتشت از يكسو به آنان سالحي مي. پديد آورد
ساسانيان ايستادگي كـرده و اسـتقالل خـود را در برابـر حكومـت مركـزي       

براي بردگي  توانستند از اين دين از سوي ديگر شهرياران مي. افزايش دهند
  . مردم بهره بگيرند

شد تا جانشينان اورنايير نيز در گسترش مسيحيت  اين داليل موجب مي
ي مسيحي خود را ها پادشاهان ساساني تصميم داشتند سرزمين .كوشش كنند

ي مخـالف بـا   ها به اين منظور آنها از بدعت. از نفوذ بيزانس دور نگهدارند
ا در بـين پيـروان ايـن ديـن كشـمكش      كردند ت كليساي رسمي پشتيباني مي

شاهان آلباني نيز به سختي از . آفريده و از يكپارچگي آنان جلوگيري نمايند
آنها كليساي بـزرگ  . كليساي رسمي حمايت كرده و بر نيروي آن افزودند

فرمانروايـان آلبـاني امتيازهـاي زيـادي بـه      . را برروي كوه آوِي برپا كردند
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آنها در مطيع نگهداشتن مردم به حاكمان ياري روحانيان مسيحي دادند چون 
از روستايياني كـه در  . ي پهناوري به كليسا واگذار شدها زمين. رساندند مي

زمـان  ايـن  . شـد  زيستند، به سود روحانيان ماليات گرفته مي مي ها اين زمين
مسـيحيت در  . پرستشگاه اصلي مسيحيان آلباني در كـاواالك قـرار داشـت   

  .داد، گسترش يافته بود ي و ارمنستان را به هم پيوند ميباغ كه آلبان قره
توانستند گسترش مسيحيت را در قفقاز و بـه   پادشاهان ساساني كه نمي

ي پي در ها شورش. ويژه ارمنستان و آلباني را بپذيرند، به زور متوسل شدند
شد ولي ساسانيان موفق نشدند مسـيحيت را   پي مردم به شدت سركوب مي

هرچه بيشتر  ،قفقازيان براي مقابله با ستم ساسانيان. كن كنند شهدر قفقاز ري
   .به مسيحيت گرايش پيدا كردند

هدف . ن برگزار شدآلوئم نشست بزرگ مسيحيگري در  488در سال 
اين . جلوگيري از شورش مردم و فرونشاندن خشم آنان بود ،از اين نشست

 ةادگي و امور روزمرنشست براي بسياري از كارهاي اجتماعي، روابط خانو
. را تعيين كرد ها زندگي مردم دستور صادر كرده و همچنين مقدار ماليات

اي اين مجلس مورد تأييد بيشتر شـركت كننـدگان قـرر     هماد 20دستورات 
  . و دستورهاي پيش از مسيحيت باطل شد ها برخي از آيين. گرفت

عنـوان   براساس تصميمات اين مجلس، مردم بايد دين مسـيحيت را بـه  
كارهاي قضايي از طريـق  . يك دين واحد پذيرفته و به كليسا ماليات دهند

ازدواج بـا خويشـاوندان نزديـك، سـتايش     . گرفـت  روحانيون بايد انجام مي
ديگر، طالق دادن زن بدون علت اساسـي و ازدواج بـا زن جديـد    هاي  دين

افزايش  ها ماليات. رسيد كرد بايد به قتل مي هركس سرپيچي مي. ممنوع شد
. كـرد  ستم و بيداد همـه جـا غوغـا مـي    . يافت و مردم بيشتر تنگدست شدند

ــردم سـتم بيشــتري روا   ثروتمنـدان از سـوي دولــت پشـتيباني شــده و بـر     م
فرمانروايان ساساني نيز پس از سركوبي شورش مزدكيان به فكر . داشتند مي
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ام نيـز در سـال   سرانج. افتادند تا به دوستي ميان بيزانس و آلباني پايان دهند
م كليساي آلباني از بيزانس جدا شده و رهبر اين كليسا كاتوليكوس نام  551

مركز اين كليسا نيز از شهر كاواالك به پايتخت جديد كشور يعني . گرفت
به مرور زمان بـردع بـه مكـاني بـراي انجـام گفتگوهـاي       . بردع انتقال يافت

   1.مذهبي تبديل و با دانشمندان الهياتش معروف شد
بـاغ رسـيدند، در ميـان مسـيحيان اختالفـات       زماني كه مسلمانان به قـره 

و نستوريان  ها ، ديوفيزيتطرفداران مذهب مونوفيزيت. د داشتمذهبي وجو
رايج  ها آسانتر از كوه ها دين اسالم در دشت. با يكديگر در مخاصمه بودند

ي پايـان  بـرا . بت پرستي همچنـان ادامـه داشـت    ،باغ در شمال غرب قره. شد
م در بردع برگزار  704و  701دادن به اين هرج و مرج دو مجمع عمومي در 

كوشيدند از وضـعيت ايجـاد شـده     در جريان مجالس بردع، ارمنيان مي. شد
ديپلماسي . باغ به تابعيت ديني از ارمنيان استفاده نمايند براي وادار كردن قره

را  ها مي، طرف عربكوشيد در جنگ بين بيزانس و خالفت اسال ارمني مي
آنان قصد داشتند آلباني را متهم به بيزانس دوستي نموده و به كمك . بگيرد

آنان در نهايت موفق . خالفت، كليساي آن كشور را زيردست خود بگيرند
شدند كليساي آلبـاني را تـابع كليسـاي ارمنـي كننـد و از ايـن زمـان رونـد         

بـاغ كوهسـتاني آغـاز     هگريگوري شدن و سپس ارمني شدن اهالي بومي قر
  .    شد

  
  دولت گيردمان 

، هرمـز پادشـاه ايـران كشـته شـد و      يي دربـار ها درگيرودار كشمكش
نام مهران يا مهرگـان كـه از   ه مردي ب. پسرش خسروپرويز به سلطنت رسيد

از بـيم   ،چون در كشتن هرمز پدر خسرو دست داشت ؛خويشان خسرو بود

                                                 
1. pashazade,allah shokor. Gafgazda islam.entesharat-e- dovlati 

azarbaijan. Baku. 1991 
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رفته و با آنان هم پيمان خاقان خزرها  خشم او از تيسفون بيرون آمد تا نزد
اي  گذاشته بود كه نامه اران او تازه از رود ارس گذشته بود و پاي به. شود

پادشاه در اين نامه به او گفته بود كه هر كجا نامه . از خسرو پرويز به او رسيد
مهران نيز . به او رسد آن سرزمين را از آن خود ساخته و در آنجا ساكن شود

مدتي بعد سي هزار خانواده . نام مهرآوان بنياد نهاده مانده و شهري ب رانا در
هاي رود گيردمان دولتي  بدين ترتيب در كرانه. از ايرانيان نيز نزد او آمدند
  . به همين نام شكل گرفت

. مهرانيان به زودي بر قلمرو خود افزوده و شهر بردع را تصرف كردند
چـون مهــران  . ن بـه بـردع انتقـال يافـت    پايتخـت ايـن دولـت از دژ گيردمـا    

پـس از او حكومـت بـه وارد و    . درگذشت، پسرش آرمايل جانشين او شد
ــه واردان دالور رسـيد كــه دژ گيردمـان را در     . ســال برپاداشــت 3سـپس ب

پس از واردان پسرش ورد به قدرت . بدينگونه مهرانيان بر آلباني چيره شدند
سونيك و وارازگريگور شـهريار   ةادفرزندان او وارازمان شاهز. دست يافت

كهـن ارانشـاهان را    ةواراز گريگور كه مسـيحي شـده بـود، خـانواد    . بودند
در دوران فرمانروايي وراز گريگور، گيردمـان برسراسـر آلبـاني     .برانداخت

م رژيم مرزباني به تدريج از اين 510 -628هاي  سال ةدر فاصل. تسلط يافت
  . سامان برخاست

در منابع تاريخي از . م روابط فئودالي رشد پيدا كرده بود 6تا  3 ةاز سد
. يـاد شـده اسـت   » سـرزمين اسـتوار  «يا » واليت استحكام يافته«باغ با نام  قره

هنگامي  .پادشاهي اران تا هنگام ورود اسالم به قفقاز با واراز گريگور بود
و كه مسلمانان به مرزهاي ايران رسيدند، يزدگـرد سـوم اعـالم بسـيج كـرد      

. واراز گريگور پسر دالور خود جوانشير را با سـپاهي بـه پايتخـت فرسـتاد    
جوانشير نوجوان پيش از گريگور شهريار سونيك  و سردار ارمني موشئق 

رستم فرخزاد شخصاً او را به يزدگرد معرفـي  . ماميكونيان به تيسفون رسيد
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  . ناميد آلبانييزدگرد جوانشير را به گرمي پذيرفته و او را سپهبد . كرد
ي هـا  جوانشير با سپاهيان آلباني به جنگ مسـلمانان رفـت و در جنـگ   

. او دوبار زخمي شد .دالوري فراواني از خود نشان داد ،دجله و فرات ةكران
او را تاكنار فرات دنبـال كردنـد و او ضـمن دفـع حمـالت آنـان ،        ها عرب

كرد، رو  ايراني را مشاهدههاي  شناكنان از رود گذشت و چون شكست نيرو
. در دربار مقدم او را گرامي داشتند و تيمارش كردند. به سوي دربار آورد

يزدگرد او را با اعطاي دو . يي از شاه دريافت كردها پس از بهبودي، پاداش
زرين و دو سـپر زرنشـان، او را از ديگـران ممتـاز      ةكرناي سرداري، دو نيز

مت امتياز پيشاپيش او حركت بعد از آن اين سپرها را هميشه به عال. گردانيد
شاه دستور داد كه روستاها و رودهاي پر از مـاهي بـه جوانشـير    .  دادند مي

  . اعطاء شود
مداين به اتفاق خورزاد از مدافعان پايتخت  ةجوانشير به هنگام محاصر

سـال   7جوانشير پـس از قريـب   . سرانجام ايرانيان كاري از پيش نبردند. بود
فرمانـده ايرانـي مسـتقر در     .بازگشت آلباني بهن بار زخمي شد 11جنگ و 

آذربايجان از او استقبال نموده و برآن شد تا دخترش را به ازدواج جوانشير 
در آلباني . درآورد ولي جوانشير از ازدواج با دختري غيرمسيحي سرباز زد
جوانشـير در  . واراز گريگور پير و رنجور بود و كارها را به جوانشير سپرد

تئودور «او با سپهساالر ارمني . لقب ايشخان يا امير يافت ،به آلبانيبازگشت 
نامـه  ) م641-668(دوم امپراتور بيـزانس   نمتحد شده و به كنستانتي» رشتون
او دو  660در . قيصر در پاسخ او را حاكم گيردمان و امير آلبان ناميد. نوشت

كـه كنسـتانتين از   يك بار در ايران در مجمعي . كنستانتين ديدار كرد با بار
در هر . ديگر در شهر واگرشاپات اميران طرفدار خود ترتيب داده بود، و بار

  . دو بار جوانشير با احترام پذيرفته شد
ــد   ةبازمانـدگان ســپاه شكسـت خــورد   ــاز روي آوردن . ساســاني بـه قفق
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نيروهـاي  . جوانشير به همراه پدر پايتخت را ترك كرده و بـه شـمال رفـت   
جوانشير به مقابله شتافت و شخصاً با سپهساالر . حمله كردند ايران به آلباني

جوانشير ايرانيان را عقب راند ولي آنان بردع را . ديلمي تبار آنان درآويخت
جوانشير كه زخمـي شـده   . گرفته و مادر و برادران جوانشير را اسير كردند

او بـا  . بود، به گرجستان گريخت و به ياري گرجيـان بـردع را پـس گرفـت    
سپهسـاالر  . دختري از خاندان شهرياري آرونجان از سيونيك ازدواج كـرد 

 ةبـه واسـط  اي بـه جوانشـير،    در نامـه ديلمي كه از او شكست خورده بـود،  
دو  جوانشير به شرطي راضي شد كه هر. شهريار سيونيك خواستار صلح شد

  . او سپس به همراه برادرانش راهي اوتي شد. مستقالً حاكم باشند
. ر پيمان شكست و پـدر جوانشـير را بـه نيرنـگ زنـداني كـرد      سپهساال

شبانه خود را به شهر پروزگاوات رسانده و  ،جوانشير و برادرانش با شجاعت
 662در مـدتي بعـد   . آسا پدرشان را نجات دادند اي برق سحرگاهان با حمله

جوانشير با سپاهيان خود از رود كور گذشت . خزرها به آلباني حمله كردند
شرطي ه سردار خزرها كه به اسارت درآمده بود، ب. رها را شكست دادو خز

آلباني يورش نكنند ولي آنها دو سـال ديگـر     آزاد شد كه ديگر خزرها به
 .رود كور با خاقان خزرها ديدار و صلح نمود ةجوانشير در كران. بازگشتند

از راه  ها ديري نپاييد كه عرب. جوانشير با دختر خاقان خزران ازدواج كرد
قوا نموده و بازگردد ولي  رفت تا تجديدكور  جوانشير به آن سوي. رسيدند

  . آنان داوطلبانه تسليم شدند. پيرش او را از اين كار بازداشت پدر
 بن ابوسـفيان ة معاويبا دوبار هفتم ميالدي جوانشير  ةهفتم سد ةدر ده

او   670گر در م و باردي667يكبار در . كرددر دمشق ديدار مسلمانان  ةخليف
معاويه حتي او را به عنوان نماينـده گفتگوهـاي   . را با شكوه پيشواز كردند

جوانشير اين مأموريت را به خـوبي  . سياسي مسلمانان با بيزانس تعيين كرد
فرمانروايي او را بر آلباني تأييد كرد و هدايايي از جملـه   ،خليفه. انجام داد
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يونيك نيـز بـه او داده  و از او   همچنـين امـارت سـ    .يك فيل بـه او بخشـيد  
جوانشـير نپـذيرفت ولـي از    . آذربايجان را در دست گيـرد  ةخواست تا ادار

معاويه يـك سـوم ماليـات    . خليفه خواست تا ماليات آلباني را كاهش دهد
  . سرانه را كم كرد

در اين زمان جوانشير به صورت جداگانه و مستقل با سه دشمن مدعي 
او بـا آنـان بـه گفتگـو      . هـا  يونانيان، خزران و عرب :خود رابطه برقرار كرد

تاريخ مرگ او پيش . هاي سياسي كشته شد جوانشير در اثر توطئه. پرداخت
ــرادرزاده . م اسـت 681از  ــرداد  پــس از مــرگ جوانشــير ب -699(اش ورازتي

وراز را جانشين ) م680-683(يزيد بن معاويه  1.خراجگذار هر سه شد)680
خزران كه خبر مـرگ  . باني و حكمدار اوتي شناختواليت شرقي، شاه آل

آنان . جوانشير را شنيده بودند، به رهبري آلپ ايليتوئر به آلباني حمله كردند
وراز . هـا غـارت شـدند    بسـياري اسـير و رمـه   . قبله و اوتي را چپاول كردنـد 

از اين رو ائلييازار كشيش آلباني . پدر با آنان گفتگو كند ةخواست تا به شيو
  . نزد آنان فرستاد ولي صلح دوام نياوردرا 

در اين زمان بيشتر . وراز اين بار كشيش اسرائيل را به نزد آلپ فرستاد
شـدند، از   و خزرها فرستاده مي ها نمايندگاني كه به عنوان سفارت نزد هون

. بـاغ بودنـد   بيشتر مقامات روحاني آلباني نيز از قره. باغ بودند روحانيون قره
من عبور از شهر دربند، به شهر بـزرگ خـزران يعنـي بلنجـر     فرستادگان ض

خـود   ةكشيش اسـرائيل دعـوت خـزران بـه ديـن مسـيح را وظيفـ       . رسيدند
آلـپ در  . او موفق شد آلپ و بسياري از خزران را مسيحي كنـد . دانست مي

                                                 
دو طرف شهر صخره و . دره واقع است كيلومتري شمال شرق آغ 15هاي مهرآوان در  خرابه.  1

ساخته » مهران«باالي حصار نوشته است كه اينجا را ة در صخر. درون يك قلعه قرار داشت
زندگي در آن  17و  16ة تا سد. ميت خود را از دست داددر زمان هجوم مغوالن اه. است

براي آگاهي بيشتر . جوانشير نيز در تاكستان اسماعيللي واقع استة قلع. جريان داشته است
  . همان. رئيس نيا، رحيم: ك.ن
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و رئيس روحانيون ائلييازار نوشت كـه اگـر    ها اي خطاب به وراز، آلبان  هنام
محبـت   هـا  روحاني خزرها باقي بماند؛ ميان خزران و آلبانكشيش اسرائيل، 

وراز و ائلييـازار ايـن پيشـنهاد را    . برقرار بوده و هجوم متوقف خواهد شـد 
  . پس وراز با خزران به توافق رسيد. پسنديدند

صـلح   1.داد و روميان خراج مي ها در اين زمان آلباني به خزران، عرب
مرگ يزيد جنگ داخلي ميان امويان آغاز  آلباني ديري نپاييد چون پس از

خزرهـا بـارديگر از راه    685در . شد و كنترل آنـان برقفقـاز سسـت گرديـد    
خليفه شد و بـا ژوسـتينين   ) 685-705(م عبدالملك اموي  685در . رسيدند

اي امضاء كرد كه طبق آن بيزانس و دمشق هر دو بر  امپراتور بيزانس معاهده
ژوستينين به . نمودند آن را ميان خود تقسيم مي قفقاز حاكم شده و ماليات

م كـه  699در سـال  . قفقاز حمله كرده و برخي از حاكمـان آنجـا را گرفـت   
تيبريوس قيصر روم، وراز به علت نزديك شدن بـه عربهـا، بـا پسـرانش بـه      

سـال خليفـه در    5در ايـن  . سـال در آنجـا بـود    5او . قسطنطنيه فرستاده شد
  . كرد دخالت مي كارهاي آلباني مستقيماً

پس از مرگ كشيش ائلييازار، كشيش باكورنرسس سراسـقف آلبـاني   
خواسـت تابعيـت مـذهب     او با كمـك سـپرام نرسـس همسـر وراز مـي     . شد

خويشاواندن وراز به رهبري امير . خالكيدون را پذيرفته و تابع بيزانس گردد
ار اينـان طرفـدار مـذهب مونوفيزيـت و هـواد     . كردنـد  شيرويه مخالفت مـي 

امير شيرويه بر سراسـقف و ملكـه غلبـه كـرد و اميربـزرگ      . بودند ها عرب
خواست بيزانس  مانند ساسانيان مي ها در اين زمان خالفت عرب. آلباني شد

كشيش ارمني ائليا، گـزارش كارهـاي باكورنرسـس و    . را از قفقاز دور كند
  :آورده بود  نامه او در. ملكه سپرام را به خليفه عبدالملك داد

به خداي  ها ما نيز بمانند آلبان. كشورما با تمام اجزايش تابع شماست«
                                                 

. جايگاه مناطق اطراف درياي خزر در تاريخ جهان اسالم. بارتولد، واسيلي والديميروويچ.  1
 29ص . 1375. تهران. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ربن شهة ترجم
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در بردع با امپراتور  ها ولي كاتوليكوس آلبان.  واحد و عيسي معتقديم
ـالي را    روم وارد گفتگو شد و براي او دعاي خير مي ـام اه نمايد و تم

و از شما اين را آگاه باشيد . نمايد كه با دين او همراه شوند مجبور مي
. رم نيز به او پيوسته استتحتي يك بانوي بسيار مح. توجه دور نداريد

عصيانگر بـه خـدا را   هاي  ناين انسا ،با استفاده از قدرت واالي خود
  ».مجازات كنيد

  :خليفه در جواب چنين نوشت
شما صميمي است، من  ةيكوس مردم ارمني، ناملمرد خدا، ائليا كاتو«

ـا عالقـه   ـا سـپاهي بيكـران        ،آن را خواندم و ب ـادم خـود را ب يـك خ
اند بـه ديـن شـما     را كه برعليه ما قيام كرده ها آنان آلبان. فرستم مي

خادم من آنان را در برابر چشمان شما در بردع كيفر . بازخواهند گرداند
نرسس و آن زن همفكرش را را زنجير كرده و به سـراي  . خواهد داد

   1».گر طاغيان عبرت كنممن خواهند آورد تا من آنان را براي دي
آنـان بـاكور   . به همراهي كشيش ائليا وارد بـردع شـدند   ها ارتش عرب

اي از  خليفه دستور داد سياهه. نرسس و ملكه را مرتد اعالم و اعدام نمودند
رهبران آلباني تهيه شده و تحقيق شود كه كداميك طرفدار بيزانس هستند تا 

دينـداران  . س بـردع تشـكيل شـد   در همان سـال مجلـ  . بالفاصله كشته شوند
  . باغ همه در اين مجلس حاضر بودند آلباني و به ويژه روحانيون قره

انتخـاب كـاتوليكوس   : اصلي در دستور مجلس عبـارت بـود از   ةمسئل
 -3تابع كردن كليساي آلباني به كليساي گريگوري ارمني  -2جديد آلباني 

در تصرف سپاهيان  چون شهر بردع. تعيين مركز جديد اقامت كاتوليكوس
بـاغ   روحانيـان قـره  . عبدالملك بود، هر سه مسئله به سود ارمنيان حـل شـد  

سـميون كـاتوليكوس جديـد    . هراسان تابعيت از كليساي ارمني را پذيرفتند
وليكوس نيز تمركز جديد كا. آلباني سوگند خورد كه به ارمنيان وفادار باشد

                                                 
. 1984. چاپ ايروان. موسي كاالنكاتويسكي ة نوشت» تاريخ آلبان«متن هر دو نامه در كتاب .  1
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 ةدر دامنـ ) كنـوني  1دام واقـع در اراضـي شهرسـتان آغ   (در معبد يئلي سـي  
  . موروداغ تعيين شد

سـه سـال گذشـت و مجلسـي ديگــر در بـردع تشـكيل شـد و از تمــام        
باغ تضمين گرفته شد كه اگـر بـه مـذهب گريگـوري وفـادار       روحانيان قره

 705در . شيرويه به سوريه تبعيد شد 704در . نباشند، كافر تلقي خواهند شد
از به آلباني بازگشت و پسران خود را به ديگر قيصر شد، ور كه ژوستينين بار

سال نزد يونانيان بودنـد و   12آنان . صورت گروگان در آنجا باقي گذاشت
وراز تابعيــت . آزاد شـدند ) م711(سـرانجام پـس از مــرگ ژوسـتينين دوم    

   2.داد را پذيرفت و تنها به آنان ماليات مي ها عرب
ــان تضـعيف شــده و بـا كشــته       شـدن آخــرين  بدينگونـه دولـت مهراني

بـاغ در   قـره . ق از ميـان رفـت    206/ م  821فرمانرواي اين سلسـله در سـال   
يي مهـم در اقتصـاد و   هـا  دگرگـوني . دوران مهرانيان كمـي آرامـش يافـت   

 13اين سالشـمار  . براي خود سالشمار داشتند ها آلبان. فرهنگ مردم رخ داد
اين سال نوين . بود روز 6يا  5روز و ماه پاياني  30ماه آن  12ماه داشت كه 

فرمانروايي جوانشير  ةدر دور ،نخستين تاريخ آلباني. شد اوت آغاز مي 28از 
موسي كاالنكاتويسكي بوده  ،اين تاريخ ةبه گمان قوي نويسند. تدوين شد

هاي بومي، سندهاي رسمي و  و افسانه ها كه كتاب خود را بر اساس داستان
و نيز مشاهدات خـويش نوشـته   ي تاريخ نگاران ارمني عصر خود ها كتاب
ــت ــير . اس ــار جوانش ــي   ،در درب ــادي م ــان زي ــتند فرهيختگ ــ . زيس ــه گفت  ةب

 .دربار جوانشير بوده است ةكاالنكاتويسكي، داوداغ شاعر و دانشمند برجست
                                                 

 -الچـين  -يـوالخ (ي شوسـه  هـا  كيلـومتري بـاكو در برخوردگـاه راه    358دام اكنـون در   آغ.  1
از سـاحل چـپ   . بـاغ قـرار دارد   و جنوب غرب دشـت قـره  ) فضولي دره و آغ -نخجوان
شهرسـتان آغـدام از   . از مراكز مهم صنعتي است. كيلومتر فاصله دارد 3قارقار ة رودخان
باغ قـرار   ي قرهها هاي شمال شرقي سلسله كوه اين شهرستان در دامنه. تشكيل شد 1930
  . ستا داردرو 119شهر و  1. كيلومترمربع وسعت دارد 1094. دارد

  522ص . همان. زهتابي، محمدتقي.  2



 



 

  
  
  
  
  

  فصل دوم
  اسالمي ةقره باغ در دور

  
  
  

   باغ ورود اسالم به قره
را والي كوفه نمود  عبهبن شة مغير، ق عمربن خطاب 18 /م 639در سال 
بود كه مأمور گشودن آذربايجان شده  بن اليمانة حذيفاي براي  و با او نامه

 بنسلمان ي ها فرمان عمر سه نفر از سرداران سپاه اسالم به نامبه  سپس 1 .بود
در   2 .سـوي قفقـاز حركـت كردنـد    ه عمر بـ  عبداهللا و سراق بن ربيعه، بكيربن

مردم بردع . از شهرها به ايستادگي پرداختندآنسوي رود ارس مردم برخي 
تسليم نشدند و اين شهر محاصره شد و پـس از مـدتي بـه پرداخـت جزيـه      

يعقوبي، سلمان بن ربيعه به بيلقان و بردع درآمد و تا  ةنوشتبه . راضي شدند
باغ  سرانجام بسياري از مردم قره. شيروان كه از سرزمين اران بود، پيش رفت

                                                 
. تهـران . كتـب ايـران  .بـه تصـحيح مصـطفي نراقـي    . ايران در عالم اسالم. خليلي، عباس.  1

   257 و 256صص .1350
اكثر ارامنه قراباغ كه هنـوز در  «: نويسد باغ مي به قره ها عربة حملة باكيخانوف دربار -

ول لشكر عرب تحصن جسته خودداري نمودند و اند از تطا امكنه صعب المسالك ساكن
 ».شهر بردع از آن وقت روي بويراني نهاد

. به تصحيح محمد فرزان. آذرتاش آذرنوشة ترجم. فتوح البلدان. يحييبالذري، احمد بن .  2
 86ص. تهران.1364. نشر سروش
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قسمتي از مردم كه . ق دين اسالم را پذيرفتند  20-1/ م  641-2ي ها در سال
  .زيستند، بر دين مسيحيت باقي ماندند در كوهستان مي

ي صلحي با شهرهاي قفقاز منعقد ساختند كه در ها سرداران عرب پيمان
شدند هيچ يك از اهالي را به قتل نرسانند، اسير نگيرند و هيچ  آن متعهد مي

، ها ان نشود و مانعي در ميان نباشد كه اهالي در جشنها وير يك از آتشكده
ق   25/م  646مـردم بـردع در سـال    . ي باستاني خود را برپا نكننـد ها رقص

مسلمانان در اين زمان . منعقد كردندباهلي پيماني با چنين مفادي با سلمان بن ربيعه 
ب به عر سرداران. اصرار زيادي در پذيرش دين اسالم از سوي مردم نداشتند

كرده و تا آنجا كه ، احكام اسالم را به خوبي رعايت  كردند ويژه تالش مي
روشن . ممكن است از بكاربردن خشونت در مطيع نمودن مردم خودداري كنند

   .شد است كه اين رويه موجب گرايش بيشتر مردم به اسالم مي
ن در زما. عنوان نخستين فرمانفرماي قفقاز برگزيده شده سراق بن عمر ب

. رفـت  جـزء امـالك خالفـت بـه شـمار مـي       هـا  زمـين  ةهمـ  ،حكمراني وي
بـه  . شد، ديواني نـام داشـت   مي هيي كه مستقيماً از سوي دولت ادارها زمين
بخشـي از  . گفتنـد  لـك مـي  يي كه در دست زمينداران محلي بود، مها زمين

 .سسات روحاني مسلمان بود، وقف نام داشتؤهم كه در اختيار م ها سرزمين
گيري موروثي به آنان  يي كه در برابر شجاعت و لياقت سرداران براي بهرهها ينمز

. شد ماليات ارضي يا خراج از محصول گرفته مي. ع نام گرفتئشد، قطا واگذار مي
دادند و آنان هم كه اسالم را نپذيرفته بودند،  آورندگان خمس و زكات مي اسالم

ين ترتيب تمام روابط و مسائل اقتصادي بد. پرداختند تني يا جزيه مي ةماليات ويژ
  .مربوط به مالكيت در چارچوب قوانين اسالمي درآمد

، اشعث بن قيس كندي والـي آذربايجـان   )ع(در زمان علي بن ابيطالب
اشـعث جمعـي از   . و ترويج اسالم در آنجا آغـاز شـد   ها بود و اسكان عرب

اينـان  . اي دادرا كه اهل عطـاء و ديـوان بودنـد، در آذربايجـان جـ      ها عرب
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. گرفتند اشراف و سرداران عرب بودند كه از ديوان، عطاء و يا مستمري مي
. اسكان اين افراد در آذربايجان به معني اسكان قبايل و طوايف تابع آنان بود

  . اين اشخاص مأمور بودند تا مردم را به اسالم فراخوانند
جوانشـير را بـه    امـوي، وراز تيـرداد بـرادر    ة، خليفـ بن ابوسفيان ةمعاوي

بـدين سـان   . فرمانروايي اران و عامل خليفه در آن سرزمين منصـوب كـرد  
آخـرين فرمـانرواي اران از دودمـان    . حاكميت بني اميه بر اران مسـتقر شـد  

ــه دسـت نرســه كـه يعقــوبي او را      207مهرانيـان، وراز تيـرداد دوم در    ق ب
  .نامد، كشته شد بطريك  اران مي

داد  باغ، اين سرزمين را به كشور اسالمي پيوند مي رهگسترش اسالم تا ق
ايـن منطقـه بـه ماننـد     . خورد و سرنوشت آن نيز با سرنوشت اسالم گره مي

شاهد رونق چشمگير زندگي اقتصـادي مـردم بـه ويـژه      ،مناطق ديگر قفقاز
شهر . روبه پيشرفت نهادند ،امنيت ايجاد شده ةشهرها در ساي. بازرگاني شد
اي  بـردع را بـه سـتاره    ،مسـلمانان . عه و اهميـت فراوانـي يافـت   بردع نيز توس

داراي  ،بردع در شمال و بعدها باب. درخشان در آسمان قفقاز تبديل كردند
. ي مستحكم عرب بودند كه پايگاه جنگ بـا خـزران بودنـد   ها ساخلونشين

كارهـاي  . اي يافت استحكامات تازه ،بردع در ايام خالفت عبدالملك اموي
ساختماني آن دوره بـا بناهـاي تـدافعي و اسـتحكامات شـهرها و       معماري و

ي ها ي اجتماعي و كانونها و محل ها مركز حاكم نشين، در كاروانسراها، پل
اين آثـار در بسـياري از شـهرهاي قـديمي     . شود مدني و دنيوي مشاهده مي

  . خورد مانند بردع، گنجه و قبله به چشم مي
رفتار حاكمان عرب با  ،با گذشت زمان درخشان ديري نپاييد و ةاين دور

پي در پي خزرها از شمال و  ةحمل. مردم از چارچوب قوانين اسالم بيرون آمد
باغ به شدت در برابر هجوم خزرها  قره. ي متعدد نظم اوليه را برهم زدها شورش

   .خريد به همين دليل بيشترين ضربه را نيز از اين بابت به جان مي. كرد مقاومت مي
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مقر عامالن . ارمنستان بود ةاين دوره گرجستان شرقي و اران ضميمدر 
بود ولي ) در عربي دبيل يا دوين و در يوناني دووبيوس(خليفه شهر دوين 

شـهرهاي ارمنـي نشـين     ةعلت آن بود كه توسع. بعدها به بردع انتقال يافت
 هاي بازرگـاني عصـر   امپراتوري و جادههاي  دوين و آني، مرهون مسير راه

هاي قفقاز شرقي هنوز نظـارت و تسـلط داشـتند،     تا خلفا بر جاده. خلفا بود
. شد، در حكم شريان حياتي بردع بود يي كه از اردبيل و دوين آغاز ميها راه

سياست مسلمانان را در آن نواحي  ةجايي كه در آن روزگار حكم نوك نيز
ــلط . داشــت ــان س ــدرت و  هــا عــرب ةدر زم ــن و بردعــه دو ســنگر ق  ، دوي

  .مشهور ارمينيه در دوين بود ةابخانزندان دولتي و ضرّ. كشورداري آنان بود
برادر خود ابومسلم را به قفقاز  ق هشام بن عبدالملك 115/ م  736 در 
او مـردي نيرومنـد و مقتـدر بـود و بـه سـاخت مسـجد و بازسـازي         . فرستاد

 ةخليفحال  با اين. در زمان او قفقاز آرام بود. ديوارهاي دژ دربند پرداخت
را به قفقاز  ها عباسي براي اينكه جلوي هجوم آنها را بگيرد، روند كوچ عرب

اكنون نيز در بسياري از . اين مهاجران با مردم بومي پيوند خوردند 1.سرعت بخشيد
  .كنيم كه اسم عرب در آنها بكار رفته است مناطق به روستاها و نواحي برخورد مي

دي بـه نـام يزيـد بـن اسـيد سـلمي را       ق ابـوجعفر منصـور، مـر   136در  
طايي جانشين او  ةپس از بركناري يزيد، حسن قحطب. فرمانفرماي قفقاز كرد

به رهبري موشايل مردم ارمني  ،در زمان فرمانداري حسن قحطبه طايي. شد
 ،برعليه حكومت شوريدند ولي حسن به كمك نيروهاي اعزامي از پايتخت

باغ انجام داد كه باغ  راي آباداني قرهكارهايي ب او. شورش را سركوب كرد
آن  از، نهرحسن در بيلقان و كشتزارهاي معروف به حسـنيه  حسن در بردع

  . پس از او عثمان بن عماره و روح بن حاتم مهلبي فرمانروا شدند .بودجمله 
در سال . بن خازمه را به قفقاز فرستاد ةق هارون الرشيد، خزيم 176در 

                                                 
1. Esmailov,Rashid beig.Azarbaijan tarikhi. Azarnashr. Baku. 1993. 
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وستي ميان خالفت بني عباس و خزران، تصميم ق در جهت برقراري د182
گرفته شد تا دختر خاقان خزر به ازدواج فضل بن يحيح برمكـي دولتمـرد   

  . هيئتي براي آوردن دختر به كشور خزران رفتند. نيرومند عباسي درآيد
. بـاغ رسـيدند، دختـر در بـردع مـرد      زماني كه آنان در بازگشت به قره

ر داشتند، در بازگشـت بـه خاقـان خـزران     نمايندگان خزران كه آنجا حضو
. غافلگيرانه كشته شده است ةرش دادند كه شاهزاده در جريان يك حملاگز

ي زيادي ها از باب االبواب سرازير شده و جنايت 183نبرد در  ةخزرها آماد
   1.هزار نفر اسير شدند 100بيش از . مرتكب شدند

ميرزادگـان بـاگراتي   غيرمستقيم را از طريق كـارگزاري ا  ةسلط ها عرب
 ةدر ارمنستان اعمال كردند و در شرق ايـن منطقـ  ) ق437-190فرمانروايي (

علت اين . خودمختار، نظام حكومت مستقيم را در آذربايجان حفظ كردند
  . رويه، قيام بابك خرمدين بود

 بيشتر مسلمانان آذربايجان، سني مذهب بودند اسالمي، نخستين هاي سدهدر 
ميان سنيان  ،در ايام خالفت مأمون. خوارج نيز در آنجا رايج بود گاهي مذهباما 

فراوانـي   ةدر بردع عالمان معتزل. و معتزليان بردع ستيزهاي سختي درگرفت
 ،عبداهللا عمربن توان به ابوالحسن احمدبن ترين آنها مي زيستند كه از مهم مي

، سيد امير 2)ردعم ب961مرگ (بردعي ) ابوبكر(محمدبن عبداهللا  ،ابوسعيد بردعي
فقيه عبدالخالق . ن بردعي از فقهاي نامدار حنفي اشاره كردياحمد بن اع بردعي و

علماي . بن ابي المعالي بن محمداالراني الشافعي نيز از علماي عصر خود بود
كردند و به حنفيه و  كار حمايت مي از حنبليان محافظه ،حديث ميان اهل سنت

عبدالجليل قزويني رازي در  .نگريستند اقليت مي شافعيه به عنوان مكاتب فقهي

                                                 
محمـدعلي تـاج   ة ترجم. تاريخ مختصرالدول). ابن العبري(اهرون، گريگوريس ابوالفرج .  1

  191ص . تهران. 1364. اطالعات. حشمت اهللا رياضي. پور
جريان ة نويسد كه وي نمايند ابن نديم او را ديده و مي. محمد در بردع و بغداد تحصيل كرد.  2

   معتزلي و عضو حركات خوارج بوده استة فلسف
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  : نويسد مي) ق.ه 560در (كتاب النقض
ـاوه و قـزوين همـه    « آنگه بالد آذربايجان تا بدر روم و باصفهان و س

شافعي مذهب باشند، بهري مشبهي، بهري اشعري، بهـري اشـعري،   
    1»بهري كالبي، بهري حنبلي

ي و بومي ديـرين بـا خـط    خط محل ،ميالدي 8و 7هاي  در حدود سده
زبان علمي هم عربي شد و . ليفاتي به عربي نوشته شدأعربي عوض شد و ت

يي وجود داشت كه در آنها زبان ها مكتب. الفباي عربي خط رسمي و دولتي
... در  اين دوره علم رياضي، طب، نجوم، فلسفه و  2 .شد عربي تدريس مي

ثروتمنـدان جامعـه ممكـن     در هرحال تحصيل علم تنها براي .پيشرفت كرد
  . مسيحيان منجر شد هويژه به شورش مردم و ب ،بدرفتاري سرداران عرب .بود

نارضـايتي مـردم از حكومـت     ،ي متعـدد هـا  به رغم سـركوب شـورش  
قيام بابك خرمدين دالورمرد آذربايجاني برعليه حكومت . يافت افزايش مي

  . دهاي اعتراض مردم بو بني عباس، يكي از بهترين نمونه
  /ق  230سـرزمين قفقـاز در سـال     ،اگرچه در زمان خالفت الواثق بـاهللا 

م به اطاعت واداشته شد، ولي روي هم رفته با گذشت زمـان اقتـدار و    852
نفوذ حكومت عباسي در قفقاز به افول گراييده و زمينه براي تشكيل نخستين 

ف با گذشت زمـان كـه ضـع    .ي مستقل پس از اسالم فراهم شدها حكومت
هـاي اسـتقالل در منـاطق     يافـت، نخسـتين نطفـه    مي تحكومت عباسي شد

  . زيرفرمان اين حكومت بسته شد
  

  مستقل پس از بني عباس هاي  حكومت
باغ را نيز دربرگرفت، حكومت ساجيان  اولين حكومت مستقلي كه قره

                                                 
كتاب النقض معروف به بعض . القزويني الرازي، عبدالجليل ابن ابي الحسين بن ابي الفضل.  1

سيدجالل الدين حسين ارموي ة با مقدم. مثالب النواقب في نقض بعض فضائح الروافض
  493ص . ق 1371. بي جا. معروف به محدث

 120ص . 123شمارة . 1380پاييز . ليقمجلة وار. باغ در دوران بعد از اسالم قره. سرداري نيا، صمد.  2
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اين حكومت شخصي بود به نام ابوالساج ديوداد پسر يوسف  ةسر سلسل. بود
م به هنگام خالفت المعتمد  885/ق 266كه در سال ) از نژاد ايراني(ديودست 

پس از سركوب  او. براي سركوب شورش زنادقه به آذربايجان اعزام شد ،عباسي
، در سال موسي كاالنكاتويسكي ةبه گفت. شورش، حكومت ساجيان را ايجاد كرد

احتمال . حاكم آلباني شد ،باغ به دست گرفتن قره م گريگوري حاماما با866
باغ كوهستاني و  حاماما اساساً قره. سهل بن سنباط بوده است ةاند كه او نو داده

م حاماما با دادن پول، كاتوليكوس ارمني 894در سال . كرد شكي را اداره مي
چون حاماما درگذشت، . گئورگي دوم را از اسارت افشين پسر ابوالساج آزاد كرد

  .پسرش ساهاك سواد قرار گرفتدر فرمان  ،باغ به همراه اوتي قره
محمد افشين جانشين او ) ابوعبيداهللا(پسرش ابوالمسافر  ،پس از ابوالساج

او به جنگ با همسايگان خود پرداخت و قلمـرو سـاجيان را گسـترش    . شد
/ ق 288چنگ آورد و در ربيـع االول  ه باغ را نيز ب يي از قرهها او بخش. داد

و   1سال نپاييد 52نان بيش از آفرمانروايي . بر اثر طاعون در بردع درگذشت 906
در اين دوره سياست  .پايان پذيرفتم  937/ ق 318سپاهيان عباسي در  ةبا حمل

اين . شد نسبت به مسايل آذربايجان اعمال مي ،اعتنايي در دربار بني عباس بي
صحنه را  ها عرب. جديد در تاريخ آذربايجان است ةاعتنايي آغاز يك دور بي

   .شدند كردند و عناصر محلي، ايراني، كردي و ديلمي وارد مي ميترك 
اي از  قبيله ةوسيله دومين حكومت مستقل، فرمانروايي رواديان ازدي بود كه ب

باغ در زمان حكومت حسين مشهور  قره. اعراب مهاجر به آذربايجان تشكيل يافت
. ن حكومت قرار گرفتدر تركيب اي ،پسر محمد بن رواد) ابوالهاج(به ابوالهيجاء 

   2.م رخ داده است 963/ ق 344اين اتفاق پس از 
                                                 

. تهـران . 1347. نشـر صـفي عليشـاه   . تاريخ ايران از ماد تا پهلوي. شاملويي، حبيب اهللا.  1
  277تا  274ص

. اميركبير. از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه. تاريخ مردم ايران. زرين كوب،عبدالحسين -
 306 - 302ص. تهران .1368

 91ص. تهران. 1308. شركت مطبعة مدرن ).رواديان(شهرياران گمنام . احمدكسروي تبريزي،  . 2
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آخـرين   ،)معـروف بـه سـاالر   (ساالر مرزبان پسـر محمـد پسـر مسـافر     
وعلي ابـ . رانـد  بـاغ نيـز فرمـان مـي     فرمانرواي تواناي خاندان بود كه بـر قـره  

ق از فرسـتاده شـدن خلعـت واليگـري     350مسكويه درذكـر حـوادث سـال    
پـس از  . دهـد  ي ابراهيم پسر دوم مرزبان بن محمـد خبـر مـي   آذربايجان برا

بودند، خاندان شداديان كه از كردهاي روادي ارمنستان ساالر مرزبان، مرگ 
محمد پسر شداد بود كه در  ،نخستين فرمانرواي اين خاندان. باغ تسلط يافتند بر قره
به هنگام . آوردباغ و اران را زير فرمان خود در م سراسر قره 971/ ق 340سال 

فرمانروايي مرزبان پسر محمد نيروهاي شداديان به شهر بردع حمله كرده و آنجا را 
   .گرفتند) ابوالهيجاء(از دست ساالر ابراهيم پسر ساالر مرزبان 

در ق  332ابوعلي مسكويه در كتاب تجارب االمم، بـه سـال     ةبه گفت
از راه  ها گان بود، روسزماني كه مرزبان درگير كشمكش با رقيبان و همساي

سيداحمد كسـروي در كتـاب    ةبه گفت. درياي خزر به قفقاز يورش آوردند
اين بار آنها با . ق به بردع هجوم آوردند 334شهرياران گمنام، آنان از پاييز 

شـهر  . ي خود در رود كور پيشروي كرده و به شهر بردع رسـيدند ها كشتي
به مردم شهر خبر دادند كه  ها روس. دفاع بود بردع آباد، پرجمعيت ولي بي

ما را با شما گفتگوي دين در بين نيست، ما جـز فرمـانروايي چيـز ديگـري     
مـردم بـردع بـه    . از مـا نيـك رفتـاري و از شـما فرمـانبرداري     . خـواهيم  نمي

. پس از گرفتن شهر به كشتار مردم پرداختنـد  ها روس. ايستادگي پرداختند
  . پرداخت ها راه رسيد و به جنگ با روسمرزبان با سي هزار تن سپاهي از 

اگرچه مرزبان در اين جنـگ شكسـت خـورد ولـي در نبـردي ديگـر       
به ارك شهر  ها روس. را مغلوب سازد ها توانست به ياري سپاه ديلمي روس

پـس از  . مرزبان شهر را محاصره كرده و به نبرد سخت پرداخت. پناه بردند
بردع باقي گذارد و خود  ةي محاصرچندي مرزبان بخشي از سپاه خود را برا

درازا ه بردع ب ةمحاصر. به آذربايجان شتافت تا تجاوزي ديگر را خنثي نمايد
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در اين هنگام بيماري وبا . همچنان شهر را در دست داشتند ها كشيد و روس
سپاه مرزبان از اطراف شهر عقـب نشـيني   . در شهر شيوع يافت) يا طاعون(

پس از  .به سرزمين خود بازگشتند ،نمودن بردع پس از ويران ها كرد و روس
  1 .ويراني بردع، اين شهر اهميت خود را از دست داد و گنجه جاي آن را گرفت

ابوالحسن علي لشكري، علي مرزبان و ي ها  سه پسر به نام شدادمحمد بن 
فضل نيز به گنجه رفت . م جانشين پدر شد955/ق 344لشكري در . فضل داشت

در اين هنگام قومي به نام السريه در . االرابراهيم بن مرزبان برسدتا به خدمت س
. باغ پرداختند گنجه فرود آمدند و به قتل و غارت در روستاهاي قره ةكنار درواز

فضل به ياري نيروهاي شدادي، غارتگران را . والي گنجه از فضل ياري خواست
باغيان  برود ولي قره او تصميم داشت به اردبيل پايتخت آذربايجان. سركوب كرد

همچنين از او درخواست شد كه برادرش . از او خواستند تا در گنجه بماند
 ،سرانجام فضل راضي شد و با تالش او. باغ بياورد لشكري را نيز از دوين به قره
  . باغ حاكم شد م بر قره 971/ ق360لشكري به گنجه آمد و در

ج بر آذربايجان حاكم ، هرج و مرق 346پس از مرگ ساالرمرزبان در 
چندي بعد ساالرابراهيم بن مرزبان بر اردبيل حاكم شد و براي سركوبي . شد

لشكري . باغ حمله كرد ولي نتوانست لشكري را شكست دهد لشكري به قره
م در  978/ ق 368در .  باغ را به دست آورد و قدرتش باال گرفـت  تمام قره

پـس از او بـرادرش   . روايي كـرد باغ فرمان سال در قره 8او . گنجه درگذشت
ه در ايـن فاصـله رواديـان بـ    . بـاغ چيـره شـدند    مرزبان و سپس فضل بر قـره 

 993/ ق 383در . ق قـدرت يافــت  370حكومـت رسـيدند و ابوالهيجــاء در   
يازدهم  ةآغاز سد(در اين زمان . فضل، بردعه و بيلقان را از آن خود كرد

آورد و از سـوي   ان فشار ميروم شرقي از جانب جنوب بر ارمنست) ميالدي
باغ،  اين وضعيت در قره. ترك اوغوز در حال نفوذ بودندهاي  شرق نيز گروه

                                                 
 89و  88صص . تهران. 1346. نشر آسيا. تاريخ عمومي آذربايجان. احمد كاويان پور، . 1
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موقعيت دشواري به وجود آورده بود و مسلمانان و مسيحيان در تحكيم مواضع 
    :گويد غزنويان مي ةمنوچهري دامغاني شاعر دور. خويش شتاب داشتند

  كافر روم بر در گنجه چون    ّ اره به پيش دركشيده صفنظّ
 ةشاه آني از خانواد) ق 367-341فرمانروايي(سمبات پسر آشوت سوم 

به جاي پدر نشست ولي جوانترين پسـر او گـورگن،    ،باگراتوني گرجستان
را همراه با بسياري از امالك وابسته ) شهر لوري كنوني(اقطاع شمالي تشير 

رش داويد بي خاك ق جاي خود را به پس 379گورگن در . به دست آورد
شاهان اين خاندان عنوان آغوانك را اختيار . سپرد) ق440-379فرمانروايي (

سرزمين آغوان . دانستند كردند يعني خود را از نسل آلبانياي كهن قفقاز مي
ق شهر مالزگـرد   384در . در شرق، از ماوراي گنجه تا بردعه گسترده بود

تلفظ (بود، بدين جهت ممالن  او هم پيمان بيزانس. توسط داويد تصرف شد
قطران تبريزي . جنگ با آنان شد ةپادشاه روادي آذربايجان آماد) كُردي محمد

ممالن در جنگ با . »تو پيش صف روميان در جهادي«: گويد خطاب به ممالن مي
ازوان تا (با مرگ گاكيك آرزروني حاكم واسپورگان . داويد شكست خورد

واسپورگان را تصرف ) بن محمد بن شداد فضل(ق، فضلون  410در ) نخجوان
   .دوم امپراتور بيزانس آنجا را از فضلون گرفتند) بازيل(كرد ولي نيروهاي 

خداآفرين پلـي   ةق فضلون فرمان داد تا بر رود ارس در منطق 418در 
. ق به پايـان رسـيد   421اين پل كه يادگاري بزرگ از اوست در . زده شود
كه «گويد  رد سخن ميبراي بارنخست از فضلون كُق  421ذيل وقايع ابن اثير 

ساخت پل بر رود ارس از گسترش » .اي از آذربايجان را در اختيار داشت قطعه
در واقع او . قلمرو فضلون در جنوب يا تمايل او به توسعه تجارت حكايت داشت

  .باغ در شمال آن متصل كرد داغ در جنوب ارس را به قره ، قرهاين كاربا 
ابوالفضل جعفر نيـز  . ق ابوالحسن لشكري فرمانرواي گنجه شد 425در 

در اين زمان باگرات پادشـاه آبخـاز و گاكيـك پادشـاه     . حاكم تفليس بود
امير جعفر به گنجه آمد و بـا  . كاخت به تحريك روميان، تفليس را گرفتند
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تبريزي در ديان خود به اتحاد ميان اينان قطران .  ابوالحسن لشكري پيمان بست
  .كند راي سركوب مسيحيان و كمك گرفتن از جنگاوران ترك اشاره ميب

سـعي بـر آبـاداني     ،اگرچه برخي از پادشاهان شدادي همچون فضـلون 
ي متمـادي آرامـش مـردم    ها قلمرو خود داشتند ولي در طي جنگ و تنش

در اين زمان مونوماخوس امپراتـور روم شـرقي، در   . باغ سلب شده بود قره
باسيليوس دوم سعي در استحكام مرزهاي شرقي بيزانس و ي ها ادامه سياست
هاي متزلـزل ارمنـي داشـت ولـي سـرداران او كـاري از پـيش         جذب سلسله

) دوين(خداوند تيبيون «اي خطاب به ابواالسوار  پس مونوماخوس نامه. نبردند
. نوشته و از او دعوت كرد تا به خاك آني حمله كنند» و پرس ارمنيا در كنار ارس

اي كه مهر پاپ را با خود داشت، به او  در قرارنامه. واالسوار تضمين خواستاب
   .او را به رسميت شناسد ةقول داده شد كه قسطنطنيه فتوحات آيند

ق سردار معروف خود قتلمش پسر ارسالن را  438در سال  1طغرل سلجوقي
نان در آ. باغ فرستاد به همراه حسن پسر يبغو موسي با نيروهاي زيادي به قره

چندي . نزديكي گنجه، روميان را شكست دادند ولي لشكري آنان را هزيمت داد
طغرل به جاي وي، ابراهيم ينال برادر مادري . بعد حسن طي جنگي كشته شد
ق روميان را شكست  440ابراهيم در . باغ گسيل كرد خود را با نيرويي زبده به قره

پس . شد كه به طغرل خراج بپردازد داد و امپراتور روم طي قرارداد صلحي متعهد
در نهايت در سال . از مدتي سستي در كار شداديان، شورشي در شمكور رخ داد

بدين . را به حكومت رساندند) شاوربن فضل(م مردم ابواالسوار  1049/ ق 441
ق امپراتور از دادن خراج سرباز زد  446در . باغ حاكم شد ترتيب ابواالسوار بر قره

قتلمش در گنجه تاب . باغ فرستاد به فرماندهي باگرات گرجي به قره و قشوني را
م طغرل روي به 1054/ق 446در . ايستادگي نياورده و به تبريز عقب نشست

                                                 
  :ك.نسلجوقيان و نبردهاي آنان ة بيشتر درباربراي آگاهي  . 1

 1381. تهران. اميركبير. انروم با ايلخانة روابط سياسي سالجق. يوسفي حلوايي، رقيه -
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 ةممالن روادي فرمانرواي آذربايجان با او ديدار كرد و باهم نقش. آذربايجان نهاد
  :گويد قطران مي. جنگ را تهيه كردند

  او ديدار سلطاني يزداني بر فكنده فرّ
  يزداني فري ديدار سلطاني كه دارد فرّ

نيز فرمانبرداري  شدادي) ابوالسوار(اميرابواالسوار. شد باغ قره عازم طغرل
طغرل، فرمانروايان آذربايجان و اران را در مقامشان . كرده و خطبه به نام او خواند

لمروهاي خود آزاد آنان را در تصاحب قاما  از آنان گروگان گرفت. نگاه داشت
سوار پسر فضلون با طغرل ابواالممالن و . سپس به جنگ روميان شتافت. گذارد

هزار سپاهي به بخش مسيحي  150با آنان . ندبيگ پادشاه سلجوقي ايران متحد شد
لينچ در تاريخ ارمنستان . هجوم برده و به كشتار و چپاول مردم پرداخت اران نشين

ق به شهر آني از كمك اميران  446/ م1050ر يورش نوشته است كه سلجوقيان د
ق  454در سال . باغ استفاده كرده و به همدستي آنان به پيروزي رسيدند قره
منجم باشي،  ةبه گفت. باغ هجوم آوردند از گذرگاه داريال گذشته و به قره ها آالن

  . هزار زن و مرد و دختر و پسر اسير شدند 20
واري برگرد گنجـه كشـيد و آن را محكـم    يك سال بعد ابواالسوار دي

باغ و شيروان نيز برپا بود تا اينكـه شيروانشـاه    روابط دوستانه ميان قره. كرد
 ةدو سرزمين با اقدامات غيردوستان ةق برتخت نشسته و رابط 455فريبرز در 

باغي درهم  ابواالسوار نيز سه بار شيروان را با جنگاوران  قره. او به هم خورد
ق  456اين تاخت و تاز در شيروان ادامه يافت تا اينكه شيروانشاه در . كوبيد

ابواالسوار پيمان خود را با روميان نقض كرد و به . با ابواالسوار سازش كرد
سـپاهيان روم شـرقي بـه     ةنيكفورس جنگاور به همراه همـ . آني حمله كرد

ود از ابواالسوار كـه در حصـار خـ   . باغ حمله كرد و تا گنجه پيش آمد قره
  . تحرك افتاده بود، تجديد پيمان كرد و گروگان سپرد

ق هنگامي كه ابواالسوار از جنگ با مسيحيان بازگشت و  457در سال 
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. باغ حمله كردند از گذرگاه آالن گذشته و به قره 1ها سپاهيان پراكنده شدند، آالن
بواالسوار در ا. هاي گنجه پيش آمدند و همه جا به چپاول پرداختند آنان تا دروازه

تعداد زيادي  ها آالن. توانست براي جنگ از قلعه بيرون بيابد گنجه بود ولي نمي
ابواالسوار با خواهر داويد بي خاك ازدواج . باغ بيرون شدند اسير گرفته و از قره

  .نامد مي) باگراتي(قطران،  فضل پسر ابواالسوار را شمع آل بقراطون . كرد
  ل بقراطونآل شداد است و شمع آ چراغ

  به دانش كم كرده است بقراط و افالطون را
پسر ديگر ابواالسوار، آشوت نام داشت و اين مسئله نمايانگر خويشاوندي 

در . اين اتحاد ديري نپاييد و ابواالسوار با داويد درگير شد. اديان با ارمنيان بود شد
در .  شد جنگي كه درگرفت، ابواالسوار شكست خورد و از تشير بيرون رانده

او . باغ فرمان راند سال بر قره 18او . ق ابواالسوار در گنجه درگذشت 459سال 
  . پس از ابواالسوار، پسرش فضل برتخت نشست 2.بزرگترين پادشاه شداديان بود

منجم باشي در كتاب باب في الشداديه من كتاب جامع الدول،  ةبه گفت

                                                 
چاپ . آرانة مجل. االن در قفقاز شمالية هزار. برجيان، حبيب: ك.ن ها براي آگاهي از آالن . 1

 1382تابستان . 1ة شمار. تبريز
و ) ق.ه 457تاليف سال (امير عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر بن قابوس نويسندة كتاب قابوسنامه .  2

سال همراه غزنويان در هند جهاد كرده بود،  8كه قبالً ي از اميران آل زيار داماد سلطان محمود غزنو
شدادي سوار با ابواالباغ ماند و  وي چندين سال در قره. درصدد برآمد در غزاي روم نيز شركت كند

عنصرالمعالي از  .او در اين جنگ زخمي شد و چندي بعد درگذشت. جنگ گرجيان رفتبه 
.... «: نويسد  با ستايش بسيار سخن گفته و چنين مي ،باغ قرهر فرمانرواي ميزبان خويش ابواالسوا

مردي برجاي و خردمند بود، و پادشاهي بزرگ و سايس و عادل و شجاع و فصيح و متكلم و 
و از هر گونه سخنها از من پرسيدي، از حال عام .... همه جد بودي ، نه هزل ... پاكدين و پيش بين

. تهران. نشراميركبير). كيا(به اهتمام زهراي خانلري . برگزيدة قابوسنامه  :ك.ن ».و ملوك گذشته
در استراتژي هوشمندتر از هركس، قادر به باطل « :نويسد مينيزاسكايليتزس رومي .  24ص . 1369

پژوهش هايي در تاريخ . مينورسكي، والديمير ».ها، تاكتيكها و سياستهاي دشمن ساختن حيله
قطران دربارة ابواليسر .  73ص.تهران. 1375. اسالمي المعارفة دايربنياد . خادم محسنترجمة . قفقاز

  :سپهدار اران سردار ابواالسوار مي سرايد
ـاداني بود  شــعر بــردن نزد او مــا را   فـيلسوفان جهان عـاجز شـدند از شعر او             ز ن
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فضـل از سـربندگي بـه    . بـاغ شـد   ق آلپ ارسالن وارد قـره  459 ةدر ذيحج
آلـپ  . شيروانشاه چنين نمود. خدمتش شتافت و كليد خزاين را تقديم كرد

چـرا كـه    به گرجسـتان تاخـت  با سپاهي بزرگ از تركان ارسالن سلجوقي 
. باغ حمله كرده بودند به بردعه در قره ،گرجيان به فرماندهي شاه باگراتي آبخاز

ارسالن تفليس را تصرف كرده و مسجدي . سپاه او زير فرمان ساوتگين بود ةمقدم
ماه در گرجستان ماند و با شنيدن خبر مرگ خاقان ترك، به  5او . در آن ساخت

ق به  460يا  459او اران را در سال . باغ بازگشته و از آنجا راهي فارس شد قره
فضلون در جنگ . فضل فرزند ابواالسوار و آني را به منوچهر برادر فضل سپرد

باغ كه از بازگشت او نااميد شده بودند، برادرش  مردم قره. ازها شداسير آبخ
امير ) شاه تكين(از همان سال ساوتگين . ق جانشين او كردند 460آشوت را در 

سلطان ملكشـاه  بدين ترتيب . باغ ظاهر شد با تركان خويش در قره ،عراقين
  . دين خادم سپرگرا از فضل گرفته و به سرهنگ ساوت اران ،سلجوقي

ق در اسارت بود ولي در اين سـال رهـايي يافتـه و بـه      461فضلون تا 
بـاغ هجـوم    هنگامي كه او در زندان بود، شيروانشاه به قـره . باغ بازگشت قره

باغ، به شيروان  فضل به محض استحكام يافتن بر فرمانروايي قره. آورده بود
شيروانشـاه و  ق  464در . يورش برد و آنجا را مورد تاخت و تـاز قـرار داد  

ه بر پدر شوريد و ب ،ق فضلون دوم پسر فضل 464در . فضل سازش كردند
در . اي گوشه نشيني اختيار كرد فضل در قلعه. باغ دست يافت حكومت قره

ان و دربند را به اقطاع به ساوتكين بخشيده بودواقع سلطان آلپ ارسالن، ار .
  . باغ شد ق ساوتگين با همه جنگاوران خود راهي قره 468در 

جنگ با باگرات  ةباغ رسيد، فضلون در نتيج هنگامي كه ساوتگين به قره
فضلون از تسليم كشور سرباز زد ولي نتوانست در . گرجي ضعيف شده بود

بـاغ را اعـم از دشـت و     سرانجام او همه قره. برابر ساوتگين ايستادگي نمايد
وزان را بـه جنـگ   امير ب ،سلطان ملكشاه. كوهستان به ساوتگين تسليم كرد
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قلمرو او ابتدا به صورت  .امير بوزان نيز فضلون را دستگير كرد. فضلون فرستاد
بعد از . سيان امير انطاكيه داده شد –به تني چند از اميران همچون ياغي  ،اقطاع

ق  481در . سيان پسرش به سرزمين پدري خود شام بازگشت -مرگ ياغي 
ق با تنگدستي بسيار در كنار رود  484م او در سرانجا. راندند اران فضلون را از

   1 .جان سپرد و حكومت شداديان به طور كامل از ميان رفت) در بغداد(دجله 
. بركيارق وزارت را به مؤيدالملك ابوبكر بن نظام الملك سـپرده بـود  

ان مؤيدالملك نيز با او دشمني آغاز كـرده و بـه ار  . سپس او را بركنار كرد
ان به سپاه ار. ملكشاه برادر بركيارق را بر عليه او تهييج كرد آمده، محمدبن

. بركيارق به خوزستان رفته بود. باغ راهي همدان شد فرماندهي محمد از قره
امـا   .محمد در غيبت او به سلطنت نشسـته و مؤيـدالملك نيـز وزيـر او شـد     

چندي بعد بارديگر محمد شكست خورد و مؤيـدالملك اسـير و بـه دسـت     
او . محمد كه به ري گريخته بود، با بركيارق صلح كرد. ارق كشته شدبركي

مدتي بعد پرچم جنگ برافراشت و جنگ دو برادر در حوالي اصفهان رخ 
سـرانجام دو بـرادر   . باغ گريخت محمد دوباره شكست خورده و به قره. داد

صلح كردند بر اين شرط كه شام و دياربكر و اعمال عراق و آذربايجـان و  
ان و آرمن و گرجستان از آن محمد باشـد و بـاقي قلمـرو سـهم     ان و ارموغ

ق سلطان بركيارق، گنجه و  486گويد كه در  ابن اثير نيز مي. بركيارق گردد
  . باغ را به اقطاع به برادرش بخشيد قره

پس از مرگ بركيارق، سلطان محمد پادشـاه شـد و پـس از او سـلطان     
باغ حـاكم   مودبن محمدبن ملكشاه بر قرهدر زمان سلطان سنجر، مح. سنجر
زماني كه مسعودبن محمد به پادشاهي رسيد، در آذربايجان طرفداران . شد

مسعود براي آنكه خطري از جانب داود . سلطنت داودبن محمود بسيار بودند
باغ و ارمنستان را  تهديدش نكند، او را به دامادي پذيرفته و آذربايجان و قره

                                                 
 51ص . تهران. 1308. مدرنة مطبع ).شداديان(شهرياران گمنام. كسروي تبريزي، احمد.  1
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اتابك قراسنقر ركن معظم دولت، طرفدار  ،در اين زمان. به او واگذار كرد
م دچار زلزله شد كه 1138/ ق  533در روزگار او شهر گنجه در . داود بود
. هـزار نفـر  از جملـه فرزنـدان قراسـنقر كشـته شـدند        230ابن اثير  ةبه نوشت

ديميتري از اين فرصت استفاده كرده و شـهر را دسـتخوش غـارت كـرد و     
گالتـس در نزديـك    ةشهر در صـومع  ةدرواز. به غنيمت برد آن را ةدرواز

باغ بازگشت و شـهر گنجـه در    با اينحال قراسنقر به قره. كوتائيسي باقي ماند
چنـدي بعـد اتابـك در    . م توسـط وي بـا شـكوه تمـام بازسـازي شـد       1140

داود بـن  . آذربايجان درگذشت و پسـرش جـاولي جانـدار جانشـين او شـد     
سال حكمراني به  7را مركز خود قرار داده بود، پس از محمود نيز كه تبريز 

  . در تبريز به قتل رسيد» مالحده«دست گروهي 
  

  يورش مغول
تركـان  از اي  شـاهد ورود دسـته   ،بـاغ در زمـان حكومـت شـداديان     قره

از  ،هـا  پادشاهان شدادي به علت دالوري و شجاعت تـرك . بود )اوغوز(غز
فرمـانرواي  ) لشـكري (ابوالحسـن علـي   . گرفتنـد  آنها براي جنـگ بهـره مـي   

سـلطان ملكشـاه سـلجوقي     1 .آورد اران تركان را از آذربايجان بـه  ،شدادي
پس از پايان دادن به فرمانروايي شداديان بر اران، سرهنگ ساوتكين را بـه  

  . حكمراني آنجا برگزيد
آنـان دبيرانـي   . ق بـر آذربايجـان مسـلط شـدند     440سلجوقيان در سال 

ري را در ميان دبيران خراساني زبان د. با زبان فارسي دري داشتندخراساني 
شاعراني نيز در اين منطقه به زبان فارسـي دري شـعر    2.مردم پرورش دادند

                                                 
ة مجلـ ة ضـميم  .توركلرين تاريخ و فرهنگينه بير باخيش. هيئت، جواد: ك.براي آگاهي ن.  1

 5ص. تهران. 1365. وارليق
تاريخ نهضتهاي فكـري ايرانيـان از ظهـور رودكـي تـا شـهادت       . عبـدالرفيع  ،حقيقت.  2

  100ص . 1357. رانته. شركت مولفان و مترجمان ايران. بخش دوم. سهروردي



 75     باغ در دورة اسالمي قره

 

نيـز   اوكه (ابونصر علي اسدي طوسي پسر اسدي طوسي شاعر.  سرودند مي
ن به فرما ،را به تقليد از شاهنامه مثنوي گرشاسب نامه ،)تخلص اسدي داشت

كوچ  ،از اين زمان به بعد. شيبانيان سرود ةابودلف كركري امير اران از سلسل
بـاغ بـه علـت دارا     قـره . ي پيراموني فزوني يافتها و سرزمين اران تركان به

مأمن بسياري از اين  ،داري بودن شرايط مناسب براي زندگي چوپاني و گله
اگرچـه  . بـاغ شـدند   رهدر زمان ملكشاه تركان بيشتري وارد قـ . مهاجران بود

باغ از دير باز وجود داشته است ولي  رواج زبان تركي در آذربايجان و قره
مهاجرت روزافزون تركان موجب شد تا زبان تركي نسبت بـه زبـان بـومي    

به زودي تركان با مردم بومي آميختند و بر هستي . مردم رواج بيشتري يابد
ي هـا  بسـياري از آيـين  . ردنـد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آنان تأثير گذا

ها  بسياري از واژه. ي نوين جاي آنها را گرفتندها ديرين فراموش شده و آيين
  . دگرگون شدند ها و نام
بسياري از پژوهشگران و تاريخ نگاران نام اران نيز در اين زمان  ةگفته ب
ن در و ارمنيـا  ها ترك ،نكته مهمتر اينكه از اين زمان. باغ تغيير يافت به قره
در عهـد   .باغ همسايه شدند و زندگي در كنار يكديگر را آغـاز كردنـد   قره

رفته رفته تحت نفوذ تركان اوغوز قرار گرفت و . سلجوقيان، اران تجزيه شد
اران گـاه  . رايـج در آن سـرزمين شـد   هـاي   زبان تركي جانشين تمـام زبـان  

  . ودزيرفرمان شيروان و گاه تحت نفوذ فرمانروايان آذربايجان ب
ــه فرمـان ســلطان مسـعود ســلجوقي    531در سـال   ــام   ،ق ب ــه ن اتـابكي ب

گـز   ايلـده . گز فرمانرواي اران و بخشي از آذربايجـان شـد   الدين ايلده شمس
سـال برپـا بـود و     91دولتـي كـه   . دولت اتابكان آذربايجان را بنيان گـذارد 

 ،نهنگام حكومت اتابكـا ه ب. پايتختش شهر تبريز و گاهي هم نخجوان بود
باغ ابريشم و برنج توليـد   در قره. باغ بهبود يافت وضعيت اقتصادي مردم قره

در . يافـت  هاي بـزرگ گـاو و گوسـفند و اسـب پـرورش مـي       شد و گله مي
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. فراوانـي وجـود داشـت    ةي ميـو هـا  بـاغ  ،پيرامـون شـهرهاي بـردع و بيلقـان    
 يهـا  ظـرف . يافـت  باغ رونـق مـي   وري و قالي بافي در قره صنعتگري و پيشه

دست ه شد و بازرگاني نيروي افزونتري ب باغ ساخته مي سفالي كاشي در قره
باغ به تندي دگرگون شـد و زبـان تركـي در ميـان      زبان مردم قره. آورد مي

هايي برپا شد كه در آنها  مدرسه ،در بسياري از شهرها. مردم گسترش يافت
دانشـمندان  از . ي گوناگون مشغول بودنـد ها آموزان به فراگيري دانش دانش

توان جغرافيدان و ستاره شناس نامدار بردع يعني مكي  بزرگ اين دوره مي
   1.احمداوغلو را نام برد

باغ حاكم  در زمان سلطان طغرل بن محمد سلجوقي، قزل ارسالن بر قره
گز جانشين او شد و  پس از مرگ او اتابك ابوبكر پسر محمدبن ايلده 2 .بود
پس از او برادرش مظفرالدين ازبك به مـدت  . ندباغ فرمان را سال بر قره 20
هنگـامي كـه سـپاهيان مغـول بـه      . باغ را در دست داشـت  سال فرمان قره 15

بـاغ فرمـان    مرزهاي دولت اتابكان آذربايجان رسيدند، اتابك ازبك بـر قـره  
اتابك با مغوالن مماشات كـرد و مغـوالن گزنـدي بـه قلمـرو او      . راندند مي

بـا نيـروي    ،ياث الدين پسر سلطان محمد خوارزمشاهچندي بعد غ. نرساندند

                                                 
موسي كاالن كاتويسكي، كتابي ة تاريخ اران به جز تاريخ آغوان نوشتة تنها اثر مستقل دربار.  1

وي در عهد بركيارق . استنوشته نامدار آن را  است با عنوان منشĤت اران كه مسعودبن
 نيخطي اة نسخ. زيست و منشي آلتونتاش فرمانرواي اران بود پسر ملكشاه سلجوقي مي

كتاب ديگري نيز به نام تاريخ  .موجود است 4433ة س به شماريملّي پارة كتاب در كتابخان
والديمير مينورسكي در . اران توسط يكي از مردم بردعه به نام البردعي نوشته شده است

گويد كه اطالع ديگـري   برده و مي يي درباره تاريخ قفقاز تنها از آن نام ها كتاب پژوهش
 . ندارد

. حان ايلده گزيان به ويژه قيزيل ارسالن بوداقاني شيرواني شاعر بزرگ آذربايجان از مدخا.  2
هـاي بـدخواهان بـا     او قبل از اينكه به تبريز بيابد، در زادگاهش شيروان بـر اثـر توطئـه   

او در . ي الچين وي را پيشباز كردندها بيگ. باغ آمد وي به قره. يي مواجه شدها دشواري
لك الشعراي شروان مهذب الدين نوشته، مناطق رود كور را سرزمين علم و اي كه به م نامه

 .  اند شماري تفاخر كرده كه از آنجا برخاسته ادب خوانده و به علماي بي
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اتابك با او نيز از در دوستي درآمده و حكومت خود را . بسيار از راه رسيد
  . از خطر در امان نگهداشت

بـاغ هجـوم بـرده و بـه قتـل و غـارت مـردم         ق گرجيان به قره 622در 
د الدين پسر ديگر سـلطان محمـ   چندي نگذشت كه سلطان جالل. پرداختند

اتابـك بـه   . به قلمرو اتابك حمله كرد و تبريز را تصرف نمود ،خوارزمشاه
دانسـتند سـلطان بـه سـرزمين آنهـا يـورش        گرجيان كه مي. گنجه گريخت

باغ هجوم آوردنـد   هزار سپاهي به قره 70خواهد كرد، پيشدستي كرده و با 
اتابـك   ةسـلطان پـس از ازدواج بـا ملكـ    . ولي سلطان آنـان را شكسـت داد  

گنجه در آن . سوي گنجه روان شده باغ حمله كرده و سپس ب به قره ،بكاز
اتابك از گنجه گريخت . زيست بود و اتابك در آنجا مي اران زمان پايتخت

. درگذشتدر دژ النجق از غصه  ،و با شنيدن خبر ازدواج همسرش با سلطان
رامـش را  اي از آ باغ دوره بدين ترتيب عمر دولت اتابكان پايان يافت و قره

  1.پشت سر گذاشت
پس از فتح آبخـاز در تبريـز اقامـت كـرد و اورخـان را بـا       الدين  جالل

اطق اطراف چون بيلقان، بردع، شمكور و شتره نسپاهي به گنجه فرستاد تا م
الملك  الدين راهي كرمان شد، شرف هنگامي كه جالل. را در تصرف آورد

. ن قصـد شـورش كردنـد    گرجيـا . باغ آمد تـا مراقـب گرجيـان باشـد     به قره
ن به سرعت اطلس. را مطلع كرد انتاد و سلطسالملك پي در پي نامه فر شرف

در اين زمان سـه نفـر از   . باغ شد بازگشت و پس از تنبيه گرجيان، وارد قره
باغ شده بودند، اورخان را  اسماعيلي كه چندي پيش وارد قرههاي  تروريست

از خراسان را به  يتكه اورخان قسماين بود علت . در گنجه به قتل رساندند
  . تصرف نموده بود را نااز قلمرو اسماعيلي بخشياقطاع دريافت كرده و 

                                                 
. تهـران . 1362. اميركبير.بكوشش عبدالحسين نوايي. تاريخ گزيده. مستوفي قزويني،حمداهللا.  1

 471ص 
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باغ  به چپاول قره ،گرفتن ماليات ةالملك به بهان ديري نگذشت كه شرف
سپاهيان او مردم را غارت كردند و ستم فراواني بر آنان روا داشتند . پرداخت

الملك را فراري  سپاه شرف ،جبعلي با ياران خودولي ناگاه مردي به نام حا
 رهاي آذربايجان را تصـرف كـرد، شـرف   هنگامي كه حاجبعلي شه. دادند

باغ به خاچين رسيد و حسن جاللي را با وعده  در قره. الملك راهي اران شد 
بـه قـرار   «. هزار دينـار نمـود   10 مصالحه در قبال پرداختراضي به  ،و عيد

ــد از اُسـراء قـديم و حــديث    آنكـه هفتصـد اســير ا    .»ز مسـلمانان اطـالق كن
الملك به تبريز گريخت و چـون از حركـت    شرفحاجبعلي از راه رسيد و 

حاجبعلي به سوي تبريز آگـاه شـد، بـه يـاري چنـد نفـر از اميـران سـلطان،         
  . را سركوب كرد ها ق شكست داده و شورش 625حاجبعلي را در 

الـدين در   رسيدند و سـلطان جـالل  آن هنگام كه مغوالن به آذربايجان 
نيست كه سلطان  آني وراي أر«:ماهان آذربايجان بود، مصلحت ديدند كه 

اند،  به اران عودت فرمايد، چه لشكرهاي بسيار بكوهها و بيشهاي آن متحصن
ــابتي اسـت كــه از نمـل محشــور و جـراد منشــور        و جمعيـت تركمانـان بمث

در . باغ را تصرف كردند غوالن قرهم. پس سلطان راهي اران شد» .زيادتست
  :او مي نويسد . اين زمان شهاب الدين خرندزي در گنجه بود

بگنجه افتادم و سه ماه آنجا بودم، اما در ديده بجاي خواب آب و در «
شد، چـه   دل همه انديشه و اضطراب بود، وصول بسلطان ميسر نمي

  ».زد صحراي اران از لشكر تاتار چون بحر أخضر موج مي
. شهاب الدين با دشواري خود را بـه سـلطان رسـانده و خبـر بـه او داد     

و تركمانان را فراهم آورم و «ران فرستاده اسلطان صالح ديد كه كسي را به 
شهاب الدين به دستور سلطان  ».بعد از جمع شدن در گنجه با كفار بجنگيم

به اوجان  ،دمغوالن چون باخبر شدن. موريت انجام يافتأراهي اران شد و م
  . رفتند و در آنجا جمع شدند

الملك دژهاي اران را مستحكم كرده و پنهاني براي  شرفدر اين زمان 
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بـه  . ن به سرزمين قارقارهـا وارد شـد  سلطا. كرد رسيدن به قدرت تالش مي
ان سلط. الملك را در دژ جرابرد زنداني كرده و سپس كشتند دستور او شرف

رزمشاهيان انجا خوآراهي گنجه شد كه مردم در  باغ كوهستاني  سپس از قره
سلطان گنجه را تصرف كرد ولي فقط رؤساي شورش را كه . را كشته بودند

    1 .نفر بودند، به قتل رساند 30
ق، سـپاهيان مغـول    628شوال سـال   ةپس از مرگ جالل الدين در نيم

. دنـد باغ سرسـختانه ايسـتادگي كر   مردم قره. حمالت خود را از سر گرفتند
برخي . ها را ويران كردند مغوالن به كشتار مردم پرداخته و بسياري از خانه

  :نويسد ابن اثير تاريخ نگار عرب مي. مردم نيز از ترس به كوهستان گريختند
شـدند و در مـدتي كمتـر از     اران برخي از مغوالن وارد آذربايجان و«

را نابود كردند  يكسال غارت و ويراني برجاي نهادند و بسياري از مردم
  ».و برخي نيز فرار كردند و جان خود را خالص نمودند

م 1240بـاغ حملـه كردنـد و در پايـان      بزرگي از مغـوالن بـه قـره    ةدست
كيراكـوس   ةگفتـ  طبـق . الچين را محاصره كردند ةمهمترين قلعه يعني قلع

در اطـراف  . باغ در اين زمان رخ داد اي، مهم ترين جنگ حيات قره گنجه
روي . ترتـر رنگـين شـد    ةآب رودخان. زمين از اجساد مردگان پر شد قلعه

 كه به همين مناسبت اين قلعه را قانلي قايا ناميدند. (ها خون بسيار بود صخره
  ). و بعدها از استخوان مردگان گويا كوهي به وجود آورده بودند

كشتزارها به چراگاه . هاي هستي مردم را نابود كرد پايه ،يورش مغوالن
اثرهـاي هنـري،   . هـاي بـزرگ شـدند    تبديل شدند و شهرهاي بزرگ ويرانه

. ، روسـتاها و مسـجدهاي فراوانـي ويـران شـدند     هـا  هاي پربار، كاخ كتابخانه
گنجه مركـز   .هاي آبياري كهنسال زيرسم اسبان مغول نابود گرديدند شبكه

                                                 
در اثر اين شورش مردم خوارزمشـاهيان  . د بندار بودرهبر اين شورش شخصي بنام استا . 1

الـدين خـودداري كـرده و همـه بـه دفـاع        آنان از مذاكره با جـالل . داخل شهر را كشتند
نسوي مورخ و منشـي  . چون او بر شهر دست يافت، استاد بندار تكه تكه شد. پرداختند

  . كند ياد مي» اوباشان گنجه«سلطان جالل الدين برسم مألوف از شورشيان با نام 
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اري بار پيشين آنان با گـرفتن مقـد  . م به دست مغوالن افتاد1235باغ در  قره
  . پارچه از آن گذشته بودند ولي اين بار شهر را ويران كردند

  
  قره باغ در زمان ايلخانان 

ي ميان جيحـون  ها سرزمين ةهم ،ق قوبيالي قاآن خاقان مغول 660در 
را ميـان   ها هالكو نيز اين سرزمين. تا مصر و شام را به هالكو واگذار كرد

) اوشوموت(جزء قلمرو يشموتباغ  قره. پسران و سرداران خود تقسيم كرد
دوقوز خـاتون همسـر مسـيحي وي،     ،پس از مرگ هالكو. پسر هالكو شد

حـاكم  كـه  ش از مشورت با وارتان جاثليق ارمني، پسر خود اباقاخـان را  يپ
سـپس قاصـدي بـا    . هالكو نامزد كـرد  ييندران بود، به جانشنسان و مازاخر

بود، فرستاد و او را به اردوي  ه قشالميشي مشغولبشتاب نزد اباقا كه در اران 
رسماً جانشين هالكو شد  663رمضان  3اباقاخان در . مغول جيغاتو خواست

را در  ها اباقاخان زمستان .ابقاء كردبر حكومت اران و او برادرش يشموت را 
  . گذراند داغ مي را در قره ها باغ و بغداد و تابستان قره

با سپاهي از گذرگاه  ،اران مغولم نوقاي يكي از سرد 1266/ ق  664در 
 664صفر  20يشموت سپاه نوقاي را در . مله كردحدربند گذشت و به اران 

هـزار سـپاهي از    300با  ،چنگيزخان ةچندي بعد بركاي نو  . ق شكست داد
باغ به جنـگ او   اباقاخان در قره. كنار كور آمده گذرگاه دربند گذشت و ب

و بـه سـاختن    ديـد، عقـب نشـيني كـرد     شتافت ولي چـون او را نيرومنـدتر  
و  تاخت و تاز در ارانه بركاي ب .پرداختكور  استحكامات در كنار ارس و

ــه دشــت قپچــاق     ــي ســپاهيان او پــس از مــرگش ب گرجسـتان پرداخــت ول
اي به مسيحيت داشته و ارتباطات خوبي  اباقاخان تعلق خاطر ويژه .بازگشتند

در نتيجـه مغـوالن بـه ويـژه     . ده بـود با امپراتـور روم و ارمنيـان برقـرار كـر    
منگوتيمور پسر بركاي خان پادشاه قپچاق و بيبرس حاكم مصـر برعليـه او   

ــارزه     . متحـد شــدند  از ايـن رو بيشــتر اوقـات اباقاخــان بـه لشكركشــي و مب
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قرار داشت، ) تبريز(باغ نيز كه در نزديكي پايتخت اباقاخان  قره. گذشت مي
  . ر باشدتوانست از اين مسئله بركنا نمي

 م 1283/ق 681در ســال  ،سـلطان احمـدتگودار سـومين ايلخـان مغـول     
ــتقالً و       حكومــت خراســان، مازنــدران، عــراق، اران و آذربايجــان را مسـ

الـدين   بـه خواجـه شـمس    ،ي روم را با ياري پادشاهان سـلجوقي ها سرزمين
عطاملـك   ةق خـانواد  681ارغـون در  . واگذار كـرد صاحب ديوان جويني 

حتي جسد نايب عطاملك را كـه  . مورد آزار و شكنجه قرار دادجويني را 
چون خبر به عطاملك . تازه مرده بود، از قبر بيرون آورده و در راه انداخت

ارغـون   .ق  درگذشـت  681 ةذيحجـ  4در باغ رسيد، از زيادي اندوه  در قره
بـاغ رفتـه و در    الدين جويني به قره ايلخان مغول پس از قتل خواجه شمس

منگوتيمور را  ةاتابكان فارس زوج ةآبش خاتون آخرين پادشاه سلسل آنجا
ارغـون زمسـتان   . كـرد  باغ سـپري مـي   او نيز زمستان را در قره. محاكمه كرد

. خطرناكي مبتال شد ةدر زمستان سال بعد به عارض. باغ بود ق را در قره689
روز  در اثناي مداوا دارويي به او دادند كه موجب وخامت حالش شد و در

جسد او را . باغ درگذشت در قره 1291مارس  10/ ق690ربيع االول  7شنبه 
  . در نزديكي سجاس زنجان به خاك سپردند

ق وارد تبريز شد و  694ذيحجه  10در  ،غازانخان هفتمين ايلخان مغول
او ابتدا دستور داد كـه مغـوالن بايـد ديـن اسـالم را      . به مقام ايلخاني رسيد

او . ها ويران شد ها و آتشكده ها، بتخانه ر او كليساها، كنيسهبه دستو. بپذيرند
و  ناز شـاهزادگا ) كنگـره (بـاغ آمـده و در آنجـا قورولتـايي      سپس بـه قـره  

او . مغول تشكيل داده و براي سلطنت خود از آنها تضمين گرفتهاي  خاتون
اميرنورين به منظر  1298ل ادر س. برپا شد ها بارديگر جلوس نموده و جشن

چون . م در آن منطقه بود1303وي تا سال . ان شدحافظت از دربند راهي ارم
چينـگ سـانك   . بـاغ بـود   لشكري بود، ايلخان غالباً در قـره  ةان يك حوزار
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ان مستقر ار ةدائمي قاآن در دربار ايران نيز در سراي منصوري ةپوالد نمايند
  . بود

سلمان و مسيحي ادامه در زمان غازانخان نيز تقابل ميان عناصر مغولي، م
با اين حال ستم فراواني . داد شديدي رخ ميهاي  يافت و بيشتر اوقات جنگ

را  هـا  مغوالن شـورش . داشت شد و آنان را به شورش وامي بر مردم روا مي
غازانخـان در  . دادند فراري مي ها كردند و روستاييان را به كوه سركوب مي

 30ه طي آن روستايياني كـه در  فرماني صادر كرد ك ،م 1303/ ق 701سال 
  . شدند اند، وادار به بازگشت مي ي خود گريختهها سال از زمين

غسـل تعميـد    ،يكه دركودكي به نام نـيكال  ،اولجايتو هشتمين ايلخان
او پس از گرويدن به مذهب  .يافته بود، پس از مسلمان شدن نام محمد يافت

بـراي  . رو او رواج يابـد دستور داد تا مذهب شيعه در همه جـاي قلمـ  تشيع، 
قاضـيان در  . اجراي اين دستور مأموراني به شهرهاي مختلف فرسـتاده شـد  

به دستور ايلخـان،  . شهرهايي مانند اصفهان و شيراز از فرمان او سرباز زدند
يي بود كه ها باغ از نخستين سرزمين رهق. باغ آوردند آنان را دستگير و به قره

  . اي در آن به دست آورد اين مذهب به سرعت جايگاه ويژه
. م فخرالدين احمد تبريزي متصدي امور اران و آذربايجان شد1313در 

پيشتر ملك صدرالدين تبريزي در زمان ارغون، اميرتومان اران و آذربايجان 
. اميرجوانبخت براي حفاظت دربند به شيروان اران اعزام شـد  1314در . بود
حكم خواجه  درديگر  ةراه چند منطقباغ به هم م مردم قره1317/ ق  715در 
   1.الدين عليشاه درآمدند تاج

ــا ســپاهي  ،م ازبكخــان پادشــاه دشـت قپچــاق   1320/ ق 718در سـال   ب
باغ شد  فرمان ايلخان، امير ايسن قتلغ راهي قرهه ب. شمار به قفقاز حمله كرد بي

                                                 
ة مطبعـ . تاريخ مفصل ايـران از اسـتيالي مغـول تـا اعـالن مشـروطيت      . اقبال، عبـاس .  1

   322ص. تهران 1312.مجلس
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باغ  ايلخان و ارتش اصلي او در اين هنگام در قره. ولي در بين راه درگذشت
او اميرچوپان را با سپاهي براي جنگ با شاهزاده ميسور به مازندران . بودند

هنگامي كه اميرچوپان به بيلقان رسيد به او خبر دادند كه . گسيل كرده بود
ازبكخـان در حـالي بـه    . انـد  سرداران ايلخان از برابر ازبكخـان عقـب نشسـته   

ايلخـان بـا يكـي از دو     .شد كه لشكر ايلخان پراكنده بود باغ نزديك مي قره
او فرمان داد تا . باغ حركت كرده و به كنار رود كور آمد هزار سوار از قره

سپاه در كنار آب مانند خط راستي جاي گيرند تا در نظر دشمن بيشتر  ةهم
اميرچوپان از . سپاه ازبكخان در آنسوي رود كور اردو زده بود. ديده شوند

آسـا خـود را بـه     بيست هزار سوار برق رفتن به مازندران منصرف شده و با
  .فرمان عقب نشيني صادر كرد ،اين وضع ةازبكخان با مشاهد. ايلخان رسانيد

بـاغ بـه    گذرانيد و از اين رو قـره  باغ مي زمستان را در قره ،ايلخان مغول
از آنجا . اي كسب كرد رو به آبادي نهاد و اهميت ويژه ،هنگام حكومت او

خشـنده، دالور و دانـش دوســت بـود، بـه هنگــام     كـه ابوسـعيد پادشــاهي ب  
بـاغ رو بـه    ي مردم قـره ها زمامداري او دانش و ادبيات رونق گرفت و زخم

پذيرفت، از  باغ از آنجا كه همه ساله ايلخان را در خود مي قره. بهبودي نهاد
   .امنيت خوبي برخوردار بود

منطقه شاهد  شد و اين باغ صادر مي ي ايلخان در قرهها بسياري از فرمان
باغ فرمـان   مثالً هنگامي كه ايلخان در قره 1. رويدادهاي تاريخي مهمي بود

                                                 
بزرگاني چون موالنا عبدالحي منشي كه در ) ق 872-855(در زمان ميرزا ابوسعيد گوركاني .  1

سعيد مدتي مديد  خط تعليق سرآمد خوشنويسان متقدم و ومتأخر بود و در زمان سلطان
صاحب ديوان انشاء بود، موالنا قطب الدين محمد الخوافي كه در زمان سلطان ابوسعيد 
نائب شرف جهان موالنا نظام الدين عبدالرحيم صدر بود، خواجه قطب الـدين طـاووس   
سمناني كه در زمان سلطنت ميرزا ابوالقاسم بابر و سلطان ابوسعيد، مدتي مديد وزارت را 

باغ  اي از بزرگ زادگان فارس در قره ست، خواجه سيف الدين مظفر شبانكارهبرعهده دا
خواجه محمداصغر شاگرد موالنا معزالدين شيخ حسين كه در زمان سـلطان  . زيستند مي

باغ آمد و منظور نظر سلطان يعقوب آغ  حسين ميرزا بايقرا از هرات تبعيد شده بود؛ به قره
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قتل اميرچوپان را صادر كرد، اميرچوپان از مأموري كه فرمان قتل او بود، 
كـه  (درخواست كرد تا سرش را از بدن جدا نكند بلكه يك انگشـت او را  

و پذيرفته شد و انگشت درخواست ا. بريده و نزد ايلخان ببرد )دوسر داشت
م فرمان داد  1330/ق  728ايلخان در محرم . باغ آوردند اميرچوپان را به قره

  . باغ آويختند تا براي همه عبرت باشد كه انگشت را در بازار قره
 ،ايلخان. م ازبكخان بار ديگر به قفقاز حمله كرد1337/ق  735در پايان 

الدين تازه  خواجه غياث. و فرستادالدين را به جنگ ا وزير خود خواجه غياث
هنگامي كه . باغ رسيده بود كه ايلخان نيز با لشكري انبوه به او پيوست به قره

و در  او از گرمي هوا بيمار شـد . باغ رسيد، موسم قشالق نبود قرهه ايلخان ب
ــ  .ق درگذشــت 736 ــه گفت ــات او را   «باكيخــانوف  ةب ــاريخ وف ــه ت در قطع

اند چون غالباً قراباغ در سر شيروان بـوده بـاين    همعاصرينش در قراباغ نوشت
   ».سبب در كتب تواريخ نام شيروان اشتهار يافته است

  در شب سيزده از ماه ربيع االخــر  هفتصد و سي و شش از هجرت عرب 
  باغ بفردوس برين شد حاضر  از قرا  اعـــدل عــدل بوسعيد آنشه واالگهــر 

در اين زمـان پادشـاه قپچـاق تـا     . ان شدپس از ابوسعيد، اَرپاگاون ايلخ
ارپاگاون در جنگي خـونين او را شكسـت   . باغ پيش آمده بود نزديكي قره

دسـت  ه بـاغ بـ   قـره  م  1340 /ق 738از سـال  . داده و خود به تبريز بازگشت
بيگ دختر اولجايتو را  او ساتي. اميرچوپان افتاد ةاميرشيخ حسن كوچك نو
در . گزيد ولي باطناً فرمانرواي واقعي خود او بودظاهراً به عنوان ايلخاني بر

اين زمان اميرشيخ حسن كوچك براي دفع شيخ حسن بزرگ عازم قزوين 
بيـگ را   شيخ حسن بزرگ از در صلح خواهي درآمد و سلطنت ساتي. شد

                                                                                                
موالنا شيخ يوسف . سلطان يعقوب به خراسان بازگشتقويونلو قرار گرفته و پس از مرگ 

مسكور قبه افتاده ة باغ و بعد از دو بطن به ناحي منوره به قرهة مسكوري كه اجداد او از مدين
وجود گام نهاد و خرقه ارشاد از سـيد يحيـي   ة ثامنه به دايرة جناب شيخ در اواسط مائ

در » بيان االسرار«از تأليفاتش . تباكويي گرفت و مدفن او به روستاي شيخلر معروف اس
 .  سياق معارف و ملكوت اشياء و آداب اهل سلوك است
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دو شيخ حسن قرار گذاشتند كه شـيخ حسـن بـزرگ،    . به رسميت شناخت
باغ  بيگ به قره حسن كوچك و ساتي زمستان را در سلطانيه بگذراند و شيخ

بروند تا اينكه در بهار سال بعد قورولتايي براي تعيين تكليف ترتيـب داده  
بـا اينحـال   . بزرگ نتوانست كاري از پيش ببرددر نهايت شيخ حسن . شود
. باغ، گرجستان و عراق را در اختيار خود داشت يخ حسن آذربايجان، قرهش

 ،پــس از مــرگ او .همســرش كشــته شــد  م بـه دســت  1343/ق  744او در 
  . باغ رفت سليمانخان ثروت امير را به دست آورده و به قره

در زمستان همان سال ملك اشرف برادر امير شيخ حسن كه جانشين او 
كاووس پسر كيقباد شيروانشاه نزد ملـك اشـرف   . باغ رفت شده بود، به قره

ن فرمـان داد تـا   ملـك اشـرف ناگهـا    1 .آمد و آداب اطاعت به جـاي آورد 
بـاغ   شيروانشاه از اين كار ملك اشرف ترسيده و از قـره . سرداري را بكشند

ملك اشرف وزير خود خواجـه عبـدالحي را بـه عـذرخواهي بـه       .گريخت
. شيروان فرستاد و خواهر شيروانشـاه را نيـز بـراي خـود خواسـتگاري كـرد      

اري را شيروانشاه از فرستادگان ملك اشرف پـذيرايي كـرد ولـي خواسـتگ    
تالش ملك اشرف براي جلب دوستي او بـه جـايي   بدين ترتيب . نپذيرفت

باغ  نينجاميد و چون در اين هنگام زمستان تمام شده بود، ملك اشرف از قره
  . به تبريز بازگشت
بـاغ عـازم شـد ولـي در      م ملك اشرف به قره1347/ق.ه747در زمستان 

لـب زمسـتان بـه تبريـز     او در ق. آنجا خبر شورش مـردم تبريـز بـه او رسـيد    
ملـك  . ستم ملـك اشـرف و وبـا، بسـياري از تبريزيـان را كشـت      . بازگشت

باغ رفته و از آنجا راهي شـيروان شـد ولـي     اشرف خود از ترس وبا، به قره
                                                 

كوشش عبدالحسين ه ب. مطلع سعدين و مجمع بحرين. عبدالرزاق سمرقندي، كمال الدين.  1
   204ص .تهران. 1353.طهورية كتابخان. 1جلد .نوايي

ة به تصحيح و تحشي. لملوك و الخلفاءاالنبياء و اة الصفاء في سيرة تاريخ روض. خواندمير -
 4444ص. 8جلد . 1380.تهران. نشراساطير. جمشيد كيان فر
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سال بعد ملك اشرف دوباره . باغ بازگشت كاري از پيش نبرد و دوباره به قره
را بـه فرمانـدهي خواجـه     بـاغ شـد و در آنجـا نيروهـايي     از تبريز راهي قره

شيروانشاه تاب پايداري نياورده و شيروان . عبدالحي وزير به شيروان فرستاد
باغ بازگشتند، ملك  زماني كه نيروها پيروزمندانه به قره. تاراج گرديد ةعرص

جانشين او خواجه . اشرف دستور داد خواجه عبدالحي دستگير و زنداني شد
  . مسعود دامغاني بود
ستم فراواني بر مردم  ،فرمانروايي خود ةسال 15در دوران  ملك اشرف

بـاغي   ستم او مردم را به ستوه آورد و يكي از دانشمندان قره. داشت روا مي
بيگ  جانيرفت تا از ) سراي(الدين بردعي به شهر غازان  نام قاضي محيه ب

قاضي در غازان بـه وعـظ   . هدخوابدشت قپچاق ياري مسلمان ازبك حاكم 
حكايت ظلم اشرف بعبارتي تقرير كرد كه همه در گريه افتادند «ت و پرداخ

و گفت كه چون بندگان اين آستان را استطاعت دفع آن ظالم ميسـر اسـت   
حضار چنان 1 »...اگر در اين باب غفلت دارند در قيامت مؤاخذه خواهند بود

  . اندوهگين شدند كه تصميم به دفع ملك اشرف گرفتند
. اه سـپاهي فـراهم آورده و از دربنـد گذشـت    ظرف يك مجاني بيگ 

 .ق بـه پايـان يافـت    759سرانجام حكومت چوپانيان با قتل ملك اشرف در 
قلمرو چوپانيان را به پسرش بردي بيگ سپرد و خود به دشـت   ،بيگ جاني

ــدر آگـاه شــد     . قپچـاق بازگشـت   ــردي بيـگ از بيمـاري پ او . چنــدي بعـد ب
  . جوق سپرد و به قپچاق شتافت اخيرا به معاون خود  اران آذربايجان و

باغ شد، خواجه عمادالدين محمد كرماني را  چون اخي جوق وارد قره
اشرف را  ةبه اتفاق خواجه عليشاه گيالني وزارت داد و خود رفتار ستمگران

. م سلطان اويس جاليري روي به تبريز نهاد1358/ق.ه 759در بهار . ادامه داد

                                                 
گردآورنـده  . مغـول تـا مـرگ شـاه اسـماعيل اول     ة از حمل. رجال كتاب حبيب السير.  1

  88ص . تهران. 1324. يادگارة سال اول مجلة ضميم. عبدالحسين نوايي
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گروهــي از . بـه نخجــوان گريخـت   اخـي جـوق از وي شكســت خـورده و   
باغ آورده و منتظـر نيروهـاي    طرفداران ملك اشرف او را از نخجوان به قره

سلطان اويـس  . دو ماه گذشت ولي هيچكس به آنان نپيوست. كمكي شدند
پيلتن كار را به قاعده پيش . باغ حمله كند دستور داد تا اميرعلي پيلتن به قره

ش او ناراضي بودند، به اخي جوق ملحق شده و باغ كه از رو اهالي قره. نبرد
ق  760در . سال حكومت كرده بود 15جوق مدت  اخي. او را فراري دادند

   .باغ را تصرف كرد قلمرو چوپانيان از جمله قره ،سلطان اويس جاليري
باغ به قلمرو جاليريان پيوست، بارهـا مـورد تجـاوز     از هنگامي كه قره

ــا   ق سـلطان اويــس  .ه765در . د قـرار گرفــت شيروانشـاه كــاووس پسـر كيقب
باغ رفته و جلوي تجـاوزات شيروانشـاه را بگيـرد ولـي بـا       خواست تا به قره

در اين بين . رسيدن خبر شورش خواجه مرجان حاكم بغداد راهي آنجا شد
باغ آمده و بسـياري از   برداري از غيبت او، دو نوبت به قره شيروانشاه با بهره

بيـگ را بـه سـركوبي     سـلطان اويـس، بيـرام   . وچانـد اهـالي را بـه شـيروان ك   
ــي       . شيروانشـاه فرسـتاد   شيروانشـاه سـه مـاه در محاصـره ايسـتادگي كـرد ول
پس از مدتي او را بخشـيد و بـه شـيروان     ،سلطان اويس. سرانجام تسليم شد

نيـز ماننـد   اويـس  . بدين ترتيب قلمرو جاليريان آرامـش يافـت  . بازگردانيد
با . او مردي دانشمند و آبادگر بود. گذرانيد باغ مي قرهزمستان را در ،ايلخانان

. باغ در زمان حكومت جاليريان كمتر روي آرامش به خود ديد حال قره اين
  .داشتند جانشينان اويس نيز ستمي را از مردم دريغ نمي

بـاغ زيرفرمـان سـلطان احمـد      قـره   هنگامي كه تيمور رو به قفقاز نهـاد، 
با اين وجود در واقع اين شيروانشاه . اليريان بودجاليري پادشاه بيدادگر ج

بـاغ وارد شـد،    زماني كه تيمـور بـه قـره   . باغ را در دست داشت بود كه قره
هاي گرانبها نزد تيمـور آمـده و آداب اطاعـت بـه جـاي       شيروانشاه با هديه

باغ بدون  بدين ترتيب قره. تيمور نيز او را در مقام و لقبش ابقاء كرد. آورد
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او آذربايجان و قفقاز را به پسرش . قابل توجهي به قلمرو تيمور پيوست درگيري
باغ مورد توجه تيمور قرار گرفته بود،  چون آب و هواي قره. ميرانشاه واگذار كرد
  . باغ چادر بزنند تا او به استراحت بپردازد هاي دلنواز قره فرمان داد در چراگاه

گشت و از همين رو در  ازميباغ ب يش به قرهها تيمور اغلب پس از جنگ
زياد مايل «اعتمادالسلطنه  ةتيمور بنا بنوشت. كوشيد آباداني و امنيت آنجا مي

باغ توسط تيمور اين بود كه آنجا  علت انتخاب قره .»باغ بود هوا و صفاي قره
باكيخانوف  ةبه گفت. پناهگاه مناسب زمستاني به ويژه براي سواره نظام بود

را در قرابـاغ كـه قبـاد بـن فيـروز ساسـاني بنـا نهـاده و         شهر بيلقـان  «تيمور 
هالكوخان مدتي محاصره و به يورش مسخر و ويران كرده بود حصاري در 
كمال متانت كشيده خواست كه معمور كنـد امـا از كثـرت مـاران آبـاداني      

  . باغ، حمالت خود را برعليه گرجيان ترتيب داد تيمور از قره» .نگرفت
م كه تيمور پس از قلع و قمع گردنكشان  1386/ ق788در زمستان سال 

باغ بود، ملك باگرات گرجـي را كـه دسـتگير شـده بـود، نـزد وي        در قره
باگرات مسلمان شـد و بـه حكمرانـي خـود     . تيمور او را اندرز داد. آوردند
با فرارسيدن بهار، ناگهان توختاميش خان يكسره از دربند گذشته  .بازگشت
تيمور پسرش ميرانشاه را بـه مقابـل او فرسـتاد ولـي     . ردباغ حمله ك و به قره

جنگ درگرفت و ميرانشاه آنان را . دستور داد كه در جنگ پيشدستي نكند
تيمور برخالف انتظار و برعكس . باغ شد درهم كوبيد و همراه اسيران وارد قره

او آنان را با يك هشدار ساده آزاد . عادت هميشگي با اسيران ماليمت نمود
  . بيشتر با خود برحذر داشتهاي  ت و توختاميش را از دشمنيساخ

هزار ترك را  50براي آنكه اين سرزمين را فرمانبردار نگهدارد،  تيمور
آيروم در نواحي گنجه از آن جمله است، آورده  ةكه طايف(از روم و شام 

 هزار خانواده بودند كه با هالكوخان از 200بود و ايشان غالباً از نسل همان 
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در اين زمان  1 .در آنجا اسكان دادآورده و ) تركستان به ايران آمده بودند
» ايگيرمـي دورد «باغ جـاي گرفتنـد كـه آنـان را بـه تركـي        قبيله در قره 24
در ) 32بتركي يعني (»اوتوزايكي«بخشي از قبايل ترك نيز با عنوان . نامند مي

برخـود  » رمـي دورد ايگي«آنـان نيـز نـام    . دشت ميل و مغان استقرار داشـتند 
  .قرار داشت  2جوانشير ة، قبيل»اوتوزايكي«در رأس گروه . نهادند

م تيمور در اصفهان، ميرانشاه را به حضور پذيرفته 1393/ ق795در سال 
و عاطفت خسروانه، ممالك دربند و بادكوبه را با توابع و مضافات تا حدود «

كه تيمور از راه رسيده بود، زماني . باغ اعزامش كرد به او داده و به قره »روم
برخاسـتند ولـي شكسـت     وسف به مقابله با اوه يقويونلوها به رهبري قر قره

/ ق801در . عثمان بـه تيمـور پيوسـتند    آغ قويونلوها به رهبري قره. خوردند
او در . باغ به حضور تيمور رسـيد و كـرنش كـرد    عثمان در قره م قره 1398

. تيمـور بـود   ةفرمانده سـپاهيان طاليـ   نخستين لشكركشي تيمور به آناتولي
اگرچه تيمور مقصد مذهبي خاصي نداشت، ولـي بـه دليـل محـو خالفـت      

                                                 
باغ و ديگر نقاط آذربايجان ساكن شدند،  مور در  قرهاز طوايف مهم تركان كه در زمان تي.  1

  . بودند ها  و چوپاني ها ، جغتاييها قرامانلو، آلپاغوت
اين قبيله از قبيلة . باغ است مهمترين قبايل قرهمهمترين بخش ايل اوتوزايكي و از قبيلة جوانشير .  2

ه غ را پس از مرگ نادرشاه افشار ببا نشين قره خان ،پناهخان از همين قبيله. بزرگ قرامانلو بودند
ق در 1286مرگ (، مالعباس جوانشيرشاعراني چون آغابيگم جوانشير : اند از اين قبيله. وجود آورد

، ابوالفتح بيگ جوانشير، آغابيگم جوانشير، احمدبيگ جوانشير، )واله(، جعفرقليخان جوانشير)سقز
قا جوانشير، مصطفي بيگ بهبودف و فيروز ، بابابيگ جوانشير، حسين آ)ذاكر(قاسم بيگ جوانشير 

و نويسندگاني چون ميرزا جمال  )شمسي تبريز 1322زايش . متخلص به خادم تبريزي(جوانشير 
خط شكسته ه برگ ب 76كه نسخة خطي آن در (باغ  باغي نويسندة كتاب تاريخ قره جوانشير قره

باغي  رضاقلي جوانشير قره ،)استنستعليق در انستيتوي نسخ خطي آكادمي علوم آذربايجان موجود 
در انستيتوي  B-470كه نسخة خطي آن به شمارة (نامه  باغ رزا جمال نويسندة كتاب قرهيپسر م

و و ميرزا سليم آخوندوف متخلص به جوانشير  )نسخ خطي آكادمي علوم آذربايجان موجود است
صالن اوغلو جوانشيروف باغي پزشك مشهور و موسيقيدانان و نوازندگاني چون اسفنديار ا قره

همچنين فيروزخان جوانشير وزير كشور جمهوري آذربايجان ) . 1979-1901) (خان شوشينسكي(
  . هاي داشناك ترور شد توسط  تروريست 1920كه در 
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م ، پرهيزگــاري 1258در سـال  ) بزرگتـرين حــامي مـذهب تســنن  (عباسـي  
در زمـان  . هاي خود را به صورت تصوف و تشـيع نشـان داد   عمومي جلوه

  . تيمور نيز مذهب تشيع در حال پيشرفت بود
در . الدين شاهرخ جانشين او شد پسرش ميرزا معين ،گ تيمورپس از مر

تا  1396از اين زمان ميرانشاه پسر سوم تيمور كه دچار اختالل حواس بود، 
با مرگ تيمور، شيروانشاه ابراهيم . راند بر آذربايجان و اران فرمان ميم 1399
ــره) 760-792(اول  ــزود  ق ــه قلمــرو خــود اف ــاغ را ب ــه  . ب ــري نگذشــت ك دي

باغ  و همچنين قرهقويونلو به ايران حمله كرد و قلمرو ميرانشاه  يوسف قره رهق
بـاغ   به قـره  ،شاهرخ براي مقابله با او. به تصرف خود درآوردق  787را در 

اي پرتلفات  او دژهاي محكم بايزيد و اخالط را پس از محاصره. حمله كرد
  . يوسف دست يافت قره ري سرشاها به چنگ آورد و بر گنج

ــود،      1421/ ق 823در ســال   م هنگــامي كــه شــاهرخ در ســمرقند بـ
شاهرخ براي جنگ با . يوسف بار ديگر به آذربايجان و اران حمله كرد قره

يوسف رسيد ولي شاهرخ با سپاه  در بين راه خبر مرگ قره. او حركت كرد
يوسـف   باغ رفته و به تارومار كردن نيروهاي پراكنده قـره  انبوه خود به قره

اي را بـراي سـلطان محمـد عثمـاني      بـاغ فتحنامـه   او سـپس در قـره  . اختپرد
واليان ممالك همجوار و سفير پادشاه مغولستان به حضـور شـاهرخ   . فرستاد

در اينجـا امـراي قرامـانلي يعنـي     . مراسمي باشكوه برگزار گرديـد رسيده و 
   .ياراحمد و برادرش شيرزاد نيز ازحوالي گنجه و بردع به حضور او رسيدند

ر اطاعت نمود اقرامانلوها در ظاهر به شاهرخ اظه ةياراحمد رئيس طايف
اولـوس   ةركه ادا(را ر ازافراد ميرزاعمر شيخ دبهااولي زماني كه شاهرخ آت

بـه جمـع آوري ماليـات     )بـود  هباغ به او محول شد قره ةدر منطق ها جغتايي
الشان را وام حمله برده و ،اخت، ياراحمد به تحصيلداران جغتايي مالياتدپر

باغ بود كه در بيلقان به  شاهرخ در راه بازگشت از قره. از چنگشان بدر آورد
شاهرخ . مده استآدر ها سارت تركمناباغ به  در در قرهارسيد آتابه او خبر
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ياراحمـد  . غ اعـزام شـود  اب داد بايسنقر به اتفاق چند تن از امرا به قره رستود
. جستان پناهنده شده بودرزن در قلمرو گراسف ژو به د هتوان ايستادگي نداشت

  . او ياراحمد را بخشيدو ن امان به حضور شاهرخ آوردند  ددا او را با
اسكندر  امير ،قويونلو بازگشت هنگامي كه شاهرخ پس از چپاول قلمرو قره

ق  832در شاهرخ . بار ديگر آذربايجان و اران را تصرف كرد ،يوسف پسر قره
باغ  امير اسكندر در جنگ شكست خورد و به قره. تافتدوباره به جنگ او ش

شاهرخ . باغ آمده و در آنجا قشالق كرد به قره 833شاهرخ در صفر . گريخت
قويونلوها نيست از اين رو سعي كرد تا از  دانست كه قادر به از ميان برداشتن آغ مي

داد در صورتي او به برادران اسكندر پيغام . وسف استفاده كنده يرقابت فرزندان قر
كه شاهرخ را به عنوان شهريار خود به رسميت بشناسند، آنها را به عنوان حكمران 

برادران اسكندر با او اختالف . اي كه هستند، برقرار خواهد كرد همان منطقه
باغ رسيد و  ابوسعيد يكي از آنان در زمستان به حضور شاهرخ در قره. داشتند

وسف ه يحكومت آذربايجان را به پسر قرشاهرخ . اطاعت وي را گردن نهاد
تا . باغ را به سمت خراسان ترك كرد قره 833واگذار كرده و خود در شعبان 

  . شد قويونلوها دست به دست مي اين قلمرو ميان تيموريان و قره ،ها بعد مدت
شـهرها رونـق گرفتنـد و بازرگـاني،      ،قويونلوها در دوران حكومت آغ

دانش، ادب و معماري پيشرفت كرد و . ج فراواني يافتوري روا دامپروري و پيشه
نـوع ماليـات    30با اين حال روستاييان بيش از . بر شكوه شهرها افزوده شد

   .شد ي زمان مغوالن نيز از آنان گرفته ميها عالوه بر اين هنوز باج. پرداختند مي
زماني كه حسنعلي ميرزا پسر جهانشاه از سلطان ابوسعيد تيموري كمك 

. بـه آذربايجـان حملـه كـرد     ،سلطان براي سركوب اوزون حسناست ، خو
اوزون حسن پي در پي پيك فرستاده و اظهـار اطاعـت كـرد ولـي سـلطان      

در سلطانيه شوراي نظامي بزرگي . باغ شتافت اوزون حسن به قره. راضي نشد
اميـران خراسـان پيشـنهاد كردنـد كـه جـاي مناسـبي بـراي اردوي         . برپا شد

زمستان سخت سلطانيه شهرت دارد و بـه همـين دليـل    . ه ببينندزمستاني تهي
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  . باغ برانند معقولتر و بهتر است كه اوزون حسن را از قره
زماني كه سلطان وارد ميانه شد، اوزون حسن از وي مهلت خواست تا 

و چـون   پس از پايان زمستان از آذربايجان بيرون رود ولي سلطان نپذيرفت
 ةسپاه انبوه تيمـوري نيـاز بـه آذوقـ    . باغ رفت به قره زمستان فرا رسيده بود،

باغ كه داراي  به قره ها و خراساني ها اوزون حسن مانع ورود جغتايي. فراوان داشت
 ،كه بر مشكالت دشمن بيفزايدآناو براي . ابع بسيار و مراتع زمستاني بود، شدنم

 ويران سازد وارس را  ةرودخانهاي  مجبور كرد كه پل اشيروانشاه فرخ يسار ر
فرسنگي  7در سلطان از اين رو  ديان ابوسعيد مانع شوفروش غله را به لشكر

از  ،اثر تهديد اوزون حسن ولي شيروانشاه فرخ يسار برعازم شيروان شد  ،باغ قره
م 1469در حوالي محمودآباد در ژانويه . رساندن آذوقه به سلطان خودداري كرد

به اسارت اوزون و  ر جنگ شكست خورددابوسعيد سلطان . كار به جنگ كشيد
سلطان ابوسعيد به قتل رسيد م 1469 ةژانوي 16/ ق 873رجب  2در . حسن درآمد

   1.و سرش براي مماليك مصر به قاهره فرستاده شد
ـار فرمان يابـدز كه گمان برد كه اين سان ناگاه        فرمانهرگ           ده روزگ

قتل . باغ برپا و مردم سراسيمه شدند هپس از مرگ ابوسعيد، قيامتي در قر
كه ابوسعيد براي بيرون ) اوزون حسن(اميرحسن بيگ . و تاراج آغاز گرديد

باغ آمده بود و او را بخشيده بود؛ بر اوضاع مسلط شده و به  راندن او از قره
اميرحسن بيگ بزرگان را دستگير . پرداخت ها ضبط خزاين و حراست حرم

پوست از اميرعبدالكريم صدر كنده و آن را از كاه پر كرده و دستور داد تا 
شاهزادگاني چون ميرزا شاهرخ پسر سلطان فقيد را محبوس كرده و . كردند

  . باغ را ترك كنند به خراسانيان رخصت داد تا قره
  نه روي ستيز و نه راه گريز      ماندگان را در آن رستخيز  فرو  

                                                 
  :گويد مي شاعري. باغ بود فرخ يسار شيروانشاه علت اصلي شكست سلطان ابوسعيد در قره.  1

 اوزون حسن زد و تاريخ شيروانشاه است    او رااي است عجايب كه لشكر  لطيفه



 

  
  
  
  
  
  

  فصل سوم
  اكميت نيمه مستقل، ح ها عصر بيگلربيگي 

  
  
  

  صفويان  قره باغ در زمان
باغ همواره مأمني مطمـئن بـراي كسـاني بـوده اسـت كـه از دسـت         قره
ــان مـي هــا قـدرت  ــد ي زم ــره . گريختن قويونلوهــا و  در اواخــر فرمـانروايي ق

مـردي صـوفي بـه نـام شــيخ      ةخانـدان صـفويه كـه از سـالل     ،قويونلوهـا  آغ
يكي از . ي خود كردندها محور كوشش الدين اردبيلي بودند، تشيع را صفي

از . باغ بود مناطقي كه شيعيان طرفدار صفويه در آنجا تجمع يافته بودند، قره
شـاهد   ،بـاغ  در ايـن دوره قـره  . اي كسب كـرد  باغ اهميت ويژه همين رو قره

كشاكش نيروهاي متعددي بود كه برخي براي حفظ قدرت و برخي بـراي  
 ،الـدين  يخ صدرالدين پسـر شـيخ صـفي   شحتي . كردند كسب آن تالش مي

ز راه ين شيخ جنيدپسر او . باغ مسافرت كرد به قره» مصلحت مسلمانان«براي 
  . پدر را ادامه داد

مناك يل بيد در اردبيخ جنيونلو از قدرت شيقو زماني كه جهانشاه قره
. رون روديل بيف نمود تا از اردبيد كرده و به او تكليشد، او را به جنگ تهد

اي يق تـرك كـرده و راهـي آسـ     852ا ي 851ل را در سال يد اردبيجن خيش
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 . مـوده اسـت  يباغ و ارمنسـتان راه پ  ر قرهيمس به احتمال قوي او از. ر شديصغ
  . ل بازگشتيمدتي بعد او به اردب

ورش بـرده و او را  يـ ل يم گرفت به اردبيق جهانشاه تصم 864در سال 
ل يـ امـر، بـا همراهـانش از اردب    نيـ د با آگاهي از ايخ جنيش. ديسركوب نما

چنـدي بعـد   . باغ رفـت و زمسـتان را در آنجـا گذرانـد     رون آمده و به قرهيب
باغ رسانده و ميان هواداران خود در امان باشد ولي  نيزكوشيد خود را به قره

پـس از   .افراد خليل منوچهر شيروانشاه راه بر او بسـته و جـانش را گرفتنـد   
ق او از  893در . در راه او را پـي گرفـت  يخ حيد، پسرش شيخ جنيمرگ ش
ن يـ ا. بـرود  ها ونلو اجازه گرفت كه به جنگ چركسيقو عقوب آغيسلطان 

باغ به  روان خود دستور داد تا در قرهيپ ةدر به هميخ حياجازه صادر شد و ش
گلسـتان در   ةآنها در قلع. روان حمله كرديسپس او به ش. وندندياردوي او بپ

روهـاي سـلطان   ير شدند ولـي ن يباغ به سختي درگ قرهوه يز ةساحل رودخان
  . ن جنگ كشته شديدر در ايخ حيروانشاه آمدند و شياري شيعقوب به ي

فضل بن روزبهـان خنجـي،    ةبه گفت(م  1490/ق.ه 896در زمستان سال 
باغ  قويونلو در قره سلطان يعقوب آغ) م1490دسامبر  24/ ق 896صفر  11در 

باكيخانوف سلطان يعقوب توسط مادرش در  ةگفتبه . بيمار شد و درگذشت
. مسموم شد و مادرش نيز از زهر خورده و هر دو مردند ،باغ سلطان بود قره

. باغ كشته شـد  نيز در جنگي نزديك قرهپسر سلطان يعقوب سلطان بايسنقر 
هنگامي كه اسماعيل . باغ به روم گريخت اوزون حسن نيز از قره ةحمد پادشاه نوا

م استقالل برافراشت و جنگ قدرت را آغاز نمود، لَعدر يخ حيشپسر صفوي 
جان مخفي يل در الهيحتي زماني كه اسماع. اي براي او داشت باغ جايگاه ويژه قره

باغ يكي از  صوفيان قره. كردند ه نزد او رفت و آمد ميباغ ب صوفيان قرهشده بود، 
   .ت داشتندشرك) قزلباشان(يي بودند كه در ارتش اسماعيل ها گروه

زماني كه اسماعيل از الهيجان به سوي اردبيـل حركـت كـرد دو نفـر     
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بيرام بيگ قرامـاني و قراپيـري بيـگ قاجـار در ركـاب او      هاي  باغي بنام قره
اسماعيل صفوي . باغ پذيراي هواداران صفويه بود قره ،در اين هنگام. بودند

نطقه به عنوان پايگاهي باغ استفاده كرده و همواره از اين م از اين ويژگي قره
   1 .برد براي تداركات جنگ بهره مي

ولـي  . قويونلـو بـود   باغ رسماً در اختيار الونـدبيگ آغ  در اين زمان قره
هنگامي كه ارتش قزلبـاش   2 .الوندبيگ عمالً قدرتي در اين منطقه نداشت

بـاغ حملـه كـرد، گماشـتگان و هـواداران الونـدبيگ راه فـرار در پـيش          قره
بـاغ شـد، شـيعيان در گنجـه از او      هنگامي كه اسـماعيل عـازم قـره    .دگرفتن

گنجه را براي  ةفرسنگ به پيشباز او آمده و بهترين خان 10استقبال كرده و تا 
عبدي  ةباغ بود، به گفت زماني كه اسماعيل در قره. سكونت او آماده كردند

ام در آن وال، سـلطان حسـين نـ   « االخبـار ة تكملـ بيگ شـيرازي در كتـاب   
كـرد، بـا آن حضـرت     شخصي كه دعوي فرزند زادگي جهانشاه پادشاه مي

اين معني از الهام در ضـمير مهـر تنـوير    . مالقات كرده در مقام غدري بود
                                                 

  58و 57صص . تهران. 1363. اطالعات رنش. به كوشش يداهللا شكري. عالم آراي صفوي.  1
م يخ ابـراه يق، ش.دهم هة ل سدينهم و اواة باغي در اواخر سد ان نامي قرهيكي از صوفي

ن يالد م پسر شهابياو پسر محمد پسر حاجي ابراه. است) م 1427-1533(گلشني بردعي 
خ يتار. عيقت، عبدالرفيحق: ك.ن .ق در بردع زاده شد 830او در سال . گلشني بردعي است
  .  140ص . همان.  انيرانينهضتهاي فكري ا

او در . باغ متولد شد او در برگشاد قره. يكي از شاعران نامدار عصر صفويه حبيبي است
سام ميرزاي : ك.براي آگاهي بيشتر ن .دزمان شاه اسماعيل مدتي ملك الشعراي دربار بو

. تهران. انتشارات علمي. به تصحيح ركن الدين همايون فرخ. سامية تحفة تذكر. صفوي
  :هم. 357ص . بي تا

 1385. تبريز. نشر اختر. تاريخ زبان تركي در آذربايجان. زارع شاهمرسي، پرويز -
كوشش ه ب. صفوي تهماسب يل و شاهايران در روزگار شاه اسماع. خواندمير، امير محمود.  2

.  118ص . تهـران . 1370. نشر موقوفات دكتر محمـود افشـار يـزدي   . غالمرضا طباطبايي
  :ك.همچنين ن

. 26سـال  . وارليـق ة مجلـ  .باغ در عصر شاه اسماعيل صفوي قره. سرداري نيا، صمد - 
 132ص . 136 -135ة شمار
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   1».في الفور از آن جا كوچ فرموده. خاقاني جلوه نمود
اسماعيل پس از شكست شيروانشاه، نعش شيخ حيدر را به اردبيل آورد 

 او. ق تاجگـذاري كـرد   907/م 1502اسماعيل در  . ق كردباغ قشال و در قره
شاه  ،سال بعد 7 .وجود آورده ايراني يكپارچه ب ،حاكميت محلي 50 با ادغام

   :باغ خبر رسيد  از قره .اسماعيل براي سركوب شورش شيروان راهي شد
ـاهان باشـي آچـوق، كارتـل و      منوچهر و الوندخان و قرقره« خان پادش

باغ آمده  ق گرديده و جمعيت نموده به واليت قرهزكمخات باهم متف
تاخت و تاالن نموده، خرابي بسيار به آن واليت رسانيده، اراده نموده 
ـات    بودند كه به جانب اردبيل روانه شوند چون شنيده بودند كـه راي

قزوين  ةنصرت آيات از واليت خراسان مراجعت فرموده در دارالسلطن
واليت خود  ةز آنجا مراجعت فرموده رواناند پس ا نزول اجالل فرموده

  2 ».گرديدند
ديوسلطان را به سركوبي شورشـيان فرسـتاد و خـود بـه      ،شاه اسماعيل

باغ به شاه اسـماعيل   چندي بعد خبر سركوب شورشيان در قره. باغ رفت قره
علـت  ه ديري نگذشت كه ايران و عثماني ب 3.رسيد و شاه به تبريز بازگشت

سلطان سـليم بـا سـپاهي دويسـت     . جنگ روي آوردند به ،اختالفات عميق
خواسـت سـپاه    شاه اسماعيل كه مـي . هزارنفري به طرف ايران حركت كرد

خسته عثماني را به درون ايران كشـيده و تـارو مـار نمايـد، سياسـت زمـين       
بـاغ   با اين وصف سرزمين قفقاز و به ويـژه قـره  . سوخته را در پيش گرفت

بـاغ بـه علـت موقعيـت مهـم       در ايـن ميـان قـره   . دفاع و آسيب پذير ماند بي
جغرافيايي و نظامي خود بيشتر در معرض يـورش عثمانيـان بـود ولـي شـاه      

بايست به تنهايي از  باغ بار ديگر مي قره. باغ برساند توانست كمكي به قره نمي

                                                 
بـه   ).هجـري قمـري   978صـفويه از آغـاز تـا    تـاريخ  ( االخبار ة تكمل. شيرازي، عبدي بيگ.  1

   37ص . 1369. تهران. نشر ني. تصحيح دكتر عبدالحسين نوايي
 121ص . 69بهار . 12سال . وارليقة مجل. باغ سرزمين قره. سرداري نيا، صمد.  2
 62ص . همان. عالم آراي صفوي.  3
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   .نمود خود دفاع مي
 سلطان سليم هنگامي كه به مرزهاي ايران نزديك شد، يونس اورخان را

موقعي كه ستون يونس اورخان به . باغ اعزام كرد با سپاهي براي تصرف قره
باغ رسيد، آخرين ماه بهار بود يعني موقعي كه ايل از قشالق به يـيالق   قره
 ،باغ باغي فرماندار قره باغ رسيد، محمد قره زماني كه اين خبر به قره. آيد مي
ورد و دستور داد كه همه گرد آكه بيشتر شيعه بودند، بزرگان محلي را  ةهم

اي به نام پشتكوه بود كـه محمـد    باغ منطقه در قره .براي جنگ آماده شوند
باغي از رؤساي قبايل خواست كه هر چه زودتر زن و فرزندان و احشام  قره

هزار  15فرمان او به . جنگ دور باشند ةخود را به آنجا بفرستند تا از صحن
رايج آن زمان غير از  ةبارت بود از اسلحسالح سربازان ع. عشاير گرد آمدند
  . شمخال و توپ

باغ رسيد و يونس اورخان بـا شـگفتي    هزارنفري عثماني به قره 25سپاه 
صـولت اينـانلو   . تمام در برابر خود سـپاهي واقعـي از سـربازان عشـاير ديـد     

درجنگي  .عمومي را صادر كردة درنگ فرمان حمل بي ،باغ فرمانده سپاه قره
  . ، قره باغيان پيروز شدندكه درگرفت

  ميانجي همي جست جان از گريز  يززگرز گران سنگ و شمشير ت    
  گره بسته خون در دل خاره سنگ  نقار پوالد پيـــران خدنــــگ زم    

هزار جنگجوي عشاير  15هزار سرباز عثماني با  25در اين نبرد خونين 
 1.سرباز عثماني كشته شدند هزار 9باغي و  هزار قره 7 پاياندر روبرو شدند و 

  . باشي تنزل درجه داد مين ةاورخان را تا درج ،سلطان سليم در پي آن 
شاه اسماعيل در تبريز به تدارك سپاه مشغول بود كه به او خبر رسيد 

نيروهـايي را بـه فرمانـدهي     ،شاه. است  باغ حمله كرده يونس اورخان به قره
 ،اين قوا در نزديكي خوي. طقه فرستادباغي براي ياري مردم آن من محمد قره

                                                 
. ذبيح اهللا منصورية ترجم .شاه جنگ ايرانيان در چالدران و يونان. جون بارك. متز، اشتن.  1

  185ص. تهران. 1379. نشر زرين
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باغي اسيراني از عثمانيان  محمد قره. به جلوداران سپاه عثماني برخورد كردند
او سپس به سرعت خود را به شاه . گرفت و اطالعاتي از آنها به دست آورد

 ،در جنگ چالـدران  .رسانيده و او را از سازماندهي سپاه عثماني آگاه كرد
يك واحد فالخن . باغ در كنار شاه بود هزار سرباز از قره 2 باغي با محمد قره

  . باغي نيز در جنگ چالدران حضور داشتند انداز به فرماندهي غالمعلي قره
باغ شده  زماني كه وارد قره ،شاه اسماعيل در سفر دوم خود به شيروان

ــدازان  . بـاغي را ديـد   بـود، در آنجـا نمـايش فالخـن انـدازان قـره       فالخـن ان
هاي  گلوله ةسيصد ذرع، هدف را به وسيل ةتوانستند در فاصل دست مي چيره

از آن زمان شاه اسماعيل، فالخن را بـه  . سربي بزنند ةسريع و آنهم با گلول
مأمور جلوگيري  ،دستور شاهباغي به  محمد قره. عنوان سالح جنگي پذيرفت

ي هـا  بـاغي رشـادت   سـربازان قـره  . جناح جنوب سپاه عثمـاني شـد   ةاز حمل
فراواني از خود نشان دادند ولي اين جنگ با شكست شاه اسماعيل خاتمـه  

  . از جمله كشته شدگان سرداربيگ حاكم بردع و گنجه بود 1.يافت
  همه غم همه شادماني كم است     است  جهان گاه شادي و گاهي غم       

سلطان سليم پس از فتح تبريز به علت نارضايتي سپاهيان عثماني فرمان 
اين بار مسير بازگشت ارتش عثمـاني از قفقـاز تعيـين    . گشت صادر كردباز
باغ شد، مردم بـا چنـگ و دنـدان بـه نبـرد       هنگامي كه ارتش وارد قره. شد

باغ بـه تصـرف    آنان درهم شكست و قره ةپرداختند ولي مقاومت سرسختان
  .ارتش عثماني درآمد

  
  فرمانروايي خاندان زياد اوغلوي قاجار

در اين مدت مردم كه . ز ده سال در تصرف عثمانيان بودباغ بيش ا قره
بيشترشان شيعه و هوادار صفويان بودند، بـدترين آزار و اذيـت را متحمـل    

شـاه تهماسـب صـفوي و آزادي     ةولي اين دوران پرمشـقت بـا حملـ   . شدند
                                                 

 169ص . همان. كاويان پور، احمد.  1
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سـر بـه    ،برادر شـاه  م القاص ميرزا1546/ق 953در سال  1.باغ پايان يافت قره
در اين زمان آخر . باغ را نمود ه تهماسب قصد رفتن به قرهشا. شورش نهاد
بـه  . د نقرة خـام بـود  نرود كور از شدت سرما منجمد شده و مان. ديماه بود

  :كمال اسماعيل ةگفت
  اجرام كوههاست نهان در ميان برف  مانند پنبه دانه كه در پنبه تعبيه است

اين سپاه . كرد را آمادهسوار  5000شامل سپاهي بزرگ باغ  شاه در قره
سلطان براي سركوبي القاص ميرزا به شيروان  وردي با سرداراني از جمله شاه

القاص ميـرزا شكسـت   . شماخي به تصرف سرداران شاه درآمد .حمله كرد
سـلطان سـليمان قـانوني    القـاص ميـرزا،     .خورد و به قلمرو عثماني گريخت

ارتـش عثمـاني   . فرمانرواي عثماني را براي يورش بـه ايـران تحريـك كـرد    
ــال    ــرد   954/م1547همــراه القـــاص ميــرزا در سـ ــران حملــه كـ . ق بــه ايـ

بـاغ   سلطان سرسـختانه در برابـر عثمـاني ايسـتاد و از تصـرف قـره       وردي شاه
حتي چوپان بيگ ايچـك اوغلـو كـه بـراي جاسوسـي بـه       . جلوگيري كرد

شاه سلطان دستگير و به نزد  يدور اردوگاه ايران اعزام شده بود، توسط شاه
  . فرستاده شد كه شاه نيز فرمان قتل او را صادر كرد

در باغ براي حكومت صفوي، شاه  با توجه به اهميت نظامي و سياسي قره
 اميـر (تصميم گرفت تا مـردي شايسـته و وفـادار را بـه بيگلربيگـي      ق  955

در اين هنگام از قبايـل قزلبـاش روملوهـا در     .اين منطقه بگمارد) االمرايي
 هـا  از قبايل قديمي نيز قاجارهـا و قرامـان  . بردند و اران به سر مي آذربايجان

بـراي ايـن منظـور     شـاه تهماسـب  . بـاغ سـكونت داشـتند    مانند سابق در قـره 
سلطان بيگلربيگي  وردي شاه. سلطان زياداوغلوي قاجار را برگزيد  وردي شاه

                                                 
. اميركبيـر . تاريخ عالم آراي عباسي. تركمان، اسكندربيگ: ك.براي آگاهي در اين باره ن.  1

  81و 80صص . تهران. 1334
. 5ة شمار. ريخيي تاها بررسية مجل. ميرزاي صفوي زندگاني القاص. ميرجعفري، حسين -

 149ص 11سال 



 قره باغ نامه     100

 

فقاز حملـه  هرگاه كه دشمنان به ق. از دالورترين سرداران ايران بود ،باغ قره
 .داشت كرد و پرچم ايران را در اهتزاز نگه مي كردند، او با آنان مقابله مي مي

او هرگز از راه وفاداري و خدمتگزاري عدول نكرد و به فكر خودسري و   1
   2 .از اين رو مورد اعتماد و احترام شاه بود .گردن فرازي نيفتاد

                                                 
م در  1554/ ق  962 -961در سـال   تهماسـب  خ آمده اسـت كـه شـاه   يالتوارة در خالص.  1

جه او كه يدر نت. بود سلطان وردي شاههمان يبازگشت از لشكركشي گرجستان، در گنجه م
سـلطان در   وردي اجـداد شـاه  . ديبـاغ رسـ   به حكومت قـره  ،س خانواده بوديفرد اول و رئ

خضربيگ مشهور به قارمش خضر سرور اين خاندان، بنا . كردند زمين روم زندگي ميسر
پس از درگذشت . به اخالصي كه به صفويان داشت، خاندان خود را به آذربايجان كوچ داد

دالوري  ،ها او در جنگ. ت بيگ در الهيجان به خدمت اسماعيل رسيداو، پسر بزرگش ام
سپس لقب مصاحب نيـز بـه   . زياداوغلو را دريافت كرد فراواني از خود نشان داد و لقب

سلطان در  وردي فرزندان او به ويژه شاه ،پس از درگذشت امت بيگ. امت بيگ اعطاء شد
پس از درگذشت شاه اسماعيل، خاندان . خدمت شاه اسماعيل بوده و مورد مهر او بودند

ا كامران با لشكري بسيار ق ميرز 944در سال  .زياداوغلو به خدمت شاه تهماسب درآمدند
كه بعداً به (بيگ  وردي خان قاجار دستور داد تا شاه بوداق. از بالد هند به حوالي قندهار آمد

بيگ به قندهار  وردي شاه. با جمعي از فارسان به جنگ او بشتابد) مقام سلطاني ارتقاء يافت
در صلح درآمد  خان از بوداق. عازم شد ولي در جنگ شكست خورده و به اسارت درآمد

 .   وردي بيگ را آزاد نمود و قندهار را به كامران ميرزا سپرده و شاه
س كرد يرا تأسباغ  بيگلربيگي قرهمطابق مأخذ گرجي، شاه پس از لشكركشي به گرجستان .  2

 ،)هيـ موقاف(ن حكـام مـوكن  يهمچنـ  .شامل گنجه، بردع، برگشاد، لوري و جوانشير بودكه 
باغ در زمان  ايالت قره. س تحت نظر او قرار گرفتيو تفل) نلويلدشمس ا(لويشمشد ،كازاخ

شد و گاه  شاه تهماسب شامل قسمت اعظم اران قديم واقع در بين رود كور و ارس مي
از زمان شاه عباس اول در جهت مغرب حتـي لـوري و   . رسيد بگاه تا به تفليس نيز مي

شاه تهماسب اول، موكن ة ي در دوركور، مأخذ گرجة در ناحي. گرفت پمبك را نيز دربرمي
از زمان شـاه  . اند باغ شمرده آغاج را از توابع قره م قره1551/ ق 958و منابع فارسي در 

صفوي ايالت گرجي كاخت ة عباس اول در طرف شمال بازهم زگم و تا پايان كار سلسل
باغ  بيگي قرهق بيگلر 11/ م  17ة دوم سدة در نيم. باغ بود به صورت متناوب از توابع قره
بـاغ و انضـمام شـيروان و     اصوالً تأسيس بيگلربيگي قره. شخصاً حكمران كاخت نيز بود

ق شاه 1011در سال . شكي به ايران در جهت تالش ايران براي تسلط بر گرجستان بود
باغ را  ق توانست قره 1014پس از آنكه شاه عباس در . عباس كاخت را به اطاعت واداشت

يرد، در جنوب رود كور و رود آلگت كه به هنگـام خـود مـرز جنـوبي     از عثماني پس بگ
ي آنهـا  ها كارتيل بود، بارديگر حكومت كازاخ، شمشديلو و لوري تأسيس گرديد كه خان
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باغ، دولت  لطان بر قرهس وردي ي نخستين فرمانروايي شاهها در همان سال
. اي تهديدآميز براي شاه تهماسب فرستاد عثماني پس از تصرف دژ وان نامه

قليخان استاجلو حاكم ايروان دستور داد تا محمدپاشا حامل نامه را  شاه به شاه
. سـلطان مالقـات نمايـد    وردي باغ بفرستد تا ايلچي عثماني ابتدا با شـاه  به قره

دسـتور داد از   ،سـلطان  وردي شـاه . باغ شـد  وارد قرهفرمان اجرا شد و ايلچي 
پس از دو روز ايلچي به حضـور بيگلربيگـي   . ايلچي عثماني پذيرايي شود

رسيد و با گستاخي تمام از ضـعف ارتـش ايـران سـخن گفتـه و حكومـت       
دسـتور داد تـا   . بيگلربيگي به سختي خشـمگين شـد  . صفوي را تهديد كرد

را آورده و تعداد گوسفندان موجـود در   هاي چوپان بيگي دفترها نويسنده
 ةبـاغ يكصـدهزار گلـ    آنان گفتند كه اكنـون در قـره  . باغ را اطالع دهند قره

  :بيگلربيگي با پرخاش به محمدپاشا گفت. گوسفند موجود است
هرگاه من يكي از بندگان حقير اين آستانم و در واليت من هر گله «

ـا بـه    پان به هم ميدويست هزار نفر چو. دو چوپان داشته باشد رسد ت
ـاطر   . ديگر قشون و حشم و خدم چه رسد اين مزخرفات چون بـه خ

گذشته كه اراده ها نموده به جهت تمشيت اين راه دور و دراز طـي  
ـاه نيسـت  . ايد كرده آمده . به هر حال شما را رخصت رفتن به آن درگ

  ».ايد جواب آن است هرچه شنيده و ديده
ن، ايلچي عثماني را بـدون مالقـات بـا شـاه     سلطا وردي بدين ترتيب شاه

ي فـاخر، اسـب،   هـا  براي او لبـاس  ،شاه با ابراز مسرت از اين كار. بازگرداند
زين و لگام طال فرستاد ولي از سوي ديگر پاسخ دندان شـكن بيگلربيگـي   

شاه به . موجب شد كه اسكندرپاشا سردار عثماني به ايران حمله كند ،باغ قره
فرمانـدهي لشـكر   . ستور داد تا بـه جنـگ عثمانيـان بـرود    سلطان د وردي شاه

                                                                                                
بـاغ   در مواقع بحراني تحت نظر حاكم كارتيل و در ايام عادي زير دست بيگلربيگي قره

دورت، سيل سوپور، جوانشير،  يگيرميبه فرمان شاه در سه نوبت طوايفي همچون ا. بودند
  .   باغ و آذربايجان به آنجا كوچ داده شدند بيات، اربطان، شاهسون، شاملو و افشار از قره

كخ در مشرق گسترده و شامل نواحي ة كاخت از رود عرك چاي واقع در غرب تا ناحي - 
 . اطراف زاكاتلي امروزي بود
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بايست از مصلحت  ايراني به اسماعيل ميرزا سپرده شد و او به فرمان شاه نمي
دو  ةدر بين راه با تحريك بدخواهان ميان. كرد و مشورت سلطان سرپيچي مي
وردي سلطان به اين مسئله اهميـت نـداد و بـه     سردار به هم خورد ولي شاه

سـپاه عثمـاني    .جنـگ شـديدي درگرفـت   . سپاه عثمـاني پرداخـت   جنگ با
  . شكست خورد و هر دو سردار به نزد شاه شتافتند

اسماعيل ميرزا نزد شاه از سلطان بدگويي كرد ولي شاه بـا اطمينـان از   
درستي و صداقت سلطان، دسـتور داد تـا اسـماعيل ميـرزا را در دژ قهقهـه      

بـه  . لقب مصاحب داده شد ،سلطان رديو در همان روز به شاه. زنداني كنند
. باغ پيوست دانقي از بيگلربيگي شكي جدا شده و به قره ةمنطق ،دستور شاه

همچنين مقرر شد كه هر سـال  . احتماالً او الكاي مرند را نيز به دست آورد
احـداث  «همچنين حـق رسـيدگي بـه     .يك هزار تومان به سلطان داده شود

و جرح، كور كردن، تجاوز به ناموس و قتل ضرب  ةجرايم چهارگان(» اربعه
معموالً اين اختيـار تنهـا بـه شـاهزادگان     . باغ به وي اعطاء شد در قره) نفس

سلطان از معدود كساني بود كه اين افتخـار را   وردي شد ولي شاه محول مي
لقـب   1 .منزلـت و مقـام سـلطان فزونـي گرفـت     بدين ترتيب . كرد كسب مي

  : چنين بودباغ  رسمي بيگلربيگي قره
  2»و االقبالة ايالت و شوكت پناه حشمت و ابهت دستگاه عاليجاه اميراالمرايي نظاماً لاليال«

                                                 
  322ص . تهران. 1368. نشر علمي .السيرة الصخ. خواجگي اصفهاني،محمد معصوم ابن.  1

بارگيري حمله كرده و ة در اولين سال انتصاب خود، از نخجوان به قلع  سلطان وردي شاه -
سليمان بيـگ  . شدند، مورد حمله قرار داد سپاه كردان را كه از طرف عثماني حمايت مي

 .شد فرمانده كردان به اسارت درآمده و به نزد شاه تهماسب فرستاده
شدند و براي  باغ بزرگترين واحد مملكتي محسوب مي زمان صفويه اياالت بزرگي مانند قره.  2

او . مهمترين مقامات ايران بودة باغ از جمل بيگلربيگي قره. شد آنان بيگلربيگي منصوب مي
. لقـب عاليجـاه   -2لقـب اميراالمرايـي    -1. سه لقب مهم حكومتي را به دست آورده بـود 

» عاليجاه اميراالمراء العظام«باغ در گروه اصلي القاب داراي عنوان  بيگلربيگي قره عليخانكلب
صـاحب منصـبان دربـاري و دولتـي      الملوكة تذكردر . اين لقب بسيار با اهميت بود. بود

دارند و » امراي معظمي كه لقب عاليجاه«در اين اثر . اند برحسب القاب خود تقسيم شده



 103     ها، حاكميت نيمه مستقل  عصر  بيگلربيگي

 

م شاه تهماسب براي سركوب شورش گرجيـان راهـي   1551/ق 958در 
سـلطان را بـراي    وردي در آنجـا او سـرداراني از جملـه شـاه    . گرجسـتان شـد  

راي تصـرف كليســاي  سـلطان بـ   وردي شـاه  .سـركوبي مسـيحيان اعـزام كـرد    
 ،در اين يـورش . رفت) من وزن داشت 70كه ناقوس آن (معروف وردزيا 

حسـن   ةدر اين سال به گفتـ  1 .كشيشان به قتل رسيده و كليساها غارت شد
  :بيگ روملو در كتاب احسن التواريخ 

  اردوي گردون شكوه كوچ بر كوچ متوجه قراباغ گرديد و در آن ديار قشالق نمودند«
ـا ـاستــه قرابــ ـاس مصري شد آراسته   غشان تخت ناك   زكربــ

  چو صبح سعادت فلك سا شده   جهان در جهان خيمه برپاشده 
  »اختهاندبه عزش بريـن سايـــه    ز هر سوي عــرش سر افراخته 

م سپاه عثماني به فرماندهي اسكندرپاشـا بـه    1553/ق 960بار ديگر در 
با او شتافتند و  ةسلطان به مقابل وردي سرداراني از جمله شاه. ايران حمله كرد

از مردم نفر  900پس از عيدفطر، . سپاه عثماني را در ارزروم شكست دادند
نفـر از گرجيـان بـه     300موسوم بودند و ) لو خرچين(باغ كه به خرچنلو قره

در همان  1.سرحد عثماني حمله كردند ولي از اسكندرپاشا شكست خوردند
                                                                                                

بعد از . لقب شريف صوفي زاده -3. اند اند، جداجدا ذكر شده تهگرف» مقرب«آنها كه لقب 
قديم ة صوفي زاد«شد، لقب  اميراالمراء و عاليجاه، لقب سومي كه به افراد خاصي اعطاء مي

به خالع «باغ او را  به بيگلربيگي قره عليخانهنگام نصب كلب. بود» خاندان واليت نشان
وشش شهريار و شمشير مرصع به جواهر ثمين پ) به(تاج و طومار و رخوت مشرف ة فاخر

آبدار و يك دست اسلحه روز كارزار و اسب مكمل يراق صبار رفتار و تعيين مقـرري  
. اند» ميهماني به دستور مسلوك قديم با واليان كاخت آن صوفي زاده را كثيراالعتبار ساخته

  : ك.ن
. كيكاوس جهاندارية ترجم. صفويهة نظام اياالت در دور. روهر برن، كالوس ميشائل -

   34ص.2537.تهران. بنگاه ترجمه و نشر
  :ك.همچنين ن.  73ص . همان. سيد حسن بن مرتضي حسين استرآبادي،.  1

. انتشارات بابك. به تصحيح دكتر عبدالحسين نوايي. احسن التواريخ. روملو، حسن بيگ -
  425ص . تهران. 1357

به تصحيح دكتر محمدرضا نصـيري و   .لچي نظام شاهتاريخ اي.الحسيني، خورشاه بن قباد.  1
 178ص .1379.تهران.انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. كوئيچي هانه دا
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ي سركوبي لهراسب ميرزا والي كارتيل اعزام شده سلطان برا وردي سال شاه
  . و اين شورش را دفع كرد

ق تا  961سلطان سليمان قانوني در دومين لشكركشي خود به ايران در 
همان سـال  . باغ پيش آمد ولي در رمضان همان سال به ارزروم بازگشت قره

گرجستان شد و اين سـرزمين زيـر سـم اسـبان صـفوي       ةشاه تهماسب روان
او اين . اي از گرجيان شد سلطان نيز مأمور فتح قلعه وردي شاه. دكوب شدلگ

هـزار اسـير و غنـايم     30كار را پيروزمندانه انجام داد و سپس سپاه ايران بـا  
با اموال نامحصور به بردع آمدند و دبيران لطـايف نگـار و منشـيان    «فراوان 

ــم مشــك      ــه قل   »بارفصـاحت شــعار بالغــت آثـار ذكــر فتوحــات آن ديـار ب
  .درآوردند

ي نـه چنـدان   ها حاصل اين لشكركشي، چپاول وسيع منطقه و درگيري
صلح آماسيه در روز  ةعهدنام ،سرانجام پس از مذاكرات بسيار. بزرگ بود

 ،ق بين ايران و عثماني بسته شد و طي ايـن عهدنامـه   962/ م 1555 ةدهم م
ماني براين مسـئله  باغ رسماً جزو سرزمين ايران به شمار آمد و دولت عث قره

اي برخوردار  العاده سلطان در اين زمان از قدرت فوق وردي شاه .ذاردگصحه 
م سه شورش  1561/ق  968و  1556/ ق 963ي ها او در فاصله بين سال. بود

بزرگ گرجيان را درهم شكسـت و بـا غنـايم فراوانـي بـه گنجـه پايتخـت        
در جنگي شـديد  اسب را لهرق او  963در سال . باغ بازگشت بيگلربيگي قره

  . كشت
ق گرجيان به رهبري سـماون خـان و لونـدميرزا شـورش      968در سال 

با سپاه قزلباش، شـورش آنـان را سـركوب و سـر      سلطان  وردي شاه. كردند
مقتوالن  شورشي از جمله گرگين خان پسر لوندبيگ را با اسيران به نزد شاه 

. درگذشـت م 1567-8./ ق975در سـال   سـلطان   وردي سـرانجام شـاه  . فرستاد
برعهـده   بـاغي را  پسر بزرگش ابراهيم سلطان كـه فرمانـدهي نيروهـاي قـره    
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اين درحالي است كه بسيار پيشـتر از مـرگ   . رسماً جانشين وي شد ،داشت
دانيم  پس از ابراهيم سلطان كه نمي . امور را در دست داشت ةپدر عمالً ادار

. بـاغ گمـارده شـد    گـي قـره  خليلخـان بـه بيگلربي   چه برسرش آمد، برادرش
حاكم  ،از قاجارهاي بنام و دالور 1سلطان وردي سلطان پسر بزرگ شاه خليل

   .باغ حكمراني كرد سال بر قره 12خليلخان  .استرآباد بود
امامقليخان زياداوغلوي چهل و چهارم پادشاهي شاه تهماسب در سال 

ة نقاواي نطنزي در  همحمود بن هدايت اهللا افوشت. باغ شد قاجار بيگلربيگي قره
از او به عنوان حاكم گنجه و بردع، اميرسپاه در جنگ  االثار في ذكر االخبار

او در عصر شـاه تهماسـب   . ياد كرده است ها با عثماني، پيروزمند در جنگ
  : نويسد مي

تا في الحال واليت گنجه و بردع و ساير آن محال و مرتـع بـه امـراي    «
به اشاعت عدل و انصـاف و عـدول از جـاده     قاجار تعلق گرفته، همگنان را
    ».جور و اعتساف مأمور فرموده

در زمان شاه تهماسب ابريشم مهمترين كاالي تجاري و صادراتي ايران 
                                                 

 965در  .و يوسف خليفه داشتسليمان  ،ي ابراهيم، خليلها نامه ب انيسلطان پسر وردي شاه.  1
 ها در جنگ باغ عنوان سردمدار لشكر قرهسلطان عمالً جانشين پدر شده و به  ق ابراهيم
شـخص  ة بـاغ برعهـد   اين امر نشانگر آن بود كه گاه امور نظامي در قره. كرد شركت مي
چندي بعد او حكومت كسگر را نيز به دسـت  . شد جز بيگلربيگي گذاشته ميه ديگري ب

در اين هنگام . باغ داشت امارت در قرهة سليمان نيز در عهد شاه تهماسب مدتي مرتب. آورد
در گنجه اقامت داشت و ) ق 954ة زاد(پسر هشتم شاه تهماسب صفوي  سلطان علي ميرزا

سپس يوسـف  . برد يدر خدمت او بسر معنوان لـله باغ به  سلطان بيگلربيگي قره ابراهيم
/ ق.ه 984زماني كه شاه اسماعيل دوم در . للگي شاهزاده را برعهده گرفتة وظيفة خليف

م او 1577ة در فوريـ . فوي پرداخـت م برتخت نشست، به قتل عام شـاهزادگان صـ  1576
باغ آمدند و  گروهي از مأموران به قره. مأموراني بدين منظور به اياالت مختلف فرستاد

يوسف خليفه نيز شـاهزاده را بـه آنـان    . باغ ابالغ كردند دستور شاه را به بيگلربيگي قره
يران، شاه به كور مأموران او را به قزوين آوردند ولي با شفاعت چندتن از ام. تحويل داد

كيكـاوس  ة ترجمـ  .شـاه اسـماعيل دوم صـفوي   . هينتس، والتر: منبع .كردن او اكتفا كرد
  109ص . تهران. 1371. انتشارات علمي و فرهنگي. جهانداري



 قره باغ نامه     106

 

تـاجران   1 .باغ يكي از مهمترين مراكز خريد و فروش ابريشـم بـود   قره. بود
. داشـتند ايتاليايي و ارمنـي رسـاندن ابريشـم بـه بازارهـاي اروپـا را برعهـده        

پـس از  . غربي صدور ابريشـم ايـران تسـلط داشـتند    هاي  نيز بر راه ها عثماني
از گشـايش   ها م، عثماني 1554در ) آستاراخان(بر هشترخان  ها روس ةسلط

ط بـر  بـدين ترتيـب تسـلّ   . راه شمالي تجارت ابريشم به اروپـا نگـران شـدند   
ه تهماسـب بـه   مرگ شا. باغ، شيروان و گرجستان مورد نظر قرار گرفت قره

    2.ط يابندباغ تسلّ كمك كرد تا بر قفقاز و قره ها عثماني
به علت سوء تفاهمي امامقليخان از ) ق984(در زمان شاه اسماعيل دوم 

وردي سلطان جانشين او  باغ بركنار و يوسف خليفه پسر شاه بيگلربيگي قره

                                                 
. شد بيگلربيگي يا حاكم اداره مية صفويه از نظر اداري و سياسي به وسيلة باغ در دور قره.  1

كم آن بود كه فرمانروايي يك طايفه يا عشيره را به عهده ترين خصوصيت يك حا برجسته
معموالً در هرايالت در جوار حـاكم سـه   . اميري داشته باشدة بگيرد و بعبارت ديگر مرتب

جانشين بيگلربيگي  -1. شدند صاحب منصب ديگر نيز بودند كه از طرف شاه منصوب مي
فراواني داشت و دست حكام وزير قدرت . واقع نويس -3وزير يا ناظر مخصوص شاه  -2

باغ بيشتر از  مثالً قره. اند برخي اياالت وزير خاص خود را نداشته. بست را به نفع مركز مي
هدف از انتصاب وزراي كل اين بود كه ايـاالت  . نظر قضايي تابع آذربايجان بوده است

بايست  ز ميبايست منحصراً تحت فرمان امراء باشند و از آن گذشته اهالي و رعايا ني نمي
امـالك  ة اصلي وزراي كل ادارة وظيف. شدند امراء حمايت مية انداز در برابر تعديات بي

. وزير همچنين ناظر ضرب سكّه بود. ايالت حاكم قرار داشتة اي بود كه در محدود خاصه
آوري ماليـات   همچنين وزراء بـه جمـع  . او در امور قضايي نيز صاحب رأي و دستور بود

وزيركل بوده و ) محمدطاهربيگ(ق ميرزاطاهر 1071باغ در سال  مثالً در قره. پرداختند مي
افراد وي در آن ناحيه پراكنده شدند . مرد به گنجه آمد 1100او با . در تبريز اقامت داشت

. شد هر سال به اين ترتيب گردآوري مي ها ماليات. آوري كنند مقرر را جمعة تا ماليات سران
م  17اول قرن ة در نيم. ختيار برگزيدن وزراء را از حكام سلب كندكوشيد ا دربار گاهي مي

  :  ك.ن. باغ به دليل صغير بودن حاكم رخ داد اين اتفاق دو مورد در قره
  148ص . همان. روهربرن، كالوس ميشائل -

. شـد  باغ در آنجا داد و ستد مي تبريز يكي از مهمترين مراكز بازرگاني بود كه ابريشم قره . 2
  :ك.باغ و تبريز ن روابط تجاري و اقتصادي ميان قرهة آگاهي دربار براي

- XVIII-XVII Asrlarda tabriz shahari. Seiiedaga onollahi. Elm. 
Baku. 1982. se. 104  
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 ةاز نشاكه «(در اين زمان او مورد دشمني پسرعمويش پيكربيگ قاجار  .شد
اي،  پيكربيـگ در نزاعـي طايفـه   . قـرار گرفـت  ) »اي تمام داشـت  جنون بهره

در (م 1576/ ق 984در سال  نيزشاه . يوسف خليفه را در حمام به قتل رسانيد
امامقليخان زياد اوغلوي قاجـار را بـه عنـوان    باز  ،)اولين سال سلطنت خود

تل شاه اسماعيل دوم يك سال بعد يعني پس از ق. باغ برگزيد بيگلربيگي قره
در . و تاجگذاري شاه محمد خدابنده، امامقليخان در مقـام خـود ابقـاء شـد    

شاه . سپاهي بزرگ را به ايران فرستاد ،سلطان مراد پادشاه عثمانيهمان سال 
، )محمدخان تخماق استاجلو اميراالمراي چخورسعد(به حكمرانان ارمنستان 

فرمان داد تا از پيشروي ) رخان موصلوامي(و آذربايجان ) امامقليخان(باغ قره
محمـدخان بـه    .سپاه عثماني به فرمانـدهي مصـطفي پاشـا جلـوگيري كننـد     

بـاغ و آذربايجـان اطـالع داد كـه چـون نيروهـاي عثمــاني از        سـرداران قـره  
. چخورسـعد عبـور خواهنـد كـرد، بهتـر اسـت در آنجـا بـه مقابلـه بشــتابند         

و پيوست ولي اميرخان بنابر خصومت امامقليخان پذيرفته و با نيروهايش به ا
 11سـپاه متحـد ايرانـي در    هزار نفر  30. و يا حسادت با آنان همراهي نكرد

كوهي اردو  ةدر دامنق در دشت چلدير  986 جمادي الثاني 5/م  1578اوت 
نفر از فرماندهان نامدار عثماني كشته  30در اين پيكار خونين، بيش از . زد

سـپاه  امـا   بـاغ شـتافت   ليخان زنده مانده و بـه قـره  در اين جنگ امامق. شدند
  . عثماني در راه قفقاز بود

امامقليخـان بـه يـاري همايونخـان     . مصطفي پاشا عازم گرجسـتان شـد  
. مشـغول شـبيخون زدن بـه سـپاه عثمـاني بـود       ،حاكم گرجسـتان ) سميون(

هزار نفر سرباز براي كمك به محمـدخان حـاكم    10اميرخان موصلو كه با 
باغ شد و به همراه  سعد عازم بود، با شنيدن خبر شكست او راهي قرهچخور 

سپاه امامقليخان از رود كور گذشته و به جنگ نيروهاي عثماني شتافت ولي 
. و در فصل پاييز شماخي به دست عثمانيان افتـاد  شكست خوردندنيز آنها 
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يگم خيرالنسـاء بـ   ،سال بعد يك. پاشا با رسيدن زمستان به ارزروم بازگشت
ميرزا  سپاهي فراهم آورد و به همراه پسر بزرگش حمزه ،مادر شاه ،مهدعليا

سپاه ايرانـي طبـق معمـول در    . راهي قفقاز شد) وليعهد شاه محمد خدابنده(
) تخت طاووس(كوپك تپه  قره ةارتش ايران در منطق. باغ شد آغاز وارد قره

رفـت،   شمار مـي  باغ سرزمين امني به چون قره. اردو شده و سازماندهي شد
  . ميرزا به جنگ عثمانيان رفت مهدعليا در آنجا ماند و حمزه

  همه موجش از خنجر و تيغ و تيز  زمين شد به كــردار درياي قير  
ـاب  دمان بادپايان چو كشتي در آب     سوي غرقـه دارنـد گفتي شتـ

. در ايـن جنـگ ميـرزا سـلمان جـابري وزيـراعظم نيـز حضـور داشـت         
پاشـا   عثمـان . باغ رشادت فراواني از خود نشان داد گ قرهميرزاسلمان در جن

ميرزا  شماخي پناه برد و قلعه توسط نيروهاي ايراني به فرماندهي حمزه ةبه قلع
در اين جنگ كه امامقليخان نيز در آن شركت داشت، قـواي  . محاصره شد

در ايـن جنــگ  . عثمـاني شكسـت خـورده و وادار بـه عقــب نشـيني شـدند      
بـاغ بـه اردوي    او را در قـره . تاتار به دست ايرانيان اسير شد خان گراي عادل
در آن روز غريو شادي . ميرزا آورند و سپاهيان به تماشاي او ايستادند حمزه

  . و كوس پيروزي به آسمان برخاست
. ميرزا مورد تفقـد و التفـات قـرار گرفـت     خان توسط حمزه گراي عادل

سرداران بعد از فتح شيروان بـه   ميرزا تصميم داشت كه مهدعليا مادر حمزه
رنجيد و باغ بازگشتند، مهدعليا  دربند حمله كنند ولي چون سرداران به قره

هـوا را غايـت بـرودت و آب را    «در اين زمان كـه  . آنها شكراب شد ةميان
ها را سراسر به رسم تغلّب و  كمال جمودت و سپاه برف كوه و دشت و خانه

ر سنجاب و قاقم تـن پوشـيده داشـت آن    تصرّف فرو گرفته بود و گيتي د
امامقليخان » .رنجيده از قراباغ راه قزوين برگرفت) مهدعليا(مازندراني  ةسيد

ــا عثمــاني شـجاعت بســياري نشــان داد    ــزد  . در جنـگ ب سـردارانِ حســود ن
ولي  باغ رفت به قرهخود شاه بدين ترتيب . ميرزا بدگويي او را كردند حمزه
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. باغ بيشتر مورد عنايت قرار گرفت يگلربيگي قرهسخن چينان رسوا شدند و ب
در اين زمان چون شيروان حاكم نيرومندي نداشت و سلمانخان نيز قـدرت  

امـرا و اركـان دولـت صـالح     «دفاع از شيروان را در مقابل عثماني نداشت، 
چنان ديدند كه از طوايف قاجار و ايل و اويماقـات اوتـوز ايكـي و غيـره     

اند محافظت شيروان را به عهده ايشان گمارند  قراباغجماعت بسياري كه در 
قاجـار بكلربكـي قرابـاغ بسـپارند      خـان زيـاداوغلي   و تمشيت آن را بامامقلي

بدين ترتيب  ».اگرچه او قبول نميكرد اما بهرحالي كه بود گردن گير نمودند
عنـوان بيگلربيگـي   م بـه  1578/ ق.ه987در پيكربيگ زياداوغلوي قاجار را 

   .باغ و شيروان داراي دو حاكم از يك خاندان شدند قره. برگزيدشيروان 
پاشا به شاه محمـد پيغـام داد كـه حاضـر      ق عثمان 987/م1579در اوت 

است ميان او و سلطان عثماني ميانجيگري كند؛ مشروط بر اينكه دولت ايران 
از اياالت شكي و شيروان و قسمتي از گرجستان و آذربايجان چشم بپوشد و 

دوستانه  ةآنچه تاكنون رخ داده عذر بخواهد و سفير عاليمقامي را با ناماز 
ايـاالت ايـران را تسـخير     ةبه دربار سلطان بفرستد وگرنه ارتش عثماني بقيـ 

در اين زمـان  . باغ شد شاه از نخجوان عازم قره ،با رسيدن نامه .خواهد كرد
را شكست داده و ارتش عثماني نيروهاي ايراني  ،نگاري ادامه داشت كه نامه

 او ميرزا. باغ به شاه رسيد اين خبر در قره. باكو را به محاصره درآورد ةقلع
سـپاه ايـران، تاتارهـا و    . سلمان  و تعدادي از سرداران را به شيروان فرسـتاد 

روز جنـگ   18آنـان پـس از   . عثمانيان را شكسـت داده و متـواري كردنـد   
و به  »رتحال بلند آوازه كردهدر كمال جالدت طبل رجعت و ا«پيروزمندانه 

  .باغ وارد شدند قره
باغ  شهرهاي باكو، گنجه و قره، خان در قزوين گراي پس از مرگ عادل

هزار نفـر اسـير    30الي  20. چپاول آغازشد. به دست تاتارها و عثمانيان افتاد
خطي شجاعت نامه  ةعثماني به نقل از نسخمورخ  عبدالرحمن شرف. شدند
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اسيران بدان درجه رسيد كه غالمان و كنيـزان خـوبروي را    ةعد«: نويسد مي
   ».كردند به چند درهم يا قرص نان، خريد و فروش مي

بـا  . در اين سال قحطي شديدي نيز رخ داد و مردم زيادي تلف شـدند 
شـاه، امامقليخــان و   .محمـدگرايخان بـه كريمـه بازگشـت     ،رسـيدن زمسـتان  

ين جنگ پيكربيگ كشته شد ولي در ا. پيكربيگ را به جنگ آنان فرستاد
باغ  در بهار سال بعد كه شاه در قره .نيروهاي ايراني شيروان را تصرف كردند

اي بـه   پاشا آمـده بـود؛ نامـه    پاشا سردار عثماني كه به ياري عثمان بود، سنان
او . ميرزا سلمان وزير نوشته و ادعاي مالكيت بر والياتي در قفقـاز را نمـود  

تهديد او را با شدت  ،اي ميرزا سلمان در نامه. جنگ كرد ايران را تهديد به
  .تمام پاسخ داد

  شمشير دو رويه كار يك رويه كند
بـاغ منتظـر واكـنش يكـديگر      پاشا در ارزروم و شاه ايران در قـره  سنان

ق جعفرپاشا با ارتشي نيرومند به دربند رفت و زمستان را  990در بهار . بودند
بـا  . ر آينده به كمك تاتارها يورش را آغاز كنـد در آنجا گذراند تا در بها

هزار قزلبـاش در شـماخي    40هزار گرجي و 3با خان فرارسيدن بهار، امامقلي
 50عثمان پاشا سردار عثماني بـا  ق  991/ م 1583در ششم ژوئن . آماده بود

. درگير شـد خان نزديك نيازآباد شابران با امامقلي) بش تپه(هزار سپاهي در 
اين  نيز با افروختن مشعل ادامه داشت و ها نين حتي در شبخوهاي  جنگ

سـرانجام نيروهـاي ايرانـي شكسـت     . معـروف شـد  » جنگ مشـعل «پيكار به 
اين شكست بـه معنـاي از دسـت    . خوردند و شماخي به دست عثماني افتاد

پاشا را به سمت  عثمان ،پاداشحكم سلطان مراد به . باغ و قفقاز بود رفتن قره
ق جعفرپاشا 993در  .باغ شد مرادپاشا نيز حاكم قره. وب كردصدراعظم منص

در اين زمان شاه در . عثمانيان پيشنهاد صلح كردند. تبريز را به دست آورد
ميرزا بـه عنـوان گـرو     قرار شد كه سلطان حيدرميرزا پسر حمزه. باغ بود قره

علـت آن بـود كـه    . صلح به عثماني فرستاده شود ولي مذاكرات نتيجه نداد
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  . پذيرفتند خواستند و ايرانيان نمي باغ را مي عثمانيان قره
بـراي مبـارزه بـا     ،ميـرزا وليعهـد ايـران    ق حمزه 994/ م 1586 ةدر ژانوي
اي بـه   فرهادپاشا نماينـده . باغ حمله كرده و در گنجه اردو زد عثماني به قره

ابـالغ   باغ فرستاد تا شرايطي را كه براي صلح تعيين شده بود، به وليعهد قره
ــد ــوامبر / ق994 ةدر ذيحجــ .نماي ــحمه  1586ن ــزل اول موضــع ابوش م در من
درنگ بـه   فرهادپاشا بي .ميرزا توسط غالمي خداوئردي نام كشته شد حمزه

ــه كــرده و آنجــا را تصــرف كــرد   قـره  ــاغ حمل پــس از مــرگ شــاهزاده  . ب
سم باغ در زير  در اين زمان قره. ميرزا، هرج و مرج ايران را فرا گرفت حمزه

مـردم را بـه    ،ظلم و ستم حاكمان عثمـاني . پيچيد اسبان عثماني به خود مي
رهبر اين شورش يك كشيش به نام وارتابت ميخلو بود كه . شورش واداشت

سپاهيان عثماني شورش را درهم كوبيده و رهبر . به ميخلي بابا شهرت داشت
   1.آن را به طرز فجيعي با شكنجه كشتند

ــاس اول،     996/ م  1587در ســال  ــاه عب ــال پادشــاهي ش ــتين س ق نخس
بـه دسـتور شـاه، محمـدخان     . باغ درگذشت قاجار بيگلربيگي قره امامقليخان

ــار   ــاداوغلوي قاج ــل زي ــان  پســر خلي ــد خ ــدارترين و . جانشــين او ش او نام
بيگ و مهديقلي بيگ  پسرانش مرشدقلي. نيرومندترين امير خاندان خود بود

هنوز يك سال از حكمراني . داشتند ييها ي حكومت پدر، سمتها در سال
محمـدخان از  . بـاغ حملـه كـرد    محمدخان نگذشته بود كه فرهادپاشا به قره

از . باغ بيرون آمد تا به جنگ بپردازد ولي نتوانست كاري از پيش ببـرد  قره
حاكم كاخت نيز او را . اين رو نزد الكساندرخان گرجي حاكم كاخت رفت

از سوي . محمدخان مدت زيادي در زندان بود .دستگير و به استانبول فرستاد
با ايل خود به فرهادپاشا  ،باغ به نام نظرسلطان قزاقلو ديگر يكي از اميران قره

باغ چنان از  قاجار و ايالت قره ةطايف. پاشايي دريافت كرد ةپيوست و درج

                                                 
 . در مجموعه مقاالت صمد بهرنگي، توضيحاتي در مورد قيام ميخلي بابا داده شده است.  1
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اين وضع هراسـان شـدند كـه همگـي از رود ارس گذشـته و بـه ارسـباران        
دكترفخرالـدين   1.پاشا نيز پس از تصرف گنجـه بازگشـت  فرهاد. كوچيدند

  :نويسد كيرزي اوغلو در كتاب عثمانيان در قفقاز چنين مي
آساي قشون عثماني به گنجه در هفتم شوال  هجوم سيل ةبه واسط«

ق محمدخان زياداوغلوقاجار، در شهر گنجه و قراي و نـواحي،  .ه996
ا اغنام و احشام و اموال هرچه ايل و اولوس و رعايا داشت، همگي را ب

ـاي   و اسباب و ارزاق، به دواب و مواشي حمل كرده به سوي كناره ه
كامل شهر، چيزي براي دشمن  ةارس رهسپار شدند و با تخلي ةرودخان

 هاي ارس، دهها بعد از ورود محمدخان قاجار به كرانه. باقي نگذاشتند
ـاغ و    ـان قراب ـادي از قشـون تخم  عـدة    هـزار از قزلباش ــه  زي ـان ب اقخ

فرماندهي حاكم فراري گنجه در تدارك حمله به عثمانيان متصـرف  
اين خبر چون به جعفرپاشا رسيد، قواي عثماني را سـريعاً  . گنجه بودند

ـاهي     . به جانب ارس فرستاد ـان آگ محمدخان چـون از يـورش عثماني
هاي ارس شتابان به سـوي شـهر ارسـبار فـرار      يافت، بااهالي از كرانه

ـان در آب غـرق    عـدة    حين عبور از رودخانهكردند و در ـادي از آن زي
  » .شدند

محمـدخان  . ق شاه عباس با دولت عثماني برسر صلح آمد 998در سال 
شاه عباس بـراي اينكـه   . باغ، گنجه را محاصره كردند با جمعي از اميران قره

ان باغ نامه نوشته و فرم قرههاي  اي به دست دربار عثماني ندهد، به خان بهانه
او مخصوصـاً گوشـزد كـرد كـه     . گنجه دسـت بردارنـد   ةداد كه از محاصر

دهيم ولي اين واليت از ميـان نخواهـد    امروز، ناچار قراباغ را به تركان مي«
طي  ».رفت و به خواست خداوند باز روزي به آساني به دست ما خواهد افتاد

و عثماني  ق ميان ايران 999/ م1590مارس  21صلح استانبول كه در  ةمعاهد
   .باغ رسماً جزو قلمرو عثماني درآمد امضاء شد، قره

او . پاشا پيروز شد ق شاه عباس رو به آذربايجان نهاده و بر علي1012در 
 بيگ قاجار قويونلو حاكم قزوين را به لقب ارجمند باخان  سپس امير گونه 

                                                 
 406ص . همان. تركمان، اسكندربيگ.  1
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رسبار مقرر گرديد كه با جمعي از طالشيه و سوكلن به ا«خاني ملقب كرده و 
رفت كه ايل و الوس و اويماقات با ناموس آن سنور و حدود را جمع كرده 
بر لب رود ارس مستقيم بوده، قاجار و تركمانيه كه در قراباغ توطن دارند به 
داللت او بدين سوي آب آيند و به محافظت ممر و معبر اشتغال ورزند و از 

» .تركتـازي ننماينـد  گنجه و شروان باخبر باشند كه دست انـدازي و   ةروحي
نيز به ايالت استرآباد و گرگان مأمور ) باغ بود كه حاكم قره(حسينخان قاجار 

 1. باغ مانده و كنار ارس را حراست نمايـد  شد ولي دستور يافت كه در قره
باغ به ايروان،  باخانخان از قره همچنين او مأمور بود بعد از بازگشت اميرگونه

هاي  چون شاه براي آزادي سرزمين. ي بپيونددارس به اردوي شاه ةاز كنار
. باغ كرد تح قرهفمد، حسينخان را مأمور آحركت در هتحت تصرف عثماني ب

به گونه خان امير  .نخان ملحق شدنديباغ به حس تمامي و يا اكثريت اهالي قره
باغ رفته و اقتدار تمام حاصل كرد ولي پس از چندي به امر شـاه عـازم    قره

   2.باغ باقي ماند حسينخان در قره. ايروان گرديد
داودپاشـا حـاكم   . م ارتش ايران به ايروان حمله كرد 1605/ق1013در 

باغ بودند، برآن شد تـا بـه    قره ةباغ و گنجه با سپاهيان عثماني كه در قلع قره
كه شاه عباس او را (قاجار  فرماندهي حسينخانه ايرانيان ب. آنان هجوم آورد

ولي چون سپاه عثماني نيرومنـد  . به مقابله شتافتند )ردك باغي خطاب مي قره
  : ءالصفاة روضرضاقليخان هدايت در  ةكه به گفتبود، حسينخان 

اگرچه مردي دلير با صالبت و مهابت بود؛ ولي در رياست و سياست «
كرد و ثبات رأي نداشت و از صفت تكبر كه خُلقي است  مساهلتي مي

                                                 
باغ به دست عثمانيان افتاد، قاجارها حاضر به قبول حاكميت آنان نشده و به  زماني كه قره . 1

شاه . ندداين مهاجرين ابتدا به وضع پريشاني درآم. داغ در جنوب رود ارس كوچ كردند قره
بـه   1598/ ق1007عباس پس از كشتن فرهادخان قرامانلو، حكومت استرآباد را در سال 

 . ن زياداوغلوي قاجار سپردحسين خا
ة به تصحيح و تحشي. االنبياء والملوك والخلفاءة الصفاء في سيرة روض. هدايت، رضاقليخان.  2

 6767ص.12جلد . 1380.تهران. نشر اساطير. جمشيد كيان فر
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بعـد از چنـد روز   «. به شاه خبر دادموضوع را ،  »مذمومه خالي نبود
به جانب قراباغ فرستادند كه بـه تاخـت و   › را‹فوجي از سپاه ظفرپناه 

ـا وقـت قشـالق     تاراج قيام نمايند و محصوالت آنجا را ضايع سازند ت
   1 ».عنان عزيمت به تسخير آن واليت معطوف گردد

ر نيرو بـه  هزا 15شاه دستور داد تا اهللا قلي بيگ قورچي باشي قاجار با 
باغ رخ  در جنگي كه ميان او و سپاهيان داود پاشا در قره. باغ اعزام شود قره

م شـاه عبـاس بـا سـپاهي      1607/ق1015در  .داد، قورچي باشـي پيـروز شـد   
نوروز و همچنـين بيسـتمين    در اين زمان عيد. باغ حمله كرد به قره ،بزرگ

جشن و سور برپا  در حوالي مزار نظامي گنجوي. سال سلطنت شاه فرارسيد
جنگ تا سه ماه ادامه . به دستور شاه عباس، گنجه به محاصره درآمد. گرديد

به فرماندهي محمدپاشـا   ق نيروهاي عثماني1016صفر  28يافت تا اينكه در 
گيان  كس از قلعه) 2500(بعد از فتح گنجه دو هزار و پانصد «. تسليم شدند

  :فتح گنجه چنين گفتند شعرا در تاريخ ».عرضه شمشير تيز گرديدند
  .است» كليد شماخي«تاريخ فتح گنجه 

نخان قاجـار  يبـاغ از رفتـار و هنجـار حسـ     در اين زمان چون مردم قـره  
محمـدخان زيـاداوغلوي قاجـار بـار     شكايت كردند، به دستور شاه عبـاس،  

پس از اين تاريخ بـه اسـم    2.باغ برگزيده شد ديگر به عنوان بيگلربيگي قره
                                                 

 179ص . همان. سيد حسن بن مرتضي حسين استرآبادي،.  1
شاه همچنين بسياري از  .ان سال ساخته شدبه دستور شاه عباس مسجد جامع گنجه در هم.  2

را پذيرفته بودند، مجازات  ها داغ را به اين علت كه حاكميت عثماني باغ و قره ايالت قره
م يك بخش از آنها را به اتفاق  1612در . برخي از افراد سرشناس آنها به قتل رسيدند. كرد

هزار  15كه تعداد آن حدود ( باغ و شيروان يك قسمت از اهالي مسلمان و غيرمسلمان قره
و احمدلوها به علت  ها اوتوزايكي. در فرح آباد مازندران اسكان داده شدند) خانوار بودند

نيز به ايالت فارس  ها قبيله قزاق. مقاومت در انتقال از طرف شاه عباس مجازات گرديدند
و شمس  ها قپس از گسترش فتوحات عثماني بسياري از قرامانلوها، قزا. كوچانده شدند

باغ بازگشتند كه به آنهـا لقـب    خود قرهة داغ به مسكن اولي الدينلوها و جوانشيرها از قره
حسـين ميـرزا بيـگ    . درآمدند ها اين قبايل به خدمت عثماني. داده شد) برگشته(دونوك 

حسين ميرزازبيـگ در پـس   . درآمد ها جوانشير دونوك نيز به خدمت عثمانية رئيس اوب
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احتمال دارد كه او به دستور شاه عباس . شود منابع برخورد نميحسينخان در 
  . به قتل رسيده باشد

 بـا اينحـال اميـر   بـاغ را برعهـده داشـت     اگرچه محمدخان حكومت قره
به طـور  . نظارت و فرماندهي عاليه داشت ،باغ باخانخان بر ايروان و قره گونه

ني بـه فرمانـدهي   ق سپاهيان عثمـا 1016نمونه زماني كه چندي بعد در سال 
 شاه به سرداراني چون محمدخان زيـاد . پاشا به گرجستان حمله كردند چيل

باخانخان پيوسته و تحت فرمان  گونه اوغلو دستور داد با نيروهاي خود به امير
  . او باشند

 10باخانخان دستور داد كه با طوايف قاجار تا  گونه در اين جنگ به امير
ند كه برگ كاهي جز در كاهكشـان افـالك و   راه ايروان را چنان كن«روز 
سوار جرّار به  1000امير با  ».سپهر به نظر روميه درنيايد ةاي جز در سنبل دانه

او  ةپاشا به مقابل از آنسوي عثمان. سوختن مزارع پرداخت تا به ارزروم رسيد
عمداً و «در اين ميان هنوز محمدخان زياداوغلو به امير نپيوسته بود و . آمد
در . امير منتظر آنان نمانده و بر عثمانيان يـورش بـرد  . »آمد واً از قفا هميسه

                                                                                                
اين امر . جان به حضور شاه عباس رسيد و مقام رياست قبيله را حفظ كردگرفتن آذرباي

حسين بيگ مـورد حمايـت محمـدخان    . ناخرسندي برادرش علي خان را بدنبال داشت
ق ايـن اخـتالف بـه درگيـري      1020در سـال  . باغ بود زياداوغلوي قاجار بيگلربيگي قره

. نشـيرها بـر او يـورش آوردنـد    عليخان به قصد كشتن برادر با جمعـي از جوا . انجاميد
. جوانشيرها ابا نكرده و وارد حرم شدند. باغ پناه برد حسينخان به حرمسراي بيگلربيگي قره

چون بازگشت و . در اين زمان محمدخان در شكار بود. سرانجام عليخان برادرش را كشت
از جوانشيرها  نفر 70 – 60باخبر شد، زياداوغلوها از اين حادثه برآشفتند و عليخان را با 

يك . غالمان به رياست قبيله منصوب شدة پس از اين ماجرا نوروزسلطان از طبق. كشتند
  . قسمت از جوانشيرها نيز به تركيه مهاجرت كردند

دستور شاه عباس به مناطقي ه باغي بودند كه بنا ب بهارلو نيز از جمله طوايف قرهة طايف -
اكنـون  . نجـا بـه كـوچ نشـيني مشـغول شـدند      اصفهان و شيراز كوچ كردند و در آ ميان

ميرزا . روستاهايي با نام بهارلو در مناطق آغدام، زنگالن وشوشاي قره باغ موجود است
باغ در روستاي بهارلو از  شاعران معروف قره) شيدا(ولي ودادي و جعفرقلي بيگ بهارلو 

 . اند توابع شوشا متولد شده
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. مانندي دشمنان را شكست و فراري دادنـد  اين جنگ ايرانيان با دالوري بي
  .  باغي از راه رسيده و بر فراريان تاختند در اين ميان سپاهيان قره

م، 1608 /ق  1017محمد طاهر قزوينـي در عباسـنامه، در سـال     ةبه گفت
شاهسون به دسـتور شـاه عبـاس، بـراي عمـران و آبـاداني        ةهزار خانواد 15

كوهسـتاني گنجـه سـاكن     ةاي از آنها در منطقـ  عده  گرجستان عازم شده و
آباد  آباد و نصرت آباد، اسالم شاههاي  آنان در آن منطقه، سه قلعه با نام. شدند

. ربيگي قره باغ رسـيد حكومت چهاردانگ گرجستان نيز به بيگل. بنا كردند
. م خبر رسيد كه مرادپاشا به سوي ايران در حركت اسـت 1611/ق1019در 

بـاغ را بـه معتمـدان     باغ دسـتور داد تـا قـره    شاه به محمدخان و سرداران قره
جنگ با شكست . كارديده سپرده و با نيروهاي خود به اردوي شاه بپيوندند

صـلح   ةباغ طي معاهد جام نيز قرهسران. مرادپاشا و بازگشت او به پايان رسيد
   .رسماً جزو حاكميت ايران شناخته شد 1022/ م 1613 ةژوئي

باغ در تصرف عثماني بود، محمدخان بيگلربيگي  در زماني كه هنوز قره
باغ كه از زندان عثمـاني آزاد شـده بـود، در اردبيـل نـزد ذوالفقارخـان        قره

نام محمدتقي آشنا ه اليق ب او با شخصي كاردان و. كرد قرامانلو زندگي مي
. محمدتقي با محمدخان از در خدمتگزاري درآمد و به او نزديك شـد . شد

باغ برسـد، او را   محمدخان نيز به او قول داد كه اگر دوباره به حكومت قره
  . در كار حكمراني با خود شريك و سهيم خواهد ساخت

باغ  ا خود به قرهباغ از عثماني، محمدخان او را ب گيري قره پسپس از باز
ه بـ ) سـاري تقـي  (ميرزا محمد تقي. برده و به وزارت خويش منصوب كرد

نيروي كارداني و تدبير و صداقت خود چنان مورد احترام محمدخان بود كه 
اقدامات ميرزا  ةدر ساي. كرد بيگلربيگي بدون مشورت با او هيچ كاري نمي

سـبب ايـن اقـدامات بـه     او بـه  . باغ رو بـه بهبـود نهـاد    محمدتقي اوضاع قره
كارهاي ساري تقي اگرچه آسـايش  . الفقرا مشهور بود االمرا و خادم مخدوم
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 از باغ هـر  توانست مانع از آن شود كه قره كرد، ولي نمي مردم را تأمين مي
   .گاهي وارد جنگ با شورشيان گرجي نشود

ق شاه عباس براي سركوب شورش گرجيان به  1022/ م 1613در سال 
دو سـال بعـد گرجيـان بـه يـاري گروهـي از مسـيحيان و بـه         . رفـت بـاغ   قره

فرماندهي تهمورث علم طغيان برافراشتند و سپاه عثماني نيز به ايران حملـه  
تهمورث بـه  . سپاهي در تفليس بود 15000در اين زمان محمدخان با . كرد

  1.و محمدخان كشته شد قزلباشان غافلگير گرديده. ناگاه برآنان حمله برد
  به دريا گهي در بود گه نهنگ       ه ساله لؤلؤ نيايد به چنگ هم  

به گرجسـتان حملـه كـرده و گرجيـان را بـه      شاه خود ق 1025سال در 
قـاتالن  . پيچيـد  كاخت در خون و آتش به خـود مـي  . خاك و خون كشيد

 ،هنگام جنگه ب. باغ نيز دستگير و در حضور شاه اعدام شدند بيگلربيگي قره
 ةدمتگزاري سرداران و ترتيب كار سپاهيان درهـم شكسـت  ساري تقي در خ

چنان ابراز لياقت و عالقه كرد كه سرداران به حضور شاه رسيده و به  ،ايشان
باغ و انتظام امـور آن واليـت مرهـون     احكومت قر«: عرض او رساندند كه 

تدبير و كفايت ميرزا محمد تقي است و محمدخان بنام و عنوان قـانع بـوده   
   .ن امر احترام ساري تقي را در نزد شاه بيشتر كرداي» .است

در جنـگ بـا    بـاغ  ق با مرگ محمدخان بيگلربيگـي قـره   1025در سال 
بـاغ   پسرش مرشدقليخان به عنـوان بيگلربيگـي قـره    ،به دستور شاه ،گرجيان

چون حضرت جنّت مكاني كـه بـه جهـت    «برگزيده شد ولي پس از مدتي 
به هم رسيده بود خدمتش آزرده خاطر  خشي كه به اغوا و سعايت حاسدان

بشد منصب او را به محمدقليخان برادر كوچـك او شـفقت نمـوده ارزانـي     
با اينحال كه محمدقليخان زياداوغلو اين سمت را يافتـه بـود ولـي     ».داشتند
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  .خان بودند گونه درفرمان امير ها باغ در جنگ نيروهاي قره
اوغلو دستور  قليخان زياد م شاه عباس به محمد1626/ ق 1033در سال 

. خان سپهساالر عازم گرجستان شوند داد تا به همراه امير شيروان و قرچقاي
 ةباشـي و نبيـر   خان قـورچي  مقصود از اين سفر ترتيب ازدواج دختر عيسي

در گرجسـتان، گرجيـان   . دختري شاه با سميون خـان حـاكم كارتيـل بـود    
محمدقليخان و سـميون  . ندشورش كرده و سپهساالر و امير شيروان را كشت

شورشيان بـه فرمانـدهي موراوبيـگ بـه     . قلعه به تحصن درآمدند ةدر باغچ
خـان   شاه عباس سپاهي را به فرماندهي عيسـي . باغ حركت كردند طرف قره
خان شورش گرجيان را سـركوب   عيسي. باشي به گرجستان فرستاد قورچي

خـان بـراي    كار عيسـي  پس از پايان. باغ بازگشت كرد و محمدقليخان به قره
ق در  1036او تـا سـال   . باغ قشالق كـرد  اينكه مراقب گرجيان باشد، در قره

  . باغ بود قره
باغ باقي مانـد و چـون    به فرمان شاه، ساري تقي همچنان بر وزارت قره

حكمران واقعي آن سرزمين  ،بيگلربيگي خردسال بود، از اين رو ساري تقي
گوار براي ساري تقي پيش آمد و به دسـتور  اي نا در اين هنگام حادثه. شد

باغ بود، سـاري   هنگامي كه شاه در قشالق دانقي قره. شاه او را اخته كردند
باغ تـا   قره. تقي را به وزارت كل واليت مازندران و رستمدار منصوب كرد

  . برد پس از ساري تقي در آرامش بسر مي ها مدت
ن زياداوغلوي قاجـار  محمدقليخام 1626/ق1036در سال پس از چندي 

. »به سعايت بدگويان چند روز از وطن مألوف دور افتاد« ،باغ بيگلربيگي قره
به هنگام «محمديوسف واله قزويني اصفهاني در كتاب خلد برين،  ةبه گفت

خان زياد اوغلي قاجار كه  ظهور شر و شور موراو نمك به حرام محمدقلي
يـت و حكومـت ايـل قاجـار     بعد از محمدخان والد خـود بـه ايالـت آن وال   

سرافراز بود، به جرم كم خدمتي كه در آن ايام از وي به صدد ظهور رسيد 
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ــاه       ــت كوت ــري آن والي ــي گ ــت و بيگلربيگ ــروس ايال ــن ع دســت از دام
 ةاز طبقـ ورديخـان   داودخـان پسـر اهللا   ،از اين رو به دستور شـاه  .»..گردانيده
 زياد ةباغ از خانواد رتيب قرهبدين ت .باغ برگزيده شد به حكمراني قرهغالمان 

  . اوغلو گرفته شد
 ةق حمل 1038/ م 1630چنانچه در  .داودخان مردي شجاع و دالور بود

شاه صفي  .صفرپاشاي عثماني را دفع نموده و او را وادار به عقب نشيني كرد
باغ براي ايران آگاه بود و بيم آن داشت كه سپاه عثماني با  كه از اهميت قره

ا كشور را به خطر اندازد، تصميم گرفت تا افـرادي كارآمـد و   تصرف آنج
از ايـن رو بـه گـرگين بيـگ      .شجاع را براي تقويت نيروهاي محلي بفرستد

  1.باغ رفته و به حراست بپردازد دستور داد تا به قره
در دستگاه حكومتي  به هنگام مرگ شاه عباس، تنها دو امير از قاجارها

يكـي از اينهـا   . رسـاند  وقعيت سست آنهـا را مـي  اين مسئله م. وجود داشتند
قليخان فرزند امير گونه خان و ديگري پيكرخان ايگيرمي دورت  تهماسب

بـاغ را از   همين موقعيت سست باعث شد كه شاه عباس قـره . والي بردع بود
  . بسپاردداودخان  آنان گرفته و به

اندن زماني كه تهمورث به فرمانروايي گرجستان منصوب شد، كار رس
از ايـن موضـوع دوسـتي ميـان     . داودخان بـود  ةمنشور شاهانه به او، برعهد

باغ به شكار  قرههاي  آنان اغلب در شكارگاه. تهمورث و داودخان آغاز شد
ايـن مسـئله از ديـد    . كردنـد  پرداختند و در كارها همـدلي مـي   و تفريح مي

در . سـاندند جاسوسان شاه صفي پنهان نماند و آنان گزارش كار را به شاه ر
زماني كه شاه . در جنگ بغداد در ركاب شاه بودق داودخان  1041/ م1631

گشـت، در تويسـركان ميهمـان امامقليخـان والـي       از كربال به اصفهان بازمي
در آنجا جنگاوران قاجار از داودخان بـه شـاه   . فارس و برادر داودخان بود
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بركنار كرد ولي به احترام  باغ شاه نيز او را از فرمانروايي قره. شكايت كردند
پدر و برادرش از ريختن خون او صرفنظر كرد تنها دستور داد تـا او را بـا   

  . خواري از مجلس شاهانه بيرون بيندازند
زماني كه خبر قتل يوسف . باغ شد داودخان نيز بدون رخصت راهي قره

و تصميم به شورش آقا و چراغ خان به او رسيد، برجان خود بيمناك شده 
تهمورث كشيش . از اين رو با تهمورث حاكم گرجستان متحد شد. گرفت

د كه به او خيانت نخواهد رباغ فرستاد و سوگند خو روستاي بلبلي را به قره
 ؛اينكه تهمورث او را براي عروسي دعوت كرده بود ةداودخان به بهان. كرد

. ن رفـت باغ و چند تن ديگـر بـه گرجسـتا    با هفده نفر از سرداران قاجار قره
بـاغي بـه گرجسـتان رسـيدند، داودخـان بـه يـاري         هنگامي كه ميهمانان قره

باغ حمله كرده و آنجا  داودخان به قرها ب ها گرجي. آنان را كشت ها گرجي
هاي قاجاريه و ايـل و   برسرخانه«شورشيان  .را مورد تاخت و تاز قرار دادند

نـد و بسـتند و   اوباي و خانـه كـوچ آنـان آمدنـد، كشـتند و خسـتند و گرفت      
از خيمه و خرگاه و عيـال و خـادم و نـاطق و صـامت آن     . سوختند و بردند

   ».طايفه جليل اثري باقي نماند
محمدقليخان زياد اوغلوي قاجار را شاه براي مقابله با شورش داودخان، 

و رسـتم خـان قـوللر آغاسـي را بـه       بـاغ  براي دومين بار به بيگلربيگي قـره 
بـا سـپاهي   سپهسـاالر   خـان رسـتم  همچنين . كردحكومت گرجستان اعزام 

شاه صفي خود نيز از اصفهان بيرون آمد و راهـي  . باغ شد بزرگ راهي قره
زماني كه رستم . در قزوين دستور قتل امامقليخان صادر و اجرا شد. قزوين شد
باغ رسيد، داودخان كه از مرگ برادر آگاهي يافته بود، به گرجستان  خان به قره
رستم خان نيز شورش را در گرجستان و . مدقليخان وارد گنجه شدمح. گريخت

قليخان كوشش فراواني  محمد 1.باغ درهم كوبيد و آن سامان را آرام كرد قره
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در همان سال هنگامي كه شاه  .باغ و رفاه مردم انجام داد براي حراست از قره
پس از  .ودندباغ در حال جنگ با گرجيان ب مشغول خوشگذراني بود، سپاهيان قره

كرد،  داد يا ارتش عثماني به ايران حمله مي هر بار كه شورشي رخ مي ،اين زمان
  . پرداخت مصاف ميه شد و ب باغ در نبرد حاضر مي محمدقليخان با سپاهيان قره

ق زماني كه تهماسب قليخان بيگلربيگي چخورسعد و ايروان  1043در 
و ايروان را تاراج كردند و رو در گرجستان بود، كُردها سر به شورش نهاده 

از موضوع آگاه شده و كور  رود ةتهماسب قليخان در كنار. باغ نهادند به قره
باغ با  شورشيان در ورود به قره. باغ رساند با جنگاورانش فوراً خود را به قره

جنگ سختي درگرفت و تهماسب قليخـان، گردنكشـان را   . او مواجه شدند
ق لوندخان والـي ايالـت داديـان تصـميم      1044در . به خاك و خون كشيد

گرفت كه خواهرش تي تي فـال را بـه عقـد رسـتم خـان والـي گرجسـتان        
عـزم بـرهم زدن ايـن ازدواج را     ،تهمورث و حاكم باشي آچـوق . درآورد
بـاغي بـه    رستم خان از موضوع باخبر شده و به ياري نيروهاي قـره . داشتند

سـپاه  .  ن، آنـان را سـركوب كـرد   فرماندهي محمدقليخان و نيروهاي شيروا
اي  به گونـه . م شركت داشت1636در تصرف دژ ايروان در آوريل  ،باغ قره

 ةبرعهـد ترين باروي اين دژ يعني برج سفيد  كه گشودن بلندترين و محكم
شـاه صـفي در    .محمدقليخان و كلبعليخان حاكم كسگر گذاشته شـده بـود  

 ،نگام سلطنت شـاه عبـاس دوم  ه هب.  باغ قشالق كرد ق به قره 1046زمستان 
باغ انتخاب شد و به گنجه  عنوان وزير قرهه محمدمعصوم بن خواجگي اصفهاني ب

  :نويسد نين ميچاو . باغ درآيد خدمت مرتضي قليخان بيگلربيگي قرهه رفت تا ب
مبارزاالياله و االقبال مرتضي قليخان زياداغلي مصاحب قاجار حفظ «

مينو سرشت را از يمن معتدلش به  ةرصآن ع. اهللا تعالي شأنه رسيدم
معمور و آبادان ديدم، چنانچه فتنه جز در چشم خوبان ) اي(مرتبه

رعاياي آن . شد نمايش نداشت و پريشاني جز در زلف بتان ظاهر نمي
ديار در مهد استراحت آسوده و دست بيگار از بيكاري در بستر آستين 

انده و اوراق خياالت غنوده و صحايف االمال از نقوش شكايت خالي م
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از تصاوير اماني باطل گشته، حصول مقارن آرزو از مطلع تمني برآيد و 
آمال را  ةشجر. زند وصول همچنان حاجات از مكامن ظهور سر مي

نيل مساعي عموم يافته و  ةآبخورد از لب جوي نجاح است، الجرم ثمر
ان از نسيم هر آينه دماغ طالب. اند از گلبن مقاصد خار انتظام پيراسته

  1».وجدان معطر است
باغ و گرجستان از مراكـز مهـم استحصـال ابريشـم      نظر اقتصادي قره از
باغ و گرجستان هريك  آدام اولئاريوس، قره ةم به گفت 1638در سال . بودند
در (ابريشم گرجستان  2 .كردند پوند ابريشم توليد مي 2/53بار معادل  2000

                                                 
 .باغ درگذشت اصفهاني در قره.  218ص .همان . خواجگي اصفهاني، محمد معصوم ابن.  1
استان اران كه ساكنانش عموماً بيشترين «: نوشته استق  1047/ م 1637وس در يآدام اولئار.  2

ارس واقع شده كـه   -مشهور كورة نامند، در بين دو رودخان باغ مي ي آن را قرهها قسمت
اين سرزمين بهترين و . گيرد يي از دو استان ارمنستان و گرجستان را هم فراميها قسمت

  ».كند ثروتمندترين استان ايران است، به ويژه اينكه بيشترين مقدار ابريشم ايران را تهيه مي
ميرزا سمعيا كه خود از مباني تشكيالت اداري صفويان بوده و آگاهي كامل از اوضاع   -

. الملوك را به دستور اشرف افغان به رشته تحرير درآورده استة ذكرحكومت داشته و ت
باغ را به دقت  بيگلربيگي قرهة او در اين كتاب مداخل و تعداد مالزمان حكام شهرهاي تابع

حاكمان زكم، : اند عبارت بودند از باغ بوده به نوشتة او حكامي كه تابع بيگلربيگي قره. نوشته است
. آغاج، لوري، پمبك، ارسبار، ايل بايزيدلو، سماوي و تركور شير، برگشاد، قرهبردع، احناباد، جوان

  تهران . 1332. به كوشش دبير سياقي .تذكرة الملوك. ميرزا سمعيا:  ك.ن
) محـي الـدين  (عزالـدين   -1: زيسـتند  بـاغي مـي   در اين زمان چند دانشمند بزرگ قره -

تقريرات بـر  «كه كتاب شرحي بر  )م1635مرگ ) (فيلسوف(باغي  محمدعلي اوغلوي قره
يوسف محمـدجان اوغلـوي    -2. جالل الدين دواني از آثار اوست» اثبات واجب الوجود

او در . باغ تحصيل كرده و به آخوند بزرگ مشهور بود كه در قره) م1645مرگ (باغي  قره
ي كتاب اصل. آثاري در منطق و فلسفه به عربي و فارسي نوشته اشت. سمرقند تدريس كرد

. نوشـته اسـت  » عقايـد عضـدي  «اي است كه بر شرح عالمه دواني بر كتـاب   وي حاشيه
و حاشيه بر كتاب » مناظر حور بر منازل نورة حاشي«، »تفاسير قاطع در رفع مسائل غامض«

ة توان حاشي از تفاسير قرآني در زمان شاه عباس دوم مي. هستي نيز از آثار اوستة فلسف
شاه عباس . فاضل، احمد: ك.ن. ق را نام برد.ه 1073ي متولد باغي شروان قاضي صالح قره
   63ص . 1376. تهران. فرهنگي و هنري ضريحة مؤسس. دوم و زمان او
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. شد باغ خريد و فروش مي در بازار قره) يسه نوع آرداس، آراداست و كانار
باغ پيشرفت بسزايي كـرد و   با وجود ابريشم فراوان و ارزان، قاليبافي در قره

 لهستاني و مأمور غمبلّ( تاديوز كروسينسكي  ةبه گفت. باغ مشهور شد قالي قره
باغ يكي از مراكـز مهـم    م قره 1720در ) عاليمقام ميسيون ژزوئيت در ايران

  .   باغ بود توليدات مهم قرهديگر از شراب انگور . قالي بوده استتوليد 
بـه  . ق رستم خان قوللر آغاسـي والـي گرجسـتان درگذشـت     1068در 

ورديخان قوللر آغاسي كه در سمنان بود، راهـي   دستور شاه عباس دوم، اهللا
ــاغ و  هــزار خـانوار از ايــالت قـره   15او مـأمور شــد كـه   . گرجسـتان شــد  ب
او مسـئول حفـظ   . ا به گرجستان برده و در آنجـا اسـكان دهـد   آذربايجان ر
زمـاني كـه او   . باغ رساند ورديخان نيز فوراً خود را به قره اهللا. گرجستان بود
سازي اجـراي فرمـان شـاه بـود، خبـر رسـيد كـه در داغسـتان          مشغول آماده

باغ بـه يـاري    شاه دستور داد كه او سپاهياني از قره. شورشي رخ داده است
سـرانجام منوچهرخـان بـه يـاري     . چهرخان بيگلربيگي شـيروان بفرسـتد  منو

ن ابـاغ در دور  قـره . را سـرجاي خـود نشـاند    هـا  باغي داغسـتاني  نيروهاي قره
بـرد   كمابيش در امن و آسايش بسر مـي  ،شاه عباس دوم ةسال 35پادشاهي  

ان به ايران و هجوم عثمانيان بـه قفقـاز پايـ    ها افغان ةولي اين آرامش با حمل
   .يافت

ــرادرزاده 1074در  1خــانمرتضــي قلي ــه ب ــام او ب اش  ق درگذشــت و مق
او حاكمي عادل و رعيت پرور، همچنين شاعري توانا و . اوغورلوخان رسيد

                                                                                                
ق شاه سلطان حسين صفوي، از عباسقليخان بيگلربيگي سابق .ه 1109در فرمان شعبان  -
نامه موسوم به كتاب روز. گرمرودي، ميرزا فتاح خان: ك .ن. باغ نام برده شده است قره

 106ص . 1370. تهران. مستوفية كتابخان. چهارفصل
آستان قدس مشهد موجـود  ة در كتابخان 555ة ت به شماريب 4200وان فارسي او شامل يد.  1

ة نو(شي گنجوي به دستور جوادخان يق محمدالمدعوبه آقاكيوان به خط نستعلين ديا. است
بـوده و سـپس تخلـص    » ادييز«ت تخلص وي نخس. ساخ شده استناست) اوغورلوخان

 .ه استيدرا برگز» مصاحب«
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باغ حاكم شد كه حكومت  اوغورلوخان در زماني بر قره. صاحب كمال بود
ــود   ــه ب ــرار گرفت ــال . صــفوي در سراشــيب ســقوط ق م 1694/ ق1106در س

بـاغ و حكومـت كاخـت     به بيگلربيگـي قـره   1زياداوغلوي قاجار  خانعليكلب
  :بود طغراي مهر او چنين. منصوب شده و لقب مصاحب يافت

   كلبعلي يافت مصاحب لقب  از كرم شاه حسيني نسب   
   

  ارمنيان قره باغ و مطامع روسيه    
/ م1722اكتبر  22به رهبري محمود، اصفهان را در  ها پس از آنكه افغان

حسين تسليم آنها شد؛ روسيه  م تصرف كردند و شاه سلطان1135محرم  11
سـلطنت  (پتـر  . و عثماني زمان را براي حمله به خاك ايران مناسـب يافتنـد  

او اطالعـات خـود را   . فراواني به درياي خـزر داشـت   ةعالق) م1682-1725
ايران از شـاهزاده الكسـاندر آرشـي لـوويخ گرجـي كـه در مسـكو         ةدربار
خبر مصائب مسيحيان ايران نيـز از ايـن طريـق و    . كرد ت، كسب ميزيس مي

  . رسيد توسط ارمنيان به گوش پتر مي
الزم را به  ةبهان ،مشخص بود كه آزار مسيحيان در ايران عصر صفوي

خـود   ةپتر داده و او ازاين مسئله به عنوان اهرمي براي اهداف توسعه طلبان
سليمان صـفوي بسـيار آزار ديـده    مسيحيان در زمان سلطان . جويد سود مي
 به ويژه نفوذ روحانيون درباري مانند محمدباقر مجلسي و پسرش مال. بودند
مبلّغـان كاتوليـك   . حسين در آزار غير مسلمانان تأثير فراوان داشـت  محمد

قابل توجهي از مسلمانان را بـه   ةاروپايي ساكن ايران كه نتوانسته بودند عد
ر وقت خود را صرف تغييـر طريقـت ارمنيـان    كيش مسيحي درآورند، بيشت

                                                 
از غايت تقرب و شرف و مصاحبت در حضرت شاه عباس ثـاني مصـاحب   « عليخانكلب.  1

تخلص نموده عالوه بر شكوه شوكت و استقرار امر سياست بفنون كماالت و لطافت طبع 
  :اي از اشعار او چنين است نمونه. »موصوف بوده است

  كه در دوران ساغر گشت بر ما حل مشگلها    ا الساقــي ادر كاســا و ناولهاااليا ايهـــ
 كه از روشن دلي گرديده شبها شمع محفلها    صفا از باطن ميناي مي تحصيل كن ساقي 
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  . ارمنيان نيز به همراه گرجيان چشم به روسيه دوخته بودند. كردند
با تاجگذاري پتر در روسيه، ارمنيان اميدهاي فراواني براي رسـيدن بـه   

هيئتي را به سركردگي اسقف ميناس  باغ ي قرهها مليك 1 .آرزوهايشان يافتند

                                                 
كاتوليكوس هاكوب جوقاهستي در اچميادزين مالقاتي محرمانه ترتيب داد تا  1678در سال .  1

شش روحاني و شـش رهبرملـي كـه در جلسـه حضـور      . اي براي اينكار طرح كند نقشه
هيئتـي بـه سرپرسـتي    . داشتند، تصميم گرفتند كه هيئتي براي استمداد نزد پـاپ بفرسـتند  

خود ة كاتوليكوس راهي رم شدند ولي در قسطنطنيه كاتوليكوس مرد و گروه ناچار از نقش
ساله، جاي پدر  20ري باغي هيئت به نام ايزرائيل او تنها يكي از اعضاي قره. منصرف شد

سال با  20اوري در ارتش انگليس خدمت كرد و به مدت . را گرفت و عازم اروپا شد
ي مديد ها اوري كه مدت 1699در آوريل . بزرگان اروپا در مورد اهدافش تماس گرفت

اوري . يش را از سـرگرفت هـا  باغ بازگشت و تالش پنداشتند، به قره مردم او را مرده مي
اي در  اوري نامه. مان سال به اروپا رفت و به امپراتور لئوپولد اول متوسل شددوباره در ه

پادماگريان، الكساندر و . مورد اوضاع سياسي از پاپ دريافت كرد تا به شاه ايران برساند
     59و 58ص. 1352. تهران. نشر پاد. تاريخ سياسي و اجتماعي ارامنه. آقاسي، گيو

در  1725تـا   1707كشـيش لهسـتاني كـه از    ) م1675-1756(تاديوز يودا كروسينسـكي   -
خود به اين ماجرا اشاره كرده ولي سال ورود اوري را بـه  ة ايران بوده است، در سفرنام

او كسي به دربار ايران خبر آورد كه تزار روسيه يـك  ة به گفت. كند م ذكر مي1708ايران 
ين خبر تحقيق كردند كـه ايـن   اة رجال دولت از رسانند«. ايلچي به ايران فرستاده است

اسم او اسرائيل و اصـلش از  : ايلچي كيست و از مردم كجاست و اسم او چيست گفت
دولتمردان . »االصل و مولدش در محل قپان قراباغ بوده قراباغ و ارمني) قپان(= محال قبان 

همـه  . گري برگزيده برآشـفتند  ايراني از اينكه تزار روسيه يك تبعه ايران را براي ايلچي
به مبلغان كاتوليك خبر رسيد كه اوري آنان را به اخراج از اصفهان تهديد «. نگران شدند
هاي اروپايي مقيم اصفهان نيز نگران شده بودند زيرا آنان  اعضاي تجارتخانه. كرده است

ة ي هيئت اوري برخالف منافع ايشان توسـع ها بيم داشتند كه ممكن است يكي از هدف
ميشل . اوري تحقيق كردندة امراي دولت از ميشل سفير فرانسه دربار» تجارت روسيه باشد

تجارت فرانسه و حمايت از فعاليت مبلغان كاتوليك بـاايران قـراردادي   ة كه براي توسع
او در ارتـش  ة امضاء كرده بود، با ذكر سوابقي از حضور اوري در اروپا و انجـام وظيفـ  

اسـرائيل مـذكور   «:اتريش اضافه كرد كه چي و سپس حضورش در  فرانسه به عنوان قهوه
االصـل و ارمنـي غريبـه     قابليت نشستن در مجلس پادشاه ندارد و او يكي از ارامنه دني

همچنين كاشف به عمل آمد كه اسرائيل خود را از تبـار  » .شر داشتندة قراباغي كه طريق
بـه مشـورت   دولتمـردان  . پادشاهان باستان ارمنستان دانسته و نيات ديگري در سـردارد 

ورود به ايران داده شود يا نه؟ ميرويس افغان پيشنهاد كرد ة پرداختند كه آيا به اوري اجاز
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ــد  ةروانـ  ــر كردن ــار پت ــه اتفــاق ايزرائيــل اوري در شــهر   ا. درب يــن هيئــت ب
آنهـا در ايـن مـذاكرات از پتـر     . ر يافـت اك به حضور امپراتـور بـ  ساسمولن

باغ و  قره ةن كشور ناحييخواستند كه با توجه به قدرت روزافزون روسيه، ا
اطراف را تحت تسلط خـود درآورد تـا در مقـام جبـران     هاي  سرزمين ةبقي

اوري . ها جلوگيري بعمل آيـد  جوم عثمانيان از هرضعف دولت مركزي اي
مناطق مزبور را به  ةاع كشورهاي شرق، نقشضبه عنوان يك فرد مطلع از او

ران اتـريش و فرمـانروي   وو به اطالع او رسـاند كـه امپراتـ    هپتر تقويم كرد
  . اند اي اعالم كرده برقراري چنين منطقه اباوارياي آلمان نيز موافقت خود را ب

اي او را مورد تشويق قرار داده و قـول داد كـه ارمنيـان را    ه پتر نقشه  
عنوان  سرهنگي نايل شد و به ةاوري از طرف پتر به دريافت درج. ياري كند

اوري سـفر خـود ر از   . حسين صفوي شد سفير وي راهي دربار شاه سلطان
 در ايـن بـين  . باغ و نخجـوان انجـام داد   ه شماخي، قر طريق ارمنستان شرقي،

ي بـه شـاه ايـران اطـالع داد كـه اوري      خسـي بيـگ حـاكم شـما    حسـين مو 
شاه بـه قـدري   . شمال غرب را از ايران جدا سازدهاي  مأموريت دارد استان
يي كه در ها در پي مشورت. يرفتن او خودداري كردذبرآشفته شد كه از پ

   . شدن داده ادربار ايران صورت گرفت، به اوري اجازه ورود به اير
اوري چند سـال در اصـفهان مانـد و در    . رد ايران شدوا 1707اوري در 

                                                                                                
او . كه او را بپذيرند چرا كه در غيراينصورت ممكن است روابط ايران با روسيه خلل يابد

تواننـد او را بـه سـرعت     گفت كه اگر از اوري سوءنيتي ديده شد، دولتمردان ايـران مـي  
استقبال ارمنيان از اوري در . ورود به ايران داده شدة سرانجام به اوري اجاز. انندبرگرد

شماخي و حركات اوري، شك حاكمان ايران را نسبت به او تبديل به يقين ساخت و آنان 
ة سـفرنام  .از وي خواستند پس از رساندن پيغام تزار روسيه فـوراً ايـران را تـرك كنـد    

عبـدالرزاق دنبلـي   ة ترجمـ  ).ش لهستاني عصر صفويي كشيها يادداشت(كروسينسكي 
  .  36ص . 1363. تهران. نشر توس. تصحيح دكتر مريم ميراحمدي با مقدمه و). مفتون(
در سن  1898نوشته كه در سال » برقراري ارتباط پتركبير باارامنه«ازوف در كتابي با نام  -

. ئيل اوري آورده شده استهايي از اسرا در اين كتاب نامه. پترزبورگ منتشر شده است
  . اوري از مهاجرين ارمني اصفهان بود كه به هندوستان رفته بود
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ولـي  اوضاع ايران كسب كـرد   ةمدت اقامت خود اطالعات مبسوطي دربار
. دولت ايران كه به نيات او پي برده بود، به او دستور تـرك كشـور را داد  

پس  .درگذشتدر شهر هشترخان  1711اوري با دست خالي بازگشت و در 
ايـن زمـان اسـقف     رش با نام اسقف ميناس كه داز مرگ او، يكي از ياران

كاتوليكوس يسائي در . ارمنيان ساكن روسيه بود، اهداف وي را دنبال كرد
از سوي ديگـر مسـلمانان   . رسماً دادخواستي تقديم پتر كرد 1716ماه اوت 

ساكن شيروان و داغستان نيز كه پيرو مذهب تسنن بودند، اميدوار به يـاري  
    1.اني بودندكشور همكيش خود عثم

ــه را صـادر كــرد و    1722پتـر فرمـانرواي روســيه در سـال     فرمـان حمل
در ماه اكتبر بـا فرارسـيدن   . نيروهاي روسي دربند و باكو را تصرف كردند

وختانگ به مجرد اطالع از لشكركشي پتر به . زمستان پتر به روسيه بازگشت
در گنجه منتظر  قرار بود كه او. ايران، تفليس را به مقصد گنجه ترك كرد

او تصميم داشـت بـراي اخـذ تصـميم مشـتركي عليـه لزگيـان بـا         . پتر بماند
تشريك مساعي با قواي روس در صـورتي  . نمايندگان ارمنيان تماس بگيرد

كه وارد شوند، بدون شك از جمله مسائلي بود كه بايد مـورد بحـث قـرار    
ر فرسـتاد تـا او   او پيكي به نـزد پتـ  . وختانگ تا مدتي منتظر ماند. گرفت مي

چون معلوم شـد  . باغ بماند معلوم كند كه وختانگ تا چه مدت بايد در قره
تواند بدون جنـگ بـا عثمـاني از دربنـد فراتـر بيايـد، وختانـگ         كه پتر نمي

  .نااميدانه به  گرجستان بازگشت
او را  1723شاه تهماسب كه از ارتباطات وختانگ با پتر آگاه بود، در 

از اهالي كاختي را به سـمت شـاه   ) محمدقليخان(ستانتين بركنار كرده و كن
كنسـتانتين بـراي غلبـه بـر رقيـبش      . كارتيل و والي گرجسـتان تعيـين كـرد   

                                                 
ديـن و  . ميراحمدي، مريم: ك.وضعيت ديني در زمان صفويه نة براي آگاهي بيشتر دربار.  1

  66ص . 1369. تهران. اميركبير .دولت در عصر صفوي
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فرمانده نيروهاي اعزامـي عثمـاني ابـراهيم    . وختانگ به عثمانيان متوسل شد
كنستانتين كليدهاي تفليس را به  1723ژوئن  10در . پاشا حاكم ارزروم بود

او به منظور جلب نظر عثمانيان و نصب مجدد خود . اشا تسليم كردابراهيم پ
بر پادشاهي گرجستان، مبلغ گزافي پيشكش كرده و وعده داد كـاري كنـد   

چون در اين زمان عثمانيان . باغ و ارمنستان نيز به دست عثماني بيفتد كه قره
به جنگ با وختانگ نيز وارد معامله شده بودند، كنستانتين از آنان بريده و 

چون پتـر قـادر نبـود بـه گرجسـتان كمـك كنـد،        . نامنظم با آنان پرداخت
  . گرجيان از سرناچاري به عثماني متوسل شدند

م نمايندگاني به سن پترزبورگ  1723شاه تهماسب صفوي در سپتامبر 
باغ، گرجستان و آذربايجـان را مطالبـه    دولت عثماني قره. و استانبول فرستاد

 هـا  رسميت شناخته و به او در برابـر افغـان  ه تهماسب را بكرد تا سلطنت  مي
توانست چنين تعهدي را بپذيرد در نتيجـه بـا    ايران نمي ةنمايند. ياري رساند

همان سال، تبريز را به  ةشاه تهماسب در ژوئي .دست خالي به ايران بازگشت
  . فايده بود انتظار كمك از ايران بي. مقصد اردبيل ترك كرد

باغ به فكر چاره جويي  قرههاي  آشفتگي وضع ايران، مليك با توجه به
ن به شمار مي آمدند ولي بـه  اي ايراجزء امر ها ين موقع مليكاتا . برآمدند

آن براي نيل به اين هدف . يافتن حامي نيرومندي بودند افكر خودمختاري ي
چند گردهمايي در وانگ گانزاسار به رياست كاتوليكوس يسايي تشـكيل  

يي به سرپرستي هوهـانس ارشـد كشيشـان،    ها با اعزام هيئت ها مليك .دادند
دخداي چليپايي و سيمون پاپو از طرق اسقف ميناس و كآندون و پطروس، 

پتر با . يسايي و نرسس از امپراتور روسيه درخواست كمك كردند ها ليقثجا
مذاكرات چندين . آنها را دعوت به صبر و شكيبايي كرد ،دادن قول مساعد

سـتان مـورد تهـاجم    نل بطول انجاميد و چون گرجسـتان نيـز هماننـد ارم   سا
   .عثمانيان قرار گرفت، آنها نيز از امپراتوري تقاضاي كمك كردند
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. يان و گرجيان متحد شوند و منتظر پتر بمانندنمرباالخره خبر رسيد كه ا
قره باغ به گريگـور شـهنواز، شـاه گرجسـتان     هاي  كين خبر مليبا شنيدن ا

ي سپاهيان آنان را نيز بـه عهـده   هكردند فرماند تعه كرده و درخواسمراج
فته و يكي از سرداران ارمني رشاه گرجستان نيز درخواست آنها را پذي. گيرد

وارد  1722داودبيـگ در  . ن سـرزمين كـرد  آ ةخود را با نام داودبيگ روان
 داودبيـگ بـراي   . هـزار رزمنـده شـد    60باغ شد و موفق به جمع آوري  قره

ــراد از مليــك آوان خـان     ــرزا آوان ) مليــك يكــن(فرمانـدهي ايــن اف و مي
 ةكمك گرفت و خود با بخش وسيعي از قوايش به طرف ناحي) يوزباشي(

عزيمـت كـرد و در محلـي بـه نـام      ) اي ارمني به معنـاي گردنـه   واژه( 1قپان
 2آوان يوزباشي. چاواندور كه زادگاهش بود، اردوي فرماندهي را برپا كرد

. مستقر شد باغ كوهستاني و جنوب باختري شوشا در قرهنيز  )1670 -1735(
آوان در ازاي پايداري در برابر عثمانيان از طرف شاه تهماسب به لقب خان 

بااينحال او نيز مانند ديگر ارمنيان بيشتر به روسيه اميد داشت تا  1 .مفتخر شد
  .به ايران

بـاخبر شـد    هـا  بـا روس  بـاغ  قـره  حاكم ارزروم چون از ارتباط ارمنيـان 
درخواست  رباغ از پت قرههاي  مليك. نيروهاي عثماني را به آن سوي فرستاد

زار نفر را صادر كرد ه 30پتر دستور اعزام نيروي در حدود . كمك كردند
و گرجيـان در   هـا  قـواي مليـك  . راهي دربند شد 1722اوت  22و خود در 

                                                 
قپـان عليـه   ة نبردهاي ارامنة اودبيگ دربارتاريخ منتخب د«استپان شاهوميان كتابي با نام .  1

  . ده استكركه بروسه به زبان فرانسه ترجمه  نوشته» كه در زمان ما  اتفاق افتاده ها ترك
. باغ، ملقب به يوزباشي بودند ي قرهها مليكة رافي در كتاب ملوك خمسه اعقاب كلية بگفت.  2

  :ك.براي آگاهي بيشتر ن. نداين لقب افرادي بود كه صاحب امالك و افراد مسلح بود
ي ها باغ و پنج مليك ارمني آن از فروپاشي صفويه تا جنگ قره. ملوك خمسه. رافي -

  .   تهران. 1385. نشر شيرازه. آرا دراستپانيانة ترجم. ايران و روس
هاي سنباتيان و مليكيان از اعقاب  او در روستاي شوش بخش عسكران متولد شد و خانواده.  1

  . او هستند
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قواي گرجي تحـت  . دشدن نزديكي گنجه اردو زده و منتظر ورود امپراتور
تحت فرمـان   ها ختانگ جانشين گريگور شهنواز و قواي مليكفرماندهي و

 ات بـه كتـدار  ةليكن كليـ . هزار نفر بودند 52جموع آنها م. داودبيگ بودند
جـا بـه روسـيه بـي     آنرخان و از تشهاني پتر از دربند به هعلت بازگشت ناگ

. دي به منـاطق خـود بازگشـتند   ناامي او گرجيان ب ها كقواي ملي. نتيجه ماند
  . ختانگ به تفليس عقب نشستونيك و وس داودبيگ به طرف

چون داودبيگ و آوان يوزباشي هيچكدام نيروي كافي و قوي نداشتند، 
ــد      ــات چريكـي پرداختن ــه پيـروي از روش كنســتانتين بـه عملي آوان . لـذا ب

در ) اهاي تركـي بـه معنـاي پناهگـ     ه واژ(يي معـروف بـه سـيقناق    هـا  پناهگاه
مـثالً در  (بـاغ   هنوز در قـره  ها از اين سيقناق. كوهستاني ساختهاي  قسمت

  .موجود هستند) اراضي روستاي جان ياتاق در آغ دره
با يورش ارتش عثماني، شهرهاي ايروان، تفليس و گنجـه بـه تصـرف    

ا رآنان درآمد و ساري مصطفي پاشا فرمانده قواي عثماني ستاد ارتش خود 
چون رفتار سپاهيان عثماني با مردم خشونت آميز . مستقر كرددر شهر گنجه 

بود، مردم مسيحي ارمني و گرجي با شيعيان در اين زمينه به يكديگر نزديك 
شيعيان كه با عثمانيان از نظر مذهبي مخالف بودند، به منظور پايداري . شدند

 1136ب در برابر آنان با ارمنيان و گرجيان عهد و ميثاق بسته و در ماه رجـ 
. م مشتركاً سندي امضاء كرده و آن را براي پتـر فرسـتادند  1724آوريل / ق

آروتونيان مورخ ارمني از . شدند نفر بالغ مي 115امضاءكنندگان اين سند به 
» 1724و ارامنه در سال  ها قرارداد كمك متقابل آذربايجاني«اين سند با نام 

   .كند ياد مي
به وساطت و كوشش ق .ه 1137/ م 1724ژوئن  24اي كه در  در معاهده

خزر به روسيه  ةميان روسيه و عثماني به امضاء رسيد، اياالت حاشيفرانسه، 
بـاغ، گرجسـتان و آذربايجـان و كردسـتان از اردبيـل تـا        تعلـق يافـت و قـره   
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هر دو كشور موافقت كردند تا سلطنت . كرمانشاه جزو قلمرو عثماني درآمد
اخته و براي برقراري نظـم در ايـران كمـك    تهماسب دوم را به رسميت شن

  . مذكور را بپذيرد ةكنند؛ مشروط بر اينكه او نيز عهدنام
ــذيرش ايــن عهدنامـه خــودداري كــرد    جــاثليق و . شـاه تهماســب از پ

ت كمك كردند ولي او به صـدور  سباغ مجدداً از پتر درخوا قرههاي  مليك
جب آن ارمنيان را در امور اكتفا كرد كه به مو 1724وامبر ن 10اي در  هياعالم

وي به سـرهنگ كروپوتـون   . داد يش قرار ميوخ ةديني خود تحت الحماي
خاچ،  ةيان در نزديكي قلعنفرمانده دربند دستور داد محل اسكاني براي ارم

 دحتي او قص. هاي آگراخان و ترِك تعيين كند سوالكو و اطراف رودخانه
علت اين رفتار پتر آن بود . چ دهدگيالن و مازندران كوبه يان را نداشت ارم

از كمـك نظـامي بـه     روسيهكه به موجب قرارداد روسيه و عثماني، دولت 
  . ارمنيان منع شده بود

باغ  اكنون زمان حمله به قره. ارتش عثماني پيشروي خود را آغاز نمود
ابراهيم پاشا به مصطفي پاشا سرعسكر قارص و اسحاق پاشـا  . فرارسيده بود
 ةمدافعان ايرانـي قلعـ  . باغ حمله كردند دير ملحق شده و به قرهسرعسكر چيل

باغ و فرمانـده ايرانـي قلعـه     مصطفي پاشا با سران قره. گنجه پايداري كردند
در اين اثنا دولت عثماني، ابراهيم . اي به دست نيامد مذاكره كرد ولي نتيجه

ركنـار و  پاشا را به خاطر اعمال و رفتارش بـا مـردم تفلـيس از فرمانـدهي ب    
  .  عارف پاشا را جايگزين وي كرد

سپاهي به ايروان حمله كرده  35000با  1724عارف احمدپاشا در ژوئن 
زماني كه ايروان در محاصره بود، نخجـوان و  . و هزاران ارمني را اسير كرد

وختانگ به  1724در اوت . اردوباد توسط عبداهللا كوپرولوپاشا تصرف شد
نحال داودبيـگ، كنسـتانتين و آوان يوزباشـي مـانع     با اي. روسيه پناهنده شد

اوت و تبريز در سپتامبر   28سرانجام ايروان نيز در . پيشرفت عثمانيان بودند
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در پايان ماه اوت گنجه . باغ دشوارتر شد كار براي قره. ندسقوط كرد 1725
بجـز  (بـاغ   قـره  ،ق 1137/ م1725در .  پس از دو روز محاصره سـقوط كـرد  

   1.به اشغال عثماني درآمد) اني آنقسمت كوهست
باغ اگرچه از رفتار وي  قرههاي  مليك. درگذشت 1725فوريه  8پتر در 

آزرده خاطر بودند ولي هيئتي را به سركردگي يوزباشي باغين و كدخداي 
سن پترزبورگ كردند و پس از اظهار تأسف از  ةچلبي از طريق دربند روان

هـزار سـرباز بـه     40مصطفي پاشا با  يادآور شدند كه ساري ،درگذشت پتر
ز جنگ نابرابر با قواي آنها شكست خورده ور 8باغ حمله كرده و بعد از  قره

 امكـان مقاومـت دراز   هـا  و ناگزير به عقب نشيني گرديده است ولي مليك
 تمدت را ندارند به اين سبب از كاترين اول همسر و جانشين پتر درخواس

  . اعزام قوي كمكي را كردند
 هـا  حمايت خود را از مليـك  1726فوريه  22اترين به موجب فرمان ك

نقطـه   ،وي كمكـي راعالم داشت و خاطر نشان ساخت كه در مورد اعزام ني
به هيئت . كدخداي چلبي به اطالع آنها خواهد رساند ةوسيلنظرات خود را 

وهـاي كمكـي بـه    رتـا ني  دخود ادامـه دهنـ   ةمبارز اعزامي توصيه گرديد به
اگرچـه نيرويـي از   . دسـ ي وختانگ گرجي و ژنـرال دالگـوركي بر  فرمانده

يي فرستادند و با اميد مسـاعدت  ها چندبار هيئت ها روسيه نرسيد ولي مليك
  . يي دست زدندها روسيه به مقاومت
ــر شــدند    1726در تابسـتان   ــان درگي . نيروهــاي اشــرف افغــان بـا عثماني

داودبيگ . كردند گي ميداودبيگ، كنستانتين و آوان يوزباشي هنوز ايستاد
استپان شاهوميان، داودبيگ  ةبنا به گفت. چندبار از اسارت قطعي جان بدر برد

  . اي از سربازان عثماني را براي شاه تهماسب دوم فرستاد عده  سر

                                                 
مصطفي ة ترجم. صفويه و ايام استيالي افاغنه در ايرانة انقراض سلسل. الكهارت، الرنس.  1
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داودبيگ در دژ خود  »ارمنستان و ارامنه«وردن در كتاب عيسا ةبه گفت
يـك شـب   . ه قـرار گرفـت  مـورد محاصـر   1726واقع در هـاليتزور در سـال   

بـدين سـان در اردوي آنـان    . تعدادي ماديان را ميان اسبان عثماني رها كرد
داودبيگ با استفاده از فرصت بـا افـراد خـود حملـه     . هرج و مرج واقع شد

او تعدادي از آنان را كشته و . كرده و عثمانيان را وادار به عقب نشيني كرد
بـا دريافـت اخبـار فتوحـات     شـاه تهماسـب   . مقدار زيـادي غنيمـت گرفـت   

بـه داودبيـگ پـرچم و    . بـه طـرق مختلـف از او قـدرداني كـرد      ،داودبيـگ 
داده  بـه او  شـاهزادگان  ةشـاهزد لقـب  طي فرماني . اصيل اهدا شدهاي  اسب
همچنـين بـه   . بـه وي واگـذار گرديـد    همتصـرف هـاي   حكومت سرزمين. شد

  . ضرب سكه داده شد ةداودبيگ اجاز
ي از روسيه و عثماني براي مشخص كردن مرز دو هيئت 1726در سپتامبر 

در ايـن  . وارد شـيروان شـدند   1724كشور در قفقاز بر طبق قرارداد تقسـيم  
اهـالي  . بـاغ بـود   زمان حاجي مصطفي پاشا سرعسـكر گنجـه و حـاكم قـره    

بـه   ،شماخي از ايجاد مـرز روسـيه و عثمـاني در نزديكـي مـوطن خـويش      
حاجي مصـطفي پاشـا   . رش نمودندقسطنطنيه شكايت كرده و معترضان شو

چون آرامش برقرار شد، كار تعيين مرزها ادامه . مأمور سركوبي شورش شد
چون وارد داغستان شدند، . حاجي مصطفي پاشا نيز همراه هيئت بود. يافت

حاجي مصطفي پاشا به . اند باغ دوباره شورش كرده خبر رسيد كه ارمنيان قره
ذاري مـرز و امضـاء قـرارداد در دسـامبر     سرانجام عالمتگـ . باغ بازگشت قره

  .  باغ در قلمرو عثماني قرار گرفت به پايان رسيد و قره 1727
باغ نيز به فرماندهي آوان چنان تحت فشار قرار  در اين زمان ارمنيان قره

ردهـاي  بـا اينحـال آنـان بـا كُ    . اي از آنان ناچار تسليم شدند گرفتند كه پاره
شاير شاهسون متحد شده و بارديگر در ماه سپتامبر اي از ع عده  چورلو و قره

آوان بـراي  . قيام آنان توسط حاجي مصطفي پاشا سركوب شد. قيام كردند
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ژنـرال الكسـاندر روميانتسـف    . شد متوسل مي ها كسب ياري، غالباً به روس
روسيه در تعيين خطوط مرزي، كه در آن موقع به تعيين مرز  ةويژ ةنمايند

او آوان را مردي . ر داغستان اشتغال داشت، ملجأ آوان بودعثماني و روسيه د
شناخت و از توسل مكرر او براي اخذ كمك آزرده خاطر  چندان فطن نمي

بود ولي شاهزاده دالگوركي فرمانده كل قواي روس در ايران كه سرخاي 
شـمرد، نسـبت بـه آوان همـدردي بيشـتري نشـان        خان را خطري عظيم مـي 

 1724باغ، قرارداد  توانستند با كمك آشكار به قره نان نميبا اينحال آ. داد مي
  . ميان روسيه و عثماني را نقض كنند

در پايان سـال  » ارامنه ةآزاديخواهانهاي  جنبش«آروتونيان در  ةبه گفت
باغ ناچار تسليم شدند ولي آوان يكـي از چنـد    بسياري از ارمنيان قره 1726

عيسايي حسن جاللي اسقف اعظم نوشته او به . تني بود كه موفق به گريز شد
او و يارانش به نهضت ملي ارامنه پايدارند و آن قدر به جنگ ادامه «بود كه 

خـود را   ةاو نام ».خواهند داد تا آن كه از دستشان خدمتي براي تزار برآيد
ممكن است همگي كشته شويم ولي يـك تـن   « :چنين خاتمه داده بود كه

    ».هيم دادخوانمسيحي به مسلمين اسير 
  
  

  و نادرشاه افشارقره باغ 
از ايران  ها ديري نپاييد كه نادر سردار ايراني، به كار بيرون راندن افغان

/ ق1140صفر  15اشرف افغان كه مايل به صلح با عثماني بود، در . پرداخت
. اسماعيل نامي را به نزد احمدپاشا سرعسـكر عثمـاني فرسـتاد    1727اكتبر  2

براسـاس  . امضاء شـد  ماده 12طول كشيد و قراردادي در روز  10مذكرات 
اين قرارداد، سلطان عثماني رسماً پيشواي عالم اسالم شناخته شد و مناطقي 
از آذربايجان، گرجستان، ارمنستان و قفقاز تا ابهر و طـارم و لرسـتان، بـراي    

اشرف هم رسماً شاه ايران شناخته شد و حـق  . هميشه به عثماني واگذار شد
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 ،سال 115باغ پس از  بدينسان قره. ر نام در خطبه و سكّه را واجد گرديدذك
   .بار ديگر در تركيب امپراتوري عثماني قرار گرفت

آنـا ايوانوونـا   . كـاترين امپراتـوريس روسـيه درگذشـت     1727در بهار 
در اول . جانشين وي آماده بود كه متصرفات روسيه در ايران را پس بدهد

 هـا  قراردادي ميـان دو كشـور امضـاء شـد كـه روس     در رشت  1727فوريه 
نواحي واقع در جنوب رود كور را به ايـران پـس    ةموافقت كردند كه كلي

يافـت، روسـيه عقـب     هر قدر ايـران بـه فرمانـدهي نـادر قـدرت مـي      . بدهند
  .  نشست مي

هزار افراد  10زماني كه نادر جنگ با عثماني را آغاز كرد، داودبيگ با 
. نادرشاه داودبيگ را مورد مهر قرار داد. ركاب او درآمدتحت فرمانش در 

ولـي   باغ به صورت يك استان نيمه مسـتقل زيـر فرمـان داودبيـگ بـود      قره
 در .شـد  بـاغ مـي   ي ارمنـي در قـره  ها كيرويارويي دروني مانع حاكميت مل

ــ(داود بيــگ در هــاليتزور  1728ســپتامبر  ــط  ه ب علــت مســموم شــدن توس
مين سال آبـوي دوم مليـك بيگلريـان، مليـك     در ه. درگذشت) دشمنانش

. اسرائيليان، مليك يسايي و همچنـين جـاثليق گانزاسـار يسـايي درگذشـتند     
  . فريب خورده، تسليم و سپس كشته شد 1729كنستانتين نيز در سال 

م در حالي كه نادر در خراسـان بـود، شـاه تهماسـب بـه      1731در سال 
او . ده و بـه تبريـز بازگشـت   نخجوان و ايروان حمله كرد ولي شكست خور

بارديگر در همدان نتوانست در برابر نيروهاي عثماني كاري از پيش بـرد و  
نيروهاي عثماني نيـز بـار ديگـر آذربايجـان را     . در نتيجه به اصفهان پناه برد

ــد  ــ 10در . تصــرف كردن ــاي  .ه 1145/ م1732 ةژانوي ــال گفتگوه ــه دنب ق ب
سب و توپال عثمان پاشا وزير اعظم مختلف، پيمان صلحي به امضاء شاه تهما

بـاغ، گرجسـتان،    ماند ولي قره تبريز و اردبيل در ايران باقي مي. عثمان رسيد
  .يافت نخجوان و قسمتي از شيروان و داغستان به عثماني تعلق مي
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نادر كه از اين پيمان ناراضي بود، در پيامي به شدت عثماني را تهديد  
مغاير خواست ذات احـديت و  «سيار ننگين و او پيمان امضاء شده را ب. كرد

او همچنين اعالم كرد كه بعد از . دانسته و آن را رد كرد »شئون امپراطوري
پس از . م به عثماني حمله خواهد كرد1732آخر مارس / ق.ه 1145عيدفطر 

اي را  احمدپاشـا نماينـده  انكه در كركوك ارتش عثماني را درهم كوبيـد،  
  . او فرستاد براي آغاز مذاكرات نزد

ــاني   23پـس از انجـام گفتگوهــاي الزم، در     19/ ق.ه 1146جمـادي الث
اي از طرف نادر و احمدپاشا امضاء شد كه بر طبـق   م معاهده 1733دسامبر 

احمدپاشـا بـراي پاشـاهاي    . باغ به ايران بازگردانده شد آن مناطقي چون قره
كـرد كـه فـوراً آن    يي صـادر  هـا  باغ، شيروان  ايروان و گرجستان فرمـان  قره

هنگامي كه عهدنامه براي . مناطق را تخليه و تمام اسيران ايراني را آزاد كنند
به اين ) پادشاه عثماني(تصويب به استانبول فرستاده شد، سلطان محمود اول 

. حرمتـي دارد، از تصـويب آن خـودداري كـرد     بي ةدليل كه عهدنامه جنب
به دستور سلطان عثماني، . ر شددرنگ احمدپاشا از حكومت بغداد بركنا بي

باغ و ديگر نقاط فرستاده شده بود، لغو  يي كه قبالً براي پاشاهاي قرهها فرمان
پاشا كوپرولو حاكم قـاهره نيـز بـه عنـوان سرعسـكر جديـد        عبداهللا. گرديد

مشخص بود . هزارنفري عازم جنگ با ايران شد 80عثماني گمارده و با سپاه 
در اين . قش اساسي در اين درگيري خواهند داشتباغ ن كه دژ گنجه و قره

اي از جنگجويان تاتار داغستان نيز  عده  باغ بوده و پاشا حاكم قره زمان علي
عثمانيان تصميم داشتند . باغ در آنجا سنگر گرفته بودند براي حفاظت از قره

تا زماني كه روسيه هنـوز دربنـد و بـاكو را در اشـغال دارد، عثمـاني نبايـد       
  . رفاتش را به ايران پس بدهدمتص

هنگامي كه از تصويب پيمان صلح در استانبول خبـري نشـد، نـادر در    
 و باغ براي بيگلربيگيان عثماني در قفقاز فرستاد اي كه توسط بزرگان قره نامه
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بـر  ... « :اش چنين نوشـت  او در نامه. هشدار الزم را به حاكمان استانبول داد
ايم كه بعون اهللا تعالي، تـا اسـترداد ملـك     تهذمت همت واجب و الزم ساخ

باي تقـدير، بايـد   . خود ننمائيم، عنان به صوب ديگر بازندهيم ةچندين سال
مفاتيح قلعه را بي منازعه و لجاج سپرده، سالماً و غانماً به مقاصد خود شتابند 

ــادر در » .والســالم ــن وژ 14/ ق.ه 1147محــرم  12ن م در حــالي كــه  1734ئ
گئي گوليتزين سفير روسيه را به همراه داشت، عازم جنـگ بـا   شاهزاده سر
باغ  باغ راهي شماخي شد ولي در قره در ماه اوت نادر از راه قره. عثماني شد

  . جنگي رخ نداد
باغ در  عثماني به قره ةباغيان كه پس از حمل اي از قره عده  در اين زمان

گي به حضور رسيده اصفهان ساكن شده و اكنون در ركاب نادر بودند، هم
نـادر در مـاه اكتبـر پـس از     . بـاغ را آزاد نمايـد   تقاضا كردند تا نـادر قـره  و 

باغي  او چند تن از اعيان قره. باغ يورش برد سركوبي لزگيان داغستان، به قره
فرسـتاد و  ) حاكم برگشـاد (پاشا  باغ و قوچعلي پاشا حاكم قره را به نزد علي

پاشا در پاسـخ گفـت كـه او تحـت دسـتور       علي. اي تهديد آميز نوشت نامه
سلطان عثماني است و بهتر است نادر سفيري به استانبول بفرستد تـا سـلطان   

پاشا نيز  نادر تصميم به حمله گرفت و علي. دژ گنجه را بدهد ةدستور تخلي
  . نوامبر دژ گنجه را محاصره كرد 3نادر در . در استحكام دژ كوشيد

ـا كمي  ي اي بود كز محكم يكي قلعـــه   كشيده از آن چرخ مين
  فكنده كنون سايــه برمهروماه  چو سد سكنـــدر شده در سما
ـام ـاي فام  حصاري زآجر، زسنگ رخــ   كشيده بدين چرخ مين
  گرفته مـــدور قمــر در بغـل  حصاريش مريخ و برجش زحل
ـار ـار  همه كنگره ش كوكب بيشم   بدورش نمايان چو نيلي حص

ـان ديگــري د ةيكـي قلع   به چرخ برين داده خود را نشان  ر ميـ
ـام    ـر نيكنامقيص] اش[بفرمـــوده   بنايش ز سنگ سيــه بود ت

 هزار سپاهي و آالت جنگي بسيار در دژ گرد 14پاشا نيروهايي از  علي
 ةباغيان را به بهانـ  او جمعي از قره. بسيار نيز در آنجا بود ةآذوق. آورده بود
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پاشا نزديك  مدافعين دژ به فرماندهي علي. رده بوداز دژ بيرون ك ،كمبود جا
  . ماه سرسختانه مقاومت كردند 8به 

  به هم آسمان و زمين جنگجوي  ز باال و پايين دو صف روبروي 
در هنگام محاصره و ايستادگي، بسياري از سپاهيان ايرانـي و همچنـين   

. باختپاشا نيز در يك درگيري جان  حتي قوچعلي. مدافعان دژ كشته شدند
. شاديانه از داخـل قلعـه بـه گـوش رسـيد      ةدر گرماگرم جنگ، صداي نقار

معلوم گرديد كه به دستور سلطان عثماني، سيصدهزار سپاهي به فرماندهي 
زماني كه . باغ هستند عبداهللا پاشا كوپرولو اوغلو براي كمك رساني عازم قره

پيمـاني را   م 1735مـارس   21گنجه در محاصره بود، گوليتزين و نـادر در  
تعهد كردند باكو و دربند را تخليه كنند و  ها امضاء كردند كه طي آن روس

گـوليتزين  . ايران نيز قول داد كه دوست روسيه و دشمن عثماني باقي بماند
باغ نگران بود، به  گنجه و تأخير در تصرف قره ةكه از طوالني شدن محاصر
توپچي  4واشف يك افسر، نادر پذيرفت و ژنرال ل. نادر پيشنهاد كمك كرد

نادر دژ را به توپ بست و  ةتوپخان. و چند اراده توپ سنگين براي او  فرستاد
ديوارهاي . گنجه را به سوي دژ برگردانند ةنادر دستور داد جريان رودخان
  . دژ ويران شد ولي دژ تسليم نشد

گنجه ادامه داشت ولي عبداهللا پاشا كه در قارص بود، اقدامي  ةمحاصر
پاشـا چنـد تـن از     علـي . بـاغ انجـام نـداد    اي اعزام نيروهاي كمكي به قـره بر

ــه او پيشـنهاد كـرد كـه اگـر ادعــاي           معتمـدان را بـه نـزد نـادر فرسـتاده و ب
نادر . كشورگشايي دارد، نخست به قارص رفته و با عبداهللا پاشا جنگ نمايد

در گنجه هزار سپاهي عراقي و خراساني  12دستور داد كه باباخان سردار با 
نادر خود با نيروهايي راهي قارص شد . گنجه را ادامه دهد ةمانده و محاصر

كنار رود قزل آالچاي )باغ آورد(ژوئن با ارتش عثماني در قره تپه  19و در 
حـدود شـمس    ةنادر دستور داد تا بنه و مايحتـاج سـپاه را روانـ   . روبرو شد

باغ  ت، سرداراني از قرهدر جنگ شديدي كه درگرف. باغ نمايند الدينلوي قره
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چون كلبعلي خان زيـاداوغلوي قاجـار، اوغورلوخـان زيـاداوغلوي قاجـار،      
  . بودندبيگ مقدم  خان برگشادي و حسنعلي باغي، علينقي قره عليخانحسن

  به هم برزدند تيغ و تير و سنان  زهر دو طرف آن سپاه گـــران 
  ه سنگفتاده به ميدان چون خار  سر و دست مردان فيروز جنگ 

نادر تني چند . در اين جنگ نادر پيروز شد و عبداهللا پاشا نيز كشته شد
باغ فرستاد تا هموطنان خود را از اين فتح بزرگ  از اسيران عثماني را به قره

پاشـا   درنـگ علـي   باغ رسـيدند، بـي   هنگامي كه اين افراد به قره. آگاه كنند
در اين زمان . افت كندروزه خواست تا دستوري از استانبول دري 10مهلتي 

در اطـالع داد كـه لزگيـان قصـد دارنـد بـه همراهـي        اباباخان چاپوشي به نـ 
بـاغ و ايـروان    قـره  ةنادر صالح ديد كه روانـ . باغ حمله كنند گرجيان به قره

پاشا دژ گنجه را به باباخان تحويل  باغ رسيد، علي چون اين خبر به قره. شود
 5/8سرانجام دژ گنجه پس از . غ بيرون شدندبا داده و عثمانيان از گنجه و قره

م تسليم  1735نهم ژوئيه / ق.ه 1148ماه پايداري سرسختانه در اوايل تابستان 
. پاشا به قارص و فتح گراي به تفليس بروند نادر اجازه داد تا علي. نادر شد

سـرانجام نـادر   . باغ از نيروهاي عثماني و تاتارهـاي داغسـتان تخليـه شـد     قره
او دستور داد تا اوغورلوخان  .دنباغ را عمالً آزاد ك قره گنجه،فتح با  توانست

 عليخانباغ و برادرش حسن به حكومت گنجه و قره عليخانزياداوغلوپسر كلب
   1.به حكمراني بردع تعيين شوند

                                                 
. علم. تصحيح دكتر محمد امين رياحيه ب. عالم آراي نادري). وزير مرو(مروي، محمدكاظم.  1

  387صص . 1369. تهران
هزار نفر در گنجـه بـاقي    3باغ حضور داشتند،  هزار نيروهاي عثماني كه در قره 14از  -

ة آنان دربار. باغ وصلت كرده و صاحب اوالد شده بودند مانده بودند چون آنان با مردم قره
: دسـتور داده شـد كـه   . شان از نادر كسب تكليف كردنـد  باغي بردن فرزندان و زنان قره

روميه است، اعم ة طايفحسب االمر اعلي به نفاذ پيوست كه نسوان كه در سلك ازدواج «
، هركس خواهش رفتن داشته باشد ممانعـت  ]باشد[از آنكه اوالد داشته باشد يا نداشته 

  ».ننموده مرخص نمايند و هركس به رفتن رضا نباشد مختار است
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برادرش محمدكاظم وزير مروي در عالم آراي نادري، نادرشاه  ةبه گفت
 ه وبرگزيدده كل قواي آذربايجان نوان فرمانخان ظهيرالدوله را به ع ابراهيم

از مـرز قـافالنكوه تـا ارپـه چـاي و حـدود داغسـتان و        «به تمام حكمرانـان  
دستور داد تا با  ابراهيمخاننادر به . دستور داد از او اطاعت كنند »گرجستان

بـاغ شـده و چنـد نفـر از      عازم قـره » سپاه كينه خيز كل ممالك آذربايجان«
را به نزد تهمورث ميرزا والي گرجستان فرستاده و خواهر  سركردگان معتمد
  . نادر خواستگاري نمايد ةميرزا برادرزاد او را براي عليقلي

  فروزان گوهري از درج شاهي  نه دختر، اختري ز برج شاهي 
  كنم طبع آزمايـي با خيالـش  نگنجد در بيان وصف جمالش

نادرشاه پس از تاجگذاري، . باغ نهاد رو به قره 1149در بهار  ابراهيمخان
م به استانبول فرستاد تا قراردادي نهايي با آن 1736خان را درمارس  عبدالباقي

اي به  سپتامبر عهدنامه 28پس از گفتگوهاي مفصل، در . كشور منعقد نمايد
 1639مـه   7زهاب مورخ  ةعهدنام ةامضاء رسيد و مرزهاي دو كشور برپاي

. اغ در چـارچوب قلمـرو ايـران بـاقي مانـد     بـ  بدين ترتيب قره. تثبيت گرديد
اگرچه اين پيمان تكليف مرزها را روشن كرده بود، ولي در موارد مذهبي 

بـدين جهـت ايـن عهدنامـه هرگـز بـه       . هاي ايران اجراء نشـده بـود   خواسته
  .  تصويب نادر نرسيد

باغ در دست اوغورلوخان  بيگلربيگي قره ،به هنگام تاجگذاري نادرشاه
 ،بـاغ  اش را بر قـره  او كه فرمانروايي آباء و اجدادي. قاجار بود زياداوغلوي

كننـدگان در مجلـس مؤسسـان     او كه يكي از شـركت  .مديون صفويان بود
جاسوسـان  . كـرد  دشت مغان بود، براي احياء پادشاهي صفويه كوشش مـي 

مات او آگاه كردند و نادر نيز تصميم گرفت تا زياداوغلوها را انادر را از اقد
دانست كـه ايـن خانـدان بسـيار پرنفـوذ و       او مي. باغ بردارد حكومت قرهاز 

                                                                                                
. اسـماعيل افشـار نـادري   ة ترجم .نادرشاه آخرين كشورگشاي آسيا. الكهارت، الرنس

  461 ص. تهران. 1377. شارات دستانانت
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   .نيرومند هستند از اين رو برآن شد كه فرمانروايي آنان را محدود كند
ــال     ــاظ سياســي اوايــل س  .م ســال آرامــي بــود   1737/ق.ه1150از لح

. ميزباني او را عهده داشـت  ةباغ بود و اوغورلوخان وظيف در قره ابراهيمخان
بـاغ تلفـات    ان بيماري طاعون دررسيد و در آذربايجان و به ويـژه قـره  ناگه

مستولي شد كه ابراهيم خان  ها ترس از طاعون چنان بر قلب. فراواني گرفت
 ،در اثر اين اتفـاق . نيز از وحشت آن، در شهرهاي آذربايجان در گريز بود

ي عـالوه بـراين سـنگين   . نفـر جـان باختنـد    47000در عرض دو ماه بيش از 
. فروختند مردم چنان بود كه آنان حتي فرزندان خود را مي ةماليات بر گرد

پايـان  هـاي   خـود نـادر را در لشكركشـي   هـاي   مردم ناچار بودند با ماليـات 
نـاني را از چشـم    ةخواست حتـي لقمـ   هركس كه مي. ناپذيرش ياري كنند

ر شـد و زيـر شـكنجه قـرا     داروغگان پنهان كند، به دستور نادرشاه كور مي
  . گرفت مي

، ابـراهيم  بعـد در بهار سال . همچنان ادامه داشت ها با اينحال لشكركشي
از اين رو فراميني بـراي تمـام رهبـران    . خان تصميم به فتح داغستان گرفت

ايالت و عشاير آذربايجان و نواحي اطراف آن فرستاد كه با افراد خويش در 
ز رسـيدند، ابـراهيم خـان    هنگامي كه اين لشكريان به تبري. تبريز گرد آيند

باغ به وي  در آنجا سپاهيان شيروان، ايروان، گرجستان و قره. باغ شد عازم قره
در سـپاه او  . از راه بردع از رود ارس و كـور گذشـت   ابراهيمخان. پيوستند

در جنگ . باغي به فرماندهي اوغورلوخان نيز حضور داشتند جنگاوران قره
و اوغورلوخـان و سـربازان    اهيمخـان ابرشـديدي كـه بـا لزگيـان درگرفـت،      

سپاه ايران كه فرماندهي آن را محمدخان افشار برعهده . بسياري كشته شدند
ت خورده به سزماني كه سپاهيان شك. گرفته بود، به سختي عقب نشيني كرد

باغ رسيدند، حسنعلي خـان زيـاداوغلوي قاجـار بـرادر اوغورلوخـان در       قره
باغ ماند و آنان راهي تبريز  داع نموده، خود در قرهاو با سپاهيان و. باغ بود قره
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. جنگهـاي نـادر در قفقـاز در ركـاب او بـود      رنعلي خان در بيشتسح. شدند
سرانجام كار با ازدواج دختر سرخاي خان حاكم داغستان با نادرشاه پايـان  

نيـز ماننـد ديگـر حاكمـان آذربايجـان       عليخاننادر دستور داد تا حسن. يافت
نادر سپس اميراصالن خان قرخلو را به مقام سرداري ممالك . مرخص شوند

بـاغ و   آذربايجان منصوب كرد و به او دستور داد بهار و تابستان را در قـره 
  .  ايروان و زمستان را در تبريز گذرانده و حراست آذربايجان را بنمايد

بـاغ، شـكي، شـيروان و بيلقـان      م در نواحي قـره 1738/ق.ه1150در سال 
. ميرزا قـرار داشـت   يي عليه نادر روي داد كه در رأس آنها صفيها شورش

ميرزا كشته  ق از سوي سپاهيان نادر سركوب شد و صفي.ه1155شورش در 
شـورش برعليـه نـادر     ةم آذربايجان صـحن 1743/ق.ه1156در بهار سال . شد
آنان . در رأس اين شورش سام ميرزا و محمد پسر سرخاي قرار داشتند. بود

نـادر بـه آشـورخان افشـار فرمانـده كـل       . شيروان را تصرف كنندتوانستند 
بـاغ و اورميـه    نيروهاي آذربايجان دستور داد تا بـا همكـاري نيروهـاي قـره    

نادر پسرش نصراهللا ميرزا را نيز براي كمك به آنان . شورش را سركوب كند
 20/ق.ه 1156ذيقعده  14نيروهاي متحد به فرماندهي آشورخان، در . فرستاد

. م شورشـيان رادر باغشـاه نزديكـي شـماخي تارومـار كردنـد      1743امبر دسـ 
  . محمد و سام ميرزا هر دو گريختند

گشـت،   هنگامي كه شاهزاده نصراهللا ميرزا پيروزمندانه از جنگ باز مي
باغ مورد سوءقصد ناموفق يكي از هواداران محمد  در جنگل شاه بوالغي قره

. تير به اسـب خـورده بـود   . بدر برد قرار گرفت ولي از اين ترور جان سالم
يكسـال بعـد   . ضارب را دستگير كردند و معلـوم شـد كـه از لزگيـان اسـت     

باغ  نادرشاه خود براي جنگ با عثماني به قفقاز راهي شد و چندين بار در قره
  . توقف كرد
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زور را از  باغ كوهسـتاني و زنگـه   نشين ارمني قره 1كيپنج مل ،نادرشاه
باغ خارج كرده و به آنان دستور داد كه تنها از او  رهحاكميت بيگلربيگي ق

قبايل چادرنشين قازارالر و شمس الدينلو بـه فرمـان تهمـورث    . فرمان برند
به فرمان نادر بخشي از قاجارها و طوايف جوانشير . فرماندار كارتيل درآمد

نادرشاه براي ملك . باغ به سرخس خراسان كوچانده شدند و اوتوزايكي قره
باغ كوهستاني يك ضابط از ميان بزرگان ارمني  ارمني قره ةي پنجگانها نشين

   .برگزيد
پـس از كشـته    نـادر . باغ محدود شد بدين ترتيب حاكميت تاريخي قره

ــگ لزگــي شــدن  ــان چامشــ هــا اوغورلوخــان در جن ــه گ، حاجيخ زك را ب
لي استقال 2 .و به حكمراني زياداوغلوها پايان داد هباغ برگزيد بيگلربيگي قره

ي ارمني داده بود، مانع از آن بـود كـه بيگلربيگـي    ها كيكه نادرشاه به مل
گـي   اينها باهم به تير ةبه تدريج ميان. باغ بتواند آنان را به اطاعت وادارد قره

اي بـه   ي ارمني نامهها كيق ملك يكن ضابط مل 1156/ م 1743در . گراييد
ن قيليجه بيگلربيگي شاه نوشته و از تحكمات حاجيخان چامشكزك و عليخا

   1.نادر نيز براي استمالت او فرماني صادر كرد. تفليس شكايت كرد
 250چـارچوب سياسـي و اقتصـادي     ،باغ در زمان سلطنت نادرشـاه  قره

ــره. خــود را دگرگــون شــده يافــت  ةسـال  ــردم ق ــاغ كــه از جنــگ  م و  هــا ب
كومت شمار نادرشاه به تنگ آمده بودند، آرام آرام از ح ي بيها لشكركشي

خاندان معتبر و محترم زياداوغلوهاي قاجار كه . كندند مركزي ايران دل مي
كردند، اكنون كنار  باغ تالش مي سال براي آباداني و آسايش مردم قره ها ده

                                                 
در زبان ارمني به معني مأمور جمع آوري ماليات ومسئول امور، در  (melikdom)مليك.  1

 . ملك نادرست استة كاربرد واژ.زبان فارسي برابر عامل، ضابط و پيشكار است
. حميد امين. دولت نادر شاه افشار. اشرفيان، كالرازامي روونا -آرونوا، ماريانا روبه نوونا.  2

     216ص . تهران.1356. نشر شبگير
 1368.نشرزرين .عبدالحسين نوايية نوشت »نادرشاه و بازماندگانش«: ك.براي متن فرمان ن .  1

 .  453ص . تهران
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باغ را بدان حد گرامي داشته و در نظم  خاندان صفويه نيز كه قره. رفته بودند
  . ده بودندكوشيدند، سلطنت را از دست دا و امنيت آن مي
بـاغ   توانسـت بـه قـره    را كه حاكميـت ايـران مـي    چيزهايي ةنادرشاه هم

مانست كه تنها  باغ در اين زمان به انبار باروتي مي قره. ببخشد، از آن گرفت
ق در  1160/م1747ژوئن  20سرانجام آن جرقه در . به يك جرقه نياز داشت

  .فتح آباد قوچان با قتل نادر زده شد
  نه نادر بجا ماند و نه نادري    رخ نيلوفريبه يك گردش چ  



 

  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  ها ، حاكميت مستقل نشين عصر خان

  
  

  
  عليخان جوانشير پناه

ي قفقاز توانسـتند از نارضـايتي   ها چند تن از خان ،پس از قتل نادرشاه
آنها . براي به وجود آوردن حكومتي مستقل براي خود استفاده كنند ،مردم

آن منطقـه   حـاكم اي علم استقالل برافراشـته و خـود را    هر كدام در منطقه
بـاغ،   شامل باكو، گنجـه، دربنـد، قوبـا، قـره    (نشين در اين زمان خان. ناميدند

شـامل  (نشـين   ، سـلطان )نخجوان، طالش، شكي، شـيروان، ايـروان و لنكـران   
يي هـا  نشـين  و مليك) سو، كازاخ، قوت قاشن، قبله و شمشاديل آرش، ايلي

تـرين   همگاني. تشكيل شد) ، خاچن، ديزاق، وارندا و طالششامل جرابرد(
آنها به استقالل و حفظ حاكميت خودشـان  ة عالق ،ها نشين ويژگي اين خان

ي هـا  ايـن حركـت  . آنان در ايـن راه از هـيچ كـاري فروگـذار نبودنـد     . بود
هـم   قفقـاز از ة طلبانه موجب شد روابط بازرگاني پيشـين در منطقـ   استقالل

. اين نواحي دچار هرج و مـرج و ركـود بودنـد    ها تا مدت گسيخته شود و
طلبي ادواري عثماني و  مهاجرت بسياري از بازرگانان به ويژه ارمنيان، توسعه

رونقي بازرگاني در قفقاز شد و تجارت ميـان   موجب بي ها خودبيني روس
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ايـن بـه   . ايران و روسيه از راه زميني اهميت و جايگاه خود را از دست داد
بـاغ نيـز    ي آغاز دوراني سـخت بـراي مـردم منطقـه بـود كـه البتـه قـره        معنا
  . توانست از آن بركنار باشد نمي

بيـگ   علـي  مردي شجاع و زيرك به نام پناه ،باغ نشين قره بنيانگذار خان
ها را  او با سوارهاي جوانشير، عثماني. باغ بود جوانشير قرهة ساريجالي از قبيل

او در دربار . ستان در ركاب نادرشاه جنگيده بودباغ رانده و در هندو از قره
به  ،چندي بعد نيز شاه. روزي شاه بر او خشمگين شد 1.نادرشاه جارچي بود

بيـگ   علي پناه. برادر او بهبودعلي بيگ بدگمان شده و دستور قتل او را داد
. نفر از نزديكانش از دربار گريخـت  6كه بر جان خود بيمناك شده بود با 

شاه كه بـه  . گروهي براي يافتن و دستگيري آنها اعزام شدند ،شاهبه فرمان 
اين مسائل بسيار حساس بود، تأكيد كرده بود كه حتماً فراريان دستگير شده 

افرادي كه مأمور دستگيري . عبرت ديگران شودة و به مجازات برسند تا ماي
پنـاه  دو مـاه بعـد خبـر رسـيد كـه      . فراريان بودند، موفق به اين كار نشـدند 

به فرمان شاه جستجو براي دستگيري آنان ادامـه  . باغ است بيگ در قره علي
  . يافت

ديد، به جاربـاالكن در داغسـتان    بيگ كه خود را در خطر مي علي پناه
او در آنجا سواراني دور خور جمع كرده و به مبارزه با كارگزاران . گريخت

                                                 
بيگ در دربار نادر  علي باغي معتقد است كه منصب پناه نگار قره بيگ تاريخ ل گوزه ميرزاآدي.  1

. بيگ جارچي بـوده اسـت   علي د كه پناهان مورخان ايراني نوشته. آغاسي بوده است ايشيك
  :گويد كتاب تاريخ نو چنين مي 24جهانگير ميرزا در صفحه 

 اران خان از جمله جارچيان قهار نادرشاه افشار بود، در فترت دولت ايران بقراباغ و پناه«
    »…مستولي شد

درشـاه  نويسد كه پناه بيگ را در دربـار نا  مي» ملك خمسه«رافي مورخ ارمني در كتاب 
 .  28. ص. همان. رافي: ك.ن. ناميدند مي» جارچي پناه«
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 بيگ خليل ابراهيم اش لهسا 15در اين زمان پسر  1.نادرشاه در قفقاز پرداخت
سال طول كشيد تا اينكه خبر قتـل   3 .نيز كه در خراسان بود، به او پيوست

نفر از سواران خود به  200درنگ با  بيگ بي علي پناه. نادرشاه به قفقاز رسيد
او با توجه به نسبش خـود را در ايـن   . باغ بازگشت و خود را خان ناميد قره

   2.دانست كار محق مي
                                                 

نـزد  از زماني كه نادرشاه از تصرف داغستان عاجز شده بود، رؤساي ناراضي قفقاز بـه  .  1
 .گريختند مي ها لزگي

. ارغون شاه يكي از نوادگان هالكو بـود ة بيگ از سالل علي باغي پناه قره  مورخانة به نوشت.  2
. باغي، اصل و نسب پناه خان از ايل جوانشير ديزاق است جمال جوانشير قره ميرزاة بگفت

يكي . شود ساريجالي محسوب مية اين ايل در روزگاران پيشين از تركستان آمده و از طايف
) در ساحل رود ارس(از اجداد او به نام محمدخان كه در آالرقاني نزديك روستاي بهمنلي

ه بر روي پوست آهو نوشته شده بود، مالكيت تمـامي  كرد، به موجب سندي ك زندگي مي
كيلومتر مربع مساحت داشته و   40000اين منطقه نزديك به . باغ را در اختيار داشت قره

. چـاي واقـع بـود    چـاي و الينجـه   گوگچه و رودهاي كور و ارس، كـوره ة در ميان درياچ
بعدها يكي از افراد . دمحمدخان پيش از مرگ اين منطقه را بين سه پسرش تقسيم كرده بو

در زمان بيگلربيگي خاندان زياداوغلوي قاجار به  ،بيگ علي باغ به نام پناه جوانشير قرهة قبيل
او به همت . خود بازگشتة ولي پس از مدتي به قبيل. خدمت آنان درآمده گنجه رفت و ب

زدواج ايـن ا ة نخستين ثمـر . ثروتي كسب كرد و تشكيل خانواده داد ،زور و بازوي خود
علي را به جهت موهـاي زردش  . پسري زردگونه و زيبا بود كه نامش را علي گذاشتند

بيگ به همراه  علي با گذشت زمان نفوذ و اعتبار پناه. زدند صدا مي) علي زرد(ساريجاعلي
پديد ) ساريجاعلي(اي به نام ساريجالي  از اين رو طايفه. خدم و حشم او فزوني گرفت

خليل دوم  ابراهيم. خليل نام داشتند علي و ابراهيم لي از پدر به پسر پناهفرزندان پناه ع. آمد
بيگ  چندي بعد فضلعلي. بيگ را براي خدمت به نزد نادرشاه فرستاد پسر بزرگش فضلعلي

علي سوم را به دربار نادر  خليل پسر ديگرش پناه از اين رو ابراهيم. در ركاب شاه كشته شد
پناه خان سوم : نسب او چنين است .باغ را تأسيس كرد نشين قره علي سوم خان پناه. فرستاد

آقا  آقاي دوم فرزند پناه خليل آقاي دوم فرزند ابراهيم خليلخان سوم فرزند پناه فرزند ابراهيم
آقاي سـوم رياسـت جوانشـيرها را     خليل در زمان نادرشاه، ابراهيم. آقا خليل فرزند ابراهيم
پس از كشته شدن . ز جوانشيرها را به سرخس كوچ دادنادرشاه قسمتي ا. برعهده داشت
ة چون طايف. ق جوانشيرها از سرخس به غوريان در افغانستان رفتند 1160نادر در سال 

احمدشاه . جوانشيرها پيروز شدند. هزاره در آنجا ساكن بودند، ميان آنها جنگ درگرفت
؛ جوانشيرها را از غوريان به ابدالي كه به سلطنت رسيده و كشور افغانستان را ايجاد كرد

. گوينـد  تاكنون نيز بيشتر آنها در كابل ساكن بوده و به فارسي سخن مـي . كابل كوچ داد
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كه مدعي (نشين شكي  كه اين خبر به حاجي چلبي حاكم خان هنگامي
سو و قوت قاشـن در   آرش، ايليهاي  نشين و سلطان باغ بود حاكميت بر قره
پناه عليخان كه هنوز . باغ حمله كرد درنگ به قره رسيد، بي) فرمان او بودند
با اين حال او . دست نياورده بود، در جنگ شكست خورده قدرت الزم را ب

ي هـا  بـاغي  يي بـه سـرخس فرسـتاده و از قـره    هـا  تندي پيكه اميد نشد و بنا
زور نزد دوسـت   او سپس به زنگه. تبعيدي در خراسان خواست تا بازگردند

   .كُردش قارا مرتضي بيگ رفت
به ياري طوايف بازگشته  )پناهعليخان( انخق پناه 1161/م1748در بهار 
دژ بيات آزاد . جي چلبي رفتسپاهي فراهم كرده و به جنگ حا ،از خراسان

به ناگاه . نيروهاي شكي را به آن سوي رود كور فراري داد ،پناهخانشده و 
اي از نيروهايش از راه رسـيد و دژ بيـات را محاصـره     حاجي چلبي با دسته

نبود، كار او و دژ بيات يكسره  پناهخاناگر ياري خويشان و نزديكان . كرد
 .ردي خونين حاجي چلبي را شكست دادندطي نب ها باغي شده بود ولي قره

هنـوز قـدرت    پناهخان. باغ نابسامان بود نشين قره در اين زمان وضعيت خان
در . طوايفي كـه از خراسـان بازگشـته بودنـد    . الزم را به دست نياورده بود

بـاغ دسـت انـدازي     ي همسايه نيز بـه قـره  ها خان. بردند وضعيت بدي بسر مي
. دار نبودرژ بيات نيز از استحكام و اطمينان برخواز سوي ديگر د. كردند مي

ابتدا با سواران خود به مناطق مجاور حمله كرده و به غارت آنهـا   پناهخان
. خـود را بهبـود بخشـد   ة بدين ترتيب او توانست وضعيت آذوقـ  1.پرداخت

                                                                                                
 1333كتاب شرح حال رجال ايران در سفر خود به افغانستان در ة مهدي بامداد نويسند

 296ص . 9جلد. همان .روضةالصفاء: ك.ن. خورشيدي با آنان ديدار كرده است
او تعـدادي از  . شاه را غارت كرد) اسبة گل(ايلخي  بيگ علي پناهاز مرگ نادرشاه،  پس.  1

باغ  از اين رو، قره. باغ آورده و بر پرورش اسب همت گماشت را به قره ها بهترين اسب
باغ نيز از  در كنار فرش و انگور، اسب قره. از خالصترين نژادها بود ها داراي بهترين اسب

چـارلز  . ي ايرانـي بـود  هـا  باغ پرورشگاه بهترين اسـب  قره. ار بودشهرت جهاني برخورد
باغ به  از هنگام افتادن قره«: بريتانيا در ايران چنين نوشته استة العاد استوارت سفير فوق
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باغ كوهستاني را نيز به حكومت خود پيوست  تصميم گرفت تا قره پناهخان
ملك نشين ارمني وجود داشت كـه عبـارت    5اغ كوهستاني ب در قره. نمايد

  :بودند از
ـان   ياين مل): هادروت كنوني(ديزاق يا تيزك  -1 ك نشين زيـر فرم

  . ك آوانيان بوديملة خانواد
  . حسن جالليان بودندة ك نشين از خانواديحاكمان اين مل: خاچن -2
و نسبشان به كهاي اين منطقه از تبار شاه نظريان بوده يمل: وارندا -3

  . رسيد زادگان گنجه مي اصيل
ة ي اين منطقه به خانوادها كينسبت مل): مارداكرت كنوني(جرابرد  -4

منشأ اين خانواده، اطالع اندكي در دست ة دربار. رسيد اسرائيليان مي
  . است

ـ ك بيگلريان بـر ايـن مل  يملة خانواد): گلستان كنوني(طالش  -5 ك ي
نيـژ  ة اوتيك و قرية انواده از ناحياين خ. كردند نشين حكومت مي

مشخص نيست كه چرا آنان از سرزمين اصلي به گلسـتان  . هستند
كه به زبان تركي يوزباشي ناميده ة مهاجرين اولية سركرد. اند آمده
شد، در بين افراد خود به آبوسياه معروف بود و در موطن اصلي  مي

  . خود صاحب ثروت و مكنت بوده است
ارمني همواره در ميـان خـود اخـتالف داشـتند و     ة انگ ي پنج ها كيمل
مليـك آوان  . نيز برآن بود تا از اين اختالفات به سود بهـره گيـرد   پناهخان

درگذشته بود و جانشيني  1744ب پتركبير و نادرشاه در ها و مقرّ ارشد مليك
حـاكم   سـين حك يملاش  برادر ناتنيشاه نظر  ،در اين زمان .شايسته نداشت

                                                                                                
طـاهري،  : ك.ن»  .ي برازنده كاري دشـوارتر شـده اسـت   ها ، تربيت اسبها دست روس

شـوراي  . ، آذربايجان از نظر جهانگردانجغرافياي تاريخي گيالن، مازندران. ابوالقاسم
افتاد آنان  ها باغ به دست روس هنگامي كه قره. 140ص . تهران. 1347. مركزي شاهنشاهي
اين اسب به كشورهاي اروپـايي از جملـه انگلـيس و    . باغ پي بردند به ارزش اسب قره
  19ة سـط سـد  در اوا. در آنجا اين اسب را با نژاد دون درآميختنـد . لهستان فرستاده شد

نوعي اسب جديد به  ،باغ با اسب قره )هاي اسب تركمني از گونه(ازآميزش نژاد آخال تكه 
بردبار براي اسب سواري بسيار  با اندامي قوي، تنومند وكه به وجود آمد » جيران تكه«نام 

در  .اي روشن و ابرش يافـت مـي شـود    نيلگون، طاليي، قهوه  يها به رنگ. خوب است
  .باغ تأسيس شد دام قره حد پرورش اسب، در آغيك وا 1946
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ك ياين كار او چهار مل .ك ناميديوارندا را كشته و خود را مل ك نشينيمل
مليك اهللا قلي سلطان اسـرائيليان حـاكم جرابـرد، مليـك اهللا وئـردي      (ديگر 

حاكم خاچن، مليك يوسف بيگلريان حاكم گلستان و مليك يسايي آوانيان 
 يـورش آنان بـا نيروهـاي خـود بـه وارنـدا      . را به خشم آورد) حاكم ديزاق

با نـام آوه  آنها باخبر شده بود، به دژي ة ك شاه نظر كه از حمليمل .دندرك
چپـاول كردنـد    نيروهاي متحدين وارنـدا را . در چاناقچي پناه بردتارنوتس 

ك در برابـر دژ سـوگند   يچهارمل. ولي نتوانستند فتح دژ را به انجام برسانند
ر كـه  ك شاه نظيمل. خوردند كه در بهار آينده دژ را تصرف خواهند كرد

او خدمات مهمـي انجـام   . درآمد پناهخانتوان جنگ را نداشت، به اطاعت 
   .ميان مگري و گونئي تا برگشاد را به او واگذار كردة داد و خان نيز منطق

اهللا ك يـ مل. درآينـد  پناهخـان ي ديگر قصد نداشتند به اطاعت ها كيمل
يا اولو (ايا نيروهايي گرد آورده و در دژ باللي ق ،خاچنة حاكم منطقوئردي 

با كمك متحدش مليك شـاه   پناهخان. سنگر گرفت) پاپي در ميان ارمنيان
به پيشنهاد مليك شاه نظر و استفاده از خيانت ميرزاخان . به دژ حمله كردنظر 

مليـك اهللا وئـردي فريـب    . اي فـراهم شـد   كدخداي قرية خنزيرستان، نقشـه 
اد او و تمـام افـراد   پنـاه خـان دسـتور د   . خورد و به دسـت پنـاه خـان افتـاد    

نشين خاچن به اطاعت پناه عليخان  كيمل بدين ترتيب. اش را كشتند خانواده
به سـمت   1755پناه خان به پاس كمك ميرزاخان او را در سال . گردن نهاد

بدين ترتيب حكومت خانوادة حسن جالليان . مليك خاچن منصوب كرد
دي و مليك قهرمان منقرض شد و مليك ميرزاخان و وراثش مليك اهللا وئر

   . باغ را داشتند هاي مسلمان قره تابعيت خان
كـه  ) باغ كوهسـتاني  قرهة ترين منطق جنوبي(ك يكن حاكم ديزاق يمل

كرد، به همراه افرادش سرسختانه در  خزاين واليات همسايه را نگهداري مي
اهللا قلي سلطان حاكم  .برابر نيروهاي خان ايستادگي كرد ولي شكست خورد
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 هاي بـاقي مانـده   از طرف مليك كرد، اوغالن زندگي مي غ  رد كه در آجراب
در اين زمان حيدرقليخان حـاكم نخجـوان نيـز    . براي مذاكره نزد خان آمد

سـلطان را بـه اتهـام     قلـي  خان به پيشنهاد ميهمـانش، اهللا . بود پناهخانميهمان 
برد بر جرا) مليك آتام(برادرش ملك حاتم  ،پس از مرگ او. خيانت كشت
عموي خود حاكم طالش بيگلر دوم ملك يوسف  ،اوة به توصي. حاكم شد

متحـد شـده و    پناهخـان آنـدو بـر عليـه    . را كشت و بر آن منطقه چيره شـد 
خان به دژ حمله كـرد ولـي   . نيروهاي خود را در دژ جرموخ گرد آوردند

 از اين رو دستور داد تا كشتزارهاي پيرامـون دژ را . نتوانست آن را بگشايد
مليك (باغ  قرههاي سه گانة  مليك .او سپس به دژ بيات بازگشت. نابود كنند

) يوسف در گلستان، مليك حـاتم در جرابـرد و مليـك يسـايي در ديـزاق     
  1 .ايستادگي در برابر پناه خان را ادامه دادند

سال ايستادگي كردند ولي سرانجام  4ملك يوسف و ملك حاتم مدت 
آنان چندي نيز در آن نواحي سرگرم . جه رفتندوادار به كوچ شدند و به گن

داشتند و گاه گاهي خود و  با اين حال از كارهاي خود دست برنمي. بودند
ولـي  . باغ حمله كردنـد  بارها به قره لومك مجيسپس فرزندانشان به ويژه مل

باغ كوهستاني را  قره ، پناهخانسرانجام . اي در پي نداشت بهره ها اين يورش
بـا قـدرت    2.باغ درآورد زمان پيش از نادرشاه به زير حاكميت قرهنيز مانند 

بـاغ   ي همسـايه بـه قـره   ها نشين طوايف مسلمان ساكن خان ،پناهخانگرفتن 
پسـيان، قارقـارلي، جينلـي، دميرچـي،     : اين طوايف عبات بودند. كوچيدند

بـدين  . حسنلي، حاجيلي، صفي كـرد، بـوي احمـدلي، سـاعتلي و كنگرلـي     

                                                 
در اين زمان برخي افراد نيز به طور شخصي در برابر افزايش روزافزون قدرت پناه خان .  1

توان به يولچو آرزومـان، دلـي طلبـه و يوزباشـي      كردند كه از ميان آنها مي ايستادگي مي
   43و 41،42صص . همان. افير: ك.ن اينانبراي آگاهي از اقدامات . تاالنچي اشاره كرد

2. Adigozal baig, mirza.Garabagnama.yazichi.1989.Baku.39 
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  1 .يافت غ رفته رفته اهميت گذشته را باز ميبا ترتيب قره
بـر تخـت   ) نادرشـاه ة بـرادرزاد (سلطان علـي عـادل شـاه     ،در اين زمان

) يـا پسـرعمة  (خـان خـواهر زاده    اميـر اصـالن  او . پادشاهي ايران نشسته بود
پناهخـان كـه درصـدد    . را به حكمراني قفقاز و آذربايجـان گمـارد  نادرشاه 

خود بود، پيكي به تبريز فرستاد و اطاعت خود را يافتن دوستي نيرومند براي 
از پيام پناهخان بسيار خشنود  ،خان سردار اميراصالن. از عادل شاه اعالم كرد

او . به همراه سپاهي راهي دژ بيات شد ،شده و چندي بعد براي ديدار با خان
ي گنجه، شكي و شماخي را به فرمانبرداري ها به ياري پناهخان توانست خان

باغ  قره عادل شاه نيز به خواهش سردار، فرمان خانيِ. عادل شاه وادار كنداز 
  . صادر كرد پناهخانرا براي 

ظهيرالدوله، سلطنت برادرش عادلشاه را به  ابراهيمخانميرزا پسر  ابراهيم
او از . خان بپيوندد رسميت نشناخته و به سوي آذربايجان آمد تا به اميراصالن

بود از اين رو در نزديكي مراغه او را به سختي شكسـت  ابتدا به امير بدبين 
. داغي پناه بـرد ولـي كاظمخـان او را تحويـل داد     امير به كاظمخان قره. داد

قبالً عادلشاه نيز دستگير و . خان به دستور ابراهيم ميرزا كشته شد اميراصالن

                                                 
، تمامي اسناد 1797و  1795ي ها باغ در سال در جريان يورش آغامحمدخان قاجار به قره.  1

خـان   خليـل  م ابراهيم1798/ق 1213در سال . باغ توسط سپاهيان وي نابود شد ملكي قره
هـاي   قبالـه . باغ طلب شهادت نمود سناد، از تمام اعيان و كدخدايان قرهبراي احياء اين ا

از ميرمهدي بـن ميرهاشـم بـن    » آثارالجمال«باغ در كتاب مربوط به بخش كوهستاني قره
هاي  نويسد از آنجا كه اسناد و قباله خزاني مي. باغي موجود است ميرزامحمدباقر خزاني قره

ي ربيع االول ها آغامحمدخان از بين رفته بود، در ماه خاچين در اثر يورشة مربوط به منطق
المثني نوشـته  ة باغ، دو قبال ق با شهادت اعيان ارمني و مسلمان واليت قره 1213و صفر 

ها به خط ميرزا  اين قباله. يك استشهاد مربوط به خاچين و ديگري مختص ديزاق بود. شد
ها را  كند كه او خود اين قباله مي ميرمهدي اشاره. طاهر عموي پدر ميرمهدي خزاني است

  :ك.تصوير قباله نة براي آگاهي بيشتر و مالحظ. خان جوانشير ديده است در نزد مهديقلي
- Seiidbaili,A.M. mulki sanadlar va onlarin tartib prensiblari. 
Aliazmalar …. Se. 26  
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ر م د1748دسامبر  20/ ق.ه 1161ة ذيحج 17ابراهيم ميرزا در . كور شده بود
نادرشاه كه در خراسان حكومت ة تبريز تاجگذاري كرد ولي از شاهرخ نو

عادلشاه و ابراهيم ميـرزا بـه دسـتور شـاهرخ كشـته      . داشت، شكست خورد
فرامينـي كـه صـادر    . در اين زمان آذربايجان بدون حاكم مانده بـود . شدند
داد كه اياالت بـه شـاهرخ وفادارنـد ولـي در عمـل       شد، ظاهراً نشان مي مي

  . ديري نپاييد كه شاهرخ نيز كور شد. اينگونه نبود
افشار بيگلربيگي آذربايجان، از پشتيباني مردم تبريز و رؤساي خان مهدي

بـا اينحـال   .  داغـي و پناهخـان برخـوردار بـود     طوايفي چون كاظمخان قـره 
 كـه نيابـت اميـر   ) غلجـايي يـا غلزايـي افغانسـتان    ة از طايفـ (آزادخان افغـان  

حـاكم  ) بـرادر مهـديخان  (برعهده داشـت، بـه اتفـاق نقيخـان     خان را  اصالن
روز در  40تبريز . اورميه و شهبازخان دنبلي حاكم خوي، بر او چيره شدند

داغـي،   قـره خـان  هـايي از كاظم  مردم تبريـز بـا فرسـتادن نامـه    . محاصره بود
آنان نيز بـا  . شاهسون ياري خواستندخان پناهخان، احمدخان شاهسون و علي

  . گجو به ياري تبريزيان شتافتندجن 14000
آزادخان بـر مـردم تبريـز    . آزادخان پيروز شد) ق1163(در اين جنگ 

 هـا  و شقاقيخان آنان نيز دوباره شوريده و از كاظمخان، پناه. سخت گرفت
نيـروي  . روز در محاصره ايسـتادگي كـرد   50اين بار تبريز . ياري خواستند

جنـگ درگرفـت   . رازير شـدند از جانب كوه سـرخاب بـر تبريـز سـ     ها خان
 ها هزار نفر از مردم تبريز و نيروهاي خان 4. و آزادخان پيروز شد) ق1164(

. قتل رسيدخان به مهدي. م تبريز را گرفتند1750آنان در اواخر . كشته شدند
  .  افشار سپردخان آزادخان، تبريز را به نقي

گـام  آزادخان بيشـتر بـه جنـوب ايـران تمايـل داشـت ولـي در ايـن هن        
بـا  ) ايراكلـي (پادشاه گرجسـتان و پسـرش هراكليـوس    ) تيموراز(تهمورث 

سپاهيان فراوان براي درامـان مانـدن از حـوادث جنـوب ارس و پيشـگيري      



 قره باغ نامه     154

 

آزادخان مجبور شد از ارس بگذرد و . دفاعي به سوي تبريز حركت كردند
در جنگي كه درگرفـت، گرجيـان   . م ايروان را محاصره كند1751در اويل 
م 1752سـال  . خوردند و آزادخان خواهر ايراكلي را به زني گرفتشكست 

او بـه ناچـار بـراي جنـگ بـا      . سال اوج قدرت آزادخان در آذربايجان بود
  . كريمخان زند راهي اصفهان و شيراز شد
هاي حكومت خود برآن شد تا دژي  پناهخان براي نيرومندتر كردن پايه

ساخته شده بـود،   1748كه در  نو بسازد چرا كه دژ كوچك و ناتوان بيات
از اين رو بـه  . توانايي ايستادگي در برابر يورشها و سپاهيان زياد را نداشت

 دژي به نام ترنكوت ساخته شد كه سپس دژ شـاه بـوالق نـام    ،دستور خان
كار ساختن دژ در .اين دژ در محل قشالق شاه عباس اول قرار داشت. گرفت
شاه بوالق بسيار بزرگتر و نيرومندتر از  دژ. ق پايان يافت 1165/م1751سال 

. در درون آن ميدان، بازار، گرمابه و مسجد نيز ساخته شده بود. دژ بيات بود
خان به شاه بوالق  بسياري از صنعتگران، برزگران و خويشانِ ،به دستور خان
  . كوچ كردند

لـف را از  او مناطق تَ. خان در اين زمان قدرت زيادي كسب كرده بود
زور و قپـان را از بيگلربيگـي تبريـز، منـاطق واقـع در       نخجوان، زنگه حاكم

را از ) ي كوالنيها مسكن ايل(سواحل رود ترتر از مرز روستاي اوشاجيق 
ك چـاي را از   حاكم ايروان و مناطق واقع در بين پل خـداآفرين و كـوره  

قدرت او به حدي بود كه . حاكميت گنجه گرفت و به سرزمين خود افزود
   .ه قلي بيگ ساريجالي را به حكومت اردبيل گمارددرگا

، رقيب مدعيان پادشاهي ايران به جان هم افتاده بودندكه در اين زمان 
/ م1756در زمسـتان   .ديگري به نام محمدحسـنخان قاجـار وارد ميـدان شـد    

به مدت يك ماه در دشت مغان تالش كرد . ق او وارد آذربايجان شد1170
در بهـار سـال   . باغ نيروهايي دريافت كند همچون قرهي اطراف ها تا از خان
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بـاغي و   قـره پناهخان . قاجار، اورميه را محاصره كردخان ق محمدحسن1170
آزادخان به ياري حـاكم اورميـه   . داغي نيز به اوپيوسته بودند كاظمخان قره

  . جنگ شديدي درگرفت. آمد
فرماندهي مهرعلي باغي به  هزار سوار قره 3 ،قاجار هزارنفري  18در سپاه 

پيـروز شـد و آزادخـان بـه     قاجـار   خانِ . جنگيدند باغ مي قره بيگ پسر خانِ 
او . اورميه به دسـت محمدحسـنخان افتـاد   . كردستان و سپس بغداد گريخت

پناهخان  .فترترآباد فرزند ارشدش محمدخان را حاكم تبريز كرده و به اس
ن شد تـا دژي جديـد   كرد، برآ بيني مي يي سخت را پيشها كه وقوع جنگ

باغ مشـورت كـرد و نتيجـه آن شـد كـه دژ نوبنيـاد        او با بزرگان قره. بسازد
بايست از يك سو به كوهستان و از سوي ديگر به ديوارهـاي اسـتواري    مي

  . پشتگرم باشد
باغ كوهستاني براي ساختن  محلي در قلب قره ،نظر با راهنمايي ملك شاه

باغ جاي پيشنهاد شده را بازديد كرده و  خان و بزرگان قره. دژ برگزيده شد
از اين رو دستور . ي روان بودها نداشتن آب ،تنها ايراد اين محل. پسنديدند

بـه آب رسـيده و سـاختن دژ آغـاز      هـا  چاه. كندن چند حلقه چاه داده شد
اي ساخته شد و  شهر بر فراز تپه. استادان معماران بسياري بكار پرداختند.شد

پيرامون شهر يك حصار محكم . و استانبول شباهت داشت از اين رو به رم
جاي شهر يك اندازه بود و در نقاطي كه مسير ة بلندي ديوار در هم. ساختند

ـ ي آن حصار مها برج. شد رفت، از بلندي آن كاسته نمي ديوار باال مي ل زغَ
رب مذاب بر شد سنگ يا آب جوش يا س آنها مية عمودي داشتند و به وسيل

حصار شهر از نظر اسلوب بنا مخلوطي از سبك خاوري . نان ريختسر دشم
ي بـزرگ و سـاروج تشـكيل    هـا  مصالح ساختماني از سنگ. و باختري بود

  .شد مي
زمين دژ خـالي از  . ق به پايان رسيد 1167/م1754ساختمان دژ در سال 
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 1.كردند در آن جا كشاورزي مي) شوشي(سكنه بود و اهالي روستاي شوش 
بسـياري از مـردم دژ شـاه     ،دسـتور خـان  ه ب ،ته شدن شهر و دژپس از ساخ

چنـد  . بوالق، بزرگـان، جنگجويـان و كـارگزاران بـه شوشـا كـوچ كردنـد       
دژ ابتدا پناه . خان ساخته شده بودة ساختمان بزرگ نيز براي زندگي خانواد
. گرفـت ) شوشـي  -شيشـه   -شـوش (آباد ناميده شد ولي سـپس نـام شوشـا    

. دسـتور زدن سـكّه را داد   ،بـاغ  استقالل اقتصادي قره پناهخان براي تحكيم
ارزش ) قپـك (كوپـك  15بـوده و  با وزن يك مثقال ها از جنس نقره  سكّه

يك طرف سكّه الاله اال اهللا و محمـداً رسـول اهللا و عليـاً ولـي اهللا و     . داشتند
 ابتدا .بود) پناه آباد(نام اين سكّه پناباد . طرف ديگر آن ضرب پناه آباد بود

اين سـكّه تـا    2 .و سپس ده شاهي بود )چهارشاهي(يك عباسي ارزش آن 
پـس از آن نيـز   . اواخر سلطنت مظفرالدين شاه قاجار در ايران رواج داشت

همچنـين در  . گفتنـد  هاي ده شاهي را در آذربايجـان ايـران پنابـاد مـي     سكه
 5-10طول آن . وجود داشت» آرشين خان«باغ واحد اندازه گيري به نام  قره

هـم  » اسـتيل «همزمان سنگ ترازويي به نـام  . سانتيمتر بيشتر از يك متر بود
  . گرم بود 800گرفت كه وزن آن تخميناً  مورد استفاده قرار مي

                                                 
  : ك.براي آگاهي بيشتر ن .  1

  25و 24 تهران ص .1327.نشر علمي.باس اقبالكوشش ع.تاريخ نو.جهانگيرميرزا
ة به گفت. اي مسكوني بوده است دهد كه شوشا از قديم منطقه ي اخير نشان ميها بررسي -

. نـام داشـت  » قـارادولوق «و سـپس  » شـيكاكار «منابع ارمني، اين شهر در قرون وسـطي  
دهـد   نشـان مـي  اي را آورده است كه  متن قباله» آثار الجمال«ميرمهدي خزاني در كتاب 

ق توسط پناه خـان   1175نام اصلي شوشا بوده و زمين آن در شوال سال » شوشا قواق«
م ترتيب يافته بود، 1687/ق1099ميرمهدي اين قباله را كه در ماه محرم . ابتياع شده است

 403شـهر شوشـا اكنـون در    . خـان جوانشـير ديـده اسـت     مهـديقلي ة ق در خان1290در 
اين شـهر  . كندي واقع است آهن خان كيلومتري ايستگاه راه 11در كيلومتري غرب باكو و 

به دايره : ك.براي آگاهي بيشتر ن. باغ قرار دارد ي قرهها متري در رشته كوه 1400در ارتفاع 
 .المعارف آذربايجان شوروي مادة شوشا

 هباد سكآ پناهة چون درآن آشوب دارالضرب معيني نبود در قلع …«: آمده استدر تاريخ نو.  2
 ».تمام عيار اختراع نموده كه اكنون پناه آباد گويندة از نقر
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قاجار با سـپاهي   زياد نگذشته نبود كه محمدحسن خان  1از ساختن دژ
كيلـومتري   30تقريبـاً  (او در كنـار نهـر خـاتون     2 .باغ شـد  بزرگ راهي قره

بار با سرسختي تمام به دژ يورش آورد ولي نتوانست  7اردو زده و ) وشاش
پناهخان دو عرّاده توپ سنگين به غنيمت . آن را بگشايد و عقب نشيني كرد

قاجار پرداخته و تا اردبيل تاختند  باغي به تعقيب خانِ  گرفت و نيروهاي قره
   3.و آن شهر را گرفتند

پيكي نزد خانِ  ،پسر والي گرجستان )هراكليتوس(در اين زمان ايراكلي
. باغ فرستاد و از او خواست تا به همراه هم به جنگ حاجي چلبي بروند قره 

داغــي، حيــدرقليخان نخجــواني و     پناهخــان پــذيرفت و كاظمخــان قــره    
حاجي چلبيخان . با خود همراه كرد زگنجوي را نيزياداوغلوي ورديخان  شاه

ة ل رود كور اردو زده و به انتظار حملـ در ساح ،نيز با آگاهي از اين وضع
نام قيزيل قايـا اردو  ه در نزديكي محلي ب ها نيروهاي خان. ماند ها سپاه خان

                                                 
اي است كه شوشه قلعه وشهر اوست و  باغ ناحيه قره«: در يكي از منابع تاريخي آمده است.  1

. شوشه اكنون از ساير بالد قفقاز كه ايروان و نخجوان و گنجه و غيره باشد، آبادتر است
ها تنگ و كثيف است، بـرعكس بيوتـات    قرينه، كوچه وبي هاي بلدان مذكور كوچك خانه

ها عريض سنگ  شهر شوشه كه بزرگتر و باصفا و غالباً با سنگ ساخته شده و نيز كوچه
در منابع فارسي شوشي و در منابع آذربايجاني شوشا ذكـر   » فرش و پشت بامها ازتخته

ميرزا علي .  شود ه ميدر فارسي به شكل شيشه و در امالء روسي شوشه نوشت. شده است
موسوي نامي اصـفهاني،   :ك.همچنين ن. آورده است» شيشه«اكبر صابر نيز در اشعارش 

  105ص . 1363. تهران. انتشارات اقبال. تاريخ گيتي گشا. ميرزا محمدصادق
 : گويد شوشا مية مهدقليخان وفا در شعري دربار -

 ي تو جايي داردخرم آنكس كه سركو  شهر شيشه كه عحب آب و هدايي دارد
. انتشارات كتاب نمونـه . حيله گر تاريخة قاجار چهر آغا محمدخان .احمدپناهي سمناني،.  2

 183ص . تهران. 1366
قاجار در منطقه مازندران، متوجه اعمال  خان محمدحسن» :گشا آمده است در تاريخ گيتي.  3

جوانشير بود، تـاختن  خان  كه در تصرف پناه) شوشا(شيشه ة گنجه و قراباغ گشته و قلع
. تكميـل همـايون، ناصـر   :ك.براي آگاهي از قاجارهـا ن » .آورد، ليكن كاري از پيش نبرد

 . 1372زمستان.كتاب پنجم.ايرانتاريخ معاصرة مجل.پايگيري نظام قزلباش و نقش قاجارها
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يكي . متحد را اسير كرد زدند ولي ايراكلي در يك اقدام ناگهاني چهار خانِ
   .نزد حاجي چلبي گريخته و از او درخواست كمك كرد ها از همراهان خان

فرمانـدهان  . ي از سرداران و فرماندهان تشكيل دادحاجي چلبي شوراي
دادنـد ولـي در پايـان سـپاه      در آغاز به عبور سپاه از رود كور رضايت نمي

سپاه ايراكلي را در نزديكي مزار  ،حاجي چلبي. شكي از رود كور گذشتند
. را از دسـت وي آزاد كـرد   هـا  حكيم نظامي گنجوي شكست داده و خـان 

بيگ را  مرز گرجستان تعقيب كرد و پسرش آقا كيشيسپس او گرجيان را تا 
  .الدينلو گمارد نشين شمس مسلمانة منطق بر

زماني كه محمدحسنخان راهي جنـگ بـا كريمخـان شـد، تبريـز را بـه       
ق از .ه1172/ م1759او در آغــاز ســال . فرزنـد نوجــوانش آغامحمــد سـپرد  

ر بهار د. كشته شد) بهشهر كنوني(كريم خان شكست خورده و در اشرف 
فتحعليخـان بـه كريمخـان    . م كريمخان روي بـه آذربايجـان نهـاد   1760سال 

ايـاالت فـارس و نـواحي گرمسـيري را در     ة پيشنهاد كرد كه خان زند ادار
دست داشته و در عوض عراق عجم و آذربايجان در دست فتحعليخان باشد 

ايجـان  با اينحال كريمخان كار آذرب. ولي كريمخان اين پيشنهاد را نپذيرفت
  . را به وقتي ديگر سپرد و بازگشت

ــال  ــان از فتحعلي 1174در س ــان ق آزادخ ــورد و   خ ــت خ ــار شكس افش
حعليخـان  تچندي بعد ايلچياني از طـرف ف . حاكم آذربايجان شدخان فتحعلي

باغ را به اطاعت از  قره به شوشا آمده و خانِ  ،نشين اورميه افشار حاكم خان
باغ مورد  تهديد كردند در غير اين صورت قرهآنان . خانِ اورميه فراخواندند

ايلچيـان را بـا پاسـخ منفـي      ،خـان  پنـاه . يورش شديدي قرار خواهد گرفـت 
  . بدين ترتيب مشخص شد كه جنگي بزرگ در پيش است. بازگرداند

هايشان  باغي به خانه ي قرهها هنگامي كه چريك ،در زمستان همان سال
 ؛آن برف و سرما جنگي رخ دهـد  رفت كه در بازگشته بودند و گمان نمي
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كيلومتري دژ  6باغ يورش آورده و در  هزار سپاهي به قره 30فتحعليخان با 
) مليك يوسف و مليك حاتم(ي ارمني جرابرد و طالش ها كيمل. اردو زد

فتحعليخـان بـراي اينكـه شـهر را غافلگيرانـه      . نيز نزد خـانِ اورميـه شـتافتند   
سكوتي مرگبار . پيشروي را آغاز كرد ترترة محاصره كند از سوي رودخان

  . شهر را فرا گرفته بود
رفتند كه ناگهان مدافعان از  مهاجمان از صخره و ديوارهاي دژ باال مي

. باالي ديوارها و باروها پيدا شدند و بر ميهمانان ناخوانـده هجـوم آوردنـد   
اورميه نيروهـاي  خانِ  .جنگي سخت درگرفت و فتحعليخان شكست خورد

گرد آورد تـا بـار ديگـر بـراي     ) كيلومتري شوشا 17(در خوجالي  خود را
باغ با  قره جنگ آمده شود ولي قارا مرتضي بيگ و ديگر جنگجويان خانِ 

فتحعليخـان بـار   . امان سپاه اورميه را بريده بودندخود، ي چريكي ها يورش
ليجا و خواجه عليلو لديگر سپاه را حركت داده و در دشتي ميان رودهاي با

يورش سپاه اورميه آغاز  ،پس از پايان زمستان. ر كنار يك جاده اردو زدد
او . فتحعليخـان از در سـازش درآمـد   ة مـاه جنـگ بـي نتيجـ     6پـس از  . شد

باغ فرستاده و وعده داد كه در صورت پذيرش صلح،  قره ايلچياني نزد خانِ 
   .بيگ پسر پناهخان درخواهد آورد خليل دخترش را به ازدواج ابراهيم

ــدار كــرد       ــا دي ــل آق ــا فتحعليخــان در پ ــذيرفت و ب ــز پ ــان ني . پناهخ
بيگ نيز به اردوي فتحعليخـان رفـت تـا مراسـم ازدواج انجـام       خليل ابراهيم
هاي گوناگون او را در اردو نگهداشته و ناگهان  خانِ اورميه به بهانه. گردد

ايـن  . سپاه فتحعليخان به تندي به سوي اورميه راهي شد. فرمان حركت داد
خـان را فـرا    ،حزن و اندوه فراواني شهر و بـه ويـژه  . خبر كه به شوشا رسيد

  .گرفت
زند كه برادرش درجنگ با فتحعليخان  خان كريمق 1175در پايان سال 

ــود،    ــ. عـازم آذربايجــان شـد   افشـار كشــته شـده ب بســتان (اوجـان  ة در ناحي
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سـت و  جنگي بزرگي ميان او و فتحليخان درگرفت كه بـه شك ) آبادكنوني
تفنگچيـان ارمنـي    ،در سـپاه فتحعليخـان  . فرار فتحعليخان به اورميه انجاميـد 

بـاغي   سوار ارمنـي قـره   600اردوگاه را نيز ة باغي حضور داشته و باروبن قره
باروبنه به دست كريمخان افتاد و به دستور او سـواران  . كردند پاسداري مي

  .ارمني اسير و سپس اعدام شدند
 هـا  هـايي بـه اطـراف فرسـتاده و از خـان      ، فتحنامهبا شكست فتحعليخان
م كريمخـان  1762ة ژوئيـ / ق1175ة ذيحجـ  15در . دعوت به اطاعت گرديد

بـاغ فرسـتاده و از پناهخـان     پيكـي بـه قـره    يك هفته بعد او. وارد تبريز شد
ابـراز اطاعـت   باغ  قره خانِ . همراهي هم به اورميه يورش برنده خواست تا ب

بيگلربيگي نابيناي ارسباران كه به (داغي  با كاظمخان قره تاپذيرفت كرده و 
و بـا سـپاهي نيرومنـد از    ا 1.وارد جنگ شـود ) دستور نادرشاه كورشده بود

زماني كه نيروهاي كريمخان به ساحل رود ارس رسيدند، . باغ بيرون آمد قره
بـاغ آمـد تـا     كريمخـان خـود بـه قـره    . وي در حال جنگ با كاظمخان بـود 

كريمخان و پناهخان در آذربايجان . حكام محلي را به دست آوردپشتيباني 
در جنگ . ديدار كرده و با سپاهيان متحد خود به سوي اورميه روان شدند

ــه  20/ق1176شــعبان 6( شــديدي كــه درگرفــت  ــان )م1763فوري ، فتحعليخ
دژ را در  ،باغ و زند سپاه متحد قره. شكست خورده و به دژ اورميه پناه برد

. در ايـن هنگـام زمسـتان فرارسـيد و بـارش بـرف آغـاز شـد        . فتنـد ميان گر
گفت ما را ريش سفيدي هست كه در اين مواقع از  فتحعليخان به كنايه مي

ســرانجام كريمخـان از محاصــره دسـت برنداشــت تـا اينكــه     . رســد راه مـي 
. تسليم شدم 1763فوريه  20/ق1176شعبان  6در فتحعليخان امان خواست و 

كريمخـان او را بـه نـزد خـود فراخوانـده و      . بيگ نيز آزاد شد خليل ابراهيم

                                                 
ترجمـة علـي    ).م 1779-1747تاريخ ايران بـين سـالهاي   (كريم خان زند . پري،جـان .ر.  1

  131ص . تهران. 1382. انتشارات آسونه. اكيمحمد س
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همچنين فرمان خاني . خلعتي فاخر، زينتي طاليي و اسبي شايسته به او بخشيد
بـاغ راهـي    بيگ صادر كرده و او را با سپاه قـره  خليل باغ را براي ابراهيم قره

  . شوشا كرد
رف بـرادر  بـاغ وارد شـد، از طـ    بيـگ زمـاني كـه بـه قـره      خليـل  ابراهيم

زماني كـه كريمخـان در سـال    . بيگ بسردي استقبال شد بزرگترش مهرعلي
ــان    م آذربايجــان را تــرك مــي   1763/ ق.ه1177  –كــرد، همــراه او ميهمـ

باغي، فتحعليخان افشار، كاظمخـان   ه يي مانند پناهخان جوانشير قرها گروگان
هايشان به  نوادهاين امراء همراه با خا. داغي و شهبازخان دنبلي نيز بودند قره

در شيراز .  به شيراز برده شدند ،عنوان تضمين متابعت مناطق تحت نفوذشان
شد و آنان به تناسب موقعيتشان داراي  دوستانه رفتار مية با اين امراء به گون

بـاغ در شـيراز    قره خانِ  .دشتنبازگشت نداة اجازمقام و درآمدي بودند ولي 
  .خاك سپردنده دام ب رده و در آغباغ آو را به قره هجناز. درگذشت

او . بـاغ بـود   پناهعليخان جوانشير شخصيتي بسـيار مـؤثر در تـاريخ قـره    
. باغ را تحت نظامي واحد به زير فرمـان خـود درآورد   طوايف پراكندة قره

بـاغ از   هاي بزرگي چون شوشا موجب شـد كـه مركزيـت قـره     احداث قلعه
اي  اين امر بي ترديد حادثه. اي به بخش كوهستاني منتقل شود بخش جلگه

با توجه بـه منـابع   . رود باغ بشمار مي بزرگ در تاريخ قسمت كوهستاني قره
تاريخي پيش از پناهعليخان مشاهده مي شود كه منـابع تـاريخي در مـورد    

اگر منابع مورخان ارمني نبود مـا  . باغ كوهستاني بسيار خاموشند مسائل قره
منابع ارمني نيز . يابيم هاي ايراني كمتر مي اطالعي دربارة اين منطقه در كتاب

  . اند به عادت مألوف بسيار مغشوش، متناقض و آميخته به افسانه
باغ كه ابتدا بردع بود، به گنجه انتقال يافته بود و اين نشـانگر   مركز قره

اي حل و فصل  باغ جلگه باغ كوهستاني در قره اين مسئله بود كه امورات قره
باغ به شوشا در قسمت كوهستاني،  د انتقال دوبارة مركز قرهبي تردي. شود مي
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ــات كـل قـره        ــاغ دارد نمايـانگر اهميـت بسـيار عظــيم ايـن قسـمت در حي . ب
هاي ارمني ساكن آنجا را طي روندي  پناهعليخان قسمت كوهستاني و مليك

طوالني ولي مشخص به زير انقياد خود درآورد يا موجبات افول قدرت آنان 
  . باغ ادامه يافت اش نيز در قره اين روند در زمان پسر و نوه. درا فراهم كر

باغ را بر  اي قره حكومت پناهعليخان توانست عشاير مسلمان بخش جلگه
اي و كوهستاني  اين عشاير همواره ميان بخش جلگه. باغ برتري دهد كل قره

ء پرداختند ولي همواره از زمان صفويان تحت اسـتيال  به ييالق و قشالق مي
اكنون آنـان حكـومتي بوجـود    . خانوادة قدرتمند زياداوغلوي قاجار بودند

شد و  باغ را شامل مي اي و كوهستاني قره آورده بودند كه دو قسمت جلگه
  . توانست از سلطه گنجه و حاكمان قاجار آن بدور باشد مي

باغ تحولي بزرگ در تاريخ اين منطقه بود چرا كه  تشكيل خان نشين قره
هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و     هايي مهمـي در عرصـه   وز دگرگونيموجب بر
توان دورة برجسته  تأسيس اين حكومت را مي. باغ كوهستاني شد سياسي قره
شهرهاي . باغ دانست قرهآذربايجان و باغ كوهستاني در تاريخ كل  شدن قره

. بـاغ سـاخته شـدند    جديدي در زمان سه نسل از حاكمـان جوانشـير در قـره   
بـي جهـت   . سيقي، اقتصاد و ارتباطات اجتماعي دگرگون شدندادبيات، مو

نيست كه پناهعليخان جوانشير شخصيتي بسيار استثنايي در تاريخ آذربايجان 
باغ و تجربة آن، زمينـه را بـراي    رود چرا كه ايجاد خان نشين قره بشمار مي

ايجاد تفكر استقالل و همچنين تشكيل هويت قـومي و ملـي آذربايجانيـان    
  .   م آوردفراه

  
  خان جوانشير خليل ابراهيم

چهارمين رئيس نامدار ايـل  خان  خليل ق ابراهيم1173/ م 1759در سال 
او در اين راه با مخالفت برادر . باغ را به دست گرفت حكومت قرهجوانشير، 

با استفاده  )خان خليل ابراهيم(خان ابراهيم. بيگ مواجه شد بزرگترش مهرعلي
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م بر اوضـاع مسـلط   1760اري بر برادر چيره شد و در خان آو از كمك اومه
خـان آواري ازدواج كـرده و از ايـن راه     با خواهر اومه ،او در آغاز. گرديد

   .خويشان نيرومندي در بين لزگيان داغستان يافت
دختر مليك شاه نظر حاكم وارندا ) حوري زاد(او همچنين با حور زاد 

ايـن  . ها ادامه داد را دربارة مليك بدين ترتيب او سياست پدر. ازدواج كرد
باعث  اباغ و بويژه مليك يسايي حاكم ديزاق ر هاي قره ازدواج خشم مليك

اين مسئله موجب . چرا كه سونا مادر حورزاد دختر مليك يسايي بود. شد
 ها در يكي از اين جنگ. دشظر نبروز جنگ ميان مليك يسايي و مليك شاه 

. م خاچن بدست مليك يسايي كشـته شـد  مليك ميرزاخان حاك 1775ال سب
مليـك  . حكمراني خاچين برگزيدا به پسر او مليك اهللا وردي ر ابراهيمخان

ت و پنج سال بعد نيز مليك شيوسف حاكم گلستان نيز در همان سال درگذ
ه بـ  ابراهيمخانمخالف هاي  بدين ترتيب نيروهاي مليك. نيا رفتدحاتم از 

   .شدت كاهش يافت
ها را مورد  پيروي از روش پدر، ايجاد اختالف ميان مليك به ابراهيمخان

بـاغ   حمايت قرار داد و همين سياست موجب بروز شكاف ميان ارمنيان قره
ي نيز هركدام به  دو طرف اختالف پيوسته بودند و اين نارمهاي  شيكش. شد

ر اختالفي برسرقدرت بود، بمرور زمـان ريشـه دارتـر    تيشباختالف كه ابتدا 
گـروه اول متشـكل از مليـك    . باغ ظاهر شدند گروه مخالف در قره دو. شد

بودند و گروه  ابراهيمخانشاه نظر و جاثليق وانك يرس مانكاس كه طرفدار 
ريان و جاثليق وانگ گانزاسار كه مخالفين لدوم مليك مجلوم و مليك بيگ

خان بخوبي از اختالفات موجـود ميـان ارمنيـان اسـتفاده      .بودند ابراهيمخان
رت دي رسـيدن بـه هـدف خـود يعنـي تضـعيف قـ       اكرده و از ايـن راه بـر  

    .نمود تفاده ميسباغ ا هاي قره مليك
او را دشمن خـوني  ) م1736-1786(در اين زمان فتحعليخان حاكم قبا 
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بيگ سـه بـار بـه     مهرعلي. كرد بيگ را ياري مي او مهرعلي. دانست خود مي
اي  ي بدون دست يافتن به نتيجهباغ حمله كرده و تا آغدام پيش آمد ول قره

او در تمام سفرهاي جنگي فتحعليخان . بازگشت و به فتحعليخان نزديك شد
خـان حاكمــان   م محمدســعيدخان و آغاسـي 1767در سـال  . حضـور داشـت  

آنـان بـراي   . شماخي از طرف برادرشان فتحعليخان از شماخي رانـده شـدند  
حاكم شـكي متحـد   خان  بازگشت به شماخي با دشمن سابقشان محمدحسن
محمدسـعيدخان در نوخـا   . شدند ولي فتحعليخان آنان را دوبار شكست داد

پسـران  . خان در روستاي كاتاون در كنار كور مخفي شـد  ماند ولي آغاسي
  .محمدسعيدخان نيز به ابراهيمخان پناه بردند

خان به صورت ناگهاني  عبدالقديرخان پسر حاجي چلبي 1779در سال 
ــا را اشــغال و  ــد ســعيدخان را كشــت   نوخ ــن. محم خــان پســر    محمدحس

فتحعليخان و عبدالقديرخان  1784در . باغ پناهنده شد محمدسعيدخان به قره
دام را ويران نموده و محاالت پـايين   آنان آغ. باغ حمله كردند متحداً به قره

خان حـاكم  خان پسر حسين محمدحسن ،ابراهيم خان. باغ را تاالن كردند قره
باغ گريخته و محبـوس بـود، مـرخص     ن قتل پدرش به قرهشكي را كه حي

رسـيدند و   لزگيـان فـرا  . كرده به جار فرستاد تا لزگيان را بـه يـاري بخوانـد   
خـان نوخـا را    در اين زمان محمدحسـن . باغ فراري دادند مهاجمان را از قره

خان  خان و آغاسي محمدحسن. پسرش كشت 7گرفته و عبدالقديرخان را با 
. بيگ را از باكو فراخوانـد  فتحعليخان مهرعلي. ليخان شتافتندبه جنگ فتحع

 1785خـان او را در   زماني كه او به شماخي رسيد، احمدبيگ پسـر آغاسـي  
  . باغ فرستاده شد بيگ با احترام به قره پيكر مهرعلي. كشت
اي كـه در ايـران حـاكم بـود، آگـاهي       ابراهيمخان از وضعيت آشفته   
. شد با استفاده از فرصت قلمرو خود را افزايش دهداز اين رو برآن . داشت

ي پيرامون يورش برد و بسياري ها به سرزمين ،او با ياري نيروهاي داغستاني
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او حتي به جنوب . از آنها از جمله گنجه، شماخي و شكي را تابع خود كرد
اش اسـداهللا   زاده ارس نيز يورش برد و شهر تبريز را تصرف كرده و خواهر

نيروهاي او تا قافالن كوه پيش . عنوان حاكم آن شهر تعيين كرده بيگ را ب
داغ و  ي گنجه، خوي، قـره ها خويشاوندي با خانة او با برقراري رابط .رفتند

حتي به گفتة ميرزاجمـال جوانشـير   . بر قدرت و نفوذ خود افزود ،شاهسون
لكن جاه ، عنوان پادشاهي به خود نداد، ابراهيمخانعليرغم اين كه «باغي  قره

  » .و جاللش، كمتر از پادشاهان ايران نبود
. دشمني با او بپردازنده ي ديگر قفقاز بها كارهاي او موجب شد كه خان

خان كه از وضعيت سياسي ايران و روسيه آگاه بود، برآن شد تا  خليل ابراهيم
قلمرو و قدرت او . براي تحكيم حكومتش به ايجاد روابط با عثماني بپردازد

اي براي پديد آمـدن   باب عالي را جلب كرده و همين موضوع زمينهتوجه 
اين روابط به جايي رسيد كه عثماني در .  روابط سياسي ميان دو طرف شد

  . كرد پشتيباني مي ها خان در برابر ديگر خان خليل بسياري از موارد از ابراهيم
خـود  كوشيدند خوانين قفقـاز را بـه    دولتمردان عثماني تا حد توان مي

بـه عنـوان مثـال    . وابسته كرده و نفوذ خود را در آن سرزمين افزايش دهند
م در  1779ة مـ  27/ ق1193جمـادل االول   10در  ،پاشا والـي چلـدير   سليمان

ي داغستان ها گزارشي از دولت عثماني خواست تا براي بهبودي روابط خان
  . خان كوشش الزم را بكار بندد خليل با ابراهيم

ي قفقاز را بـه سـود   ها ي اختالف و كشمكش ميان خانحكومت عثمان
ديد چرا كه اين موضوع پاي روسيه و ايران را به منطقه باز  منافع خود نمي

ة پاشـا دسـتور داده شـد تـا اطالعـاتي دربـار       از اين رو بـه سـليمان  . كرد مي
جداگانه ة پاشا در دو نام سليمان. چگونگي اين اوضاع گردآوري و بفرستد

   :م به استانبول چنين گزارش داد 1780نوامبر  26 / ق1194ة دعذيق 27در 
قبل ميان فتحعليخان، خانِ زند و حسينخان، خانِ شكي و  ها از مدت«

باغ اختالفات شـديد وجـود    خان، خانِ شوشي و قرهمشيروان با ابراهي
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ابراهيمخان پسر حسينخان را به نحـوي نـزد خـود آورد و بعـد     . دارد
بود تا خانِ باكو را نيز به همان نحو بـه چنـگ    ددزنداني كرد و درص

درنگ با نيروهاي خود  بدين جهت فتحعليخان درصدد بود كه بي. آورد
ان،با تحريك عبدالقادر بيگ، از خ يمهبراابه ابراهيمخان حمله كند ولي 

ـاند  . نزديكان حسينخان و استفاده از غفلت حسينخان او را به قتل رس
حسينخان، بـرادر زنـش نـذيرعليخان اهـل     ابراهيمخان پس از قتل 

شاهسون را با شمار زيادي از سـربازانش بـه جانـب گـيالن و رشـت      
ـاطق     . فرستاد ـايي كـه در من نذيرعليخان پس از تهاجم و ويرانـي ه

در اين بـين بـه   . مذكور به وجود آورد، با اموال زيادي مراجعت نمود
ـار ابرا  ـان او را بـه   علت بروز ناامني و اغتشاش در تبريز، اين ب هيمخ

به دنبال هجوم ابراهيمخان به حوالي تبريز و خوي، . تبريز اعزام كرد
) هراكليـوس (خانِ تبريز يكي از افراد قابل اعتماد خود را نزد اراكلي 

ـان      ـا ابراهيمخ خان فرستاد و از وي خواست تا براي رفـع اخـتالف ب
داغستان  اراكليخان هم كه از نفوذ دولت عثماني در. ميانجيگري كند

ـا  و آذربايجان اطالع داشت، دو نفر را به نام ـارقين و ميـرزا بـه    ه ي ق
ـاني  . عنوان سفير نزد دولت عثماني فرستاد پس از آنكه از دولت عثم

ـان       ـان افـراد را نـزد ابراهيمخ ـار هم خواستار ميانجيگري شد، اين ب
وقوع اين . فرستاده، از وي خواست تا از اين اعمال خود دست بردارد

  1 ».ادث توسط جاسوسانمان تأييد شده استحو
. كشمكش انجاميدة به خاتم ،خان خليل درخواست ايراكليخان از ابراهيم

برسـر حاكميـت بـر گنجـه رقابـت       ابراهيمخـان در اين زمـان ايراكليخـان و   
ي گنجه معموالً ها خان. شدند آنان گاهي نيز با يكديگر متحد مي. كردند مي

محمدحسن خان زياداوغلو به اين رويه پايان . دكردن از گرجيان اطاعت مي
م او توسط برادرش محمـدخان كشـته شـد و در همـين سـال      1780در . داد
آنـان محمـدخان را كـور و در    . باغيان و گرجيان به گنجه حمله كردند قره

بيـگ را از   آنـان بـراي حاكميـت برگنجـه حضـرتقلي     . شوشا زنداني كردند
. كالشويلي را از طرف گرجيان برگزيدندباغ و كيخسرو آندروني طرف قره

                                                 
. وزارت خارجه. وهاب ولية ترجم. قفقاز و سياست امپراتوري عثماني. گوگجه، جمال.  1

 139و 138تهران صص . 1373
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 1783در . مردم ناچار قيام كردند. بار اين حاكميت دوگانه بردوش مردم بود
حـاكم   1785حاجي بيگ زياداوغلو رهبر اين قيام بـود كـه تـا    ق 1197/ م

  . گرجيان، اهالي گنجه را ياري كردة در راندن نمايند ابراهيمخان. گنجه شد
بـاغ دوبـاره    ارمنيـان قـره    ،م1762ترين دوم در قدرت رسيدن كـا ه با ب

هوسپ آرغوتيان . فعاليت خود را براي جلب حمايت روسيه از سر گرفتند
 م1783در ششم آوريـل   .باغ بود اسقف ارمنيان روسيه پيشگام مطالبات قره

پنداشـت،   قفقـاز مـي  ة گريگور الكساندر پوتمكين كه خود را نايب السطلن
كل نيروهاي روسيه در قفقاز ژنرال پـاول سـرگئوويچ   فرماني براي فرمانده 

را از شوشا اخراج كرده و  ابراهيمخانپوتمكين ارسال داشت و دستور داد 
همين فرمان با شرح و بسط بيشتري در دهم . را ايجاد كند ها حكومت مليك

باغ، جاثليق هـوانس، جـاثليق    ي قرهها مليك. ر شدامجدداً تكر 1783ماه مه 
. جاثليق اچميـادزين از اقـدامات دولـت روسـيه اطـالع داشـتند       سار واگانز

بـا هـر دولتـي حاضـر بـه       ،شوشـا ة باغ براي نابود كـردن قلعـ   قرههاي   مليك
. دودر نظر گرفته شده ب 1784وع عمليات تابستان رتاريخ ش. همكاري بودند

باغ به سرپرستي استپان  قرههاي  پيش از موعد عمليات، هيئتي از طرف مليك
قفقاز به هاي  عمليات و توجيه اوضاع سرزمينة ويتيان براي مذاكره درباردا

داويتيـان بـراي خـدمات    . مالقات فرمانده كل قواي روسيه در قفقاز رفتنـد 
  .سرگردي مفتخر شدة از طرف دولت روسيه به درج ،خود

بـاغ، گرجيـان و    هـاي قـره   كه از ايجاد روابـط ميـان مليـك    ابراهيمخان
با تحريك او اومه . ي كندتسه بود تصميم گرفت تا پيشداخبر شدها ب روس
. به گرجستان حمله كرد 1782 با نيروهاي داغستاني در سال) عمرخان(خان 
 ابراهيمخانبدين ترتيب . خان گرجستان را عرصة تاخت و تاز خود كرد اومه

باغ منتظـر تابسـتان    هاي قره مليك. ضرب شستي سخت به گرجيان نشان داد
يكسـال از آن تـاريخ ســپري   . ود قـواي ژنـرال پـوتمكين بودنـد    و ور 1874



 قره باغ نامه     168

 

 1785بـاغ در بهـار    هـاي قـره   مليـك . گرديد ولي از قواي روس خبري نشد
. اطالع داد ابراهيمخانخبرچيني ماجرا را به . اي به كاترين نوشتند پنهاني نامه

ا ا به چنگ آورد و سپس مليك بختام ررنامه  ،او با همكاري جاثليق اسرائيل
ل يآنان نيز مليك بختام را در قلعة اردب. موران ايراني دادأدستگير و تحويل م

مليـك مجلـوم و   . به قتل رسيد 1786جاثليق هوانس نيز در . دزنداني كردن
. مليك آبو در شوشا زنداني شدند ولي توسط دوستانشان فراري داده شدند

مليـك  : نـده بودنـد  باغ تنها دو مليك باقي ما هاي قره بدين ترتيب از مليك
  .  مجلوم و مليك آبو

در اين حمله نيروهاي . ايراكليخان به گنجه هجوم آورد 1784در پاييز 
به خواهش حـاجي  . روسي به فرماندهي سرهنگ بورناشف شركت داشتند

برخي . گرجيان به گنجه ناكام ماندة دخالت كردند و حمل ها بيگ، داغستاني
ا محمدخان را كه در شوشا زنداني بود، ي آذربايجان قصد داشتند تها خان

دسـتور اعـدام  او را    ابراهيمخـان از اين رو . رهانيده و برگنجه حاكم كنند
رحيم خان برادر محمدخان كه او نيـز در شوشـا زنـداني بـود،     . صادر كرد

يك سال بعد ايراكليخان و . بر گنجه حاكم شد 1785توانست بگريزد و در 
باغ قصد داشت تـا جوادخـان را    خانِ قره. كردندبه گنجه حمله  ابراهيمخان

منات باج راضي به اين  5000ايراكلي در برابر ساالنه . بر گنجه حاكم كند
باغيـان   گرجيـان و قـره  . جوادخان راه ناسازگاري در پيش گرفـت . كار شد

جوادخان هـزار اسـير گرجـي را    . گنجه را محاصره كردند 1796دوباره در 
يي بـه  هـا  او گروگـان . منات باج دهد 15000تا ساالنه آزاد كرد و قول داد 

  . باغ فرستاد قره
باغ را از راه  سپاهياني از شيروان و قرهم 1781/ق1195در  ابراهيمخانباز 

برخي مورخـان علـت   . نخجوان براي تصرف شمال خوي و سلماس فرستاد
 1194شـديد تبريـز و پريشـاني مـردم آذربايجـان در      ة اين عمل او را زلزلـ 
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كيلـومتري ارس را محاصـره    4نـازك در  ة بـاغ قلعـ   سـپاهيان قـره  . دانند مي
بيگلربيگي اورميه ياري خان احمدخان دنبلي حاكم خوي از امامقلي.  كردند

امامقليخان با سپاهي از كرد و افشار به خوي آمد و راهي جنگ با . خواست
حاكم در اين جنگ مصطفي خان  1.او آنان را از خوي راند. مهاجمان شد

بـود از بنـد نجـات يافـت و متحـد       ابراهيمخـان سال محبـوس   7داغ كه  قره
بيگلربيگـي تبريـز نامـه    خان به نجفقليخان دراين سال امامقلي. احمدخان شد

كرد ولي حاكم تبريز اين  ابراهيمخاننوشته و او را دعوت به اتحاد برعليه 
  .  درخواست را رد كرد

و كشمكش مدعيان پادشاهي بود، در اين زمان كه ايران صحنه رقابت 
ولي اين . دولت عثماني در قفقاز با نيرومندي كارهاي خود را پيش مي برد

ايراكليخـان حـاكم    ،وضع ديري نپاييد چـرا كـه بـا ورود روسـيه بـه قفقـاز      
گرجسـتان   ،پنهانية ق طي يك معاهد 1197/م1783ژوئيه  24گرجستان در 
معاهده كه به نام گيورگيفسك ناميده اين . روسيه كردة الحماي را رسماً تحت

از ايـن رو  . و همچنـين دولـت عثمـاني را برانگيخـت     هـا  شد، دشمني خـان 
آمادگي خود  ،هايي به سليمان پاشا طي نامه ،ي داغستان و ابراهيمخانها خان

  . را براي يورش به گرجستان اعالم كردند
كوشيد در  مي ابراهيمخان كه در اين زمان نيرومندتر از هميشه شده بود،

 2 .غياب حكومت توانا در ايران، هرچه بيشتر به دولت عثماني نزديك شود

                                                 
 203ص . 1375. تبريز. انتشارت ياران. آذربايجان در مسير تاريخ ايران. فائقي، ابراهيم.  1
  :كند به باب عالي گزارش مي سليمان پاشا موضوع را چنين.  2

اي بـا كـاترين    ماده 13خائن، طي قراردادي ) هراكليوس( خان تفليس يعني آراكلي خان«
اي  دوم امپراتوريس روسيه منعقد كرد، خود را وابسته به روسيه نمود و اين امر طي نوشته

اين . است كه از منطقه اروپا به اين غالم رسيده و فرماني كه صادر شده معلوم گرديده
بنابراين . قرارداد نشان داد كه خان تفليس ديگر از نظر ما به هيچ وجه قابل اعتماد نيست

اي كه براي من فرستاده شده است را ترجمـه كـرده و بـه خـوانين      اي از عهدنامه نسخه
ام كه نظرات خود را  اي ضمن اينكه خواسته طي نامه. داغستان و آذربايجان فرستاده شد
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يك شدن ايراكليخان به روسيه موجب نيرو گرفتن او شـده و نيروهـاي   دنز
در . تاخت و تاز در قفقاز را آغاز كردند ها ياري ارمنيان و روسه گرجي ب

كلي تا نزديكي گنجـه  ژنرال بورناشف فرمانده قوي روس با ايرا 1787سال 
مليك آبو و مليك مجلوم پس از فرار از شوشا به نزد آنان . پيشروي كردند

، مبادرت به ايـن  ابراهيمخانآنان براي دريافت نيرو و مبارزه با . رفته بودند
به آنها قول داده شد چهار هزار سرباز به فرماندهي شاهزاده . كار كرده بودند

  . داده شوداربليان در اختيارشان قرار 
ژنرال بورناشـف  . در همين زمان جنگ دوم روسيه و عثماني آغاز شد

. هاي تحت فرماندهي خود بـه روسـيه مراجعـت كنـد     دستور يافت با هنگ
مليك مجلوم و مليك آبو . ايراكلي با نيروهاي روسيه به گرجستان بازگشت

ها  ني روسپس از شنيدن خبر عقب نشي ابراهيمخان. نيز ناچار همراه او رفتند
ها به تفليس، مادر مليك مجلوم و ساير اعضـاي خـانوادة    و عزيمت مليك

او سـپس  . مليك آبو را به قلعة شوشا برده و به عنوان گروگان نگه داشـت 
سرزمين مليك مجلوم را غارت كرده و رستم بيگ گول ياتاق شوهر خواهر 

ليك آبو نيز جاثليق اسرائيل را به حكمراني آن سرزمين گمارد و به جاي م
  . فرد ديگري را بر سر كار نشاند

آنها هنوز به . مليك مجلوم و مليك آبو مدت زيادي در تفليس نماندند
اي نوشته  آنها به ژنرال آنشف تلكين نامه. كمك قواي روس اميدوار بودند

هاي ژنـرال پـوتمكين در مـورد     و خاطر نشان ساختند كه با اعتماد به وعده
                                                                                                

بنا به پاسخي . توجه آنان را به صداقت نسبت به دين و ايمان معطوف داشتم. نداعالم دار
كه خوانين مذكور به نام من كه توسط خليل افندي يكي از روحانيون فرستاده بودم، آنها 

همچنين از طـرف ابـراهيم   . صادق و وفادار خواهند ماند) عثماني(تا ابد به دولت عاليه 
احمدخان، خان خوي افراد قابل اعتمادي پيش من آمدنـد   باغ و خان، خان شوشي و قره

فرستاده شده بود تا طي مراسمي به ) سلطان عثماني(وسايلي كه از قبل از جانب جهاندار
: منبع » .ي مذكور فرستاده شدها خوانين داده شود توسط همان افراد قابل اعتماد براي خان

 106و 105صص . گوگجه، جمال
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رزه بـا ابراهيمخـان برخاسـتند و در نتيجـه سرزمينشـان بـه       اعزام قوا، به مبـا 
ت و تلفـات فراوانـي   راي مبدل گرديـد و سـاكنين آن متحمـل خسـا     ويرانه
مجدداً از كاترين دوم با شرايط زير درخواست كمك  ،در خاتمة نامه. شدند
  : كردند

كمك نظامي حتمي به ميان اندك، چون در صـورت پيوسـتن   ) الف
ـ  قواي روسيه به قو شوشـي را  ة اي خودي آنها قادر خواهند بـود قلع

البته براي پيش بردن عمليات وجود يك فرمانده قابل . تسخير كنند
  . ضروري خواهد بود

در صورتي كه درخواست آنان مورد موافقت قـرار نگيـرد حـداقل    ) ب
ي خـود بـه نـواحي    ها اجازه داده شود كه با اقوام و ساكنين سرزمين

در . بحر خزر مهاجرت كرده و سكونت گزينند اطراف دربند در ساحل
مسكوني، مايملك آنان محسوب گشته و هاي  صورت موافقت سرزمين

  1. شناخته شوند ها وراث آنها صاحب اختيار قانوني آن سرزمين
هـا و همچنـين مـأمور     در اين اثناء استپان داويتيان كه نماينـدة مليـك  

ها اعزام  يي براي ياري مليكها بود، از پوتمكين خواست نيرو اجرايي روس
ژنرال روسي وعدة مساعد داد ولي به دليل اشتغال روسيه به جنگ بـا  . كند

اي  هپنهاني نام ابراهيمخان. دوز اولويت برخوردار نباباغ  روسيه موضوع قره
به ايراكلي نوشت و از وي خواست تا مليك مجلوم و مليك آبو را دستگير 

زار خانوار ترك هد موجبات بازگشت سه و تحويل دهد و در عوض قول دا
مين بوچالو گرجستان ساكن كرده و سپس فراري زكه آنان را قبالً در سر(را 

. فراهم كنـد  )باغ سكونت گزيده بودند عسكران قرهة قلعة محدود رداده، د
   .از محتواي نامه باخبر شدند و به گنجه نزد جوادخان رفتند ها مليك

داده و در سال  يحاني سركيس را از شوشا فراردر روارمنيان توانستند پ
ل كـرد و بـرايش   اگرمـي اسـتقب  ه جوادخـان از وي بـ  . به گنجه ببرنـد  1790

گنجه شد و ة بدين ترتيب سركيس اسقف ارمنيان ناحي. مقرري تعيين نمود

                                                 
   . 69و  68صص . همان. ملوك خمسه. رافي.  1
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در ايـن زمـان   . وانگ گانزاسار به صورت متروكه و خالي از سكنه درآمد
يكي سيمون در يرس : بود ابراهيمخانورد حمايت باغ داراي دو جاثليق م قره

هـاي مسـتقر در گنجـه بـا      مليـك . مانكاس و ديگري اسـرائيل در گانزاسـار  
م بـا انجـام مراسـم    1794پـدر روحـاني سـركيس را در     ،موافقت جوادخان

  . تحليف به جاثليقي ناحيه برگزيدند
 هـاي  سـتان در اثـر سـختگيري   خانوار از مـردم سـرزمين گل   500تعداد 

. خان موطن خود را رها كرده و بـه ناحيـة گنجـه مهـاجرت كردنـد     ابراهيم
در همين . جوادخان آنان را در شاموكي كه تحت حمايت او بود، سكني داد

زمان نيـز تعـداد هـزار خـانوار از سـرزمين جرابـرد بـه گنجـه وارد شـده و          
 .مستقر كرد) شامشاديل يا شمس الدين(جوادخان آنها را نيز در شامشادي 

. هـاي خـود قـرار گرفتنـد     مهاجرين در سرزمين جديد تحت اختيار مليـك 
هاي خودشـان واگـذار    جوادخان مصلحت ديد ادارة امور آنها را به مليك

آنهـا در  . او مليك مجلوم و مليك آبو را بر افراد خـود حـاكم كـرد   . كند
  . گنجه به عنوان ميهمان به زندگاني پرداختند

، گنجه به ابراهيمخانهاي مخالف  ز مليكبا حمايت گستردة جوادخان ا
جوادخان قصد داشت به ياري . باغ تبديل شد مركز تجمع دشمنان خانِ قره

ــراهيم خـان بـر قـره        مليـك  . بـاغ پايـان دهــد   هـاي ارمنـي، بـه فرمـانروايي اب
با  دهاي گلستان و جرابر خان براي جلوگيري از اتحاد مردم سرزمينابراهيم

اهالي گلستان را به . نتقال ارمنيان هم مرز گنجه كردگنجه، اقدام به نقل و ا
ناحية خاچن و ساكنين جرابرد را به ديزاق نقل مكان داد و بدينسان آنها را 

اين اقدامات مانع از حمالت پي در پي ارمنيان از گنجه به . پراكنده ساخت
ها را دلي طلبه، تولكو آرزومان و زرگر ملكوم  اين يورش. شد باغ نمي قره

اين حمالت در نهايت موجب قطع عبور و مرور بر روي . كردند رهبري مي
  . رودخانه ترتر و در نتيجه توقف رفت و آمد به ناحيه گنجه شد
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ابراهيمخان چندين بار به جوادخان مراجعه كرده و درخواست كرد تا 
او حتي پيشنهاد . باغ آشتي دهد او مليك مجلوم و مليك آبو را با خانِ قره

. هاي پدري خود بازگردند و به حكومت بپردازند ه آنها به سرزمينكرد ك
ها وعده هاي او را توطئه دانسته و از قبول آن خودداري كردند ولي  مليك

آشتي هنگامي ميسـر اسـت كـه ابراهيمخـان از     : در عوض به او پيغام دادند
هاي  باغ خارج شده و همانند اجداد خود در دشت قلعةشوشا و سرزمين قره

   .اين پيشنهاد به معناي ختم مذاكرات بود. جوانشير بسر برد
ها در گنجه و همچنين اتفاقات ديگر آغازگر روندي بود  تجمع مليك

 1791در سال . و در نهايت مرگ وي انجاميد ابراهيمخانكه به افول قدرت 
قدرت رسيدن پناهخان و ه وي نقشي بزرگ در ب. تشرگذدمليك شاه نظر 

باغ ايجـاد   هاي قره شكافي كه او در ميان مليك. داشت مخانابراهيهمچنين 
 ابراهيمخان. ايش دهندزاف اكرده بود، به ايندو كمك كرد تا قدرت خود ر

 هشـا مليك  .راند از طريق وي پيش مي ها ا بر مليكراصوالً حاكميت خود 
. گير داشتد، حسين سوم، جهانبخش و جهانجمشيهاي  نامه نظر چهار پسر ب

د پـس از مـرگش   وي فرزنـدان خـ  تابراهيمخان را به سرپرس ،اه نظرمليك ش
اش  به جانشيني ،داند انتخاب و توصيه كرده بود هركه را كه خود صالح مي

زنـش حـورزاد   ة بـه توصـي   ابراهيمخانجمشيد پسر ارشد بود ولي . برگزيند
  . ه جانشيني برگزيدرا ب) برادر تني حورزاد(جمشيد، حسين ناتني برادر 

ران يمراجعه به دربار ا جهانبخش با. مسئله باعث بروز اختالف شداين 
بيشتر از همه . فرمان حكومتي را دريافت كرد و ادعاي جانشيني پدر را كرد

گرفـت  او تصـميم  . جمشيد پسر ارشد مليك شاه نظر از خـان رنجيـده شـد   
يه نان بر علآ اباغ احياء كرده و ب ي قرهها مليك ابرخالف پدر، روابطش را ب

ــاجرا. متحــد شــود ابراهيمخـان  ــه همــين م ــول حاكميــت    اي مقدم ــراي اف ب
از طولي نكشيد كه مليك رسـتم كـه حكومـت جربـرد را      .شد ابراهيمخان
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اش به مصطفي خان حاكم  دريافت كرده بود، با اعضاي خانواده ابراهيمخان
مصطفي خان او را پذيرفت . باغ پناه برد شماخي و يكي از دشمنان خانِ قره

جمشيد پسر مليك شاه . آغاز كرد او مليك رستم از آنجا حمله به شوشا ر
ظر پنهاني با مليك رستم، مليك آبو و مليك مجلوم روابط محرمانه برقرار ن

را به اطـالع مقامـات عثمـاني بـه ويـژه      اوضاع قفقاز ان مرتباً خابراهيم. كرد
در  يدخالتي جد عثمانياما  1.رساند فرمانداران چلدير، ارزروم و قارص مي

   .اين عرصه نداشت
  

  حمالت آغامحمدخان قاجار به قره باغ
فرزند محمدحسن خان در ادامة تالش قبيلة قاجار بـراي    امحمدخانغآ

در را قـدرت  قدرت  يابي توانست از مرگ كريم خان زند بهـره جسـته و   
 .ق به آذربايجان يورش آورد 1206/ م 1792در سال او . يردايران به دست گ

                                                 
اي بود كه حتي در كار تعيين پادشـاه ايـران نيـز     گونهه ان در اين زمان بخقدرت ابراهيم.  1

م بـه   1783سپتامبر  12/ق 1198محرم  13محمودپاشا در گزارش مورخ . كرد دخالت مي
ند ك خان، خان دربند شخصي را علم كرده و ادعا مي فتحعلي« :نويسد باب عالي چنين مي

كه وي از نسل پادشاهان ايران است و او را بر تخت سلطنت ايران خواهد نشاند و با اين 
هنگام ورود به محلي . است  بهانه سربازانش را گرد آورده و به جانب اردبيل حركت كرده

خان، خان شوشي و خدادادخان تبريزي و احمدخان، خان خوي و  نزديك اردبيل، ابراهيم
خان گفتند كه چنين شخصي مناسب با سلطنت  ا ارسال پيام به فتحعليديگر خوانين نيز ب

. خان، باالتفاق به تبريز هجوم بردند ايران است و خداداد، امير تبريز نيز با توافق با فتحعلي
. اي زيادي را به قتل رسانده و اموالشان را به غارت بردند عده  در اثناي اين تهاجم خوانين

خـان را مغلـوب    خان، خان شوشي متحد شده، فتحعلـي  ابراهيماحمدخان، خان خوي و 
خان به  ابراهيمخان با ايراكلية ميان 1785و  1784ي ها در سال »..كرده، وارد تبريز شدند

باغ بود، با نيرويي فراوان به گرجسـتان   خان آواري كه برادر زنِ خان قره اومه. هم خورد
يكسال . جيان را مورد قتل و چپاول قرار داداو دژ سيقناق را تصرف كرد و گر. حمله كرد

درون دژ يكي از شاهزادگان گرجي به نام آباشيدزه با . بعد او دژ واخان را محاصره كرد
او سپس يكي . نمود ها خان دژ را تصرف كرده و چپاول اومه. خود پناه گرفته بودة خانواد

باغ نيز آن دختر را  قره خان . ستاداز دختران آباشيدزه را با مقداري هديه نزد ابراهيمخان فر
 .   به عقد خود درآورد و از او صاحب يك دختر و يك پسر شد
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ة همـ . بـاغ گريخـت   شكست خورد و به قره ،صادقخان شقاقي حاكم سراب
  . حكام آذربايجان ابراز اطاعت كردند

ة ، بـه گفتـ  قاجـار را شـنيده بـود    ي خـانِ  ورابراهيمخان كه وصـف دال 
ساروي پيشكش فرستاده و پيري و شكستگي را بهانه ساخته و نزد شاه نيامد 

ال خجسته عذرپذير گرديده اعليحضرت جمشيد شوكت به اقتضاي خص«و 
   ».حكم به احضارش نفرمودند

و بـه   هزار سپاهي را به فرمانـدهي سـليمانخان   6قاجار  چندي بعد خانِ 
خان  خان اوصانلو حاكم خمسه و علي همت همراهي سرداراني چون عبداهللا

بـه  . بـاغ گسـيل كـرد    بـه قـره  كوليايي و عسكرخان افشار ارومي از اصفهان 
ر داده شده بود اگر كار برجنگ  قرار گرفت، از نيروهاي سليمانخان دستو
وقتي كـه سـليمانخان   . هزار سپاهي را بسيج و اقدام نمايد 16آذربايجان نيز 

نخجواني،  عليخانوارد تبريز شد، صادقخان شقاقي، نصيرخان شاهسون، كلب
اي  محمدخان ايرواني، جوادخان زياداوغلو، احمدخان جوانشير مقدم مراغه

باغ  قره خانِ . پاشا حاكم بايزيد نزد وي آمده و اظهار اطاعت كردند حاقو اس
ابواب استطراب «ديد، دو نفر را نزد سردار فرستاده و  كه وضع را مناسب نمي

سردار فرسـتادگان را مـورد نـوازش قـرار داده وطـي       ».و استصواب گشود
از خواندن نامـه،   پس خان 1.باغ را به فرمانبرداري فراخواند قره اي خانِ  نامه

                                                 
الخوانين خوانا ة و اتخذاهللا ابراهيم خليال از صفحه احوال آن عمد هوقدچون مص« :متن نامه.  1

و وجوه آذربايجان را روي خدمتكاري به آستان اين پادشاه و عزيز كرده ملك تواناست 
ذا مي بايد كه آن شهامت پناه نيز تابع و متبع شوند كه افمن يهدي لي الحق ان يتبع ، له

، واالّ طالي جام طال و صهباي مينايت بـه سـنگ   »ره چنان رو كه رهروان رفتند«مصرع 
ت بـه شـرنگ   دحادثه و جنگ ريخته و از دست يغماگران ترش روي كوي شاهي شـه 

  .آميخته خواهد شد
  »كه توشيشه بارداري و نه اي حريف سندان  نشوي دال مقابلبه بتان آهنين دل 

. »ابراهيمي كه خدا او را به مقام دوستي برگزيده است«  -» واتخذاهللا ابراهيم خليالً« ة آي
آيا كسي كه خلق را به حق » «افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع«ة آي. 125ة آي. نساءة سور
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استنباط و فهم كرد كه از حصارهاي حجري و حصون شوشي چه آمد كه «
  شوشي شيشه نمون آيدة از قلع

  دلم ضعيف و زهر سوي مالمتي چكنم
  ».روم سنگ است كه شيشه نازك و هر سو كه مي

پسرعموي خود عبدالصمدبيگ و يكي از نزديكانش را به نام ميرزا ولي 
قاجار فرسـتاده و   نزد خانِ  »ضراعت ادا«اي  با نامهوگان بهارلي به عنوان گر

مستدعي شد كه زمستان آن سال به ترتيب و تهيه اسباب سفر و تنقيح امرو «
ه بپذيرفته و  ها آغامحمدخان با بودن گروگان 1».واليت خود مرخّص  باشد

   .جنگ لطفعليخان زند شتافت
ق بـه   1208/م1794بسـتان  قاجار شهر كرمان را در تا هنگامي كه خانِ  

. باغي گريختند ي قرهها گروگان ،محاصره درآورده بود، درگيرودار جنگ
در روسـتاي   ،سواران. سواراني از پي آنها راهي شدند ،قاجار به فرمان خانِ 

آنها عبدالصمدبيگ را سربريده و ميرولي . سرچم زنجان به فراريان رسيدند
بـاغ فرسـتاده و    ن ايلچيـاني بـه قـره   آغامحمـدخا . بهارلي را دستگير كردنـد 

بـاغ نيـز بـا صـراحت و گسـتاخي       قـره  خـانِ  . ي ديگري خواسـت ها گروگان
ق ابراهيمخان علم عصـيان   1209ة در سن«درخواست او را رد كرد و حتي 

برافراشته خراج معمول را به دربار سعيد شهيد آغامحمدشاه طـاب اهللا ثـراه   
ر داد تا ميرزا ولـي بهـارلي و ديگـر    آغامحمدخان نيز دستو ».ارسال نداشت

ه توپ گذاشته و بـا شـليك گلولـه بـ    ة دستگيرشدگان را در تهران در دهان

                                                                                                
ساروي، محمدفتح اهللا  :منبع  35. يونسة سور» كند، سزاورتر به پيروي است؟ رهبري مي

  242ص . همان ).احسن التواريخ(تاريخ محمدي . بن محمدتقي
ة خان جوانشير كه يكي از خوانين مشـهور  خليل ابراهيم«: نويسد موالنا محمد ساروي مي.  1

ا منزلت ساكت شده ، مقآذربايجان بود رو به آستان جاللت بنيان نياورده، حضرت ثرية مد
ة كه شايد رفته رفته بيايد و جبه او را مسكوت عنه انگاشتند و متعرض احوال او نگرديدند

دسـاروي، محمـدفتح اهللا بـن    » .تَخَضّع به آستان منيع سـايد ة رفيع و ناصية تَخَشُّع به س
 240ص . همان. محمدتقي
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  1.اي فجيع كشتند گونه
از ايراكليخـان   ،اي آغامحمدخان طي نامه ،ق 1209/ م 1795در آوريل 

او تهديد كرد در غير اين . حاكم گرجستان خواست تا از ايران اطاعت نمايد
ايراكليخـان كـه توصـيف    . قام سختي از گرجيان خواهد گرفتانت ،صورت

هراسان از كاترين دوم  ،قاجار و ماجراي كرمان را شنيده بود رحمي خانِ  بي
ابراهيمخـان نيـز كـه خطـر را     . مپراتوريس روسيه درخواسـت يـاري كـرد   ا

ــاني ازجملـه مل  احسـاس مــي  ــكــرد، ايلچي ك جمشــيد و يــك يوســف، ملي
ايلچيـان بـا خبرهـاي خـوش     . را به روسـيه فرسـتاد  ميرزامحمدقلي ساعاتلي 

  . بازگشتند
ياري روسيه موجب شد تا ايراكلي خان ، محمدخان والي ه اميدواري ب

خان با يكديگر پيمان بستند  خان حاكم شيروان و ابراهيم ايروان، ميرمصطفي
روزها سپري شد ولي خبري از نيروهاي . كه در جنگ به ياري هم بشتابند

هايي را براي  اين بار به دولت عثماني متوسل شده و نامه ها خان. روسيه نشد
پس از مذاكراتي كه در استانبول در مورد درخواست . پاشا فرستادند سليمان
انجام شد، عثماني به اين نتيجه رسيد كه كمك نظـامي بـه آنهـا بـه      ها خان

 دشمن خونيِ(صالح نيست چرا كه آغامحمدخان در حال جنگ با روسيه 
ي قفقاز نيز به آنها اطالع داده ها با اين وصف در پاسخ خان. است) عثماني

                                                 
به همراه شاه به  ق.ه1208در . ق به عنوان گروگان فرستاده شد.ه1207عبدالصمدبيگ در .  1

مهدي بامداد در شرح حال رجال ايـران او در  ة به گفت. كرمان رفت و در آنجا گريخت
در كتاب منتظم ناصري محل دستگيري او . تهران دستگير و به امر آغامحمدخان كشته شد

حوالي زنجـان ذكـر    الصفاءة روضحدود تهران، در ناسخ التواريخ حوالي آذربايجان و در 
موالنا ساروي، عبدالصمدبيگ پس از فرار از كرمان، چون به ميان ايل ة به گفت. شده است

مأموران دستور كشتن او را نداشتند از اين رو . شاهسون رسيد، سعي كردند او را بگيرند
اسبش را نشانه رفتند ولي گلوله به ران عبدالصمدبيگ و سپس اسب خورد و راكـب و  

ساروي، محمدفتح اهللا :  ك.ن. ده و به شيراز فرستادندسر اورا بري. مركوب از پا درآمدند
  257ص . همان. بن محمدتقي
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برد  شد كه چون دولت عثماني در حال حاضر با ايران در حال صلح بسر مي
و آغامحمدخان دست به اقدامي كه مغاير با صلح فيمابين باشد نزده اسـت،  

  . ان نيستنظامي در حوالي مرزهاي ايرة لذا دولت عثماني مايل به مداخل
كـرد، بخشـي از ايـالت     بيني مي باغ كه جنگي خونين را پيش قره خانِ 

باغ فرسـتاد   ي قرهها باغ را به گرجستان، شيروان، مرز عثماني و كوهستان قره
از اين  ،اي به صدراعظم عثماني او طي نامه. تا از صحنه جنگ به دور باشند
دولـت  . اني بپذيرنـد باغي را در خـاك عثمـ   كشور خواست تا مهاجران قره

يي براي فرماندهان مرزي در مـورد پـذيرفتن مهـاجران    ها عثماني نيز فرمان
  1 .ديد ارسال شد، چون تسليم آنها را در شأن خود نمي

بـا   ،ق 1209/م1795روز پس از نوروز سـال   53سرانجام آغامحمدخان 
دستور  پيشتر ابراهيمخان. باغ روان شد سوي قرهه هزار سپاهي از تهران ب 60

دستور داده شد تا سـليمانخان بـه   . داده بود تا پل خداآفرين را ويران كنند
ارتش ايران به سختي و با ياري . ياري سربازان بروجردي پل را تعمير نمايد

آغامحمدخان پـيش از عبـور از رود   . گرفتن از زورق از رود ارس گذشت
را به اطاعت از نها باغ صادر كرد و آ هاي قره ارس فرماني براي كلية مليك

ي اعمالش برساند و امخان را به سزياو وعده داد كه ابراه. اندوخويش فراخ
د داشـت بـا جلـب همكـاري     صاو ق. برقرار كند ار ها اختيارات سنتي مليك

پـس از مشـاره بـا يكـديگر،      هـا  مليك. را ببندد ها راه نفوذ روس ها، مليك
با ابراهيمخان متحد گرديده همگي به استثناي مليك مجلوم تصميم گرفتند 

بـو بـا   آمليك جمشيد شاه نظريان و مليك . و با آغامحمدخان مبارزه كنند

                                                 
ما نسبت به حكومت عثماني كـه از ديربـاز تحـت    «: باغ چنين آمده بود قره  خانِة در نام.  1

  اينك قزلباشي به نام آغامحمدخان كه در ايران ظهور كرده. حاكميتش قرار داريم وفاداريم
و گرجستان خواهد ) ايروان(باغ نوبت به اريوان پس از قره. ه ماستاست درصدد حمله ب

بنابراين به ما كمك كنيد، بويژه براي قبـول مهـاجراني كـه وارد اراضـي عثمـاني      . رسيد
 ».اند، فرامين الزم براي واليان مرزنشين صادر كنيد گرديده



 179     ها،  حاكميت مستقل  نشين عصر خان

 

  . ز قلعه پرداختنداابراهيمخان به دفاع  اشوشا شده و بة افراد خود وارد قلع
باغ  قاجار خبردادند كه ايالت و ارمنيان قره پس از عبور از ارس، به خانِ

خان بـا نيروهـايي    به دستور شاه، مصطفي. اند تهدر قپان و خربرك پناه گرف
اسـير كـه    500نيزه سـر و   106سپس با . برسرآنها تاخته و تارومارشان كرد

قاجـار در   خـانِ  . قاجـار بازگشـت   بيشتر زنان و كودكان بودند، به نزد خـانِ 
هزار سپاهي به سوي دژ  10خان را با  سليمانخان و مصطفي ،نزديكي شوشا

 .باغي درگيـر شـدند   اين سپاه در بين راه با قراوالن قره 1 .شوشا گسيل كرد
ــران  . دژ گريختنـد  هبرخـي از قـراوالن كشـته شـدند و ديگــران بـ      ارتـش اي

  . سررسيد و دژ را در ميان گرفت
سپاهي كه دژ شوشا را محاصره كرده بود، ستون مركزي ارتش ايـران  

بـه  . ه بودنـد بود چراكه واحدهاي ديگري به ايروان و شـيروان گسـيل شـد   
قاجـار بـه بررسـي ديوارهــا و     محـض اينكـه دژ بـه محاصـره درآمــد خـانِ     

شوشا مشكل بـود ولـي او انديشـيد كـه     ة محاصر. استحكامات دژ پرداخت
. هرگاه به محاصره ادامه دهد، برشوشا نيز مانند كرمان دست خواهد يافـت 

 موجـود در شـهر و تعـداد   ة وضع شـهر، مقـدار آذوقـ   ة اطالعات وي دربار
ارتش ايران مـدتي  ة توپخان. باغي، اطالعاتي ناقص و كلي بود نيروهاي قره

اي دربرنداشت چرا كه ديوارهاي دژ  ديوار دژ را كوبيد ولي اين كار نتيجه
. از اين رو فرمان قطع آتش براي توپخانه داده شـد . ناپذير بودند بسيار خلل

كندن تونلي زيـر   ي ممكن از جمله بستن راه آب مورد نياز دژ،ها راهة هم
  .بررسي شد ولي هيچكدام عملي نبود.. ديوار دژ و

هنگامي كه شهر در محاصره  .تصميم گرفته شد كه محاصره ادامه يابد

                                                 
هزار  5خان را با  ، مصطفيشدگان شوشا ببندند را بر محاصره ها قاجار براي اينكه راه خان.  1

خان را با نيرويـي ديگـر بـه تخـت      و رضاقلي) كيلومتري شوشا 18( سپاهي به عسكران
ـ  .ناسـخ التـواريخ  . الملك سپهر، ميرزامحمدتقي لسان: ك.ن .طاووس فرستاد كوشـش  ه ب

 40تهران ص. 1337. اميركبير.نگير قائم مقاميهاج
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ق فرارسيد و مردم داخل دژ به عـزاداري امـام    1210بود، ماه محرم الحرام 
 قاجار از روي بلندي و با دوربين خود، خانِ. و يارانش پرداختند) ع(حسين
اي از  او در روز عاشـورا دسـته  . هاي عزادار داخل دژ را مشاهده كرد دسته

شهيدان هاي  و زخم ها عزاداران را ديد كه بدن خود را براي يادآوري رنج
گفته شد كه شوشا بخـاطر ايـن   . كربال با خنجر و كارد زخمي كرده بودند

  . رسم شهره است
هـاي شوشـا گشــوده    هق ناگهــان درواز1210محـرم   13در بامـداد روز  

جنـگ  . خان با سـواران خـود بـه ارتـش ايـران يـورش بـرد       شدند و ابراهيم
مالنصرالدين را ة قاجار دستور داد تا توپخانه درواز خانِ . شديدي درگرفت

خـانِ  . باغ بـه دژ بسـته شـود    قره مورد هدف قرار دهند تا راه بازگشت خانِ 
ي خود به دژ بازگشت و دستور اين وضع به تندي به نيروهاة باغ با مشاهد قره 

در اين جنگ چند ساعته نزديك به هزار نفر از هر . ها را ببندند داد تا دروازه
ــدند   ــته ش ــرف كش ــده و در حضــور      110. ط ــارت درآم ــه اس ــر نيــز ب نف

اي بـه ابراهيمخـان    قاجـار نامـه   روز بعد خـانِ  . آغامحمدخان به قتل رسيدند
  :نوشته و در آن چنين گفت

  »هول و هرب طريق خدمت گير و از همين رنج و تعب برآي چند از اين«
  :بيتي از سيد محمد عرفي شيرازي آورد ،همچنين در نامه

ـارد« ـار  ز منجنيق فلك سنگ فتنه مـي ب   »تو ابلهانه گريزي به آبگينه حصــ
بـاغ در جـواب    قـره  و وزيـر    1مال پناه واقف شـاعر نامـدار آذربايجـان   

                                                 
روسـتاي صـالحلي قـازاخ و    ة ، زادباغي ر قرهشاعر مشهو )م 1717-1797( مالپناه واقف.  1

بازمانـده از  ة نام پدر او مهدي اوغلو بود كه اكنون نيز خانواد( .بود شاگرد شفيع افندي
جـواني را در  ة او دور .)انـد  واقف همين نام را به عنوان نام خانوادگي خود حفظ كـرده 

وز نابساماني درسرحد م با بر1759/ق1176پريشاني ناماليمات روزگار گذراند و درسال 
در اين كوچ . باغ شد گرجستان براي كسب معاش و گريز از خطر، همراه خانواده عازم قره

م 1707زايش (دوستش ميرزا ولي ودادي پسر بايرام خان بهارلو شاعر بزرگ آذربايجان 
آنهـا چنـدي در ايـن    . نيز همراه او بود) م روستاي شيخلي1809مرگ  -روستاي شمگير

درايتش به ابراهيم خليل خان نزديك شد و به ة واقف در ساي. ي يار و ياور بودسرزمين ب
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  »دارد شيشه را در بغل سنگ نگه مي  دانم ست كه من ميگرنگهدار من آن ا«
قاجار برآن شد تـا بـا تهديـد     بدين ترتيب كاري از پيش نرفت و خانِ 

كـه بـه اسـارت    (بـاغ   قـره  گـان خـانِ    جان محمدبيگ و اسدبيگ بـرادرزاده 
، او را وادار بـه تسـليم نمايـد ولـي يكـي از      )ارتشيان ايران درآمـده بودنـد  

باغ داشت او را  قره دوستانه با خاِن ة قاجار كه رابط رقليخان سردارانش بنام پي
اي  بـاغ مـردي اسـت بـا اراده     قره گفت كه خانِ  اواز اين كار منع كرد و به 

او اجازه خواست تا براي مذاكره به . شود راسخ و با اين تهديدها تسليم نمي
  .با پيشنهاد موافقت شد و او به دژ رفت. داخل دژ برود

به او پيشنهاد كرد كه اگر خانِ  ،خان خليل خان در ديدار با ابراهيمپيرقلي

                                                                                                
او در مقـام  . منصب ائشيك آغاسي رسيده و سپس سمت وزارت وي را برعهده گرفت

ابراهيم خليل خـان بـا   . خان، اقدامات بسياري در شوشا انجام داد خليل وزارت ابراهيم
مختلف  يها بوغ و استعداد كم نظير او در زمينهاز ن ها گماردن واقف به وزارت خود، سال

واقف هـم شـاعر بـود و در بسـط     . باغ سود برد استفاده كرده و در پيشرفت و تعالي قره
كوشيد و هم سياستمداري بود كه به تحكيم روابط سياسي با مراكز  ادبيات و فرهنگ مي

گسيل سفيران و . اشتارتباط د... مهمي چون سن پترزبورگ، تفليس، تهران و استانبول و
آدولف برگر خاورشناس آلماني . گفت همه تحت نظر مستقيم او انجام مي ها ها و پيام نامه

در اين زمان شـهر شوشـا از هـر جهـت پيشـرفت      «: نويسد كه شوشا را ديده است، مي
واقف خود بـر كـار بنايـان    . شد ي بزرگ ساخته ميها زير نظر واقف ساختمان. نمود مي

يش ها بيني تمامي پيش. او در ستاره شناسي نيز استعداد خود را نشان داد. دكر نظارت مي
واقـف پـس از   . او تيراندازي ماهر و معماري توانا بـود » .خسوف درست درآمدة دربار

% 70. بخشـيده اسـت   هـان فضولي بزرگترين شاعري است كه آذربايجـان بـه ادبيـات ج   
ة خالقيت واقف در سرودن شعر، نقط .هستند) هجايي 11دو بيتي (شعرهاي واقف قوشما 

او در سرودن شعر كالسيك شرق مهارت . عطفي در تاريخ شعر و ادب آذربايجان است
ي غزل، مخمس، مستزاد و ساير انداع شعر، آثار ارزشمندي خلق ها كامل داشت و در قالب

ادب  شـهرت . انـد  او را سلسله جنبان و بنيانگذار شعر نو آذربايجان ناميده. كرده است
ي اطراف ها پروري ابراهيم خليل خان چنان پيچيده بود كه برخي فرهيختگان از سرزمين

ا رضـا   در قره) مفتون(آمدند مثالً زماني كه عبدالرزاق دنبلي  باغ مي نيز به قره باغ بود، ملّ
باغ آمد و از وي خواست تـا بـه خـان     شفاي تبريزي از شعرا و فضالي آن عصر به قره

چون خان از يـيالق بـه شوشـا    . اي در اين باب به خان نوشت نبلي رقعهد. معرفي شود
  . را تكريم و تعظيم فراوان نمود) مالرضا(بازگشت، موالنا 
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ي ابراز فرمانبرداري كند، يقاجار نوشته و با ارسال هدايا اي به خانِ  باغ نامه قره 
قاجار  دارد در غيراين صورت خانِ  شوشا دست برمية ارتش ايران از محاصر

د آورد كه در كرمان رحمي تمام بر سر شوشا همان خواه با سرسختي و بي
باغ از پايمال شدن حيثيت خود در نزد مردم بيمناك بود، ولي  قره خانِ . كرد

به پيشنهاد پيرقليخان دستور داد تا دو نفر از عالمـان دينـي شوشـا نـزد وي     
چـون در آن  . پيرقليخان با آنان سخن گفت و آنهـا را راضـي كـرد   . آمدند

عـالم دينـي در مجـالس شـهر      هنگام مـاه سـوگواري شـيعيان بـود، آن دو    
فداكاري ابراهيمخان را در راه حفظ مردم شوشا با فداكاري شهداي كـربال  
مقايسه كرده و گفتند كه شهداي كربال در راه دين جان خود را فدا كردند 
و اينك خان نيز در راه حفظ جان، مال و ناموس مردم غرور خـود را فـدا   

قاجار نوشته و اينگونه بيان كرد  به خانِ اي  سرانجام ابراهيمخان نامه .كند مي
  :كه

چندين هزارتومان وجه نقد پيشكش و يك نفر ولد خود را به گرو به « 
دهم كه اكنون از سر اين پيـر   خديو كيومرث كش فريدون فش مي

ـار مـروت     شكسته گذشته تا رفع وحشت و خشيت گرديده رو بـه دي
  » .بنيان آورم

در حالي كه كفن پوشيده بود، بر باالي ديوار باغ  قره محرم خانِ  19روز 
قاجار مطالب نامه را تكرار  زبان تركي خطاب به خانِ ه او ب. دژ پديدار شد

مترجمان سخنان او را براي آن دسته از سربازان ايراني كه زبان تركي . كرد
افراد ارتش ايران فهميدنـد كـه   ة بدين گونه هم. دانستند، ترجمه كردند نمي

گفـت كـه    نخست ميآغامحمدخان . كند باغ اظهار فرمانبرداري مي رهق خانِ 
اين مسئول در حضرت ما وقتي مقبول و اين مأمول در خدمت ما زمـاني  «

 »قرين حصول خواهد گرديد كه خودآمده سر به آستان جهانيان مالذ گذارد
به يكي از افرادش دستور باغ را پذيرفته و  قره ولي با شفاعت درخواست خانِ

. باغ بگويد كه او و مردم شوشا بخشيده شـدند  قره داد با صداي بلند به خانِ 
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بدين ترتيـب  . هدايا پذيرفته شده و ماليات شوشا بايد هرساله پرداخته شود
  .شوشا پايان يافتة روز 33ة محاصر

باغ به اطراف رسـيد، محمـدخان ايروانـي بـا      قره چون خبر اطاعت خانِ
زياداوغلو با هزار تـن مـالزم و پيشـكش     ي خوب و جوادخانهاي پيشكش

مليك اسماعيل از رؤساي ارمنيان با  مرغوب و مليك مجنون، مليك قلي و
نفر نوكر و پيشكش وارد ركاب آغامحمـدخان شـده و ابـراز اطاعـت      600

قاجار پيشنهاد كرد براي جلوگيري از اتالف  خانِمجلوم به مليك  .كردند
به تفليس حمله كند زيرا پس از مدتي  وقت، محاصرة شوشا را رها كرده و
ارتش . آغامحمدخان اين فكر را پسنديد. قلعه خودبخود تسليم خواهد شد

  . سوي تفليس رهسپار شده محرم ب 23ايران 
باغ باقي  هزار نفر از ارتشيان خود را در قره 3 ،قاجار براي احتياط خانِ 

بـا ايـن   . يران حمله نكندباغ از پشت سر به ارتش ا قره گذاشت تا مبادا خانِ 
باغ طبق عهدي كه با ايراكليخان بسته بود، او را از راهي شدن  قره حال خانِ 

را به ) تفليس(رور ارتش ايران دارالس. ارتش ايران به سوي تفليس آگاه كرد
مليـك مجلـوم در    .رور كرده و گرجيان را به خاك و خـون كشـيد  دارالشَ

هر زمان مايل : جار به او سه امتياز دادشاه قا. كشتار گرجيان شركت داشت
هرچـه درخواسـت كنـد    . تواند به دربـار ايـران رفـت و آمـد كنـد      باشد مي

  . خزانة دولتي تحت اختيار او خواهد بود. برآورده خواهد شد
مليك مجلوم تنها از شاه ايران خواست قلعة شوشا را با ابراهيمخان نابود 

شاه پذيرفت ولي . ات سنتي ابقاء كندها را با اختيار كرده و حكومت مليك
آغا محمدخان . هايي در هرات وقندهار رخ داده است خبر رسيد كه شورش

مليك مجلوم و جوادخان را به صبوري دعوت كرده، قول داد كه به زودي 
 آغـا . مليـك مجلـوم و جوادخـان بـه گنجـه بازگشـتند      . باز خواهـد گشـت  

چهل نام مغان قشالق كرد و محمدخان پس از بازگشت از تفليس در موضع 
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 هـاي   سـردار خـان  . لـوي قاجـار را بـه قفقـاز فرسـتاد      خان دو سردار مصطفي
داده و  ابراهيمخـان سركش را سركوب كرد و خواهر خود را بـه همسـري   

. به تهران بازگشتبا اين تمهيدات آغامحمدخان . دختر او را به زني گرفت
1  

ژنرال والرين  دهيبه فرمان سپاه روسيه 1796فوريه  19به موجب فرمان 
بــه قفقــاز حملــه كــرده و بــه       ،2)1804-1771(زوبــوف الكســاندروويچ  

لشكركشي زوبوف اميـد ارمنيـان را   . اندازي به مناطق ايراني پرداخت دست
در ماه مارس همان سال اسـقف هوسـپ بـا زوبـوف در     . دوباره برانگيخت

او از . مشورت پرداخـت قيزالر ديدار كرد و با او دربارة امور تداركاتي به 
زوبوف دستور . ها را به همكاري تشويق كرد هايي، مليك آنجا با ارسال نامه

چون بولگاكوف عازم شيروان شد، . داد تا ژنرال بولگاكوف عاز باكو شود
 هاي  خان حاكم شيروان با او از در اطاعت درنيامد در حالي كه خان مصطفي

 ابراهيمخانباغ آمد اگر چه  خان به قره مصطفي. قبا و باكو چنين نكرده بودند
خان را  آقا، رعايت مصطفي  از اين وضع راضي نبود ولي پسرش محمدحسن

  . كرد مي
راهي  1797و در بهار سال . زوبوف در فصل زمستان در ساليان اردو زد

تا رسيدن قوي روس . در آن هنگام مليك آبو نزد جوادخان بود. گنجه شد
پ، مليك موفق شد جوادخان را راضـي بـه تـرك    و با توصية اسقف هوس

                                                 
ع، وحيد ة ترجم ).دوره قاجاريه( تاريخ ايران . گرنت واتسن، رابرت: ك.براي آگاهي ن.  1

 تهران. 1340. سخن. مازندراني
پالتون زوبوف داشت كه او نيز صاحب منصب دولت تزاري  ژنرال زوبوف برادري به نام . 2

رمان تاريخي او با نام . موضوعات نظامي استة يي دربارها كتابة او نويسند. در قفقاز بود
"Karabagh Astrologer or Erection of Shushi Fortress in 1752" )  كـه

. ن جوانشير استشوشا توسط پناه خاة تصرف قلعة دربار) در مسكو چاپ شد 1834در 
به ارمني ترجمه و منتشر  »ستاره شناس قره باغ«توسط رافي با نام  1882اين كتاب در 

    . گرديد
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  . جوادخان با احترام از كنت و زوبوف استقبال كرد. مخاصمه نمايد
باغ پسرش ابـوالفتح   قره هنگامي كه ژنرال زوبوف در ساليان بود، خانِ 

ة بنا به نوشتباغ را با هدايايي نزد او فرستاده و  بيگ و چند تن از بزرگان قره
از صميم خاطر اطاعت و اظهار خلوص دولت «باغي  ر قرهميرزاجمال جوانشي

عليه روسيه كرد و عرضه عقيدت فريضه هم به حضور امپراتوريسه عظمـا  
باغ را  قره خانِ ة گرمي پذيرفته و ناما باغي را ب فرستادگان قره ،ژنرال ».نوشت

همچنين هدايايي گرانبهـا بـراي   . امپراتوريس روسيه فرستادكاترين دوم به 
ي بسيار قيمتي را براي وزير ها ن به سنگباغ و همچنين عصايي مزي قره نِ خا
  . باغ فرستاد قره

. هـا را برانگيخـت   خشـم مليـك   ،رفتار دوستانة زوبوف با ابراهيم خان
اسقف هوسپ با توجيه موقعيت و اينكه ابراهيم خان مدت طوالني پابرجا 

نتي خود خواهند شد، ها در آتيه صاحب اختيارات س نخواهد ماند و مليك
  . آنها را به صبر و بردباري دعوت كرد

خـان طالشـي،    ايـن رفتـار ژنـرال زوبـوف موجـب شـد تـا ميرمصـطفي        
داغ، نخجوان و  ي قرهها خان شيرواني، جوادخان حاكم گنجه و خان مصطفي
بـاغ اعـالم    قـره  ايلچياني به شوشا فرستاده و تبعيت خود را از خـانِ   ،ايروان
در اين زمـان   .هاي آنان را به ژنرال زوبوف رسانيد باغ نامه قره خانِ . كردند

راهـي قفقـاز    ،ي سـركش ها خبر رسيد كه آغامحمدخان به قصد تنبيه خان
. درگذشته است 1796نوامبر  6همچنين خبررسيد كه كاترين دوم در . است

ژنرال زوبوف و نيروهايش از قفقاز  ،روسيهجديد تزار نيكالي اول به فرمان 
درخواست ياري كرد  ها باغ با فرستادن ايلچي از روس قره خانِ . ارج شدندخ

او همچنين علي محمدآقا را به عثمـاني  . ولي اين درخواست بي پاسخ ماند
باغ را با دسـت   قره فرستاده و ياري خواست ولي دولت عثماني ايلچي خانِ 

   .ذاشتندقفقاز را تنها گ ديگر عثماني و روسيه  بار. خالي بازگرداند
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اقدام گرجيان در تحت الحمايه كردن سرزمين خود به روسيه، موجب 
مهـاجران  . رنجش مليك جمشيد شاه نظريان و مليك فريدون بيگلريان شد

مهـاجرين در اوايـل ورود بـه    . باغي در گرجسـتان وضـع بـدي داشـتند     قره
 گرجستان با ترشرويي اهالي و اميران محلي روبرو شدند و از روي ناچاري

شاهزادگان گرجـي بـراي دادن   . دست تكدي به سوي گرجيان دراز كردند
يك لقمه نان به آنها پيشنهاد كردند كه به عنوان رعيت زرخريد نام نويسي 

بـراي نجـات جـان، كودكـان خــود را     مهـاجرين نگـون بخـت گـاه     . كننـد 
هاي مهاجر تصميم گرفتند با سـن پترزبـورگ    سرانجام مليك. فروختند مي

  . رندتماس بگي
و مليـك جمشيدشـاه   ) برادرزادة مليـك آبـو  (مليك فريدون بيگلريان 

. نظريان به اتفاق هيئتي براي احقاق حق سنتي خود به سن پترزبورگ رفتند
نـيكالي اول بـه   . ها پذيرايي شاياني بعمل آمد در سن پترزبورگ از مليك

ا سرزمين قازاخ گرجستان را براي سـكونت بـ   ،1799ژوئن  2موجب فرمان 
نام دو مليـك مـذكور   ه اين فرمان ب. اختيارات سنتي به آنان اختصاص داد

. ها به دريافت مدال و مقرري ساليانه نيز مفتخر شدند مليك. صادر شده بود
روبـل و مليـك    600روبـل، پسـر او    1400مقرر شد مليك جمشيد سـاليانه  

  . روبل دريافت كنند 1000فريدون 
امپراتور جهت شاهزاده گرگين پسر و در همان تاريخ فرماني از سوي 

آوريل همان سـال بـراي    16جانشين ايراكلي صادر شد و قبل از آن نيز در 
با توجه  1 .كوالنسكي وزير روسي گرجستان دستورات الزم صادر گرده بود

                                                 
  :در متن دستور خطاب به كوالنسكي چنين آمده است . 1

برند و آنهايي كه در گرجستان و  ، جمشيد و فريدون كه اكنون در اينجا بسر ميها مليك«
تور عظيم الشأن درخواست حمايت بري سكونت در گرجستان را از امپرا) باغ قره(ايران 

و افراد آنان و كساني كه در آتيه  ها سرزميني براي مليك) گرگين(دارند به شرطي كه شاه 
خاطر ملوكانه براين باور است كه استقرار چنين . از ايران مهاجرت خواهند كرد، تعيين كند

بايـد  ) كوالنسـكي (شـما  . ؤثر خواهد بـود قومي در گرجستان در شكوفايي آن سرزمين م
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بدين ترتيب مليك . ها مورد قبول واقع شد به اين وضعيت درخواست مليك
دون بخش ديگري از يورچالو و مليك فرجمشيد واليت لوري و قسمتي از ب

بورچالو و آغاجان قلعه را از گرگين دريافت كردند البته با ازدياد جمعيت، 
   .هاي  ديگري نيز به آنها واگذار گرديد سرزمين

خان كه از خيانت جوادخان زيـاداوغلوي   خليل م ابراهيم1796در بهار 
آغامحمدخان ة ملدر جريان حمجلوم  كيمصاحب قاجار حاكم گنجه و مل

. به ياري نيروهاي داغستاني گنجه را به محاصره درآورد 1،خشم آمده بوده ب
ايراكلي نيز كه از كمك جوادخان و مليك مجلوم در حملة آغامحمدخان 

اين حمله درسـت  . به گرجستان خشمگين بود در اين حمله شركت داشت
  . يك ماه پس از بازگشت زوبوف به روسيه آغاز شد

شمني بـا مليـك   نبرد مليك رستم فرزند مليك آبو به جهت د در اين
هاي ناحية گنجه نيز با افـراد خـود    مليك. خان پيوسته بودمجلوم به ابراهيم

قلعة گنجه هشت برج داشـت كـه از چهـاربرج    . جزء مدافعين گنجه بودند
  . كردند ها و از چهاربرج ديگر قواي جوادخان دفاع مي مليك

مليك مجلوم تير خورد و پس از چند . ول كشيدماه ط 4محاصرة گنجه 
 2 .يولچو آرزومان و دلي طلبه نيز در اين ماجرا كشته شدند. روز جان باخت

جوادخان كه توان ايستادگي نداشت، تسليم شده و پسر و خواهر خود را به 
                                                                                                

به آنان اختصاص دهد و چون اين  ها سرزميني مطابق ميل مليك) گرگين(تالش كنيد شاه 
داند لذا مصلحت در ايـن   قوم استحكام و پيشرفت را در تبعيت از اصول سنت خود مي

پرداخت  است كه گرجستان تحت الحمايگي آنان را بپذيرد و آنان مالياتي ناچيز به شاه
امور سرزمين خود شريك شده هنگام خطـر در حفـظ   ة به اين ترتيب آنان در ادار. كنند

 ».منافع آن كوشا خواهند بود
جوادخان و ملك مجلوم ارتش ايران را براي رسيدن به اهدافشـان و از جملـه تفلـيس    .  1

 .داشتخان نيز در حمله به گنجه شركت  راهنمايي كرده بودند و از اين رو ايراكلي
سا، و يمليك مجلوم را با احترام در سمت راست محراب كلة جوادخان دستور داد تا جناز . 2

او . اجساد يولچو آرزومان و دلي طلبه در سرسراي همـان كليسـا بخـاك سـپرده شـوند     
 . همچنين سرپرستي مليك آتام دوم تنها پسر مليك مجلوم را برعهده گرفت
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بـاغ پيروزمندانـه بـه شوشـا      قره خانِ . باغ فرستاد قره عنوان گروگان نزد خانِ 
برآن شدند تا جاي  ها روس ،پس از بازگشت ارتش ايران از قفقاز .بازگشت

او به تفليس، گرجيان ة آنها كه در زمان حمل. خالي آغامحمدخان را پركنند
وعده و وعيد تنها گذاشتند، اكنون به دنبال كسب منافع  هرا با وجود آن هم

خـود چنـين   هـاي   گوريف وزير دارايي روسيه در يادداشـت . جديد بودند
  :نوشته بود
ـادي و سياسـي     ... « الحاق ماوارء قفقاز به روسـيه از ضـروريات اقتص

كشور ماست چنانچه اگر در اين امر حياتي غفلتي روي دهـد از نظـر   
اقتصادي و سياسي حتي اجتماعي خسارات جبران ناپـذيري متوجـه   

واقع  هاي  با نظر اجمالي به اراضي و سرزمين.... كشور ما خواهد شد
هاي كورو و ارس و همچنين درياي سـياه   ي خزر و رودخانهبين دريا

توان قانع شد كه امتداد اين سرحدات طبيعي امتياز و برتري  بĤساني مي
ـاق   خاص و قابل توجهي براي ارتش روسيه ايجاد مي كرد زير با الح

ـاز قطـع و       ماوراءقفقاز بروسيه ارتباط عثماني ـال قفق ـا سلسـله جب ها ب
عملي و استحفاظ نظامي در شرايط بسيار عالي  روسيه از نظر موقعيت

  1».گرفت نظامي قرار مي
آغامحمدخان از سركوبي شورش قندهار به تهران بازگشـته بـود، كـه    

نامة مزبـور حـاوي مطـالبي    . اي از جوادخان حاكم گنجه دريافت كرد نامه
هـا از حكومـت    دربارة يورش كنت زوبوف به ناحية قفقـاز، اطاعـت خـان   

تحـاد شـاهزاده   زگشت ناگهاني زوبوف بـه روسـيه و همچنـين ا   روسيه و با
خان بر عليه او، محاصرة گنجـه و بـاالخره مـرگ مليـك     ايراكلي و ابراهيم

  . آغامحمدخان تصميم گرفت دوباره به قفقاز حمله كند. مجلوم بود
آغامحمدخان با سپاهي بـزرگ   ،ق 1211/م1797با فرارسيدن بهار سال 

                                                 
. انتشارات خوارزمي ).1790-1815(مي روسيه در ايران سياست نظا. عشقي، خانك: منبع. 1

تحت ة منطقمناطقي كه زوبوف به آن دست درازي كرد، از . 30و29صص . تهران. 1353
بـاغ   شكست خورده و به قره ها خان حاكم شماخي بود كه او از روس حاكميت مصطفي

 .گريخت
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جعفرقليخان دنبلي پيشتر او را در مورد برادرش . شد باغ رهسپار به سوي قره
خان  از اين رو حسينقلي. خان دنبلي حاكم خوي بدگمان كرده بود حسينقلي

اسـت، از حكومـت خـوي بركنـار و در      ابراهيمخانبه اين عنوان كه داماد 
گذشت، به زيارت  زماني كه آغامحمدخان از اردبيل مي 1.تهران زنداني شد
الدين اردبيلي رفت و پس از زيـارت آنجـا بـه بازديـد از      مرقد شيخ صفي

. شـدند  در اين زندان زندانيان سياسي نگهداري مـي . زندان اردبيل پرداخت
از جمله مليك بختام . آغا محمد خان تعدادي از آنان را مورد عفو قرار داد

شاه هنگامي كه دريافت او نوة مليك آوان خان . نيز مورد عفو قرار گرفت
آغامحمدخان پيشـنهاد كـرد مليـك    . ف است، فوراً او را آزاد ساختمعرو

اما مليك . باغ رفته و حكومت پدري را در دست بگيرد بختام همراه او به قره
ها در زنـدان مانـده و از انجـام روزه داري و انجـام مراسـم       بختام كه مدت

  . مذهبي خود بازمانده بود، مستقيماً به اچميادزين رفت
بـاغ ويـران    قره ي پل خداآفرين به دستور خانِ ها طاق ،پيشين مانند بار

ــود  ــران بـه رود ارس رســيد، پادشـاه      . شـده ب  آغــا(هنگـامي كــه ارتـش اي
ة يي را كه در بخش بـاالي رودخانـ  ها زورقة دستور داد تا هم) محمدخان

ارس وجود داشتند، به سوي پل روانه كنند تا  ارتش با استفاده از آنهـا از  
در مـدتي كـه ارتـش ايـران منتظـر رسـيدن       . طغياني ارس بگـذرد ة رودخان

                                                 
خان دنبلي در ركاب او بود و مكرراً  باغ حمله كرد، حسينقلي بار اول كه آغامحمدخان به قره.  1

آغامحمدخان . كرد امان مي ي بيها باغيان جنگ آثار شجاعت و مردانگي بروز داده و با قره
داغ، سرداري سپاه  او را ملقب به اميراالمراء كرده و عالوه بر حكومت خوي، تبريز و قره

خـان دختـر    چـون بـه تهـران بازگشـت، حسـينقلي     . آذربايجان را بـه وي تفـويض كـرد   
اين خبر آغامحمدخان را بدگمان كرده و او را از كار . خان را به زني گرفت خليل ابراهيم

 دوم آغـا ة جعفرقليخان نيز در حمل. بركنار كرده و برادرش جعفرقليخان را جانشين كرد
 محمد او پس از قتل آغا. باغ شركت داشته و به مقام سپهساالري رسيد خان به قره محمد

تاريخ و ة نشر مؤسس .تاريخ خوي. آقاسي، مهدي :ك.ن. شوشا، به تهران بازگشتخان در 
  211ص . 1350. تبريز. فرهنگ ايران
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ي موقتي سد ،آور در يك اقدام جسورانه و شگفت ابراهيمخانبود،  ها زورق
طرف اردوگاه ارتش ايران ه بر روي رودخانه درست كرده و مسير رود را ب

 شاه به 1 .بار آورده رود اردوگاه را فراگرفته و خسارات فراواني ب. برگرداند
   .توانست با او سخن بگويد قدري خشمگين شد كه كسي نمي

از . ها را موجـب شـده بـود    ترس مليك ،باغ حملة آغامحمدخان به قره
مليـك  . سوي ديگر قحطي و بيماري طاعون بر وخامت اوضاع افزوده بـود 

مليك جمشـيد در راه بـا سـربازان    . آبو و مليك جمشيد به گرجستان رفتند
رد و پس از زد و خورد از ناحية سر زخمي و اسير آغامحمدخان برخورد ك

هاي عسكران و به فاصلة كمي از دژ  او را نزد شاه كه در نزديكي خرابه. شد
او با تقديم بيست هزار تومان مورد عفو شاه قرار . شوشا ارد زده بود، بردند

مليـك جمشـيد   . گرفت و از مرگ نجات يافت ولـي امـوال او غـارت شـد    
  . ه سوي دژ شوشا هدايت كردشخصاً شاه را ب

ا احتياط فراوان از رودخانه گذشته و به سوي شوشا بسرانجام سپاهيان 
باغ به ارتش ايران شبيخون زد  قره چندين بار خانِ  ،در بين راه. راهي شدند

با رسيدن . ولي اين حمالت با هوشياري افسران و سربازان قاجار دفع شدند
شليك . آغاز شد ها ره شده و شليك توپدژ شوشا محاص ،نيروهاي ايراني

شـد ولـي در نهايـت شـگفتي مشـاهده شـد كـه         متوقف مي ها شب ها توپ
جاهاي ويران شده ديـوار دژ را   ،باغ با استفاده از تاريكي شب نيروهاي قره

شب و روز  ها از اين رو شاه دستور داد تا توپ. اند به سرعت بازسازي كرده
رفت تا ديـوار دژ را   مي ها امان توپ آتش بي .ديوار دژ را زيرآتش بگيرند

از دژ خارج شده  ،باغ برآن شد برخالف مصالح نظامي قره خانِ . ويران كند
   .و توپخانه را از كار بيندازد

هـاي دژ   ي ايراني مشـغول شـليك بودنـد، دروازه   ها يك روز كه توپ

                                                 
 .هزار باالپوش سربازي از دست داد 5هزار تفنگ و تپانچه و  4در اين رويداد ارتش ايران .  1
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آسا به سوي  باغي برق باغ  با گروهي از سواران قره قره گشوده شدند و خانِ 
بـاغ موفـق شـد     قـره  خـانِ  . جنگ شـديدي درگرفـت  . يورش بردند ها توپ

فهميد كه  ،توپخانه را از كار بيندازد ولي هنگامي كه دستور بازگشت را داد
ايـن  . اند، از اين رو بـه داغسـتان تاخـت    سربازان ايراني راه بازگشت را بسته

پـس از   .ه جهـان اسـت  ترين وقايع نظامي خاورزمين و بلك عمل از برجسته
حاجي بابك مجتهد ة بزرگان و فرماندهان شوشا در خان ،باغ قره رفتن خانِ 

  . مقاومت يا تسليم شدن تصميمي بگيرندة شوشا گرد آمدند تا در مورد ادام
با تسليم مخالف بود ولي  ،باغي اسماعيل شاماخي يكي از سرداران قره
ديگران پيشنهاد او . د شاه برودحاجي بابك پيشنهاد كرد تا براي مذاكره نز

.  از شاه ايران درخواست ديدار كرد ،اي را پذيرفتند و حاجي بابك طي نامه
در اين ديدار او از شاه خواست تا تضـميني بـراي در امـان مانـدن شـهر از      

همچنين مقرر . شاه نيز قرآني را مهر كرده و به او داد. چپاول و كشتار بدهد
حاجي بابك به . اشرفي طال غرامت به شاه بپردازندهزار  200شد مردم شهر 

شوشا بازگشت و مردم متدي  هـر شـاه در پشـت    ن و باايمان شهر بـا ديـدن م
  . آنها غرامت را آورده و به حاجي سپردند. راضي به تسليم شدند ،قرآن

. ها گشوده شدند و شاه ايران سوار بر اسب وارد دژ شد روز بعد دروازه
و همچنين روحانيون ارمني يل شاماخي و بزرگان شهر حاجي بابك، اسماع

 5باغ در  قره خانِ ة شهر تا خانة از درواز 1.به پيشباز او آمدندبا نان و نمك 
شاه براي شهر پادگاني گمارد و دستور داد كه ارتـش  . جا گوسفند كشتند
ا باغ ر قره ي خانِ ها زمينة او غرامت را دريافت كرده و هم. وارد شوشا نشود
چنـد تـن از بزرگـان شـهر همچـون مالپنـاه واقـف و علـي         . تصاحب كرد

همچنـين مليـك رسـتم، مليـك اهللا     . دستگير و زنـداني شـدند  نيز محمدآقا 

                                                 
  )كي توسط بندهترجمه از تر( :مردم در استقبال از شاه سرودي بدين مضمون مي خواندند.  1

 ايــم روبـاه را ايـم، گم كــرده رانده     م يـك اژدهــاايـ آمديم آورده
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وئردي ميرزاخانيان، تعدادي از روحانيون طراز اول، يوزباشـي و كالنترهـا،   
هاي ديگر زنداني شـدند و مـورد    محمدبيگ برادرزادة ابراهيم خان و بيگ

  . خواست قرارگرفتندباز
در اين زمان كه شاه در شوشا بود، پيكي از طراف شاهمرادخان والي 

حسينقليخان . اي مبني بر ابراز فرمانبرداري تقديم شاه كرد بخارا رسيده و نامه
باكويي و جوادخان زياداوغلو نيز به حضور شاه رسيده و فرمانبرداري خود 

سه تـن از خـدمتكاران شـاه خطـايي      ،در اين بين. را بارديگر اعالم كردند
آنـان  . مرتكب شدند و شاه دستور داد تا صبح روز بعـد آنهـا اعـدام كننـد    

دانسـتند، از   نيز كه مرگ خود را حتمي مي) صفرعلي بيگ و عباس بيگ(
قاجـار را    شاهم 1797ة م 17/ ق1211ة ذيحج 21زندان گريخته و در بامداد 

   1.كشتند
هـيچكس  . ن آغامحمدخان شـايع گرديـد  صبح روز بعد خبر كشته شد

كرد تا اينكه صفرعلي بيگ بـا سـربريدة شـاه از قصـر      اين خبر را باور نمي
ساكنين قلعه از فرصت اسـتفاده  . خارج شد و آن را در ميدان قلعه انداخت

سربازان نيز پا به . كرده به قصر حمله كردند و خزانة شاهي را غارت كردند
به زحمت توانست عباس شاه، صادقخان شقاقي پس از مرگ . فرار گذاشتند

جواهرات سلطنتي را برداشته و با نيروهايش از شوشا بيگ را دستگير كرده، 
  1. دوخارج ش

                                                 
واقف پس از مرگ شاه آزاد شد و اين شعر را براي دوستش ودادي نوشت كه دكتر احمد .  1

  :فارسي برگردانده استه شفايي ب
  ي كردار راـردش دوران بي سامان و بگ    ام كج رفتار رااي ودادي بنگر اين اي

  ار رام با قـدرت و قهــر ظالحال بنگ  اي كرده بر خاك مذلت شـاه را در لحظه
  بنگر آن اقبال شب اين صبح پر ادبار را   شد ي اين سحر خاموششب فروزان به چراغ

  ردار راسـر ـسدها آن ـك درلگبنگر اين    د ازبدن آن تاج زرين غفلتاًچون جدا ش
  الق غفـار رادرت آن خـر قبنگ   ن بيچاره امرحالم دوش بر قتـل مكرد ظالـ

 418ص .تهران. 1347.اميركبير. 2جلد.اهللا منصوري ذبيحة ترجم .تاجدارة خواج. گوره، ژان.  1
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هريك از سرداران و فرماندهان با نيروهاي خود به ايران  ،با دميدن صبح
ايـران نيـز جسـد شـاه را بـه      شـاه  حاجي ابراهيمخان كالنتر وزير . بازگشتند

محمدبيگ جوانشير  ،با رفتن سپاهيان .بابك سپرده و راهي تهران شدحاجي 
سـال   23بيـگ   كه در زمان مـرگ پـدرش مهرعلـي   ( باغ قره خانِ ة برادرزاد
. نيروهاي شاه را اسير كردندة بر شهر حاكم شد و مردم نيز باقيماند ،)داشت

متحد محمدبيگ به مليك رستم پيشنهاد كرد برعلية ابراهيم خان با يكديگر 
هاي ارمني و خود اونيز  بدين صورت كه مليك رستم، ارشد مليك. گردند

مليك بوسيلة . مليك رستم پيشنهاد او را رد كرد. سكردة اقوام ترك گردد
اي وقايع را به اطالع خان رساند و ضمن ابراز وفاداري به او توصيه كرد  نامه

  . كه در اسرع وقت باالكن را ترك كرده و به شوشا بازگرد
در همان روز سواري به نام محمدرفيع بيگ كه از خويشان محمدبيگ 

او در . حركـت كـرد   ابراهيمخـان بود، بـه سـوي جاربـاالكن محـل اقامـت      
قاجار پادشاه مقتدر ايران را با خـود   خورجين اسب خود سر آغامحمدخان

  .برد مي
  .ج داشتسر شب سر تاخت و تارا  سحر كه نه تن سر، نه سر تاج داشت         

باغ دستور داد تا سر شاه را مطابق اصول اسالمي در گورستان  قره  خان
در . قامت داشتااو چندماه نيز در جارباالكن  1.جارباالكن به خاك سپارند

بـه  . باغ افتاد تشويق اطرافيان به خيال حكمراني قرهه اين مدت محمدبيگ ب
را در محلـي بـه نـام     آقـا  و پسرش علـي ) ساله 80(مالپناه واقف  ،دستور او

شـان را چپـاول    بـه دار آويختـه و خانـه   ) ميـدان اسـب دوانـي   (  جيديردوزو
بيگ را به  پسرش مهديقلي ،باغ پس از آگاهي از اين وضع قره خانِ  1.كردند

                                                 
 .ه شدخان فرستاد ايراكليبيگ، سر شاه را به عنوان هديه براي  ل ميرزاآدي گوزهة به گفت.  1
دارد،  را از ميان برمي ابراهيمخانطرفداران عمويش  واقف با فهميدن اين نكته كه محمدبيگ.  1

را سرود كه در » ديم گورمه«كرد؛ از اين رو مخمس مشهور  بيني مي مرگ خود را نيز پيش
  :شد قسمتي از آن چنين گفته مي

  ديم من جهان ملكونده مطلق دوغرو حالت گورمه«
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محمـدبيگ از ايـن    .باغ به شوشا فرسـتاد  زادگان قره همراه چند تن از اصيل
سـوي  ه از محل قيـرخ پلكـان بـ   جريان بيمناك شده و با تمام غنايم شاهي 

خود را در جنگل كوه ة او غنايم و خزين. آلتي حركت كرد داشة رودخان
   1.كيرس پنهان كرد

رود كـور رسـيد، پسـر بـزرگش     ة بـاغ بـه كرانـ    قـره  هنگامي كـه خـانِ   
. سرباز لزگي براي سـركوبي محمـدبيگ فرسـتاد    500بيگ را با  محمدحسن
محمدبيگ در آن پناه گرفته بود، بيگ در نيم فرسخي دژي كه  محمدحسن

شورشيان دسته دسـته نـزد   . شخصي را براي احضار محمدبيگ گسيل كرد
سـرانجام محمـدبيگ   . بيگ آمده و ابراز اطاعت و پشيماني كرد محمدحسن

بيـگ پسـر ديگـر خـانِ      مهـديقلي  .حضور آمده و دست او را بوسـيد ه نيز ب
ز هـواداران محمـدبيگ را   از بازگشت پدر آگـاه شـده و تعـدادي ا    ،باغ قره 

باغ را داشـت،   محمدبيگ كه خيال حكمراني بر قره. دستگير و زنداني كرد
خان نيـز او   محمدحسن. خان حاكم شكي پناه برد چندي بعد به محمدحسن

خان حاكم شيروان در انديشه بود كه انتقام  مصطفي. به نيرنگي زنداني كرد
محمـدبيگ در   1797يان سـال  در پا. پدر و برادرش را از محمدبيگ بگيرد

   2. خان به قتل رسيد نزديكي شماخي توسط مصطفي

                                                                                                
  ديم هرنه گوردوم اگر گوردوم اوزگه بابت گورمه

  172ص .تهران.1351. بينا. حقيقتو واقف شاعر زيبايي. صديق، حسينة دمحمدزا: ك.ن
 .شود ناميده مي) خزينهة صخر(اين محل اكنون نيز به خزينه قاياسي .  1
قدرت نداشته و در ة بيگ جوانشير پسر محمدبيگ در اين مدت نقشي در مناقش جعفرقلي . 2

ة مجتهـدزاد ة بگفتـ . زيسـت  كبيرلـي شوشـا مـي   ة روستاي شخصي خود كهريزلي در ناحي
باغي در رياض العاشقين او پس از بازگشت از ايران، به فرمان امپراتور روسيه تحت  قره

سال در آنجا بود و با كسب منصب ژنرالـي   8مدت . الحفظ به سن پترزبورگ برده شد
 2او با زهراخانم دختر عمويش اسدبيگ ازدواج كـرده و در  . دوباره به شوشا بازگشت

/ ق 1284جعفرقلي بيگ در . پسري به دنيا آمد كه نام او را احمدبيگ نهادند 1828مارس 
در . سالگي در مكتب كهريزلي تحصيل كـرد  15احمدبيگ جوانشير تا . م درگذشت1866

ي سابق و تغيير مناسبات ها نشين خانة دولت روس تصميم به تغيير سيستم ادار 1840ة ده
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باغ را آرام نموده و به اهالي دستور داد كه  ي قرهها بيگ ايل محمدحسن
بـا   ابراهيمخـان بـا ايـن تمهيـدات    . به كار و كشاورزي خود سـرگرم باشـند  

جوانشـير  او ميـرزا جمـال    .باغ بازگشـت  تعدادي زيادي از اطرافيانش به قره
باغ در اين هنگام بسيار آشفته  قره  1.باغي را به عنوان وزير خود برگزيد قره

                                                                                                
 هـا  مشخص بود كه در سيستم جديـد خـان  . لغو شدنظامي ة سيستم ادار. فئودالي گرفت

بيگ صالح ديدند كه احمدبيگ  جعفرقلية خانواد. يافتند ارتباط بيشتري با دولت روسيه مي
به خواهش مهديقليخان، احمدبيگ بـه پترزبـورگ    1843در سال . زبان روسي فرابگيرد

. زادگـان بـود   اين مدرسه خاص نجيب. پاولوف ثبت نام كردة فرستاده شده و در مدرس
پاولوف را به ة احمدبيگ مدرس 1848در . احمدبيگ بر يادگيري زبان روسي همت گمارد

به خدمت نظام مشغول  1854پايان رسانده و براي خدمت به واحد قوسار اعزام شده و تا 
بيگ ذاكر و برادرش  بيگ جوانشير پسر قاسم نجفقلي. جنگ كريمه آغاز شد 1853در . بود

ة احمدبيگ نيز در جنوب دوئل كرده و از ناحي. ز در جنگ حضور داشتنداسكندربيگ ني
گيري از خدمت نظـام شـده و بـه كهريزلـي      مجبور به كناره 1854در . دست زخمي شد

 1860ي هـا  در اواخر سال. معروف بود» احمدبيگ روس«او در ميان مردم به . بازگشت
ي كشاورزي، نهرهايي ها بياري زميناو براي آ. احمدبيگ به رياست محال وارندا تعيين شد

آثـار  «احمدبيگ جوانشـير شـاعر بـوده و كتـابي تحـت عنـوان       . از رود ارس ايجاد كرد
مـاه و  «در تفليس به چاپ رسيده كـه در آن اشـعاري بـا عنـاوين     » احمدبيگ جوانشير

ة مجموعـ «كتـاب مهـم ديگـر او    . وجـود دارد ... و » قاضي برسر نماز اسـت «، »خورشيد
وضـعيت  ة دربـار «كتـاب ديگـر او   . است كه در دسـترس نيسـت  » ي تركيها لالمث ضرب

به گفته خودش او ايـن كتـاب را بـا    . است» 1805تا  1747باغ از  نشين قره سياسي خان
ة نوشت» باغ نامه قره«باغي،  ميرزاجمال جوانشير قرهة نوشت» باغ تاريخ قره«استفاده از كتاب 

احمدبيگ جوانشير . اثر ميرمهدي خزاني نوشته است» باغ تاريخ قره«بيگ و  ل گوزه ميرزاآدي
دختـر او  . سالگي درگذشت و در كهريزلي به خاك سپرده شـد  75در  1903ژانويه  9در 

نويسندة مشهور آذربايجاني و خالق مجله و حميده خانم در تفليس با جليل محمدقليزاده 
و حميده  1932ليزاده در محمدق. آشنا شده و ازدواج كردشخصيت فكاهي مالنصرالدين 

دختر محمدقليزاده به نـام دكتـر انـور    . هر دو در باكو درگذشتند 1955فوريه  8خانم در 
 .   فرزندان دكتر انور جوانشير نيز ساكن تهران هستند. جوانشير پزشك ساكن تهران بود

يخان خـان و مهـديقل   خليـل  وزيـر ابـراهيم  ) م1853-1773(بـاغي   ميرزاجمال جوانشير قره.  1
سال در محكمه خدمت كرد  18باغ به مدت  نشين قره او پس از انحالل خان. جوانشير بود

ي فارسي، عربي، تركي، آوار ها او به زبان. به دليل پيري از كار كناره گيري كرد 1840و در 
پس از بازنشستگي . تاريخ، جغرافيا و نجوم اطالعات كافي داشتة دربار. و لزگي آشنا بود

را » بـاغ  تاريخ قـره «او به سفارش سردار ورونتسوف كتاب . بيماران پرداختة جبه معال
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ــود ــورش  . ب ــك ســو و ي ــدخان و هــا خشكســالي و قحطــي از ي ي آغامحم
تعدادي از . محمدبيگ از سوي ديگر موجب فقر و تنگدستي مردم شده بود

. رده بودندنيز به گرجستان، گنجه، ايروان و شيروان و عثماني كوچ ك ها ايل
. كردنـد  بـاغ را چپـاول مـي    ي همسـايه نيـز روسـتاهاي پيرامـون قـره     هـا  خان

باغ به شوشا بيمناك بود، با  قره خان شيرواني چون از بازگشت خانِ  مصطفي
خان حـاكم شـكي بـه دشـمني بـا او       جوادخان حاكم گنجه و محمد حسن

  .پرداخت
ــره   ــه ق ــادزين ب ــام از اچمي ــان مليــك بخت ــاغ  در همــين زم . بازگشــتب

از بازگشت وي باخبر شده و وي را به ميهماني دعوت كرد و او  ابراهيمخان
. پس از مليك بختام پسرش مليك عبـاس جانشـين او شـد   . را با سم كشت

باغي شبانگاه او را  دستور قتل او را نيز صادر كرد و سواران قره ابراهيمخان
ه باقربيـگ نـام   پسر او مليك قهرمان كـ . در منزل كشيش قرية سور كشتند

داشت، به همراه تعدادي از افراديش از سرزمين ديزاق به گرجسـتان كـوچ   
مليك بغداد آوانيان پسر مليك يسايي نيز به دستور ابراهيمخـان خفـه   . كرد
هـاي    ابراهيمخان از هيچ فرصـتي بـراي قلـع و قمـع بازمانـدگان مليـك      . شد

قسـمتي از  . كـرد  مـي  او آنها را به پذيرش اسالم ترغيب. گذشت ارمني نمي
ــرار     هــا كـه مسـلمان مــي   بازمانـدگان مليـك   شـدند، تحـت حمايــت خـان ق

. شدند گرفتند و آنانكه كه بر دين خود باقي بودند، مورد آزار واقع مي مي
به وراث مسلمان  ،خان ها با دخالت هاي پهناور خانوادة مليك آوانيان زمين

                                                                                                
گلستان به نگـارش  ة باغ را از زمان نادرشاه تا معاهد نوشته و در آن كتاب حوادث قره

ة خـانواد . باغ شاعران و اديبان بسياري حضـور داشـتند   اصوالً در خان نشين قره. درآورد
ميرزا . بودند و يا شاعران و اديبان را تكريم مي نمودند حاكم نيز برخي خود اديب و شاعر

پسـر محمـدخان پسـر    ) ق1284مـرگ  )(با تخلص نـوا يـا صـفا   (جعفرقليخان جوانشير 
. او ذوق لطيف ادبي را با قدرت بدني و دالوري درهم آميخته بود. خان بود خليل ابراهيم

ة شيربچ«العاشقين او را باغي در كتاب رياض  قرهة مجتهدزاد. اي داشت شخصيت برجسته
  .  ناميده است» جوانشير
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اي از ايـن   شعبه. محروم شدنداو واگذار گرديد و بقية آنها از داشتن زمين 
ها به روسيه مهاجرت  هايراپتيان ها و  ها، سنباتوف خانواده نيز مانند مليكوف

  .  كردند
درنـگ   شـاه قاجـار بـر تخـت پادشـاهي نشسـته و بـي        فتحعلي ،در ايران

باغ جسـد   قره باغ فرستاده و از خانِ  حسينقليخان عزالدينلوي قاجار را به قره
شاه را به گرمـي  ة باغ فرستاد قره خانِ . را خواست) نآغامحمدخا(عمويش 

در كفني مشرّف به شرف روضات مطهرّه و پادشاه فقيد را ة پذيرفته و جناز
خـان  . با عزت و احترام روانه كـرد ضرايح مقدسه پوشانيده و برتخت روان 
پسرانِ . باغ جنازه را مشايعت كردند خود نيز با اهالي شوشا و ديگر نقاط قره

باغ در حالي كه سياهپوش بودند، به همـراه تـابوت تـا     ان نيز با اعيان قرهخ
ابراهيمخـان همچنـين صـفرعلي بيـگ را     . نخجوان جنازه را همراهي كردند

در تبريز او را به طرز وحشتناكي شكنجه دادند و . دستگير و به ايران فرستاد
  . حتي به پاهايش نعل زدند و بدن او را قطعه قطعه كردند

اظهـار رضـايت كـرده و ضـمن      ،بـاغ  قره خانِ ة دشاه از رفتار محترمانپا
باغ را با تمام عوايدش بـه او   فرستادن خنجر و خلعتي گرانبها، حكومت قره

بـاغ بـا ايـران از     شاه همچنين براي تحكيم پيوند وفاداري قـره . واگذار كرد
با بزرگان  باغ پس از مشورت قره خانِ . باغ خواستگاري كرد قره دختر خانِ 

 19دختـري   ،بـاغ  قره در آن هنگام خانِ  .باغ، اين درخواست را پذيرفت قره
 1832-1780(ساله، بسيار زيبا، دانا و صاحب ذوق به نام آغابيگم جوانشـير  

ي صـاحب نفـوذ راهـي    هـا  تعـدادي از خـان   ،به دستور شاه ايران. داشت )م
فرستادگان را با گرمـي   ،باغ قره خانِ . باغ شدند تا ترتيب كارها را بدهند قره

همچنـين  . اي گران سنگ بـه تهـران فرسـتاد    جهيزيهباپذيرفته و دخترش را 
. پسرش ابوالفتح بيگ را نيـز بـه عنـوان گروگـان راهـي دربـار ايـران كـرد        

به . به تهران، با احترام مورد پيشباز قرار گرفت  هنگامي كه آغابيگم جوانشير
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  . برپا شد دستور شاه مراسم عروسي باشكوهي
جوانشـير   ابراهيمخانشاه قاجار پادشاه ايران داماد  بدين ترتيب فتحعلي

شـاه  . خاني دريافت كردة ابوالفتح بيگ نيز رتب .باغ شد نشين قره حاكم خان
باغ را مورد لطف و محبت خود  قره خانِ  ،همچنين گاهي با فرستادن هدايايي

باغ نيز در  قره. بسيار شكننده بوداوضاع در قفقاز  ،با اين وجود. داد قرار مي
قحطـي، خشكسـالي و بيمـاري طـاعون در     . بـرد  وضعيتي بسيار بد بسـر مـي  

مـردم بـا رهـا كـردن     . هاي  زيـادي را كشـت   انسان 1798و  1797هاي   سال
دارايي خود به نواحي داخلي ايران، عثماني، روسيه و گرجستان مهـاجرت  

هزار خانوار سكنه داشت، تقريبـاً   60باغ كه آن زمان نزديك به  قره. كردند
  . خالي از سكنه گرديد

مهاجران به گرجستان شاهد مسائلي چـون اختالفـات ميـان روحـانيون     
كرد، موجـب   اين اختالفات كه ابراهيم خان از آن حمايت مي. خود بودند

عدة زيادي از اهالي   هنگامي كه. بروز چنددستگي در  ميان آنان شده بود
هايشان در گرجستان سكونت گزيدند، سه جاثليق در  تفاق مليكباغ به ا قره

جـاثليق اسـرائيل در وانـگ آمـاراس،     : باغ وجـود داشـتند   نقاط مختلف قره
جاثليق سيمون كوچك در وانگ يرس مانكاس و جاثليق سركيس حسـن  

  . جالليان در گنجه
به تفليس رفت و ايراكلي او را به  1798مارس  25جاثليق سركيس در 

كردنـد و همـين    باغي از سـركيس تبعيـت مـي    مهاجران قره. ي پذيرفتگرم
موضوع موجب رنجش اسقف هوهانس استانبولي نمايندة جاثليق اچميادزين 

كشمكش صورت گرفته با حمايت گرگين حاكم گرجستان . در تفليس شد
ــركيس   . از ســركيس شــديدتر شــد  ــذيرفت كــه س ــادزين پ ــرانجام اچمي س

اختالفات تازه صورت خوشي يافته بـود  . باشد باغي سرپرست مهاجران قره
اسقف هوهانس كه تـاب  . باغ وارد تفليس شد كه جاثليق سيمون نيز از قره
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  . باغي ديگر را نداشت، سيمون را مسموم كرد و كشت تحمل يك قره
باغ و و خانـدان دنبلـي خـوي     در اين زمان روابط خوبي ميان خانِ قره

هنگامي كه خدادادخان دنبلي حاكم  1205همچنانكه در سال . ادامه داشت
تبريز گرفتار جنگ با صمدخان شـقاقي شـده و بـرادرش عبـدالرزاق بيـگ      

 1213فرستاده بود؛ در سال  ابراهيمخاندنبلي را براي ياري خواستن به نزد 
هزار سوار  5كرد، جعفرقليخان دنبلي با  شاه از خوي بازديد مي نيزكه فتحعلي

خـان حـاكم خـوي از     برادر او حسينقلي. تاختيزيدي و شكّاك به خوي 
بـاغي بـه    نيروهـاي قـره  . بـاغ كمـك خواسـت    حكمرانان اطراف به ويژه قره

فرماندهي محمدحسن خان جوانشير به خوي شتافتند ولي نتوانستند كاري از 
   1.پيش ببرند

ــرال كوالنســكي وارد تفلـيس شــد   ،م 1799نـوامبر   8در روز  خــانِ . ژن
ايلچياني نزد او فرستاده و مراتب دوستي خود را نسبت به  درنگ بي ،باغ قره 

باغي را به گرمي پذيرفتـه و   روسي نيز ايلچيان قره ژنرالِ. روسيه اعالم كرد
 پاول تزار روسيه، 1800دسامبر  18در چندي بعد .  خان هدايايي فرستاد براي

پسـر  با به قـدرت رسـيدن الكسـاندر اول     .گرجستان را به قلمرو خود افزود
روابط ميان . تري نسبت به ايران در پيش گرفت پاول، روسيه سياست خشن

انگلستان نيز با استفاده از فرصت، . روسيه و فرانسه نيز به تيرگي گراييده بود
خود را به روسيه نزديك كرده و آن كشور را براي حمله به ايران ترغيـب  

  .  كرد مي
  

  آغاز جنگ ميان ايران و روسيه 
ــه   1217جمــــادل االول   11/م1802مبر ســــپتا  9در  ق ژنــــرال پاولـــ

او كـه گرجـي   . به حكومت گرجستان گمارده شد ،تزتيزيشويلي سيسيانف

                                                 
 184ص . 1378. تهران. انتشارات طرح نو. تاريخ خوي. رياحي، محمدامين.  1
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روسيه بود، رفتار تحقيرآميزي ة و تربيت يافت) مسكو 1754(اصل ولي متولد 
. اش در پـيش گرفـت   را نسبت به مـردم قفقـاز و همچنـين سـرزمين پـدري     

اي به سيسيانف نوشـته   طي نامه 1802سپتامبر  26امپراتور الكساندر اول در 
الزم است به هر نحو ممكن، در حمالت خود به آذربايجان يا ديگر « :بود

   ».خانات، از ارامنه حداكثر استفاده را ببريد
 1803نوامبر  29رحمي داغستان را به خاك و خون كشيد و در  او با بي

ست تا به اطاعـت روسـيه   ااز وي خوجوادخان حاكم گنجه اي به  طي نامه
گنجه   1803نوامبر سيسيانف در . درآيد ولي جوادخان پاسخ تندي به او داد

در اردوي او مليك جمشيد شاه نظريان، اسقف هوهانس و . را محاصره كرد
   .پدر روحاني نرسس نيز حضور داشتند

ارمنيـان سـاكن گنجـه بـا     . جوادخان مقاومت سختي از خود نشـان داد 
در كشـيش  . عليه جوادخان شوريدند ،كشيش ارمني» آرام«از كسب اجازه 

ارمنيان از گنجه بيرون آمـده و بـه   . اي به سيسيانف اظهار اطاعت نمود نامه
  . سيسيانف پيوستند

نيروهـاي روسـي بـه فرمانـدهي سـرهنگ       م1804ة ژانوي 3سحرگاه  در
ه و ارمنيان در غارت گنجه شركت كرد .ايوان ليسانوويچ وارد گنجه شدند

دست روبـن و ميكائيـل ارمنـي    بيگ به  حسينقليجوادخان و پسر بزرگش 
 500. هزار نفر اسير شدند 18هزارنفر كشته و  7گنجه ة در فاجع .كشته شدند

ة هم. نفر كه بيشتر از زنان، كودكان و پيران بودند، به مسجد شهر پناه بردند
. سـا گرديـد  آنان در مسجد قتل عـام شـدند و مسـجد بعـدها تبـديل بـه كلي      
  .پول تغيير داد سيسيانف نام گنجه را به احترام اليزابت همسر تزار، به اليزابت

سيسيانف در . فرستاد ها ميرزا را به جنگ روس شاه پسرش عباس فتحعلي
عباس ميرزا بـا لشـكريان خـود رهسـپار      .م به ايروان يورش برد1804ژوئن 

ر با تعدادي از اميران گرجي در اردوي ايرانيان شاهزاده الكساند. ايروان شد
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در . سيسيانف در ايروان به محاصرة نيروهاي ايراني درآمـد . حضور داشتند
اين زمان مليك رستم پسر مليك آبو كه راهنمايي سربازان روس را برعهده 

سرباز روس موفق گرديد  500داشت، با سواران تحت فرمان خود به اتفاق 
فته و از تفليس مهمات و لوازم ديگر به دوبار حلقة محاصرة ايرانيان را شكا

ــه   . اردوي سيســيانف برســاند ــي ب ــا نيروهــاي ايران ســرانجام او در جنــگ ب
. او را به اردوي عباس ميـرزا بردنـد  . فرماندهي پيرقليخان زخمي و اسير شد

الكساندر تصميم گرفت انتقام پدر را از . شناخت شاهزاده الكساندر او را مي
ها كه آنها را عامل  ه و نفرت عباس ميرزا نسبت به مليكاو از كين. پسر بگيرد

به همـين منظـور مليـك    . دانست، آگاه بود قتل آغامحمدخان در شوشا مي
ا در غل و زنجير رعباس ميرزا دستور داد او . رستم را نزد عباس ميرزا فرستاد

   .ش را درمان كنندهاي به تبريز ببرند و زخم
 .بـه گنجـه بازگشـتند    ها ماندهي شاه، روسبا فرارسيدن سپاه ايران به فر

سيسيانف كه در جنگ ايروان شكست خورده بود، در اين انديشه بود كه از 
. الجيشي براي حمالت خود بهره گيرد باغ به عنوان پايگاهي مهم و سوق قره

سيسيانف به خوبي . باغ كليد فتح و تسلط بر قفقاز است او دريافته بود كه قره
رود ارس كـه از طـرف   ة كوهسـتاني در شـمال در  ة ن توددانست كه اي مي

تواند سـدي در مقابـل    جنوب بر ايران مسلط است و چون دژي استوار مي
كوهستاني و ة از طرف خاور نيز اين تود. نفوذ نظامي ايران از جنوب باشد

توانـد بـه عنـوان     باغ و دشت مغان مـي  گي كامل بر دشت قره با چيره ،رفيع
از سـمت  . و دفاعي در برابر درياي خزر و آذربايجان باشدمركز ديده باني 

) ي قفقازها كوه(اي است پيوسته و استوار  شمال نيز اين منطقه داراي دنباله
   1.كند كه نفوذ هر جنبشي را سد مي

                                                 
بررسي و مقايسه استراتژيهاي سياسـي نظـامي آذربايجـان ـ     . احسان دوست، عليرضـا .  1

 296ص. 74تير. اسي و اقتصاديياطالعات س. باغ ارمنستان در بحران قره
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بـاغ را بـه    قـره  باغ نوشته و خانِ  قره اي به خانِ  نامه» آرام«او با صوابديد 
باغ نيز درخواست او را پذيرفته و ابراز  قره  خانِ 1. اطاعت از روسيه فراخواند

ــد   ــدار كن ــرال دي ــا ژن ــا ب ــان .تمايــل كــرد ت ــز قلــي ابراهيمخ ــر   ني بيــگ پس
بيـگ جوانشـير بـراي     اش بود، با پسـر فضـلعلي   خان را كه نبيره محمدحسين

   2 .استمداد نزد سيسيانف فرستاد
ــاه مــ  ــيانف و  ،م 1805ة در م ــاحل رودخ ابراهيمخــان سيس ة انــ در س

در ايـن  . با يكديگر ديـدار كردنـد  ) باغ در مرز گنجه و قره(چاي  ك كوره
و ) بـاغ  قره پسران خانِ (بيگ، خانالربيگ  ديدار محمدحسن بيگ، مهديقلي

پـس از  . بـاغ حضـور داشـتند    داماد او سليمخان و چند تـن از بزرگـان قـره   
يه و چاي بين روس ك كورهة مه عهدنام 14گفتگوهاي مختلف سرانجام در 

بر . باغ به تابعيت روسيه درآمد باغ به امضاء رسيده و بر طبق مفاد آن قره قره
  :پذيرفت باغ تعهدات زير را مي نشين قره خان ،اساس اين عهدنامه

از وابستگي و هرگونه عالقه به كشور ايران و عثماني  ابراهيمخان -1
ته و حاكميت و ساير دول امتناع ورزيده، تنها امپراتوري روسيه را شناخ

                                                 
واجب است، اينك روسيه به دل محال تاخته، ارامنـه از  « :باغ نوشت آرام به ارمنيان قره . 1

هرگونه همراهي و مساعدت نسبت به سران روسي فروگذار نكنند و تاحدود امكان آنان 
 ».ي آذربايجان جهت پيشرفت عساكر روس همكاري نمايندها را در راه

باغ به جهت جغرافياي  قره«: نويسد مي 1805ة م 12مورخ  19ة سيسيانف در گزارش شمار.  2
بنابراين بايد در استحكام . خود هم براي آذربايجان و هم براي ايران به عنوان دروازه است

باغ از ديربـاز   قره.اميراحمدي، بهرام :ك.ن ».و نگهداري آن كوشش فراوان به عمل آيد
  296ص . 4ة شمار.مطالعات آسياي مركزي و قفقاز .بررسي رويدادها .تاكنون
باغ شده و  م ابتدا وارد قره1804ميرزا نيز در سفر اول جنگي خود به آذربايجان در  عباس

در . همچنان پايگاه وي باقي ماند ها دادبيگلو داير كرد كه تا سالة اردوگاه خود را در قصب
ا بود كه در اينج. شد بسيار نزديك به دشمن، اخبار به او رسانده مية اين مكان يعني ناحي

الكساندرميرزا و تهمورث ميرزا شاهزادگان گرجي به حضور او رسيده و ابراز دوسـتي  
  :ك.ن. آمد باغ، پايگاه چريكي مهمي به حساب مي پرفراز و نشيب قرهة اصوالً منطق. كردند

صفيه ة ترجم.ايران و روسة نبردهاي ده سال. شاه ميرزا و فتحعلي عباس. پاكروان، امينه -
  1376. تهران.ر تاريخ ايراننش. روحي
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  .آن را مي پذيرد
هر . باغ نبايد با حاكمان همسايه ارتباط برقرار نمايد نشين قره خان -2

ـ    اي كه از آنها دريافت مـي  نوع نامه ة رؤيـت نماينـد  ه گـردد، بايـد ب
گرجستان در ة فرماندهي نظامي روسيه در شوشا و يا به رؤيت نمايند

  .باغ برسد قره
گردد، به  نشين نگهداري مي ضي خانبراي قشون روس كه در ارا -3

  .قيمت مورد تأييد فرماندهي ارزاق تدارك و فراهم شود
  .براي قشون روس ساختمان مورد لزوم تأمين گردد -4
5- ـا   منظور سهولت اياب و ذهاب ارابهه بين گنجه و شوشا بة جاد ه

  .بايد تعمير شود
اقت و اعتماد صدة نشانه ب) ابراهيمخانفرزند پسر ارشد ( خانة نو -6

  .به طور دائمي به عنوان گروگان بايد در تفليس باشد
به ) روبل 10طال به ارزش ة سكّ(چئرون  8000خان هر سال بايد  -7

دولت روس باج بپردازد و اين مبلغ در دو وعده يعني اوايل فوريه و 
  .سپتامبر بايد پرداخت شود

  :گرفت غ برعهده ميبا نشين قره روسيه نيز تعهدات زير را نسبت به خان
ـالم نگهداشـته مـي     -1 ة ادار. شـود  امالك خان دست نخـورده و س

نشين به صورت موروثي بوده و نسبت به ارشديت فرزنـدانش از   خان
نسلي به نسل ديگر منتقل شده و اين موضوع را امپراتوري روسـيه  

  .كند تأييد مي
راده سرباز روس به همراه چند عـ  500براي دفاع از امالك خان  -2

  .شوند توپ به شوشا فرستاده مي
گردد  براي خان يك قطعه پرچم منقش به نشان روس اعطاء مي -3

  .تا در خانه نگهداري كند
منات پول نقره  10مبلغ  هروزانة امانتي خان جهت هزينة براي نو -4

  .گردد تعيين مي
نظامي ليتنانت، محمدحسن بيگ ة درج ابراهيمخانبراي  ،عالوه بر اين

ه بـ . پولكوونيـك اعطـاء شـد   ة ژنرال ماژور و براي خانالربيگ درجة درج
فرماندهي ماژور ليسانوويچ وارد ه زودي طبق مفاد قرارداد نيروهاي روسي ب

  .خان شده و اندكي بعد اين سربازان به شوشا منتقل شدند باغِ
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رضاقلي هدايت . بزرگي در قفقاز بودة حادث ،باغ به روسيه پيوستن قره
  : نويسد ها را چنين مي آوردن ابراهيم خان به روسعلت روي 

ـام و رتبـه از   « چون بعضي از خوانين و امراي آذربايجان را كه در مق
اقران و اكفاي ابراهيم خليل خان حكمران قراباغ نبودند بر او رجحان 
ـار       ـاه قاج دادند، شيرپير برآشفت و از متابعت دولـت ابـد مـدت پادش

  » .گردنكشي كرد
خشم ه باغ ب قره شاه ايران كه از اين كار خانِ ار هرچه بود، علت اين ك

 5را با ) برد باغ را كه در تهران بسر مي قره پسر خانِ (آمده بود، ابوالفتح بيگ 
گسيل كرده و پيشنهاد كـرد كـه    ابراهيمخانعنوان ياري به ه هزار سپاهي ب

بـه تهـران   باغ پسر ديگرش محمدحسن بيگ را به عنوان گروگـان   قره خانِ 
بـاغ   خان نيز تا پايان عمر به عنـوان وكيـل در قـره    همچنين ابوالفتح. بفرستد

اين . باغ بدون صالحديد او كاري انجام ندهد قره اي كه خانِ  بماند، به گونه
باغ از اين مسئله بسيار آزرده خاطر  قره خانِ . باغ بود قره به معناي عزل خانِ 

بـاغ نشـود ولـي     تور داد كـه وارد قـره  شده و به پسرش ابـوالفتح بيـگ دسـ   
توجهي به دستور پـدر نكـرده و بـه قصـد دسـتگيري پـدر و        بيگ ابوالفتح

بيـگ نيـز    مهـديقلي . شـد ) در ديزاق(راهي توغ  ،برادرش محمدحسن بيگ
  . وارد توغ شد

خشـم شـاه را    ه،ايـن حادثـ  .ابـوالفتح بيـگ بـه شكسـت انجاميـد     ة حمل
خاطر جنگ با ه او ابوالفتح بيگ را ب. شدشاه از راه ديگري وارد . برانگيخت

خان را بـه   خان، رحيمخان و عبداهللا پدر و برادرانش سرزنش نموده و كريم
باغ را به  شاه به توسط ايلچيان قول داد كه تمامي سرزمين قره. باغ فرستاد قره

باغ اعطاء كرده  قره گان خانِ  ت مقرر تا ابد به فرزندان و نوادمالياة همراه كلي
در مقابل . و دو نفر از فرزندانش را به عنوان گروگان به شوشا خواهد فرستاد

راه گنجـه و تفلـيس بـه    ة بايست دژهاي عسكران را در ميانـ  باغ مي قره خانِ 
كيلـومتري شوشـا در    6شوشا و سنگر واقع در ة رودخان. ايران واگذار كند
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بايسـت   هزار سوار مي 3يا  2يك افسر ايراني با . اختيار لشكريان ايران باشد
. در دژ شاه بوالق مستقر شود تا بـر تفلـيس و گنجـه نظـارت داشـته باشـد      

تمام مخارج . باغ را نخواهد داشت قره هيچكس حق نافرماني از فرمان خانِ 
تمام وسايل مورد نياز سپاه . شاهي پرداخت خواهد شدة سپاه ايراني از خزان

   .ودبايست با پول خريداري ش آذوقه مي نهمچو
فـتح  ة هدف شاه از اين پيشنهادات آن بود كه شهر شوشا يعني درواز

بـاغ بـه    قـره  خان. دور نمايد ها گرجستان و شيروان را از دست اندازي روس
شاه نيز به . وفادار مانده و درخواست شاه را نپذيرفت ها پيمان خود با روس

سليمخان حاكم . باغ حمله كند ميرزا دستور داد تا به قره عهد خود عباسيول
كه اطاعت روسيه را پذيرفته بود، موضوع را بـه  ) باغ قره داماد خانِ (شكي 

ة در قسـمتي از نامـ  . اطـالع سيسـيانف رسـانده و از او تقاضـاي يـاري كـرد      
  :سليمخان آمده بود

دهيـد بـه شـما     معظم اليه قشون مي ابراهيمخاناگر شما به ... «
اما  باش دعوا خواهد كردخدمت و اطاعت خواهد كرد و هم با قزل

انـد بـه افالطـون     هرچند گفتـه . ترسند كه شما قشون ندهيد مي
به عقل دوسـتدار همـين طـور    اما  ادبي است حكمت آموختن بي

رسد كه مايور را بزودي ارسال نماييد كه ماهم انشاءاهللا تعالي  مي
  » .رسيم بزودي مي

و پسـر  ) حسـن بيـگ  پسر محمد(بيگ  اش جعفرقلي باغ نيز نوه قره خانِ 
فتحعلي بيگ را به گنجه فرستاده و از سيسيانف خواست تا نيرويي به شوشا 

فرماندهي ه باغي را ب باغ سپاهي از سربازان روسي و قره قره خانِ . گسيل كند
. بيگ و ماژور ليسانوويچ براي حفاظت از پل خداآفرين فرستاد محمدحسن

. رويي به سوي رود ارس روان بودميرزا  اسماعيل بيگ با ني دستور عباسه ب
باغ درگير شده و نزديك  ي جبرائيللي با نيروهاي قرهها اسماعيل بيگ در باغ

ميـرزا بـا سـپاهيانش رسـيده و نيروهـاي       بود كه شكست بخورد ولي عباس
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  . بيگ به تندي خود را به شوشا رساند محمدحسن .باغ را فراري داد قره
در ابتـداي  (اوغـالن   غ  غ شـده و دژ آ بـا  درنـگ وارد قـره   ميرزا بي عباس
در آنجـا تعـدادي از   . فرسخي شوشا به چنگ آورد 4را در ) باغ جنگل قره

ميرزا نيز  عباس. باغ به نزد او آمده و اظهار اطاعت كردند رؤساي ايالت قره
هزار سپاهي از راه  5نجفقليخان گروسي را به پاسداري دژ گمارده و خود با 

 1.عازم دژ شوشا شد) ي بلند بودها هاي انبوه و كوه بيشهكه پر از (چاناقچي 
دستور سيسيانف دو افسـر  ه ب. ليسانوويچ موضوع را به سيسيانف اطالع داد

با دو هنگ در عسكران مستقر  ،ي كتلياروسكي و كارياگينها روسي به نام
بـه شوشـا    )واني آتابيگيان كسـابادي (ك وانيا يملنيروهاي روسي را . شدند
. سرباز و دو عرّاده توپ بود 600ها شامل  ستون نظامي روس. يي كردراهنما

  .رسيده بود) فرسخي شوشا 8در(شاه نيز به تخت طاووس  در اين هنگام 
هـزار سـرباز و بـه سـركردگي      10نيروهاي روسي با قواي ايران شامل 

نبرد در كنـار رودخانـه   . پيرقليخان در كنار رودخانة گرگر برخورد كردند
د و با اينكه تعداد نفرات ايرانيان بر قواي روس برتري داشت ولي در آغاز ش

ابتداي نبرد ساز و برگ را بر زمين گذاشته آمادة فرار شدند كه در همـين  
ميرزا در نزديكي دژ  عباس. ضمن عباس ميرزا با عمدة قوي خود از راه رسيد

ر آن بـه گورسـتاني كـه د    هـا  روس. با سپاه روسي درگيـر شـد   ،شاه بوالق
روز بـه   6ي محكمي داشت، پنـاه بـرده و مـدت    ها نزديكي بود و ساختمان

نيـز   كاريـاگين شكسـت خـورده و    هـا  سـرانجام روس . ايستادگي پرداختند
. با استفاده از تاريكي شب به دژ شـاه بـوالق گريختنـد    هاشد ولي آن زخمي
  . قاجار با نيروهايش دژ را دربرگرفتند خان  پيرقلي

ه نيروهاي روسي در دژ به محاصره افتاده بودند، مليك در اين هنگام ك
                                                 

اين دو فرقه ة بودند كه سردست ها اي از ارمنيان و آشوري عده  ميرزا، ميان نيروهاي عباس در . 1
اينها حركات و تصميمات نيروهـاي ايرانـي و   . ي لورون و كراكرز بودندها دو نفر به نام

 .ددادن باغ را تحت كنترل گرفته و به سيسيانف گزارش مي اهالي قره
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روشن با سواران خود حلقـة محاصـره را شكسـته و آذوقـه بـه سـربازان او       
اي بـه   سرباز برايش نمانده بود، نامه 300فرمانده روسي كه بيش از . رسانيد

سپاه  ايراني نيز . روز مهلت خواست تا تسليم شود 3سردار ايراني نوشته و 
ك وانـي  يـ به فرماندهي كارياگين و راهنمـايي مل  ها وردند و روسگول خ

كه (كارياگين نيروهايش را به كوه جمرق   .شبانه از دژ گريختند) يوزباشي(
و توانست در ترتـر بـه    هرسانيد) باغ بود مأمن گروهي از ياغيان  ارمني قره

  . سيسيانف بپيوندند
يانف براي ياري رساندن ميرزا خبر رسيد كه سيس در اين هنگام به عباس

. به سربازان روسي از گنجه بيرون آمده و در كنار رود ترتر اردو زده است
ميرزا دستور داد تا به گنجه  فرسخي شوشا رسيده بود، به عباس 6شاه كه به 
. ارتش ايران از عسكران عبور كرده و به سوي گنجه روان شـد . حمله كند

ايران از جنگ خودداري كرده و سيسيانف به محض روبرو شدن با ارتش 
ميرزا  عباس. هاي آنجا پناه گرفت نشيني كرده و در بيشه دره عقب به كوه آغ

پس از تصرف شهر گنجه، دژ را محاصره كرد ولـي چـون اسـتواري دژ و    
كمبود آذوقه مانع بـود، محاصـره را رهـا كـرده و راه ايـروان را در پـيش       

  . گرفت
ا به گرجستان بيمناك بود، از دولـت  ميرز عباسة سيسيانف كه از حمل
اي ديگر به ايران حمله شود تـا پيشـروي ارتـش     روسيه خواست تا در نقطه

درخواسـت او عملـي شـد و نيـروي     . ايران به سوي گرجستان متوقف شود
. دريايي روسيه به فرماندهي ژنرال شفت به بندر انزلي و باكو هجـوم آورد 

 2(سيسيانف تا خوناشئن  در اين هنگام. اوغالن بود شاه در اين هنگام در آغ
پـيش آمـده بـود ولـي از درگيـري بـا نيروهـاي شــاه        ) اوغـالن  غ  فرسـخي آ 

شاه به محض خبردار شدن از اوضاع باكو و انزلي به تندي . خودداري نمود
بـه تبريـز   ميـرزا نيـز پـس از تصـرف ايـروان       به اردبيـل بازگشـت و عبـاس   
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يي را كـه  هـا  تـن از خـان   3شـا شـد و   سيسيانف راهي شو .كرد  نشيني عقب
  .شاه ايران بودند، با خود به تفليس بردة فرستاد

شاه از آذربايجان به سوي تهران  فتحعليكه  م1804/ق1219در زمستان 
فريفتن  دسيسيانف درصد ،نبرد تقريباً خالي بودة عزيمت كرده بود و جبه

ي كـرد و  در ايـن ميـان ژرژف ارمنـي كمـك بسـيار     . سـران واليـات افتـاد   
. فراخواند ها همكاري با روسه هايي به بزرگان ارمني نوشته و آنها را ب نامه

حامل نامه يك دختر ارمني به نام . باغ نوشت اي به كشيش ارمنيان قره او نامه
لكورا بود كه در شهر تفليس تربيت يافته و مدت زماني به امور جاسوسي، 

رات شفاهي را به لكورا داده ژرژف دستو. ژرژف آشنا شده بودة تحت ادار
باغ سفارش كرد كه دختر ارمني را حتمـاً بـه خـانِ     و به كشيش ارمنيان قره

. باغ و اطرافيانش بنمايانند تا او با فنون دلبري مأموريت خود را انجام دهد قره 
كشـيش  . لكورا شبانه به عنوان يكـي از نزديكـان كشـيش وارد شوشـا شـد     

هد و جرياناتي ميان دختر طناز ارمني و خـانِ  د ماموريت خود را انجام مي
   .دهد بيگ رخ مي باغ و تني چند از وابستگانش به ويژه جعفرقلي قره 

به سوي شكي حركت  ،ق سيسيانف با سپاهي بزرگ 1220/م1805در 
بـاغ بـه يـاري او     بيگ را با سـپاهيان قـره   پسرش مهديقلي ،باغ قره خانِ . كرد

بـاغ بـه شوشـا     حمدحسن بيـگ، سـربازان قـره   چندي بعد با مرگ م. فرستاد
بيـگ  پسـر محمدحسـن بيـگ      اي به جعفرقلي سيسيانف طي نامه. بازگشتند

بيگ نـزد پـدر    مهديقلي. ابراز محبت كرده و مرگ پدرش را تسليت گفت
اسـتفاده از    گرانـي پرداخـت كـه درصـدد سـوء      شتافته و به سركوبي توطئه

   .بودند ابراهيمخان  سالخوردگيِ
باغ نزد جانشـين او ژنـرال پتـر     قره ز قتل سيسيانف در باكو، خانِ پس ا

دانيلوويچ پيكي فرستاده و اطاعت خود را از روسيه بار ديگر مورد تأكيد 
او از خان ة باغ را به خوشي پذيرفته و به وسيل قره ژنرال، ايلچي خانِ . قرار داد
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امدهاي آن و احتمال باغ كه از قتل سيسيانف و پي قره خانِ . سپاسگذاري كرد
باغ بيمناك بـود، همـواره بـا ليسـانوويچ مشـورت       ارتش ايران به قرهة حمل
ليسانوويچ نيز به خان اطمينان مي داد كه به زودي سپاه بزرگي از . كرد مي

   .شد واز سپاه خبري نبود روزها سپري مي. روسيه خواهد رسيد
منان زيـادي در  او دش. در وضعيتي بسيار سخت قرار داشت ابراهيمخان

خـان داغسـتاني و    دوسـتان بـزرگ او همچـون اومـه    . باغ داشـت  قفقاز و قره
بيگ يكي از پسـرانش در تهـران،    ابوالفتح. خان گرجي زنده نبودند ايراكلي

اش بـه عنـوان گروگـان در     دخترش آغابيگم در حرمسراي شاه ايران و نوه
و پيري توان  پسربزرگش محمدحسن بيگ نيز درگذشته بود. تفليس بودند

خان  باغ از بخشودگي مصطفي قره در اين هنگام خانِ . او را كاهش داده بود
آگاه شده و پيغامي را از پسرش ابوالفتح بيگ و  ،شيرواني توسط شاه ايران

دريافـت كـرد كـه بـه او     ) كه در تهران بودنـد (دخترش آغابيگم جوانشير 
باغ كه از آمدن سپاه  قره  خانِ. پيشنهاد شده بود تا دوستي شاه را جلب كند

ميـرزا نوشـته و بخشـش خـود را      اي بـه عبـاس   روس نااميد شده بـود، نامـه  
شـاه در فرمـاني   . ميرزا  نيز موضوع را به اطالع شاه رساند عباس 1.خواست

                                                 
ي كافر ها از اطاعت روس ،خان كه مسلماني متدين بود خليل ابراهيم ،گرنت واتسن نظربه .  1

رضاقلي هدايت نيز نظري  .در عذاب وجدان بود و از اين رو بسوي ايران تمايل پيدا كرد
حضرت شاهنشاه «: نويسد مشابه دارد او در توضيح علت پيشماني ابراهيم خليل خان مي

نجي محرمان حرم بدو پيغامي فرستاد و از كار رفته مالمت فرمود و او نيز از واالجاه به ميا
گذشته اظهار ندامت كرد، اصالح ذات البين را به توسط نامه و نامه بر سخنان با اثر رفت 
تا آن محتشم پير را عرق غيرت به جوش آمد و متعهد شد كه در تقويت اسالم كوشد و از 

  » ...حمايت مخالفين ديده پوشد
اي بسيار مهم  باغ نكته ي ارمني قرهها بررسي وضعيت نهايي ابراهيم خليل خان و مليك -

هر دو اينها سر از تابعيت ايران برداشته و به اميـد حمايـت روسـيه    . سازد را نمايان مي
اين . شد آنان صحنه را خالي كردند ها گردنفرازي كردند ولي آنگاه كه هنگام ياري روس

. را با خطرات بسيار مواجه كرد ها كرار شد و اين مسئله هم خان و هم مليكمسئله بارها ت
باغ برقرار كرده بودند، بيشتر به شـيروان و   عثمانيان نيز اگرچه روابط خوبي با خان قره

با اينحال تنها حكومتي كه تنها . داغستان كه مردمي سني مذهب داشتند نظر دوخته بودند
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در صورت تدارك مافات قصور او مقرون به عفو و «: چنين دستور داد كه 
  ».اغماض گرديد

ميرزا  فرستاده و درخواست  نزد عباس ،ي به اردبيلا باغ نيز نامه قره خان
او پيشـنهاد كـرد كـه جمعـي از     . بـاغ اعـزام شـود    كرد تا سپاه ايراني به قره

سربازان ايراني به فرماندهي پسرش ابوالفتح بيگ از راه قپان و گروهي ديگر 
. باغ نزديك شوند خان شاهسون از راه چاناقچي به قره به سركردگي فرج اهللا

تندي به سوي شوشا حركت نموده و  اميرزا دستور داد كه ب نيز به عباس شاه
باغ با آگاهي از دستور شاه با  قره خانِ . باغ را اجرا نمايد قره درخواست خانِ 

كيلـومتري   4(نام قاراقايا ه تني چند از خويشان و نزديكان خود به محلي ب
در ايـن ميـان   . مانـد نقل مكـان كـرده و بـه انتظـار سـپاهيان ايـران       )  شوشا

بيگ كينه عميقي  باغ كه از عموي خود مهديقلي قره خانِ ة بيگ  نو جعفرقلي
باغ  پسر بزرگش حاكم قره ابراهيمخاندر دل داشت و مطمئن بود كه پس از 

سرباز  300ليسانوويچ نيز با   1.خواهد شد، موضوع را به ليسانوويچ اطالع داد

                                                                                                
. اين نتيجه بسيار دير بدست آمد. كرد، ايران بود ديمي اكتفا ميبه برقراري روابط سنتي و ق

مليك جمشيد شاه نظريان و ابراهيم خليل خان هر دو در پايان عمر به نقش سنتي ايران 
هـا،   حكومـت ايـران عليـرغم توطئـه    . پي برده بودند ولي آنان فرصتي بري جبران نيافتند

ي ديني ماننـد ارمنيـان و   ها ه به اقليتي مرسوم درباري و فساد حكومت هموارها رقابت
اين مسـئله را  . نگريست مهر مية هاي زميندار قديمي همچون جوانشيرها به ديد خانواده

حتي ابراهيم خليل خان كه آنقدر در مقابل . ي فتحعليشاه مشاهده كردها توان در فرمان مي
يكند، شخصيتي منفـور  ايران گردنكشي كرده بود در منابع ايراني كه به محافل دولتي نزد

نام » ابراهيم خليل خان شهيد سعيد قراباغي«مثالً رضاقلي هدايت از او با عنوان . نيست
اگر به ديده انصاف بنگريم حكومت شيعي قاجار استعداد آن را داشت كه بهترين . برد مي

تاريخي اين عامل سنتي، . باغ از نظر اجتماعي، مذهبي و سياسي برقرار كند روابط را با قره
و مذهبي امتياز خاصي را براي ايران بوجود آوره بود ولي مرگ نابهنگام آغامحمـدخان  

ي ايران و روسيه و عوامل ديگر اين فرصت را ها قاجار، قدرت گيري روسيه، شروع جنگ
 .    از ميان برد

مليـك  . رافي، مليك جمشيد موضوع را به سرهنگ ليسـانوويچ اطـالع داده اسـت   ة گفتب.  1
 . سرهنگي نائل شدة يد به خاطر اين خدمت به درججمش
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/ ق 1221ربيع االول  23حمله كرده و در شب باغ  قره روسي به اقامتگاه خانِ 
  . نفر از نزديكانش را به قتل رسانيد 16م او و  1806ة م 30

ر دوضـعيت  . باغ از هـم پراكنـده شـدند    ايالت قره ابراهيمخانبا مرگ 
. لي شوشا و پناه آباد سـر بـه شـورش برداشـتند    ااه. باغ بسيار آشفته شد قره

داغ كوچانـده   بـاغ بـه قـره    ردند كـه از قـره  باغ تقاضا ك بسياري از ايالت قره
، عليـرغم خواسـت   ليسـانوويچ باغ موجب شد كه  اوضاع حساس قره. شوند

بـاغ بـه پـدربزرگش     ه براي به دست آوردن حكومت قـره بيگ ك جعفرقلي
راي بيـگ را بـ   مهديقليطي گزارشي به ژنرال نسوتايف،  ؛خيانت كرده بود
ن اساس نيز الكساندر امپراتور روسيه طي براي .پيشنهاد كردباغ  مقام خاني قره

قرار شد . منصوب كردباغ  مهديقليخان را به حكمراني قره 1807فرمان سال 
ليسـانوويچ از تفلـيس   . هزار دوكاي هلندي ماليات بدهـد  14كه او در سال 

چ فرمانـده نيروهـاي   گـودووي ايوان واسـيلي  ژنرال . درخواست كمك كرد
  1.باغ اعزام كرد نبولسين را به قرهيودروويچ سرهنگ پتر ف ،روسي در قفقاز

                                                 
خان، همسرش طوبي خانم، دخترش سلطنت بيگم، پسر  خليل در اين واقعه عالوه بر ابراهيم.  1

ش، عباسقلي آقا كبيرلي حاجي حاجان، علي بيگ، نياز حق وردي، همت بيـگ  ا ساله 12
كرانش علي پناه قروندي، قروندي، جوانشير و حسن آقا پسران كوالي بيگ ساريجالي، نو

نفر از  2جوانشير افشاري و ميرزا تقي، حاجي حسن پسر عجم علي كبيرلي با دو پسرش، 
خان در طول حيـات خـود مـرگ     خليل ابراهيم .قتل رسيدنده نفر ديگر ب 2اهالي شال و 

و ي ايل جبرائيللها مادر ايندو، دختر يكي از بيگ. آقا را ديد پسرانش جوادآقا و محمدحسن
آقـا،   آقـا، محمدقاسـم   خان نيز پسرانش خانالرآقا، ابـوالفتح  خليل پس از مرگ ابراهيم. بود

آقا از كنيزي زاده شـده   شيخعلي. آقا مردند قلي آقا و صفي آقا، حسينقلي آقا، سليمان فتحعلي
دختران خان نيز . آقا و احمدآقا ديگر پسران او بودند كه مادرشان خانزاده بود مهديقلي. بود

گوهرآغا از مادري گرجي، عزت بيگم كه مادرش دختر ميرزاربيع وزير هراكليوس والـي  
يكي از دختران ابراهيم خان به عقد امير حسينقليخان دنبلي پسر احمدخان . (گرجستان بود

ق كـه آغامحمـدخان بـه آذربايجـان روي آورد و      1205در سال . دنبلي حاكم خوي بود
آقامحمدخان او . انبرداري شدند؛ حسينقليخان نيز چنين كردحاكمان اين ديار وادار به فرم

عالوه بر آن حكومت . را بسيار تكريم نموده و حكومت وي را برخوي تأييد و تنفيذ كرد
براي حصول اطمينان از فرمانبرداري وي، دستور داده شد كه . تبريز نيز به او واگذار شد
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هاي ارمني بويژه مليك جمشيد شاه نظريان  فرمان تزار نارضايتي مليك
هـاي  ايـران و روسـيه رشـادت      مليـك جمشـيد در جنـگ   . را بدنبال داشت

او اكنـون مشـاهده   . هـا نشـان داده بـود    فراواني از خود در حمايت از روس
بـاغ   خوني آنها يعني ابراهيم خان را بر قـره پسر دشمن  ها كرد كه روس مي

به هيچوجه مايل نبودند  ها آن بود كه روسة اندهندشاين امر ن. حاكم كردند
يت چند مليك آواره با يك ساختار قوي و جاافتاده مانند ابخاطر جلب رض

  . باغ دربيفتند خان در قره
بـه   اي نامـه  1806دسامبر  2همين امر موجب شد كه مليك جمشيد در 

او در اين نامه با . ميناس الزاريان نوشته و موضوع را براي وي تشريح كرد
از الزاريان درخواست  ،پدرش مليك شاه نظر به روسيهو ذكر خدمات خود 

  : هاي وي را به اين شرح به اطالع امپراتور برساند نمود تا خواسته
تان اهالي مهاجر و مستقر در شيروان و گرجسة دستور دهند كلي -1«

  . مجدداً به سرزمين اجدادي خود عودت داده شوند
  .معاف باشند ها به مدت سه سال از پرداخت انواع ماليات -2
ـا سـعي در   . قرار ندهند ها ملت ما را تحت حكومت خان -3 چون آنه

  . هاي شوم خود را به مرحله اجرا درآورند تضعيف ملت ما دارند، تا نقشه
ي كه تشكيل داده خواهـد شـد،   هاي براي تأمين اسلحه به هنگ -4

  » .مبلغي اختصاص داده شود
مليك آرام مجلوميان از جربرد، مليك آبو (ديگر ة چهارگانهاي  مليك

بيگلريان و مليك باقر از گلستان، مليك اهللا وئردي ميرزاخانيان از خاچن و 
   :هريك جداگانه به ميناس الزاريان نوشتند) مليك قهرمان آوانيان از ديزاق

كنيد كه چرا خدمات ارزنده ما بـه هـدر مـي رود؟     شما تعجب مي« 

                                                                                                
هراكليوس سه دختر .) آنجا ساكن شود به قزوين رفته و در) دختر ابراهيم خان(همسرش 

. آقـا داده بـود   آقـا و محمدقاسـم   خـان و دو پسـرش ابـوالفتح    خليـل  وزيرش را به ابراهيم
آقا پسربزرگش را به عنوان وليعهد  چاي، محمدحسن ك كورهة خان در معاهد خليل ابراهيم

ا درگذشت و آق محمدحسن. معرفي كرد و پسر او به عنوان گروگان به تفليس فرستاده شد
  .آقا را وليعهد كرد خان، پسر ديگرش مهديقلي
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خدمات . جواب ما بسيار ساده است، چون ما هم از اين بابت متاسفيم
ما با نثار خون افرادمان در راه امپراتور، براي عموم روشن است ولـي  

  »  .ماند چه فايده كه زير پرده مي
زه داده اد كـه اوالً اجـ  كننـ  خواست ميري ارسالي داه ها در نامه مليك

باغ تحت حكومت آنهـا   ر قرهدديگر،  هاي مينزشود اهالي كوچيده به سر
امكان تحت اختيار  تثانياً از زير نفوذ خان خارج شده و در صور. گردآيند

ه شده، همانند شهر نخجوان جديد ادثالثاً برابر قول د. مأموران روسيه باشند
در . اده شـود د هـا  و قـومي بـه مليـك   اختيارات سـنتي  ) كنار رودخانه دن(

تشـكيل قـواي مـنظم بـراي      ها شده، مليك ميدصورت قبول پيشنهادات تق
عالوه برآن حاضرند چهارهزار چئورت . كنند را تقبل مي ها كمك به روس

  . به عنوان ماليات بپردازند) سكه(روبل هزار ر انان و چه
هـا بـا درك   ها حكايت از آن دارد كه آن هاي جديد مليك درخواست

. اند هاي قبلي، قدري از مدعاهاي خود كاسته شرايط و ممكن نبودن خواست
ها باشند تـا بـه    آنها قصد داشتند به صورت خودمختار تحت حمايت روس

هاي خود حراست كننـد و سـاليانه مبلغـي بـه عنـوان       اين وسيله از سرزمين
معي ارمنيـان از  اين امر نشاندهندة آن بود كه كوچ دسته ج. ماليات بپرازند

. باغ، قحطي، طاعون و عوامل ديگر موجب افول قدرت آنها شـده بـود   قره
آنان بيشتر مايل بودند . نيز هيچ تمايلي به احياء قدرت آنها نداشتند ها روس

 هـا  انخـ بـا   تا زماني كه حاكميت روسيه در قفقاز بطور كامل برقرار نشـده 
ماننـد مهـاجران بـه    (بـاغي   قـره  عالوه بر ايـن بيشـتر مهـاجران   . مقابله نكنند

  1 .نيز هرگز بازنگشتند )شماخي

                                                 
اسـرائيل   1808در سال . با مرگ ابراهيم خان ارمنيان مهاجر فعاليت خود را بيشتر كردند.  1

جانشين او سركيس حسن . او يكي از وفاداران ابراهيم خان بود. شتذباغ درگ جاثليق قره
گرفت به وانگ گانزاسار برگشته و جاثليقي  جالليان با توجه به مرگ ابراهيم خان تصميم

لذا برادر خود پدر روحاني باغداسار را با دستورات الزم . اران را مجدداً تصاحب كند
باغ رسيد به احياء وانگ  باغداسار چون به قره. باغ كرد تا خود بعداً رهسپار گردد قرهة روان
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  جوانشير مهديقليخان
باكيخـانوف،  ة گفتـ بـه  . باغ را فلج كرد قره ،جوانشير ابراهيمخانمرگ 

او »  .اميري هنرمند معدلت شعار سـخت دل سـاده رفتـار بـود    «ابراهيم خان 
ق ممكن استقالل نزديك به نيم قرن بر اين سرزمين حكم رانده و به هر طري

مرگ او خالء بزرگي به وجود آورده . نسبي اين سرزمين را حفظ كرده بود
باغ سايه افكنده و غم و اندوه  بر قره ،اي از نااميدي نسبت به آينده سايه. بود

فرمانرواي نيرومنـد خـود را از    ،باغ در زماني قره. فراواني مردم را فراگرفت
. ي از كشـمكش ايـران و روسـيه بـود    دست داد كه در نهايت آشفتگي ناش

از سـرداران مشـهور   . افـزود  مـي  ها خان نيز بر نگرانية اختالف ميان خانواد
   .باغ كسي نمانده بود قره

مهم از تاريخ اين  ةباغ دور بر قره ابراهيمخانطوالني فرمانروايي دورة 
از هـر راهـي بـراي تضـعيف      شاو ماننـد پـدر  . دهد سرزمين را تشكيل مي

اطراف استفاده كـرده و بـر تحكـيم     هاي ارمني و خان هاي مليك حاكميت
او توانست در ايـن مـدت طـوالني ميـان     . هاي قدرت خود تأكيد كرد پايه

اي كه چـون يكـي از    ايران، روسيه و عثماني مانور بدهد بگونه هاي قدرت
موقعيـت  . شـد  او فـوراً بـا ديگـري وارد معاملـه مـي      ،ميدان خارج مـي شـد  

داد كه خود را در مركز  باغ اين امكان را به  او مي سياسي قره جغرافيايي و
   .يه قرار دهداتوجهات سه قدرت بزرگ همس

هاي شـمالي و اشـراف ايـن منطقـه بـر گنجـه و        باغ بر دشت تسلط قره 

                                                                                                
 1812بحال عادي درآمده در  سركيس چون باخبر شد كه وانگ گاناسار. گاناسار پرداخت

باغ، موجب بروز  آمدن سركيس به قره. باغ آمد به همراه بقيه مهاجران از گرجستان به قره
اچميادزين از او خواسته بود تنها بـه مقـام   . كشمكش ميان او و مقامات اچميادزين شد

رانجام سـ . اسقفي بسنده كند ولي او با حمايت مهديقليخان، خود را جاثليق اران ناميـد 
، او را وادار كردند كه از عنوان جاثليقي صرفنظر كند و ها مقامات اچميازين با كمك روس

به اين ترتيب جاثليق اران كـه از زمـان   . به مقام اسقفي اكتفا كند» متروپوليت«با عنوان 
  .   گريگور مقدس آغاز شده بود، خاتمه يافتة گريگوريس نو
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باغ را به معنـاي تسـلط بـر قفقـاز      اي بود كه تسلط بر قره تفليس برگ برنده
بـا قـدرت سياسـي و ارتبـاط و روابـط       قدرت نظامي همراه. كرد متبادر مي

خانوادگي او با خوانين قدرتمند اطراف همچون دنبليان در خوي، لزگيـان  
سـازمان   .شد تا او قدرت مانور فراواني بيابد داغستان و گرجيان موجب مي

كارآمد اداري حكومت او ترتيب روشني داشت كـه از حكومـت پـدرش    
باغ  ي ايالت و طوايف چادرشين قرهبر اساس اين نظام، تمام. آغاز شده بود

به عبارت ديگر مردان طوايف مزبور، . باغ بودند موظف به تأمين سواران قره
  . دادند باغ را تشكيل مي سواره نظام ارتش قره

شد، مركب از  باغ كه به وقت ضرورت تشكيل مي پياده نظام ارتش قره
بـاغ از   طوايـف قـر  ايالت و . باغ بود مردم يكجانشين روستايي و خمسة قره

پرداخت ماليات و محصوالت خود معاف بودنـد و بـرعكس آنـان، مـردم     
شـدند،   يكجانشين كه تنها به هنگام ضرورت در صفوف جنگي حاضر مي

هـا و   نظاميان دائمي كه نامشان در سـياهه . مكلف به پرداخت ماليات بودند
اسـب و  . دها ثبت شده بود، از پرداخت هرگونه مالياتي معاف بودن فهرست

بـه  . شد غله و يراق جنگي آنان توسط خان و از ديوانخانة حاكم تأمين مي
شد تا با خانوادة خود در  هريك از نظاميان دائمي، يك باب منزل داده مي

هر سال در عيد نوروز به تمام سركردگان نظامي، خلعت . آن سكونت كنند
ك او هر روز چهل براي تغذية دربار كوچ.  شد و انعام و يك اسب اهدا مي

  . گرديد پوط برنج و سي رأس گوسفند  صرف ناهار و شام مي
اين ثروت كه توانايي ادارة آن . صاحب ثروتي هنگفت بود ابراهيمخان

ــات   ــت، از مالي ــرج را داش ــدهاي    تشــكيالت پرخ ــومتي و درآم ــاي حك ه
ماليات غالت وابريشم و چارپايان و اجـاره بهـاي   . شد خصوصي فراهم مي

ها و هداياي جنسي و نقـدي رعايـا و روسـاي محلـي و      ، پيشكشمستغالت
او خود به تنهايي بزرگترين . هاي ارمني، يكي از منابع ثروت او بود مليك
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بـاغ از   نيمي از محصوالت زراعي قـره . باغ بود مالك زمين و احشام در قره
گفتة ميرزا جمـال  ه ب. آمد مزارع و باغات ملكي و اختصاصي او بدست مي

بـاغ اشـتغال    ت قـره مـ سال به وزارت و ميرزايي حكو 50شير كه مدت جوان
ــان مخصـوص خـان بيشــتر از جفـت      داشـت، جفـت   هــا و  هــاي غلـه و كوت

  . باغ بوده است هاي تمام اهالي قره كوتان
وجود اين ثروت بيكران، وزرايي كارآمد و سـرداراني دالور موجـب   

و مكاني مهم را در ايجاد حكومتي شد كه روزبروز برقدرتش افزوده شده 
اي  باغ از برپايي هيچ توطئه خان قره. اي بدست آورد معادالت سياسي منطقه

ها و زد و  براي ادامة حكومتش ابا نداشت چراكه دريافته بود بدون اين توطئه
باغي كه ميان سه قـدرت   باغ ممكن نيست  قره بندها حفظ حكومت در قره

مشخص نيست كه اين رقابـت بـه نفـع    ايران، روسيه و عثماني قرار داشته و 
ها و بندبازي ميان  او خود گرفتار همين توطئه. كداميك به پايان خواهد رسد

اين سه قدرت شد و با مرگ او دوراني پرشكوه و با فراز و نشيب فراوان از 
  .  باغ به پايان رسيد تاريخ قره

 .پل خداآفرين را پشت سرگذاشـت  ،خبر از مرگ خان ارتش ايران بي
كه مأمور (بيگ  زيادي نگرفته بودند كه ابوالفتحة هنوز سپاهيان از ارس فاصل

. ميرزا رساند بازگشته و خبر قتل پدرش را به عباس) تصرف حوالي دژ بود
ي هـا  در اين هنگام بيشتر ايـل . سوي دژ شوشا حركت كرده ميرزا  ب عباس
سـر مـي بردنـد،     باغ در وضع نابساماني بـه  قره باغ كه پس از مرگ خانِ  قره

خان  عطاءاهللا. داغ در جنوب رود ارس كوچانده شوند تقاضا كردند تا به قره
   .شاهسون بر اين كار گمارده شد

قحطـي شــديدي آذربايجــان را فراگرفــت و تعــداد ســپاهيان    1806در 
ژنرال گودوويچ توانست باكو، دربند و شـكي را  . ميرزا كاهش يافت عباس

درخشان ناپلئون بناپارت در  هاي دليل پيروزيبه  ها تصرف كند ولي روس
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ي كه بر ارتـش روسـيه در اوسـترليتز و ايلـو وارد     هاي اروپا و شكستة جبه
در ايـن زمـان كـه بيشـتر     . كرده بود، نتوانستند اقـدامي جـدي انجـام دهنـد    

ميـرزا    ي قفقازي به ايران بودنـد، عبـاس  ها سرداران ايراني در مأموريت ايل
باغ بوده و سربازان روسـي مسـتقر در    ل نبولسين عازم قرهباخبر شد كه ژنرا

ميرزا  كه در  عباس. اند نيز به او پيوسته ها باغ و گنجه بوده و ارمني شكي، قره
سپاه روسي پيشتر بـه  . شتافت ها اوغالن بود به جنگ روس غ  اين زمان در آ

رفتـه  وارد شده و بر باالي كوهي بلند سنگر گ) مارتوني كنوني(خوناشئن 
قصد  ها را از كوه پايين بكشد ولي روس ها ميرزا كوشيد تا روس عباس.  بود

  . وارد شدن به جنگ را نداشتند
باغي آزاد شده و پس از  بيگ تعدادي از اسيران قره به پيشنهاد ابوالفتح

خود دور افتاده ة خبر دادند كه سپاه ايران از لوازم و آذوق ها پيوستن به روس
با شنيدن اين خبر بـه ايرانيـان    ها روس. ز آتش گرفته استو علف صحرا ني

سـاعت نبـرد    7سـرانجام پـس از   . حمله كردند و جنگ شديدي درگرفـت 
شكست خورده و ) م 1806ژوئيه  15(سپاه ايران در جنگ خوناشئن  ،خونين

ميرزا  به تندي نيروهايش را به جنوب  عباس. بسياري از سربازان اسير شدند
در  هـا  خان شاهسون به دليل تعلل برخي از ايـل  عطاء اهللا .ارس عقب كشيد

ايل جبرائيللي پنهاني ژنـرال روسـي را آگـاه    . كوچ به خشونت متوسل شد
بـه   هـا  ايل. بيگ را با نيرويي به تعقيب آنان فرستاد كردند و او نيز جعفرقلي

شكسـت   انبيـگ، ايرانيـ   جعفرقلـي ة نزديكي قپان رسيده بودند كه بـا حملـ  
  .بازگشتند ها و ايلخورده 

بـاغ فرسـتاد تـا بـه      ميرزا نيروهـايي را بـه قـره    در پاييز همان سال عباس
ــرال . بـاغ كمـك كنـد    قـره  هـاي  بيـگ در برابـر تهديـدات روس    ابـوالفتح  ژن

تاتف نيز به سوي شوشا حركت  هاي روس. گودوويچ فوراً راهي گنجه شد
از نظر  ها وسوضع ر 1806در دسامبر . كردند ولي جنگ بزرگي درنگرفت
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ة ژنرال گودوويچ تصميم به امضاء قـرارداد متاركـ  . نظامي بسيار وخيم بود
او چنـد روز پـس از رسـيدن خبـر پيـروزي بـزرگ       . جنگ با ايران گرفت

اش  اي به نام استپانف را به تهران فرستاده و در نامه در ايلو، نماينده 1ناپلئون
  :به عباس ميرزا پيشنهاد كرد 

دولت ايران از ادعاي خـود نسـبت بـه آن قسـمت از     بهتر است ... «
اراضي كه به امپراتوري روسيه ملحق و ضميمه شده است، صرفنظر 

كورو، ارس و ارپاچاي را بعنوان سرحد مرزي ة نموده و مجاري رودخان
ـات مـرزي و كشـت و       دو كشور بشناسد تا بدين ترتيـب بـه اختالف

  » .كشتارهاي بيهوده خاتمه داده شود
سـعي  يران كه در اين زمان سرگرم مذاكره بـا فرانسـويان بـود،    دولت ا

. باغ و گرجستان را از روسيه بازپس گيرد قره ،داشت كه به كمك فرانسويان
. تمام نواحي اشغال شده قـرار داد ة از اين رو شرط شروع مذاكرات را تخلي

 ميرزا پاسخ دولت ايران را براي گودوويچ فرستاد و استپانف با دست عباس
قرارداد فينكن اشتاين ميان فرانسـه و ايـران    1807مه  4روز . خالي بازگشت

اي كـه   شاه اطمينان داد كه در هر عهدنامـه  سفير فرانسه به فتحعلي. بسته شد
بـاغ بـه    ميان ناپلئون و امپراتور روسيه منعقد شود، استرداد گرجستان و قـره 

عثمـاني در جنـگ بـا     با اين تمهيـدات ايـران و  . بيني خواهد شد ايران پيش
يكپارچـه بـه   ة طرح مشـترك دو كشـور بـراي حملـ    . روسيه راسختر شدند

                                                 
اولي هواكيم . اپلئون بناپارت امپراتور فرانسه حضور داشتندباغي در ركاب ن دو نظامي قره . 1

او در روسـتاي كركجـان بخـش    . يا ژنرال مورات بود ) 1767 -1815(هوانس موراديان 
او به ناپلئون براي رسيدن . كرد باغ متولد شده و در ارتش فرانسه خدمت مي عسكران قره

- 1968(او ژان مورات ة نو. شد حاكم شهر ناپل 1808به قدرت ياري رسانده و خود در 
ــود ) 1888 ــان   . بـازيگر ســينما ب از ) 1780 -1845(ديگـري روســتوم هــوانس خاچاتوري

فرانسه به ة او نخستين محافظ ناپلئون بود و در حمل. باغي در تفليس شد اي قره خانواده
او پس از شكست فرانسه به تفليس بازگشت و كتاب خاطراتش را . مسكو حضور داشت

مننتشـر   1866كتـاب او در  . شد، نوشـت  مي 1814ل زندگي وي از زمان تولد تا كه شام
او به نـام ادمونـد   ة نو. يكي از پسران او سفير تام االختيار فرانسه در تونس بود. گرديد

    . فرانسه استة روستوم، نمايشنامه نويس و شاعر پرآواز
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ــن     ــا شكســت زود هنگــام عثمـاني در ژوئ و عقــب نشــيني  1807روسـيه، ب
  . ميرزا به ايروان با ناكامي روبرو شد عباس

ة عهدنامـ طولي نكشيد كه ارتش روسـيه از فرانسـه شكسـت خـورد و     
ولـي  . بسـته شـد   ق 1223/ م1807ژوئيـه   7در  روسيه و فرانسه ميانتيلسيت 

. باغ برده نشده بود ر اين عهدنامه نامي از قرههاي فرانسويان د برخالف وعده
قفقـاز  ة اروپا آسوده شده بود، به جبهة ارتش تزار كه بدين ترتيب از جبه

دولـت  . شتافت تا جنگ را با شدت بيشتري عليه ايران و عثماني ادامه دهـد 
جنگ را با روسيه امضاء كرده و از ة پيمان متارك 1807سپتامبر  6عثماني در 

نمود نبرد اصلي ميان ايران و روسيه بايد  چنانكه مي. جنگ خارج شدة صحن
ژنرال كلودماتيودوگاردان براي اجراي مفاد  1807دسامبر  24در . داد رخ مي
ايران، به فينكن اشتاين و تسهيل راهيابي فرانسه به هندوستان از راه ة معاهد

تهران وارد شد و به بازسازي ارتش ايران همت گمارد ولي گودوويچ طي 
  .تيلسيت مغاير استة اي به او هشدار داد كه كارهاي وي با عهدنام نامه

ژنرال گودوويچ عازم ايروان شده و نبولسين را نيـز   1808در بهار سال 
باش سراسري صادر  دهميرزا فرمان آما عباس. باغ به نخجوان فرستاد از راه قره

كرد و ارتش ايران را در دو ستون به نخجوان و ايروان اعزام كرده و خود 
سپاهيان ايران در ايروان از ژنرال سـاندروويچ شكسـت   . نيز عازم ايروان شد
ميرزا عازم نخجوان شد ولي در آنجا نيز ناكام مانده و بـه   خوردند و عباس

شـكالت بزرگـي را بـراي ارتـش     م ،بـاغ  نبود قره. جنوب ارس عقب نشست
خوردند،  شكست مي ها چرا كه هربار ايرانيان از روس. كرد ايران فراهم مي

در چنين  ها مجبور بودند به ساحل جنوبي ارس عقب نشيني كنند ولي روس
    .بردند ي بلند آن پناه ميها باغ و كوه مواردي به قره

ة حملـ . ه كـرد دژ ايـروان را محاصـر   1808ژنـرال گـودوويچ در اكتبـر    
شكسـت خـورده و وادار بـه عقـب نشـيني       ها سراسري آغاز شد ولي روس
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گودوويچ به سوي گرجستان رفت ولي نبولسين كه به محاصره افتاده . شدند
و باروت خود را آتش زدند تا به دست  ها بود، دستور داد تا افرادش توپ

ا به سيسيان سپس تصميم گرفت به هر نحو ممكن افرادش ر. نيفتد ها ايراني
بـاغ رسـيده و در    با دادن تلفـات زيـادي بـه قـره     ها روس. باغ برساند در قره
ميرزا با فرا رسـيدن زمسـتان، ناچـار بـه      عباس. بلند آن پناه گرفتند هاي  كوه

  . تبريز بازگشت
مـارس   19ژنرال گاردان ايران را ترك كـرد و در   1809فوريه  12در 

سرهارفوردجونز . لستان و ايران بسته شدمجمل ميان انگة همان سال عهدنام
روسيه ة انگلستان مقامات ايراني را از ياري دولتش در صورت حملة نمايند

ميرزا اميـدوار بودنـد كـه بـا يـاري       شاه و عباس. به ايران مطمئن ساخته بود
ژنـرال الكسـاندر پتـروويچ    . باغ و گرجستان را بـازپس گيرنـد   انگلستان، قره

مـارس   5ل نيروهاي روسيه در قفقاز كه كارش را از ترموزوف فرمانده ك
نيروهـاي روسـي را در    ،باغ م آغاز كرده بود، با آگاهي بر اهميت قره1809

او به ژنرال نبولسين دستور داد تـا بـراي دفـاع از    . آن سرزمين تقويت كرد
ژنرال پرت نياگين و سرهنگ ليسانوويچ مأمور . باغ آماده شود سرحدات قره

ي ها همچنين از خان. لي شدندقمناطق پامباك و اماملي و چارداحفاظت از 
باغ، شكي و شيروان خواسته شد تا براي كمك به سـپاهيان روسـي هـر     قره

  . سوار كارآزموده را آماده كنند 1000يك 
ميرزا  كه در گوگجه ييالق بود، ابوالفتح بيـگ   م عباس 1809در بهار 

باغ، قپان و مگري را  ي قرهها زام كرد تا ايلباغ اع جوانشير را با نيرويي به قره
با هوشياري ژنرال نبولسين بـه شكسـت    كاراين . به اطاعت ايران وادار كند

  . ميرزا  كه از فتح گنجه ناكام مانده بود، به تبريز بازگشت انجاميد و عباس
در اين زمان دوران دوستي و اتحاد ناپلئون و الكساندر اول تزار روسيه 

رسيده و ائتالف جديدي عليه امپراتور فرانسه بين كشورهاي روسيه،  به پايان
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از اين رو تزار مايل بود هرچه . پروس، اتريش و انگلستان تشكيل شده بود
قفقاز پايان داده و با خيال راحت با فرانسه روبرو ة زودتر به جنگ در جبه

لح را او به ژنرال ترموزوف دستور داد تا هرچه زودتر مـذاكرات صـ  . شود
به مواعيد انگلستان ... «: ميرزا نوشت اي به عباس ترموزوف در نامه. آغاز كند

نبايد اعتماد كرد چه اين دولت جايي كه منافعش اقتضا كند همه چيز حتي 
ة بهتـر اسـت رودخانـ   . دوستان بسيار نزديك خود را فداي آن خواهد كرد

پيشنهاد انجـام  . »..كورو، ارس و ارپاچاي را حد مرزي بين دو دولت بدانيم
 1809صـلح مـورد پـذيرش دولـت ايـران قـرار گرفـت و در پـاييز         ة مذاكر

ــد     ــل ش ــت تعطي ــور موق ــه ط ــي ب ــات جنگ ــاييز   . عملي ــر پ ــران در اواخ اي
خان را از راه استانبول به روسيه فرستاد تا مذاكرات صلح را  حسين كرباليي

  . آغاز نمايد
رموزوف پيشنهاد كرد كه م دولت ايران به ژنرال ت1810در اوايل سال 

بـاغ ادامـه    ايران در قـره ة العاد فوقة گفتگوهاي صلح با حضور نمايندة دنبال
ايـران  ة با پذيرش اين پيشنهاد، ميرزا بزرگ قائم مقام فراهـاني نماينـد  . يابد

رود ترتـر بـا   ة قرار بود كه او در روستاي طالش در كرانـ . باغ شد راهي قره
لـي دولـت ايـران تغييـر عقيـده داده و محـل       ژنرال ترموزوف ديدار كند و

آوريـل   19ژنـرال ترمـوزوف در   . مالقـات را در دژ عسـكران تعيـين كـرد    
در . م و قائم مقام روز بعد به عسكران وارد شدند و گفتگوها آغاز شد1810

باغ ايران اصرار داشت كه حاكمي از طرف دولـت قاجـار بـر آن     مورد قره
براثر كارشكني سرهارفوردجونز گفتگوها در نهايت . سرزمين گمارده شود

بـه شكسـت انجاميـده و    انگلسـتان،  عثمـاني و شـاهزادگان گرجـي     ة نمايند
   .مه عسكران را ترك كرد 8ايران ة نمايند

درنگ سپاهيان خود را  بي ،ژنرال ترموزوف پس از بازگشت به تفليس
 4ين بـا  دسته اول به فرماندهي ژنرال نبولسـ . بزرگ تقسيم كردة به دو دست



 قره باغ نامه     222

 

ي محلي از اهالي شكي، شيروان و ها گردان پياده نظام هنگ قزاق و چريك
) گنجه، ترتر، چارداقلي و شوشا(باغ  باغ مأموريت يافت تا از نواحي قره قره

گردان پياده نظام  4دوم به فرماندهي ژنرال پرت نياگين با ة دست. دفاع نمايد
بـاغ   حفاظت از مرزهاي قره و دو واحد سواره نظام و دو هنگ قزاق مأمور

روشن بود كه جنگ اصلي در . شد) پنبك، شوره گل، گومري و اماملي(
بـاغ نيـز    نشـين قـره   مهديقليخان جوانشير حاكم خـان  .باغ رخ خواهد داد قره

هاي  يكي از حوزهه چريك سواره نظام كمكي را ب 250درخواست كرد كه 
   .ه نيروها به مرز ايران يورش بردا بقيبعملياتي ژنرال نبولسين فرستاده و خود 

ژنرال ترموزوف . باغ آغاز شد ارتش ايران به قرهة سرانجام جنگ با حمل
كليـد فـتح   (درنگ به مگري  باغ دستور داد كه بي داغ در قره به گردان قزل

حمله كرده و پس از تصرف آن منطقه نگذارند كه ايرانيان ) باغ و تبريز قره
براي اين كار دير شـده  . ي رود ارس تقويت كنندنيروهاي خود را از نواح

ترموزوف نيز به . بود و فرمانده واحد اعزامي از ژنرال تقاضاي كمك كرد
كتلياروسكي دستور داد تا هرچه سريعتر خود را به مگري پتر استپانوويچ 

ژوئن از طريق  12ر زيادي در روز كتلياروسكي و نيروهايش با تهو. برساند
ي باريك و پر پـيچ و خـم   ها گردان او از راه. اغ حركت كردب ي قرهها كوه
ژوئن كتلياروسكي سپاه ايران را  15در . باغ گذشته و به مگري رسيدند قره

اي ديگر از نيروهاي ايراني به  در اين هنگام خبر رسيد كه دسته. تارومار كرد
  . اند باغ حمله كرده قره

تا مأموريت دفاع از  كتلياروسكي از ژنرال ترموزوف درخواست كرد
باغ به او واگذار شود ولي ترموزوف شركت گردان او را كه توپخانه و  قره

چون جنـگ در   ؛دانست باغ صالح نمي سواره نظامي نداشت، در جنگ قره
. باغ بغرنج و پيچيده بود و از سوي ديگر ارتباط با شوشا قطع شده بـود  قره

از . دانست نوعي جنون نظامي مي باغ اعزام كتلياروسكي را به قره ،ترموزوف
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اين رو اين مأموريت را به ژنرال نبولسين واگذار كرده و به او دسـتور داد  
درنگ حركـت كـرده و    ژنرال نبولسين نيز بي. بسوي عسكران رهسپار شود

در جنگـي كـه صـورت گرفـت، بـارديگر      . ژوئيه به عسـكران رسـيد   5در 
ارسيدن زمستان و بارش برف ميرزا  شكست خورد و چندي بعد با فر عباس
ارتـش  . سپاه ايران به سواحل جنوبي ارس عقب نشست ،باغ ي قرهها بر كوه

آنها توسط نيروهاي روس دفع ة ايران به تحركاتي ديگر نيز دست زد كه هم
  . شدند

بهتـرين   هـا  باغ تحت تدابير شديد نظامي بـود و روس  در اين مدت قره
 ها با اين حال بدرفتاري روس. ه بودندنيروهاي خود را در آنجا مستقر كرد

. آورد را فراهم مي ها با مردم مسلمان قفقاز موجب نارضايتي و شورش ايل
 هابا خشونت تمام آن ها زد ولي روس دامن مي ها دولت ايران به اين شورش

تمايل داشتند تا به ايـران   ها باغ بسياري از ايل در قره. كردند را سركوب مي
ماننـد  (بـاغي   ي قرهها كار كوچاندن ايله ميرزا  ب م عباس1811در . بكوچند

باغ  كه به دولت  و گوشمالي دادن به ارمنيان قره) مغاويز، جبرائيللي، كوالني
  1 .كردند، سرگرم بود ايران خيانت مي

م ژنرال ماركيز فيليپ اوسيپوويچ پائولوچي فرمانده 1811سپتامبر  22در 
باغ در وضعيت خوبي بسر  قره. د تفليس شدوار ،جديد نيروهاي روسي قفقاز

بيـگ   اش جعفرقلـي  ناآرام بودند و مهديقليخان بـا بـرادرزاده   ها ايل. برد مين
بـاغ تاخـت و تـاز     از سوي ديگـر سـرداران ايرانـي در قـره    . اختالف داشت

داغ نيـز   حـاجي محمـدخان مسـتوفي حـاكم قـره      ،در ايـن ميـان  . كردند مي
هايي را كـه فرمانـدهان    باغ گمارده و نامه قره مأموريني  بر سر راه گنجه و

                                                 
داغ بـراي   بـاغ و قـره   لو از قرهق به دستور آغامحمدخان قاجار ايل عمران 1196در سال .  1

ژوبر جهانگرد اروپايي ة به گفت. گلوگاه مازندران كوچانده شدندة سرحدداري، به منطق
مسافرت در ارمنستان و . ام.ژوبر، پ: ك.ن. اند باغ ساكن بوده ها و قراچورلو در قره طالش
 194 ص. 1347. تهران. بنياد فرهنگ ايران. عليقلي اعتماد مقدمة ترجم. ايران
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دسـت آورده و بـه چنـد نفـر از طوايـف      ه نوشتند، ب روسي به يكديگر مي
داغ مهاجرت كرده بودند، مأموريت داد  تازگي به قرهه باغ كه ب اميرلوي قره

مأمورين هنگام شب پنهاني وارد دژ . تا انبار مهمات دژ شوشا را آتش بزنند
لوي شوشا رسانده و انبار مهمات، انبار  خليفهة ود را به دروازآنها خ. شدند

گمـان كردنـد ايـن كـار توسـط       ها روس. علوفه و چند خانه را آتش زدند
دژ را به توپ  ها روس  .اند مهديقليخان انجام شده و مردم شهر شورش كرده

   .بستند
بيگ  را به  حاجي محمدخان مستوفي همچنين تالش كرد تا جعفرقلي

اي مهرآميز با خط خود  ميرزا نامه او عباسة به توصي. ي ايران متمايل كندسو
قاصد اين نامـه  . بيگ  نوشته و او را دعوت به همكاري كرد براي جعفرقلي

دستگير شده و موضوع  ها توسط روس ،كيلومتري سلطان بوداكرجي 15در 
د تـا  او نيـز بـه سـرگرد جينـي دسـتور دا     . به اطالع ژنرال پـائولوچي رسـيد  

 16دستور ژنرال اجرا شد و در . بيگ  را دستگير و محاكمه نمايد جعفرقلي
بيـگ را بـه سـوي     جعفرقلي ،اي محافظ عده  سه افسر روسي با 1812ة ژانوي

بيگ با اسب به رودخانه زد  جعفرقلي ،ترترة رودخانة در كران. تفليس بردند
گناهي كرد  دعاي بياي به ژنرال، ا بيگ در نامه اگرچه جعفرقلي. و گريخت
 .بيـگ نيـز بـه ايـران پنـاه بـرد       جعفرقلـي . به او اطمينان نكردند ها ولي روس

بـا  ) ارسباران(داغ  ميرزا او را مورد لطف قرار داده و به حكومت قره عباس
  . چهار هزار تومان حقوق ساالنه تعيين كرد

ميـرزا  برسـر كوچانـدن بخشـي از ايـل       عبـاس  ،در زمستان همـان سـال  
ظـام  نسواره . ئيللي با نيروهاي روسي در سلطان بوداكرجي درگير شدجبرا

مركـز   اينجـا . ايران به راهنمايي جعفرقلي بيگ جوانشير به آنجا حمله كرد
تجمع نيروهاي روسي بود و درميان شكي، شـيروان، شوشـا و گنجـه قـرار     

 سرباز و 500افسر،  10باغ شامل  در اين زمان نيروهاي روسي در قره. داشت
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براي يـاري رسـاندن بـه سـلطان     . دار تحت فرمان سرگرد جيني بودند درجه
سرباز و يك  200يچ و سروان ايلياشينكف با وبوداكرجي، سرهنگ ژيوكو

 هـا  فت، روسردر جنگي شديد كه درگ. عراده توپ از شوشا خارج شدند
كلية افراد . دست نيروهاي ايران افتاده شكست خورده و سلطان بوداكرجي ب

مهـديقليخان نيـز كـه بـراي كمـك بـه       . ان روسي به هالكـت رسـيدند  گرد
جنگل بود، با مشاهده اين وضع به ة آمده و با سواران خود در حاشي ها روس
   .باغ گريخت قره

پيشتر از قلعة شوشا واني يوزباشي با سواران تحت فرمان خود و دويست 
رجي فرستاده سرباز روس همراه دو عرّاده توپ براي كمك به سلطان بوداك

وانـي  . شده بود ولي قبل از رسيدن آنها ايرانيان كـار را تمـام كـرده بودنـد    
ها را دريافت كرد كه نيروهاي ايرانـي در   هنگامي خبر انهدام پايگاه روس

او ناچار گرديد در قلعة شاه بالغي سنگر بگيرد كـه در  . حال پيشري بودند
واني چندين روز . شد اندك مدتي به وسيلة قواي جعفرقلي بيگ محاصره

او توانسـت بـا مهـارت از    . در مقابل قواي عظيم ايرانـي بـه دفـاع پرداخـت    
   .قلعه نيز به دست ايرانيان افتاد. مخمصه بگريزد

درنـگ كتلياروسـكي را احضـار كـرده و بـه او       بـي  ،ژنـرال پـائولوچي  
سرباز با خواندن سرودهاي ملي و تهييج سـربازان از   1500مأموريت داد با 

باغ حركت كرده و به هر نحو ممكـن از   اه شماخي و زرداب به سوي قرهر
هنگامي كه كتلياروسكي به شوشا رسـيد،  . پيشروي ايرانيان جلوگيري كند

او . باغ به ايران بكار برد نخستين تدابير خود را براي قطع مهاجرت اهالي قره
اس دوسـتي و  باغ نوشته و به آنان تـذكر داد كـه پـ    هايي به بزرگان قره نامه

احترام امپراتور روسيه را نگهداشته و نگذارند بيش از اين اهالي بـه سـوي   
ايران نقل مكان كنند در غير اين صورت بايد منتظر پيامـدهاي نـاگوار آن   

ناراضي بوده  ها ها مؤثر واقع شدند ولي مردم از روس اگرچه اين نامه. باشند
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  . و به ايران تمايل داشتند
بوالق به سوي شوشا حركت كرد ولي  از تصرف شاهارتش ايران پس 

ميرزا  به دليل كمبود آذوقه بـه سـاحل جنـوبي رود ارس     مدتي بعد عباس
ميرزا  نتوانست كاري پيش ببرد، دو كشور ايران و  چون عباس. عقب نشست

نـيكالي  ژنـرال  . روسيه ابراز عالقه كردند كه گفتگوهاي صلح آغاز شـود 
اي بـه نـام    ميرزا نوشـته و نماينـده   اي براي عباس رديشچف نامهفيودروويچ 

رديشچف در . را به تبريز فرستاد) ديپلمات آلماني االصل( فريگانفردريك 
هـاي كـور، ارس و آرپاچـاي حـد      اين نامه پيشنهاد كرده بود كه رودخانه

مشترك ايران و روسيه شناخته شود و اراضي و نواحي آن متعلق به دولتي 
  . تصرف خويش دارد باشد كه آن را در

اگر اختيار در «: اي به ژنرال رديشچف چنين نوشت ميرزا  در نامه عباس
 »...بـاغ شـو   مصالح اصليه و گرفتن و دادن ممالك داري عازم قشالقات قره

ميرزا  اطالع داد كه  باغ شده و به عباس ژنرال روسي در موعد مقرر وارد قره
ميـرزا   عبـاس . بـرد  بـاغ بسـر مـي    قره اختيار تام در گفتگو داشته و اكنون در

. باغ شد قرهة نجفقليخان گروسي را به مهمانداري او تعيين كرده و خود روان
كرد كه اختالفات ارضي دو كشور براساس اصل حفـظ   روسيه پيشنهاد مي

وضع موجود برطرف شود يعني هردولت مناطقي را كه در تصرف خـود  
ميـد چـون ايـران حاضـر بـه      گفتگوهـا بـه شكسـت انجا   . دارد، مالك شـود 

ژنـرال  .  به عنوان قلمرو روسيه نبـود  ها شناسايي مناطق مورد تصرف روس
. باغ كرده و به تفليس بازگشت رديشچف، كتلياروسكي را مأمور حفظ قره

  .اوغالن مستقر شد غ  كتلياروسكي نيرويي را در شوشا گذاشته و در آ
اغ در جنگ آينده پي برده ب شاه كه به اهميت قره فتحعلي ،در اين هنگام

از اين رو در .  مصمم شد تا مهديقليخان را به سوي ايران متمايل كند. بود
م فرماني صـادر كـرده و ضـمن بـه رسـميت      1812/ ق  1227جمادي االول 
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بـا  . كـرد  باغ مي قره سعي در دلجويي خانِ  ،باغ شناختن حكومت وي بر قره
هنـوز يـك   . هي با ايران نكـرد اين حال مهديقليخان اقدامي در جهت همرا

. هفته از قطع مذاكرات نگذشته بود كه ارتش ايران در اصـالندوز اردو زد 
  . كتلياروسكي برآن شد تا به اردوي ايراني حمله كند

كه بيشتر افراد ايل او در (اكتبر به راهنمايي مرادخان دالغرده  18او در 
او . اوغالن حركت كرد غ  آ از دژ) باغي بودند ي قرهها اصالندوز در ميان ايل

ة داغ و بـرادرزاد  حـاكم قـره  (بيـگ    باغي را بـه نـزد جعفرقلـي    چند نفر قره
آنها بـه او گفتنـد كـه از    . ميرزا  بود فرستاد كه در سپاه عباس) مهديقليخان
را به  ها برده و ايل» ركاب منصور«اند تا سپاهي از  باغ آمده ي قرهها طرف ايل
ميرزا سپاهي  بيگ فريب خورده و از عباس جعفرقلي. رندميرزا  بياو نزد عباس

. بـاغي راهـي شـد    ي قـره ها به فرماندهي صادقخان گرفته و براي آوردن ايل
باغي را از راه ديگر به نزد پيش قـراوالن سـپاه    كتلياروسكي چند سوار قره

بيگ معرفـي كـرده و آنهـا را     ايران فرستاد تا خود را از هواداران جعفرقلي
اكتبر  19ميرزا را در  عباس ،شبيخونبا سرانجام كتلياروسكي . نمايندمعطل 

اوغـالن   غ  اكتبـر بـه آ   23او در  1 .شكست داده و سپاه ايران را تارومار كرد
باغ و نه در شيروان، نه در شكي  نه در قره... « :بازگشته و به رديشچف نوشت

   »... ندشو و نه در جاهاي ديگر حتي يك سرباز ايراني ديده نمي
گفتگوهاي صلح يك سال بعـد در روسـتاي گلسـتان     ،با شكست ايران

پس از گفتگوهاي بسيار . آغاز شد) باغ در قره(زيوه ة واقع در ساحل رودخان
ق قرارداد گلستان به امضاء ميرزا  1228شوال  29/ م1813اكتبر  12در روز 
ة ف نماينـد ايـران و ژنـرال نـيكالي رديشـچ    ة خان شيرازي نماينـد  ابوالحسن

   1.باغ رسماً به قلمرو روسيه پيوست قره، بر اساس اين قرارداد. روسيه رسيد
                                                 

 299ص . تهران. 1351. ابن سينا. بكوشش صدري افشار. مأثر سلطانيه. دنبلي، عبدالرزاق.  1
سال بعد از قرارداد گلستان، جرج كپل با هيئت نظامي حكومـت هندوسـتان از راه    كي.  1

شهر شوشي دو هزار «: نويسد او مي. رفت باغ به انگليس مي كرمانشاه و آذربايجان و قره
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ي اين ها ترك. و يك چهارم ارمني هستند) ترك(سه چهارم از ساكنان آنجا تاتار .خانه دارد

ا  تركي استة زبان عامه مردم نوعي لهج. باشند منطقه عموماً شيعه مي غير از ارامنـه  ام
ي ملّي آنجا كامالً ايراني ها رسوم و عادات و سنت. خوانند نويسند و مي عموماً فارسي مي

  ».است
قد قرارداد گلستان نيز ايران اميدوار بود تا اياالت از دست رفته و به ويژه حتي بعد از ع -
ابوالحسن شيرازي سفير ايران، يكسال بعد از قرارداد گلسـتان بـه   . باغ را پس بگيرد قره

او كه به قلم ميرزا محمدهادي علوي شيرازي نوشته ة در كتاب سفرنام. روسيه سفر كرد
خان با لرد كلرك سفير انگليس در روسيه كه در روز  والحسنمالقات ميرزا ابة شده، دربار

  :ق در سن پترزبورگ انجام گرديد، آمده است.ه 1230دوشنبه هشتم صفر 
واليات ايران، تصرفي روسيه را آورده و مالحظه نموده، نـزد صـاحبي   ة الرد كلرك نقش«

ي روسيه بود از ميان كه دشمن قو] ناپلئون[از اينكه حال ناپليان : ايلچي مذكور نمود كه
اند، من  رسانيده رفته و ديگر به هيچوجه دشمني در مقابل ندارند و غرور و كبر بسيار بهم

خاصه واليت قراباغ . بينم كه واليتي را به دولت ايران پس بدهند و منتقل سازند مشكل مي
تر از آن جايي داند كه به اند و چنين مي كه تعريف زياد از حد از آنجا نزد ايمپراطور كرده

هسـتم، چنـين صـالح و    ] انگلـيس [در اين صورت من كه ايلچي دولت انگريـز  . نيست
دانم كه به همين مصالحه قانع و قايل شده باشيد و ادعاي واليت  خيريت احوال شما را مي
در ادامه آمده است كه سفير ايران شـديداٌ بـه ايـن پيشـنهاد     . »...رد كردن از آنها ننمائيد

ميـرزا  ة سـفرنام  -دليل السـفراء . علوي شيرازي، ميرزا محمدهادي: منبع. داعتراض كر
مركز اسناد فرهنگي . به كوشش محمد گلبن .به روسيه» ايلچي«ابوالحسن خان شيرازي 

  252ص . تهران. 1357. آسيا
م  يادداشتي به كنت نسلرود وزير 1815پايان / ق 1231ميرزا ابوالحسن خان در آغاز  -

اند  گلستان را به اختصار نوشتهة چون عهدنام«: داد كه مدلول آن چنين بودروسيه ة خارج
امپراتور بزرگ . تري بسته شود تر و صريح مفصلة اميدوار است در سن پترزبورك عهدنام

هايي را كه بروسيه واگذار شده است  نشين روسيه از راه كرم بدرخواست شاه ايران خان
گنجه كه لشكريان روسيه بضرب ة بود كه بجز ناحيپاسخ دولت روسيه چنين » .پس بدهد

با . اند اند، همه نواحي ديگر بميل خود فرمانروايي روسيه را پذيرفته شمشير تصرف كرده
مرزهـاي روسـيه و ايـران    ة اين همه امپراتور به ژنرال يرمولف دستور داده است دربـار 

لف، پاسخ قطعي را خواهد امپراتور پس از دريافت اطالعات ارسالي يرمو. تجديدنظر كند
بايد مطمئن شود آيـا ممكـن خواهـد بـود در     « : امپراتور به يرمولف دستور داده بود. داد

اي به دست آورد كه دولت ايران را راضي كند و خط  باغ وسيله هاي طالش و قره نشين خان
ة ربارنظر يرمولف د» .اي رسم كند و در برابر آن مزاياي ديگري به دست آورد مرزي تازه

: خان اطالع داده شد كـه  در نتيجه سرانجام به ابوالحسن. باغ و گرجستان روشن بود قره
السالم دارند، نيكوتر  بالجمله مردم مملكت گرجستان و قراباغ، چون مذهب عيسي عليه«
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  گلستانة قره باغ پس از معاهد
زايـش  ( ق ژنرال الكسي پتـروويچ يرمولـف   1231/م1816اكتبر  12در 

به عنوان فرمانده كل نيروهاي روسيه در  ،)مسكو 1861مرگ  -مسكو 1777
ان قفقاز كه از تسلط و بدرفتاري حاكمان روسيه مردم مسلم. قفقاز تعيين شد

دولـت روسـيه    .كردنـد  ناراضي بودند، به سختي در برابر آنان مقاومـت مـي  
از اين رو به يرمولف دستور . مصمم بود تا هرچه زودتر قفقاز را آرام كند

. داده شده بود تا تمام كوشش خود را براي سركوبي مسلمانان بكـار بنـدد  
ين عقيده  به قفقاز آمده بود كه مرگ يك مسلمان باعـث  يرمولف نيز با ا

مناطق مجبور بـه تـأمين   ة دستور يرمولف همبه  1 .شود رفاه صد روس مي
نفر شتر كه بار هر كدام دكّاني سـيار   400باغ  در قره. بودند ها روسة آذوق

يرمولف براي بـرهم زدن اكثريـت   . كردند بود، به اردوي روس خدمت مي
  . درعنصر مسيحي را در آن سرزمين تقويت ك ،قفقازمسلمانان در 

اطمينان نداشته و آن را مغـاير بـا    ها يرمولف همچنين به حاكميت خان
را  ها از اين رو برآن شد تا حاكميت خان. دانست منافع امپراتوري روسيه مي

هـاي   نشـين  خان. لغو كرده و نظام اداري روسيه را بر آن مناطق برقرار نمايد
به تابعيت روسيه  ،ييها با امضاء پيمان 1805، شكي و شيروان در سال باغ قره

او برآن . توانست حاكميت آنان را منحل نمايد درآمده بودند و يرمولف نمي
. را ناتوان كرده و در موقع مناسـب آن را لغـو كنـد    ها شد تا حاكميت خان

بـراي  يرمولف براي اجراي اين تصميم در آغـاز افـرادي مـورد اعتمـاد را     
ل  گوزه باغ ميرزاآدي براي قره. فرستاد هاتعيين كرده و نزد آن ها كنترل خان

خان، ميرزا را پذيرفته و او را به سمت نائب محال  مهديقلي. بيگ انتخاب شد

                                                                                                
تاريخ اجتماعي و . نفيسي، سعيد:  ك.ن» .آنست كه در تحت فرمان پادشاه روس باشند

 80ص . 1344. تهران. انتشارات بنياد. معاصرة سياسي ايران در دور
. سرت را پايين بينداز و ساكت باش! اي قفقاز پير«: پوشكين شاعر نامدار روس گفته است.  1

 ».آيد يرمولف مي
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. تعيـين كـرد  ) بـاغ  نشين قره خانة گان 22ي ها يكي از محال(ايگيرمي دورد 
   .ن تبديل شدبه يكي از نزديكان مهديقليخا به آرامي ميرزا

اقداماتي را انجـام   ،در اين زمان ايران براي بازپس گرفتن مناطق قفقاز
يرمولف نيـز بـراي ايجـاد نظـم و     . داده و موجب نگراني دولت روسيه شد

 1ماداتوفوالرين گريگوروويچ ژنرال . از هيچ كاري روگردان نبود ،امنيت
                                                 

) روسـتاي چانـاقچي  (اي روستايي در تـوغ   در خانواده) 1782 -1828(روستوم محرابيان .  1
 14رسـتوم در  . حرابيان قاطرچي مليك شاه نظر بـود پدر او گوگي م. باغ به دنيا آمد قره

باغ فرار كرد و به آستاراخان رفته و در آنجا نزد فرمانده ساخلو مشغول كار  سالگي از قره
كه مليك جمشيد شاه نظر  1799در سال . او در آنجا زبان روسي را فراگرفته بود. شده بود

باغ عازم سن پرزبورگ بودند، او  ه از قرهو مليك فريدون بيگلريان براي ديدار با تزار روسي
خود را به آنها معرفي كرد و چون به زبان روسي آشنايي داشت، به عنوان مترجم همراه 

مليك جمشيد با اعطاي دستخطي او . او تصميم گرفت در سن پترزبورگ بماند. گروه شد
پطروس ماداتيان دايي او يوزباشي . نظام شدة را جزء اشراف معرفي كرد و او وارد مدرس

روستوم با توجه به معروفيت . ناظر مليك جمشيد شاه نظران بود و اسم و رسمي داشت
خانوادگي مادر خود از فاميل او استفاده كـرد و اسـم خـود را تغييـر داد و نـام والـرين       

بـاغ بازگشـت و    او بـا ايـن عنـوان بـه قـره     . گريگورويچ ماداتوف را براي خود برگزيد
، امالك و روستاييان به او پيشكش ها زمينة واراندا را با كلية روستا از ناحي 15مهديقليخان 

او دختران ارمني را به عنوان . هاي زيركانه سعي در پيشرفت داشت ماداتوف با شيوه. داد
چون . باغ به دزداسب مشهور بود او در قره. فرستاد روس مية هديه براي افسران بلندپاي

اي  سرتيپ كوتوزوف در نامه. فرستاد را به تفليس و پترزبورگ ميباغي  ي اصيل قرهها اسب
يي كه از ها واقعاً انسان از تماشاي اسب«: نويسد به ماداتوف چنين مي 1817ژوئن  17در 
بـاغ،   متعلق به خان قـره  ها ظاهراً اين اسب. شود ايد، سير نمي باغ براي ژنرال فرستاده قره

آوري  باغ جمع يي از اين نژاد، كالً از قرهها ت اسبضروري اس. خان بوده است قلي مهدي
به پترزبورگ  ها بايد كوشيد از اين اسب. فقط بايد در روسيه باشند ها گونه اسب اين. شوند

ماداتوف نيـز  » .توانند بهترين هديه براي امپراتور باشند مي ها اين اسب. هم فرستاده شود
ة باغ را به عنـوان هديـه بـه ملكـ     ي قرهها بچنين كرد و امپراتور نيز چند از بهترين اس

اش با مليك جمشيد به پترزبورگ گزارش  ماداتوف با استفاده از دوستي. انگلستان بخشيد
ي ها زمين ها ي اخير تركها در سال. رسد باغ مي ي قرهها اصل و نسبم به مليك«: داد كه 
زميني را كه قانوناً به من از اعليحضرت امپراتور خواهشمندم . اند را تصرف كرده ها مليك

ة او با دغلكاري نام خود را به عنوان فردي از سالل» .تعلق دارد، مجدداً به نام من درآورند
. اين مسئله مورد اعتراض قرار گرفت. امپراتوري ثبت كردة باغ در دبيرخان ي قرهها مليك

نت محكوم مليك ظهراب بيگ به آتش غضب ماداتوف گرفتار شد و ماداتوف او را خيا
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نظـارت   هـا  شـين ن رئيس اياالت مسلمان قفقاز كه بـر امـور خـان   ) مددوف(
ي مسـلمان دسـت   هـا  اي از آزار و اذيت مردم و همچنين خان داشت، لحظه

نشين شكّي به ايران و انحالل  خان ماكپس از فرار سليمخان ح. داشت برنمي
اي مهديقليخان را  ژنرال ماداتوف به اندازه ،م1819نشين شكّي در سال  خان

نـوامبر   21در  ،ز تـرس جـان  بـاغ ا  قـره  تحت فشار قرار داد تا سرانجام خـانِ  
  . ق به ايران گريخت1237/م1822

باغ و  ي قرهها ميرزا از روسيه خواسته بود كه نسبت به خان اگرچه عباس

                                                                                                
 1826در اول دسـامبر  . گزارشي بـه يرمولـف فرسـتاد    1822كرده و در اين باره در اوت 

باغ باعث نگراني  وضعيت قره«: يرمولف از شكي ، فرماني را خطاب به ماداتوف فرستاد
ي ناراضي نسـبت بـه سياسـت امپراتـوري روس سـر      ها در آنجا نيرو. جدي شده است

الزم . رود چنين وضعي، احتمال آشفته شدن وضعيت هم ميدر صورت تدوام . اند برآورده
باغ رسيد، در نزديكي  زماني كه ماداتوف به قره» .باغ شوي است هرچه سريعتر رهسپار قره

يي چون ها ارمنيان و به ويژه كشيش. شوشا ارمنيان با شعف فراوان او را پيشباز نمودند
ماداتوف چنان در آزار مسلمانان و . ندكرد سركيس، يكيش، آراكل و كاراپت او را ياري مي

مهديقليخان كوشيد كه او از دست اعمال ماداتوف به يومولف شكايت كرد ولـي ثمـري   
اي بـه   در نامه 1827ژوئن  21مهديقليخان در . نبخشيد و او ناچار شد به ايران بگريزد

ة وف نويسندآقا باكيخان عباسقلي. ي ماداتوف را توضيح دادها ژنرال آبخازوف، دغلكاري
اي محرمانه به تزار، به افشاگري در مـورد مـاداتوف    نامدار آذربايجان نيز در شكايتنامه

عـالوه بـر   . به ژنرال پاسكوويچ تحويل داده شـد  1834اين شكايتنامه در سال . پرداخت
هنگ يگوري مستقر در شوشا و  42ماداتوف، ژنرال ايوان آنتونوويچ رئوت فرمانده دسته 

او كـه مـورد حمايـت    . داشـت  باغ روا مي نيز ستم فراواني بر مسلمانان قره دژبان شوشا
ژنـرال   1827آوريـل   22در . ماداتوف بود، دستور داد تا درب مساجد شوشا بسـته شـود  

ماداتوف ناگهاني فرماني از ژنرال پاسكوويچ دريافت كه قواي تحت فرمان خـود را بـه   
باغ بازگشت و بدون توقف و  خاطر به قره ماداتوف آزرده. ژنرل پانكارتيف تحويل دهد

در . علت صدور اين فرمان مشخص نيست. بازديد از امالك و زادگاهش به تفليس رفت
جنگ روسيه و عثماني آغاز شد و ژنرال ماداتوف به عنوان فرمانده دونا  1828آوريل  14

خاك عثماني بر  شوماليي درة سپتامبر همان سال در اردوگاه كنار قلع 4او در . اعزام شد
جسد او را در سرسراي كليساي گئورگ مقدس در داخـل قلعـه   . اثر بيماري درگذشت

آورندگان تزاريسم . اسدوف، فريدون و سويل كريمووا :ك.براي آگاهي ن. بخاك سپردند
  58همان ص . به آذربايجان
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ي طـالش و شـيروان را منحـل    هـا  نشين ، يرمولف خان1طالش گذشت نمايد
بـه   2 .ي مسلمان قفقـاز بـه ايـران شـد    ها كرده و موجب فرار بسياري از خان

ــ  . در نقــاط نزديـك مــرز مســتقر شــدند   هــا شــاه ايـن خــان  يدسـتور فتحعل
) باغ بود كه متصل به قره(گرگر ة مهديقليخان كه برادرزن شاه بود، در قصب

كردنـد تـا بـه     دولت را تحريك به جنـگ مـي   ،ي مهاجرها خان. ساكن شد
با مـردم   ها اخبار ناگواري كه از طرز رفتار روس. حكومت خود بازگردند

دار كرده  رسيد، احساسات مذهبي مردم را جريحه ايران مي مسلمان قفقاز به
مباحث ديني مربوط به لزوم جهاد با  ،روحانيون. و خشم آنان را برانگيخت

. هايي به نام جهاديه جمع كرده و به اطالع مردم رساندند كفار را در رساله
 .كشور در تب و تاب جنگ بوده و ارتش نيز به حال آماده باش درآمده بود

الجرم حضرت خاقاني، با آن فر سليماني، بمتابعت ملت محافظـت دولـت   «
خواست و سپاه كينه خواه بمحاربه و مجادله با سرحدداران قراباغ و ارمـن  

   ».برآراست
هزارنفر اعم از پيـاده   65مجموع كل قواي ايران براي جنگ با روسيه 

 هـاي  ز تفنـگ ارتش ايران عبـارت ا ة اسلح. نظام، سواره نظام و توپچي بود
دو شـهر  . برنجـي و كـامالً سـرپر بـود     هاي اي چخماقي، شمشير، توپ فتيله

در . سلطانيه و اردبيل به عنوان نقاط تمركز لشكريان ايراني تعيين شده بـود 
مقابل نيروهايي كه دولت روسيه براي جنگ بـا ايـران مسـتقر كـرده بـود،      

هزار  5نظام و  زار سوارهه 15نظام،  هزار پياده 55(هزار سپاهي  75عبارت از 
                                                 

.  1356 .نشرستاره .غالمحسين متينة ترجم. اي از تاريخ ايران گوشه. اهللا اوف، فتح عبداهللا.  1
 133ص  .تهران

من به ترتر «: نويسد علت فرارش را چنين ميبه ژنرال آبخازوف اي  مهديقليخان در نامه.  2
رفته و تصميم گرفتم با چند نفر براي توضيح وضعيت خود به تفليس بروم ولي در ايـن  

بيمناك شده بطرف  باغ براند از راه رسيد و من زمان ملك وانيا كه دستور داشت مرا از قره
باغ الزم نبود ولي من براي رهايي خود  هرچند در اصل براي من رفتن از قره. ايروان رفتم

 ».به ايروان رفتم
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 هـاي  الشكل و غالباً از تفنگ مختلف ها جنگي روسة اسلح. بودند) توپچي
 هاي روسي با سيستم توپ هاي توپ. دار بودند چاشني هاي چخماقي و تفنگ

ژنرال مـاداتوف حـاكم   . ساخته شده بودند) سرپر(سوئدي از برنج و آهن 
 ،)فردي بسيار متهور و جسور بودباغي داشته و  كه خود اصليت قره( باغ قره

را برعهـده  در جنگ بـا ايـران    يهكل قواي دريايي و زميني روس فرماندهي
  . داشت

ــره او كــه  ــر اهميــت ق ــود  ب ــده آگــاه ب ــاغ در جنــگ آين از ايــن رو  ،ب
نيرومندترين ستون ارتش روسيه به فرماندهي مستقيم خود او در شهر گنجه 

نشـين   يقليخان بـه ايـران و انحـالل خـان    او پس از فرار مهد. مستقر شده بود
باغ تعيين  م افرادي مورد اطمينان را به عنوان مرزبان قره 1822ل اباغ در س قره
اين مرزبانان موظف بودند كه گزارش كار خود را به فرمانده نظامي . كرد

بود كه  1بيگ ل يكي از مرزبانان ميرزاآدي گوزه. روسي در شوشا ارائه كنند
                                                 

م زماني كه او در مكتب شوشا 1795در تابستان . باغ به دنيا آمد بيگ در قره ل گوزه ميرزاآدي.  1
او با عشـاير  ة خانواد. شد كرد، اين شهر توسط آقامحمدخان قاجار محاصره تحصيل مي

آنان در اين زمان آزار . باغ را ترك كرده و به گرجستان رفتند قره» ايگيرمي دؤرد«ة منطق
در تابستان همان سال نيروهاي . م در گرجستان بود1796بيگ در  ل گوزه آدي. فراوان ديدند

اييز كاترين در فصل پ. روسي پيشروي كرده و قبا، شماخي، باكو و گنجه را تصرف كردند
 ها روس. دوم درگذشت و پاول اول امپراتور جديد روسيه، دستور بازگشت سپاهيان را داد

بالفاصله آقامحمدخان از راه رسيده و شوشا . م مناطق اشغالي را ترك كردند1797در بهار 
در اين زمان ژنرال كوالنسـكي در  . آقامحمدخان در شوشا به قتل رسيد. را محاصره كرد

بيگ معرفي و مشغول  ل گوزه آدي. ه مترجمي نياز داشت كه زبان عثماني را بداندتفليس ب
اين وضعيت در سال . شد اين خدمت به صورت پنهاني انجام مي. ها شد به نگارش نامه

او به خدمت ژنرال ليسانوويچ در  1811در ماه اوت . ادامه داشت 1800و تمام سال  1799
به عنوان يكي از محافظان مرزي  1826تا  1823او از. مدفرمانداري پامباك و شوراگل درآ

سالگي بنا به خـواهش ژنـرال ميخائيـل     65در  1845او در سال . باغ مشغول بود در قره
باغ را از زمان مرگ  او در اين كتاب، وقايع قره. را نوشت» باغ نامه قره«پتروويچ، كتاب 

بيگ در  ل گوزه آدي ميرزا. تحرير درآورد تركمنچاي به رشتهة نادرشاه تا زمان انعقاد معاهد
ــت 1848ســپتامبر  9 ــره  .  درگذش ــم ق ــندگان مه ــي   از نويس ــن دوره م ــاغي اي ــوان  ب ت

باغ  نادرشاه از قرهة پدر او در دور. را نام برد) 1784 -1883(ميرزااحمدخداوردي اوغلو 
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. م برعهـده داشـت   1823باغ را از سال  از سرحد جنوبي قرهحفاظت بخشي 
چون اين پست مرزي در خاك ايران قرار گرفته بود، حسينقليخان سـردار  

اي از ژنرال ماداتوف خواست تا مكان اين پسـت مـرزي را    ايروان طي نامه
ژنرال قول مساعد داد ولي قول او عملي نشد چون جنگ درحال . تغيير دهد
رفت، نيرومندترين ستون ارتش ايران كه  مانگونه كه انتظار ميه .آغاز بود

فرمانـدهان  . باغ بود گرفت، مأمور جنگ در قره هزار سپاهي را دربر مي 31
فرمانـدهي مسـتقيم   ) ميـرزا و ژنـرال مـاداتوف    عباس(نظامي ايران و روسيه 

 باغ سرآغاز پيروزي يا شكست براي قره. باغ را برعهده داشتند جنگ در قره
  . دو بودهر

ي مهاجر صادر كرد تـا هـر يـك از    ها يي براي خانها شاه قاجار فرمان 
ممالك خود ة آنان خود را صاحب اختيار واليات قديم خود دانسته و روان

اي از لشكريان راه به همراه آنان گسيل  دسته ،ها او براي تقويت خان. شوند
باغ حمله كرده و پس از  رهميرزا  نيز دستور داده شد تا به ق كرده و به عباس
گـان و   زادههبـه تمـام شـا   . آن را بـه مهـديقليخان بسـپارد    ،آزادسازي شوشا

                                                                                                
وان و حاكم شير) 1783 -1814(خان شيرواني  به طالش كوچ كرده و مدتي وزير مصطفي

ميرزا احمـد در رشـت و اردبيـل تحصـيل كـرد و مـدتي در       . پسرش ميرحسن خان بود
باغ بازگشت و از  تركمنچاي به قرهة پس از عهدنام. اردبيل مشغول ميرزايي شدة ديوانخان

ة را دربار» اخبارنامه«او كتاب . طرف حكومت تزار به مرزباني آستارا و لنكران انتخاب شد
اين كتاب منبع مهمي براي . به فارسي نوشت) 1829تا  1780ي ها لبين سا(حوادث تالش 

يكـي ديگـر از نويسـندگان    .  شناخت وجوه اقتصادي و سياسي خان نشين طالش اسـت 
. است) 1864مرگ  -هادروت 1789زايش (باغي  باغي در اين دوره، ميرزا يوسف قره قره

سـالگي، در   11يـا   10 او در سـن . نام او اصلي نرسسوف و ارمنـي جديداالسـالم بـود   
در آنجا به دين اسـالم  . ي ايران و روس به اسارت درآمده و به ايران برده شدها جنگ
اميرخان سردار ة در ديوانخان. ي عربي، فارسي و تركي را به خوبي آموختها زبان. درآمد

باغ بازگشت و مدتي طوالني به كار  تركمنچاي، به قرهة پس از عهدنام. مشغول كتابت شد
اشعاري از واقـف،  » ديوان واقف و معاصرينشة مجموع«او در كتاب . مترجمي پرداخت

او كتـاب  . ودادي، عاشيق پري، بابابيگ شاكر، قاسم بيگ ذاكر و ديگران را آورده اسـت 
 . كار اصلي او همچنين سالنامه نويسي بود. تاريخ صافي را درباره تاريخ ايران نوشت
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اردوي نايب السلطنه را چـون نقطـه در وسـط    «سرداران فرمان داده شد كه 
ژنرال ماداتوف در  »...دايره دانسته و از فرمان و صالح ايشان تجاوز ننمايند

قـواي روسـي بـدون    . نجـه راهـي شـد   م از گ1826/ق 1241ة ذيحج 14روز 
. بـاغ رسـاندند   روز خـود را بـه مركـز قـره     4در مـدت   ،برخـورد بـه مـانعي   

نبـرد  ة جلوداران روسي تا روستاي خنزيرك و كروس پيش آمده و آمـاد 
ميـرزا دسـتور داد تـا اوغورلوخـان زيـاداوغلوي قاجـار پسـر         عبـاس . شـدند 

مردم گنجـه و ايـاالت    او. جوادخان كه در خوي بسر ميبرد، به گنجه رود
  . اطراف آن را برضد روسيان شوراند و گنجه را آزاد كرد

اده تـوپ و  عـرّ  40ميرزا  بـا سـپاه ايـران كـه      ذيحجه عباس 22در روز 
ذيحجه جلوداران  26در روز . باغ حركت كرد خمپاره داشتند، به سوي قره

ن روسي پيش قراوال ،ستون مركزي ارتش ايران به فرماندهي اسماعيل ميرزا
را كه تا جنوب دژ شوشا پيش آمده بودند، عقب رانده و تا حدود گروس 

هاي ارمني و بويژه تغيير  چون عباس ميرزا از عملكرد مليك. تعقيب كردند
كرد، بيم آن  تابعيت آنها ناخشنود بوده و آن را نوعي خيانت محسوب مي

سركيس به اتفاق از اين رو متروپوليت . رفت كه ارمنيان را مجازات كند مي
مليك واني و مليك هوسپ دوم بيگلريان حاكم گلستان به حضور عباس 

زبـان چـرب   . وليعهد ايران آنان را در خـان كنـدي پـذيرفت   . ميرزا رسيدند
. مليك واني و اشك چشم متروپوليت، دل عباس ميرزا را متوجه آنان كرد

بـه آنهـا   . دنـد آنها مورد احترام قرار گرفتند و خلعـت و انعـام دريافـت كر   
اطمينان داده شد كه در صورت وفاداري به دولت ايران و عدم همكاري با 

  . ها در امان خواهند بود روس
اده ميرزا خبر رسيد كه دو گردان روسي با دو عرّ در اين هنگام به عباس
حركت كرده و عازم دژ شوشا ) گوريس -گرس(توپ از روستاي گروس

بايست از  ا  با راهي كه كه آن دو گردان ميميرز فاصله اردوي عباس. هستند
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ميرزا  به تندي يورش را  عباس. فرسخ نبود 5/1كردند، بيشتر از  آن عبور مي
نزديـك بـه   . رود برگشاد تار و مـار كـرد  ة را در كران ها آغاز كرد و روس

   .شاه فرستاده شدند سرباز روسي اسير شده و به اردبيل نزد فتحعلي 1000
فرسخ بود و روستاي گروس نيز در همان  4تا دژ شوشا  فاصله اين محل
اين روستا و محال خنزيرك متعلق به حاجي آقاالربيگ . فاصله قرار داشت

او يكي از نوكران مهديقليخان بود كه مخالف . باغ بود يكي از بزرگان قره
ــره خـانِ   ــاغ و دسـت نشــاند  ق ــود  هــا روسة ب ــرادران كــوچكترش . شـده ب ب

بيگ كه به ايران گريخته بودند، از مهديقليخان جدا  شعليبيگ و بخ فضلعلي
ــره  ــرزا حـاكم آن منطقــه خــدمت     داغ نـزد ســيف  شـده و در ق الملـوك مي

ميـرزا    هنگام آغاز جنگ آنها به برادرشان خبر دادند كه عبـاس . كردند مي
 هنگامي كه نيروهاي روسي و ايراني در كنار رود برگشاد .عازم قفقاز است

با سواران خـود از  كه درگير جنگ بودند، حاجي آقاالر  )باغ هاز توابع قر(
او بـه حضـور    هـا  پس از شكسـت روس  ،نگريست جنگ را مية دور صحن

ميرزا  نيز او را پذيرفته و به  عباس. ميرزا  رسيده و اظهار اطاعت كرد عباس
  . اردوي خود وارد كرد

مورد دژ  ميرزا  چه دستوري در دانست كه عباس حاجي آقاالربيگ مي
در ايـن  . شوشا دارد از اين رو برآن شد تا در كار فتح دژ خللي وارد كند

 12ميرزا  خبر رسيد كه لشكريان روسي در دژ چانـاقچي در   زمان به عباس
او تصميم داشت هرچه زودتر خود را به دژ . اند كيلومتري شوشا  مستقر شده

د، آنجـا را تصـرف   دفاع شـون ة آماد ها شوشا رسانده و پيش از آنكه روس
عهد را بـراي ميهمـاني بـه     حاجي آقاالر بيگ مانع اين كار شد و ولي. كند

باعـث   ،ميرزا  در گـروس  يك روز معطل شدن عباس. روستاي گروس برد
  هگاه شده و در اطراف دژ شوشا آمادارتش ايران آة از حمل ها شد كه روس

  . شوند
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ده و بـرآن شـد تـا    ماداتوف نيروهايش را در جنوب شوشا تقويت كر
ميـرزا  بـه    يك روز بعد عباس .ورود قواي كمكي در آنجا ايستادگي نمايد

ي ايران و روسيه بـاهم  ها ي مركزي ارتشها سوي شوشا راهي شد و ستون
ماداتوف به تمام نيروهاي روسي فرمان داد تا در گنجه گـرد  . درگير شدند

در  ،قـب نشـيني  عقب داران روسي براي پوشـش دادن بـه عمليـات ع   . آيند
به تنـدي دژ را بـه    اميرز نزديكي دژ شوشا حالت دفاعي گرفتند ولي عباس

ي هـا  چـون مهـديقليخان از دخالـت    ،به هنگـام محاصـره  . محاصره درآورد
ميرزا دستور داد كه  باغ دلگير شده بود، عباس آقاالربيگ در امور قره حاجي

تور داده شد با تعدادي سپس به خان دس. باغ اطاعت نمايد قره حاجي از خانِ 
ي هـا  سنگ احاطه شده بود، رفتـه و راه ة باغيان به پشت دژ كه بوسيل از قره

ة همچنين سرداران ايراني مأمور تنگ كـردن حلقـ  . آنجا را محافظت نمايد
   .سي شدند سي و خزينه دره محاصره از طرف داوطلب دره

شود چون او باغ هرچه زودتر فتح  شاه دستور داده بود كه قره فتحعلي
از . زمستان را در آنجـا بگذرانـد   ،رسم پادشاهان قديم ايرانه قصد داشت ب

اين رو نيروهاي بيشتري به فرماندهي سـرداراني چـون اللهيارخـان آصـف     
در اين . شوشا با شدت تمام ادامه داشتة محاصر. باغ گسيل شد الدوله به قره

همچنـين روسـتاييان    سـربازان محاصـره كننـده و   . زمان ماه محرم فرا رسيد
حاجي مالاحمد نراقي و آخوند . هاي عزاداري به راه انداختند اطراف، دسته

. مالمحمد مغاني نيز با همراهان سياهپوش خود در اين مراسم شركت داشتند
خـود را   هـاي  هاي عزادار به سـينه زنـي پرداختـه و زنجيرزنـان پشـت      دسته

اپا سياه پوشـيده بـود، دسـتور    ميرزا نيز كه از سرت عباس. كردند مجروح مي
  . داد تا به عزاداران غذا و آب بدهند مي

يوس شـده و بـا   أفرمانده سپاه روسي در داخل قلعه از پيروزي خود م
نتيجه اين شـد كـه شـب هنگـام     . سران و بزرگان سپاه به مشورت پرداخت
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كه از ارمنيان شيروان بود و (نشيني كنند ولي شخصي به نام گئورگ  عقب
به اين تصميم اعتراض كرد ) بود ها باغ در خدمت روس ول جنگ در قرهاز ا

اي به نام ايراني بودن بينديشد و ايرانيان را شكست  د نمود كه حيلههاو پيشن
ميـرزا  فرسـتاد و بـه وي پيغـام داد كـه       او شبانه قاصدي به نزد عباس. دهند

له، سران روسي شوشا بكاهيد، من از طريق نفوذ داخة قلعة هرگاه از محاصر«
ميـرزا    عباس» .را دستگير و بدون جدال قلعه را تحويل شاهزاده خواهم داد

اي بـه تفلـيس نـزد يرمولـف      نامـه  1بـاغ  ارمنيان قره. محاصره را گشودة حلق
در اين زمان كه شوشا در محاصره بود، عباس ميرزا با خرسندي به  .نوشتند

  : شتمحمدميرزا كه براي تصرف تفليس رفته بود، نو
خدا در تفليس ة كرديم، حال به خواست باغ مي جنگي كه پيشتر در قره«

گذاشتيم حاال در گنجه و  ساخلو كه در عباسيه و ايروان مي. كنيم مي
نموديم  هاي خوي و تبريز مي گذاريم، اقامتي كه در خانه گرجستان مي

باغ چه مانده  از قره. نماييم حاال در صحراهاي اخسطقه و شمكور مي
  »كه موجب احتياط باشد، در تفليس چه باقي كه رفع آن نتوان نمود

بهـره گرفتـه و بـه سـرعت      ،ميرزا در شوشـا  يرمولف از ديركرد عباس
هزار سپاهي  37به دستور او ماداتوف با . سازمان نظامي خود را اصالح كرد

 ،ميـرزا  در ايـن هنگـام عبـاس   . اده توپ شهر گنجه را تصرف كردعرّ 40و 
جهانگيرميرزا و بهـرام ميـرزا   . ورش به دژ شوشا را صادر كرده بودفرمان ي

ي هـا  شدند كه محمدخان اميرنظام آجودان يورش مية آماد ،پسران وليعهد
سرداران براي اطالع از علت ايـن  . فرمان توقف يورش را داد ،ارتش ايران

د تا ميرزا  با اعالم سقوط گنجه دستور دا عباس. عهد شتافتند فرمان نزد ولي
مـدافعان دژ و  . شوشا متوقف شده و ارتش بـه گنجـه حملـه كنـد    ة محاصر

ارتـش   .دادنـد  باغ از پشت سر سربازان ايراني را هدف قـرار مـي   ارمنيان قره
ايـران درجنـگ گنجـه از نيروهـاي ژنـرال پاسـكوويچ شكسـت خــورده و        

                                                 
 .زيستند ارمني در شوشا مي 300تعداد  ،ميرزا نگار عباسمحمدصادق وقايع ة به نوشت.  1
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   1 .ميرزا  فرمان عقب نشيني داد عباس
ارمنيان و مدافعان دژ   گذشتند، باغ مي هنگامي كه سپاهيان ايراني از قره

به سربازان ايراني حمله كرده و  ،كه از رسيدن قواي روسي آگاه شده بودند
شاه كه از شكسـت ارتـش ايـران نگـران     . تلفات زيادي بر آنان وارد كردند

م ميرزا محمدعليخان شيرازي را براي گفتگو بـا  1826شده بود، در دسامبر 
بيگ كه در ابتداي جنگ اسير شده بود،  ل گوزه آديميرزا. يرمولف فرستاد
ميرزا با سفير ايران همراه شد تا او را در مـذاكراتش يـاري    به دستور عباس

پس از  .اين مذاكرات به جايي نرسيد و سفير ايران به تنهايي بازگشت. كند
بـاغ از سـكنه خـالي     شكست عباس ميرزا در جنگ گنجه، روستاها در قـره 

هدف راه  كردند و بسياري بي م از شنيدن نام روس وحشت ميمرد. شدند مي
كه در بهترين شرايط جز ي پاره پاره هاي بيچاره با لباس هاي انسان. افتادند مي

چيزي براي گرم كردن خـود   ،ت گوسفند و يا يك تكه نمديك تكه پوس
هايي كه پابرهنه در ميان برف و هـواي   در اختيار نداشتند، و يا زنان و بچه

   1.هاي ارس سرگردان بودند آلود كرانه مه
م ژنرال پاسكوويچ به فرماندهي كل نيروهاي روسي 1827ة در ماه ژانوي

باغ معطوف كرد و از  ژنرال در ابتدا توجهش را به قره. در قفقاز منصوب شد
او احسـاس كـرد كـه    . تمايل مردم اين سرزمين به مهـديقليخان آگـاه شـد   

اسـت و    باغ را از روسيه روگردان كـرده  ردم قرهم ،اقدامات ژنرال ماداتوف
ژنـرال پاسـكوويچ    2.باغي تمايل دارند تـا بـه ايـران كـوچ كننـد      ايالت قره

                                                 
ميرزا براي  كنم كه عباس گمان نمي« :سپتامبر براي تزار روسيه چنين نوشت 17يرمولف در .  1

اي بـه او نـداده و در    باغ جسارت كند چون كه بنظر مردم اين منطقه آذوقه جنگ در قره
ند و همين وحشت نظم و انضباط قشون را رسان موقع مناسب سربازان ايراني را بقتل مي

 ».زند برهم مي
  87ص . همان. ايران و روسة هاي ده سالدنبر. شاه ليعميرزا و فتح عباس. پاكروان، امينه.  1
قيـام   هـا  تمامي اهالي قراباغ برعليه روس 1826در سال «: سدينو يمم  1834در نان يم.ر.  2

هم اكنون در قراباغ سي . به ويرانه تبديل كرده بودكردند، براي اينكه حاكم مستبد استان را 
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مثالً او . واقف بود ها همچنين بر اهميت ارمنيان به عنوان يار هميشگي روس
جمعيـت آذربايجانيـان نخجـوان    «: در گزارشي به پترزبورگ چنين نوشـت 

اينجـا  ة ضروري است جمعيت ارامن. باشد مي 3000شهر  آنة و ارامن 10000
   ».افزايش يابد و هرچه سريعتر بايد شروع به اقدام كرد

در ماه آوريل ماداتوف از كار بركنار شد و ژنرال آبخازوف جانشين او 
بيگ مأموريت داده شده تا پنهاني به ايران  ل گوزه همچنين به ميرزاآدي. شد

 ،بيگ با شـهامتي شـگرف   گوزه ميرزاآدي. ازگرداندرفته و مهديقليخان را ب
   1.باغ را بازگرداند قره مأموريت خود را به انجام رسانده و خانِ 

                                                                                                
اي هستند كه از شمال ايران بدانجا مهاجرت  كنند كه اكثر آنها ارامنه هزار خانوار زندگي مي

ماه بعد از مينان، جاسـتين پركينـز    6» .اند نموده و تحت حمايت دولت روسيه مقيم شده
 5كشـيش ارمنـي،    4در شوشـي  «: سـد نوي پيشقراول ميسيونرهاي پروتستان آمريكايي مي

 » .ي مسيحيت وجود داردها ميسيونري و يك چاپخانه جهت چاپ و نشر كتاب
مفتخـرم موفقيـت   « :در اوايل ژوئن ژنرال دبيج گزارشي به ژنرال پاسكوويچ ارسال شد.  1

در هشتم  …تصميمات متخذه و بازگشت مهديقليخان بطرف ما را بعرض عالي برسانم 
باغ خبري داشتم كه خان به آنجا بازگشته است و در پي او تعداد سه  از قره ماه جاري من

منافع حاصـله از بازگشـت   . اند هزار خانوار عشاير از داراالگوز به سرحد ما كوچ كرده
بر نارضايتي اهالي مرز كه از براندازي  -1 :مهديقليخان به اين شرح براي ما مهم است

يقليخان به سبب نزديكي با مرز و استفاده از حاكميـت  مهد. شد پايان داد خان ناشي مي
بسياري از  -2 .تواند بوقت دلخواه  بنفع دولت ما طرفداران فعالي پيدا كند ارثي خود مي

كند و دشمن ديگر  را مهديقليخان تشويق به بازگشت مي) اند كه به ايران كوچيده(قبايل 
تواند در حدود چهار هزار از بهترين  مي آنان. تواند از آنها انتظار كمك داشته باشد نمي

تواند مرزهاي ما  سواران را آماده كنند كه اين مسئله نه تنها موجب ترس ما نيست بلكه مي
عالوه بر اين اهالي ساكن ميلليدلر، قاراچورلو و شاديللي كه با خان همراه  .محافظت نمايد

اند  اي به من نوشته و اظهار داشته نشده و به ايران نرفته بودند توسط اصالن شاديللي نامه
مهديقيلخان  »…اند كه از آنها حمايت شود كه به اطاعت روسيه درآمده و خواهش كرده

در زمان حكمراني . باغ حكمراني كرد سال و چندماه بر قره 17جوانشير به طور كلي مدت 
ة توان به نام مي براي نمونه. بود ها باغ به مراتب بهتر از زمان تسلط روس وي، اوضاع قره

نوشته شده و در قسمتي از آن  1820باغ اشاره كرد كه در  بازرگانان ارمني در قرهة شكوائي
مهديقليخان بود، ما پيشنهادات و شكايات ة باغ در تحت ادار زماني كه قره«: آمده است

ا رفتـار  او به خاطر اعتبار و احترام ما در ميان مردم، با م. كرديم خود را به او تقديم مي
. كـرد  سپرد و فرماني عادالنـه صـادر مـي    هامان گوش مي خوبي داشته، با دقت به خواسته
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 .عمومي را صادر كردة ق پاسكوويچ فرمان حمل 1243/م1827در بهار 
عـراده   40هـزار سـپاهي و    40الـي   30(نيرومندترين قسمت سپاه روسـيه    1

جنگ به شكست . ژنرال آبخازوف قرار داشت باغ و تحت امر در قره) توپ
ي هـا  سرزمينبدين ترتيب تمامي . ايران و انعقاد قرارداد تركمنچاي انجاميد

  .روسيه پيوستقلمرو به كه به ايران تعلق داشت، شمال ارس 

                                                                                                
گذارد، هم فرماندهان و هم مأموران  فرماندهي روس ميان ما و روستاييان جاهل فرقي نمي

بدون هيچ علتي، بدون محاكمـه و سـوال و   . كنند خواهند ما را تحقير مي آنها هرنوع مي
ه به سن و سال، خدمات و صداقتمان، در معرض تنبيهات بدني قـرار  جواب و بي توج

باغ شـد ولـي پـس از او     اين وضعيت موجب بازگرداندن مهديقليخان به قره» .گيريم مي
  . لي افزودندها به آزار خود ادامه دادند و از اين رو بر نارضايتي ا ها روس

. تهـران . 1315. كتابخانـه ترقـي  . 1827-28. جنگهاي دوم ايران و روس. قوزانلو، جميل.  1
 57و  56صص 



 



 

  
  
  
  
  
  

  فصل پنجم
  حاكميت تزارهاة قره باغ در دور

  
  
  
  

  19ة سدباغ در  وضعيت قره
مهم تاريخي در سرنوشت ايـن  ة يك دور ،روسيه باغ به با پيوستن قره
باغ در  قره. اي كه فاقد افتخارات و شكوه گذشته بود دوره. منطقه آغاز شد

حكمراني ايلخانان مغـول، صـفويه و خانـدان زيـاداوغلوي قاجـار در      ة دور
نهايت آبادي و رونق بود و در زمان حكومت جوانشيرها بـه اوج اقتـدار و   

. اكنون به سرزميني نيمه ويران شبيه بوداما  تصادي رسيداستقالل سياسي و اق
باغ به ايران كوچ كرده بودند و اساس روابـط   و عشاير قره ها بسياري از ايل

. پاشـيد  داري و دامپروري بود، از هم مـي  اقتصادي ديرينه كه بر مبناي گله
. دداده بو رقرا ها هستي مردم را آماج بدترين نوع آسيب ،ي پياپيها جنگ

اخـتالف  و  . گي گراييـد  به تير ابراهيمخانباغ به ويژه پس از قتل  وضع قره
باغ را دربرگرفت و كشمكش اينان به ضعف  ي قرهها و بيگ ها ايل ،جدايي
متحد و يكپارچه بودند، در  ها باغيان كه قبالً در جنگ قره. نشين انجاميد خان

شده و در دو جبهه با ي ايران و روس به طرفداري از طرفين تقسيم ها جنگ



 قره باغ نامه     244

 

  .جنگيدند يكديگر مي
بـاغ   هـزار خـانوار سـاكن قـره     60تا قبل از هجوم آقامحمدخان قاجـار  

جمعيـت  . از اين تعداد هـزار خـانوار بـاقي مانـده بـود      1805در سال . بودند
بدينگونه كه پس از پايان جنگ در خان . باغ طي سه مرحله كاهش يافت قره

شان هاي انواده باقي مانده بود كه آنان نيز از زمينخ 3080باغ جمعاً  نشين قره
در . بـاغ بازگشـتند   اي از اهالي به قره عده  پس از پايان جنگ. محروم بودند

خـانواده   187ي كه به نوخـا كـوچ كـرده بودنـد،     هاي باغي از قره 1817سال 
 18563نيز به  1823و در سال  7872شمار اهالي به  1821در سال . بازگشتند

  . رسيد نفر
حكومـت   ،باغ نشين قره پس از فرار مهديقليخان به ايران و انحالل خان

بدين ترتيب يك افسر روسي زمـام  . نظامي روسيه بر اين منطقه حاكم شد
رئـيس ايـاالت مسـلمان قفقـاز در      ،در اين زمان 1. امور را در دست گرفت

ة ه ادارشدند كـ  اياالت به نواحي گوناگوني تقسيم مي. شوشا اقامت داشت
در . دادنـد  انجام مـي  ها بود و عموماً اين وظيفه را بيگ ها نائبة آنها برعهد

ايـن  ة جلسـ   2 .باغ دادگاه ايالتي تشكيل شد كه مقـر آن در شوشـا بـود    قره
و نماينـدگان منتخـب    هـا  دادگاه با رياست فرمانده نظامي و با شركت بيگ

بحث در اين دادگاه را موضوعات مورد . شد مردم در چهاركميته برگزار مي
ي صادره ها امور جنايي، امور مربوط به متصرفات در مداخل ايالت و فرمان

   .شدند نظم عمومي شامل مية دربار
                                                 

 .نشر ارك تبريز. دكتر نصراله اسحقي بياتة ترجم. تاريخ آذربايجان. جمعي از نويسندگان.  1
 11ص. 1360

، به ژنرال پاسكوويچ چنين  باغ بازديد كرده زوربايف يكي از بازرسان كه از دادگاه ايالتي قره.  2
ط شامل يك عنوان است و در حقيقت هيچ كـاري انجـام   دادگاه ايالتي فق« :نوشته است

كنـد، تمـام    بيگ كه در نزد ژنرال آبخازوف خدمت مي ل كاپيتان ميرزاآدي گوزه. دهد نمي
در . شود تمام مذاكرات و احكام به زبان روسي اجرا مي. كارهاي دادگاه را در دست دارد

 .  ».دانند نمي حالي كه نمايندگان ارمني و تاتار دادگاه زبان روسي را
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 24بـاغ   از قـره  ،در طول سال. باغ نيز نابسامان بود وضعيت اقتصادي قره
هزار منات  100مبلغ  ،دستور پاسكوويچه ب. شد هزار منات ماليات گرفته مي

بـاغ   ماداتوف در قـره . ژنرال ماداتوف از مسلمانان گرفته شدة نفع خانواد به
مساحت اراضي . خود مصادره كرده بودة ي وسيعي را براي خانوادها زمين

 300باغ،  ماداتوف پس از راندن مهديقليخان از قره. هكتار بود 109او بالغ بر 
ييشان را به نفع خـود  خانوار از اهالي را به زور به شيروان كوچ داده و دارا

   1.ضبط كرد
مفاهيم مرزي را كه پيشتر بر اسـاس  ة دولت روسيه تصميم داشت كلي

را  ها نشين شد، دگرگون كرده و هويت ديرين خان تعيين مي ها روابط خان
 1840در سال  2.اي كه ديگر امكان احياء براي آنها نباشد از بين ببرد به گونه

ايالت گرجي بـه مركزيـت   . قفقاز پديد آمددو ايالت خاوري و باختري در 
باغ تابع بخش شوشا  قره. به مركزيت شماخي) خزر(تفليس و ايالت كاسپي
تبـديل  » نظامية داير«كه شوشا به مركز  1841از سال . از ايالت كاسپي شد

در شوشـا كـه مركـز    . شد، وارد مناسبات اقتصادي سراسـر روسـيه گرديـد   
شد و قاليبافي رونق فـراوان   بريشمي بافته ميهاي ا تجاري منطقه بود، پارچه

هاي  هاي پرنقش و نگار و ترمه عالي و سجاده هاي بافت قالي و گليم. داشت

                                                 
در آغاز جنگ دوم ايران و روسيه، بسياري از سربازان روسي مشغول ساختن خانه براي .  1

اسناد . به همين دليل در اوايل جنگ، آنها چندي شكست خوردند. حاكمان روسي بودند
باغ، مشغول ساختن  روسي حاكيست كه چون جنگ درگرفت، تمام افراد يك فوج در قره

يي بودند ها ژنرال ماداتوف بودند و فوج ديگري مشغول كشاورزي در زمينمسكوني ة خان
  .   كه يكي از فرماندهان روسي به نام پرنس سوارزميدزه از شاهزادگان گرجي گرفته بود

از بردع به گنجه رفتم، شهر به شدت روبـه ويرانـي   «:نويسد مي 1829كلنل مون تيت در .  2
آوري كرده و  پادگان خود را از شهر جمع ها روس. استزندگي در آنجا ناسازگار . رود مي

جمعيت . نشين آلماني وجود دارد نزديك گنجه دو مستعمره. دهند به جاي ديگر انتقال مي
  ».دهند آنجا را كالً ارامنه تشكيل مي
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خورشـيد   1871در سـال   1.باغ رونق بسـيار داشـت   تزئين شده و زيبا در قره

                                                 
در ايـن  . باغ يكي از نامدارترين مكاتب آذربايجان و مشرق زمين است مكتب فرش قره.  1

ون شوشا، بردع، آغجابديع، جبرائيـل، نخجـوان، قبـادلي و غيـره داخـل      مكتب مناطقي چ
عالوه بر فرش آثار ديگري چون خورجين، مفرش، بـاالپوش و غيـره نيـز بافتـه     . هستند

يومما، آران، باغچاداگوللر، باليق، -توان به آچما ي معروف اين فرش ميها از نقش. شود مي
اسم اوشاغي، لنبراني، لمپه، مـالي بيگلـي، موغـان،    بوينوز، بردع، بهمنلي، قاراباغ، قوجا، ق

آثار بافندگان بـردع در  . اشاره كرد... خنگربند، خانليق، خان ترمه، چلبي، شاباليد بوتا و
 18ة هنر برلين و آثار بافندگان روستاي لنبران در سدة ميالدي در موز 17و  16ي ها  سده

ريز نزديك باغ از نظر هنري به فرش تب فرش قره. متروپليتن نيويورك موجود استة در موز
برخي از بهترين نقاشـان فـرش در ايـران    . باغ گره تبريزي است گره در فرش قره. است
 1322مرگ  -شمسي در شوشا 1254متولد (اند ازجمله غالم نقاش ارژنگي  ه باغي بود قره

و ) شاه قاجارفرزند استاد رسام ارژنگي، طراح و نقاش فرش براي دربار محمدعلي )(تبريز
مكتب فـرش   18ة در سد .)باغي پدر استاد معاصر محمد علي قره(باغي  استاد محمد قره

يي با نقش لچك ترنج ها تحت تأثير مكتب فرش تبريز، فرش. باغ در شوشا متمركز شد قره
آمـد،   مـي همچنين با استفاده از نقش اشياء تجـاري كـه از روسـيه و اروپـا     . آفريده شد

فرش شوشا در . چون بولوت، باغچاداگوللر، ساخسيداگوللر بافته شدند ي جديديها نقش
، 20ة ميالدي و در اوايل سد 19ة در پايان سد. در نمايشگاه مسكو مدال نقره گرفت 1872
نبردهـاي سـتارخان،   ة ي از قاچاق نبي، تصـاويري از صـحن  ها  باغ با نقشه ي قرهها فرش

فرش . تصاوير لنين و نريمانوف بافته شدند 1917تصاوير مالنصرالدين و پس از انقالب 
را خيـره   ها باغ در نمايشگاهاي هنري پاريس، برلين، وين، مسكو و پترزبورگ چشم قره

بـاغ، خـانم    يكي از بزرگترين هنرمندان قـره . ي فراواني كسب كرده استها كرده و مدال
ي با نقش نعلبكي هاي چوخور شوشا متولد شده و گبهة آفتاب قاسم قيزي است كه در محل

  .درگذشت 1935او در . بافت گول و بولوت را با مهارت مي
ي هـا  در سـال . كندي قرار دارد كميسرباكو در خان 26باغ به نام  كارگاه ابريشم بافي قره

. كنـد  كيلـوگرم محصـول توليـد مـي     571در هـر سـال   . آغاز به كار كـرد  1928تا  1926
دار،  ي دنبهها باغ از گوسفند گوسفند قره. باغ است قرهمهم قاليبافي در ة گوسفندداري پشتوان

اش پهن، شكم، گردن  بدن اين گوسفند كوتاه، سينه. ده قديمي است شيرده، گوشتي و پشم
. شـود  يي كوچك ديـده مـي  ها بيشتر بدون شاخ يا با شاخ. دار است و پاهايش كمي پشم

كيلومتر و  75تا  65 ها قوچ .هاي زرد، قرمز و خاكستري است پشمش اساساً سفيد با رگه
ساالنه به طور ميانگين از . دهند گوشت مي% 56. كيلوگرم وزن دارند 60تا  55گوسفندان 

تا  30از هر گوسفند مادر . آيد كيلوگرم پشم به دست مي 4/2و از گوسفندان  5/3 ها قوچ
 110سفند گو 100از هر . درصد چربي دارد 6/7اين شير . شود كيلوگرم شير گرفته مي 50
ي پشـم  هـا  براي بهتر كردن كيفيت پشم، اين گوسفند بـا قـوچ  . شود بره متولد مي 115تا 
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كشـي آب احـداث كـرد كـه بـه       خود بـراي شـهر لولـه   ة بانوناتوان به هزين
  . روف استمع» قيزي بوالغي خان«

اقتصادي شوشا ة داري روسيه، در توسع سرمايهة توسع 19ة در اوايل سد
تأسيس مؤسسات صنعتي شهر آغاز  19ة دوم سدة در نيم. نقشي مهم داشت

در  1886سبب افـزايش سـريع جمعيـت شـهر شـده و در       ها اين فعاليت. شد
نزديك  در آستانة قرن بيشتم شوشا. هزار نفر ساكن بودند 25شوشا بيش از 

بدين ترتيب شوشا بعد از تفليس و باكو، . به چهل هزار نفر جمعيت داشت
  . سومين شهر پرجمعيت در قفقاز محسوب مي شد

 150تـا   100بـاغ،   در برخي كارخانجات ابريشـم قـره   19ة در پايان سد
دامپروري، . باغ جريان داشت شكوفايي جدي در قره. كردند كارگر كار مي

ي و پنبه كاري از امور مهم بود ولي اساساً زمـين قابـل   فرشبافي، ميوه كار
در چهار منطقه از فرمانداري گنجه «:لنين در جايي گفته بود . كشت كم بود

دسياتين  6/0يعني جبرائيل، زنگه زور، شوشا و جوانشير به هريك از اهالي 
بـاغ را فـرا    قحطي شـديدي قـره   1880و  1879حتي در سال  ».رسد زمين مي
در نتيجه . در اين سال نه يك ميوه و نه يك گرم غله به عمل نيامد. گرفت

اين خشكسالي دو سـاله اهـالي را از پـا    . گاو و گوسفند فراوني تلف شدند
سرما و گرسنگي به جان . گرسنگي بيشتر شد 1880در زمستان . انداخته بود

رچـه  محتكران با استفاده از فرصـت بهـاي نـان را ه   . مردم بيچاره افتاده بود

                                                                                                
. باغ، ورنـي اسـت   يكي ديگر از نمودهاي هنر بافندگي در قره. ظريف آميخته شده است

توسط زنان و دختران اكنون گليمي است فرش نما كه بدون نقشه و به شكل ذهني ورني 
بافت ورني از  .گردد در استان آذربايجان شرقي توليد مي» ن، مغانارسبارا«عشاير مناطق 

باغ آغاز شده و در اثر روابط فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، به اينسوي ارس آمده و  قره
منحصر به ايران بوده و در  ،در حال حاضر توليد ورني در سطح جهاني. رايج شده است

ويژگي توليد، عمـل اقتبـاس يـا مشـابه     . داردفقط در مناطق فوق الذكر وجود  ،ايران هم
را در ساير نقاط  …نظير بسياري از زير اندازهاي ديگر از قبيل قالي و گليم و  ،سازي

  .سازد ايران و جهان دشوار و حتي غير ممكن مي
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بسياري از اهالي وادار شدند جالي وطن كنند و بدنبال نان . بيشتر باال بردند
  . راهي روستاهاي ديگر شوند

در  ها روس .باغ در تركيب ايالت شماخي قرار گرفت قره 1844در سال 
روسـي در سـال   ة اولين مدرس. ي مختلف مدارس روسي بنا نهادندها ايالت
هاي دولت  برنامه ،وف فرمانفرماي قفقازورونتس. در شوشا تشكيل شد 1830

افكني ميان  او براي تفرقه. گذارد روسيه را براي تضعيف مسلمانان به اجرا مي
مذهبي يكي براي شيعيان و ديگري براي ة مسلمانان دستور داد تا دو مدرس

   .سنّيان ساخته شود
شماخي در اثـر زمـين لـرزه ويـران شـد و مركـز ايالـت         1859در سال 

طبـق  . باغ همچنان جزء ايالت كاسپي بـود  به باكو انتقال يافت و قره كاسپي
ي هـا  باغ بين بخش استان تقسيم شد و قره 5قفقاز به  ، 1868دسامبر  9قانون 

ــه  1841شوشـا از سـال   . زور در اســتان گنجـه تقسـيم شــد   شوشـا و زنگـه   ب
 تـابع فرمانـداري نظـامي    1846از . تبديل شده بود) يا بخش(مركزيت قضا 

شوشا بـه منـاطق   . به تابعيت فرمانداري نظامي گنجه درآمد 1867باكو و از 
  . گرديد مگري، كبيرلي، زنگه زور، جوانشير، جرابرد و واراندا تقسيم مي

صـادر شـد، منـاطق زنگـه زور و      1867بر اسـاس فرمـاني كـه دسـامبر     
. جوانشير از شوشا جدا شده و خود به واحدهاي مستقلي تبـديل گرديدنـد  

ق اين فرمان، در ايالت گنجه نيز مانند ديگر ايالت فرمانداري تشكيل شد طب
شهرسـتان شوشـا را   . و در مراكز شهرستان نيز ادارت پليس به وجـود آمـد  

رئيس شهرستان و معاونش، خزانه دار، نمايندگان منطقه و پليس شهر اداره 
متر كيلـو  4911وسعت شوشا . در شوشا دادگاه تشكيل شده بود. كردند مي

  . دوام آورد 1929شهرستان شوشا تا . نفر بود 14074مربع و جمعيتش 
. فقرة آن در آذربايجان بود 7مدرسة استاني قفقاز،  15از  1846در سال 

ايـن مدرسـه نخسـتين مدرسـة     . تشـكيل شـده بـود    1830مدرسة شوشـا در  
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. هاي زيادي موجود بود هاي اين مدارس كتاب در كتابخانه. آذربايجان بود
كتاب داشت كه پس از باكو دومين شهر محسوب  301مدرسة شوشا تعداد 

  1.نمايندگي توزيع مطبوعات در شوشا تأسيس شد1846در . شد مي
در روسـيه كـه    1861الغاي نظام ارباب و رعيتي در سال اثرات اجراي 

شرايط اينجا بـا  . بدنبال فرمان تزار صورت گرفت، بسيار دير به قفقاز رسيد
 ،اين فرمـان ة روسيه متفاوت بود و از اين نظر اجراي بي برنام شرايط خود

ايـن اصـالحات   . ي در منطقـه شـد  هـاي  رشوو حتي ش ها موجب بروز تنش
تـداوم و اسـتمرار   . نتوانست در مناسبات زراعي اين مناطق تأثيري بگـذارد 

انبوهي از پيوندهاي گوناگون ايلـي و فئـودالي و پدرسـاالرانه و همچنـين     
  . كرد يسنگيني م ها مالكيت بر نظام اداري روسة ل بسيار پيچيدوجود اشكا

 ها قاچاق هاي ي چون شورشهاي همين اعتراضات موجب بروز شورش
وسيع شوشا در سال  هاي شورش. اطق مختلف قفقاز و آذربايجان شدندر م
اين وضعيت موجب بروز . در واكنش به رفتار حاكمان روس رخ داد 1838

در منـاطق مسـلمان نشـين قفقـاز      19ة دوم سـد ة در نيمدهقاني  هاي شورش
از معروفتـرين آنـان   . ناميدنـد  مي» قاچاق«رهبران چنين حركاتي را . گرديد

باغ نيز  در قره. را نام برد... وو قاچاق فرهاد توان قاچاق نبي، قاچاق كرم  مي
  . بايد به كساني چون سليمان، مرتضي و قاچاق محمد اشاره كرد

هدف نابودي اسالم و مسلمانان را به  ها روس ،19ة ل سددر تمامي طو
اخـراج مسـلمانان،   . كردنـد  ي گوناگون در قلمرو خود دنبال مـي ها صورت

 هاي نابودي مكان عام مسلمانان، ، قتلهاكوچانيدن غيرمسلمانان به سرزمين آن
ايـن  ة گردانـي از جملـ   تبليغ مسيحيت و تالش در جهـت روسـي  ، 2اسالمي
از جمله كساني كه براي كوچاندن ارمنيان ايران و عثماني بـه   .بود ها روش

                                                 
1- Huseinov, shirmammad. Hagigat va adalat jarchisi. Azarnashr. 

Baku. 1988. se. 16,17. 
 ».ي دعا و نيايش مسلمانان به فروشگاه و مغازه تبديل شده استها مكان«: پلكجرج .  2
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تـوان بـه اشخاصـي چـون      باغ بسيار كوشش كردند، مي قفقاز و به ويژه قره
  . ببودوف و الزاروف و يوداكيموف اشاره كرد

غان مسـيحي آلمـاني، سوئيسـي و    كار تبليغ دين مسيحيت با كمك مبلّ
از اسـتراخان بـه    1823بـازل در   ميسيون مذهبي. گرفت آمريكايي انجام مي

مركز فعاليت ) كه دو روز با ايران فاصله داشت(شوشا انتقال يافته و آنجا را 
غاني همچون زارمبا، ديتريش، فاندر و فردريـك هـاس   مبلّ. خود قرار دادند

» ميـزان الحـق  «كتاب معـروف و جنجـالي   . فعاليت در شوشا را آغاز كردند
در شوشا به  1832در ) در رد اسالم نوشته بود 1829كه فاندر آن را در سال (

طرح و مقصد اصلي مبلغين بازل براين مبنا بود .  فارسي ترجمه و چاپ شد
از درياي خزر تا (مرزي بين ايران و روسيه هاي كه مأمورين آنها در سرزمين

مستقر شوند و براي تبليغ مسيحيت در بين مسلمانان به ويژه در ) درياي سياه
ديتريش و زارمبا در شوشا مركز تبليغ را داير كرده و به . عاليت كنندايران ف

ديتريش و فردريك هاس بـه مـدت   . مسافرت در شماخي و باكو پرداختند
ــان          ــد و بـراي ارمني ــا زبـان ارمنـي را بياموزن ــه مسـكو رفتنـد ت يـك سـال ب

غان را مبلّة خواست هم هاس بعد از مراجعت، مي . ي تشكيل دهندهاي كالس
جنگ دوم ة ر را مركز فعاليت كند ولي دورهشوشا مستقر ساخته و آن شدر 

. عباس ميرزا شش هفته شوشا را در تصرف داشت. ايران و روس آغاز شد
  . بردند غان در نگراني و ترس بسر ميمسلمانان پنهاني از او پيروي و مبلّ

نفـره ميسـيون بـازل     5نخستين بار اعضـاي   1827پس از رفع خطر، در 
در شوشا گردآمدند ) ريش، زارمبا، فردريك هاس، هوهه ناكر و فاندرديت(

قرار شد زارمبا، هوهـه  . مورد نظر را بررسي كنند هاي كار و طرحة تا برنام
هاي محلي  به لهجه. ناكر و فاندر مساعي خود را صرف تبليغ مسلمانان كنند

شـهرها،  آنهـا بـا مسـافرت بـه     . كتاب و نشريه فراهم نموده و انتشـار دهنـد  
مسلمانان به هيئـت بـدبين   . گرفتند دركوچه و بازار شوشا با مردم تماس مي
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ارمنيان زبان گفتگوي .  كردند كتاب به تركي همكاري نمية بودند و در تهي
كار هيئت . تركي را بلد بودند،  ولي با خواندن و نوشتن تركي آشنا نبودند

    1.كايي پي گرفته شدمختل شد ولي به زودي مشكل حل و كار مبلغان آمري
  : باغ را ديده و نوشته است ق قره1247/ م1831اسميت مبلغ مذهبي در 

خانوار دارد، جمعيت اسـتان در   200شهر شوشي مركز استان قراباغ «
ـان در آن   . نفر است 50000حدود  ارامنه و مسلمانان تقريباً بـه يكس

سوم و عادات ر.. قراباغ استان مسلمان نشين قفقاز است. سكونت دارند
مردم قراباغ همانست كه در بين روستاييان و ايالت ترك زبان ايران 

كنند كه با  تركي صحبت مية مردم قراباغ  نوعي لهج... مرسوم است
جماعتي كه ايـن  . تركي عثماني و تاتارهاي كريمه و قازان فرق دارد

ـاكن د   . برند، كم نيستند گويش را بكار مي ـام مسـلمانان س ر تقريباً تم
اين لهجـه رتبـه و   . گيرد قفقاز و شمال غربي ايران را دربرمية منطق

ـان، صـرف    . شيريني كالم تركي استانبولي را ندارد از حيث دسـتور زب
مردم . كردن معاني و ترتيب حروف و نوع تلفظ، خيلي باهم فرق دارند

توانند معني و مفهم كالم  متفاوت، به زحمت مية متكلم به دو لهج
تركي در اينجا قابل ة نوشته شده درماي هاي كتاب. بفهمنديكديگر را 

حتي گويش تركي قراباغ در رتبه و رديف تركي . درك و فهم نيستند
منتشره بدين لهجه ابداً خبر و آگاهي  هاي ما از كتاب.. مكتوب نيست

شود جز انتشارات مبلغين  چاپي در اينجا پيدا نمية هيچ مجموع. نداريم
مسلمانان قراباغ از هوش خوب و ذكاوت طبيعي  ...مسيحي در شوشي

در . برخوردارند و بيشتر از ارامنه به فرهنگ و آموزش عالقـه دارنـد  
ـا دختـران   . دخترانـه ة مدرسه داير است حتي مدرس 6شوشي  در نوخ

با . گيرند روند و خواندن و نوشتن ياد مي دخترانه مية مالها به مدرس
كننـد ولـي    تركي تكلم مـي ة اميانعوام و عة اينكه مسلمانان به لهج

. تركي باشند در اينجا قابل درك و فهم نيستندة ي كه در مايهاي كتاب
درسي به  هاي در مدارس عالوه بر آموزش قرآن به عربي، تمام كتاب

                                                 
تـاريخ و زبـان وفرهنـگ    ة مطالعاتي دربـار  .منصوري، فيروز: ك.براي آگاهي بيشتر ن.  1

: ك.ميسيونرها نة دربار 459ص . تهران. 1379.مطالعات تاريخ معاصر ايران. آذربايجان
. تاريخ معاصرايرانة مجل .ن گامهاي نفوذ آمريكا درايرانميسيونرها و نخستي. همراز، ويدا

  1375تابستان . 10كتاب



 قره باغ نامه     252

 

آن زبان، نه تنها  هاي دستور و فرهنگة زبان فارسي است كه به واسط
ـاز   گيرند بلكه اشعار و  دروس دبستاني را فرامي ابيات برجسـته و ممت

ـاي  خوانند، تحصـيالت عاليـه از بهتـرين هـدف     فارسي را هم مي  ه
مجتهد . مسلمانان شوشي يك نفر مجتهد دارند.... فرهنگي آنان است

راند، در تفليس  بزرگ ديگري كه بر تمام مسلمين اين استان حكم مي
مجتهد تفليس همان كسي است كه كليد شهر تبريز را  1.برد بسر مي

 2 ».تسليم كرد ها به روس) 1827اكتبر  24(در جنگ اخير
تصميم داشتند اختالف و خرافـات را در ميـان آنهـا     ها مچنين روسه

از . رواج داده و با استفاده از مذهب آنان را دچار خمـود و سسـتي نماينـد   
يش ادر باكو نفـت كشـف شـده و قفقـاز بـا افـز       1869سوي ديگر در سال 

خطوط تلگرفي  1860هاي  در سال. دگرديواجه جمعيت كارگري شهرها م
بين تفليس، نخجوان، باكو، گنجه، شكي و ديگر شهرهاي آذربايجان ايجاد 

راه . كشيد شـده  1880هاي  خطوط تلفني براي نخستين بار در نيمة سال. شد
  . آغاز بكار كرد 1883باكو در -آهن تفليس

مانع از آن بود قفقاز ة موقعيت اقتصادي مهم و وضعيت سياسي شكنند
جوامع كارگري محل مناسبي  .در آنجا از خشونت استفاده كنند ها كه روس

براي ترويج افكار انقالبي بود و از اين رو دولت تصميم گرفت تا خرافات 
منحطي را در ميان مسلمانان قفقاز رواج دهد تا هم اسالم واقعي روبه ضعف 

  . بي و اصالح طلبانه باشدهاي انقال نهاده و هم مانعي در برابر انديشه
سعي در تقويت آن در قفقاز داشتند،  ها دين خرافي و راكدي كه روس

                                                 
خدماتش به روسيه، از ة اين شخص ميرزا فتاح فرزند ميرزا يوسف مجتهد بود كه به واسط.  1

   : ك.مجتهد نة خانوادة براي آگاهي بيشتر دربار. كرد آن دولت مقرري دريافت مي
كتـاب  . انهاي فضل و دانش آذربايجان در عصر قاجارخاند. قاضي طباطبايي، حسن -

  141ص . 1353. تبريز. نشر دانشگاه آذرآبادگان. رآبادگان در آيينة تاريخ ايرانآذة چهر
  . 306همان ص . منصوري، فيروز.  2

ناچار به ترك شوشا شدند، حـروف و   ها زماني كه ميسيونرهاي آلماني بدستور روس -
باغداسار با اين . باغ فروختند ر پيشواي روحاني ارمنيان قرهوسايل چاپ را به باغداسا

 . اي نيز برپا نمود ي در شوشا تأسيس كرد و سپس كتابخانها هوسايل، چاپخان
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به شدت با افكار انقالبي مخالف بوده و از اين رو نقش يك پليس رايگان 
طبيعي بود كه اين امـر موجـب تقابـل    . كرد را براي دولت تزاري بازي مي
تسـاهل ظـاهري كـه دولـت     . شـد  دين مـي ة روشنفكران انقالبي با اين چهر

 20ة داد، موجب شد كه تا اوايل سد مسلمانان از خود نشان مية تزاري دربار
ديني وجـود داشـته و   ة هزار مدرس 24هزار مسجد و  26در روسيه بيش از 

 باغ نيز كه با در قره 1.رفتند هزار نفر به سفر حج مي 60همه ساله نزديك به 
هـزار نفـر    26بـالغ بـر    1892در سـال   شوشـا (افزايش جمعيت روبه رو بود 

نظم  .كردند مسلمانان و ارمنيان در كنار يكديگر زندگي مي) جمعيت داشت
در . و امنيت تقريباً برقرار بود و اقتصاد مردم رو به بهبودي نسبي نهاده بود

بـاغ را   اهالي قره%  53ه انجام شد، يكه در سراسر روس 1897سرشماري سال 
  .دادند ل مييان تشكيآنها را ارمن% 45و  ها جانييآذربا

اي  مرحلـه . شـود  مهم تاريخي محسوب مية باغ مرحل براي قره 19ة سد
خاني و استقالل سياسي و اجتماعي نگذر از روابط خاة كه بايد آن را مرحل

ــد   ــاالري نامي ــومتي و ديوانس ــط اداري و حك ــه رواب ــم 2.ب ــدن   ك ــگ ش رن

                                                 
. تهـران . نشر وزارت امور خارجـه . مليتهاي آسياي ميانه. ابوالحسن شيرازي، حبيب اهللا.  1

   :ك.براي آگاهي بيشتر ن.  60ص . 1370
  1367. تهران. مركز فرهنگي هنري اقبال الهوري .اسالم در شوروي. ندردلدم، اسك -
ة نشـر خيمـ  . حسـن حبيبـي  ة ترجم. اسالم و مسلمانان در روسيه. كارردانكوس، هلن -

محمد حسن ة ترجم .اقوام مسلمان اتحاد شوروي. آكينر، شيرين: و. بي تا. تهران. ارشاد
 1367. تهران. نشر علمي و فرهنگي. آريا

سياست فرهنگي ضدايراني ) 1845-65(قفقاز ة ميخاييل ورونتسوف نخستين نايب السلطن.  2
بهتري در مورد مسلمانان در پيش ة با عزل او و انتصاب گراندوك نيكالي، روي. داشت

بـدين  . سيستم نايب السلطنه لغو و فرمانداري كل تأسيس شد 1882در سال . گرفته شد
از حق شركت  ها مردم در فرمانداري. ي نظامي واگذار شدقفقاز به سرفرماندهة ترتيب ادار

-1896(، شرمتف )1882-1890(راندوكوف كورساكوف . در كارهاي اداري محروم بودند
در . با شدت تمام عمل روسي گرداني را ادامه دادنـد ) 1896-1904(و گاليتسين ) 1890

  .مقام نيابت سلطنت از نو اعاده شد 1905خالل انقالب 
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اي، تحول مفـاهيم   ي قدرت منطقهاي در تقسيم بند ي ديرين قبيلهها اصالت
توان ويژگـي ايـن دوران    و هنجارها را مي ها قديمي طوايفي و تغيير ارزش

ة حكومت خاني را به سد 18ة رابطي بود كه سدة مانند حلق 19ة سد. ناميد
بـراي   19ة بـاغ در سـد   قـره . سـاخت  حكومت اداري و ايالتي مربوط مي 20

گذرانـد كـه در آن از    پشـت سـر مـي    اولـين بـار دورانـي نسـبتاً طـوالني را     
  1.خبري نبود ي ويرانگر قرون گذشتهها و جنگ ها لشكركشي

  
  مهاجرت ارمنيان به قره باغ
مهاجرت دادن ارمنيان به قفقاز براي شكستن  ،از ديگر كارهاي روسها

ارمنياني كـه در ايـران و عثمـاني سـكونت     . تركيب جمعيتي اين منطقه بود

                                                 
مثالً در برگشاد جلسات درس . نوزدهم مدارس بزرگي در آذربايجان به وجود آمدة سددر .  1

تـوان   ابراهيم افندي برگشادي، عبدالرحمن افندي و حاجي محمد افندي برگشادي را مي
شـاهدي، آداب محصـلين،   ة در اين مدارس آثاري چون شرح ايساغوجي، تحفـ . نام برد

تان سعدي و منشأت ميرزا مهدي خان استرآبادي تاريخ عالم آراي نادري، گلستان، بوس
چند نسخه خطي از اين منشأت در انستيتوي كتب خطي جمهوري . جزء مواد درسي بود

ي هـا  بـاغي در سـال   آذربايجان موجود است كه يكي از آنان توسط آغاسي بن صالح قره
ش تا زمان تشكيل حكومت شوروي، آموزش و پرور. استنساخ شده است 1228 – 1224

مكتب خانه معموالٌ در . درآذربايجان و بسياري از نقاط قفقاز به سبك و سياق ايراني بود
ي ها در اين مدارس روش. امر تدريس را آخوندها برعهده داشتند. جنب مسجد شهر بود

در ايـن مـدارس آمـوزش    . اصلي فراگيـري دروس بودنـد  ة سنتي تهجي و حفظ دو شيو
تاريخ همچون جامع عباسـي مرسـوم    –كتب ديني نخست براساس قرآن كريم و بعضي 

ي درسي ها به تدريج متون ادبي مانند گلستان و بوستان سعدي نيز در رديف كتاب. بود
آموزش زبان فارسي در . شعردوست، علي اصغر: ك.براي آگاهي بيشتر ن. جاي گرفتند

  84ار به. 6ة شمار. چاپ تبريز. آرانة مجل. جمهوري آذربايجان از آغاز تاكنون
آن در آذربايجان ة فقر 7شهري موجود در قفقاز، ة مدرس 15از مجموع  1846در سال  -
. شد در اين مدارس به زبان روسي تدريس مي.  تأسيس شد 1830شوشا در ة مدرس. بود

نسخه كتاب  301اي با  شوشا داراي كتابخانهة مدرس. هايي نيز داشتند اين مدارس كتابخانه
  :ك.شتر نبراي آگاهي بي. بود

-Huseinov, shirmamad. Hagigat va adalat jarchisi. Baku. 
Azarnashr. 1988. se16 
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 هـا  ي تابعه خود خيانت كرده و به روسها ه دولتهنگام جنگ به داشتند ب
رسانند زيرا آنها دولت مسيحي روسيه را برادر بزرگتر خود ناميده  ياري مي

  . دانستند ي مسلمان ايران و عثماني ميها و بهتر از دولت
نيز از اين مسئله براي پيروزي در جنگ بهره برده و ارمنيان را  ها روس

هـزار   100بيش از . كردند ه در قفقاز ترغيب ميبه مهاجرت به قلمرو روسي
بـراي اسـكان ايـن     هـا  روس. به قفقـاز كـوچ كردنـد    ،نفر از ارمنيان عثماني

خاصي تدوين كـرده و آنـان را در منـاطق مختلفـي جـاي      ة برنام ،مهاجران
ة وعدبه مهاجران . باغ ساكن شدند تعدادي از اين مهاجران نيز در قره. دادند

آنان از  1.شد رد زمين و وسايل الزم براي كشاورزي داده ميامتيازاتي در مو
                                                 

ة كه من از رودخان 1828در ماه اوت «: نويسد چاي مي ماه بعد از قرارداد تركمن 6مينان .ر.  1
گشـتند و بـه    زيادي از مهاجرين آواره را ديدم كه به ايران برمـي عدة   گذشتم، ارس مي

پاسـكوويچ بـه زور   . كردنـد  كوويچ لعنت فرستاده و از دولت روسيه ابراز نفرت مـي پاس
او به زور ارامنه را مجبور به ترك . ي قفقاز جاي دادها هزاران نفر از ارامنه را در شمال كوه

خانه و ملكي كه در ايران داشتند به همان مقدار و ة ايران كرده و وعده داده بود كه به انداز
آنان در مراجعت . آنها زمين و خانه داده خواهد شد ولي هيچكدام عملي نشدمساحت به 

ي ايران و روس ها ارمنيان پيش از جنگ» .ي خود را از دست داده بودندها به ايران، دارايي
وضعيت بهتري داشتند و مقامات ايراني همچون عباس ميرزا و قائم مقام فراهاني بزرگ 

در سفر به تبريز، ديداري از  1809سرهارفوردجونز كه در. نهايت توجه را به آنها داشتند
او . در ايروان با اسقف كليساي اچميادزين مالقات به عمل آمد«: نويسد ايروان داشت، مي

گفت كه  كرد و مي دانست، از مسافرت خود به پترسبورگ صحبت مي مقداري فرانسه مي
ك ارمني حقيقي ايران، كشور ايران را در آنجا خيلي به او احترام گذاشتند ولي وي مانند ي

خالصه در ايروان همه مردم آزادانه و به اختيار . دانست برتر و خوشتر از هرجاي ايران مي
برنامه و طـرح ميـرزا   : اين عقيده در من ايجاد شد و استواري يافت كه. كنند زندگي مي

مرحله اجرا و عمـل   داير بر نوازش و اسكان ارامنه در اين شهر، به) قائم مقام(بزرگ 
درآمده و نتيجه خوب و عكس العمل ضروري بخشيده است كه ارامنه از روسيه بدانجا 

ي اجدادي خود سكونت كنند و به محبت و مهرباني با ها مهاجرت نمايند و در سرزمين
را باور كرده و در جنگ به  ها هاي روس با اينحال ارمنيان وعده» .جانشينان آنها رفتار شود

نمونه آن در شوشا و گنجه . ن خيانت كرده و از هيچ كمكي به روسيه فروگذار نكردندايرا
، هـا  سياسـت روس ة يكي از عوامـل عمـد   19ة در اوايل سد. و قتل جوادخان پيش آمد
. كرد گرجستان بود كه شورش برعليه ايران را تشويق مية ارامنة نرسس آشتاراكتسي خليف
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رؤياي ارمنيان از . قصد آزاد كردن ارمنيان را دارند ها وساو اعتقاد راسخ داشت به اينكه ر

آنان . الحمايه شدن روسيه به حقيقت پيوست ايزرائيل اوري تا آشتاراكتسي در مورد تحت
هوسـپ  (يوسـف آرگوتينسـكي   . مايل بودند كه ِيك ايالت ارمني خودفرمان داشته باشند

ي الحاق قفقاز به روسـيه تـالش   سراسقف اعظم ارمنيان ساكن روسيه نيز برا) آرغوتيان
باغ نوشته و خود در تفليس با ايوان الزاروف ديدار  هايي براي ارمنيان قره او نامه. كرد مي
كاترين دوم  1762در سال . كرد آرگوتينسكي به شدت از ژنرال زوبوف پشتيباني مي. كرد

يـن هنگـام   در ا. ي پتر بـود ها سياستة او خواستار ادام. برتخت سلطنت روسيه نشست
او مورد توجه كاترين بود و با دربار تـزاري  . هوسپ آرغوتيان اسقف ارمنيان روسيه بود

او با جديت بيشتري كار پدر روحاني ميناس و ايزرائيل اوري . روابطي بسيار حسنه داشت
بار به پترزبورگ  چند ها، مليك جمشيد شاه نظريان براي جلب نظر روس. را تعقيب كرد

براي برپـايي  «: اي براي سرتيپ نسوتايف نوشت در شوشا نامه 1806مه  16او در . رفت
الزم است سپاه روسيه به . باغ، بايد از سياست انتظار دست كشيد حاكميت مسيحيان در قره

باغ سرزمين زيبا و ثروتمندي  قره«: اي به كاترين دوم نوشت او حتي در نامه» .باغ بيايد قره
م  1750بازرگانان ارمني از سال . ».نجا بسيار ضروري استحاكميت مسيحيان در اي. است

مارشـال  . از نظر ملي روسي محسوب شدند در حالي كه در ابتدا مليت ايراني داشـتند 
باغ سفارش  ي ارمني قرهها كيبه مل«: به كاترين دوم نوشته بود 1783مه  19پوتيمكين در 

آنان دولت ة منيان داده و به واسطباغ را به ار ام كه هروقت فرصت شد حاكميت قره كرده
بر القاب  1828مارس  21با اينحال تزار نيكال در » .مسيحي را در آسيا تشكيل خواهيم داد

به كليساي ارمني آزادي اعطاء  1836اگرچه او در سال . خود عنوان شاه ارمنستان را افزود
چاي، آرتوركانينگـان،   كمنسال پس از قرارداد تر 40. كرد ولي اميد ارمنيان برباد رفته بود

درآمده، تاكنون روبه  ها ايروان از زماني كه به تصرف روس«: كرد ايروان را چنين توصيف 
الكساندر دوم تزار روسيه به قتل رسيد و پسر جوانش  1881در سال » .زوال نهاده است

از اين زمان به بعد تالش براي روسـي كـردن اجبـاري    . الكساندر سوم جانشين او شد
تـالش وافـري بـراي     1880ة از آغـاز دهـ  . ي غير روس امپراتوري شدت گرفتها مليت

بركناري ارمنيان از مشاغل نظامي و شخصي صورت گرفته و تنها اجازه داده شد كه به كار 
 1885مدارس ارمني تحت فشار قرار گرفتـه و در   1884در سال . كشاورزي ادامه دهند

تالش كردند تا ارمنيان را وادار بـه پـذيرش    ها روس. مدارس ارمني تعطيل شدندة هم
بر  ها با به قدرت رسيدن نيكالي دوم فشار روس 1894در سال . مذهب ارتدوكس نمايند

هزار ارمني از عثماني به قفقاز  60حدود  1894 -1897ي ها در طي سال. ارمنيان بيشتر شد
ي كشاورزي و اعطاء ها ندولت روسيه از دادن حق اسكان به آنان در زمي. پناهنده شدند

توانستند يا در شهرها اقامت گزينند  آنان تنها مي. كشت و زرع به آنان خودداري كردة اجاز
ارمني در قفقـاز  ة چهارصد مدرس 1897در . خواستند راهي سيبري شوند يا اگر زمين مي

تحويل دولتي ة اموال كليساي ارمني مصادره و به خزانة نيز هم 1903در ژوئن . تعطيل شد



 257     ارها باغ در دورة حاكميت تز قره

 

   1.سال معاف بودند 5مدت ه پرداخت ماليات ب
. پس از قرارداد تركمن چاي به اجرا درآمـد  ،در ايران نيز اين سياست

و يكي از (پاسكوويچ ة گريبايدوف خواهرزادسرگيوويچ بارون الكساندر 
فهـم و  «كتـاب مشـهور   ة و نويسـند  نويسندگان و درام نويسان نامدار روس

كه در تمام جريان جنـگ و صـلح ايـران و    )»بدبختي استة شعور زياد ماي
تركمن چاي را بـه نـوعي تنظـيم    ة عهدنام 2 14ة روس شركت داشت، ماد

 3.كرده بود كه مهاجرت اتباع مسيحي ايران به قفقاز صـورت قـانوني يابـد   
بـه   13ة ن شد و با استناد به مادم وارد تهرا 1829ة ژانوي 16گريبايدوف در 

ــان پرداخــت    ــه ويـژه ارمني مــديريت و   4 .كـار مهــاجرت دادن مســيحيان ب
سرهنگ ارمني االصل گريگـوري داويـدوويچ   ة هماهنگي اين كار برعهد

ارمني به ة هزار خانواد 150طي اين روند نزديك به  .بود) الزارف(الزاريان 
باغ در اين زمان به  ر جمعيتي قرهبدين ترتيب ساختا. قفقاز مهاجرت كردند

باغ كوچانـده   خانوار به قره 279تنها  1828در . اي نمايان دگرگون شد گونه
  5.شدند

                                                                                                
كوشيد  هاي خود را فراموش كرده بود، مي ويكتور برار، نجات دهنده كه وعدهة به گفت. شد

 .    تا با تغيير كليسا و مدرسه، ارمنيان را تبديل به روس كند
 367ص.همان . پاسدرماجيان، هراند.  1
 ش .المپاسدار اسة مجل .ارمنستان و كشورهاي اسالمي همسايه.اي، غالمرضا گلي زواره.  2

 40ص . 148
انتشار ة ادار. اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز :ك.نتركمنچاي ة عهدنامبراي مطالعة .  3

 تهران. 1372. انتشارات وزارت خارجه. اسناد
ة ترجم. قتل وزيرمختار .يوري ،تينيانوف :ك.ن) 1795– 1829( براي آگاهي از گريبايدوف.  4

 تهران. 1368. نشر توس. اسكندر ذبيحيان
جميع رعيت ..« :نويسد مي »ميرزا  نايب السلطنه تاريخ احوال عباس«ميرزا مسعود در كتاب .  5

شد و كليه آن كه در مملكت اروميه و  ارامنه آذربايجان را كه قريب شش هزار خانوار مي
خوي بود، كوچانيده به آن طرف آب ارس بردند و قليل خانواري از ارامنه در شهر تبريز 

اين نكته در . هزار خانوار بود 11باغ  م شمار ارمنيان در قره1797در سال  ».و خوي ماند
 700حدود  19ة چهارم سدة در ده. فرمان پاول اول امپراتور روسيه مشخص شده است
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جـاثليق  (باغ درخواستي به جـاثليق يپـرم    قره هاي مليك 1830در سال 
به جانشيني سركيس تعيين  اتقديم داشتند تا اسقف باغداسار ر) اچميادزين

ــام   ددزين احضـار گر اداسـار بـه اچميـ   ل باغادر همـان سـ  . كنـد  يـد و بـه مق
اينكه سوادكافي نداشت ولـي هماننـد    باغداسار با. متروپوليتي برگزيده شد

او در وانـگ  . ش وذكاوت بسـيار بـود  وا داراي هخشن ام ها باغي اغلب قره
اي دائر و پدر روحاني هوسپ را از نوخا براي تدريس و  سار مكتبخانهاگانز
  . دعوت كرد است مكتب خانهير

بـه تصـويب    اشوشـ ة روحانيـت در قلعـ  ة اساسنامه جامع 1836ل ادر س
و پـس از يـادكردن    ددزين دعـوت شـ  ابـه اچميـ   1837باغداسار در . رسيد

بـاغ   داري، از سوي جاثليق هوانس به رهبـري خليفـه گـري قـره    اسوگند وف
ة ر ناچـار گرديـد بـه قلعـ    ابعد از تصويب اساسنامه باغداس. يددب گرومنص
 1843او امـالك كليسـا را گسـترش داد و در سـال     . وشا نقل مكان كنـد ش

او قصد داشـت مركـز تربيـت     .بنا كرد اشوشدر ساختمان بزرگ اسقفي را 
 1854ژوئـن   27در را در شوشا ايجاد كند ولـي   يعلمة مدرس اروحانيون ي
ن مدرسـه توسـط اسـقف سـركيس     يـ مان اتسـاخ  1872در سال . درگذشت

از آن زمان . عمارت اسقفي شدة ايان رسيد و باعث توسعحسن جالليان به پ
  . به بعد دفاتر اسقفي در شوشا مستقر شد

  

                                                                                                
گروه . خانوار به ايران بازگشتند 300بعدها  عده  از اين. باغ كوچ كردند خانوار ارمني به قره

باغ نيز در اثر طاعوني كه در آنجا شايع شده بـود، جـان    نيان مهاجر به قرهكثيري از ارم
بـاغ بـه ايـران و     جمعي ايالت مسلمان و ترك زبان قره به هرحال با كوچ دسته. باختند

به . باغ تركيب جمعيتي اين سرزمين دگرگون شد مهاجرت ارمنيان ايران و عثماني به قره
كليساي ارمني وجود داشت و شمار مسيحيان آن  222 باغ  در قره 1914طوري كه در سال 

چـرا  . رضا، عنايت اهللا :ك.ن. كردند روستا زندگي مي 224نفر بود كه در  206768استان 
همچنين  82ص . 83پاييز . 5ة شمار. 2سال . تبريز. آرانة فصلنام. نام آران از ميان رفت؟

  127ص . همان. ارمنيان ايران. هوويان، آندرانيك: ك.ن
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  ها در سياست و حكومت قاجار قش قره باغين
پادشـاهان و  ة عنايـت ويـژ  . بـاغي هسـتند   قاجاريه از نظر تبار قرهة سلسل

. دارد اي در اين موضـوع  باغيان خود ريشه باغ و قره دولتمردان قاجار به قره
حكومـت آغ  ة قاجارهـا در دور . قاجار از گروه قبايل ذوالقـدر اسـت  ة قبيل

آنـان در   1.باغ سـاكن شـدند   قويونلوها از شام به آذربايجان آمده و در قره
با گذشـت زمـان طوايـف ايگيرمـي     . ميالدي در بردع و گنجه بودند 1491

ي به معناي در زبان ترك(و اوتوزايكي ) 24در زبان تركي به معني ( دورد 
قاجارها در برپايي حكومت . باغ ساكن شدند نيز به آنان پيوسته ودر قره) 32

آنان با تالش فراواني كه در زمان افشـاريه و   2.صفوي نقش بسزايي داشتند
زنديه براي رسيدن به قدرت مبـذول داشـتند، سـرانجام توانسـتند بـه سـرير       

دوره جنگ ميان ايران  در زمان حكومت قاجاريه دو. پادشاهي دست بيابند
  . و روسيه رخ داد كه منجر به جدايي قفقاز از ايران و الحاق به روسيه شد

ي ايران و روس، تعدادي بسياري ها در زمان حكومت قاجاريه و جنگ
باغيان به ايران كوچ كرده و افرادي از آنان صاحب مقامات و مناصبي  از قره
. جوانشير اسـت ة توان نام برد، قبيل يكي از قبايلي كه در اين باره مي. شدند

گروه اوتوزايكي هستند كه احتمـاالً بـه هنگـام    ة جوانشيرها مهمترين شاخ

                                                 
اصليه ة اصل اين قبيل«: نويسد مي) احسن التواريخ( »تاريخ محمدي«موالنا محمدساروي در .  1

جليله، كه هريك مـاه آسـماني بزرگـي بلكـه مهـر صـبح روز       ة نبيلة و منشاء اين طايف
ة گنجـ ة اند كه بـه تقريبـات ايـن جـواهر را گنجينـ      اند، از واليت ارم آيات شام سترگي

. ، محمد فتح اهللا بن محمدتقييسارو: منبع ».ن اتفاق افتادن و توطّآذربايجان توقف وتمكّ
 . 1371.اميركبيـر .كوشش غالمرضا طباطبـايي مجـد  ه ب ).احسن التواريخ(تاريخ محمدي 

   25ص . تهران
. تاريخ معاصر ايرانة مجل .پايگيري نظام قزلباش و نقش قاجارها. تكميل همايون، ناصر.  2

خاستگاه تاريخي ايل  .محقق قزويني :ك.براي آگاهي بيشتر ن. 1372زمستان . كتاب پنجم
ايـل  . تكميل همايون، ناصـر : و.1369بهار . كتاب دوم. تاريخ معاصر ايرانة مجل. قاجار

  1371زمستان . كتاب چهارم. تاريخ معاصر ايرانة مجل. قزلباشة قاجار در اتحادي
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در زمان صـفويه معمـوالً    1.اند باغ ساكن شده فرمانروايي تيمورلنگ در قره
شاه صفي در سال . شد براي ايل جوانشير و اوتوزايكي يك حاكم تعيين مي

را كـه قـبالً بـه عنـوان حـاكم      ) ديداالسـالم ارمني ج(ق خسروسلطان 1042
جوانشير تعيين شده بود، به منصب اميرشكارگري گمارد و سليمان سلطان را 

ق فرمـان قتـل نـوروز سـلطان رئـيس      1049شـاه صـفي در   . جانشين او كرد
جوانشير و اوتوزايكي را صادر كرده و ابراهيم خان ايگيرمي دورد قاجـار  

ق بـوداق سـلطان    1058در . اني فرستاده شـد حاكم بردع نيز به سفارت عثم
   2.حاكم جوانشير بود

در زمان شاه عباس صفوي، آقاخان مقدم جوانشير، مراغه را بـه اقطـاع   
ي مختلـف همچـون جنـگ بغـداد و قنـدهار      هـا  او در جنگ. دريافت كرد

چون او  3.رشادت فراوان از خود نشان داد و ايل مقدم مراغه را رهبري كرد
علـي خـان   . جانشين او شـد ) آقاخان ثاني(ش غازي سلطان درگذشت، پسر

در زمـان آغـاز پادشـاهي    . مقـدم در ركـاب نادرشـاه، بـه هندوسـتان رفـت      
قاجاريه، احمدخان مقدم جوانشير از سـرداران دالور آغامحمـدخان قاجـار    

از مسير مراغه نيز  ،باغ به تهران آغامحمدخان از قرهة او در انتقال جناز. بود
  . شركت داشت

ــال   ــا  1214احمــدخان در حــدود س ــتور   1215ي ــه دس ــزوين ب ق در ق
شاه و حكمران  فتحعليشاه قاجار، دخترش را به ازدواج محمدعلي ميرزا پسرِ

احمدخان بـا سـمت بيگلربيگـي و فرمانـده افـواج مراغـه در       . قزوين رساند
جنگهاي ايران و روس در ركاب عباس ميرزا رشادت بسيار كرد و سرانجام 

                                                 
  80ص . 1970. باكو .انتشارات علم .گلستان ارم. باكيخانوف، عباسقلي.  1
ة بـه تصـحيح و تحشـي   . االنبياء و الملوك و الخلفاءة الصفاء في سيرة تاريخ روض. خواندمير.  2

 4444ص . 8جلد . 1380. تهران. نشر اساطير. جمشيد كيان فر
. قاجارة سياستگران دور. ساساني، خان ملك: ك.مقدم نة نژادي طايفة براي آگاهي از ريش . 3

  171ص . 1338. تهران .انتشارات بابك
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پسـران او يعنـي سـرتيپ جعفرقليخـان و     . جنگ جـان باخـت  ة ر صحننيز د
حسـين  . سپاه عباس ميـرزا بودنـد  ة سرهنگ حسين پاشاخان نيز افسران زبد

هرات حضور داشت و اولين فرماندهي ة پاشاخان با فوج مراغه در محاصر
در جنـگ گنجـه حسـين پاشـاخان كشـته شـده و       . بود كه وارد هرات شد
   .شتجعفرقليخان زخم بردا

حسين خان مقدم جوانشير پسر احمدخان از آغاز جـواني در كسـوت   
 ،در خدمت عباس ميرزا، با مساعدت محمـدخان اميرنظـام زنگنـه   . نظام بود

مدارج ترقي را از ياوري و فرماندهي فوج مراغـه تـا آجـودان باشـي كـل      
در سـال  . او سپس آجودان باشي كـل ارتـش ايـران شـد    . آذربايجان پيمود

راهي اتريش، فرانسه و  ،ايرانة  عنوان سفير تام االختيار و فوق العادبه  1254
به موجب فرمان ربيع . حاكم يزد شد ،پس از بازگشت از اروپا. انگليس شد

حكومـت   ،در زمان او. ق حكمراني فارس نيز به او واگذار شد 1260االول 
چندي به پس از . كرد فارس و يزد ادغام گرديد ولي او در شيراز اقامت مي

تهران احضار شده و به سبب حسن خـدمت، بـه لقـب نظـام الدولـه مفتخـر       
 29ميـرزا حبيـب قـاآني شـيرازي در وصـف او      . گرديده به شيراز بازگشت

               :اي با مطلع از جمله قصيده. قصيده و يك قطعه سروده است
  بماهي ماند اندر شب تاري    بگيسو روي ترك تتاري 

در صـحراي   هـا  كه در جنـگ بـا تـركمن   (جوانشير اسكندرخان مقدم 
فرزند حسين پاشاخان و فتح ) كوكالن كشته شد و در استرآباد دفن گرديد

كه با تخلص ظفرعلي شـعر نيـز مـي    (اهللا خان مقدم ظفرالدوله سردار مؤيد 
فتح . نيز مقاماتي داشتند) خورشيدي1224-1322(فرزند اسكندرخان ) سرود

حاجي عليخان مقدم قاتل اميركبير نيز . سوم مراغه بوداهللا خان فرمانده فوج 
 القابي چون حاجب الدولـه ، اعتمادالسـلطنه و ضـياء الملـك يافتـه و وزيـر      

پسربزرگ او عبدالعلي خان اديب الملك حـاكم قـم   . دادگستري ايران شد
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ــود ــرش     1281در  1.ب ــود، پس ــتري ب ــر دادگس ــان وزي ــه حــاجي عليخ ق ك
عبدالعلي خان پدر محمدباقرخان اعتمادالسلطنه . دخان معاون او بو عبدالعلي

  . و تقي خان احتساب الملك است
پسـر چهـارم حـاجي    ) 1259-1313(حسـن خـان اعتمادالسـلطنه     محمد
ي مرآت البلدان، منتظم ناصري، خلسه يا خوابنامه ها كتابة نويسند ،عليخان

. اسـت ... يا اسرار انحطاط ايـران، درر التيجـان فـي تـاريخ بنـي االشـكان و       
اي را انتخـاب   اعقاب اين خانواده بعدها نام خانوادگي مقدم و مقدم مراغـه 

 1358اي استاندار آذربايجان شـرقي در سـال    رحمت اهللا مقدم مراغه. كردند
 .از ايـن خـانواده بـود   و تيمسار مقدم آخـرين رئـيس سـاواك    خورشيدي 

   2 .هاي مقدم ساكن زنجان نيز به اين طايفه منسوبند خانواده
قاجـار مصـدر امـور    ة جوانشير در ايـران دور ة اد ديگري نيز از قبيلافر
حاكم محال ديزمار و  ،كاظم خان جوانشير در زمان فتحعليشاه قاجار.بودند

ق لقب خاني و خطاب عاليجـاهي را  1243او در جمادي االول . خلخال بود
از  ،انشان جـالدت و نشـان وفـ    1244در شوال . از عباس ميرزا دريافت كرد

   :چنين بود رسمي اش لقب. طرف عباس ميرزا به وي اعطاء شد
  .»عاليجاه رفيع جايگاه مجدت و نجدت همراه اخالص و صداقت پناه«

                                                 
از ) تهران. ق1302مرگ  -مراغه. ق1243زايش (اي  عبدالعلي خان معروف به اديب مراغه.  1

نشر (و دليل الزائرين ) 1349. تهران. انتشارات خوارزمي(يي چون دافع الغرور ها او كتاب
  : ك.براي آگاهي ن. منتشر شده است) 1364. تهران. دادجو

  292ص. تهران. 1384. مهرة نشر سور. جلد دوم. ايران فرهنگ ناموران معاصر -
ذالفقاري هستند كه ة باغي كه در زنجان ساكن هستند، خانواد گروه ديگري از مهاجران قره.  2

محمودخان ذولفقاري زمينـدار مشـهور   . دانند خود را منتسب به ذوالفقارخان قرامانلو مي
فاداران سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه او از و. زنجان شاخصترين فرد اين خانواده است

در تبريز  1324آذر  21او براي مقابله با حكومت خودمختار آذربايجان كه در . پهلوي بود
خياباني نيز در زنجان به نام خيابان ذوالفقاري وجود . تشكيل شده بود، تالش فراوان نمود

اكنون نيز در زنجان تعدادي . ي مربوط به اين خانواده در آنجا قرار داردها دارد كه عمارت
  .  كنند باغي زندگي مي باغي با نام خانوادگي قره از بازماندگان مهاجران قره
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به دستور محمدشاه قاجار مأموريت يافت از طرف  1245او در شعبان 
دولت ايران طبق قرارداد با روسيه، نسبت به دعاوي اهالي اطراف رود ارس 

فرزند عباس (ق به دستور قهرمان ميرزا  1252در ربيع االول . ايدرسيدگي نم
خان  پريخان مشكين شهر نيز به حسينعلية حاكم آذربايجان،  تيول قري) ميرزا

ة جد خانواد(حسين پاشاخان جوانشير اميربهادر جنگ  1.جوانشير اعطاء شد
فرالدين او جزء خادمان مظ. وزير دربار مظفرالدين شاه قاجار بود) بهادري

به تدريج ترقي كـرد و آجـودان   . شاه در زمان وليعهدي در آذربايجان بود
پس از مرگ ناصرالدين شاه به تهـران آمـد و پـس از    . كل آذربايجان شد

اي به خط عمادالكتاب و تصحيح  او شاهنامه. حكيم الملك وزير دربار شد
بهادر معروف  اميرة شيخ عبدالعلي مؤبد بيدگلي به طبع رساند كه به شاهنام

   .است
بـاغ   ي قـره هـا  خـان ة بـاغي بـه خـانواد    اي ديگر از جوانشيرهاي قره عده

باغ را به ايران نزديك  چون فتحعليشاه قصد داشت حاكم قره. منسوب هستند
باغ موافقت  خانِ قره. نمايد، از دختر او آغابيگم جوانشير خواستگاري كرد

همچنـين  . ه حـرم شـاه فرسـتاد   اي گرانسنگ ب  كرده و دخترش را با جهيزيه
 .باغ نيز به عنوان گروگـان بـه تهـران اعـزام شـد      ابوالفتح بيگ پسر خانِ قره

مورد توجه سفيران  ،نشير يا آغاباجي پس از عزيمت به تهراناآغابيگم جو
پـيش از او  . او زن دوازدهم فتحعليشـاه بـود  . خارجي و مقامات دولتي بود

ابيگم در ابتـدا صـيغه شـد و پـس از     آغـ . فتحعليشاه چهار زن عقدي داشت
درگذشت آسيه خانم دختر محمدخان قاجار در مازندران، به عقد دائم شاه 

، با صالحديد شاه به 2چون ميان او و شاه مضاجعتي صورت نگرفت. درآمد

                                                 
پـژوهش و  ة مؤسسـ . بكوشش رضا فراسـتي . جلد اول. قاجارة هاي دور ها و رقم فرمان.  1

  295ص . 1372. تهران. مطالعات فرهنگي
فتحعليشاه به «همسر فتحعليشاه بود ولي آقاي نظر مهدي بامداد اگرچه آغاباجي نظر به  . 2

زحماتي كه ابراهيم خليل خان به عمويش آقامحمدخان وارد آورده بود و سـبب  ة واسط
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. ق در قم درگذشت 1312قم رفت و در انزوا به فعاليت ادبي پرداخته و در 
   1.سرود ر مياو به دو زبان تركي و فارسي شع

باغ با  نفر همراه شخصي از قره 200آغابيگم كه به تهران آمد، بيش از 
ملـك بيـگ از   . خود آورده بود كه همه مردمان متشخص و رشـيد بودنـد  

باغ وزارت او را به عهده داشت و آغابهرام خواجـه معـروف و    بزرگان قره
از  ،شـاه  تحعلـي آغـابهرام در زمـان ف  . نيز خواجگـان او بـود   باغي  قرهمحترم 

در  ،در آغـوش او  1250شاه در سال  فتحعلي. خواجگان معتبر و محترم شد
ــان پادشــاهي  . عمـارت هفــت دســت اصــفهان درگذشــت   آغــابهرام در زم

او در زمان ناصـرالدين  . محمدشاه نيز اهميت يافته و ملقب به اميرديوان شد
در . ران استاو نخستين وزير دادگستري اي. وزير دادگستري ايران شد ،شاه

ق شورشي در آذربايجان برعليه اميركبير رخ داد كه آغابهرام از  1265سال 
اميركبير تحقيق كرد و چون بر حقيقت ماجرا آگـاه شـد،   . كان آن بودمحرّ

  .دستور داد تا او را كرمانشاه تبعيد كنند
كه به عنوان گروگان در  1ابوالفتح بيگ جوانشير پسر ابراهيم خليل خان

ص طوطي به دو زبان فارسي و تركي شـعر  برد، با تخلّ تهران بسر ميدربار 
                                                                                                

دوبار لشكركشيش به قفقاز و سرانجام به كشته شدن او منتهي گرديد و يا به جهات ديگر، 
البتـه   12ص . 1جلد. همان. بامداد، مهدي: ك.ن» ..از روز او، از دختر او خوشش نيامد

مكرر ديده شده بود كه هرگاه آغاباجي كه . آغاباجي طالق داده نشد و همچنان محترم بود
شد فوراً تاج الدوله كه بسيار جوان و زيبا و مورد  سن و سالي از او گذشته بود، وارد مي

آغابـاجي زنـي   . خاست تا آغاباجي بنشيند توجه فتحعليشاه بود به احترام آغاباجي برمي
رور بوده وبراي آنكه مبادا كمترين بي ادبي در حضور او انجام پذيرد اغلب در قصـر  مغ

بعدها به قم رفت و قسمتي از ماليات قم متعلق . خود واقع در امامزاده قاسم معتكف بود
كيكاوس ميرزا و مرصع خانم هم به رسم پسري و دختـري بـه او داده شـده    . به او بود

  . بودند
تابستان . وارليق. آغابيگم جوانشير. حصاري، ميرهدايت :ك.آغابيگم نة اربراي آگاهي درب.  1

. دانشـمندان آذربايجـان  . تربيـت، محمـدعلي  : ك.و همچنين ن. 89ص . 2ة شمار.  72
وزارت فرهنـگ و  ارشـاد    سـازمان چـاپ و نشـر   . بكوشش غالمرضا طباطبـايي مجـد  

  38ص.تهران. 1377.اسالمي
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 –والي (خان جوانشير  پسر او عباسقلي 2.ق درگذشت 1255او در . سرود مي
تا  1257او از . ق به مدت يك سال حاكم كاشان شد 1251از ) معتمدالدوله

ــلعلي   1259 ــاي فض ــه ج ــره  ب ــان ق ــد   خ ــان ش ــاكم كرم ــاغي ح  1259در . ب
باغي معروف به  خان قره ان از حكومت كرمان بركنار و فضلعليخ عباسقلي

  . بيگلربيگي جانشين او شد
روزي كه ناصرالدين شاه از تبريز  45ة پس از فوت محمدشاه در فاصل

بـراي  . آمد، زمام امور در دست مهدعليا همسر محمدشـاه بـود   به تهران مي
و كمبود غالت  اينكه محصول خالصجات از بين نرود و دولت دچار مضيقه

حاكم اردبيل  1265او در . گذار شداخان و امور غله به عباسقلية نشود، ادر
ة در هيئت وزيران شش نفر 1275در . در آنجا بود 1266و مشكين شد و تا 

 1278تـا سـال    3.ناصرالدين شاه، وزير عدليه و ملقب به معتمدالدوله گرديد
بـا حفـظ سـمت بـه      1276در . كه زنده بود، اين سمت را در دست داشـت 

پسرش  .عضويت شوراي دولتي كه ناصرالدين شاه تشكيل داده بود، درآمد

                                                                                                
پسري بنام مهديقليخان داشت كه پس از وي حاكم خان نشين ابراهيم خليل خان جوانشير .  1

. مهديقليخان نيز دختري فرزانه و شاعر بنـام خورشـيد بـانو نـاتوان داشـت     . باغ شد قره
 1821در سال . خورشيد بانو ناتوان با كنياز خاساي خان از شاهزادگان لزگي ازدواج كرد

سرود و  كنياز مهدقليخان شعر مي. گرفتپسري از اين ازدواج بدنيا آمد كه مهديقليخان نام 
. او به دنبال اختالف نظر با مادرش به ديار غربت رفـت . داشت» وفا«يا » ثاني«تخلص 

او در دولـت روسـيه   .سمت آجوداني سردار اكرم را در تفلـيس برعهـده داشـت    ها مدت
نـب  در زمان ناصرالدين شاه براي مأموريت مهمي از جا. اي بود صاحب منصب عاليرتبه

  .  روسيه به ايران آمد و با شاه ديدار كرد
ـ  . زينـالي آلنـي، عسـگر     :ك.ابـوالفتح بيـگ ن  ة براي آگاهي دربـار .  2 ة سـخنوران چندزبان

    1376. اردبيل. انتشارات آذرسبالن .آذربايجان
  1382. رصد زنجان  فرهنگي يكتاة مؤسس .رلر مسكنييباغ شاع قره. م ،مييكر -

 95ص .  1370. تهران. انتشارات بوعلي. رفاميلهزا. شعباني، رضا.  3
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نائيني از آنجـا  ة علي اكبرخان ياور نيز در تبريز سكونت داشت و بنا بنوشت
   1. مأمور هرات شد

ــرادرش محمـدابراهيم خــان        پـس از مـرگ او، لقــب و شـغل وي بـه ب
مير ديوان يـا وزيـر ديوانخانـه مـدت     محمدابراهيم خان ا. جوانشير داده شد

ناصرالدين شاه او را با لقب معتمدالملكي . كمي بر سر كار بود و بركنار شد
از اين تاريخ اميرديـواني بـراي او   . عدليه نمودة مأمور انتظام امور ديوانخان

  .شغل و معتمدالملكي لقب گرديد
دشـاه  بـاغي اميرتومـان نيـز در بـه تخـت نشسـتن محم       خان قره فضلعلي

يك سال بعد مردم ساري . ق حاكم مازندران شد 1251ي كرده و در ردالو
حاكم اصفهان  1253او در . قيام كردند و وي از حكومت آنجا برداشته شد

ــود و در قضـي   1255در . شـد  ــان ب ــرازي آقاخــان  ة او حــاكم كرم گــردن ف
ــي ــ   ،محالت ــع او ب ــراي دف ــراوان ب ــش ف ــرادرش  . خــرج داده كوش ــي ب حت

به تهـران   1257خان در  فضلعلي. باغي در جنگ كشته شد ن قرهاسفنديارخا
ــيلدادر آغــاز ســلطنت ناصــر . احضــار شــد ــري  ة ن شــاه، فتن ــه رهب ــه ب بابي

ــراي      ــايي را ب ــزي نيروه ــت مرك ــاني رخ داد و حكوم ــدعلي زنج مالمحم
خـان   فضـلعلي ة باغي بـرادرزاد  قاسم خان قره. سركوب آن به زنجان فرستاد

  2.ان ايراني حاضر در اين جنگ بودباغي نيز از سردار قره
خان داشت كه بعدها به سردار ارشـد يـا    اي به نام علي خان نوه فضلعلي

حـاج  ة خـان تابنـده خـانم بـرادرزاد     مـادر علـي  . ارشدالدوله ملقـب گرديـد  
خان در اواخر سلطنت  علي. شيخيه بودة محمدكريم خان قاجار پيشواي فرق

                                                 
علي . پسر او علي خان نام داشت. علي اكبرخان از هرات به تهران بازگشت و ازدواج كرد.  1

سرهنگي به رياست ة نظام وارد شد و با درجة خان پس از تحصيل زبان فارسي در ادار
داغ و اردبيل  بار مأمور قرهچند. سلطاني نيز گرفتة بعدها رتب. قراولي سفارت روس درآمد

شاعري غزلسراي و شاگرد مرحوم محيط . سپس رئيس قراوالن سفارت انگليس شد. شد
  . چون پدر بزرگش عباسقلي خان از ايروان آمده بود، تخلص ناظم ايرواني را برگزيد. بود

  66ص . تهران. 1333. نشربابك. با توضيح عبدالحسين نوايي. بابة فتن. اعتضادالسلطنه.  2
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او از اعضاي گروهي بود كه . لدوله شدمظفرالدين شاه قاجار ملقب به ارشدا
ــي   ــه م ــان را محاكم ــروطه چي ــدعلي. كــرد  مش ــه خــاطر    محم ــاه او را ب ش

او بـه همـراه عـين الدولـه بـراي      . اش، سردار ارشـد لقـب داد   استبدادپرستي
سركوبي قيام مردم تبريز به رهبـري سـتارخان و باقرخـان عـازم شـد ولـي       

شـاه بـه    ران، همـراه محمـدعلي  پس از فتح تهـ . نتوانست كاري از پيش ببرد
ق بـراي بـازپس گيـري    1329شـاه مخلـوع در    وقتي محمدعلي. روسيه رفت

سردار زخمي در نتيجه . سلطنت به ايران حمله كرد، سردار ارشد نيز با او بود
   1.ق تيرباران شد1329رمضان  12و اسير گرديده و در 

خان و محمد  هاي محمدعلي دو فرزند ديگر ابوالفتح بيگ جوانشير بنام
قليخان در دستگاه حكومت قهرمان ميرزا فرزند هشتم عباس ميرزا كه حاكم 

محمدعلي خان سـرهنگي  و محمـد   . آذربايجان بود، مناصب مهمي داشتند
محمد . قليخان برادر كوچكترش ياوري سپاه قهرمان ميرزا را برعهده داشتند

جـة سـلطاني تـا    سـالگي آغـاز كـرده و از در    15قليخان خدمت نظام را از 
اميرتوماني پيشرفت كرد و با نام حاجي محمدقليخان حسام الدوله اميرتومان 

او . حسام الدوله به حكومت خوي رسيد 1310ربيع الثاني  7در . معروف شد
حسام الدوله يك . حاكم اورميه بود 1306حاكم مراغه و در  1303قبالً در 

  2 .عازم اورميه شد 1311سال و چهارماه حاكم خوي بود و در شوال 
شاه براي آغابيگم جوانشير قائل بود، باعث شد تـا   احترامي كه فتحعلي

خان دنبلـي را بـراي پسـرش     او ماهچه بيگم آغا دختر حسينقلية خواهرزاد
                                                 

  414ص. همان. فرهنگ ناموران معاصر ايران.  1
ناصري چاپ تبريز كـه در  ة سال سوم روزنام 29ة خبر درگذشت محمدقليخان در شمار.  2

ميالدي منتشر شد، بـدين شـرح درج    1896دسامبر  17/ق 1314رجب  11روز پنجشنبه 
خان جوانشير كه  حاجي محمدقليخان حسام الدوله اميرتومان پسر ابولفتح«: گرديده است

از جمله صاحب منصبان با عظم و شأن ايران و با حسن خدمت مشاربالبنان بود، صبح 
روز هشتم رجب المرجب، در حالي كه هشتادسال در خدمت دولت به سر برده بـود بـا   

 » .مرض نقرس دعوي حق را لبيك اجابت گفته و رخت زندگاني به جهان ديگر كشيد
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محمدتقي ميرزا حسام السلطنه گرفت كه امير تيمورميرزا حاصل اين ازدواج 
حاكم قدرتمنـد خـوي در   الزم به يادآوري است كه احمدخان دنبلي . بود

جهت نزديكي به ابراهيم خليـل خـان جوانشـير، دختـر او را بـراي پسـرش       
حسينقلي خان دنبلي گرفته بود كه محمدصادق خان دنبلي از اين بانو متولد 

سپس بـه  . به مدت دو سال حاكم خوي بود 1212محمدصادق خان از . شد
اعيان و از رجال ة از طبق او. عليشاه گرديدحتهران احضار شد و وارد دربار فت

در مراسم سالم  ،1234پس از مرگ محمدحسين خان مروي در . محترم بود
   1.درگذشت 1286 سال  او در. مخاطب پادشاه بود

                                                 
  175ص . تهران. 1370. نشر طرح نو. يخ خويتار.رياحي، محمدامين.  1

باغيان كه منشأ خدمات علمي در ايران شده، ميرزا سليم آخوندوف متخلص  يكي از قره -
در بخش » كشكولك«و » تدبير الحوامل«يي چون ها از او كتاب. باغي است به جوانشير قره

و  1893ل در كتـاب او . شـود  نسخ خطي آكادمي علوم جمهوري آذربايجان نگهداري مي
ة باشد، دربار صفحه مي 60نويسنده در اثر اول كه . اند در تهران منتشر شده 1897دومي در 

هاي علم پزشكي در آن زمان  يافتهة اين كتاب نشاندهند. حاملگي سخن گفته استة دور
ة وسيل«ي ها آخر كتاب اشاره شده است كه بزودي دو كتاب ديگر با نامة در صفح. است

. از اين نويسنده انتشار خواهد يافت» منتخب الصنايع و الفنون«و » داع الملوك السلوك في
پزشـكي،  ة كتاب كشكولك نيـز دربـار  . متأسفانه از اين دو اثر اطالعي در درست نيست

. آمده است» تصحيح اشتباه«اي از نويسنده با نام  در آخر كتاب، مقاله. شيمي و تاريخ است
ي پرداخته كه سرجان ملكوم انگليسي در كتاب تاريخ ايران اين مقاله به تصحيح اشتباه

سال در دژ  19سرجان ملكوم، اسماعيل ميرزا پسر شاه تهماسب ة بگفت. مرتكب شده است
اعتمادالسلطنه نيز در مرأت . باغ است كهك زنداني بوده و اين دژ همان دژ شوشا در قره

گويد كه  ين مسئله را رد كرده و ميآخوندوف ا. ملكوم را تكرار كرده استة البلدان گفت
او بـراي اثبـات مـدعايش،    . داغ زنداني بـوده اسـت   اسماعيل ميرزا در دژ قهقهه در قره

آورده  الصـفاء ة روضي تاريخ عالم آراي عباسي، بستان السياحه و ها هايي از كتاب نمونه
اره شده است كه در مقاله اش. عالوه بر اينها خود نيز داليلي بر ادعايش آورده است. است

باغ را به نيكي  باغ است و تاريخ قره نويسنده خود از ايل جليل حاجيلي محال جوانشير قره
ايران و سفارت روسيه ة اي آمده كه وزارت امور خارج در پايان كتاب تقديرنامه. داند مي

ايـن  در . اند در ايران آن را صادر كرده و نويسنده را به عنوان پزشكي قابل معرفي كرده
كوشش  1897و  1896ي ها تقديرنامه آمده كه او براي دفع بيماري وبا در تهران در سال

  :ك.براي آگاهي بيشتر ن. فروان نموده است
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خـان بـر خـوي     در زمان حكمراني احمدخان دنبلي و پسرش حسينقلي
جوانشيرها همچنـان در خـوي   . بسياري از جوانشيرها به خوي كوچ كردند

. ق امير امجد حاكم خوي استعفاء كرد 1346در اوايل شعبان  .دندساكن بو
در . رجال خوي حسنعلي خان ميرپنجـه آغاسـي را بـراي خـوي برگزيدنـد     

سندي كه بزرگان خوي در ايـن بـاره امضـاء كردنـد، نـام اسـماعيل خـان        
شمسـي ابـراهيم جوانشـير     1323در سـال   1 .خـورد  جوانشير نيز به چشم مي

بود كه نامش در فهرست مخالفان شوروي قرار گرفت رئيس فرهنگ خوي 
   .و دستور تبعيد او صادر شد

 بـاغي كـه مناصـب مهمـي داشـتند، خانـدان زيـاد        ديگر قرهة يك طايف
افراد معتبري از ايـن خانـدان از زمـان شـاه تهماسـب      . اوغلوي قاجار بودند

ي ها نگباغ بيگلربيگي بوده و مصدر امور فراواني بويژه در ج صفوي در قره
بـاغ توسـط    آنـان پـس از تأسـيس خـان نشـين قـره      . ايران و عثمـاني بودنـد  

 آخرين حاكم گنجه از اين خاندان، جـواد . جوانشيرها، حاكم گنجه شدند
ة ژانويـ  3خان زياداوغلوي قاجار بود كه در جنگ با ژنرال سيسيانوف در 

ة ن نوابوالفتح خا 2.ميالدي كشته شد و گنجه به تصرف روسيه درآمد 1804
                                                                                                

- Aliazmalar khazinasinda. Elm. Baku. 1979. jeld2. se129.  
  406ص . 1350. تبريز. تاريخ و فرهنگ ايرانة امؤسسرنش .تاريخ خوي. آقاسي، مهدي.  1

ژنرال محمود پناهيان از نوادگان پناه عليخان جوانشـير، از سـران نظـامي جمهـوري      -
پناهيان پس از فرار به شـوروي، در  . خورشيدي بود 1324خودمختار آذربايجان در سال 

از باكو به بغداد اعزام شد و در آنجا ضمن همكاري  ،موريتأشمسي در يك م 1350ة ده
دست » ي ايرانها ملي خلقة جبه«يك گروه سياسي به نام سيس أبه ت ،با رژيم بعث عراق

هايي از آن به تبليغ قوم گرايي در آذربايجان، كردستان، بلوچستان و خوزستان  زد و شعبه
الجزيره و پايان يافتن اختالفات ايران و عراق، محمود  1975پس از توافق . ايران پرداخت

. ما و بيگانگان: ك.براي آگاهي بيشتر ن. شتندبه باكو بازگ مجدداً ،و گروه اعزامي پناهيان
  1380. تهران. نشر ورجاوند. سرگذشت دكتر نصرت اهللا جهانشاهلو افشار

  : ك.جوادخان نة براي آگاهي دربار.  2
. ذبيح اهللا منصورية ترجم .تزارية دالوران گمنام ايران در جنگ با روسي. يونير، ژان -

  1361. تهران. نشر زرين



 قره باغ نامه     270

 

ي عـادل خـان و اسـماعيل خـان داشـت كـه نـام        هـا  جوادخان پسـراني بنـام  
مادر آنها آذرهمايون دختر بهمن . خانوادگي زيادخانوف را برگزيده بودند
   1.ميرزاي قاجار برادر محمدشاه قاجار بود

                                                                                                
. وطنة مجل .روايتي منظوم و مستند از نبرد گنجه به زبان آذربايجاني .خاوتعزتي، س -

 1382. اولة شمار. چاپ تبريز
پس از مرگ عباس ميرزا، به دستور فتحعليشاه حكومت آذربايجان به قهرمان ميرزا پسر .  1

ق درگذشت و مقام او بـا دسـتور   1255قهرمان ميرزا در . ميرزا واگذار شد هشتم عباس
. پسر چهارم عباس ميرزا رسيد )م1811-1884(دشاه قاجار به برادرش بهمن ميرزا محم

 زچون محمدشاه بيمار شد، بهمن ميرزا با تني چند ا. در اين مقام بود 1263بهمن ميرزا تا 
اقدامات آنها بي اثر  ،سلطنت افتاد ولي با هوشياري حاج ميرزا آغاسية درباريان به انديش

را به تهران رسانده و از شاه امان خواست ولي چون از امان گرفتن  بهمن ميرزا خود. شد
وزيـر مختـار روسـيه ميـان او و     . خود اطمينان نداشت، به سفارت روسيه پناهنده شـد 

اش از راه  دهامحمدشاه ميانجي شد و مقرر گرديد كه شاهزاده بهمن ميرزا و افراد و خانو
از رسيدن به قفقاز، سه سال در تفليس بسر بهمن ميرزا پس . گيالن به قفقاز راهي شوند

زماني كه او به شوشا . باغ را براي زندگي برگزيد شهر شوشاي قره 1266برد و در سال 
بهمن ميرزا كه به تاريخ و ادبيات . باغ در جريان بود آمد، فعاليت ادبي چشمگيري در قره

حتي با ميرزا فتحعلي آخوندزاده او . باغ ارتباط برقرار كرد عالقمند بود، با محافل ادبي قره
او پس . نيز خويشاوند شد و دختر او سيره بيگم را براي پسرش خانباباخان قاجار گرفت

او . را خريده و تا پايان عمر در آنجا ساكن شد ها از آمدن به شوشا، سراي ملك بيگوف
. نمود مي هاي خطي نادر را نگهداري ارزشمندي بوده و تعدادي از نسخهة داراي كتابخان

ي او توسط پسرش خانباباخان قاجار به انستيتوي نسخ خطي كتابخانه ها بسياري از كتاب
او در تابعيت روسيه درآمد و حقـوقي نيـز از دولـت پترزبـورگ دريافـت      . شد دادهباكو 
ق در  1301بهمن ميرزا در . اوالد و احفادش نيز در شمار سپاهيان روس درآمدند. كرد مي
ي بويوك قاجار و بـاال قاجـار   ها در بردع دو روستا بنام. وشا درگذشتسالگي در ش 76

به همين دليل بهمن ميرزا وصيت كرد تا در بردع . قاجار منسوبندة وجود دارد كه به سالل
در شوشـا   1884فوريـه   11در . اش را قـبالً آمـاده كـرده بـود     او مقبره. بخاك سپرده شود

ايـن  . مسجد ابراهيم بردع بود، بخاك سپرده شداي كه در نزديكي  درگذشت و در مقبره
ة شكرنام«كتابي از او با نام . مقبره بر اساس معماري عراق بوده و اكنون نيمه ويران است

  : ك.ن. باقي است» محمدشاهية تذكر«و » قفقازة شاهنشاهي يا تاريخ ششصد سال
    198ص .1لدج. تهران. 1347. نشر زوار. شرح حال رجال ايران. بامداد، مهدي -
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اسماعيل خان زيادخانوف از طرف مسلمانان قفقاز بـه عنـوان نماينـده    
و پس از استقالل جمهوري آذربايجان در سال ا. مجلس روسيه انتخاب شد

سياسي جمهوري آذربايجان وارد ة به عنوان نمايند 1919، در آوريل 1918
جمهـوري  ة برادرش عادل خان به سـمت نماينـد   1919ة در ژوئي. تهران شد

عادل خان در باكو با ريحانه خانم دختـر  . آذربايجان در ايران منصوب شد
ة نويسـند (فرزنـد عباسـقلي بيـگ باكيخـانوف      ژنرال حسن آقا باكيخانوف

كه از جانب مادر با بهمن ميرزاي قاجار خويشي داشت، ) كتاب گلستان ارم
در تفلـيس   هـا  توسـط بلشـويك   1920اسماعيل خان در سـال  . ازدواج كرد

تيرباران شد و عادل خان پس از سقوط جمهوري آذربايجان در ايران ماند و 
س از پايـان جنـگ ايـران و روس تعـدادي از     پ 1.به كار دولتي مشغول شد

ــد    ــوي كــوچ كردن ــه خ ــا ب ــادق كوپــال از . زياداوغلوه  سرلشكرمحمدص
  .بازماندگان آنهاست

داغ ايران كوچ كرده و  باغ نير به قره عالوه بر اين طوايفي از ايالت قره
گنجه لو كه اكنـون جـزء ايـل حـاجي عليلـو      ة طايف. در آنجا ساكن شدند

از بزرگـان آنهـا   . رس و محـال گرمـارود اسـتقرار دارنـد    هسـتند، در كنـار ا  
پـدر  (توان به شيخ زين العابدين، مالعلـي معـروف بـه حـاجي آخونـد       مي

چندين نفـر از  . را نام برد) اي مرحوم حاج سيف و جد آقاي بيت اهللا گنجه
اي، عاشـيق حسـين    داغ ماننـد عاشـيق عيسـي گنجـه     معروف قره هاي عاشيق

                                                                                                
از » گلسـتان محمـود  «ة وي اطالعـاتي دارد، كتـاب تـذكر   ة يكي از منابع مهم كه دربـار 
ميكروفيلم اين كتاب در انستيتوي نسخ خطي آكـادمي علـوم   . محمودميرزاي قاجار است

  :ك.بهمن ميرزا نة براي آگاهي گسترده دربار. شود جمهوري آذربايجان نگهداري مي
- Nuraliyeva, Tahira. Azerbaijan adabiyatinin tadgiginda alyazma 

kolleksiyalarinin ahamiyyati. Sharg garb. Baki. 1998. se. 74-89 
جمهوري آذربايجان قفقاز ة  اي از نخستين نمايند رساله .طيران قلم. زيادخانوف، عادل خان.  1

  . تهران. 1381. نشر وزارت خارجه. در ايران
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نيز از اعقاب ) خورشيدي 1344متولد (اي  قت گنجهاي و عاشيق صدا گنجه
  . باغي هستند مهاجران قره

داغ  م بـه قـره   1829-30ي ها باغلوها هستند كه در سال ديگر، قرهة طايف
حسينخان پسر حاج امامقلي . آنان از ايل كرد محمودلو هستند. كوچ كردند

مت قاجار خدمت باغلو در حكو قرهة اي از سواران و رزمندگان طايف عده  با
. از طـرف وليعهـد فرمـان سـلطاني يافـت      ،برادر بزرگ او محمد. كردند مي

كردنـد و در جنـگ    حسينخان و محمدسلطان با سردار ارشد همكـاري مـي  
بـاغلو بـه    قـره ة قواي دولتي به فرماندهي اميرارشد با اسماعيل سيمتقو، طايف

اينانلو بود و  محمدسلطان رئيس ايل. فرماندهي محمدسلطان حضور داشتند
داش  مركز دهستان اوجان شرقي بخش تيكمه ،بابا حسينخان در روستاي قره

  . شهرستان بستان آباد، مأمور رسيدگي به امور روستاييان بود
ــوهرعمه     ــان خــان ش ــا دختــر قهرم ــلطان ب . اش ازدواج كــرد  محمدس

به باغي و پسر محمدباقربيگ معروف  خان نيز داماد حاج قربانعلي قره قهرمان
خان  خان و رستم ي قهرمانها محمدباقر بيگ دو پسر به نام. باغي بود تاجر قره

در  ،سرتيپي در زمان وزارت جنگ اميربهادرة درجبا خان  داشت كه رستم
 500باغلو در حال حاضر حدوداً  قرهة طايف. كرد حكومت قاجار خدمت مي

مـار، تبريـز،   خانوار هستند كـه در منـاطق گرمـادوز، اوزومـدل، ديز     600تا 
  1.كنند سلماس و روسيه زندگي مي

باغ بودند كه  كردهاي سليماني ساكن قره  كردزبان پسيان از تيرهة طايف
از ايـن طايفـه در   . ي ايران و روسيه به ايران كوچ كردندها در زمان جنگ

ــز كلنــل محمــدتقي خــان پســيان   ــده ) خورشــيدي 1270-1300(تبري فرمان
ة بـاغي در محلـ   اي از مهـاجران قـره   عـده   2.ژانـدارمري خراسـان متولـد شـد    

                                                 
  550ص . 1376. تبريز. مهدآزادي. ارسباران در گذر حماسه و تاريخ. حافظ زاده، محمد.  1
   1380. تهران. انتشارات بانك قلم. از تبريز تا مشهد. متولي حقيقي، يوسف.  2
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 17باغليالر در ابتداي خيابان  قرهة باغليالر واقع در خيابان منصور و محل قره
ارتشبد عباس . بارون آواك تبريز ساكن شدندة شهريور قديم و جنوب محل

آخرين رئيس سـتاد ارتـش محمدرضـا    ) خورشيدي 1297-1379(باغي  قره
بـاغي   همچنـين اسـت دكتـر اسـفنديار قـره     . تولد شـد شاه پهلوي در تبريز م

ة فرزند قليخان ساالر كه در محل) خورشيدي 1320متولد (معروف ة خوانند
از آثار فرهنگي شهر اردبيل نيـز  .  باغليالر به دنيا آمده است درب نوبر قره

واقـع در روبـروي مسـجد    ) زاده خليـل ة يـا خانـ  (هاشـمي  ة توان به خانـ  مي
كه به سـبب مهـاجرت از   (هاشمي ة رد كه توسط خانوادمنصوريه اشاره ك

ق سـاخته شـده   .ه 1311در سال ) باغي بودند باغ به اردبيل مشهور به قره قره
  . است

آنـدرانيك هوويـان، آغامحمـدخان قاجـار هشـت خـانوار از       ة بـه گفتـ  
ة دروازة باغ اسير كرده بود؛ به تهران آورده و در محل ارمنياني را كه در قره

آنان در آن محله، كليسايي بـه نـام گـوورك مقـدس     . سكونت دادقزوين 
از . معير ميدان وحدت اسـالمي واقـع اسـت   ة اين كليسا در بازارچ. ساختند

توان به اين افراد اشـاره   اند، مي باغي كه به ايران مهاجرت كرده ارمنيان قره
   :كرد

  . ارباغي صاحب نفوذ در حرمسراي فتحعليشاه قاج آقا ابراهيم قره -
كه در فرانسه تحصيل كـرده و بـه   ) ضادوريان(مليك ميرداود شاه نظريان  -

ق به دستور فتحعليشاه به روسـيه  .ه1242/م1826ايران بازگشته بود؛ در سال 
برقراري صلح بين دو دولت مذاكره كند ولي او موفق بـه  ة اعزام شد تا دربار

ـاه و  . بازگشـت ورود به روسيه نشد و عليرغم تالش فراوان به تهران  فتحعليش
  . گوگجه تأييد كردندة عباس ميرزا طي فرماني، مالكيت او را بر ناحي

ـان پسـرعموي ميـرداود كـه بـه سـبب        - ميرزا يوسف خان مليك شاه نظري
ـا      نارضايتي از ايران به تفليس و سپس به سـن پترزبـورگ رفـت و در همانج

  . درگذشت
و همچنين برادران او مهدي خان باغي مهردار محمدشاه  اهللا وردي بيگ قره -

  . سرهنگ فرمانده فوج بهادران و رضاقلي خان پيشخدمت مخصوص شاه
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  . باغي ميرزاي مخصوص فتحعليشاه و محمدشاه ميرزا فرخ اميرخانيان قره -
ـاه   ميرزا يوسف نرسسيان قره - كـه پـدر پروفسـور    ( باغي منشي در ديوان ش

  ). نرسسيان ساكن مسكو بود
آهن  ي راهها رئيس كل بيمارستان) م1884-1962(هاك دردريان دكتر ايسا -

  .شمال ايران
ـان    - ـان  –دكتــر مــريم كاراميـ نخســتين زن  ) م1893-1979(اوهانجانيـ

   1 دندانپزشك تبريز
بـاغي بـا نـام خـانوادگي جوانشـير،       هم اكنون بازماندگان مهاجران قره

مهـدي  سـرتيپي،  ، بـاغي  اي، گنجويـان، قـره   جوانشير پناهي، پناهيان، گنجـه 
در نقـاط مختلـف ايـران و    ... و  اي مراغـه ، ذوالفقـاري، مقـدم، مقـدم    اوغلـو 

  . اند آذربايجان پراكنده
  
  آذربايجان و ادبيات موسيقي درقره باغ نقش 

باغ به قلمروي وسيع و  قره خان جوانشير، خليل ابراهيمدر زمان حكمراني 
ي شكوفايي ادبيات و هنر باغ برا شرايط در قره. حاكميتي قوي دست يافت

يوسـف  (يوسـف كوسـج    بـاغ  قرهنخستين شاعر تركي زبان . فراهم گرديد
وجـود   2 .ق درگذشـته اسـت   1054است كه در ) باغي مدخان اوغلو قرهحم

باغ و  شاعر مشهور قره) م1717-1797(شخصيتي بزرگ چون مالپناه واقف 
ينه را براي تحولي خان زم خليل شاگرد شفيع افندي در مقام وزارت ابراهيم

واقف در رشد ادبيات و همچنين رونق معماري شوشا نقش . مهم آماده كرد
باغ مانند ميرمحسن نـواب   پس از واقف شاعران بزرگي در قره. فراوان دارد

                                                 
المللـي گفتگـوي    مركز بـين . بكوشش ژانت ديگرانوهي الزاريان. ايرانيان ارمنية دانشنام.  1

       1382تهران . هيرمند و نشر ها تمدن
نجي عصر آذربايجـانين   17. امين زاده تبريزي، سيدمحمد :ك.وي نة براي آگاهي دربار . 2

  .1372زمستان . وارليقة مجل. باغي پئشه كار فيلسوفو يوسف محمدخان اوغلو قره
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و خورشـيد  ) م1776-1835(بـاغي   ، صفي قليخان واله قـره 1 )م1919-1832(
در . بيات آذربايجان افزودندبر شكوفايي اد... و ) م1839-1906(بانو ناتوان 

 10از حـدود  . بـاغ تبـديل شـد    باغ به كانون و شـعر و ادب قـره   قره 19ة سد
   .انجمن ادبي آذربايجان سه انجمن در شوشا بود

 22شاعر و اديـب،   95در شهر شوشا  19تصادفي نبود كه تنها در قرن 
ه سـتار  5معمـار،   18نقـاش،   16خطـاط،   19خواننـده،   38موسـيقي شـناس،   

شوشا چنان در مركز رويدادهاي فرهنگي و . زيستند پزشك مي 16شناس و 
او در قازان . هنري قرار گرفته بود كه لرمانتوف نويسنده مشهور به آنجا آمد

زبان تركي آذربايجاني را آموخت و اثر معروف خود عاشيق غريب را بـر  
  . هاي مردمي آذربايجان آفريد اساس افسانه

. باغ و آذربايجان وجود داشت ي قوي، در قرهن ادبسه جريا 19در سدة 
بخشــيد و  يكـي از آنهـا جريـاني بـود كــه كالسيسـم محلـي را تـداوم مـي        

جريـان دوم بـه   . انش قاسم بيگ ذاكر و محمـدبيگ عاشـيق بودنـد   گنمايند
ــي و       ــر طرفـداران افكــار غرب ــود كـه اكث ميرزافتحعلـي خــان آخونـدزاده ب

گـروه سـوم شـعراي غزلسـرا و     . بودنـد  نثرنويسان در اطراف وي گرد آمده
خورشيد بانو نـاتوان  ادبايي بودند كه در مجلس انس تشكل يافته بودند و 

  . بود آنها ةنمايند
                                                 

او در اغلب هنرها از جمله نقاشـي،  . باغي بود ميرمحسن نواب فرزند حاج ميراحمد قره . 1
مجلـس  «بـاغ انجمـن ادبـي     هنگـامي كـه در قـره   . واليي داشتيد ط... موسيقي، شعر و 

را » وضـوح االرقـام  «كرد، در علم موسيقي كتاب  را رهبري مي» فراموشان«يا » خاموشان
اي از  ه ، تذكر»رياض العاشقين«كتاب ة باغي نويسند قرهة او پيش از صدرا مجتهدزاد. نوشت

 1913/ق1309تأليف نمود كه در » وابنة تذكر«باغ را تحت عنوان  قرهة شعرا و ادباي خط
اين موسـيقي  . باغ استثنايي است سهم نواب در پيشرفت موسيقي قره. در باكو منتشر شد

شناس سرشناس به مهارت و درست خواندن خوانندگان دقت كرده و آنان را راهنمايي 
كساني چون اسالم عبداله اوف، مالولي، مشـهدجعفر چمنلـي، مشـهدي جميـل     . كرد مي
سيد شوشينسكي جوان . خواندند يروف، قاراگوز ذالفقار، ابيش قصاب و ديگران آواز ميام
 . آمد نيز با عمويش سيدعلي به اين آموزشگاه مي )سيدابراهيم اوغلو شوشينسكي(



 قره باغ نامه     276

 

شـعر عاشـيقي   . در اين سـده ترقـي كـرد   ) عاشيق شعري(شعر عاشيقي 
. گيرد رئاليست، با زبان ساده و وزن هجايي بوده و از ادبيات شفاهي الهام مي

باغ  شعر عاشيقي در قره.  كند  گي  خصوصيات مردم را بيان مياين شعر زند
اين موسيقي . بسيار پيشرفت كرد و باعث شكوفايي موسيقي آذربايجان شد

موسـيقي   -2موسـيقي عاشـيقي    -1 :اصلي قابل شـناخت اسـت  ة در دوشاخ
موسيقي مقامي آذربايجان از يك طرف ريشه در موسيقي عاشيقي  .مقامي

موسـيقي مقـامي   . پيوندي با رديـف موسـيقي سـنتي دارد   دارد و از طرفي 
آذربايجان در هفت دستگاه سازمان يافته كه شامل شور، چهارگاه، سه گاه، 

) شامل بيات شيراز و بيات اصفهان(ز ازابل، ماهور، راست پنجگاه، بيات شير
مستقل از جمله قطار نيز در موسيقي آذربايجان  هاي برخي مقام. و نوا است

   .استموجود 
پرچمـداران بـزرگ موسـيقي آذربايجـان      هـا  عاشيق 19ة در اوايل سد

زنان و مرداني هنرمند در كسوت عاشيق، موسيقي مردمي آذربايجان . بودند
باغ  آذربايجاني از قره هاي بهترين عاشيق. نواختند را در روستاها و شهرها مي

از كليبـر،  ي چـون عاشـيق علـي    هاي بودند و از همه جاي آذربايجان عاشيق
آقاحسين عارف از تبريز و آقاعبدالرحيم عليل از زنگه زور براي هنرنمايي 

  . آمدند به اين خطه مي
او در . بـود ) م1811-1853(بـاغ عاشـيق پـري     نخستين عاشيق مهم قـره 

او با شـاعران معـروف زمـان    . جبرائيل متولد شد و در جواني به شوشا آمد
عاشيق ميرزا حسن،  ،زاجان مددتوفمانند عاشيق محمدبيگ جوانشير، مير

مشاعره كرد ) نوا(عاشيق ميرزا، ميرزا اسدبيگ، عاشيق جعفرقليخان جوانشير 
قره بـاغ   هاي او نفوذ بزرگي در ميان شاعران و عاشيق. و بر آنان غلبه يافت

از هر سوي . او به عنوان هنرمندي تحصيل كرده شايان توجه است. داشت
شد و او با محبت آنها را  و نثر به سوي او سرازير ميز نظم هايي سرشار ا نامه
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او در . شـعر بـاقي اسـت    50تـا   40از عاشـيق پـري   . گفت شاعرانه پاسخ مي
اي  آدلف برژه خاورشناس آلماني در مجموعـه  .در شوشا درگذشت 1853

   : است كه از اشعار عاشيق پري گرد آورده، نوشته
ــتاي ماراليــان ســاحل  1829در ســال « ــر زيبــاي در روس ارس دخت

اين دختر كه ... پرداخت كه به كار عاشيقي مي اي پيدا شد ساله هيجده
با هر شاعر و . سرود انگيزي مي دل ناپذيري داشت، اشعار زيبايي وصف
بسـياري از   ...آمـد  كـرد، غالـب مـي    شده مناظره مـي  عاشيق شناخته

  » .شود داري مي هايش در حافظه مردم نگه سروده
كرباليـي صـفي   بانو عاشيق بسـتي،   نبزرگي چو هاي قپس از او عاشي

ــه(محمـداوغلو  ــو   )آغــدام 1832 مــرگ) (وال ، عاشــيق حســين جعفــر اوغل
ــانلي  ــاك ،  )1860-1941(بوزآلق ــرزا ،  )1877-1947(عاشــيق آب عاشــيق مي

در ) 1893-1980( ، عاشـيق شمشـير قربـان اوغلـو قوجـايف       )1888متولد (
بـاغ   معـروف آذربايجـاني، قـره    هـاي  گيكـي از آهنـ  . باغ ظهور كردند قره

اين آهنگ يكي از مقامات ضربي آذربايجان در دستگاه . شكسته سي است
ايـن  . شود نواخته مي ها پس از خواندن هر بند ملودي. است 2-4سه گاه و 

، ها شد و معموالً مهارت عاشيق نواخته مي ها آهنگ محبوب توسط عاشيق
  .شد مييده در اجراي اين آهنگ سنج

در اين زمان شرايط براي شـكوفايي موسـيقي آذربايجـان بـه تـأثير از      
باغي به نام صـادق   قرهة در اين زمينه يك نوازند. موسيقي مدرن فراهم شد

او . نقـش بزرگـي دارد  ) م1846-1902(اسداوغلو معـروف بـه صـادق جـان     
ــره    ــا  1875از . بـاغي بـود   شـاگرد ميـرزا علــي عسـكر ق ــار   1878ت سيسـتم ت

تار  هاي تعداد سيم. اي تنظيم نمود او قواعد تازه. را دگرگون كرد آذربايجان
شد ولي اسداوغلو آن  تار پيش از او بر زانو نواخته مي. رساند 11به  5را از 

تارهايي كه بـه سـبك او سـاخته شـدند، در ايـران، قفقـاز،       . را بر سينه نهاد
  . داغستان و آسياي مركزي گسترش يافت
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هاي جديد سه گاه و ماهور  را  تار معين كرده و شعبهزابل را در ة او پرد
در . آباد هنرنمايي كـرد  او در شهرهاي استانبول، تهران و عشق. بر آن افزود

مجنون بر سر «اي عبدالرحيم حقورديف به نام  يك پردهة در نمايشنام 1897
او با هنرمنداني چون حاجي حوسـو نفتعلـي   . موسيقي اجرا كرد» مزار ليلي
ــو ــم،  )1905مــرگ (، مشــهدي عيســي )1830-1897( اوغل ، كشــتازلي هاش

و ) م1841-1927) (بلبـل جــان (عبـدالباقي كرباليـي علـي اوغلـو زاللـوف      
   .هنرنمايي كرد) 1861-1944(مشهدي اسماعيل قارياغدي اوغلو 

هـاي موسـيقي آذربايجـان در     در اين زمان يكي از بزرگترين مدرسـه 
آوران بزرگي به  اين مكتب نام. عاليت داشتباغ با نام مكتب خراط قلي ف قره

-1962(فرضــعليف  محمــدي مشــهد. موسـيقي آذربايجــان بخشــيده اســت  
جميـل   يمشـهد داود صـفي يـاروف،   ، حاجي حوسو نفتعلي اوغلو، )1872

ــو اميـروف    ــو   ، محمــد)1875-1921(اميراصـالن اوغل مشـهدي خليــل اوغل
-1944(ي لطيـف  ، حسين اوغلو كرباليـ )1866 -1940) (چي محمد كئچه(

جبارقارياغدي اوغلو يا شـاگرد ايـن   ميرزا مختار و عيسي،  ي، مشهد)1876
    .مكتب بودند يا از آن تأثير پذيرفتند

پس  .شود گفته مي »كنسرواتوآر قفقاز« شوشابه درست به همين دليل 
شخصي بنـام كـور خليفـه نيـز آموزشـگاه      ،  1883در  از مرگ خراط قلي

او براي هنرجويان خوانندگي موغام و ناختن تار . كردموسيقي در شوشا برپا 
تعـدادي زيـادي هنرمنـد    » كورخليفه«زشگاه وآم. ختوآم و كمانچه را مي

تعطيل  هشت وي، اين آموزشگاذموسيقي تربيت كرد بود ولي پس از درگ
. ن نواب راه را ادامه دادندحاجي حوسو و ميرمحسپس از اين حادثه . شد

مجلــس « و » مجلــس موسـيقي شناســان «نـواب  حـاجي حوســو بـه همــراه   
در اين دو مجلس نيز خواننـدگاني چـون   . را در شوشا بنا نهاد» خوانندگان

، حميد امامقلي اوغلو قربانوف )عضو فعال مجلس خوانندگان(مشهدعيسي 
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، اسـالم عبـدل اوغلـو    )شـاگرد حـاجي حوسـو   ) (1869-1922(مالي بيگلي 
  1. فعاليت داشتند) رمحسن نوابشاگرد مي) (1876-1964(عبداهللا اوف 

او چنـدي بـا   . اي دارد ه در ميان اينان جبارقارياغدي اوغلو اهميت ويـژ 
. صادق جان هنرنمايي كرد و در شهرهاي مختلف به اجراي برنامه پرداخت

از . ايفاء نمود» مجنون بر سر مزار ليلي«نقش مجنون را در نمايش  1887در 
) كمانچهة دنوازن(و مشهدي ) تارة نوازند(به همراه رضايف  1905تا  1900

او يكي از مؤسسـان كنسـرواتور   . فراواني ترتيب  داد هاي در باكو كنسرت
    .نامند او را پيغمبر موسيقي قرن مي. دولتي آذربايجان بود

پـس از  . در اوايل قرن بيستم آموزشگاه موسيقي مالابراهيم دايـر بـود  
روشـنفكران پيشـرو كـه در    . كـرد  نواب دباره آموزشـگاهي را دايـر   1905

هـاي مختلـف از جملـه شـعر،      آموزشگاه نواب جمع شده بودند، در زمينـه 
زشگاه نواب پس از انجمن موسيقي وآم. گفتند موسيقي و تاريخ سخن مي

نقشـي بسـيار گرانبهـا در     ،خورشـيدبانو نـاتوان  » مجلس انـس «خراط قلي و 
  . ستيتوي فرهنگي تبديل شدنوعي ان باغ ايفاء كرد و به قرهحيات فرهنگي 

                                                 
  : گويد باغ چنين مي هنر موسيقي قرهة استريكوف موسيقي شناس نامدار روس دربار.   1

در اينجا همه در منزل، باغ، . باغ گسترده نشده است ثل قرههنر آوازخواني، در هيچ كجا م«
باغ  در قره. خوانند مزرعه، مجالس شادي و سوگواري، در ميان خويشاوندان و دوستان مي

خواننـد   هـايي كـه مـي    همه از كوچك و بزرگ و پير و جوان خواننده هستند و در ترانه
  ».ندشو آرامش روحي پيدا كرده و از نظر معنوي ارضاء مي

  :وينوگرادوف ديگر صاحبنظر موسيقي نيز چنين عقيده دارد
موسيقي دانان شوشا، تاريخ موسيقي آذربايجان را به وجود آورده و آن را نه تنها در ميهن «

  » .اند ي مشرق زمين نمايندگي كردهها خودشان، بلكه در ديگر سرزمين
  :گويد باغي است، مي عبدالرحيم حقورديف كه خود قره

به هر كجاي قفقاز بروي در آنجا خواننده، تـارزان و  ... باغ معدن آوازه خوان است قره«
باغ در چشم انـداز   قره. سرداري نيا، صمد :ك.ن» .خواهي ديد ها باغي كمانچه را از قره

آقـاي فريـدون   ة نوشـت . »سـيد شوشينسـكي  «بـه نقـل از كتـاب    . 429ص . همان. تاريخ
  :ك.همچنين ن . شوشينسكي

  1386. تبريز. نشر آناس. ي آذربايجانها عاشيق. اهمرسي، پرويززارع ش -
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گوزلوف  باغي همچون ذوالفقار صمداوغلو آدي اي از هنرمندان قره عده
، )1884-1937(، ابوطالب كرباليي مختـار اوغلـو يوسـفوف    )1963-1898(

در هـر دو نـوع موسـيقي    ) 1870-1945(مجيد بهبودعلي اوغلو بهبـودوف  
اوغلـو شوشينسـكي    ميرحسين آقا سيدابراهيم. مدرن و سنتي سرآمد بودند

ايـن نقـش برخــي از    .عاشـيق علعســكر بـود  ة دسـت ة خواننـد ) 1965-1898(
شـرق و   هاي عالقمند به موسيقي بوده است كه با تركيب موسيقي خانواده

س ايــن أدر ر. انـد  غـرب، موسـيقي كالســيك آذربايجـان را ايجـاد كــرده    
يـوردي  و بعـد از آن عل  وفگـ مشهور حـاجي بي ة به خانواد ها بايد خانواده

موسـيقي   ايـن سـه خـانواده بنيانگـذار    . اشاره كـرد  وفگبي و بدل وفگبي
   .داي در آذربايجان هستن حرفه

- 1945(ترديد در اين ميان اوزئيير عبدالحسين اوغلو حاجي بيگوف  بي
او نخستين آهنگساز آذربايجاني و پـدر موسـيقي   . مقامي رفيع دارد) 1885

و  يار ماندگار او، اپراي مشهور ليليكي از آث. شود مدرن آذري محسوب مي
بـرادر او ذوالفقـار   . مجنون است كه براساس آثار فضولي ساخته شده است

يف مـا مسـلم ماغا . نيز از آهنگسازان بزرگ آذربايجان است) 1950-1884(
از اين زمان اپـرا نيـز   . باغي اپراي نرگس را ساخته است آهنگساز ديگر قره

اسفندريار اصالن اوغلـو  . ذربايجان وارد شدباغيان در موسيقي آ توسط قره
ــان شوشينســـكي(جوانشــيروف   ــده كالســـيك ) 1898-1965) (خـ خواننـ

سي نيز در  باغ شكسته از آهنگ قره. آذربايجاني از سرآمدان اين رشته است
. اپراهاي اصلي و كرم، شاه اسماعيل، عاشيق غريب و شاه صنم استفاده شد

باغ باليده بود،  قي آذربايجاني كه در قرهموسي 20ة بدين ترتيب در آغاز سد
  . آثار ماندگار و نمايندگاني سرآمد پديد آورد

پس از برقراري حكومت شوروي در آذربايجان، موسيقي مورد توجه 
در ايـن زمـان   . مدارس مختلفي تأسيس گرديد. حاكمان جديد قرار گرفت
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اشـرف جـالل   . باغي پرچمدار موسيقي آذربايجـان بودنـد   نيز هنرمندان قره
، )1915متولـد  (، ثريا صدرالدين قيزي قاجار )1920متولد (اوغلو عباسوف 

، ابـوالفتح اسـداوغلو   )1924متولـد  (سليمان ايوب اوغلـو علـي عسـكروف    
، )1922متولد (، فكرت مشهدي جميل اوغلو اميروف )1926متولد ( عليف 

رديـف  ، خـانالر محمـداوغلو حقو  )1916متولـد  (ذاكر جواداوغلو باقروف 
ــوف   )1980-1906( ــاجي بيگ ــو ح ــماعيل اوغل ، )1919-1974(، ســلطان اس

، )بازيگر نقش اصلي كمدي موزيكال آرشـين مـال آالن  (رشيد بهبودوف 
و مرتضـي مشـهدي   ) 1907-1976(افراسياب بدل بيگ اوغلو بدل بيگـوف  

  . اند از اين دسته) 1897-1961) (بلبل(رضااوغلو محمدوف 
كـه در آموزشـگاه موسـيقي مـال     (دوف فكرت اميروف و بلبل محمـ 

فكرت موسيقي را به تأثير . تري دارند جايگاه رفيع) ابراهيم آموزش ديده بود
بلبل نيز موسيقي را از . از پدر آموخت و موفق شد آثاري ماندگار بيافريند

نخستين بار در اپراي . مردم به او لقب بلبل دادند. سنين كودكي آغاز كرد
 1916در )پدر فكرت اميـروف (مشهدجميل اميروف ساخته  ،سيف الملك

او در اپراهاي بزرگي چون ليلي و مجنون، اصلي و . در گنجه برصحنه رفت
او در . ي ابن سالم، كرم و غريب را ايفاء نمودها كرم و عاشيق غريب، نقش

تا . تحصيل در كنسرواتور باكو را به پايان برده و به ميالن ايتاليا رفت 1927
گراني استاد بزرگ موسيقي تحصـيل كـرد و بـراي تـدريس بـه      نزد  1931

شـكوفايي موسـيقي   ة شـوروي، دور ة دور. كنسرواتور آذربايجان بازگشت
   .آذربايجان است

خان كه از  خليل ها به ويژه در زمان حكومت ابراهيم  خان نشينة در دور
باغ  ادامه داشت، ادبيات رونق گرفت و شاعران بزرگي در قره 1806تا  1759

-1857) (ذاكـر (و قاسم بيـگ جوانشـير   ) 1717-1797(مانند مالپناه واقف 
باغ در قلمـرو روسـيه قـرار گرفـت و      پس از آنكه قره. ظهور كردند )1784
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سيستم خان نشين لغو گرديد، ادبيات در اين سرزمين همچنان برسياق قديم 
ش در اين ايراني برپا بودند و كار آموزة مدارس سنتي به شيو. رفت پيش مي

قفقاز تحت حكومت نايب السلطنه  1845در . آخوندها بودة مدارس برعهد
قرار گرفت و ميخاييل ورونتسوف اين مقـام را برعهـده گرفتـه و سياسـت     

  .فرهنگي ضد ايراني را در دستور كار قرار داد
ة اگرچه تبليغ زبان روسي در دستور كار دولت بود ولي ادبيات به شيو

باغ به كانون شعر و  قره 19ة در سد 1.باغ جريان داشت رهسنتي همچنان در ق
انجمن در  3انجمن ادبي آذربايجان  10از حدود . ادب آذربايجان تبديل شد

با اعضايي همچون ميرزا علي اصـغر  (مجلس فراموشان  -1. شهر شوشا بود
ــه،        ــداهللا بيـگ عاصــي، فاطمـه خــانم كمين ــواب، عب ــر محسـن ن نـورس، مي

شامل اعضايي مانند (بيت خاموشان  -2). غي و محمدبلبلدا حسنعليخان قره
با اعضايي مانند ميرزا رحيم فنا، ميـرزا  (مجلس انس  -3) محمدعلي مخفي

   ).اف علي اصغر نورس و اسكندر رستم بيگ
شـمس  : توان به اين افـراد اشـاره كـرد    باغي مي از مهمترين شاعران قره

بـاغي   قليخان قره ، صفي)؟-1826(العابدين ساغري  ، زين)؟-1902(باغي  قره
باغي، قمر بيگم شيدا، مهديقليخان وفا، مال علي  ، شكور قره)م1835-1776(

، ميرزا جان بيگ، ميرزا حسن، ميـرزا جعفـر،   )واله(ي صفي يودادي، كربال
بـاغي معـروف بـه كوسـج،      ميرزا محمد كاتب، مشهدي اسعد، يوسـف قـره  

، )م1819-1884(بوالحسـن شـهيد   باغي، اسماعيل محزون، ميـرزا ا  لوحي قره
، فاطمه خانم )؟-1879(، ميرزا حسين ساالر)م1826-1900(هادي  حسن قره

                                                 
در سن پترزبورگ تشكيل  1876بين المللي شرقشناسان روسيه كه به سالة در سومين كنگر.  1

يكي از آنان ميرزا حسـن  . فارسي را برعهده داشتندة شد، سه نفر آذربايجاني كار ترجم
  : ك.براي آگاهي بيشتر ن. طاهروف از شوشا بود

 - Sadigova. j. t.alakbarova. fars dilini tadgig edan azarbaijan alimlari. 
Elm. Baku. 1990.se 203 
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، )بـاغي  دختر آقا ميرزا بيگ بابا شـاعر بـزرگ قـره   ) (م1841-1898(كمينه 
ديـوان  ة نويسند) م1866-1909(، ايوب باكي )م1849-1900(عبداهللا شاهين 

ــت « ــاض المحب ــورس   »ري ــغر ن ــي اص ــرزا عل ــند) م1836-1911(، مي ة نويس
 هـاي  كتـاب ة نويسـند ) م1833-1919(، ميرمحسـن نـواب   »پند اطفـال «كتاب

، »ضـياءاالنوار «، »نوراالنـوار «، »كشـف الحقيقـه  «، »كنزالمحسن«، »بحرالحزن«
بـاغ اسـت و ابـراهيم طـاهر      در احوال شاعران قره» تذكره نواب«و » پندنامه«

   1.ه كردفردوسي را به تركي ترجمة موسي كه شاهنام
زمينه براي رشد ادبيات مـدرن و بـه ويـژه نمايشـنامه      19ة در پايان سد

آثاراروپايي و بويژه نويسندگان ة اين تحول با ترجم. نويسي و اپرا آماده شد
روسي به زبان تركي و آغاز پژوهش جدي در دستور زبان و ادبيات تركي 

ه تركي و ميرزا ي بيگ باكيخانوف اولين مترجم روسي بلعباسق. همراه شد
نمايشنامه به زبان تركي و معروف بـه  ة فتحعلي آخوندزاده نخستين نويسند

                                                 
  :ك.براي آگاهي بيشتر ن.  1

شوراي گسترش . آموزش زبان فارسي در جمهوري آذربايجان.شعردوست،علي اصغر -
   130ص. 1374.تهران. زبان و ادبيات فارسي

به كوشش يحيي خان . شعراي قراباغة تذكر. رياض العاشقين. هديمجتهدزاده، ميرزا م -
   1373. تهران. نشر آفرينش. محمد آذري

. 1382. ش يك. چاپ تبريز. وطنة مجل. قفقازة پارسي سرايان خط. درخشان، مهدي –
  87ص 

  .مركزي تبريزة موجود در كتابخانة نسخ. بي جا. بي تا. بي نا. باغ ي شعراي قره تذكره -
تابسـتان  . 4ة شـمار . چاپ تبريز. آرانة مجل. فارسي سرايان قره باغ. يكبخت، رحيمن -

1383  
انتشـارات اختـر و نشـر    . تاريخ زبان تركي در آذربايجـان . زارع شاهمرسي، پرويز  -

  1385. تبريز. هاشمي سودمند
. مجلة خـداآفرين . نقش قره باغ در ادبيات مدرن آذربايجان. زارع شاهمرسي، پرويز -
  . 30شماره . سال سوم. اپ تهرانچ

- Mohammadof,kamran. 20 asr azarbaijan gulushu. Iazichi. 
Baku. 1989. se 41 
  Tazkereye navvab. Mir mohsene navvab. Azerbaijan. Baku. 
1998 -  
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ة آخونـدزاده همچنـين بـه مسـئل    . مولير شرق از سرآمدان ايـن دوره بودنـد  
سلطان مجيد حاجي مرتضي اوغلـو غنـي   . اصالح الفباء بسيار توجه داشت

اصطالح «چون  ايه معلم و زبانشناس آذربايجاني كتاب) 1866-1937(زاده 
ــان «، )1891(»تركــي  ـ، لغـــت روســي     )1890(» آذربايجــان  ــرجم زبـ متـ

را ) 1904(» روسـي  ـلغت تركـي   «و ) 1900(» كليد ادبيات«، )1894(»روسي
  .نوشت

مهمترين رويداد در تاريخ هنر آذربايجان، ايجاد تئاتر  19در نيمة قرن 
تماشاخانه  1850ويل و ا 1840هاي  در شهر شوشا نيز در اواخر سال. ملي بود

استادان و نقاشان بـا اسـتعدادي كـه از ميـان مـردم      . و تئاترهايي تشكيل شد
. هاي نقاشي، تجسمي و تطبيقي آفريدند برخاسته بودند، آثار نويني در زمينه

توان ميرمحسن نواب را نام برد كـه تابلوهـاي    باغ مي از نقاشان معروف قره
  . ها مشغول بوده است حي كتابجالبي رسم نموده و به نقاشي و طرا

توسط حسن بيگ سليم بيگ اوغلو زردابي  1875اكينچي كه در ة نشري
 1865در سـال  . منتشر شد، پيشرو مطبوعات آذربايجـان بـود  ) 1907-1842(

ميخاييل ورونتسوف از نيابت سلطنت قفقاز كنار نهاده شـد و گرانـددوك   
ان و اعمال و حركات آنان بهتري در مورد مسلمانة نيكالي جانشين او، روي

. باغ پيشرفت كرد داري در قره در اين زمان مناسبات سرمايه. در پيش گرفت
كاري  دامپروري، فرشبافي، ميوه. صنايع بويژه ابريشم بافي رشد بسزايي كرد

تـرين مركـز    بـاغ در ايـن زمـان مهـم     قره. كاري به سرعت شكوفا شد و پنبه
  .قاليبافي قفقاز بود

باغ و به  زمينه را براي تحول در موسيقي و ادبيات قره ،ملاين عواة هم
ادبيات آذربايجان در اين دوره شاهد ظهور . تبع آن آذربايجان آماده كرد

نخستين اديب . هاي جديدي بويژه در ژانر جديد نمايشنامه نويسي بود نمونه
-1926(باغي كه در اين زمينه مقامي شامخ دارد، نجف بيگ وزيروف  قره
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او تحصيالت ابتدايي را در شوشـا گذرانـد و سـپس بـه بـاكو      . است) 1859
بـه   1873در . او از بنيانگذاران تئـاتر تخصصـي در آذربايجـان اسـت    . رفت

و » لنكران خانينين وزيري« هاي كمدي ،رهبري زردابي و كوشش وزيروف
 ـبـه آكـادمي پتروفسـكي      1874در . در باكو به صـحنه رفـت  » حاجي قارا«

  . ي مسكو وارد شدكرازيموفس
روس كورولنكو دوسـت شـد و جمعيـت    ة در اثناي تحصيل با نويسند

تحصيل را تمام كرده و به آذربايجان  1875در . را بنيان نهاد» امداديه«مخفي 
اروپايي و روسي در آذربايجـان   هاي او براي به صحنه بردن درام. بازگشت

ــتين او   نمايشــنامه. كوشــيد مــي ــيمســ -اتــي ســنين«هــاي نخس ، »وموگو من
از . انـد  از ميـان رفتـه  ) 1876(» گمي لوربيسيز اولماز«، )1873-4(»قاراگونلو«

داليدان آتـيالن  «،)1875(» ائوتربيه سينين بير شكيلي«توان  آثار ديگر او مي
آدي وار «و ) 1890(» سونراكي پئشمانليق فايدا وئرمز« و » داش توپوغا دگر

اكيچـي بـه همـراه سـيدعظيم     ة و در نشريا. را نام برد) 1891(» اوزو يوخدو
  .  اي داشت شيرواني و ميرزا فتحعلي آخوندزاده فعاليت گسترده

باغي ديگر به نـام سـليمان رضـاقلي اوغلـو آخونـدوف       يك اديب قره
 1899را در » طمعكار«اولين و مهمترين اثرش يعني كمدي ) 1875 -1939(

از آثار . قرار گرفته است در اين اثر تنگ نظري و خست مورد انتقاد. نوشت
، )1906(» قونـاقليق «، »كوكـب حريـت  «، )1905(» يوخـو «تـوان   ديگر او مي

هـايي چـون    ، و نمايشنامه)1906(» تورك بيرليگ«،»حكايت ديبدات بيگ«
ــاغيلالر « ــد و ملكــه «، )1912-14(»قورخولــو نـ ، »عبـــاس و زينـــب«،»احمـ
خسـتين نمايشـنامه را بـراي    او ن. اشرف را نام برد«و » قاراجاقيز«، »نورالدين«

بـه عنـوان    1922در سـال  . اجرا در صحنه، در آذربايجـان شـوروي نوشـت   
ة نمايشـنام . نخستين رئيس انجمن شـعراء و اديبـان آذربايجـان انتخـاب شـد     

در موضـوع مبـارزه بـراي برقـراري حكومـت       1921در » الچـين يوواسـي  «
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وروي در اين اثـر در اولـين سـالگرد برقـراري حكومـت شـ      . شوروي است
  . آذربايجان نوشته شد

» شــيطان«و) 1921(» قارانيقـدان ايشـغيا  »«، »چـرخ فلـك  «هـاي   نمايشـنامه 
شـاه صـنم و گـول    «هـاي   مربوط به موضوعات انقالبـي، نمايشـنامه  ) 1922(

» ينـي حيـات  «، )1922(»سـي  بيرعشـقين نتيجـه  «، )1921(» ايكي يـول «، »پري
ــار) 1923( ــان اســتة درب ــار) 1922(» و انتقــامعشــق «درام . آزادي زن ة درب

ــا    . وضـعيت روسـتائيان پـيش از انقـالب اســت     تئـاتر آزاد و تبليغـي بـاكو ب
ي چـون قـان   هاي از او داستان. او آغاز به كار كرد» چرخ و فلك«ة نمايشنام

بوالغي، اميد چراغي، قاتيل چوجوق، ايكي دوست و ايكي دوشمان، بـاخ  
. مالقاسيم و تبريك باقي اسـت  من بونا يوخام، معالجه، ناموس، صوناخاال،

به مبارزات ضدانگليسي مردم چين ) 1927(»مستر گريسين كوپه گي«داستان 
   .پرداخته است

دسـتور زبـان و آمـوزش زبـان     ة باغي همچنين در زمين نويسندگان قره
سـرآمد آنـان فرهـاد رحـيم اوغلـو آقـا زاده       . تركي كوشش فراوان داشتند

او در باكو، شوشا، گنجه و خاچماز معلم . است) باكو 1921 -شوشا 1880(
شركت ) 1907(و سپس ) 1906(معلمان آذربايجان ة در نخستين كنگر. بود
ي تحصيل اجباري و  نوشت، در باره در مقاالتي كه پيش از انقالب مي. كرد

گشايش سمينارهايي براي زبان مادري، پيرايش و تدريس زبان پيشنهاداتي 
او عضو . را نوشت» سي ادبيات مجموعه«درسي كتاب  1912در . ارايه كرد

تورك ديلينـده وورغـو   «توان  از آثار او مي. الفباي جديد ترك بودة كميت
» تورك ديلينين ديريليك و زنگينلشديرمك يولالري«، )1925(» مسئله سي

  .را نام برد) 1929(»گرامر«و ) 1923(
مهمـي چـون    ةنماينـد  ،بـاغ  در قسمت نمايشنامه نويسي و رمان نيز قـره 

او در كيف . دارد) 1887-1948) (چمنزمينلي(يوسف ميربابااوغلو وزيروف 
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» شـاهقلي نـين خيرايشـي   «به تـأثير از مالنصـرالدين داسـتان    . تحصيل كرد
ــت) 1907( ــا  1915از . را نوش ــاريس و ســاراتوف    1919ت ــتانبول، پ در اس

ــات مهـم اد ة او نماينـد . بـه آذربايجـان بازگشـت    1926در . زنـدگي كـرد   بي
، »جنتـين قبضــي «از او آثـاري چـون   . انتقـادي رئاليسـتي آذربايجـان اســت   

پليس «، »زينال بيگ«، »حاجي«، »خانين غضبي«، »آغ ساققال«، »خوان مرثيه«
چمن زمينلي نقش مهمـي در شـكوفايي رمـان در    . باقي است.. و » پالتووي

تـاريخ   در) 1934(»قيـزالر بـوالغي  «رمان معـروف  . ادبيات آذربايجان دارد
 –اين اثـر نخسـتين رمـان تـاريخي     . اي آشكار است رمان آذربايجان نمونه
اي از رمـان   يكي ديگر از آثار مهـم او كـه نمونـه   . فلسفي آذربايجان است

نوشـته   1936اسـت كـه در   » قان ايچينـده «كالسيك آذربايجان است، رمان 
غ را بـه  با چمن زمينلي خانات قره ،در اين رمان. چاپ شد 1960شده و در 

دانـد  و در آن تصـاويري از مالپنـاه واقـف      عنوان رمزي از آذربايجان مي
  . آورده است

-1932(بـه نـام عبـدالرحيم حقورديـف     باغي ديگـر   همچنين يك قره
او در روسـتاي  . است 19ة ادبيات رئاليسم آذربايجان در سدة نمايند) 1869

فعاليت در تئاتر را  روسي را در شوشا ياد گرفت و. آغ بوالق شوشا زاده شد
او تحصيالت خود را در تفليس و پترزبورگ ادامه داده و با آثار . آغاز كرد

. نويسندگان بزرگي چون پوشكين، گوگول، چخوف و سالتيكف آشنا شد
همزمـان بـا   . به شوشا بازگشت و چند نمايشنامه را بـه صـحنه بـرد    1277در 

مـان راه يافـت ولـي بعـد از     گنجـه بـه پارل  ة م به عنوان نمايند 1905انقالب 
بـه همـراه جليـل محمـد قليـزاده و ميرزاعلـي       . تعطيلي پارلمان به ايران آمد

دام رفت و پس از  به آغ 1289در . مالنصرالدين را انتشار دادة اكبرصابر مجل
مسلمان  _او در مناقشات ارمني . مجلس شدة م بارديگر نمايند 1917انقالب 

از او . كرد مال غلط هردو طرف را محكوم ميكرد و اع ارتجاع را رسوا مي
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آثاري چون پري جادو، مقصر كيست؟، رؤيا، همشهري پاسپورتي، حاجي 
قارا، بمب، آقامحمدخان قاجار، آج دوشمنلر، خيالالر، ملت يولداشـالري،  

  .كهنه تيفاق، كوراوغلو و آغاج آلتي مانده است
  
  1905مسلمان  –ارمني   جنگ

زار ارمنيان در عثماني و همچنين روسيه و در پي شاهد آ ،19ة اواخر سد
علـت آزار   1.ي سياسي ارمنيان در قفقـاز و عثمـاني بـود   ها آن ايجاد تشكل

در مناطق وان، ارزروم و  1895ارمنيان در عثماني آن بود كه ارمنيان در سال 
در اين عصيان آنـان، توسـط   . عام كردند شورش كرده و مسلمانان را قتل.. 

ايـن كشـورها كـه    . روسيه، انگليس و فرانسه مسلح شـده بودنـد  ي ها دولت
از ارمنيان براي ضـربه زدن بـه ايـن كشـور اسـتفاده       ،دشمنان عثماني بودند

روسيه نيز كه با عثماني در جنگ بود، ارمنيـان را بـه عصـيان و    . كردند مي
گـراي ارمنـي    احزاب ملي. كرد فعاليت برعليه حكومت استانبول ترغيب مي

رفتند، فعاليت خود را در ميان  روز در روند افراطي شدن پيش ميه ب كه روز
تبليغات آنان و همچنين وجود . باغ آغاز كردند ارمنيان قفقاز و همچنين قره

اي در قفقـاز ميـان    جو دشمني در عثماني نسبت به ارمنيان، وضـع شـكننده  
  2.وجود آورده بوده ارمنيان و مسلمانان ب

دولـت   1 .طوفان انقالب روسيه را فراگرفت ،پنبا شكست روسيه از ژا
                                                 

 440ص . همان. پاسدرماجيان :ك.روند تشكيل اين احزاب نة براي آگاهي بيشتر دربار.  1
رهبري اين . شعار تشكيل ارمنستان بزرگ در قفقاز آغاز گرديد 19ة آخر سدة دو دهدر .  2

بـاغ صـورت    ي حـزب در قـره  هـا  بيشتر فعاليـت . ها در اختيار حزب داشناك بود انديشه
درست در همين زمان احمدآقايف حـزب  . به زودي آتش جنگ شعله ور شد. گرفت مي

ة در برابـر ارمنيـان و ارائـ    هـا  ع از تركهدف حزب دفا. فدايي يا دفاعي را تشكيل داد
باغ، شوشا و  به زودي شعبات حزب در قره. ي مادي و نظامي به آذربايجانيان بودها كمك

آقايف با شعارهاي . جنگ باعث ناامني در باكو، تفليس و ايروان شد. گنجه تأسيس شد
ـ    آقايف در نامه. تند و تيز در اين جنگ  حضور داشت اكو بـراي  اي خطاب بـه حـاكم ب

  .   استفاده كرد» ملت ترك«و » ملت ارمني«ة نخستين بار از واژ
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تزاري كه به سركوب انقالبيون سرگرم بود، متوجه بود كه در صورت ورود 
ة انقـالب چـه ضـرب   ة قفقاز با آن همه پتانسيل انقالبي و اقتصادي بـه صـحن  

مهلكي بر پيكر حكومت وارد خواهد شد، از اين رو برآن شد كه با ايجاد 
. قفقاز، مردم اين منطقه را از صحنه انقالب دور كندي قومي در ها درگيري

هاي ملي و قومي با افكـار و تعليمـات    دليل اين امر آن بود كه اصوالً علقه
افكـار   هـا  انترناسيوناليستي انقالبيان سازگار نبود و آنهـا بـه ويـژه بلشـويك    

   .دانستند گرايانه را براي روح انقالب مرگ آفرين مي ملي
. ارمنيان در باكو شخصي به نام آقا رضا را كشتند 1905 ةفوري 2در روز 

به شهرهاي مختلف قفقاز كشـيده  آن ة درگيري به سرعت آغاز شد و دامن
اوت ارمنيـان   8بامـداد   2در ساعت . باغ نيز از اين فتنه بركنار نماند قره. شد

                                                                                                
اينان . باغ تشكيل شد گراي قره در شهر شوشا يك گروه از ارمنيان ملي 1880ي ها در سال . 1

پول و اسلحه از ة بوده و قصد داشتند به وسيل) قدرت(اعضاي انجمن مخفي به نام اوژ 
. داد اي اعضاي خود را آموزش مي اين انجمن به طرز فعاالنه. ارمنيان عثماني حمايت كنند

شد و تـاريخ،   يي كه از طرف دولت روسيه توقيف شده بودند، پنهاني خوانده ميها كتاب
بيستم با پيروي از شرايط ة در آغاز سد. گرفت زبان و فرهنگ ارمني مورد بررسي قرار مي

. يز آغاز شده و به سرعت گسترش يافتانقالبي روسيه آن زمان، مبارزات كارگري شوشا ن
. در شوشا تشكيل شـد  ها تشكيالت سوسيال دموكراتة شعب 1904تا  1902ي ها در سال

در . به گسترش ادبيات ماركسيستي و تبليغات انقالبي اقدام كردند ها سوسيال دموكرات
گـروه   1905در ژوئـن  . دانشجويي صورت گرفت –در شوشا اعتصابات كارگري  1903
اين گروه سازماندهي اعتصابات و تظاهرات . ي شوشا تأسيس شدها سيال دموكراتسو

اعتصابات سراسري روسيه اين منطقه را را نيز تحت تأثير قرار . كرد كارگري را هدايت مي
كارگران ابريشم بافي شوشا  1907در ژوئن . داده و اعتصابات كارگري را به دنبال داشت

اعتصـابيون بـه برخـي از    . ع ديگر نيـز بـه آنـان پيوسـتند    كارگران صناي. اعتصاب كردند
باغ را كساني  مبارزات كارگري در قره. ساعت كار دست يافتند 8هاي خود مانند  خواسته
گوزوف، عيسي دولتوف، بهادر  قره. هامباردزميان، آ. محمدخانوف، س.كاماري، م. چون آ

 13پليسي كه مربوط به  در يك گزارش. كردند ولي بيگوف و حوسو حاجيف رهبري مي
هاي سياسـي چـون    ها و روزنامه نامه ها، شب باشد، اعالم شده كه بيانيه مي 1905ة ژانوي

  : ك.براي آگاهي ن. در شوشا بدست آمده است» بوربي پرولتارياتا«و » ، ليستوك»همت«
Huseinov, shirmammad. Hagigat va adalat jarchisi. Azarnashr. 
Baku. 1988. se. 70 
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ارمنـي بـه عشـاير     300چنـدي بعـد بـيش از    . يك مسلمان ايراني را كشـتند 
شـتار آنـان   ككه در حال كوچ بودند، حمله كرده و بـه چپـاول و    مسلماني
 هـا  تالش برخي از اشخاص متنفذ بـراي پايـان دادن بـه درگيـري     .پرداختند

 ،اوت 16صــبح  9در سـاعت   .آن گسـترش يافـت  ة سـودي نبخشـيد و دامنـ   
به يك ارمني در گورستان ارمنيان دستور دادند تا سـالح خـود را    ها قزاق

ارمنيان اين كار را به . پيچي آن ارمني به مرگ او انجاميدسر. تحويل دهد
ه با تحريك حاكم شوشا، ارمنيان مسلح شده و بـ . گردن مسلمانان انداختند

از پادگان شـهر  . جنگ آغاز شد) اوت 17( صبح روز بعد. جنگ پرداختند
چند سرباز روسي براي محافظـت مسـلمانان خـارج شـدند ولـي ارمنيـان بـا        

روز بعد ارمنيان چند ساختمان بزرگ شوشا . آنان مانع شدندشليك به سوي 
سوديان را آتش  ميرووية دختر و دفترخانة مانند تئاتر خان دميروف، مدرس

ارمنيان ة نزديك بود كه مسلمانان چيره شوند ولي خليف ها در درگيري. زدند
. به مسجد آمده و تقاضاي صلح كردند) بارانوفسكي(و فرماندار روسي شهر 

با اين حال ارمنيان بار ديگـر بـه مسـلمانان حملـه كردنـد و حتـي بـر روي        
روز بعـد روحانيـان ارمنـي، سـربازان روسـي و      . فرماندار نيز آتش گشودند

مأموران حكومتي با در دست داشتن انجيـل وارد مسـجد شـده و تقاضـاي     
 17فرداي آن روز اسيران دو طرف مبادله شدند ولي ارمنيـان  . صلح كردند

در زمان . ريالين بودند، سربريدندة گر ايراني را كه سرگرم تعمير مدرسكار
ي هـا  درگيـري  1.هاي مسلمان چپاول شده است صلح مشخص شد كه مغازه

در آخـرين  . موجب شكسـت انقـالب در ايـن منطقـه شـد      ،قومي در قفقاز
                                                 

: ك.بـراي آگـاهي بيشـتر ن   . اي در ايران داشت بازتاب گسترده 1905جنايات ارمنيان در .  1
 145تهران صص . 2537. انتشارات اميركبير. تاريخ مشروطه ايران. كسروي تبريزي، احمد

   146و
جنايات برخي ديوانگان ارمني چنان دلخراش و غيرانساني بوده است كه مردم آذربايجان 

اي غيرمنطقي و  دارند و در مواردي كه كسي به صورت كنترل ناشدني رويه ضرب المثلي
 »ائرمني قان گوردو«:گويند گيرد، مي آميز در پيش مي خشونت
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تزار توانسـت انقـالب را سـركوب كـرده و بـر اوضـاع        1905روزهاي سال 
گاليتسـين فرمانفرمـاي قفقـاز از كـار بركنـار و       1905سـال  در . مسلط شود

   .ورونتسوف داشكوف جانشين اوشد
در اين زمان ژنرال قاالشـچاپف فرمانـدار كـل ايالـت گنجـه و حـاكم       

او بـه  . گر بـود  فردي حيله ،خود او عليرغم ظاهر ساده و صادقِ. باغ بود قره
چنـدي  . خود جلب كندسرعت توانسته بود توجه مسلمانان و ارمنيان را به 

 ،بعد ژنرال آلفتان كه به جاي قاالشچاپف گمارده شده بود، به محض ورود
يي از نمايندگان ارمنـي و  ها  قاالشچاپف رضايتنامه. ارمنيان را مجازات كرد

كشـيش  » آشـوب «. ارمنيان بيكـار نماندنـد  . مسلمان گرفته و به تفليس رفت
فرستاده و خواسـتار بركنـاري    امپراتور و داشكوف ههايي ب عريضه ،ارمني

آلفتان و قاالشچاپف مشتركاً براي فرمانداري گنجه تعيين شدند . آلفتان شد
   .و قاالشچاپف به شوشا بازگشت

مسـلمان را بـه هنگـام حمـل ميـوه در       4 ،ديري نگذشـت كـه ارمنيـان   
بـه قتـل    هـا  عسكران كشتند و چند مسلمان ديگر نيز به هنگـام آبيـاري بـاغ   

لمانان به قاالشچاپف شكايت كردند ولي او به آنان گفـت كـه   مس. رسيدند
ة گيرد، از وظيف ي رفت و آمد مردم صورت ميها كارهايي كه به دور از راه

چندي بعد مسلمانان چند ارمني را در راه يوالخ بـه شوشـا   . او خارج است
درنگ دستور داد تا  قاالشچاپف بي. كشتند و چند نفر ديگر را اسير كردند

بـه دنبـال كشـته    . منات از اهالي روستاي شيخلي غرامت گرفته شـود  2000
آقا  يك مسلمان به نام نجفقلي ،شدن يك ارمني در گروس نيز به دستور او

ارمنيان راه عسكران را بستند و به تحريك آنان . به مدت سه ماه زنداني شد
ن را به ي مسلماناها ژوئيه دستور داد تا يكي از محل 12قاالشچاپف در روز 

، نيروهاي روس و ارمنيان به مسلمانان حمله ها در اين روز قزاق. توپ بستند
ســرانجام . روز بـه درازا كشـيد   6كردنـد و درگيـري شـديدي رخ داد كــه    
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  . كار از دستش بيرون نرودة پايان داد تا شيراز ها قاالشچاپف به درگيري
 ،تـا شوشـا   سـاختن راه شوسـه از گنجـه   ة ارمنيان قصد داشتند بـه بهانـ  

در همين حال حوادث خونين شوشا . نشين را ويران كنند روستاهاي مسلمان
مسـلمانان از  . موجب شد تا ژنرال بائوور به جاي قاالشچاپف به شوشا بيايد

كارهاي ارمنيان به او شكايت كردند و او دستور داد تا ساختن جاده متوقف 
دولـت روسـيه پايـان    بـا دخالـت    1906در سـال   هـا  سرانجام درگيري .شود

در  1906ة فوريـ  20پذيرفته و گفتگوهاي سازش با كوشش داشـكوف در  
و  هـا  بررسـي علـل درگيـري    ،هـدف از ايـن مـذاكرات   . تفلـيس آغـاز شـد   

ز حوادث مشابه در آينده ورسيدگي به مسائل و مشكالت و جلوگيري از بر
  :كنندگان عبارت بودند از  شركت. بود

ــداران   ورونتســو :نماينـدگان حكومـت   ف داشـكوف، معـاون او، فرمان
ـيرنيكين   تفليس، گنجه و ايروان، كريم سلطان گراي، ژنرال ماالما، ژنرال ش

   .و پترسون رئيس دفتر فرمانفرما
و  احمدبيگ آقايف، كرباليي اسـرافيل حـاجيف،   :نمايندگان مسلمانان

ــر     ــوف و دكت ــدآقا وكيل ــاكو، محم ــوپچي باشــيف از ب ــردان بيــگ ت عليم
و عادلخـان زيادخـانوف    از تفليس، علي اكبر خاص محمدوفقارابيگوف 

   .و چند نفر ديگر از گنجه
ــان ــدير روزنامــ  :نماينــدگان ارمني ــر م ــوف و  ة كالنت موشــاك، خاتيس

ــوف از تفلــيس، خاتيســ   ــر اســتپان وسامسـون آرتين ف، وف، موشكســيان، دكت
   .ف، تراوانوسوف و مراديان و چند نفر ديگر از باكووآراكليان و تاگيانوس

او از شـركت كننـدگان   . كنفرانس توسط داشـكوف آغـاز شـد   ة جلس
كنار نهاده و از اين مسئله صحبت نكنند كه تقصير با ه خواست تا گذشته را ب
وي سپس جلسه را ترك كرده و ژنرال ماالما رياست . چه كسي بوده است

  :اصلي پرداختة مسئلدو  جلسه به بحث در. جلسه را برعهده گرفت
  كوچ دامداران مسلمان از ييالق به قشالق و برعكسة مسئل -1 
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   .ي ارمنيها تروريستة مسئل -2 
. به كوچ دامداران اختصاص يافت ،فوريه 25پنجم كنفرانس در ة جلس

موشاك و سركيسيان به سخن ة در آغاز از طرف ارمنيان كالنتر مدير روزنام
تان و برعكس پرداخته و عنوان كردند كه كوچ دامداران از جلگه به كوهس

 هموجب مي شود كـه آنهـا از ميـان روسـتاهاي ارمنـي گذشـته و در نتيجـ       
ي  هـا  براي مردم قفقـاز زيـان   ها از اين رو اين كوچ. وجود آيده درگيري ب

كوچروان نيز در يك جا اسكان . يد از آن جلوگيري شودافراواني داشته و ب
د بيـگ آقـايف،   از طـرف مسـلمانان احمـ    .يافته و به شغل ديگري بپردازند

ماليف و كرباليي اسرافيل حاجيف در  ف، محمدبيگ شاهوابراهيم آقا وكيل
حل زندگي و ترقي بشر است اپاسخ اظهار كردند كه كوچ نشيني يكي از مر

از سوي . ديگر انتقال دادة توان به زور بشر را از يك مرحله به مرحل و نمي
آبي از بين خواهد  رما و بييشان را در اثر گها روان هم دامچديگر اسكان كو

ه سرانجام ژنرال ماالما بـ . برد و هم خود آنها از زندگي ساقط خواهد كرد
  :اي به اين مضمون خواند گفتگوها قطعنامهة عنوان نتيج

  .نبايستي در سال جاري از كوچ دامداران جلوگيري كرد -1
كوچ سال جاري را ة بايستي دو كميته تشكيل شوند كه يكي مسئل -2
چگونگي اين مسئله در آينده تحقيق ة ررسي كند و ديگري نيز دربارب

  .كنندگان بتدريج يكجانشين شوند اي كه در نهايت كوچ كند بگونه
ة از اليحـ  7ة مـاد  به بحث در ،رياست ژنرال ماالماه  فوريه ب 28ة جلس

بايستي شـرايطي  «: چنين آمده بود ماده در اين. نمايندگان مسلمان پرداخت
كـس واهمـه    خـود از هـيچ  ة هنگام انجام وظيفـ ه گردد تا كارگزار ب فراهم

  :آقايف نخستين سخنران گفت ».نداشته و به راحتي كار خود را انجام دهد
هركس . ي اخير وضعيت عجيبي در قفقاز پيش آمده استها در سال«

ـا اينكـه       ة خواهد دربار كه مي نظر شخصـي خـود صـحبت كنـد و ي
ـام دهـد،    كاري و انصاف وظيفه كارگزاري بخواهد با درست اي را انج

. رسند كه حاوي فرمان مرگ او هستند اي به او مي هاي محرمانه نامه
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. صاحب منصبان نيز از برخورد با اين مسئله اكراه داشته و در هراسند
اگر اين وضع ادامه پيدا كند، ديگر عدالت و آزادي معنايي نخواهـد  

ة مسئل. له را تحمل نخواهند كردبه هر حال مسلمانان اين مسئ. داشت
ـارگزاران و     مهم اينجاست كه دسته ـاب ك هاي تروريست كه بـه ارع

  ».پردازند، از ارمنيان هستند صاحب منصبان مي
ي ها سخنان آقايف با مخالفت پترسون مواجه شد و ارمنيان با كف زدن
اده ممتد از پترسون پشتيباني كردند ولي آقايف به سخنان خود چنين ادامه د

  :رباليي اسرافيل گفتكسپس . و خواستار افشاي حقيقت در اين مورد شد
هاي تروريست تشكيل داده و صاحب منصباني  توانيم دسته ما هم مي«

گونه اقدامات  ولي ما هرگز به اين 1را مرعوب كنيم يا فرماندار بكشيم
  ».رذيالنه دست نخواهيم زد

ل ماالما اصرار داشت كـه از  ژنرا. نمايندگان ارمني به همهمه پرداختند
تسليم نشدند و خواستار انحالل دسـته هـاي    انموضوع بگذرند ولي مسلمان

  :آقايف گفت. تروريست ارمني شدند
روز قبل خاتيسوف يكي از نمايندگان ارمني در جلسه صراحتاً گفتـه  «

است كه داشناك تزوتيون از نظرات صاحب منصبان و حتي فرمانفرما 
ـاحب    15ظرف مدت كند و  تبعيت مي سال از تشكيل، اين حـزب ص

ما مسلمانان تعجب كرديم و گفتيم . نيروها و تشكيالت منظمي است
زير حمايت دولت  ،تروريستة سال 15در چنين حكومتي كه يك حزب 

است پس بايد ما هم داشناك تزوتيون داشته باشيم و حكومت نيز بايد 
  ».ج خواهد شداز آن حمايت كند در غير اين صورت هرج و مر

حكومت جداً تصـميم گرفتـه    …خير، خير،« :ژنرال ماالما فرياد كشيد
 ».اين احزاب پوچ خواهند بودة است كه تدابيري در اين زمينه انديشد و هم

نزديك بود كه جلسه . نمايندگان مسلمان با صداي بلند آفرين آفرين گفتند
  :اي قرائت كرد و قطعنامه ماالما پايان گفتگوها را اعالم  .به اغتشاش انجامد

ـان برداشـته و   « حكومت چنين تصميم گرفته است كه ترور را از مي
  ».هاي مسلح را از بين ببرد دسته

                                                 
 .بود ها سخنران احتماالً به ترور شاهزاده ناكاشيدزه فرماندار باكو توسط داشناكة اشار.  1
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اين قطعنامه در اجالس تصويب و كنفرانس صلح به كار خـود پايـان   
 ،هر دو قطعنامه با زيركي خاصي در راسـتاي سياسـت دولـت روسـيه     1.داد

اين  2.ركت انقالبي در قفقاز تصويب شده بودبراي جلوگيري از تشديد ح
احزاب ارمني بـه   20ة از ابتداي سد. مسئله از ظرافت خاصي برخوردار بود

توقيف امـوال  . دشمني با دولت روسيه و همگامي با انقالب پرداخته بودند
در تابسـتان همـان    هـا  موجب شد كه داشناك 1903كليساي ارمني در سال 

مركزي دفـاع از خـود تشـكيل    ة يك كميت ها راضبراي هماهنگي اعت ،سال
سـه تروريسـت ارمنـي از حـزب هينچـاك در       ،در اكتبر همان سـال . دادند

  . دندنمو تفليس به گاليتسين حمله كرده و او را زخمي
وارد عمليـات تروريسـتي    1904نيـز در   هـا  طولي نكشيد كـه داشـناك  

در  1904سـوم حـزب داشـناك كـه در فوريـه و مـارس       ة در كنگر .شدند
صوفيه برگزار شد، مقرر گرديد كه  حزب با توسل به اقـدامات قهرآميـز،   

. مسئوليت دفاع از ارمنيان قفقاز را برعهده گيرد، تبليغات و مقاومت مسلحانه
ارمنيان قفقاز را به سركشي برضد مقامـات   1904در خالل سال  ها داشناك

انقالب، ة عرصه ب با پيوستن احزاب هينچاك و داشناك. روس برانگيختند
اعتصـاب كـارگران روسـي، ارمنـي، مسـلمان و      . انقالبيان قفقاز نيرو گرفتند

                                                 
1. Ordubadi, Mohammad saeed. Ganli illar. 1991. Baku. 116 

باغ نبوده و در شهرهايي همچون گنجه نيز رخ  ارمني محدود به قره -درگيري مسلمان -
به صورت آشكار و گسترده از ارمنيان حمايت  ها باغ، روس داد ولي در هيچ كجا مانند قره

مسدود  ها باغ توسط ارمنيان و روس اگرچه راه كمك رساندن از گنجه به قره. كردند نمي
بـاغي ارتـش    لي مقداري اسلحه به توسط سرهنگ باقربيگلي از نظاميان قرهشده بود، و

  :ك.ن. باغ رسانده شد روسيه در گنجه، با مساعدت ذوالفقاربيگ به قره
-Sheikhzamanli ,nagi. Azerbaijan istiglal mujadelasi khatiralari. 
Azarnashr. Baku. 1997. se 17 

 –وص پترزبورگ بـراي بررسـي علـل جنـگ ارمنـي      مخصة سناتور كوزمينسكي فرستاد.  2
مسلمان، در گزارش خود آورده بود كه رقابت سياسي و اقتصادي دو  بورژوازي ارمني و 

  . باشد آذربايجاني يكي از علل اساسي درگيري مي
  35ص . تهران. 1384. اميركبير. انقالب اول روسيه و عصر مشروطه. سعيدي، گلناز -
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گي همبستگي كـارگري بـر اختالفـات     نشانگر چير 1904ايراني در دسامبر 
  . قومي بود

اين اتحاد به زيان دولت روسيه بود از اين رو حكومت مركزي با ايجاد 
سرگرم كرده و از  ها به اين درگيري گرا را ي قومي احزاب ملّيها تنشة نطف

گـرا   حتي تالش شد تا ميـان احـزاب انقالبـي و ملّـي    . نيروي انقالب كاست
حـزب داشـناك بـه كـار     . مؤثر افتـاد  ها روسة نقش. وجود آيده اختالف ب
 هـا  داشـناك . ي قومي پرداخته و بـه شـدت از انقـالب دور شـد    ها درگيري

احـدهاي رزمـي متحـرك سـازمان     روستاييان ارمني را مسلح كرده و در و
گرايـي   در جهت اهداف ملّي ،ي تروريستيها آنان با تربيت گروه. دادند مي

هنگامي كه تزار توانسـت بـر انقـالب فـائق آيـد،      . داشتند افراطي گام برمي
سـعي بـرآن شـد تـا     . ضروري درگيري قـومي در قفقـاز نيـز از ميـان رفـت     

مزمان از ارمنيان دلجويي الزم به ي تروريست ارمني از ميان رفته و هها گروه
  :به تزار نيكالي دوم چنين نوشت ،داشكوف. عمل آيد
از زمان  ،دانند كه سياست روسيه در اين مناطق اعليحضرت قطعاً مي«

ارامنه به اين . دوستي با ملت ارمني بنيان يافتة پتركبير به بعد بر پاي
ـاداش   ردهبه سربازان ما ك ها يي كه در جنگها روش ما با كمك اند، پ

ايـم كـه    ما با حمايت از ارمنيان متحدان وفاداري پيـداكرده . اند داده
به نظر من اكنون هنگام آن فرا رسيده . اند همواره به ما خدمت كرده

  ».است كه به سياست روسي مستقل خود بازگرديم
بازپس داده شد  1905در اول اوت  ،كليساي ارمنية اموال مصادره شد

تصـميمات گرفتـه شـده در    . ني كـار خـود را از سـر گرفتنـد    و مدارس ارم
همگي در راستاي سياست دولت مركـزي مبنـي بـر      ،اجالس صلح تفليس

با آغاز  1 .انقالب قرار داشتندة دلجويي از ارمنيان و جداكردن آنها از پيكر

                                                 
قتل دسته جمعي جوانان، بريدن گوش و بيني و مثله كردن زنـده  : شاملان ارمنيجنايات .  1

ي آنان، زنده زنده پاره كردن شكم ها ، به چارميخ كشيدن زنان و بريدن پستانها زنده انسان
 .شد مي.. كودكان و
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و غارت  ارمنيان سر به عصيان و قتل ،ها به تحريك روس ،جنگ جهاني اول
هرچـه   ها و هنچاك ها وان توسط روسيه، داشناكة رف منطقبا تص 1.زدند
   2.خواستند با مسلمانان ترك كردند مي

  
  
  

  

                                                 
ة نيكالي دوم امپراتور روسيه با ارمنيان ديدار كرده و به آنهـا وعـد   1914سپتامبر  24در .  1

 .قول همكاري را دادند آنان نيز. مطلق و استقالل دادآزادي 
هزار خانوار  12آذربايجان حدود ة سال 18احمد كسروي تبريزي در كتاب تاريخ ة نوشته ب.  2

ـ  )شدند كه جلو ناميده مي(آسوري ساكن استان حكاري   رهبـري كشـيش مارشـيمون   ه ب
آنـان بـه قتـل عـام مـردم       طولي نكشيد كـه . وارد ايران شدند 1294در شهريور  بنيامين

در اين ميـان  . پرداختند در حالي كه مردم در ابتدا آنان را از نظر آذوقه ياري كرده بودند
ميسيونرهاي آمريكايي، لشكريان روس و افسران تازه وارد انگلـيس و فرانسـه از آنـان    

ـ . كردند پشتيباني مي مارشـيمون و ديگـر سـران، بـراي خـود      «خـاطر آن بـود كـه    ه اين ب
اينان از ساليان دراز، رشته كارهاشان در دست بيگانگان بوده و . خواستند روايي مي رمانف

كشيش مارشيمون در نهايت به دست  ».تر پرواي ايرانيگري يا عثمانيگري داشته بودند كم
آسـوريان و ديگـر   . اسماعيل آقا سيمتقو ياغي معروف و رئيس ايـل شـكّاك كشـته شـد    

اگر ارتش عثماني . به كشتار وحشتناك مردم اروميه دست زدند ،ربه انتقام اين كا مسيحيان
: ك.ن.بـراي آگـاهي بيشـتر     .شـد  خرين نفر مسلمانان كشتار مـي آتا  ،از راه نرسيده بود

نصارا تا بلواي ة از مقدم. عالم سوزة اروميه در محارب. معتمدالوزاره، رحمت اهللا خان
.  1379. تهران. انتشارات شيرازه. بياتبه كوشش كاوه . شمسي 1298 -1300اسمعيل آقا 

  :همچنين مقايسه كنيد با
. سـال هفـتم  . چاپ اورميـه . نشريه نويد آذربايجان. اورمودا جيلولوق. آيرملو، جمال -

  6ص . 1383اسفند . 414ة شمار
مجلـة تـاريخ    ).1298-1299.(اسناد حكومت عين الدوله در آذربايجـان . لقايي، آزيتا -

 1374تابستان . ب دهمكتا. معاصر ايران



 



 

  
  
  
  
  
  

  فصل ششم
  روسيه 1917قره باغ پس از انقالب 

  
  
  

  نقش آفريني انگلستان در قره باغ 
از آنـدرانيك   ،بـاغ  قـره ن فرماندهان نظامي ارمنيـا  1918در اواخر اكتبر 
سوي شوشا رهسپار ه ب ،اقتدار ارمنيان بر منطقهة ت اعادتقاضا كردند كه جه

در آن هنگام نيروهاي آندرانيك در كوريندزور، دق و خندزورسك  .شود
او درخواسـت كـرد تـا رهبـران     . مسـتقر بـود  ) زور زنگهة روستاهاي حاشي(

اي كتبي مبني بر حمايت آنها از عمليات وي  ضمانت نامه ،باغ زور و قره زنگه
نوامبر  18ها در اواسط نوامبر به او داده شد و او در   ضمانت نامه. دارائه كنن

بيگ ملك  گراسيم شاه نظريان شهردار شوشا و سوكرات. حركت شدة آماد
بـه وي پيغـام دادنـد كـه      ،ي ارمنيها شاه نظريان يكي از فرماندهان چريك

جوامع روز به تعويق اندازد تا آنها بتوانند رؤساي  10عملياتش را به مدت 
روزه  10مهلت . مسلمان منطقه را متقاعد به عدم ايستادگي در برابرش كنند

   .زور حركت كرد نوامبر از زنگه 29به پايان رسيد و آندرانيك در 
رودهـاي زابـوخ و هاكـارو و    ة از طريـق در  ،زور به شوشـا  زنگهة جاد
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ن نشـي  روسـتاي مسـلمان   20ي ماركيز و حاج شاملو از ميان حـدود  ها بلندي
) داران منطقـه  از زمين(گذشت كه تحت رهبري سلطان بيگ سلطانوف  مي
نيروهـاي ارمنـي بـر     ،روز درگيري شـديد  3پس از . ايستادگي بودندة آماد
. الر نزديك شدند ي پيرامون جاده دست يافته و به روستاي آودالها بلندي

ز شوشا آنها هنوز وارد روستا نشده بودند كه اتومبيلي با يك پرچم سفيد ا
بود كه پيـام ژنـرال    1آن اتومبيل حامل دو افسر انگليسي و فرانسوي. رسيد

تامپسون فرمانده نيروهاي متفقين در شرق قفقاز را براي آنـدرانيك آورده  
  . بودند

در اين پيام آمده بود كه چـون جنـگ پايـان يافتـه اسـت، از ايـن رو       
ارمنستان است و ة مسئلتر شدن  هرگونه اقدام نظامي ديگر تنها باعث پيچيده

در كنفرانس صلح پاريس مورد بررسي قـرار   ،باغ مسائل منطقه به ويژه قره
آنهـا آنـدرانيك را متقاعـد كردنـد كـه دسـت از پيشـروي        . خواهد گرفت

بايسـت تـا فرارسـيدن     او مـي . زور بـازگردد  برداشته و بـه گـروس در زنگـه   
. ا برعهده داشته باشـد دستورالعمل ديگر از ژنرال تامپسون، انتظام گروس ر

دسامبر بـه سـوي    4آندرانيك اين خواسته را پذيرفته و نيروهاي ارمني در 
ارمنيان در راه بازگشـت نيـز از قتـل و چپـاول مسـلمانان      . گروس بازگشتند

  2.دست برنداشته و جناياتي را مرتكب شدند
و  نوامبر نيز ارمنيان تشكيالت اداري جديدي بـه وجـود آورده   13در 

منطقه ة كرده بودند كه اين تشكيالت تا تأسيس يك نهاد رسمي، ادار مقرر
نفـره مركـب از شـهردار شوشـا و      5يك شوراي . را برعهده خواهد گرفت

از سوي هيئت نظـامي انگلـيس    ،نمايندگان وارندا، خاچن، جرابرد و ديزاق

                                                 
 اسكتابر و سروان نيكالس گسفيلد .اف.سروان جي.  1
به  1919ة زور در دهم ژانوي زنگهة اين موضوع درتلگرافي كه ملك نماز عليف رئيس ناحي.  2

  . شوراي وزيران جمهوري آذربايجان فرستاده، آمده است
   Azarbaijan. Baku. 23 january 199   :ك.براي آگاهي ن
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رياست . كه در ماه دسامبر از باكو وارد منطقه گرديد، به رسميت شناخته شد
سرگرد ويليام گيبون كه با مقاديري پول براي رسيدگي ة اين هيئت بر عهد

انگلستان  .باغ مأموريت يافته بود زور و قره به وضع آوارگان ارمني در زنگه
دولت باكو را به رسميت شناخته و بـا آن دولـت    1918دسامبر  28در روز 

يس، منـاطق  بـاغ بـه كنفـرانس صـلح پـار      قرهة مناقشة توافق كرد كه تا احال
 هـا  انگليسـي . باغ تحت حاكميت آذربايجان قرار داشته باشد زور و قره زنگه

ايالـت خـاوري ارمنسـتان     6كردند كه چـون قـرار اسـت     چنين استدالل مي
تركيه و حتي احتماالً بخشي از ايالت كيليكيه به جمهوري ارمنستان واگذار 

جـان سياسـت معقـولي    زور بـراي آذرباي  باغ و زنگه شود، از اينرو حفظ قره
   .است

ي هـا  هيئـت  ،1919ة ژانوي 12كار كنفرانس صلح پاريس در ه با آغاز ب
نمايندگي ارمنستان و آذربايجان براي دفاع از حقـوق خـود راهـي پـاريس     

رياست هيئت آذربايجان را علي مردان توپچي باشيف رئيس مجلس . شدند
كنفـرانس  ة روانـ  آذربايجان برعهده داشت و از طرف ارمنسـتان دو هيئـت  

بـه رياسـت بوغـوس    » جنـبش ملـي ارمنيـان   «يكي هيئت نماينـدگي  : شدند
ي پراكنده در جهان و از ها منافع ارمنيان تركيه و ارمنية كه نمايند(نوبرپاشا 

و ديگـري هيئـت نماينـدگي    ) سوي متفقين به رسـميت شـناخته شـده بـود    
ــان    ــه رياســت آوتــيس آهاروني ــزب از اعضــاي (جمهــوري ارمنســتان ب ح

اختالف نظر ميان اين دو هيئت به حـدي شـديد بـود كـه      ).وتيونسداشناك
تمامي ة شناخت و خود را نمايند هيچيك از آنها ديگري را به رسميت نمي

تنها پس از دريافت دستورات اكيد اسقف اعظم كليساي . دانست ارمنيان مي
  .ارامنه بود كه نوبرپاشا و آهارونيان به همكاري پرداختند

دكتر خسروبيگ سلطانوف را  ،دولت آذربايجان 1919ة وايل ژانويدر ا
بيــگ  او بـرادر سـلطان  . زور منصـوب كـرد   بـاغ و زنگــه  بـه فرمانـداري قـره   
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اصـلي او كـه از   ة وظيفـ . سلطانوف و از هواداران سرشناس نوري پاشا بود
شد، برقراري اقتدار  لحاظ اداري تابع وزارت كشور آذربايجان محسوب مي

. ژانويه اين انتصاب را تأييد كـرد  15انگلستان در . باغ بود قره حكومت در
پيش از آن افسران انگليسي در شوشا دستور داشـتند كـه شـوراي ارمنيـان     

تنها حق دخالت در امور غيرسياسي همچون بازسـازي اقتصـادي و    ،باغ قره
ارمنيان از خبر انتصاب خسروبيگ شگفت زده  .كمك به آوارگان را دارد

   .شدند
نقـض تماميـت   «حكومت ارمنستان اين اقدام را به عنوان  هژانوي 26در 

حكومت آذربايجان نيز در پاسخ حق خود را . محكوم كرد» ارضي ارمنستان
نـاقض  «خوانـده و اعتـراض ارمنسـتان را    » غيرقابل بحث و انكـار «بر منطقه 

چندي نگذشت كه . خود توصيف كرد» حاكميت و مداخله در امور داخلي
باغ در  وهاي منظم و غيرمنظم جمهوري آذربايجان در امتداد مرزهاي قرهنير

لويـد جـرج   ة ژانويـ  30در . كندي و كارياگين مستقر شـدند  عسكران، خان
نخست وزير انگلستان از شوراي عالي متفقين خواست كه براي رسيدگي به 

 عثماني تا پيش از روشن شدن وضع آنها درة مسائل جاري در قفقاز و تركي
تدابير اين اجالس از . كنفرانس صلح پاريس يك نشست فوري برگزار كنند

  .  قبيل استقرار نيروهاي ايتاليايي يا آمريكايي در منطقه به انجام نرسيد
. باغ در شوشا تشكيل شـد  چهارم ارمنيان قرهة فوريه كنگر 10در روز 

آن شهر رد ارمنيان به ة دعوت مجلس ملي باكو را براي اعزام نمايند ،كنگره
كه (كرد و نسبت به اظهارات فتحعليخان خوئيسكي نخست وزير آذربايجان 

باغ را نـوعي دخالـت در    قرهة ابراز نگراني و توجه حكومت ايروان به مسئل
همچنين كنگره اعالم . اعتراض كرد) امور داخلي آذربايجان تلقي كرده بود

ارمنسـتان بـه    بـاغ كوهسـتاني بـه عنـوان بخشـي از جمهـوري       قـره «كرد كه 
 ،چهـارم ة كنگـر ة نماينـد  66ة هم. »پذيرد هيچوجه اقتدار آذربايجان را نمي
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يي به ژنرال تامپسون، دولت ارمنستان و هيئت نمايندگي ارمنستان ها طي پيام
بـاغ   در كنفرانس صلح پاريس خواستار حمايت مؤثر از حقوق اساسي قـره 

باغ  عنوان شوراي قرهدائم تحت ة كنگره يك هيئت مدير. كوهستاني شدند
انتخاب كرده و آن را مؤظف نمود كه پيش از هر چيز در جهت تضـمين  

   .باغ كوهستاني در قلمرو جمهوري ارمنستان تالش كند ادغام قره
فوريه نيز ژنرال فارستير واكر فرمانده كل نيروهاي انگليسي در  19روز 

تقـاد متفقـين   بـه حكومـت ارمنسـتان اطـالع داد كـه بنـا بـه اع        ،غرب قفقاز
حاكميت بر مناطق مورد اختالفي كه با توسل بـزور حاصـل شـده باشـد،     «

همه بايد منتظر كنفرانس صلح . ادعاي طرف متجاوز را تضعيف خواهد كرد
روز بعـد ژنـرال ورتـي اسـر پيـام ژنـرال تامپسـون را بـه سـيراكان           5.»باشـند 

  : بودارمنستان تسليم كرد كه در آن آمده ة تيگرانيان وزير خارج
ـاطق زنگـه  ه دكتر سلطانوف ب« ـا و   عنوان فرماندار كل من زور و شوش

وي اين مأموريت را بدون تعيـين شـرايطي   . باغ، عازم شوشا است قره
وي . پيرامون حاكميت آتي آذربايجان بر آنجا در پـيش گرفتـه اسـت   

  » .رود براي حفظ نظم و قانون مي
  : اطالع داد كه) تفليس در (تيگرانيان فوراً به ژنرال فارستير واكر 

دولت ارمنستان اين پيام ژنرال تامپسون را حتي به معناي شناسايي «
ـاطق  ة آذربايجان در تفـويض ادار ) هرچند موقت(غيرمستقيم حق  من

  » .كند مورد اختالف مزبور به دكتر سلطانوف نيز تعبير نمي
 حفـظ وضـعيت موجـود در    ،حل قابل قبـول  تيگرانيان تنها راهة گفته ب
اش پرسيده بود  نامهة وي در ادام. باغ تا اعالم نتايج كنفرانس پاريس بود قره

اعمـال حاكميـت بـر منـاطق مـورد      «ة كه آيا دستورالعمل مربـوط بـه مسـئل   
   به حكومت باكو نيز ابالغ شده است يا نه؟» زوره اختالف با توسل ب

فر چهارم ادامه داشت كه خسروبيگ همراه با دو نة هنوز جلسات كنگر
از اعضاي ارمني شـوراي بـاكو و يـك گروهـان از نيروهـاي انگليسـي بـه        

سرگرد مونك ميسون كه . وارد شوشا شد ،فرماندهي سرگرد مونك ميسون
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به سمت فرمانده هيئت نظامي انگليس مستقر در شوشا منصوب شده بود، به 
باغ اظهار داشت كه انتصاب خسروبيگ مورد تأييد صريح ژنرال  شوراي قره

 ،مقرر شده بود كه خسروبيگ براي امـور مـدني  . مپسون قرار گرفته استتا
يك مشاور ارمني برگزيده و يك شوراي مشورتي نيز متشكل از سه ارمني 

امـور  ة او را در ادار ،و سه مسلمان و يكي از اعضاي هيئت نظـامي بريتانيـا  
سرگرد ميسون طي يك يادداشت رسمي به نماينـدگان ارمنـي    .ياري نمايد

تعيين موقعيت ة هيچگونه تأثيري بر نحو ،طمينان داد كه اين ترتيب موقتا
   :اين نكته نيز يادآوري شد. باغ در آينده  ندارد دائمي قره
ـام   هيئت نظامي بريتانيا از طريق اين مراسـله اعـالم مـي   «  دارد تم

. فرامين فرماندار كل يا مشاورانش بايد كامالً از سوي اهالي اجرا شود
كه از اجري اين فرامين امتناع ورزد، به شديدترين نحوي  با هركس

  ».مقابله خواهد شد
نگراني خود را از اين اعمال «باغ اعالم كرد كه اهالي بومي  شوراي قره 

فشار ابراز داشته و به تمام جهانيان اطالع خواهند داد كه حاكميـت دولـت   
د صرفاً بـه خـاطر   بااين وجود آنها حاضرن» .آذربايجان را نخواهند پذيرفت

صلح، باايجاد يك تشكيالت موقتي تحت سرپرسـتي يـك افسـر انگليسـي     
ي ها هيئت نظامي بريتانيا با رد اين پيشنهاد از فرماندهان گروه. موافقت كنند
باغ كه در آن هنگام در شوشا بودنـد، خواسـت تـا فرمانـداري      چريكي قره

اي  اين صورت تعهدنامهدكتر خسرو بيگ را به رسميت شناخته و يا در غير 
  :به اين مضمون را امضاء كنند

ـ   « اي را كـه   رسـمي ة ما امضاء كنندگان ذيل طـرح منـدرج در بياني
سرپرست هيئت نظامي بريتانيا قصد دارد منتشر كند مورد بررسي قرار 

ـان در   . ايم داده ما نسبت به شناسايي حاكميت مقامات دولـت آذربايج
عالوه . الوجوه تمايل نداريم ه هيچوجه منزور ب باغ يا زنگه قرهة محدود

شود،  منطقه تشكيل مية بر اين حاضر نيستيم در شورايي كه براي ادار
كنيم كه از سـوي سرپرسـت هيئـت     تأييد مي. عضويت داشته باشيم

نظامي بريتانيا به ما اطالع داده شده است كه هرگونه اقدام خصمانه 
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برضد دولت بريتانياي كبيـر   بر ضد دولت آذربايجان به مثابه اقدامي
توانيم تضمين كنيم كه انتشار اين درخواست  ما نمي. تلقي خواهد شد

  ».در مناطقي كه عازم بدان هستيم، چه تأثيري خواهد گذارد
ي چريك اظهار داشتند كه صرفاً سربازهايي هستند ها فرماندهان گروه

راي تصـميم  كه موظف به دفاع از وارندا، خاچن، ديـزاق و جرابـرد كـه بـ    
بدين ترتيب آنان تعهدنامه را . گيري پيرامون مسائل سياسي اختياري ندارند

ارمني شوراي باكو كه ة سرگرد مونك ميسون از دو نمايند. امضاء نكردند
گراسيم بااليان و . همراه خود به شوشا آورده بود، خواست تا وساطت كنند

كه براي تسكين خاطر نگران  لئون زارافيان به ژنرال تامپسون قول داده بودند
با اين حال آنان چندي بعد . هموطنان خود از هيچ اقدامي فروگذاري نكنند

سرگرد نيز با خشم دستور داد آنها را در يك . از طرح بريتانيا انتقاد كردند
اهالي شوشا بازار  ،در اعتراض به اين عمل. پوش قرار داده و تبعيد كنند زره

طيل كرده و در مقابل مقر هيئت نظامي بريتانيا گـرد  هاي شهر را تع و مغازه
مبني بر بازگشت تبعيديان آرام شـدند ولـي    ها مردم با قول انگليسي. آمدند

   .اين قول عملي نشد
و هرانـد  ) اسـقف شوشـا  (اسـقف واهـان    ،بـاغ  فوريه شوراي قره 24در 

تا بـا  را به تفليس اعزام كرد ) باغ يكي از اعضاي شوراي قره(باگروتوريان 
نويس طرحي را جهت تأسيس  آنان پيش. ژنرال فارستير واكر مذاكره كنند

يك تشكيالت مياني ارائه دادند كه براساس آن پيشنهاد شده بود، شـوراي  
و  ها مسلمان و با توافق متقابل ارمنيان و آذري 3ارمني،  7مختلطي مركب از 

نظامي انگليس  سرپرست هيئت. اي از هر دو جمهوري تشكيل گردد نماينده
ــه عنـوان سرپرســت افتخـاري حكومــت تعيـين شــود       وي . در شوشـا نيـز ب

دار گشـته و از حـق وتـوي هريـك از      بايست تنظيم امور شورا را عهده مي
عالوه بر آن فرماندار انگليسي در تمـام  . تصميم هاي شورا برخوردار باشد

را نظـارت   ناظراني منصوب داشته و نقل و انتقال نظـامي  ،نقاط استراتژيك
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بـاغ   نماينـدگان شـوراي قـره   . شـد  زور نمي اين ترتيبات شامل زنگه. كرد مي
تقاضا كردند كه اين پيشنهاد به دولت و ستاد فرماندهي ارتش بريتانيا تسليم 

هايي از اين اسناد را به مقر فرماندهي نيروهـاي   باغ نسخه شوراي قره. گردد
سون خواست كه مـانع از اسـتقرار   انگليسي در باكو فرستاده و از ژنرال تامپ

شورا طرح پيشنهادي ة به گفت. باغ كوهستاني شود مقامات آذربايجاني در قره
توانست به عنوان حـل و فصـل موقـت     ي ذيل ميها حل و يا هر يك از راه

  :مسئله از سوي ارمنيان پذيرفته شود
ـاد -2باغ كوهستاني به ارمنسـتان   انضمام قره -1  ـاختار اداري  ة اع س
ـاني در     رهق ـاي عثم -3   1918باغ به صورت پيش از هجـوم نيروه

ـاغ كوهسـتاني   انتصاب يك فرماندار كل انگليسي بر كـل قـره   ـا  . ب ب
ـ  تأسيس اين فرمانداري كل قره نشـين و   مسـلمان ة باغ  به دو منطق

  . نشين تقسيم شود كه هريك داراي خودفرماني داخلي باشند ارمني
تواند  مي ها ت كه تنها طرح اوليه انگليسيژنرال تامپسون تنها اظهار داش

وي تقاضا كرد كه ارمنيان  1919در اوايل مارس . صلح را تضمين كندة اعاد
پـس از  . يك هيئـت نماينـدگي جديـد انتخـاب كننـد      ،باغ براي گفتگو قره

بـاغ بـه    هيئت ارمنيان قره ،ي سرگرد مونك ميسونها اعمال نظرها و دخالت
در  1.باغ عازم باكو شد نظريان رئيس شوراي قرهسرپرستي اصالن ملك شاه 

ارمنستان با ژنرال تامپسون تماس گرفته و ة مارس تيگرانيان وزير خارج 11
بـه معنـاي نقـض     ،آذربايجـان ة اظهار كرده بود كه هر گونه اقدام يكجانبـ 
بـاغ در   او يادآور شده بود كه قره. دستورالعمل كنفرانس صلح خواهد بود

ختي از آزادي خويش دفاع كرده و اينك نيز خـود را  طول جنگ با سرس
هرگونه تالش آذربايجان بـراي  . كند بخشي از جمهوري ارمنستان تلقي مي

دنبـال خواهـد   ه هايش، بدون  ترديد نتايج وخيمي ب اعمال قهرآميز خواسته
نخست فرمانـداري   ،بايد براي شروع مذاكراتي سازنده از اين رو مي. داشت

                                                 
 .ر اين زمان سرهنگ شاتلورث فرماندهي نيروهاي انگليسي در باكو را بر عهده داشتد.  1
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   .باغ كوهستاني لغو گردد رهقة الاقل دربار
باغ با سـرهنگ   هيئت نمايندگي ارمنيان قره يهمزمان با آغاز گفتگوها

مارس به ايروان سفر كرد و به الكساندر  27شاتلورث، ژنرال تامپسون نيز در 
ــري   ــاز اعضــاي حــزب داشناك(خاتيســيان كفيــل نخســت وزي و ) وتيونس

تواند بدون اتكاء  باغ نمي قره ارمنستان اظهار كرد كهة تيگرانيان وزيرخارج
به مواد غذايي و كاالهايي كه از طريق اوالخ از خط آهن باتوم بـه بـاكو   

بـاغ مسـير    از آنجا كه بين ايـروان و قـره  . شد، به حيات ادامه دهد تأمين مي
تنها حاكميت موقت آذربايجان براي منطقه  ،مستقيم مناسبي وجود نداشت

   1.مي را تضمين كندتوانست تأمين مايحتاج عمو مي
كنـدي   او حاضر شد قول دهد كه واحدهاي نظامي آذربايجان از خـان 

زور نيز  زنگه. يعني اجازه نداشته باشند كه در شوشا مستقر شوند. فراتر نروند
عـالوه بـر آن دكتـر    . شد باغ تلقي نمي اداري فرمانداري قرهة بخشي از حوز

قـرار گرفتـه و كليـه    خسروبيگ نيز تحـت فرمـان سـرگرد مونـك ميسـون      
بايست از سوي مقامات نظـامي انگلـيس مسـتقر در     تصميمات مهم وي مي

توانست يكي از صاحب منصبان  دولت ارمنستان حتي مي. شوشا تأييد گردد
مپسون در تا  .عنوان افسر رابط به هيئت نظامي انگليس اعزام كنده خود را ب

باغ و  ي آذربايجان از قرهپاسخ به درخواست خاتيسيان مبني بر خروج نيروها

                                                 
باغ به همان اندازه كه از نقطه  قره« :گويد ريچارد جي هوانسيان محقق ارمني در اين باره مي.  1

باغ مرز  قره. نيز اهميت داشت ها نظر استراتژيك براي ارمنيان مهم بود، براي آذربايجاني
گرفـت، آذربايجـان را در    لطي بود كه اگر در اختيار قدرت ديگـري قـرار مـي   طبيعي مس

يكي از داليلي كه در پيوند ايالت گنجـه بـا آذربايجـان    . داد موقعيتي آسيب پذير قرار مي
شد  ي اساسي آن خطه بسوي شرق يعني باكو متصل ميها شد، آن بود كه اكثر راه عنوان مي

مين مايحتاج خود تا حدود زيادي با باكو أباغ براي ت ن قرهارمنيا. و نه بسوي غرب و ايروان
نفتي و تشكيالت تجاري ة متكي بودند و هزاران نفر از آنها بصورت فصلي يا دائم در حوز

. بيات، كاوه و بهنـام جعفـري  : منبع  ».باكو كه سريعاً روبه گسترش بود، اشتغال داشتند
  48ص . همان
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موقت منطقه توسط مقامات انگليسي اظهار داشت كه افسران انگليسي ة ادار
او ة به عقيد. باغ به وجود خسروبيگ نياز مبرم دارند براي كمك به مردم قره

در صورت انتصاب رسمي دكتر خسـروبيگ و تفـويض مسـئوليت تـأمين     
همچنين . يابد مومي فوراً سامان ميمايحتاج عة ي مردم  به او، تهيها نيازمندي

باغ بـه معنـاي تثبيـت حاكميـت دائمـي       تأسيس يك فرمانداري كل در قره
   .آذربايجان بر آن منطقه نيست

 ها هنگامي كه مذاكرات در باكو ادامه داشت، هيئتي از طرف انگليسي
زور را به  به گروس رفته و از ژنرال آندرانيك خواستند تا زنگه ها و آذري

خـوبي بـا مقامـات    ة آندرانيك نيز كـه ميانـ  . لت آذربايجان واگذار كنددو
آوريل زمام  2ايروان نداشت و از حوادث بعد از جنگ دلسرد شده بود، در 

ــدگان جمهــوري آذربايجــان ســپرده و راهــي    امــور زنگــه ــه نماين زور را ب
يكي  1زور را نيز گارگين نژده سازماندهي امور دفاعي زنگه. اچميادزين شد

گفتگوهـاي هيئــت  . از رهبـران واحـدهاي چريـك ارمنـي برعهـده گرفـت      
در آوريل  3شاتلورث در. اي نداشت باغ در باكو نتيجه نمايندگي ارمنيان قره

  :كرد اي اعالم هبياني
و  2زور، جبرائيل فرماندهي انگليس به تمام اهالي مناطق شوشا، زنگه«

  :دارد جوانشير اعالم مي
خود دكتر  1919ة ژانوي 15مورخ ة اس مصوبدولت آذربايجان براس -1

ـاري   سلطانوف را به فرمانداري كل منصوب كرده و مشاراليه از همك
  .كامل فرماندهي انگليس برخوردار است

ـا  اي مركب از ارمنـي  نفره 6مطابق با قوانين موجود، شوراي  -2 و  ه
ـالي در     ي قابل براي رسيدگي بـه خواسـته  ها مسلمان ـام اه ـاي تم ه
  .ري كل تشكيل خواهد شدفرماندا

                                                 
 1957مرگ . نخجوان 1886زايش . وتيونسعضو حزب داشناك گارگين نژده ترهاروتيونيان.  1

 سيبري
) ايـروان  -باكو(آهن محمودلو  كيلومتري ايستگاه راه 14كيلومتري باكو و  323جبرائيل در .  2

 . قرار دارد
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تواند به عنوان فرمانده  يك افسر از هيئت نظامي انگليسي نيز مي -3
  .انگليسي به عضويت شورا درآيد

ة تأمين حقوق كارمندان و ديگر مخارج فرمانـداري كـل برعهـد    -4
  .داري آذربايجان است خزانه

كنفـرانس  ة حل و فصل نهايي تمام مسائل مورد اختالف برعهد -5
  .خواهد بود) پاريس(صلح 

ـامي در   -6 هيئت نظامي انگليس قبالً از هرگونه نقل و انتقاالت نظ
  .فرمانداري كل مطلع خواهد شدة محدود

گردد  فرماندهي انگليسيي با صدور اين متحدالمĤل، خاطر نشان مي -7
ـايف      براي آنكه فرماندهي كل بتواند به نحـو  كامـل در اجـراي وظ

م و قانون در فرمانداري كل موفـق شـود،   محوله و از جمله حفظ نظ
كليه مقررات و فرامين صادره از سوي فرمانداري كل و دواير تابعه آن 
بايد بدون كوچكترين مخالفتي اجرا شود و فرماندهي انگليسي از تمام 

  ».كند اقدامات قانوني آن كامالً حمايت مي
» م بالشرطتسلي«دستور ،ارمنستانة آوريل تيگرانيان وزير خارج 16در 

ة به سلطانوف را غيرقابل تحمل توصيف كرده و از نو اظهار داشت كه ادار
باغ توسط افسران انگليسي، مانع از مصـائبي خواهـد شـد كـه در      موقت قره

متعاقباً در اين زمـان  . الجرم پيش خواهد آمد ها صورت تسلط آذربايجاني
دنـد، بـه منـاطق    بر در شوشا بسر مي 1918ي ارمني كه از دسامبر ها چريك

ژنرالي ة آوريل به درج 19سرهنگ شاتلورث كه در  .خود فراخوانده شدند
باغ  پنجم ارمنيان قرهة باغ تقاضا كرد كه كنگر ارتقاء يافته بود، از شوراي قره

آوريل  23در . را تشكيل دهد تا او بتواند نظراتش را براي آنان توضيح دهد
او و دكتـر  . نجم آغـاز بكـاركرد  پـ ة او وارد شوشا شد و همـان روز كنگـر  

سلطانوف در جلسات كنگره سخنراني كرده و وعده دادنـد كـه حقـوق و    
ژنرال اظهار داشت كه در صـورت قطـع   . امنيت ارمنيان محترم خواهد بود

هاي شرقي و خط آهن حياتي اوالخ كه به  باغ كوهستاني از جلگه ارتباط قره
او به كنگره . روند باغ از ميان مي تفليس متصل بود، ارمنيان قره -محور باكو

ة آوريـل كنگـر   25در  .حكم كرد كه منطقه را به سلطانوف تحويل دهـد 
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   :پنجم اعالم كرد
ـاالخص    ها درتمام اقداماتي كه ترك« برضد ارمنيان به طور كلـي و ب

ـا    ها اند، آذربايجاني باغ مرتكب شده ارمنيان قره همدست و متحـد آنه
ن از تهاجم نيروهاي عثماني به قفقاز استقبال آذربايجا. بوده و هستند

نمود، از خيانت و خرابكاري مضايقه نكرد و هنوز هم اميدوار است كه 
روزي بازگردند و ارمنيان را تحت تحريم اقتصادي و اذيـت و   ها ترك

نهب و غارت حتي در هنگامي كه نماينـدگان قـدرت   . آزار قرار دهند
   ».دارند كماكان ادامه يافته است بريتانيا براي حراست از ما حضور

اظهـار داشـت كـه جريـان      ،اقتصـادي مسـئله  ة كنگره در پاسخ به جنب
وقفه و مطمئن كاال براي رفاه و آسـايش كـل قفقـاز مهـم اسـت و ايـن        بي

مورد سوءاستفاده قرار  ها موضوع نبايد در توجيه استبداد رأي آذربايجاني
باغ محروم نخواهند شد  ي خود در قرهدامداران آذري از مراتع تابستان. گيرد

كنگـره  . به دفاع از حق و حقوق خويش وادار گردند ها مگر آن كه ارمني
تواند براي ارزيابي اين پاسخ  پيشنهاد كرد كه فرمانده نيروهاي انگليسي مي

  :دست به همه پرسي بزند
ـا بـر اراده راسـخ كـل     « تصميم مجمع پنجم مبني بر عدم تسليم م

نـدگان ايـن مجمـع    ياي كه نما باغ استوار است، اراده رهي قها ارمني
توانند  توانند برخالفش عمل كنند چرا كه اعضاء اين مجمع نمي نمي

ـان بـر قـره      ـاغ   مسئوليت عواقب ناشي از تحميـل حاكميـت آذربايج ب
  ».كوهستاني را قبول كنند

باغ با شكسـت مواجـه    شاتلورث نيز اعالم كرد اينك كه سفر او به قره
 26او در . توانـد مـانع از اقـدامات آذربايجـان شـود      است، ديگـر نمـي   شده

آوريل به باكو بازگشت و دو روز بعد فتحعليخان خوييسكي نخست وزيـر  
آذربايجان به جمهوري گرجستان و نمايندگان متفقـين در بـاكو و تفلـيس    

هـاي مسـلح ارمنـي بـر واحـدهاي نظـامي        اطالع داد كـه گروهـي از دسـته   
باغ وحشـيانه يـورش    كندي و عسكران و ديگر نقاط قره ر خانآذربايجان د

آميـز بـراي    اند و دولت آذربايجان با توجه به اين اقـدامات تحريـك   آورده



 311     روسيه 1917باغ پس از انقالب  قره 

 

جمهوري . است  تصميمات مقتضي اتخاذ كرده ،نظم و قانون در منطقهة اعاد
آذربايجان همچنين اعالم كرد تنها در صورتي روابط سياسي آذربايجان و 

زور،  بـاغ، زنگـه   خود گيرد كه مناطق قرهه تواند حالت عادي ب ان ميارمنست
اردوباد، جلفا، نخجـوان، شـرور، سـورمالو و وردي بـازار تحـت حاكميـت       

   .آذربايجان قرار گيرد
هـاي   بـاغ بـه جلگـه    ي قرهها با بستن راه ،دكتر سلطانوف از ماه آوريل

كه ژنرال شاتلورث هنگامي . اقتصادي منطقه را آغاز كردة اطراف، محاصر
در شوشا بود، يكـي از نماينـدگان غيـر رسـمي ارمنسـتان بـه نـام ميكائيـل         

 29در . با موافقت ژنرال تامپسون براي مذاكره وارد شوشا شـد  ،آرزومانيان
باغ را به فرمانبرداري  آوريل شاتلورث از آرزومانيان خواست تا ارمنيان قره

مه به  5در  ،باغ همعقيده بود ان قرهمتقاعد كند ولي چون آرزمانيان با ارمني
  .باكو تبعيد شد

آوريل ژنرال ميلن فرمانده نيروهاي انگليسـي موسـوم بـه سـپاه      30در 
او حاضر شـد طـرح خاتيسـيان را مبنـي     . به ارمنستان سفر كرد ،درياي سياه

مورد بررسـي قـرار    ،باغ توسط مقامات نظامي انگليس سرپرستي موقت قره
رهبران ارمني خواستند در مورد اخبار مربوط به تبعيد  دهد ولي هنگامي كه
باغ پرسش كنند، ژنـرال مـيلن از هرگونـه گفتگـوي      چند نفر از ارمنيان قره

   .ديگر در اين باره سرباز زد و مسئله را به ژنرال تامپسون واگذار كرد
شـاهزاده هوسـپ آرغوتيـان را بـه عنـوان       ،چندي بعد دولت ارمنستان

ژنرال شاتلورث نيـز در مـاه مـه    . باغ اعزام كرد به قره ،ودرسمي خة فرستاد
او از آرغوتيان خواست رسماً اعالم دارد كه دولت ارمنستان . وارد شوشا شد

آرغوتيـان  . اسـت   بـاغ موافقـت كـرده    با حاكميت موقت آذربايجان بر قـره 
زور بخواهـد كـه بـا     بـاغ و زنگـه   نپذيرفت ولي او حاضر بود از ارمنيان قـره 

داران مسـلمان بـه    رمـه ة مات انگليسي همكاري كرده و مانع كوچ ساليانمقا
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زور برد تا وي به  شاتلورث او را با خود به زنگه. مراتع مناطق مزبور نشوند
ارمنيان توصيه كند كه از سلطانوف تبعيـت كننـد ولـي هنگـامي كـه وارد      

و مـه بـه بـاك    19اي روبرو شد كه در  با چنان واكنش خصمانه د،گروس ش
پـس از بازگشـت    .آرغوتيان نيز چند روز بعد راهـي ايـروان شـد   . بازگشت

  . باغ اعزام كرد ژنرال به باكو، آذربايجان نيروهاي بيشتري را به قره
باغ را احضار  رهبران ارمني قره ،ژوئن سرگرد مونك ميسون 2در روز 

هـا  كرد و به اطالع آنان رسانيد كه ژنرال شاتلورث خواستار تعهد كتبي آن
هيچيـك از آنـان اجـازه    . مبني بر عدم مداخله در امور سياسي شـده اسـت  

نداشتند بدون امضاي راديوگرام رسيده، مقر هيئت نظامي انگليس را ترك 
 ،اف صبح روز بعد واحدهاي نظامي آذربايجان به دستور دكتر سلطان .كنند

استند باغ خو نشين شوشا را در محاصره گرفته و از شوراي قره بخش ارمني
 4با رد اين درخواست، نيروهاي آذربايجـاني در  . ارك شهر را تسليم كند

سـرگرد مونـك   . ژوئن عمليات خود را آغاز كردند و درگيري آغـاز شـد  
ميسون از طرفين خواست دسـت از تيرانـدازي برداشـته و اجـازه دهنـد تـا       

ا ولي سلطانوف پيشنهاد سـرگرد ر . نيروهاي انگليسي بين آنها مستقر شوند
بـاغ و   نپذيرفت و تنها شرط پايان مخاصمه را دستگيري اعضاي شوراي قره

ابـالغ آخـرين   ة سرگرد نيز اعضاي شورا را بهان. تسليم آنها به او ذكر كرد
چون احتمال نيرنگ . دستورالعمل ژنرال شاتلورث به مقر هيئت احضار كرد

محـل ديگـر    شد تنها سه نفر از اعضاي شورا نزد سرگرد رفته و از داده مي
  . سرگرد دستور تبعيد آنان را صادر كرد. اطالعي كردند اظهار بي ءاعضا

حضـرت   به نام دولـت اعلـي   ،هنوز چندساعت نگذشته بود كه سرگرد
پادشاه بريتانيا اعالم كرد تمام نيروهاي درگير مواضع خود را به واحدهاي 

لـي نيروهـاي   دستور را اجرا كردنـد و  ها ارمني. نظامي انگليس تسليم كنند
بيـگ   ژوئـن سـلطان   5صـبح روز  . آذربايجاني در مواضع خود باقي ماندند
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سـوار بـه يـك     2000سلطانوف برادر دكتر خسروبيگ سلطانوف با حدود 
ند هجوم برد  و كَ نام خايباليه كيلومتري شوشا ب 3نشين در  روستاي ارمني

و نيز مورد لسپس روستاهاي كركه جان، بهلول و جميل. آنجا را چپاول كرد
او اعالم كرد كه افزايش واحدهاي نظـامي آذربايجـان   . يورش قرار گرفتند

داران مسلمان به مراتع تابستاني  دردسر رمه باغ براي تضمين عبور بي در قره
در . با اين حال ارمنيان بر دامداران آتـش گشـوده بودنـد   . منطقه بوده است

   .دنشين به آتش كشيده شدن روستاهاي ارمنية نتيج
يك گروهان از نيروهاي آذربايجان به همراه افسـران   1919ژوئن  7در 

خبر . باغ، پادگان ارمني شوشا را تصرف كردند هيئت نظامي انگليس در قره
با واكنش شديد ارمنستان و گرجستان و نمايندگان آمريكا  ،باغ حوادث قره

بـه اوضـاع    در ايروان و تفليس تظاهراتي در اعتراض. در  منطقه روبرو شد
يك هفته بعد بنجامين مور يكـي از مسـئولين آمريكـايي    . باغ انجام شد قره

كمك رساني به جنوب روسيه، هيئتي مركب از ناظران آمريكايي را جهت 
او سپس به مقامات نظامي مافوقش در پاريس . بررسي اوضاع به شوشا برد

  :گزارش داد
ـا  حل انگليسي راه« ـاغ   مبنـي بـر واگـذاري قـره     ه زور بـه   و زنگـه ب

آميزي منجر شده است كه اعتبار  چنان شكست فاجعهه ب ،ها آذربايجاني
ـاز خدشـه    ـاني كـه    . اسـت   دار كـرده  متفقين را در سراسـر قفق ـا زم ت

نـوعي بـرآورده   ه در مورد اين نواحي ب ها هاي مشروع ارمني خواسته
  ».نشود، صلح در قفقاز حكمفرما نخواهد شد

از هيئـت نماينـدگي    ،در تفلـيس و شوشـا   آمريكايية ي خيريها گروه
را بـه اخـراج عوامـل و     هـا  اياالت متحده در پاريس خواستند كه انگليسي

. بـاغ متقاعـد سـازد    زور و قـره  افسران عثماني از ارمنسـتان و از جملـه زنگـه   
در موقعيت « :اظهار داشت ،هوكراي دوليتل نايب كنسول آمريكا در تفليس

پشتيباني نظامي باشد، جز پروار كردن قربانيان كنوني كمك رساني كه فاقد 
دكتر خسروبيگ بـه   ،در اين زمان ».كشتارهاي بعدي حاصل ديگري ندارد
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  . باكو احضار شد
جانشين ژنرال تامپسون شده بود،  1919ة ژنرال نورتون كري كه از ماه م

شخصاً به هيئت وزيران ارمنستان اطمينان داد كه سلطانوف و ديگر مقصرين 
باغ اعزام  هيئت انگليسي كه براي بررسي وضع قره. اند باغ عزل شده قره قعةوا

شده بود، تأييد كرد كه سلطانوف نيروهاي غيرمنظمي را در اطراف شوشا 
سرگرد كالتربـاك سرپرسـت   . مستقر كرده و از وجودشان بهره گرفته بود
دد توانست مانع از خونريزي گر هيئت تحقيق گزارش داد كه سلطانوف مي

برخي از نمايندگان ارمني مجلس . رو بايد مورد مؤاخذه قرار گيرد و از اين
. مشـابهي مطـرح كردنـد   ة تازگي بازگشته بودند، نظريه آذربايجان نيز كه ب

نشاني دال بر عملكرد غيرقـانوني  «ولي اكثريت مسلمان مجلس مقرر داشت 
سـروبيگ  دكتـر خ  ،در اواخـر مـاه ژوئـن    ».شـود  فرماندار كل مشاهده نمـي 

ديگر سرشناس ة سلطانوف به شوشا بازگشت و از اسقف واهان و چند چهر
باغ را بـه تشـكيل يـك مجمـع ديگـر متقاعـد        شوشا خواست تا شوراي قره

  . سازند
ژوئـن در روسـتاي شوشـي كنـد      29بـاغ در   ششم ارمنيـان قـره  ة كنگر

ف، يكي از وبيگ  شفيع بيگ رستم. در نزديكي شوشا تشكيل شد) شوش(
گويان دولت آذربايجان به نمايندگان كنگره قول داد كه دولت متبوع سخن

بـراي نخسـتين بـار     ها ارمني. باغ اتخاذ كند اي در قبال قره دوستانهة وي روي
دكتر سلطانوف  .براي گوش دادن به سخنان طرف مقابل تمايل نشان دادند

از  ششم نيـز هيئتـي مركـب   ة عنوان مشورت بيشتر به باكو رفت و كنگره ب
ة آراماسيس تردانيليان، گراسيم خاچاطوريان و روبن شاه نظريان را براي ادام

ي ها خاچاطوريان در بين راه توسط يكي از گروه. گفتگوها به باكو فرستاد
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    1 .ديگر به باكو رسيده و گفتگوها آغاز شدة راهزن كشته شد ولي دو نمايند
اء خودفرمـاني اداري و  باغ حاضر است در از آنها اظهار داشتند كه قره

دولـت  . فرهنگي كامل با حاكميت موقت آذربايجان بر منطقه موافقت كند
آذربايجان نيز مي بايست تعهد نمايد كه از انتصاب مقامات غير ارمنـي در  

زور و خلـع سـالح    منطقه، ادعاي حاكميت دائم برآنجا، اعزام قواء به زنگه
بايجان به رياست نصيب بيگ دولت آذر. ارمنيان آن سامان خودداري كند

جانشين دولت فتحعليخان خوييسـكي   1919كه در آوريل ( ليبيگ يوسف
اين پيشنهادها را با اصـالحاتي پـذيرفت ولـي نماينـدگان ارمنـي      ) شده بود

مـتن  . باغ موكـول كردنـد   هفتم ارمنيان قرهة امضاء آن را به تصويب كنگر
شوراي . ه شوشا فرستاده شدتوافقنامه توسط دكتر سلطانوف و شاه نظريان ب

باغ اين متن را غيرقابل پذيرش تشخيص داده و نرسس نصيبيان را به باكو  قره
از وي . اعزام كرد تا شايد آذربايجان را به پذيرش متن اوليه متقاعـد سـازد  

ارمنستان در باكو نيز مشـورت  ة خواسته شد كه با تيگران بيگزاديان نمايند
   .كند

كنـد   باغ در روسـتاي شوشـي   هفتم ارمنيان قرهة اوت كنگر 12در روز 
اي در محكوميت قتل گراسيم خاچاطوريان و  در آغاز قطعنامه. تشكيل شد

دو نفر از نمايندگاني كه از جرابرد به كنگره اعـزام شـده بودنـد، تصـويب     
سرپرستي اسـقف  ه سپس كنگره درخواست گروهي از ارمنيان را ب. گرديد

دكتر سـلطانوف از اعـزام   . نگره به شوشا رد كردواهان براي انتقال محل ك
اوت به كنگره اولتيماتوم  14از اينرو در  ،نمايندگاني به كنگره نتيجه نگرفت

زور ه ساعت طرح دولت آذربايجان را نپذيرند، ب 48داد كه اگر در عرض 
در اين هنگام نصيبيان نيز از باكو بازگشته . مجبور به پذيرش آن خواهند شد

                                                 
در همين زمان وزارت جنگ انگليس اعالم كرده بود كه قصد دارد نيروهايش را از كـل  .  1

 .ونك ميسون نيز در ماه ژوئن به هندوستان منتقل شدسرگرد م. قفقاز فراخواند
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سفير . ورد كه امكان هيچگونه كمكي از جهان خارج وجود نداردو خبر آ
بايست به فكر خود  باغ خود مي ارمنستان در باكو نيز پيغام داده بود كه قره

اقدامات دفـاعي كنگـره نيـز از وخـيم بـودن وضـعيت نظـامي        ة كميت. باشد
   .گزارش داد

با سلطانوف نفر از اعضايش اختيار داد كه  15باغ به  سرانجام شوراي قره
باغ در  در ماه اوت مقرر شد كه تا تعيين تكليف نهايي قره. به توافق برسند

كنفرانس پاريس و برجاي ماندن تشكيالت اداري شوراي ارمنيان در منطقه، 
ــه  شـود    ــدگي   1919اوت  22در . حاكميـت آذربايجـان پذيرفت هيئـت نماين

بـاغ امضـاء    را بر قـره سند تنفيذ حاكميت موقت آذربايجان  ،باغ ارمنيان قره
گپگا كالنتريان به عنوان معاونت امور مدني و سه ارمني ديگـر بـه   . كردند

سـلطانوف اعـالم كـرد    . عنوان اعضاي شوراي مورد توافق برگزيده شـدند 
ها گشوده شد و  جاده. باغ آغاز شده است عصر جديدي در زندگي مردم قره

   .تحريم اقتصادي پايان پذيرفت
به تالش متفقين براي تقسيم قلمـرو   ،ر جنگ جهانيشكست عثماني د
ي ترك مانند عناصر برجاي ها چند تن از شخصيت .اين امپراتوري انجاميد

بـازرس  (اتحاد و ترقي و نظامياني چون مصطفي كمال پاشا ة مانده از كميت
بكر يك نهضت مقاومت اساسي را  و ژنرال كاظم قره) كل سپاه نهم عثماني

سـازمان  ) كه به اشغال متفقين درنيامده بـود (آناتولي  ي خاوريها دربخش
. هر وسيله ممكن از كشور محافظت نماينده آنان در تالش بودند تا ب. دادند

چنـدي   .افتادنـد  هـا  در اين راستا آنان به فكـر كمـك گـرفتن از بلشـويك    
 هـا  كماليسـت . نگذشت كه انورپاشا وزيرجنگ سابق عثماني به مسكو رفت

قصد  ،كشور روبرو بودندة كه با خطر تجزي) في كمال پاشاطرفداران مصط(
ه يي در جهت اعالم آنـاتولي بـ  ها  داشتند با توسل به شوروي و تبليغ برنامه

ي خود كمك ها جنگة براي ادام ها شوروي، هم از روسة عنوان يك منطق
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   1 .بگيرند و هم متفقين را با خطر بلشويسم بترسانند
ارتش عثماني با يكي از رهبـران  ة سر بازنشستبهاسيد اف 1919در اواخر 

 هـا  درنـگ بـا بلشـويك    كول استانبول به باكو رفت و بـي  انجمن مخفي قره
مركـزي حـزب   ة كميتـ ة بـا نماينـد   مـاده  15اي در  او معاهده. تماس گرفت

كـه درآن امكـان   (كمونيست قفقاز منعقد كـرد كـه هـدف از آن قـرارداد     
نه تنها تحكيم ) بيني شده بود دفاع پيش وحدت و اتحاد به هنگام تهاجم و

ي انقالبـي در  هـا  مبارزه عليه امپرياليسم اروپايي، بلكه حمايـت از حركـت  
گرايـان تـرك از    ملّـي . داخل كشور مورد نظر قرارداد نيز منظور شده بـود 

ي غربـي  هـا  شدند تا جهان اسالم را بر ضـد قـدرت   طريق بهاسيد متعهد مي
ر مناطق تحت نفوذ خود توسعه دهند در عوض برانگيزند و كمونيسم را د

از يك سو تسليحات، مهمات و پول به آنها رسانده و از سـوي   ها بلشويك
ــدتي ملـل مسـلماني را كــه بـه مبـارز        ضــد ة ديگـر اسـتقالل سياسـي و عقي

   .كردند امپرياليستي پيوسته بودند، تضمين مي
بـه  ) انورپاشـا  عموي ژنرال(با سفر دكتر فؤاد ثابت و ژنرال خليل پاشا 

باكو مقدمات كار فراهم شد و دو طرف توافق كردند تا حزب كمونيسـت  
تـرين مسـير جهـت     بـراي ايجـاد مناسـب    .تشكيل شود 1920تركيه در بهار 

ارتباط مستمر و ارسال تجهيزات نظامي از شوروي براي مصطفي كمال پاشا 

                                                 
دولت آذربايجان كوشش نمود تا حاكميت خـود را بـر    1919اوت  22پس از امضاء سند .  1

اسماعيل آقا آقا  فرماندهي ژنرال عليه زور ايفاء نمايد از اين رو نيروهاي آذربايجان ب زنگه
و ژنرال اديگاروف از يك سو ) اكوب 1943مرگ  -قازاخ 1865زايش (لينسكي خشياوغلو 

. زور را مورد حمله قرار دادند زنگه ،و نيروهاي عثماني به فرماندهي سرهنگ خليل بيگ
كردند و از سـوي ديگـر دراسـتمات     ارمنيان به فرماندهي ميشا ايشخانيان ايستادگي مي

) ستونبو 1956مرگ . ايگدير 1881زايش . وتيونساز اعضاي حزب داشناك) (درو(كانايان
مقدمات  ،زور آمد تا ضمن تحكيم مواضع ارمنيان يكي از رهبران چريك ارمني نيز به زنگه

 .باغ را فراهم كند حمله به قره
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قـرار شـد     1 .زورـ نخجوان مورد توجه قرار گرفت باغ ـ زنگه  نيز محور قره
و  هـا  ي قفقاز كه مانع پيونـد تـرك  ها مشكل استقالل و حاكميت جمهوري

كمال پاشا از طريق سركوب ارمنسـتان و ادغـام   ة ، طبق توصي بود ها روس
  .حل و فصل گردد آذربايجان در قلمرو روسيه شوروي 

اعضاي هيئت ايرانـي بـه رياسـت عليقلـي خـان مشـاورالممالك وزيـر        
صـمدخان ممتازالسـلطنه   . نس پاريس شركت كرده بودنـد خارجه در كنفرا

ي تاريخي الزم ها وزيرمختار ايران در فرانسه، ضمن تأكيد بر كسب آمادگي
براي مداخله در مواقعي كه از سرحدات ايران و قفقاز سخن به ميان خواهد 

  :آمد و اين كه
طوري نشود كه عنداللزوم اطالعات كافي از هر جهت، من جمله ... « 
ـا  ا ز حيث تاريخ و نژاد و زبان و جغرافي و مذهب و غيره و غيره مهي

  »..نشده باشد
طرف بود، انگلستان بـا حضـور آن در كنفـرانس     چون دولت ايران بي

ربيـع   4در » اعـزام ميسـيون بـه اروپـا    «هيئت بررسي مسائل . مخالفت داشت
در چارچوب پيشنهادهايي كه جهت طـرح   1918دسامبر  8/ ق1337االول 
هاي مرزي ايران در كنفرانس صلح تدوين كرد، توصيه نمود كه در  خواسته

حـداكثر تقاضـاهاي دولـت سـرحدات قبـل از      ...«حدود شمال غرب كشور 
ــ   گلســتان مــية عهدنامــ ــد متوســط ســرحدات قبــل از عهدنام ة باشــد و ح

تركمانچاي و حداقل در صورتي كه هيچ يك از دو تقاضاي فوق پذيرفته 
ه سرحدات ايران در متابعت رود ارس تا محل التقاي رود نشود، اين است ك

  ».كر و از آنجا تا مصب رود مزبور به بر خزر ممتد شود
ايـن هيئـت بـه محـض     . هيئت ايراني بعد از يك هفته راهي فرانسه شد

مدعيات «اي تحت عنوان  ، با انتشار رساله1919استقرار در فرانسه در ژانويه 
در مقام تبليغ و اعالن » مقدماتي صلح در پاريسايران در پيشگاه كنفرانس 

                                                 
 108همان ص . بهنام جعفرية ترجم.  1919-1902 راه انقالبرباكو چها. دومون، پل.  1
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هاي ايران به علت عدم شركت  هيچيك از خواسته. هاي ايران برآمد خواسته
ة اين در حـالي بـود كـه در اعالميـ    . رسمي هيئت ايراني مجال بحث نيافت

آمده بود، دولـت بريتانيـا    1919رسمي رياست وزراء ايران در باب قرارداد 
تعهدات رسـمي جداگانـه قـول داده كـه از تقاضـاهاي      مراسله و «طي يك 

   1.حمايت كند »مشروع مملكت در كنفرانس صلح 
دولـت شـوروي در تهـران    ة براوين نخستين نمايند 1918ة ژانوي 28در 

الغاي تمام معاهدات نامشروع كه ... « مستقر شده و ابراز تمايل نمودكه براي
دولت ضعيف و نجيـب ايـران   تزاري از ة دولت سرنگون شدة به زور سرنيز

دولت ايران به درست » .گرفته شده است، با هيئت دولت داخل مذاكره شود
اوت  12بختياري كه در ة السلطن دولت صمصام. بودن مواعيد او اميدوار بود

ة نسخ و الغاي كلي«الممالك شده بود، پس از اعالن  مستوفية جايگزين كابين
دولـت اسـتبدادي   ة رمشـروع يكصدسـال  معاهدات و امتيازات و مقاوالت غي

كـه بـه   ... «: وارد عمل شده و به تمام فرمانروايان كشور حكم كرد »..روس
حكام و مأمورين سرحدي، خاصه به رؤساء و سركردگان و خوانين ايالت 
و عشاير به طريق غيرمستقيم و سرّي دستور و تعليم بدهيد كه با تمام قوي 

ليه اراضي و قراء سرحدي ملك طلق خود در طول سرحدات جلو رفته، ك
مـأمورين و عمـال دولـت اسـتبدادي     ة دولت علّيه را كه در تصرف غاصبان

  » .سابق روس قرار گرفته بود، حقاً تصرف نمايند
طـي مـذاكراتي    ،ايرانة فيروز وزير خارجة الدول از سوي ديگر نصرت

خواسـتار  ) 1919اكتبر و نـوامبر  (كه در لندن با مقامات انگليسي انجام داد 
موافقت حكومت بريتانيا با برقراري روابط مستقيم ميان ايـران و جمهـوري   

او طـي  . آذربايجان و به رسميت شناخته شدن اين جمهوري جديد گرديـد 
                                                 

ايـران و جمهـوري   نگاهي به مناسـبات منطقـه اي   . توفان بر فراز قفقاز. بيات، كـاوه .  1
انتشـارات  . 1917-1921نخسـت اسـتقالل   ة آذربايجان، ارمنستان و گرجستان در دور

 178ص . 1380. تهران. وزارت خارجه
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اقامتش در پاريس با هيئت نمايندگي آذربايجان در كنفرانس صلح پاريس 
ي براي يها نامهمكاتباتي انجام داد و ) به رياست علي مردان توپچي باشيف(

ها آذربايجان قفقـاز را   او در اين نامه. بريتانيا نوشتة لردكرزن وزير خارج
جزء جدانشدني ايران محسوب كرده و خواستار اتحاد ايران بـا آذربايجـان   

  1.شد ولي بريتانيا موافقت نكرد
اي بـه مقامـات    ضمن ارسـال نامـه   ،اف چندي نگذشت كه دكتر سلطان

اكميت مطلق و بي قيد و شرط جمهوري آذربايجان ارمني حكم كرد كه ح
باغ را  اش، قره او تهديد كرد كه در صورت عدم پذيرش خواسته. را بپذيرند

طولي نكشيد كه نيروهاي مـنظم و غيـرمنظم   . با خاك يكسان خواهد كرد
اش را  فوريه خواسته 19باغ را محاصره كردند و سلطانوف در  آذربايجان قره
اعضـاي  . باغ تشكيل شد هشتم ارمنيان قرهة فوريه كنگر 28در  .تكرار كرد

گروهي مركب از فرماندهان نظامي و . كنگره دچار اختالف نظر شده بودند
دادنـد، بـا    را تشكيل مي) نفر 96(كه اكثريت نمايندگان كنگره  ها داشناك

مـاه حاكميـت غيرمسـتقيم دولـت     د تأكيد بر تجـارب تلـخ ارمنيـان از چنـ    
. اهان ايستادگي و عدم پذيرش اولتيماتوم سـلطانوف بودنـد  آذربايجان، خو

ي ارمنـي و  هـا  گروه ديگري از نمايندگان كنگره نيز كه بيشتر از بلشـويك 
سلطانوف را ة پذيرش خواست) نفر 50تا  45(قشر كاسب مسلك شهر شوشا 

نمايندگان گروه اول از شوشا بيرون رفته و با اسـتقرار  . دانستند مصلحت مي
   .ي شوشي مخالفت خود را نشان دادنددر روستا

هاي شـهر را   نخست دروازه ،وفنيروهاي سلطان 1920در اوايل مارس 
نشين بـود نيروهـايي    شوشا كه ارمنية در دست گرفته و سپس در باال محل

بـر آن شـد بـا تجهيـز      ،سلطانوف با تثبيت حاكميت بر شوشا. مستقر كردند
                                                 

براي آگاهي از اسناد دولتـي  . 222ص . همان. كمالي، حبيب اهللا: ك.براي آگاهي بيشتر ن.  1
ملحق شدن بـه ايـران    ي اهالي نخجوان و شرور و اردوباد برايها مربوط به درخواست

 206ص . كتاب چهارم. تاريخ معاصر ايرانة مجل: ك.ن
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. باغ را نيز يكسره كند يگر نقاط قرهاي، تكليف د وسيع تمام نيروهاي منطقه
بـاغ و   قـره ة پيشـتر مسـئل  . ارمنيان در ساير نقاط به ايستادگي پرداخته بودنـد 

ــراي اعــاد  ــتان ة ضــرورت تــالش ب ــه ارمنس ــزب  ة در كنگــر ،آن ب نهــم ح
مـورد بحـث قـرار گرفتـه و     ) 1919سـپتامبر   27(وتيون در ايـروان  سداشناك

باغ اعزام  به قره ،اهنگي عمليات نظاميآرسن ميكائيليان براي سرپرستي و هم
ة بـا كميتـ   ،باغي ساكن آمريكا بـود  ميكائيليان كه خود يك قره. د شده بو

يي كـه بـراي   هـا  تـالش . باغ اختالف نظر پيدا كرد در قره ها حزبي داشناك
باغ جريان  تدارك و هماهنگي يك قيام سراسري بر ضد آذربايجان در قره

  . داشت، با دشواري روبرو شد
هاي نظامي حزب داشناك در وارندا، خاچن، ديزاق و  با اين حال كميته

باغ را در  زمام امور قره ،جوانشير تصميم گرفتند تا طي يك شورش گسترده
ميكائيليان در نظر داشت كه عمليات را در عيد نوروز، يعنـي  . دست گيرند

ت نيروهـاي  قرار شد در پي آغاز اين عمليا. روز تعطيل اول بهار آغاز كند
در . 1بـاغ برسـانند   زور بـه قـره   درو نيز در عرض سـه روز خـود را از زنگـه   

                                                 
كندي در  در شب عيد نوروز سربازان و افسران آذربايجاني در خان: ماجرا از اين قرار بود.  1

ياغيان ارمني كه . سربازان بعلت خستگي زياد به خواب رفتند. حال جشن و سرور بودند
همزمان . شبانه زدندة سالح آماده بودند، دست به حمل در روستاهاي اطراف و مجهز به

اشغال عسكران موجب قطع ارتباط . گذرگاه مشهور عسكران نيز توسط ارمنيان اشغال شد
باغ حادثه را به اطالع مقامات باكو رسانيده و تقاضاي  والي كل قره. شد باغ و باكو مي قره

وسط ارمنيان محاصره شده و احتمال وي با لحني جدي اعالم كرد كه پادگان ت. كمك كرد
در صورت سقوط پادگان نيز . سقوط آن در صورت عدم اعزام نيروهاي كمكي وجود دارد

ابتـدا بخـش مهمـي از نيروهـاي موجـود      . افتـاد  باغ به دست ارمنيان مي قطعاً تمامي قره
از پس از يك درگيري شديد گذرگاه عسكران . آذربايجان فوراً به عسكران اعزام شدند

ي بلندتر ها ارمنيان عقب نشسته و در كوه. كندي آزاد گرديد ارمنيان پس گرفته شد و خان
نيروهاي آذربايجاني آنـان را تحـت تعقيـب قـرار دادنـد و ارمنيـان كـه در        . پناه گرفتند

كندي تحصن نموده بودند، توسط نيروهـاي آذربايجـان بـه محاصـره درآمدنـد و       كشيش
باغ شركت  يي كه در قيام قرهها و، ميكائيليان و ديگر داشناكدر. شورش به شكست انجاميد



 قره باغ نامه     322

 

بـاغ بـا    ش شـورش قـره  .ه 1299فـروردين   1920/3مـارس   23سحرگاه روز 
كندي، عسكران، ديزاق و ساير نقاط آغاز  عمليات واحدهاي ارمني در خان

أخير ولي اين شورش به علت قطع ارتباط ميان واحدهاي مختلف و تـ . شد
زور به شكسـت انجاميـد و نيروهـاي     حاصله در اعزام قواي كمكي از زنگه

شوشـا نـابود و اسـقف      كل بخـش ارمنـي  . سلطانوف بر اوضاع چيره شدند
بـه مرزهـاي آذربايجـان     هـا  طـولي نكشـيد كـه بلشـويك     .واهان اعدام شـد 

باغ، موجب شده بود كه نيروهاي آذربايجان متوجه آن  اتفاقات قره. رسيدند
ــد هـا  منطقـه شــده و پيشــروي بلشــويك   از جلســات  يدر يكــ. ســرعت ياب

 باغ تشكيل شده بود، قـارايف   نمايندگان آذربايجان كه در پي حوادث قره
  : بلشويك گفتة نمايند

هاي زنجيري است كه متفقين جهت خفه  باغ يكي از حلقه قرهة حادث«
ـا   آذربايجان قادر به قطع ا. اند كردن ما به دورمان پيچيده ين حلقـه ب
كه مدافع حقـوق   –بگذاريد ارتش سرخ . تكيه بر نيروي خود نيست

باغ را خاموش نمايد و سپس به  بيايد و شورش قره -ملل مشرق است
  ».جهت كمك به آناتولي بشتابد

ه بـ  ،سياسي گرجستان در اسـتانبول ة آوريل رتز خيالدزه نمايند 3روز 
ــادار دوروبـك (ديـدار كميسـر عــالي بريتانيـا در اسـتانبول      شــتافت و ) دري

لردكرزن در مالقات با هيئت نمايندگي ارمنستان  1 .درخواست كمك كرد
ضمن تشريح اقداماتي ) بوغوس نوبرپاشا، اسقف اعظم ايروان و آهارونيان(

                                                                                                
داشتند، شديداً مورد انتقاد گرفتند و بعدها اتهامات وارده منجر به يك تحقيق رسمي از 

 . وتيون شدسسوي ارگان قضايي حزب داشناك
اين  اند و گرفتهوالدي قفقاز، نوروسيسك و پطروفسك را  ها بالشويك«: ه بودگفتخيالدزه .  1

ـ . خطر واقعي وجود دارد كه پيشروي خود را به داخل ماوراء قفقاز ادامه دهند علـت  ه ب
يي كه آن حكومـت عليـه تاتارهـاي آن    ها سوء سياست حكومت ايروان در قراباغ و ستم

آذربايجان مجبور شده سربازانش را به قراباغ انتقال دهد و در نتيجه  ناحيه روا داشته، دولت
ـ    از مرزهاي شمالي طـرف  ه آن كشور در برابر واحدهاي بالشويك كه قصـد پيشـروي ب

 همـان ص  . كمالي، حبيب اهللا: منبع » .گردد خوبي حفاظت نميه جنوب را داشته باشند، ب
 127و 126
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عمـل  ه كه حكومت انگلستان براي ايجاد يك كشـور مسـتقل ارمنسـتان بـ    «
رفتار احمقانه و غيرقابل «ة با صراحت و شدت هرچه تمامتر دربار» آورد مي
كرزن  .ارمنيان در مرزهاي شمال شرقي ارمنستان، با آنان صحبت كرد» دفاع

  1 :آوريل به واردراپ نوشت 11در تلگراف 
ـال   ها مفصلي از تخطيات و ظلم و ستمة من سياه« ـاز س يي كه از آغ

ـاري  ــيالدي 1920(جـ ـا    ) م ــو و تاتارهـ ــك س ــط ارامنــه از ي توس
دهد كه در اين  سوي ديگر انجام گرفته و نشان مي از) ها آذربايجاني(

ـاي     تخطيات كفه ترازوي ارامنه سنگين تر از تاتارهاسـت، بـراي اعض
هيئت قرائت كرده به آنها گفتم كه ما ابداً مشتاق آن نيستيم كه بـه  

ـاً  . اسلحه و مهمات بدهيم ها ارمنستان براي جنگ با ترك چون تقريب
ي مذكور را در نبرد با آذربايجان بـه  اه سالح ها قطعي است كه ارمني

ه اگر ارامنه نشان دهند كه كبه اعضاي هيئت گفتم . كار خواهند برد
اين چنين بي ثبات و عاشق بي نظمي و برهم زدن صلح در منطقـه  

ـا هـر    ة باشند، شانس اندكي وجود خواهد داشت كه جامع مي ملـل ي
ـات خـود   تحت ت ،كشوري رضايت دهد كه ارمنستان را در آينده وجه

در توقف اينگونه اقدامات و اجراي  ،قرار دهد و اينكه تنها شانس آنها
  ».مورخ نوامبر گذشته استة موافقتنام

باغ شده و در نواحي وارنـدا و   آوريل وارد قره 13اما نيروهاي درو در 
نهـم ارمنيـان   ة آوريـل كنگـر   23در روز . كردند ديزاق اعالم بسيج عمومي

ناپـذير   بـاغ  را جـزء جـدايي    د تشكيل شـد و قـره  ري تقاوباغ  در روستا قره
دولت ارمنسـتان از طريـق كميسـيونر عـالي     . جمهوري ارمنستان اعالم كرد

اگر «به دولت آذربايجان تضمين داد كه  ،)مستر واردراپ(بريتانيا در قفقاز 
باغ عقب بكشند و بـه مـرز شـمال در برابـر      قشونشان را از قره ها آذربايجاني

فرصـت  اما  ».به آذربايجان حمله نخواهد كرد ها بفرستند، ارمني ها كبلشوي
. بودنـد  به مرزهاي آذربايجان رسيده  ها چرا كه بلشويك .از دست رفته بود

هنگامي كه نيروهاي بلشويك به آذربايجان اولتيماتوم داد، خليل پاشـا بـه   

                                                 
 127و 126ص . همان. كمالي، حبيب اهللا.  1
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او سـعي  . آورد كـه كـه اولتيمـاتوم را بپذيرنـد     مقامات آذربايجان فشار مي
. جهت از ورود ارتش سرخ نگران نباشند داشت آنان را متقاعد سازد كه بي

باغ برساند و از آنجا  خواست خود را به قره او ارتش سرخ صرفاً مية به گفت
وي حتي . ياري رساند ها راهي آناتولي شود تا به جنگ رهايي بخش ترك

يازدهم ارتش  مدعي شد كه قرار است خود وي به زودي فرماندهي ارتش
زاده بـه   تعدادي از رهبران آذربايجان به ويژه رسـول . سرخ را برعهده گيرد

   1.نيات ارتش سرخ اعتماد نداشتند
هزارنفري كه در بـاكو   2هزارنفري آذربايجان به استثناي  30از ارتش 

باغ مشـغول نبـرد    قرهة مستقر بودند، اكثريت قريب به اتفاق واحدها در جبه
از مقامات آذربايجان از چندي پيش سـعي كـرده بودنـد كـه     برخي . بودند

باغ به مرزهاي شمالي كشور منتقل كنند ولي  نيروهاي نظامي خود را از قره
باغ را برعهـده داشـت،    پاشا كه فرماندهي عمليات قره در پي مخالفت خليل

ــه جــايي نرســيد  ــرون  1920آوريــل  27در روز . ايــن تــالش ب ســرگئي مي
و جمهوري  2وارد باكو شده ،هزار سپاهي از ارتش سرخ 75اوغلوكيروف با 

   .افتاد ها دست بلشويكه آذربايجان ب
  

  برقراري حكومت بلشويكي در قره باغ  
پس از تشكيل حكومت شوروي در باكو، در شوشا نيز با اعالم تشكيل 

                                                 
  :ك.عقايد رسول زاده نة براي آگاهي كامل دربار.  1

. 1386. تبريـز . پرويـز زارع شاهمرسـي   ةترجم. وش زمانهسيا. رسول زاده، محمدامين -
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محمـدامين رسـول زاده بنيانگـذار    . علمي، حسينو  1376. تهران. تاريخ معاصر ايران
  1372زمستان . وارليقة مجل. جمهوري آذربايجان

شده است كه  زندگي و آراء محمدامين رسول زاده منتشرة اي دربار امههمچنين ويژه ن -
  1385خرداد  .1ة شمار. Azarturk internationalة مجل: ك.نبراي مطالعة 

 54ص . 1371. انتشارات ارك تبريز. هاي نو به آنسوي ارس دريچه. مالزاده، حميد.  2
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به رهبري حوسو حسين علي اوغلو  ها انقالبي شوشا از سوي بلشويكة كميت
امـور بـه دسـت    ة ادار) داش آغ 1931مرگ  -شوشا 1897ش زاي(حاجيف 
آوريـل داود حسـينوف كميسـر امـور دفـاعي جمهـوري        29در . آنان افتاد

با دولت ارمنستان اتمام حجت كرد كه در عـرض سـه    ،شوروي آذربايجان
در اين يادداشت كه به  1 .زور فرا خواند باغ و زنگه روز نيروهايش را از قره

ه، كيروف و لواندوفسكي رسيد، اظهـار شـده بـود كـه در     تأييد ارژنيكيدز
نظامي جمهوري سوسياليستي آذربايجان خود را با ة كميت«غيراين صورت 

ة درو خواسـت » .جمهوري ارمنسـتان در حالـت جنگـي تلقـي خواهـد كـرد      
تحـت اختيـارش بـه    ة و با تسليم تسليحات و آذوقـ  2را پذيرفت ها بلشويك

  . خليه كردباغ را ت مه قره 12
مه با ورود سپاه يازدهم ارتـش سـرخ بـه شوشـا، در ايـن شـهر        12در 

ي فضـولي  هـا  آوريل كمونيست 29پيشتر در . حكومت شوروي برقرار شد
انقالبي شوشا ة آوريل كميت 30در . اين شهر را در دست گرفته بودندة ادار

مه همه  25باغ تشكيل شد و در  انقالبي قرهة مه كميت 20در . تأسيس شده بود
مـه   26نيز كه در ارمنيان دهم ة نگرك. باغ به دست گرفت قدرت را در قره

بـاغ را   تشـكيل شـده بـود، قـره    در روسـتاي تقـاورد    هـا  بلشويكتحت نظر 
ــ شــوروي اعــالم كــرد  ــره ة و كميت ــي ق ــه ر  انقالب ــاغ كوهســتاني ب ــت يب اس

  . ل شديان تشكيهامباردزوم
جـان، مخالفـان دولـت    پس از تأسيس حكومـت كمونيسـتي در آذرباي  

جديد در شهر تفليس، مركزي به منظور مبارزه با دولت جمهوري شوروي 
ــد از قـره       ــد كـه در آن مخالفــان دولـت جدي ــاغ،  آذربايجـان پديـد آوردن ب

                                                 
توسـط  ( 1937هـاي   ر تصـفيه ي مشـهور آذربايجـان بـود كـه د    هـا  حسينوف از كمونيست.  1

 . قتل رسيده ب) ميرجعفرباقروف
 ها و آذربايجاني ها ك درو تأكيد كرد كه ارمنيان حاضرند فرزندان خود را در راه مبارز با تر.  2

 .فدا كنند ولي برضد ارتش روسيه سالح برنخواهند داشت
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ة در ناحيـ . حضـور داشـتند   هـا  پاشا با افرادش و گروهي از داغسـتاني  نوري
 4در شب . خاستندبيگ به مبارزه بر شوشا، نمايندگان ترك به رهبري كاظم

ة شوشا را تصـرف كـرده و اعضـاي كميتـ     ،پاشا نيروهاي نوري 1920ژوئن 
در شهر گنجه شورشي روي داد كه در . انقالبي و حاجيف را زنداني كردند

به ياري نيروهاي  ها اين مخالفت. آن گروهي از افسران ترك شركت داشتند
وارد شوشا شد ژوئن سپاه يازدهم ارتش سرخ  15در  .شوروي سركوب شد

  . و حكومت شوروي از نو در قره باغ برپاشد
ــه گــزارش        ــاتوم داد، ب ــتان اولتيم ــنوف بــه ارمنس ــه حس ــامي ك هنگ
سركنسولگري ايران در تفليس، اين خبر هيجان و اضطرابي در ميان ارمنيان 

در اين موقـع بـه  معيـت     ها آذربايجاني... «ترسيدند كه  آنها مي. ايجاد كرد
ة فراد عثماني به آنها حمله كرده و كينا صاحب منصبان و قواي بلشويك و

دولت ارمنستان در  ».خود را بروز داده و كليه ارامنه را قتل عام نمايندة ديرين
عين تجهيز و تدارك نظامي به فرمانده قواي بلشويك در قفقاز پاسخ داده 

طـي و  قشون ارامنه تاكنون به هيچ وجه به حدود آذربايجان تخ... «بود كه 
اهالي آن ارمني هستند، ة باغ و زنگزور نظر به اين كه كلي تجاوز نكرد و قره

  ».شود خاك ارمنستان محسوب مي
براي ... « ها مقامات ارمني به محض وصول اولتيماتوم از جانب بلشويك

آنكه بفهمند اولتيماتوم مزبور از طرف حكومت بلشويك روسيه است و يا 
هـاي روسـيه، بـه ايـن      بلشويكة دون مداخلاز طرف حكومت آذربايجان ب

جهت يك نسخه از جواب خود را به عنوان لنين مخابره نموده و عالوه بر 
آن تلگرف علي حده هم به لنين كرده و تقاضاي اعزام نماينده و رسيدگي 

ارامنه اين است كه معلوم نمايند حكومت فعلي ة عقيد. اند در اين امر كرده
ها به نآة ت بلشويك روسيه است يا بدون مداخلآذربايجان در دست حكوم

   ».شود هاي محلي اداره مي وسيله همان بلشويك
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نامدار ة نويسند( 1سرپرستي لئون شانته مه هيئتي ب 22در به اين منظور 
ــدگان مجلـس ارمنسـتان     ) ارمنـي  ــاردزوم (و عضـويت دو نفـر از نماين هامب

تبراي مذاكره راهي  ،منستاناز طرف جمهوري ار) و لئون زارافيان 2ريانرت
كسـب شناسـايي اسـتقالل و     ،يكي از اهداف اصلي ايـن هيئـت  . مسكو شد

در دور . بود) زور و نخجوان باغ، زنگه از جمله قره(تماميت ارضي ارمنستان 
كميسر امـور   )1872-1936( اول مذاكرات، گئورگي واسيليوويچ چيچرين

جوان به ارمنستان واگـذار  زور و نخ پيشنهاد كرد كه زنگه ،شوروية خارج
آناستاس ميكويان . پرسي تعيين شود باغ نيز با يك همه شده و سرنوشت قره
بـاغ را رد   اي از قـره  ادعاي ارمنيان نسبت به هرگوشه ،طي گزارشي به لنين

باغ  وي اظهار داشت كه هيچ گونه ارتباط و وابستگي تاريخي ميان قره. كرد
باغ  قره» حياتة سرچشم«ز باكو كه او آن را و ايروان وجود ندارد و نبايد ا

  . ناميد، جدا شود مي
پيشنهاد كرد  ،در اواخر ژوئن چيچرين ضمن گفتگوي ديگري با شانت

در مـورد   3 .باغ بـه آذربايجـان واگـذار شـود     كه نخجوان به ارمنستان و قره
شـوروي  ة ويـژ ة زور نيز تكليف به رأي نهايي بوريس لگران فرسـتاد  زنگه

در اين زمان كه مقامات . شانت موضوع را به ايروان اطالع داد. شودموكول 
ة ملـل سـتم ديـد   ة شوروي در حال فراهم كردن مقدمات برگـزاري كنگـر  

خاورزمين در باكو و گفتگو با نمايندگان تركيه بودند، جديت خاصي در 
ي ارمني ها از سوي ديگر بلشويك. دادند گفتگو با ارمنيان از خود نشان نمي

چون آناستاس ميكويان و آويس نوريجانيان بـراي جلـوگيري از بهبـود    هم

                                                 
 بيروت 1951مرگ . استانبول 1890زايش . وتيونسلئون سغبوسيان از اعضاي حزب داشناك.  1
 .تهران 1958مرگ . رستوف  1885وتيون زايش ساز اعضاي حزب داشناك.  2
  :ارمنستان نوشتة افي به وزيرخارجگرچيچرين تل.  3

كند، هدفش تضمين موجوديت ملت ارمنستان درصلح  هراقدامي كه شوروي درقفقاز مي«
 »...وآرامش است
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در حـالي كــه   1روابـط ايـروان و مسـكو از هـيچ تالشـي فروگـذار نبودنـد       
ف با تمام نيـرو در جهـت   وي آذربايجاني همچون نريمان نريمانها بلشويك

از اين رو هنگـامي كـه در همـان    . كردند منافع ملّي آذربايجان كوشش مي
ماننـد لگـران،    هـا  گروهـي از بلشـويك   ،سـت اشـغال آذربايجـان   مراحل نخ

وجود آمدن شرايط مناسب ه ارژنيكيدزه و چيچرين پيشنهاد كردند كه تا ب
سياسي، مناطق مورد اختالف تحت اشغال ارتش سرخ قرارگيرد، نريمانوف 

ارژنيكيدزه تلفني به . مخالفت كرد ،ها با حمايت استالين كميسر امور مليت
  :چنين گفتچيچرين 
ـاغ و   آذربايجان در مورد الحاق فوري و بـدون قيـد و شـرط قـره    « ب

زيرا كه . به نظر من اين كار را انجام بايد داد. كند زور اصرار مي زنگه
هر دو ناحيه از لحاظ اقتصادي به باكو متمايل هستند و از ايروان به 

ـاغ و زنگـه   نظر من اين اسـت كـه قـره   . اند كلي جدا افتاده بـه  زور  ب
  ».آذربايجان ملحق گردد و به اين واليات خودفرماني داده شود

  :ارژنيكيدزه طي تلگرافي به لنين و چيچرين نوشت 1920ژوئن  19
باغ حكومت شوروي اعالم گرديده است و هـر دو   زور و قره در زنگه«

ـاب   ة خط ـان حس نامبرده خود را بخشي از جمهوري شوروي آذربايج
من صدر آذربايجان را بايد به مسكو ة عقيد كلي به ربه طو.. كنند مي

احضار نمود و با حضور ايشان مسائل مربوط به آذربايجان و ارمنستان 
  2».را حل نمود و اين كار را تا انعقاد معاهده با ارمنستان انجام بايد داد

لهسـتان بـه شـوروي و    ة كـه بحـران حملـ    هـا  بلشويك ،در اوايل ژوئيه
رانگل را با پيروزي پشت سر ورماندهي ژنرال ي سفيد به فها عمليات روس

را سـركوب كـرده بودنـد، سـرگرمي      هـا  گذاشته بوده و شـورش مسـاواتي  

                                                 
زور كه مورد  باغ و زنگه واما در مورد قره..  «:بودند ميكويان و نوريجانيان به چيچرين نوشته.  1

رسانيم كـه   بطور قطع به اطالع مي. باشد مباحثه بوده و در تركيب آذربايجان شوروي مي
سرداري : منبع ».اين نواحي بدون شك درآينده نيز در داخل آذربايجان باقي خواهند ماند

 .127ة شمار. وارليق ةمجل .1923باغ در سال  خودفرماني قره .نيا، صمد
 96ص . همان .1923باغ در سال  خودفرماني قره. سرداري نيا، صمد.  2
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در اوايل اوت به ارمنستان اخطار . مذاكره را كنار گذاشته و وارد عمل شدند
زور و نخجـوان كـه    داده شد كه دست از هرگونه عمليات نظامي در زنگـه 

حكومـت  . مانان در حـال نبـرد بودنـد، بـردارد    و مسـل  هـا  ارامنه با بلشـويك 
  . را به تفليس فرستاد) و باباليان 1مالياناج(ارمنستان نمايندگان مختار خود 

اي در تفليس امضاء شد كه به موجـب آن   اوت موافقتنامه 10در روز 
ي هـا  سـرزمين » اشغال موقـت «) اش برخالف تصميم قبلي(حكومت ايروان 
زور و نخجوان را توسط ارتش سرخ به رسميت  گهباغ و زن مورد اختالف قره

سوم ة ماد. شناخت و قطع هرگونه عمليات نظامي در اين مناطق را تعهد نمود
ي مزبور توسط ارتش سرخ ها كرد كه اشغال سرزمين موافقتنامه تصريح مي

بايد به ايجاد شرايط مساعد بـراي حـل اختالفـات ارضـي بـين ارمنسـتان و       
) انعقاد پيمان صلح بين جمهوري روسـيه و ارمنسـتان   تا هنگام(آذربايجان 
در همان روز قرارداد سور ميان دولت عثماني و متفقين امضاء . كمك كند

ي وسيعي از وليات شرقي خود را بـه  ها شد و مقرر گريد كه عثماني بخش
از منطقـه،   هـا  با خروج تدريجي عثمـاني . يك ارمنستان مستقل واگذار كند

    2.افتندقدرت ي ها بلشويك
زور حمله كرده و  باغ به زنگه ژوئيه ارتش سرخ از طريق قره 5در روز 

در اين حال بخشي از قواي بلشـويكي نيـز از شـمال    . گروس را اشغال نمود

                                                 
وزير ارتباطات در )  قاهره 1940مرگ  -گنجه 1882زايش() جاماليان(آرشاك ايساهاكيان .  1

 . بود) 1920مه (كابينه دكتر هامازاسب اوهانجانيان 
در اوايل اكتبر يك . نخجوان عازم بايزيد شدند ديري نپاييد كه نيروهاي عثماني مستقر در.  2

) 1938مرگ  -شوشا 1894زايش (باغي به نام بهادر قاسم اوغلو ولي بيگوف  بلشويك قره
او مقامات را . دواير اداري و لشكري نخجوان منصوب و وارد نخجوان شدة به رياست كلي

ميته انقالبـي نخجـوان   باغي ديگر به نام عسكروف را به رياست ك تغيير داده و يك قره
افتاد  ها تفليس به دست بلشويك 1921فوريه  25در . گمارده و براوضاع منطقه مسلط شد

يك بلشويك ديگر به نام علي حيدر قارايف وارد نخجوان شده و  1921ژوئن  16و در 
 . سران كميته انقالبي از جمله ولي بيگوف را بازداشت نمود
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ژوئيـه   10. بر ضد ارمنستان وارد عمل شدند ،قزاقة باغ در منطق باختري قره
را مورد مذاكره باغ  وضعيت قره ،مركزي حزب كمونيست آذربايجانة كميت

  : قرار داده و خاطر نشان كرد كه
ـان   « ـام در آذربايج  ،حتي قبل از حاكميت شوروي و پيروزي ايـن نظ

ي محكم اقتصادي، ايـن  ها باغ به لحاظ وابستگي ي قرهها كمونيست
 ».دانسـتند  منطقه با آذربايجان، الحاق آن را به آذربايجان ضروري مي

روستائيان ارامنه .. .«رديد كه حزب قيد گ ة همچنين در اجالس شعب
  ».ورزند باغ از اتحاد با ارمنستان در اجالس امتناع مي قره

  
  باغ كوهستاني تأسيس استان خودفرمان قره

از  ينوامبر در يك 9ارتش تركيه به ارمنستان، استالين در ة پس از حمل
مركزي حزب كمونيست آذربايجان و قفقاز تأكيد ة جلسات مشترك كميت

توان به ارمنستان  را نمي ها و آذري ها مناطق مورد اختالف بين ارمني كرد كه
داشناك واگذار كرد و اين امر تنها در صورت كمونيستي شدن ارمنسـتان  

 ها فشار بلشويك .تركيه متالشي شده بودة ارمنستان در اثر حمل .ممكن است
رياست ه كه ب) رِوكوم(انقالبي ارمنستان ة نوامبر كميت 29در . ادامه داشتنيز 

، 1يي همچون ترگابرئيليان، بيگزاديانها سركيس كاسيان با شركت بلشويك
مراويان، آويس نوريجانيان و دولتيان در باكو تشكيل شده بود، وارد ايروان 

روز . شده و تشكيل جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان را اعالم كرد
مركـزي حـزب    ةبعد اجـالس مشـترك دفـاتر سياسـي و تشـكيالتي كميتـ      

ف، كامينسـكي،  ونريمـان  ، كمونيست آذربايجان كه با شركت سربروسـكي 
رايف، و ارژنيكيدزه اف، قوف، قاسمواستاسوا، سركيس، يگوروف، حسين

بـا لحنـي دو    ،فودر اين اجالس ارژنيكيدزه با اشاره به نريمان. تشكيل شد
غال ارتـش  بـه اشـ  كه باغ  زور، نخجوان و قره پهلو تأكيد كرد  اراضي زنگه

                                                 
وسركيس كاسيان  1879بيگزاديان در  آرتيومووويچ،الكساندر 1886ك ترگابرئيليان درها سا.  1

  .دنيا آمدنده هرسه در شوشا ب 1876در
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مقرر گرديد نريمانوف . سرخ درآمده است، به ارمنستان مسترد خواهد شد
مناقشات ة انقالبي آذربايجان شوروي ضمن ابراز تبريك، خاتمة به نام كميت

 30در .انقالبي ارمنستان اعالم كندة ارضي ارمنستان و آذربايجان را به كميت
  :تاي ارمني خود اعالم كردتلگرافي به همة نريمانوف با مخابر 1920نوامبر 

از امروز اختالف مرزي آذربايجان و ارمنسـتان حـل شـده اعـالم     « 
زور و نخجوان بخشي از جمهـوري   باغ كوهستاني، زنگه گردد، قره مي

  » .شود شوروي ارمنستان تلقي مي
ارژنيكيدزه در گردهمـايي رسـمي شـوراي بـاكو      ،در روز اول دسامبر

سابقه در  سند تاريخي بي«نريمانوف را يك ضمن اعالم اين خبر، تلگراف 
در همان روز دولت ارمنستان اعالم انحالل  1. توصيف كرد» تاريخ بشريت

همزمان  .كرده و ارمنستان به يك جمهوري شوروي سوسياليستي تبديل شد
ــتي خاتيســ       ــه سرپرس ــتان ب ــاقط شــده ارمنس ــت س ــدگان دول در  ،انينماين

ضاء كردند كه به موجب آن نخجوان به الكساندروپل قراردادي با تركيه ام
   .صورت يك دولت خودفرمان تحت حاكميت آذربايجان قرار گرفت

در اول دسامبر درو و ترتريان در تفليس با لگران ديدار كردند و پس از 
اي را امضاء كردند كه  آذر توافقنامه 11/در دوم دسامبر  ،مذاكراتي دشوار

زور  زنگهة كرد تمامي ايالت ايروان، ناحيدوم آن روسيه موافقت ة طبق ماد
بورچالوي ايالت تفليس و بخش ة باغ كوهستاني و ناحي از واليت گنجه، قره

در دوم  2.مرزهـاي ارمنسـتان قـرار گيـرد    ة جنوب شرقي قارص در محدود
بـاغ، نخجـوان و    قـره  3سخناني  طيدسامبر نريمانوف در برابر شوراي باكو 

                                                 
تر كـردن تصـميم    منظور از آن بدون شك شيرين«به زعم ليبارديان اين اقدام حركتي  به .  1

  ».پيوستن به اتحاد شوروي بود
 .1921در ريگـا   ها بلشويكو  ها مذاكرات داشناك: واپسين تالش. سيمونيان، هراچيك.  2

 167. همان. كاوه بياتة ترجم
رود و در مبارزه  ديدار ملّت زحمتكش و برادر ارمنستان ميه آذربايجان شوروي ب«: او گفت.  3

زور  كه خون بهترين رفقاي كمونيسـت مـا را در ارمنسـتان و زنگـه     ها با قدرت داشناك
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   1 .پذير ارمنستان ناميدزور را جزء جدايي نا زنگه
در مسـكو،   هـا  و تحكيم موقعيت بلشويك 1921با فرارسيدن بهار سال 

مـارس   16 در .شـد  ديگر نيازي به سياست دوستي با ارمنيـان احسـاس نمـي   
توافق كرد كه نخجوان به صورت يك استان خودفرمان  ها و روس ها ترك

انسـت بـه يـك    تو تحت حمايت آذربايجان قرار گيرد و ايـن حمايـت نمـي   
مركزي ة ارگان محلي كميت(در دوم مه دفتر قفقاز . دولت ديگر منتقل شود
هيئتي را به سرپرستي كيروف مأمور رسيدگي به ) حزب كمونيست شوروي
اعضاي ايـن هيئـت را اسـوانيدزه و    . ي قفقاز كردها مسائل ارضي جمهوري

از  زاده ف، حاجينسـكي و محمــدامين رســول وتـودر از گرجســتان، حســين 
بايسـت   اين هيئت مـي . دادند آذربايجان و بيگزاديان از ارمنستان تشكيل مي

طرحي را براي حل مسائل مزبور تهيه و براي تصويب نهايي به دفتر قفقاز 
    .نمود ارائه مي

ــره   ــي از   در آغــاز جلســات نريمــانوف اصــرار داشــت كــه ق ــاغ بخش ب
و موقعيت نه چندان زور  شورش زنگهة آذربايجان است ولي با توجه به ادام

در منطقه مصلحت چنان ديده شد كه كماكان بر تعلق  ها مستحكم بلشويك
ژوئن در خالل يكي از جلسات دفتـر   3در . باغ بر ارمنستان تأكيد شود قره

زور و ضـرورت سـركوب هرچـه سـريعتر آن      قفقاز كـه بـه شـورش زنگـه    
                                                                                                

كند از اين پس هيچگونه اختالف  الم ميسپس اع. ريختند، در كنار آنان قرار خواهد داشت
ست در جوار ها ارضي دليل خونريزي ميان دو دولت ارمني و مسلمان نخواهد بود كه قرن

به اهالي . زور و نخجوان جزء الينفك ارمنستان شوروي است زنگه. برند يكديگر بسر مي
خودفرماني . مدنيا، ص سرداري: منبع» .باغ نيز حق خودفرماني كامل اعطاء شده است قره
 97ص .1381زمستان .127ة شمار.وارليقة مجل .1923باغ درسال  قره

در اول دسامبر آذربايجان شوروي بصورت «: پراودا نوشتة دسامبر در روزنام 4استالين در .  1
بـاغ   زور، نخجوان و قره داوطلبانه دست از مناطق شمالي كشيده و اعالم داشت كه زنگه

اي كه  و بدين ترتيب دشني ديرينه …شوروي واگذار شده است  كوهستاني به ارمنستان
ميان ارمنستان و رفقاي مسلمان اطرافش وجود داشت بـا ايجـاد توافـق دوسـتانه ميـان      

 ».زحمتكشان ارمنستان و تركيه و آذربايجان به يك ضرب حل و فصل گرديد
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ژوئن  12در  اختصاص داشت، تصميماتي گرفته شد و به دنبال آن ارمنستان
  :منتشر كرد) با امضاي نخست وزير الكساندر مياسنيكيان(اي  اعالميه

انقالبـي جمهـوري سوياليسـتي    ة كميتة بدين وسيله براساس بياني«
ي سوسياليستي آذربايجان ها جمهورية شوروي آذربايجان و موافقتنام

 باغ كوهستاني بخشي از گردد كه از اين پس قره و ارمنستان، اعالم مي
  » .دهد تماميت جمهوري سوسياليستي ارمنستان را تشكيل مي

رسـمي  ة به عنوان نمايند ،آسكاناز مراويان نيز از سوي دولت ارمنستان
باغ كوهستاني تعيين شد ولي نريمانوف به هيچوجه در نظر نداشت كـه   قره
در . به ارمنستان واگذار شود ،باغ جز به عنوان يك حق السكوت موقتي قره

ژوئن بـراي رسـيدگي بـه اختالفـات      27تا  25ة لساتي كه در فاصلخالل ج
ارضي تشكل شد، بيگزاديان با اشاره به تقسيمات اداري غيرعادالنه برجاي 

ي هـا  اي بخـش  درخواست كرد، مرزهـاي اداري پـاره   ،مانده از زمان تزارها
ــرد    ــدنظر قـرار بگي ــاطق  . قفقـاز مــورد تجدي ــه من ــه ويـژه ب همچــون  يوي ب

جمعيـت در قلمـرو   » %94و % 72«باغ اشـاره كـرد كـه بـا      و قره آخالكاالكي
نماينـدگان گرجـي و   . ي گرجستان و آذربايجان باقي مانده بودها جمهوري

آذري عليرغم وجود اختالفات مرزي ميـان خـود، متفقـاً بـا ايـن پيشـنهاد       
  . مخالفت كردند و بيگزاديان نيز مسئله را مستقيماً به دفتر قفقاز واگذار كرد

ــت     25ر د ــي از كمونيس ــارايف يك ــا ق ــراه ب ــان هم ــن مراوي ــا ژوئ ي ه
قارايف برخالف  ،در ايستگاه اوالخ. باغ شد از تفليس راهي قره ،آذربايجاني

بايست پيش از  قرار قبلي به مراويان اطالع داد كه حسب االمر نريمانوف مي
 مراويـان نپـذيرفت و طـي   . باغ، براي گفتگـو بـه بـاكو برونـد     عزيمت به قره

روز . تلگرافي به ارژنيكيدزه و كيروف در تفليس به اين مسئله اعتراض كرد
  :بعد تلگرافي از تفليس براي نريمانوف رسيد

زور، اختالل حاصل  با توجه به وضعيت دشوار و شديد حاكم بر زنگه«
از مذاكرات جاري با ارمنستان براي حل و فصل خطوط مرزي، ممكن 

خواهيم كه فوراً دفتر  ما از شما مي. نداست موقعيت نامطلوبي ايجاد ك
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باغ را  قرهة سياسي و كميسارياي خلق شوروي را دعوت كرده و مسئل
نحوي فيصله بخشيد كه مذاكرات ما را تسهيل كرده و موضوع تا ه ب

ة ما اصلي كه براساس آن نتيجة به عقيد. خاتمه يابد) ژوئن 27(فردا 
، حاصل خواهد شد و بايد حتي االمكان كامل و ايجاد همكاري دائم

باغ گردد، به قرار زيـر   قرهة مسئلة يمان براي تسويها راهنماي تالش
حتي يك روستاي ارمني نبايد به قلمرو آذربايجان ملحق گردد «:است

  ».و نه يك روستاي آذربايجاني به قلمرو ارمنستان
مركزي حزب كمونيست آذربايجـان  ة دفتر سياسي كميت ،با وجود اين

دفتر . باغ به ارمنستان تصميم گرفت برضد الحاق قره ،اي تشكيل جلسهدر پي 
اي ترتيب داده و مسائل مرزي منطقه را مورد  ويژهة قفقاز بر آن شد تا جلس

از نريمانوف و مراويان خواسته شد كه خود را فوراً به . رسيدگي قرار دهد
يكي  1921وئيه ژ 4بعد از ظهر  1.استالين نيز به تفليس آمد. تفليس برسانند
بـه  نفـر از مسـئولين محلـي شـوروي      51با شركت دفتر قفقاز ة جلسات ويژ
در اين جلسه افزون بر استالين، اعضاي . باغ اختصاص يافت قرهة بررسي مسئل

و ) 1868 -1941(مخـارادزه  فيليپ اسيوويچ دفتر قفقاز يعني ارژنيكيدزه و 
يجان، نازارتيان و مياسنيكيان اراخالچويلي از گرجستان، نريمانوف از آذربا

پيشنهاد  4در مذاكرات . از ارمنستان و كيروف و فيگاتنر نيز حضور داشتند
  :مطرح شد
ـان   ة باغ به محدود الحاق كل قره -1 ـاي آذربايج ـان (مرزه اف،  نريم

ـان موافـق و ارژنيكيـدزه، مياسـنيكيان، كيـروف و       مخارادزه و نازارتي
  )فيگاتنر مخالف بودند

نريمانوف و مخارادزه موافـق  (باغ  پرسي در كل قره ي همهبرگزار -2
  )بودند

ارژنيكيـدزه، مياسـنيكيان،   (وحدت بخش كوهستاني با ارمنستان  -3
  )فيگاتنر و كيروف موافق

                                                 
به اين جلسه آمد و  كيدزهارژنياستالين آمده است كه او به درخواست ة در كتاب زندگي نام.  1

. مهوش غالمية ترجم. استالين. راژينسكي، ادوارد: ك.ن .در اين جلسه از او حمايت كرد
  268ص . تهران.1376. انتشارات اطالعات
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ارژنيكيدزه، (باغ  پرسي تنها در بخش كوهستاني قره انجام يك همه -4
  )مياسنيكيان، فيگاتنر و نازارتيان موافق

نريمـانوف فـوراً بـه ايـن تصـميم      . حل سوم را برگزيـد  هرا ،دفتر قفقاز
مركـزي حــزب  ة اعتـراض و تقاضـا كـرد كـه ايــن موضـوع توسـط كميتـ       

اين درخواست پذيرفته شد ولي به يكباره . يست شوروي بررسي شودنكمو
روز بعد ارژنيكيدزه و نازارتيان پيشنهاد كردند كه تصميم پيشين دفتر  مبني 

ايـن  . مركزي حزب مورد تجديد نظر قرار گيردة موضوع به كميتة بر احال
دفتـر قفقـاز طـي يـك      ،در همان جلسـه . پيشنهاد مورد پذيرش قرار گرفت

  :در مصوبه آمده بود. باغ به آذربايجان را تصويب كرد واگذاري قره ،مصوبه
ـان و مسـلمان   « ـان ارمني ـا  با توجه به ضرورت ايجاد صلح ملي مي ، ه

كوهستاني و سفلي و پيوندهاي مسـتمر   باغ عالئق اقتصادي ميان قره
ـا كسـب     آنها با آذربايجان، تصميم گرفته شد كه قره باغ كوهسـتاني ب

اي و با مركزيت شوشا، به صورت يك  منطقهة يك خودفرماني گسترد
   ».خودفرمان در مرزهاي آذربايجان باقي بماندة منطق

زارش انقالبـي آذربايجـان در گـ   ة ژوئيه نريمانوف رئيس كميتـ  19در 
با استدالل به اينكـه مفـاد قـانون     ،اجرايي آذربايجانة مسائل مرزي به كميت

اساسي كافي و گوياست و تأسيس يـك واحـد اداري جداگانـه ضـرورتي     
   :ندارد، گفت

ـانون اساسـي       قره« ـارچوب ق ـاني در چ باغ كوهستاني با حـق خودفرم
ش عنوان  بخه ب ،اي در رأس آن اجرايي منطقهة شوروي و يك كميت

  1».ماند جدايي ناپذير آذربايجان شوروي باقي مي
مركزي حزب كمونيست ة سياسي و تشكيالتي كميتة ژوئيه ادار 20روز 
بـاغ   اي براي بررسي وضعيت قره مقرر داشت كه كميسيون ويژه ،آذربايجان

به ايـن كميتـه توصـيه نمـود كـه ميـزان        ،قفقاز حزب ة شعب. تشكيل گردد
قفقاز حزب باشد، تعيين  ة اني را كه مورد تأييد شعبباغ كوهست اختيارات قره

                                                 
 58ص . همان. بيات، كاوه.  1
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مركزي حزب كمونيست ة قفقاز كميت ة بر اساس تصويب و دستور شعب. كند
مركـزي حـزب كمونيسـت    ة شوروي چند نفر از نمايندگان كارگران كميتـ 

آذربايجان از جمله قارايف كميسر ملي در امور نيروي دريايي و ميرزويان 
. مكاران آذربايجـان و چنـد نفـر ديگـر اعـزام شـدند      رئيس شوراي اتحاد ه

گزارشي با تأييد و همكاري قارايف بـه   ،ميرزويان پس از بازگشت به باكو
زي مركة امور قفقاز كميتة مركزي حزب كمونيست آذربايجان و ادارة كميت

  :حزب كمونيست شوروي تقديم نمود
باغ وجود  هاي به نام قر دهقاني مسئلهة شد كه براي تود احساس مي«

كوچك عملي باقي مانده بـود  ة خارجي نداشته باشد و تنها چند مسئل
راسخ و عميق من ة عقيد. كه يا حل نشده و يا بدرستي حل نشده بود

باغ از يك طرف توسط طيف رهبري شوروي  قرهة اين است كه مسئل
و مقامات باالي حزبي و از طرف ديگر توسط تعدادي از روشـنفكران  

باغ به مفهـوم   قرهة مسئل. شود وجود آمده و دامن زده مي گرا به ملي
گويد  روستايي ارمني مي. واقعي كلمه و به شكل مجردي وجود ندارد

دام زنـدگي كنـد و    تنگاتنگ با باكو و آغة تواند بدون رابط كه او نمي
رود و فراهم نمودن  اي مي جلگهة براي حفظ امنيت راهي كه به منطق

  ».باشد گي الزم ميفرهنة امكانات توسع
باغ كوهستاني را  خودفرماني قرهة مقامات آذربايجان قصد داشتند دامن

سپتامبر در اجالس سياسـي و تشـكيالتي    26با اين هدف در . محدود كنند
امور قفقـاز  ة تصميم گرفته شد كه از ادار ،مركزي حزب كمونيستة كميت

باغ  ني قرهحزب كمونيست شوروي درخواست شود كه در مورد خودفرما
حزب  1»تا اين حد نبايد اختيارات داده شود«عليا تجديدنظر به عمل آيد و 

اكتبر مقرر كرد كه هيئـت   24رياست كيروف در ه كمونيست آذربايجان ب
اي مركب از كميسرهاي مسئول امور اراضي، ارتش، نيروي دريـايي و   ويژه

بـاغ   ر قـره امور داخلي براي تعيين حدود مرزهاي يك بخش خودفرمـان د 

                                                 
 127ص . همان. بهراد ، عبداالحد.  1



 337     روسيه 1917باغ پس از انقالب  قره 

 

  . تشكيل شود
اي ماوراء قفقاز حزب كمونيست شوروي عليرغم اعتراض  منطقهة كميت

ي از كارگران مقـرر داشـت كـه در كنـار شـوراي كميسـرهاي خلـق        دتعدا
كه داراي حق (باغ كوهستاني  تخصصي در امور قرهة يك كميت ،آذربايجان

وجود ه ب) اشدمركزي حزب كمونيست آذربايجان بة مستقيم به كميتة مراجع
اي در شوشـا عملـي    تشـكيل چنـين كميتـه    ،باغ آمده و براي انجام امور قره

ــة هيئـت رئيسـ  ة براسـاس مصــوب . گـردد  مركـزي حـزب كمونيســت   ة كميت
باغ عليا تشكيل گرديده و صالحيت  آذربايجان، كميسيون مركزي امور قره

ن تصميم اي. گوزوف به عنوان مسئول اين كميته مورد تأييد قرار گرفت قره
   .با موافق شوراي مركزي و شوراي كميسرهاي خلق مواجه شد

محلـي حـزب كمونيسـت    ة كميت ،باغ پس از يك رشته ناآرامي در قره
وحدت اداري و خودفرمـاني موعـود را در مـورد     1922ژوئيه  3شوشا در 

 ،حزب كمونيست آذربايجان نيز به پيشنهاد ارژنيكيدزه. باغ پيگيري كرد قره
اي  حزب، كميتهة هيئت رئيس. باغ را مورد بحث قرار داد وضوع قرهدوباره م

را مـأمور   1گـوزاف  ، ميرزابكيان و قـره )دبيركل حزب(مركب از كيروف 
 ،گوزاف رياست  قرهه نفره ب 7همچنين هيئتي . رسيدگي به اين موضوع كرد

خودفرمـان در بخـش كوهسـتاني    ة مأمور بررسي امكان تأسيس يك منطق
گزارش خود  1923ژوئن   20ماه بررسي در 6اين كميته پس از  .باغ شد قره

بـاغ از سـاير    جـدا كـردن دو قسـمت كوهسـتاني و سـفالي قـره      «را مبني بر 
رهبري حزب كمونيست ه ب» قسمتهاي آذربايجان به لحاظ اداري و كشوري

كـه حـد   (حزب نيز تصميم گرفت كه مناطق الچـين و كلبجـر   . ارائه كرد
. باغ كوهستاني خارج شوند قرهة از محدود) منستان بودندباغ و ار فاصل قره

كـه  (كسن و گلسـتان   ، خانالر، داش)شمكور(در شمال نيز مناطق شماخور

                                                 
 .خلق آن منطقه بودزور و رئيس شوراي كميسرهاي  منطقه زنگهة گوزوف زاد قره.  1
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بـاغ جـدا شـده و تشـكيل يـك واحـد        از قـره ) اكثر مردمشان ارمني بودنـد 
  . باغ ضروري تلقي گردد اي قره كوهستاني و جلگهة انضباطي از ناحي

مركزي حزب ة اي ماوراءقفقاز كميت منطقهة م كميتژوئن پلنو 30در روز 
باغ براساس گزارش  قرهة مسئل ،در اين پلنوم. كمونيست شوروي تشكيل شد

مورد مذاكره ) كه قارايف، دولتوف و ميرزويان اعضاء آن بودند(كميسيوني 
باغ عليا به يك واليت خودفرمان موافقت  كميته با تبديل قره 1 .قرار گرفت

مركــزي حــزب ة كميتـ ة هيئــت رئيســ 2 1923ة اول ژوئيـ ة بكـرده و مصــو 
  . كمونيست آذربايجان را تأييد كرد

باغ  استان خودفرمان قره«فرمان تأسيس  1923ة ژوئي 7سرانجام در روز 
در روز  .اجرايي مركزي آذربايجان صادر شدة از طرف كميت  3»كوهستاني

وف بـه مقـام رئـيس    گـوز  ژوئيه نيز تشكيل اين استان اعالم شده و قـره  24
ة منطقـ  ،طبق مفاد اين حكم 4.شوراي كميسرهاي خلق آن منصوب گرديد

گرفت  مناطقي از آذربايجان را دربرمي 5باغ قسمت كوهستاني خودفرمان قره

                                                 
 .جان سپردبطرز مشكوكي  1925او در . در اين زمان نريمانوف به مسكو احضار شده بود.  1
اجرايي مركـزي آذربايجـان از طـرف هيئـت رئيسـه      ة در اين مصوبه آمده بود كه به كميت.  2

بـاغ عليـا فرمـان صـادر كـرده و اسـتان        دادن خودفرماني به قرهة پيشنهاد گردد كه دربار
كندي به وجود آيد به منظـور   مركزي و بمركزيت خانة باغ به پيشنهاد كميت خودفرمان قره

نفر به وجود آمده و  5انقالبي با عضويت  ة حزبي استان و كميت ة اين استان نيز كميتة ادار
 .باغ فعاليت نمايد اجرايي استان خودفرمان قره ة تا تشكيل كميت

 128همان ص . بهراد، عبداالحد.  3
 .در اين مقام بود 1928تا  1923گوزوف از سال   قره.  4
سيسيان  -1: بخش يا محال با تركيب جمعيت زير تقسيم شده بود 17باغ در گذشته به  قره.  5

باهاب يورد  -5) مسلمان(برگشاد  -4) مسلمان(كوبارا -3) مسلمان(دميرچي  -2)مسلمان(
 -9) مسـلمان (جوانشـير  -8) ارمني+ نمسلما(طالش  -7) مسلمان(كبيرلي  -6) مسلمان(

) مسلمان(خيرداپارديزاخ  -11) ارمني+ مسلمان (جرابرد  -10) ارمني+ مسلمان (خاچين 
 -15) مسـلمان (قاراچورلو  -14) مسلمان(ايگيرمي دورد  -13) مسلمان(اوتوزايكي  -12

: منبع). نمسلما(آجان ترك  -17) ارمني+ مسلمان (وارندا  -16) ارمني+ مسلمان (ديزاق 
  90و 89صص . همان. تكميل همايون، ناصر
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از شمال تا جنوب جوانشير، شوش، (باغ كوهستاني قديمي  كه مشتمل بر قره
كه پيشتر جزو  جبرائيل پيشتر كارياگينسك و بخش كوچكي كوباتلينسك

تعـدادي ميتينـگ ترتيـب يافـت و در آن       1.شـد  مـي ) زور قرار داشت زنگه
ملـي را  ة باغ تمجيد كرده و حل مسئل سخنرانان از اعطاء خودفرماني به قره

كـه در   1بـاغ كوهسـتاني از شوشـا    مركز قره ،در اول اوت  2 .تبريك گفتند
                                                                                                

. شود تشكيل مي) عسكران،مارتوني، هادروت، شوشا و مارداكرت(ناحيه  5اين استان از  
 220شهرك، يك قصـبه و   5و شوشا، ) استپاناكرت(كندي ي خانها نامه داراي دو شهر ب

باغ كوهستاني  دفرمان قرهبه منطقه خو 1937باغ در سال  خودفرمان قرهة منطق. روستا است
 .كندي را دوباره بازگرداند پارلمان آذربايجان نام خان 1991در سال . تغيير نام داد

زور از واليات قديم آذربايجان منتزع و به ارمنستان  واليت گوگجه و زنگه 1924در سال .  1
حكومـت   به طور كلي در دوران. الحاق شد كه در نتيجه ارمنستان با ايران هم مرز شد

ي هـا  هزار كيلومتر مربع از قلمرو آذربايجـان منتـزع و بـه جمهـوري     28شوروي حدود 
به موجـب   .ه واليت دربند كه به داغستان منضم شدلاز جم. پيرامون واگذار شده است

هيئت وزيران شوروي و تحت رهبري آناستاس  1948مارس  10مورخ  754ة فرمان شمار
 .از ارمنستان اخراج شدند ها از آذربايجانيهزار نفر  100ميكويان، بيش از 

باغ در زير فشار قوي ميرزويان واليت خودفرمان اعالن  ناگورنو قره«: نويسد نريمانوف مي.  2
در حضور من اين كار را نتوانستند بكنند، نه براي آنكـه مـن مخـالف ايـن     . شده است

در عرض اين مدت . واستندخ خودفرماني بودم براي آنكه خود دهقانان ارمني اين را نمي
 ة ميرزويان با دستياري معلمين ارمني داشناك، زمينه را مهيـا كـرد و مسـئله را بـه كميتـ     

لنـين درگذشـت و اسـتالين     1924ژانويـه   21در غـروب  » ..اي ماوراء قفقاز كشاند حومه
در . روز بعد قانون اساسي شوروي تصويب شـد  10. رهبري شوروي را به دست گرفت

ة مسـئل ة دربـار ) تأسيس اتحاد جماهير شوروي سوسياليستية بياني(اين قانون بخش اول 
داري چيزي جز نفرت ملّي و نابرابري، بردگي  در اردوگاه سرمايه«: چنين آمده بود ها مليت

و  ها و نسل كشي، سفاكي امپرياليست ها پرستي متعصبانه، سركوب مليت استعماري و ميهن
ردوگاه سوسياليسم، اعتماد متقابـل و صـلح، آزادي ملّـي و    در ا) اما. (جنگ وجود ندارد

يي كـه  هـا  كوشش. وجود دارد ها خلقة آميز و همكاري برادران برابري، همزيستي مسالمت
با نظام استثمار انسان از انسان  ها از طريق تلفيق رشد آزاد خلق ها مليتة جهت حل مسئل
نتيجه بوده بلكه برعكس،  نه تنها بي سال ها داري صورت گرفته، در طول ده توسط سرمايه

را بـيش از پـيش بهـم پيچيـده كـرده و حتـي موجوديـت         هـا  كالف سردرگم تضاد ملت
بورژوازي نشان داد كه از سازمان دادن همكاري ميان . كند داري را نيز تهديد مي سرمايه
كه اكثريت  تنها در اردوگاه شوراها و در شرايط ديكتاتوري پرولتاريا. ناتوان است ها خلق

اعتماد  و ايجاد جو ها اي محروميت ملت مردم را گرد خود فراهم آورده است، محور ريشه



 قره باغ نامه     340

 

 .كندي انتقال يافت ي گذشته آسيب فراوان ديده بود، به خانها خالل جنگ
ارمنـي، اسـتپاناكرت     كمونيسـت  3 كندي نيز به نام استپان شـاهوميان  خان 2

                                                                                                
اوالم، .ب: منبع» .پذير گشته است امكان ها هاي همكاري برادرانه خلق متقابل و استقرار پايه

مركزي حزب كمونيست آذربايجـان  ة سرگئي كيروف دبير اول كميت.  61ص . همان. آدام
: باغ را تشريح كـرده و چنـين گفـت    ي خودفرماني قرهها حزب ويژگية مين كنگردر شش

ي بزرگ و چشمگير ما در اين زمينه اين است كه آنچـه كـه بعنـوان    ها يكي از موفقيت«
باغ مطرح بود اگرنه بطور كامل حداقل در حد زيادي حل گرديد، ما در نهايت  قرهة مسئل

ور كلي كـار صـحيحي انجـام داديـم و جـاي      اين مسئله را حل نموديم، بدون شك بط
بهـراد،  : منبع» .هيچگونه ترديدي نيست كه مجدداً اين مسئله نياز به حل نخواهد داشت

 129و  128همان صص . عبداالحد
هاي توليـد ادوات   داراي كارخانه. شهر شوشا يكي از مراكز استراحتگاهي كوهستاني بود.  1

و  ها شوروي كارگاهة در دور. بافي است زي و ابريشمموسيقي شرقي، نان ماشيني، راديو سا
آالت كشاورزي، هنرستان فني، مدارس موسيقي، مشاغل فنـي،   مؤسسات خدمات ماشين

اوزئييـر حـاجي بيگـوف، بلبـل محمـدوف      ة هـاي خانـ   تاريخ، مـوزه ة كاخ فرهنگ، موز
وريستي در آن مركزي شهر و ناحيه، پلي كلينيك، آسايشگاه و مركز تة ، كتابخان)خواننده(

آثـار قـديمي شـهر    . حاكميت شوروي، سيماي شوشا تغييـر كـرد  ة در دور. فعاليت داشتند
ظهراب ة براي نمونه خان. دگرگون و برخي از آنها براي امور فرهنگي به كار گرفته شد

تاريخ و كشورشناسي، مسجد ماماج ة به نمايشگاه نقاشي، مسجد جامع به موز ها بيگوف
طبقه  9ة ي اخير در شوشا سينماي سرپوشيده، مهمانخانها در سال. يل شدشهر تبدة به خان

، سـاختمان مخـابرات   )هفتمـين شـعبه  (جديد آسايشگاه شوشـا  ة ، شعب)1970ي ها سال(
كشي  براي تأمين آب شهر، لوله. ي فرهنگي و تفريحي ساخته شده استها و پارك) 1983(

 1982ي ها در سال. احداث شده استي معدني ها دو طبقه آبة آب انجام شده و مجموع
اوزئييـر  ة مجسم 1985در سال . در شوشا آرامگاه مالپناه واقف مرمت و بازگشايي شد

تنـديس مشـاهيري چـون بلبـل، واقـف، وزيـروف       . حاجي بيگوف ساخته و نصب شـد 
، مشهدي عزيـز بيگـوف، خورشـيدبانو نـاتوان، نريمـان      )بنيانگذار تئاتر ملي آذربايجان(

  :ك.براي آگاهي ن. و حوسو حاجيف در نقاط مختلف شهر نصب شده است نريمانوف،
 485. همان. جغرافياي كامل قفقاز. اميراحمديان، بهرام -

مسكوني كوچكي و جزء امالك شخصي ة كندي قبالً منطق خان.  59ص . همان. بيات، كاوه.  2
پس از . شدند ري ميي شيري در آنجا نگهداها ي اصيلِ خان و دامها اسب. بود ابراهيمخان

ميليمتر و  535بارندگي ساالنه . حكومت تزار، خان كندي را به قرارگاه تبديل كرد 1898
 .  درجه است 22تا  4درجه و در ژوئيه  2تا  0دماي ميانگين در ژانويه 

گزاران  از بنيان) تركستان 1918مرگ  -تفليش 1878زايش (استپان گئورگيوويچ شائوميان .  3
و از مؤسسـين نخسـتين    1902ي ارمني در تفليس در اكتبر ها وسيال دموكراتسة اتحادي
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را از دسـت   بـاغ  سال شوشا مركزيـت قـره   176پس از  سانبدين 1 .ناميده شد

  وضعيت قره باغ پس از ايجاد حالت خودفرماني
غ، بـا  قـره ة مبني بر حل قطعـي مسـئل   ها عليرغم تبليغات وسيع بلشويك

پايـاني بـر   ة باغ كوهستاني، هرگز نقطـ  قرهة ايجاد استان خودفرمان در منطق
هركدام از طرفين به نحوي از اين اقدام ناراضـي  . نبود ها الفات و تنشتاخ

آن را كـافي   هـا  با اعطاء خودفرماني موافق نبودند و ارمني ها آذري. بودند
بـاغ بـراي    قـره « نـام  هسازماني مخفـي بـ   1920ة ي دهها در سال. دانستند نمي

اين . در منطقه فعال بود ولي خفقان پليسي به حيات آن پايان داد» ها ارمني
  . كرد باغ انتقاد مي قرهة توجهي رهبران ارمني به مسئل سازمان از بي

خانجيـان   .الحاق به ارمنسـتان صـورت گرفـت    رايتظاهراتي ب 1929در 
حاكميـت  ة بـراي اعـاد   يي راهـا  تـالش  ،دبير اول حزب كمونيست ارمنستان

. انجاميد 1936ة باغ آغاز كرد كه سرانجام به مرگ او در ژوئي ارمنيان بر قره
ــر اول كميتـ ) آروتينـوف (هاراتونيـان   1945در پـاييز   مركـزي حــزب  ة دبي

گيري از جو مثبتـي كـه پـس از     اتحاد شوروي با بهره ،كمونيست ارمنستان
اي بـه   مده بود، طي نامـه پيروزي در جنگ جهاني دوم در شوروي پديد آ

 بـاغ  قرهآرزوي اهالي «با استناد به  مركزي حزب كمونيست شوروية كميت
حزب كمونيست شوروي نيـز  . باغ به ارمنستان شد خواستار الحاق قره ،»عليا

                                                                                                
كه بعدها مـدير تعـاوني    1903قفقازي حزب سوسيال دموكرات روس در مارس  ة كميت

 .مزارع باكو شد
  :شد در سالهاي ابتدايي پس از انقالب اكتبر سه نشريه در شهر شوشا منتشر مي.  1

باغ در سال  اجرايي قرهة ناشر افكار كميت) باغ كشاورز قره(»سيقاراباغ اكينچي«ة هفته نام -1 
ة كميتـ  گـان ار) بـاغ  تهيدسـتان قـره   گيزنـد ( ليگـي قراباغ فقراسي ديرية نشري -2 .1923
  1919در » قاراباغ«ة نام هفته -3 1920باغ درسال قرهة العاد فوق

Azrabaijan Dovri matboati. 1875-1990.Azarashr. baku. Se.183,184,189 
يكي از روزنامه نگاران قره باغي به نام عبدالرحيم يوسف زاده در هيئت نويسندگان  -

  .فعاليت مي كرد 1918از » آذربايجان جزء الينفك ايران«ة نشري
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مركزي حزب كمونيسـت  ة نظر ميرجعفرباقروف دبير اول كميت ،اي طي نامه
الحاق سه  ،پذيرش اين پيشنهاد شرط باقروف براي 1 .آذربايجان را جويا شد

 2الجرم موضوع مسكوت ماند. آذري نشين ارمنستان به آذربايجان بودة ناحي
 ،تصـويب شـد   1948ة فوري 25قانون اساسي شوروي كه در  24و در اصل 
  :چنين آمد

 و واليت خـود  جمهوري خودفرمان شوروي سوسياليستي نخجوان« 
شـوروي سوسياليسـتي    باغ كوهستاني در جـزو جمهـوري   فرمان قره

  3».باشند آذربايجان مي
هر فعاليتي در اعتراض به  ،بدين ترتيب تا هنگامي كه استالين زنده بود

شـد تـا اينكـه پـس از مـرگ او، مـوج        شدت سركوب مي اوضع موجود ب
اي از مناطق  ي باعث تشديد احساسات ملي در پارهوزدايي در شور استالين

كه بـا مراسـم بزرگداشـت چهلمـين سـال       1960از سال . باغ شد به ويژه قره
بـاغ بـه    يي بـراي الحـاق قـره   ها شوروي شدن ارمنستان همراه بود، اميدواري

نفـر از   4500اي بـه امضـاء    عريضـه  1963ة مـ  19در . ارمنستان حاصـل شـد  
باغ در اعتراض به تداوم سياسـت تبعـيض و تجـاوز آذربايجـان      ارمنيان قره

                                                 
باغ عليا به اراضي ارمنستان متصل شده  ايالت خودمختار قره«: هاراتونيان آمده بودة در نام.   1

آنجا تأثير ة الت در تركيب جمهوري ارمنستان در ترقي و توسعاست لذا وارد كردن اين اي
ضـميمه كـردن   . اقتصادي آنجا مؤثر واقع شودة تواند در بهبود ادار بخشد و مي زيادي مي

تحصـيل پرسـنل محلـي آن واليـت در مـدارس عـالي و       ة باغ به ارمنستان در ادامـ  قره
از طرف ديگر تعدادي از . آورد ميي ارمنستان به زبان مادريشان امكان بوجود ها دانشگاه

باغ تـأمين   نيروي انساني و كادر مورد نياز جمهوري ارمنستان شوروي نيز از واليت قره
  ».گردد مي

1.Aliev,egrar. Daglig garabag, tarikh, faktlar ve hadecalar. Elm .Baku. 
1989 . se.110 

. 1368. نشر قومس. علرضا طيبة ترجم. سياست و حكومت در شوروي. اوالم، آدام. ب.  3
  104ص. تهران
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در اين  1 .شد) رهبر وقت شوروي(ا خروشچف تقديم نيكيت ،برعليه ارمنيان
بـاغ   قـره ة شكوائيه از او خواسته شده بود كـه تصـميم جهـت الحـاق منطقـ     

اي از حاكميت آذربايجان  كوهستاني به ارمنستان بگيرد و يا آن را به گونه
ــدامي در ايـن زمينـه انجــام    ،در دوران حاكميـت خروشـچف   .دور كنـد  اق

ــا برگـزاري مراســم   1965ســال در پــس از بركنـاري او  . نگرفـت  ، مسـكو ب
     . موافقت كرد) 1915در سال (ان ين سالگرد كشتار ارمنيپنجاهم

ــان در   ــه  1965آوريــل  24مراســم پنجــاهمين ســالگرد كشــتار ارمني ب
ة اي در ايـروان انجاميـد كـه الحـاق منـاطق از دسـت رفتـ        تظاهرات گسترده

همزمان با حمله .  بود كنندگان آن يكي از شعارهاي اصلي شركت ،ارمنستان
روهاي ارتش شوروي به يافت و نيي ساكن در ارمنستان فزوني ها يبه آذر

 ،در همان سال. روان شدندين، وارد اينش ناچار براي حفاظت از مناطق آذري
ديگـري نيـز كـه برخـي از آنهـا بـه امضـاء برخــي از        ة هـاي سرگشـاد   نامـه 

، به رهبـري شـوروي   ي فرهنگي سرشناس ارمنستان رسيده بودها شخصيت
  . ارسال شد

مسائلي همچون تخريب تدريجي بسياري از آثار باسـتاني ارمنيـان كـه    
ي هـا  آنها در منطقه بوده، مفاد و محتواي كتابة نشان سوابق چند هزارسال

درسي مدارس كه ارتباط چنداني بـا تـاريخ و فرهنـگ ارمنسـتان نداشـت،      
ي اداري هـا  صـادي و وابسـتگي  بـاغ از نظـر اقت   قـره ة العاد عقب ماندگي فوق

از جمله مسائلي بود كه  ،باغ  به مراكز خارج از استان مؤسسات توليدي قره
بـه چشـم    هـا  هـاي ارمنيـان در ايـن سـال     در بسياري از عرايض و شـكوائيه 

                                                 
در اين شكوائيه به مسائلي مانند توجه صرف به توسعه وپيشـرفت منـاطق آذربايجـاني،    .  1

اقتصادي آذربايجان، توجه به محدوديت منابع ة در توسع ها باغي مشاركت بيش از حد قره
باغ به مناطق  رههاي جاري در ق باغ، چگونگي تخصيص آب رودخانه و عدم پيشرفت قره

.  باغ ناگورنو قرهة قضي. هيالع، ارفعي. ديگر و مسائل فرهنگي ـ آموزشي اشاره شده بود
   171ص. . 1371پاييز . 2ة شمار. سال اول. مطالعات آسياي مركزي و قفقازة مجل
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 77اقدامي جدي در اين زمينه انجام نگرفت چرا كه در اصل اما  .خورد مي
سـرزمين   تصريح شده بود كه  1977اكتبر  7قانون اساس شوروي مصوب 

تـوان تغييـر    يك جمهوري متحده را بدون موافقت خود آن جمهوري نمي
  ».داد

زدايي، اعتراضات ارمنيان  همزمان با توقف موج استالين 1965در سال 
درخواسـت رهبـران    1967و  1966ي هـا  در سال. نيز به شدت سركوب شد

ن مسـئله  يـ پاسخ داد كـه ا  افت ولي مسكويارمني از مقامات مركزي ادامه 
گروهـي از   1968در سـال  . ان دو جمهوري حـل و فصل شوديست ميبا مي

اعضاي داشناكسوتيون كـه از ايـن حـزب جـدا شـده بودنـد، حـزب ملـي         
تهيـه و   ،يكي از نخستين اقـدامات ايـن حـزب   . ارمنستان را تأسيس كردند

دو سـال  . شـد  مـي  باغ را نيز شامل بود كه قره» ارمنستان بزرگ«ة انتشار نقش
ب بازداشت شده و دو .گ.تمامي كادر و رهبران اين حزب توسط ك ،بعد

به جرم خرابكـاري عليـه    )ون باغداساريان و استفان زاتگيانسا(نفر از آنان 
   .اعدام شدند 1971در  ،دولت

به شدت سركوب  1975باغ و ايروان در  اعتراضات بعدي ارمنيان در قره
ــه برژنــف  طــي نامـه  ،ارمنـي ة ديـان نويســند ســرو خانزا 1979در . شـد  اي ب

موضع باكو و مسكو در . باغ به ارمنستان را تكرار كرد درخواست الحاق قره
ة در م. اعتنايي بود تا از تعميق اعتراضات جلوگيري شود اين باره مبتني بر بي

از شوشا به عنوان شـهري در قلمـرو ارمنيـان يـاد      ،اوگونيوكة نشري 1984
بـه ايـن مسـئله     ،كمونيسـت چـاپ بـاكو   ة ك روز بعـد روزنامـ  ي. كرده بود

پيامد اين اعتراض، احضار فوري و مجازات رشيد محمدوف . اعتراض كرد
   .مركزي حزب كمونيست آذربايجان بودة كميت توسط ،هسردبير روزنام



 

  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  بحران، مناقشه و جنگ

  
  
  

  ارمغان گورباچف
به رهبري شـوروي برگزيـده    1985مارس  11ميخائيل گورباچف روز 

تأثيرات نامطلوبي بـر   ،در اين هنگام عقب ماندگي اقتصادي شوروي 1.شد
ايـدئولوژيك آن جامعـه گـذارده    ة روابط اجتماعي، فرهنگي و حتي عرص

ة نخستين عرصـ . هاي مهم گورباچف بود مبارزه با فساد يكي از برنامه. بود
هاي الكلي بود در آن  نوشابهمبارزه با فساد، محدود كردن توليد و مصرف 

دومين كشور جهان از نظر توليـد و مصـرف    ،زمان شوروي پس از فرانسه

                                                 
   :ك.ن.ي گورباچف ها زندگي سياسي و ديدگاهة براي آگاهي بيشتر دربار.  1

  تهران. 1372. نشر وزارت خارجه. اد شوروي از تكوين تا فروپاشياتح. كواليي، الهه -
  .  1370. انتشارات تهران. از لنين تا گورباچف. طلوعي، محمود -
. تهران. ناشر مترجم. محمد رفيعي مهرآبادية ترجم. ظهور گورباچف. اوون، ريچارد -

1370  
. عبـدالرحمن صـدريه   ةترجم. پروسترويكا دومين انقالب روسيه. ميخائيل. گورباچف -

  1366. تهران. نشر آبي
انتشـارات وزارت  . منـوچهر طلـوعي  ة ترجم. بسوي جهان بهتر. گورباچف، ميخائيل -

  تهران. فرهنگ و ارشاد
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پس مبارزه برعليـه شـرابخواري كـه موجـب افـزايش فسـاد و        1.شراب بود
در ايـن ميـان   . آغـاز شـد  1985شد، از ماه آوريل  متالشي شدن خانواده مي

بـاغ   و شراب مانند قره آنچه فراموش شده بود، وضعيت مناطق توليد انگور
ــارز .بـود  ، تعطيلــي بســياري از هــا ضــدالكل موجــب ويرانـي تاكســتان  ة مب

بـاغ شـده و بـا بيكـار كـردن       هاي توليد شراب در قـره  ها و كارگاه كارخانه
  . بروز نارضايتي و اعتراض مردم را برانگيختة هزاران ارمني، زمين

آذربايجان تا پايـان  در  ها طولي نكشيد كه بسياري از مراكز و تاكستان
در جهت افـزايش نارضـايتي و در    ،سير حوادث 2.تابستان ورشكسته شدند

نيروگـاه   1986آوريـل   26روز . رفـت  نتيجه بروز تنش در منطقه پيش مـي 
كه بزرگترين (در اثر اين انفجار . اي چرنوبيل در اوكراين منفجر شد هسته

پراكنـدگي گازهـاي   آلـودگي ناشـي از   ) حادثه از نوع خود در جهان بود
پـس از  . حداقل يك ميليون هكتار از اراضي شوروي را دربرگرفت ،سمي

 ،انجام تحقيقات مشخص شـد كـه ايـروان از لحـاظ ميـزان منواكسـيدكربن      
خود، كودكـان نـاقص   ه سقط جنين خود ب. ترين شهر شوروي است آلوده 

ت مستقيم ي تنفسي و درصد باالي بيماران سرطاني از اثراها العضو، بيماري
يك سوم مردم ارمنستان در معرض تهديد مرگ ناشي از . اين وضعيت بود

تظاهرات مردم ايروان در اعتراض به اين وضع سودي . آلودگي قرار داشتند
  . دربرنداشت

مهمـي كـه اتحـاد شـوروي از ابتـدا      ة مسـئل  ،عليرغم ادعاي گورباچف
                                                 

نشـر وزارت  . ماهيت تحوالت در آسياي مركزي و قفقـاز . حسين پور، اكرم و ديگران.  1
  303ص .1373 .تهران. خارجه

ريزي متمركز اقتصادي شوروي به عنوان توليد  شرايط اقليمي و برنامه آذربايجان با توجه به.  2
باغ نيز مركـز   قره. كرد ميليون تن انگور توليد مي 5/1اصلي انگور درآمده و ساالنه ة كنند

باغ از شهرت زيادي  شراب قره. شد اصلي توليد انگور و شراب در آذربايجان محسوب مي
حسـاب  نيـز بـه   اب يكي از منابع اقتصادي ارمنستان برخوردار بود و توليد انگور و شر

  .آمد مي
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. بود ها مليتة مسئل حلي اساسي براي آن بيابد، حيات خود نتوانسته بود راه
در اثر سركوب پليسي منكوب  ها هاي مليت در طول ساليان متمادي خواسته

بدون  ؛مانست كه به زور در يك محفظه تحت فشار بود شده و به بخاري مي
گورباچف با حركت . اينكه سوراخي براي بيرون آمدنش وجود داشته باشد

شد تا درب اين محفظه  موجب 1در مسير نوسازي و ايجاد فضاي باز سياسي
در  1986در شـورش دسـامبر    ،مهم اين اقـدام ة نخستين نتيج .برداشته شود

   2.آلماآتا مركز قزاقستان مشاهده شد
ي خـود را  هـا  ارمنيان نيز با استفاده از فرصت پيش آمـده، درخواسـت  

ها و طومارها آغاز  ارسال نامه. باغ به ارمنستان از سر گرفتند الحاق قرهة دربار
شناس و يكـي از اعضـاي حـزب     سورن آيوازيان زمين 1987مارس  5. شد

اي مفصـل بـه گوربـاچف، وضـعيت ارمنيـان       طي نامه ،كمونيست ارمنستان
اين نامـه سـرآغاز   . باغ را توضيح داده و درخواست آنان را تكرار كرد قره

هاي مختلف از طرف آكادمي  به زودي نامه. باغ شد جديدي در قرهة مرحل
 ،ارمني مانند زوري بااليان و سرگئي ميكويانة رمنستان و چند نويسندعلوم ا

بـاغ نباشـد،    سروخانزاديان اظهـار داشـت كـه اگـر قـره     . به مسكو ارسال شد
هـم وجـود نخواهـد    ) اصالحات اقتصادي گوربـاچف ة برنام(پروسترويكا 

   .داشت
 هزار امضاء همـراه بـا نـام ونشـاني     90طوماري با حدود  1987در پائيز 

وحـدت  «تحـت عنـوان   ) بـاغ  افراد كبير قـره ة همتقريباً (افراد امضاء كننده 
 110باغ نيـز بـا    شوراي قره. براي گورباچف فرستاده شد» باغ با ارمنستان قره

                                                 
   :ك.ن.هاي اصالحي گورباچف  هبرنامة براي آگاهي بيشتر دربار.  1

. ميخائيل. گورباچف: و. 1370. انتشارات تهران. از لنين تا گورباچف. طلوعي، محمود -
  1366. تهران. نشر آبي. عبدالرحمن صدريهة ترجم. پروسترويكا دومين انقالب روسيه

نشـر  . عباس آگاهية ترجم. ها فخر ملت. هلن. كارردانكوس: ك.ن. ها مليتة براي مسئل.  2
  تهران. 1370. فرهنگ اسالمي
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رأي ممتنع رسماً از اين درخواست حمايت  13رأي منفي و  17رأي مثبت، 
ة روزنامـ  هبـ  فدر ماه نوامبر آبل آگانبگيان مشاور اقتصادي گورباچ. كرد
بـاغ و نخجـوان كـه بـه      ي ارمنـي قـره  هـا  سـرزمين «ة بـار در ،پاريسة اومانيت

  :گفت» آذربايجان داده شده
باغ كه در شـمال شـرق    شوم كه قره من با شنيدن اين خبر شاد مي«

من به عنوان يـك  . شده است ها جمهوري جاي گرفته، از آن ارمني
سبتاً بيشتر به ارمنسـتان  باغ ن كنم كه قره اقتصاددان چنين حساب مي

. ام اين مسئله پيشنهادي ارائه كـرده ة دربار. وابسته است تا آذربايجان
اميدوارم كه در شرايط پروسترويكا و دموكراسي اين مسئله حل خواهد 

   ».شد
راهي مسكو شده و يـك   ،باغ هيئتي از ارمنيان قره 1988در اوايل سال 

جلـد   10را كـه بـه شـكل كتـابي در     » باغ با ارمنسـتان  وحدت قره«نسخه از 
معـاون اول  كالوگـا و   1918ة زاد(دميچـوف  پتـر نيلـوويچ   درآمده بود، به 
دميچوف نيز . تحويل دادند) شوراي عالي اتحاد شوروية رئيس هيئت رئيس

هنگامي كه اين . وعده داد كه موضوع را در دفتر سياسي حزب مطرح كند
اتخـاذ تصـميم قـاطع     ،ي ارمنيـان به مسكو رسيد، انتظار طبيعـ  ها درخواست

در حالي كه گوربـاچف بـه هـيچ عنـوان قصـد      . توسط دولت مركزي بود
بر اهميت  ها ي مليتها نداشت كه با توجه نمودن به مسائل ارضي و خواست

بتوانند مانعي  ها اي را فراهم كند كه اين مسائل و خواست آنها افزوده و زمينه
فضـاي بـاز   (نوسـت   وسـترويكا و گـالس  هاي مهمي چون پر در برابر برنامه

  . ايجاد نمايند) سياسي
و ايـروان در مسـير بحـران پـيش      1كنـدي  زمان در خان ،در اين هنگام

                                                 
باغ كوهستاني تشكيل شد چون شهر شوشا در  هنگامي كه استان خودفرمان قره 1923در .  1

استان تعيين شد و نام كندي به عنوان مركز  اثر جنگ خسارات بسياري ديده بود، شهر خان
تجليل از كمونيست معروف ارمني استپان شاهوميان به اسـتپاناكرت تغييـر   ة آن به نشان

  .كندي را به اين شهر بازگرداند نام خان 1991پارلمان جمهوري آذربايجان در سال . يافت
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بـاغ   از باكو و سومگائيت به قره 1987گرايان ارمني از اواسط  ملي. رفت مي
عدم اتخاذ تصميم راسـخ از سـوي دولـت مركـزي در     . روي آورده بودند

اين پيام . شد اعتنايي و عدم توجه تلقي مي تر به عنوان بيبيش ،چنين شرايطي
  .باغ دريافت و فهميده شد به سرعت در قره

جوانان آذري روسـتاي  از اي  عده 1366دي و بهمن /  1988ة در ژانوي
به . از ارمنيان كتك خوردند ،)مارداكرت(دره  سيرخاوند در مركز بخش آغ

ارمنيان كه از عدم پاسـخ  . غاز شدكندي آ زودي برخوردهاي اوليه در خان
آنان با يـورش بـه   . مسكو مطمئن شده بودند، آغازگر زد و خوردها بودند

بـا ايـن   . پرداختند ها درگيري با آذريه ب ،كندي نشين خان هاي آذري محله
حال دولت باكو هنوز هم سعي داشت از برهم خوردن اوضـاع جلـوگيري   

هايي براي  از صدور تقاضانامه ،ناز اين رو واكنش حكومت آذربايجا. كند
رئـيس   1352/ 1973ويژه بوريس گئورگف كه از سال ه ب(مسئوالن محلي 

مبني بـر لـزوم برقـراري آرامـش فراتـر      ) محلي حزب كمونيست بود ة شعب
از  ها در اين درگيري. ي محلي شدت يافتها در ماه فوريه درگيري .نرفت
، چاقو و كوكتل مولوتف يي همچون تفنگ شكاري، تفنگ دولولها سالح

در خان كندي و  ارمنيفعاالن بهمن  21/ فوريه  11پنج شنبه . شد استفاده مي
هـايي   تقاضانامه.  باغ دست به اعتصاب و تظاهرات زدند قرهشهرهاي ديگر 
  . باغ با ارمنستان تهيه شد براي وحدت قره

بـراي تحقيـق و رسـيدگي بـه اوضـاع،       ،از طرف حكومت آذربايجـان 
. باغ رفت مركزي حزب كمونيست آذربايجان به قرهة الوف دبير كميتكونو

دهنـدگان تظـاهرات و همچنـين گردآورنـدگان      سـازمان  ،كنـدي  او در خان
باغ بـه   امضاها را گروهي اوباش و افراطي خواند و طرح موضوع الحاق قره

بـراي برقـراري    هـا  با اين حال تـالش كمونيسـت  . ارمنستان را منتفي دانست
باغ، بسياري از  با شروع تحوالت قره .كندي سودي نبخشيد در خان آرامش
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چنلي بئـل  ة نفر 6 -5مانند گروه (و محافل روشنفكري آذربايجان  ها گروه
اي سياسي يافته  به سرعت جنبه) بيگ كه گروهي ادبي و تاريخي بود ايلچي

وريه از اواسط ف. ي خويش قرار دادندها باغ را در صدر فعاليت و موضوع قره
تظاهرات منظم و مستمري از طرف دانشجويان آذربايجان آغاز شد كه بـه  

   .تدريج گسترش يافت
ــا شــد   13روز  ــروان برپ شــعار اصــلي . فوريـه تظــاهرات وســيعي در اي

قـرار شـد تظـاهرات در    . بـود » يك قـوم، يـك جمهـوري   « ،تظاهركنندگان
از سـوي  بهمـن هيئتـي    27/ فوريـه   17روز . تر تكرار شود سطحي گسترده

اش بـا زوري   گورباچف در مالقات يك ساعته. ارمنيان به مسكو اعزام شد
اظهـار  ) نامـدار ارمنـي  ة شاعر(و خانم سيلوا كاپوتيكيان ) نويسنده(بااليان 

در عـين حـال از   . كنـد  حلـي عادالنـه تـالش مـي     داشت كه براي يافتن راه
   .زنند گله كرد كه از پشت به پروسترويكا خنجر مي ها ارمني

اگرچه گورباچف با درخواسـت مرزهـا موافقـت نكـرد ولـي از آنـان       
ة دو نويسـند . خواست تا به ايروان رفته و مردم را به آرامش دعـوت كننـد  

ساعته با الكساندر پاولوف رئـيس بخـش تبليغـات     3ارمني پس از مالقاتي 
اذعـان كردنـد كـه لحــن وي     ،مركـزي حـزب كمونيسـت شـوروي    ة كميتـ 

روز بعد آنها به ايروان بازگشته و مردم را در جريـان  . ستاميدوارانه بوده ا
: كاپوتيكيان اظهـار داشـت  . سفر و مذاكرات خود با گورباچف قرار دادند

اكنون بايد با حفظ آرامش خود به . كافي دشمن داردة گورباچف به انداز«
   1.تظاهرات و اعتصاب به مدت يك ماه به تعويق افتاد» .او كمك كنيم

 140باغ كوهستاني كه از  اي قره بهمن شوراي منطقه 30/ ريه فو 20روز 

                                                 
ـ  باغ شوروي خطاب بـه اهـالي قـره    قرهة روزنام 1988سال  29ة كاپوتيكيان در شمار.  1 اغ ب

كوهستاني اعالم كرد كه منتظر نوزدهمين كنفرانس اتحاد جمـاهير شـوروي باشـند زيـرا     
شما براي اتحاد و ملحق شدن به . جواب نخواهد ماند هاي عادالنه شما و ما بي خواسته«

  132ص . بهراد، عبداالحد »د آوردياي به دست خواه ارمنستان مادر امكانات گسترده
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رأي اعضـاي ارمنـي و بـدون حضـور نماينـدگان       110شد با  نفر تشكيل مي
ي شـوروي  هـا  ايجاد وسـاطت ميـان جمهـوري   «اي را با عنوان  بيانيه ،آذري

بـاغ   سوسياليستي آذربايجان و ارمنستان بـراي انتقـال اسـتان خودفرمـان قـره     
از تركيب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان بـه قلمـرو   كوهستاني 

اين مصوبه برخالف . تصويب كرد» جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان
حالت درخواست نداشـت، بلكـه صـراحتاً بـر      ،1987قبلي در پائيز  ة مصوب

با آغاز موج تظاهرات در ايروان، . كرد باغ به ارمنستان تأكيد مي پيوستن قره
فوريه صورت  20هزارنفر در روز شنبه  5تظاهرات با شركت حدود نخستين 
  . تعداد دو برابر شد ،روز بعد. گرفت

تصميم گرفتند تـا بـراي    ،دام فوريه گروهي از جوانان شهر آغ 21روز 
در بين راه دو تـن از ايـن   . راهي عسكران شوند ،تماشاي تظاهرات ارمنيان

با رسـيدن ايـن خبـر بـه     . ه شدندكشت ،طي يك درگيري با ارمنيان 1جوانان
مـالي   تصميم گرفتند تا بـراي گـوش   ها هزار نفر از آذري 20حدود  ،دام آغ

سـفيدان و   ارمنيان راهي عسكران شوند ولي اين كار به دليـل تـالش ريـش   
مقامات محلي به ويژه خانم خرامان عباسووا رئيس هيئت اجرايي شهر انجام 

از تظاهرات در ) باغ قرهة ترين منطق جنوبي(همان روز در هادروت .نگرفت
بسياري از آنان بـراي شـركت در تظـاهرات بـه     . خان كندي حمايت كردند

  . سوي خان كندي روان شدند
مركـزي حـزب كمونيسـت    ة كميتـ  ة ويـژ ة در جلسـ فوريه  21در روز 

كه در مسكو تشكيل شد، نيكالي ريژكـف معتقـد بـود كـه بايـد       شوروي
ة زاد(ويكتـور ميخـائيلوويچ چبريكـوف    . ردبراساس قانون اساسي عمل ك

تواند بازتـاب منفـي در    هشدار داد كه اين مسئله مي) يكاترينبورگ 1923
گورباچف خود برآن بود كه مسـئله بايـد از   . داشته باشد ها ساير جمهوري

                                                 
  ساله  23و علي حاجيف ساله  16بختيار قليف .  1
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اي مبني بر عدم  مركزي بايد اعالميهة كميت. طريق سياسي حل و فصل شود
امكانات اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي را در    تغيير مرزها صادر كرده و 

طبق نظر او آذربايجان و ارمنستان بايد همگام و همراه . باغ گسترش دهد قره
كـرد كـه    او احساس مـي . باغ تصميم بگيرند وضعيت قرهة با يكديگر دربار

ة كميتـ از ايـن رو . شركت كنند ها روشنفكران و كارگران بايد در اين بحث
بـاغ را   با صدور فرماني رأي شوراي قره ،شوروي مركزي حزب كمونيست

  . رد كرد
ــان روز   ــروويچ عصــر همـ ــورگي پتـ  1936 ة زاد(رازيموفســـكي گئـ

ايگــور و ) مركـزي حـزب كمونيسـت شـوروي    ة دبيـر كميتـ  كراسـنودار و  
معـاون اول رئـيس هيئـت    نوورسيبرسـك و   1920ة زاد( كوزميچ ليگاچف

همزمـان هيئـت   .  كو شـدند وارد بـا  ،)شـوراي عـالي اتحـاد شـوروي    ة رئيس
ــكل از  ــوويچ   ديگــــري متشــ ــر ايوانــ ــيخ  والديميــ  1929ة زاد (دولگــ

الكساندر و ) مركزي حزب كمونيست شوروية دبير كميتكراسنويارسك و 
   .به ارمنستان اعزام شد ،)ياروسالول 1923ة زاد(نيكاليوويچ ياكوولوف 

، سـاكنان  )باغ قرهة ترين منطق جنوبي(فوريه در هادروت  22و  21روز 
هايشـان راهـي    بسياري از ارمنيان از خانه. ارمني منطقه به تظاهرات پيوستند

 ،فوريـه  22در روز دوشـنبه  . كندي شدند تا به تظاهرات آنجا بپيوندند خان
هزارنفر و در روزهاي پنج شـنبه و   400در روزهاي سه شنبه  ،هزارنفر 250

تظـاهرات  . ت پيوسـتند بـه تظـاهرا  در ايـروان  جمعه حدود يك ميليون نفر 
آميز بود و تظاهركنندگان با حمـل پالكاردهـايي از گوربـاچف و     مسالمت

  . خود به ميهن شوروي تأكيد كردندة پرچم ارمنستان شوروي بر عالق
در تلويزيون ارمنستان ظـاهر شـد و از    ،فوريه كارن دميرچيان 22روز 

از مقامـات   روز بعـد او و دو تـن  . مردم خواست تا آرامش را حفـظ كننـد  
در اين ديدار از . با روشنفكران سرشناس ارمني ديدار كردند ،حزبي مسكو
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باغ را در  قرهة مركزي حزب كمونيست شوروي خواسته شد كه مسئلة كميت
اعـزام ايـن   . مـورد بررسـي قـرار دهـد     ها وسيع تدوين سياست مليتة جلس
رگان رسمي اوج نگراني مسكو از دخالت آشكار يك اة دهند نشان ،ها هيئت

ة سعي داشتند با استفاده از پشتوان ها اين هيئت. ادعاهاي ارضي بودة در مسئل
بحران را كنترل و آرامـش را   ،مركزي حزبة كميتة فوري 21فرمان مورخ 
  . برقرار كنند

محمـداوغلو  چف به همـراه كـامران   گايلفوريه رازيموفسكي و  22در 
وارد ) ونيسـت آذربايجـان  دبيـراول حـزب كم  بـاكو و   1933ة زاد(بـاقروف  

بـاغ   درنـگ گردهمـايي دسـت انـدركاران حزبـي قـره       بي. كندي شدند خان
در اين اجالس كه افردي چـون موسسـيان دبيـراول     .كوهستاني برگزار شد

ة كندي، حاجيف دبيراول شوشـا، رابـرت كوچاريـان دبيركميتـ     حزبي خان
گوكاسيان معاون باغ،  باغ، گئوركوف دبير اول حزبي قره صنايع ابريشم قره

شـركت داشـتند، رازيموفسـكي    ... و » سـووتاكان كاربـاخ  «ة سردبير روزنام
ــر    . سـخنراني كــرد  ــافع «او در قســمتي از ايـن ســخنراني ضــمن تأكيـد ب من

  :گفت»سياست ملي لنين«و » زحمتكشان
ها و  مركزي حزب كمونيست شوروي خواستهة بايد بگويم كه كميت«

ـافع      – حركات در جهت تغيير وضعيت ملـي  ـا من ارضـي موجـود را ب
. دانـد  زحمتكشان ارمنستان شوروي و آذربايجان شوروي در تضاد مـي 

رساند، اگر  هايي به روابط ميان ملل زيان مي چنين حركات و خواسته
تواند نتايجي بسيار جدي به  اكنون تدابير مسئوالنه انديشيده نشود، مي

ـا ممكـن اسـت در ن   . دنبال داشته باشد ـات و  ة تيجـ تمامي اينه حرك
ـار    ها فعاليت ي غيرمسئوالنه اشخاص ديگر و يا موضـع صـبر و انتظ
رهبـري  . به وجود آمده باشد ها ي حزبي و شورايي جمهوريها ارگان

  1».اند ها در ارزيابي وضعيت سطحي عمل كرده اين جمهوري

                                                 
1. Daghlig garabagh. Zaka galib galajak. Canadlar va materiallar. 

Azarnashr, baku. 1989. se 13 
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گئوركوف انتقاد شد كه ) بوريس(واريس در اين اجالس از عملكرد 
د ياي را به تصويب رس قطعنامه .راي مسئله قائل نشده استاو بهاي الزم را ب

  :كه در قسمتي از آن چنين آمده بود
ـاالن      « وظيفه عبارت از آن است كـه تشـكيالت حزبـي اسـتان و فع

ـ ة ايدئولوژيك دربار مركـزي حـزب   ة تبعات و پيامدهاي فرمان كميت
 كمونيست اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ميان مردم با مقياس

وسيع فعاليت كنند، همچنين مـدعاي ايـن سـند را بـه اطـالع هـر       
ترين زمان ممكن به طبيعي شدن اوضاع  زحمتكشي رسانده و در كوتاه

  ».دست يابند
فوريه تشكيل شـده و   23ايالتي حزب كمونيست نيز روز ة پلنوم كميت

علت كوتاهي در انجام وظيفه از دبير ه واريس سركيسوويچ گئورگف را ب
جانشـين او  . ايالتي حزب و عضويت دفتـر سياسـي بركنـاركرد   ة ميتاولي ك

ــاغ  هنـريخ پوگوسـيان معـاون اول رئـيس مجتمـع كشـاورزي صـنعتي قـره         ب
 1.بـاغ بـود   قرهة كميتة كوهستاني، عضو حزب داشناكسوتيون و عضو آيند

ــين از ) مركـب از كونوالـوف، كنـدراتيف و ياشـين    (هيئـت روسـي    همچن
همـان روز مقامـات حزبـي    . اوضاع را آرام كند نيروهاي نظامي خواست تا

  :شد گفته در آن اي به تصويب رساندند كه  ارمنستان قطعنامه
ــ« ــوروي   ة از كميت ـاهير ش ــت اتحــاد جمـ ــزب كمونيس ــزي ح مرك

مركزي حـزب  ة سوسياليستي تقاضا شود كه ضمن تدارك پلنوم كميت
مسائل باغ به همراه ديگر  قرهة مسائل ملي به مسئلة كمونيست دربار

  ».همه جانبه نگريسته شود
 هـا  ناآرامية مانع ادام ،اعزام هيئت روسي نتوانست حتي در همان زمان

مشـكالت بـه    ،چچنـي ة عبـدالرحمن آوتورخـانوف نويسـند   ة به گفت. شود

                                                 
در اين پلنوم همچنين اصـالنوف  . باغ بود سال دبير اول حزب در قره 15گئوركوف مدت .  1

بـاغ مقصـر شـناخته     باغ و بوگوسلوفسكي دبير دوم حزب در قره اجرايي قرهة رئيس كميت
. وارليقة مجل. صمد سرداري نياة ترجم. باغ وقايع اخير قره. سلطانوف، ضياءالدين .شدند
  146ص 1373پاييز 
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فوريه وازگن اول  24. قديمي بودند ها حل تازگي بروز كرده بودند ولي راه
راديو و تلويزيون دولتي ارمنستان طي سخناني كه از  ،رهبر مذهبي ارمنيان

  :باغ چنين گفت قرهة شد، با اشاره به مسئل پخش مي
باغ كوهستاني با ارمنستان شوروي مورد توجه  وحدت قرهة حل مسئل«

ـانون   . من نيز هست ـابق ق من اين كار را كاري طبيعي، قانوني و مط
ي مطمئن هستم كه در شرايط پروسترويكا و دموكراس. دانم اساسي مي

ـان خواهـد     حكومت شوروي جديتي تام براي اين مسئله از خـود نش
  1».داد

ــه صــحن  ــران مــذهبي دو طــرف ب ــد  ة ورود رهب مناقشــه، ابعــادي جدي
دولت مركزي سعي داشت اين نكته را به طرفين بقبوالنـد كـه   . دربرداشت

فوريـه اجـالس    24روز . باغ اسـت  قرهة هنوز تنها مرجع اخذ تصميم دربار
حضور رازيموفسكي در اين . آذربايجان در باكو تشكيل شدفعاالن حزبي 

در . بود» سياست ملي لنين«و » منافع زحمتكشان«تأكيد بر ة اجالس نشاندهند
  .اين اجالس دميچوف نيز حضور داشت

عليـه تظاهركننـدگان   امـا   فوريه سربازاني به ايروان اعزام شـدند  25در 
خـود بـراي صـحبت بـا مـردم       هنگامي كه دميرچيـان . اقدامي انجام ندادند

بـا هـو   ) كه به زبان روسـي بـود  (تظاهركننده وارد صحنه شد، سخنراني او 
اي  فوريه گورباچف طي بيانيه 26روز . كردن و سوت زدن مردم مواجه شد

ة كميتـ ... «خطاب بـه زحمتكشـان آذربايجـان و ارمنسـتان اعـالم كـرد كـه        
آمـده ناراحـت   مركزي حزب كمونيست اتحاد شـوروي از وضـعيت پـيش    

  ».آميز حل شود باغ بايستي از طريق صلح قرهة مسئل.... است 
مركـزي حـزب   ة همان روز دولگيخ متن اين بيانيه را در پلنـوم كميتـ  

                                                 
1. Mansurov Arif.”Blank Spaces Of History And Prestroika”. Sharg 

garb. Baku. 1991. P.134 
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دبير (پس از پايان پلنوم، كارن دميرچيان  1. كمونيست ارمنستان قرائت كرد
ي هـا  در برابر مردمي كه در يكي از ميـدان ) اول حزب كمونيست ارمنستان

تقاضا از «اي در مورد  ايروان گرد آمده بودند، اظهار داشت كه پلنوم بيانيه
ويـژه  ة مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي بـراي تشـكيل كميتـ   ة كميت

ة روز بعد روزنام. است  تصويب كرده» باغ كوهستاني قرهة براي توجه به مسئل
بـا درج  خـود   48ة ارگان حزب كمونيست ارمنستان در شـمار » كمونيست«

خـواهيم بـاور كنـيم كـه ايـن       مـي «: نوشـت » زحمتكشـان «آراي تعدادي از 
تظاهرات ماه فوريه در ارمنسـتان فاقـد   . »خواهش قانوني درك خواهد شد

هاي كوچكي  اوضاع در تابستان تغيير كرد و كميته. رهبري سازمان يافته بود
  .وجود آمدنده ها ب در كارخانه

  
  سومگائيتة نمايشنام

كيلومتري  35در كيلومترمربع وسعت  83با شهري صنعتي  ،2سومگائيت
. بر روي اراضي متروكه بنا گرديد 1936باكو است كه در سال شمال غرب 

در امور مربوط به صنايع اشتغال  ،درصد جمعيت فعال اين شهر 60متجاوز از 
در ايـن شـهر   . نـد دهزار نفر ارمنـي بو  18شهر ة هزار سكن 200داشتند و از 

اي از زد و خوردهاي هميشگي بـه خـاطر شـرابخواري افراطـي و در      سابقه
 26روز  .وجـود داشـت   ها رقابت بر سر دختران و زنان بين ارمنيان و آذري

                                                 
آذربايجان و ارمنستان پذيرفت كه ين در پيامي راديو و تلويزيوني به مردم نگورباچف همچ.  1

ا  اشتباهاتي صورت گرفته است تأكيد كرد كه ميدان دادن به احساسات در برخورد بـا  ام
مسائل پيچيده خطرناك خواهد بود و اشاره كرد كه پيشرفت تنها از طريق بلوغ اجتماعي، 

  .خويشتنداري و غلبه بر مشكالت ملموس ممكن خواهد بود
آهن  حل غربي درياي خزر، در مصب رود سومگائيت و بر سر مسير راهسومگائيت در سا.  2

به نسبت جمعيت پس . روستوف است -ماخاچ قاال –باكو ة روستوف و راه شوس –باكو 
پس از باكو . بزرگ شد 1938شهر از . از باكو و گنجه سومين شهر بزرگ آذربايجان است

 . دومين مركز بزرگ صنعتي كشور است
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بـاغ گريختـه    كه از مناطق مرزي قـره  ها اسفند گروهي از آذري 16/ فوريه 
باغ  در قره ها توصيف بدرفتاري و آزار آذري. بودند، وارد سومگائيت شدند

توسط ارمنيـان كـه در ميـان مـردم شـهر انجـام گرفـت، موجـب تحريـك          
  . 1گرايانه اهالي شد احساسات ملي

. درگيري بودندة عوامل ديگري نيز سبب بروز تنش و فراهم شدن زمين
ضدالكل بر پا بود، به يكبـاره ميـزان   ة در كشوري كه هنوز مقررات مبارز

ي ناشناسي در يك اقدام اه اتومبيل. مشروب در دسترس مردم افزايش يافت
هدفدار در ميان مردم خشمگين آذري، مشروب و آالت درگيـري پخـش   

ي هـا  از راه» هـا  مـرگ بـر ارمنـي   «كرده و تعداد زيـادي پالكـارد بـا شـعار     
از سـوي ديگـر كاتوسـف معـاون     . مشكوكي در اختيار مردم قـرار گرفـت  

باغ  جاني در قرهدادستان كل اتحاد شوروي نيز با اعالم كشته شدن دو آذرباي
راديو باكو كه معتقد بود با خبردادن به ارمنيـان  . الزم را فراهم آوردة بهان

تواند آنها را آرام كند، خبـر كشـته    خطرات ناشي از حركاتشان مية دربار
كرد كه ارمنيان از  شدن دو جوان آذربايجاني را پخش كرد چون تصور مي

ات طولي نكشيد كه جوانان مست با اين مقدم. اعمالشان پشيمان خواهند شد
ها  ها و خانه نشين حمله كرده و به سوزاندن مغازه هاي ارمني آذري به محله

اقدام طبيعي ارمنيان جهت دفاع از خود هرچه بيشتر بر وخامـت  . پرداختند
  . اوضاع افزود

ي حامـل  هـا  سديگري از اين سناريو اتوبوة غروب همان روز در پرد
در برابر  ها هزار نفر از آذري 10روز بعد حدود  .سيدنداز باكو فرار ها آذري

. شوراي شهر گرد آمده و خواسـتار خـروج ارمنيـان از سـومگائيت شـدند     
بختيار وهاب زاده شـاعر مشـهور آذربايجـان و حسـينوف مـدير انسـتيتوي       

                                                 
توصيف  »ترين موضوع واحد در ميان ارمنيان پرنوسان«باغ را  قره 1893ني در مورخي ارم.  1

   .كرده بود
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ثمر كوشيدند تا جلوي آن جمعيت ناآرام را  در تالشي بي ،آموزش سياسي
دو  ان،اعمال خشونت بـار بـر عليـه ارمنيـ     1 .عملي نشدبگيرند ولي اين كار 

نيروهاي ة الزم براي مداخلة شبانه روز با شدت تمام ادامه يافت تا اينكه بهان
 100تانـك و متجـاوز از    37ايـن نيروهـا بـا      2.نظامي شوروي فـراهم آمـد  

زد و امـا   .پايـان دادنـد   هـا  خودروي زرهي وارد شهر شـده و بـه درگيـري   
  . مدت يك سال در سومگائيت ادامه داشته راكنده بخوردهاي پ

در حال تكرار  1905رسيد سناريوي جنگ ارمني و مسلمان  به نظر مي
. هرگز به طور مشخص اعالم نشد ،سومگائيتة آمار تلفات حادث .شدن بود

گنادي گراسيموف سخنگوي وقـت  . نفر بود 32آمار رسمي كشته شدگان 
منـابع  . شدگان را يـك نفـر اعـالم كـرد     تعداد كشته ،وزات خارج شوروي

نفر عنوان كردند ولي منابع  1500تا  300تعداد قربانيان را رقمي بين  ،ارمني
زخمـي حكايـت    1500كشـته و   90رسمي كـه در مسـكو انتشـار يافـت از     

حكايت از قتل، تجاوز و  ،ي منتشر شده از طرف ارمنيانها گزارش. كنند مي

                                                 
ترديد  بي«: نويسد اين حادثه چنين مية دربار» بياييد روشن حرف بزنيم«زاده در كتاب  وهاب.  1

اند، بستگي  دام و استپاناكرت و فرارياني كه از آنجا آمده حوادث سومگائيت با حوادث آغ
وضعيت دشوار اين آوارگان و بيگانگي حكومت با وضعيت آنان به خشم تبديل شد  .دارد

پـس چـرا   . و اين خشم به هيجان مبدل شد ولي من در اينجا به چيز ديگري توجه دارم
دام ايجاد نكرد و درگيـري بـه قتـل عـام      جنايتي كه در عسكران رخ داد، واكنشي در آغ

پس چرا در شـهري  . ان غارت و كشتار آغاز شدنينجاميد؟ در سومگائيت با آمدن فراري
 ها كارگري مثل سومگائيت كه هزاران كمونيست و صدها آژيتاتور داشت جلوي درگيري

  »…دانم بزرگ را طبيعي مية گرفته نشد؟ من وقوع حادث
سومگائيت انجاميد، نمودهاي بسياري از شعارهاي ة آميزي كه به حادث در تظاهرات اعتراض.  2

كارگر تراشكاري به نـام   ،يكي از گردانندگان تظاهرات ضدارمني. ود داشتاسالمي وج
تـرين   نعمت پناهوف بود كه با تصويرهاي آيت اهللا خميني و شعارهاي اسالمي خصـمانه 

او كه به پسر خلق و لخ والساي آذربايجان مشهور . كرد موضع را در برابر ارمنيان ابراز مي
سومگائيت دستگير و زنداني ة ه داشت و پس از حادثشده بود، هدايت تظاهرات را برعهد

آدولـف هيتلـر را بـه صـورت     ة نوشت »نبرد من«كتاب  ،»ميدان« خودة او در روزنام. شد
  ..او بعدها سر دادن شعارهاي اسالمي را انكار كرد. كرد پاورقي چاپ مي
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ي وحشتناك تقريباً هر روز توسـط  ها استاند. دارند ها غارت توسط آذري
) يافتند كه امكان مالقات را مي(شاهدان حاضر در گورستان ارمنيان مسكو 

برخـي از منـابع غربـي نيـز كـه فرصـت       . شد نگاران بازگو مي براي روزنامه
ها را بدون تحقيق بيشتر منتشر  انعكاس جنايات مسلمانان را داشتند، اين گفته

  . كردند مي
ج حاصله از كار كميسيون فرعي ممانعـت از تبعـيض و حمايـت از    نتاي
 هـا  آغاز تهاجم از طرف آذرية نشاندهند ،ي كميسيون حقوق بشرها اقليت
حـزب  ة از اين رو اعتراضات متعدد موجب بركنـاري اعضـاي بلندپايـ   . بود

تحقيقي كه به دستور دولت و به رياست ة اگرچه كميت. كمونيست منطقه شد
هـزار نفـر و    4را بـا تحقيـق از    هـا  تشكيل شده بود، بررسـي  رئوف زينيف

نفر از طرف دولت مركزي ادامه داد ولـي در شـناخت علـل     94دستگيري 
بـاغ   سومگائيت به سرعت در قـره ة حادث .سومگائيت ناكام ماندة بروز حادث

در نقـاط مختلـف    ،بسياي از پناهنـدگان ارمنـي ايـن حادثـه    . انعكاس يافت
  . يافتندباغ اسكان  قره

نـام  ه اسفند بناي يادبود قربانيان سومگائت در محلي بـ  11/دوم مارس 
كسـاني كـه روي ايـن بنـاي مرمـر گـل       . كندي ساخته شـد  موگيال در خان

كردند كه انتقام كشته شدگان سـومگائيت را از   ريختند، سوگند ياد مي مي
اي از  هعد مارس، 4به گزارش تورنتواستار در روز . خواهند گرفت ها آذري

ي گنجـه، ارمنيـان سـاكن ايـن شـهر را      ها آشوبگران آذربايجاني در خيابان
ها مشخص نشد ولي پليس در  تعداد كشته. موجب ضرب و شتم قرار دادند

مـارس بـه گـزارش     13روز . جلوگيري از آشوبگران كوتـاهي كـرده بـود   
كنـدي،   چند آذربايجاني به يك كودكستان در خـان ة يونايتدپرس در حمل

  . ك كودك ارمني كشته شدي
مارس در  9روز . اي برپا شد اسفند تظاهرات گسترده 17/ مارس  8در 
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مركزي حزب كمونيست شوروي بـا شـركت   ة مشورتي كميتة مسكو جلس
گوربـاچف در ايـن جلسـه بـر اسـتحكام      . دميرچيان و باقروف برگزار شـد 

نـدره  در ايـن جلسـه آ  . دوستي ملل براساس سياست ملي لنين تأكيد كـرد 
گروميكو، ايگور ليگاچف، نيكالي ريژكوف، آنـاتولي يـاكوولوف، پتـر    
دميچوف، والديمير دولگيخ، رازيموفسكي و آناتولي لوكيانوف، سيدوف 
رئيس شوراي وزيران آذربايجان، وسكانيان رئيس هيئت رئيسه شوراي عالي 

  . ارمنستان، و سركيسيان رئيس شوراي وزيران ارمنستان حضور داشتند
اين جلسه گزارش شد كه وضعيت هرچنـد بـا دشـواري بـه سـطح       در

آرامش اجتماعي برقرار است و . صنايع به كار مشغولند. گردد طبيعي بازمي
تحقيقات و بازجويي در خصوص حوادث فوريه سومگائيت ادامه دارد و 

 18روز . گورباچف از طرف اهالي با كمال ميل پذيرفتـه شـده اسـت   ة بياني
دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيسـت شـوروي   ة صيمارس نيز با تو

تعدادي از اعضاي اين دفتر  با خادمـان علمـي و دانشـمندان آذربايجـاني و     
  .ارمني مقيم مسكو ديدار كردند

محلي حزب كمونيست ة چند روز بعد گروه انبوهي در برابر دفتر كميت
س جلسـه  مـار  18در  .اين كميته شدندة گرد آمده و خواستار تشكيل جلس

باغ  شوراي قرهة فوري 20ة مركزي مجبور شد تا مصوبة تشكيل شد و كميت
ايروان كه براي مـدتي آرام شـده    .را تأييد كند) باغ به ارمنستان لحاق قرها(

 ،اينها نتايج حاصل از بررسي ناظران مسـتقل ة با هم. بود، دوباره ناآرام شد
رونـدي مشـخص از    سـومگائيت بـه دنبـال   ة حكايت از اين دارد كه حادثـ 

ي آذربايجـان و ارمنسـتان از مسـكو توسـط دولـت      ها روگرداني جمهوري
سازي شد و هـدف از ايـن كـار ايجـاد زمينـه بـراي دخالـت         مركزي زمينه

احساس نياز بيشتر به ة و در نتيج ها ي نيروهاي نظامي شوروي، تشديد درگير
در ايـن   خـواهي  رشـد اسـتقالل  ه مركز و همچنين جلوگيري از روند رو بـ 
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از  ها به آرامي روند اخراج آذري ،سومگائيتة پس از حادث. بود ها جمهوري
  . رغم اعتراضات فراوان ادامه يافته ارمنستان آغاز شده و ب

ي شوروي ها شوراي عالي جمهورية مارس اجالس هيئت رئيس 22روز 
باغ، نگرانـي هيئـت    در اين اجالس در بحث از حوادث قره. برگزار گرديد

دوستي ملل آذربايجاني و ارمني ة سه از اوضاع جاري ابراز شده و بر ادامرئي
شوراي عالي در اوكـراين،  ة همانروز نيز جلسات هيئت رئيس. تأكيد گرديد

مولداوي، استوني، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و لتوني بـراي بحـث   
  . باغ تشكيل شد قرهة در زمين

ــراج   ــزارش از اخ ــيس  ة دخــانوا 22نخســتين گ ــتان واردن آذري از اس
روز بعد كارن دميرچيان در سـخناني  . فوريه حكايت دارد 28ارمنستان در 

  :كه از تلويزيون ارمنستان پخش شد، چنين بيان كرد
البته . اند هاي آذربايجاني از جمهوري كوچ كرده و رفته برخي خانواده«

ها به  خانواده طبق تدابير متخذه تعدادي از اين. اند تعداد زيادي نرفته
ـاز مـي   ـا  بـرادري ملـت  . گردنـد  مكان زادگاه خود ب ـان و  ه ي آذربايج

ما در طول ادوار گذشته در يـك  . شود ارمنستان از اعصار دور آغاز مي
ـا هـم بـه دسـت       ـان را ب جا زيسته، با يكديگر معاش نموده و روزيم

ـار كـرده و در    . ايم آورده بعد از اين هم ما بايد در يكجا زنـدگي و ك
ـانواد ها اهر واحـد  ة ي نوي حيات شانه به شانه هم پيش رفته و در خ

    ».شوروي دست به دست هم داده و سعادتمان را پاس بداريم
   :خبرنگار آذراينفرم چنين گفت ههنريخ پوگوسيان نيز ب

ـا  ، گرجـي ها ، اوكراينيها ، روسها در استان، ارمنيان، آذربايجاني« و  ه
شود كه از دموكراسي  نمي 1 .كنند ندگي ميدر كنار هم ز..  ها بيلوروس

ايـن مسـئله بـه    . تعبيري يك جانبه كرده و از وظايف دست كشـيد 
ـاعي ايـن جامعـه آسـيب       ها دوستي ملت ـادي اجتم و پيشرفت اقتص

                                                 
بنا  .كردند مي مليت زندگي 40باغ كوهستاني پيش از آغاز بحران در حدود  در استان قره.  1

درصد جمعيت آذربايجان را تشكيل  12ارمنيان  1971بريتانيكا چاپ  المعارفة دايرة نوشت
  .درصد جمعيت ارمني بودند 90باغ  داده و در قره
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  ».رساند مي
مارس كه از طـرف مقامـات محلـي اسـتان      10اگرچه تلگراف مورخ 

ن ارسـال شـد،   مركـزي حـزب كمونيسـت آذربايجـا    ة بيـگ بـه كميتـ    گئـده 
روند ة كرد ولي ادام شان تأييد مي بازگشت اين آوارگان را به خانه و كاشانه

اي در شوروي و در جهان خارج پيدا كرده  گسترده  بازتاب ،ها اخراج آذري
ة طولي نكشيد كه ناگهـان مسـئل  . و موجب هشدارهايي از طرف تركيه شد

ويـژه يونايتـدپرس،   ها بـه   هاي گروهي و روزنامه مورد توجه رسانه ،باغ قره
رحالي كه تا آن زمان اين گونه دقرار گرفت تورنتو استار و واشنگتن پست 

 ها آذربايجانية مارس گزارش داد كه در حمل 13مثالً يونايتدپرس در  1.نبود
  . به يك كودكستان در خان كندي، يك كودك ارمني كشته شده است

بـا نقـل مجـدد     ،ائيتسـومگ ة پناهندگان ارمنـي و آذري پـس از واقعـ   
يي كه در ها و وحشيگري ها عدالتي بية ي خود و نيز شايعات دربارها داستان

مورد آنان يا هموطنانشان در جمهوري همجوار اعمال شده بود، بـه آتـش   
هـاي   طـرح موضـوع در مطبوعـات و رسـانه    ة نحـو .  خصومت دامن زدنـد 

ر عين اذعان به مطبوعات ملي، د. شوروي نيز وخامت اوضاع را بيشتر كرد
پيچيدگي مسئله و انتقاد از عملكـرد رهبـري گذشـته و فعلـي جمهـوري و      

ي افراطي و فرصت طلب تندرو و آلت دست ها باغ برچسب ناسيوناليست قره
و مطرح كردند كه تظـاهرات در   هنيروهاي خارجي و ضد پروسترويكا زد

تنظيم شده ايروان خود انگيخته نبوده بلكه توسط دشمنان خارجي با دقت 
   .است

سومگائيت نگذشته بود كه يكي از اعيان ارمني ة مدت زيادي از حادث

                                                 
بويژه پس از رويـدادهاي   …«: نويسد اين جريان مية گورباچف در خاطرات خود دربار.  1

باغ تحريـك كـرده    ناآرامي را در ناگورنو قرهسومگائيت الزم بود قاطعانه به كساني كه 
  : ك.براي آگاهي ن ».قاطع وارد شده و تخم آشوب را در بطن خشكاندة بودند، ضرب

Soltanov ziyaeddin.”Garabagin gara gonlary”.yazichi. Baku. 
1991.Se.3 
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ة جبهـ «نفـره بـه نـام     11اي با اعضاي ثابـت   كميته 1به نام پريرور هايريكيان
ــه      » بـاغ  مردمـي قـره   تأسـيس كــرد كـه هـدف از ايجـاد آن سـازمان دادن ب

ناميـده  » بـاغ  قرهة ميتك«اين كميته كه اختصاراً . باغ بود اعتراضات مردم قره
اغلب اعضاي . مناقشه حاضر شدة شد، به سرعت قدرت گرفته و در صحن مي

تخصص ة دانشگاهي و نويسنده بودند و بسياري از آنان در زمين ه،اين كميت
يـا عضـو   فعلـي  تعدادي از آنها نيز عضـو   .هاي سرشناسي بودند خود چهره

   2 .سابق حزب كمونيست بودند
بـه  شوراي عالي اتحاد شوروي  1367فروردين  1988/3مارس  23روز 

پـس از مـذاكرات   . رياست آندره گروميكو در كرملين تشكيل جلسـه داد 
را شديداً محكـوم   ها موضع ارمني ، ماده 5در  اي با تصويب قطعنامهبسيار، 

بـاغ   پيشنهاد شد كـه شـوراي وزيـران شـوروي بـراي پيشـرفت قـره       كرده و 
قانون اساسي  81ة قطعنامه با سرمشق قرار دادن ماد در اين. تدابيري بينديشد

  . اتحاد شوروي، بر استحكام دوستي ملل تأكيد شد
مركزي حزب كمونيست شـوروي نيـز   ة متعاقباً شوراي وزيران و كميت

 -1995(سـاله   7طرحـي  ة ارائـ باغ، بـا   سياسي قره –براي پيشرفت اقتصادي 
براي ساختن و تجهيز و نوسازي ميليون روبل را  400موافقت نمود تا ) 1988

راه الچـين بـه    ها، احـداث بـزرگ   ها و جاده ، كارخانهها مدارس، بيمارستان
و بازسازي آثار  3باغ كندي، پخش برنامه به زبان ارمني از تلويزيون قره خان

مـتن مصـوبه را نـيكالي     .باغ قرار دهـد  تاريخي تخريب شده در اختيار قره
                                                 

ه اين اتهام در سال را ب 18پريرور هايريكيان در اين زمان تقريباً نيمي از عمر خود يعني .  1
قانون اساسي اتحاد شوروي مبني  72ة خواست از ماد زندان و اردوگاه گذرانده بود كه مي

ي اتحاد شوروي حق خروج آزادانه از اتحاد شوروي را ها هر يك از جمهوري«بر اينكه 
  .از زندان آزاد شده بود 1987او در سال . استفاده كند »..دارند

. شركت انتشارات علمي و فرهنگي. گروه مترجمان. ي شوروياه مليت. اسميت، گراهام.  2
  182ص . تهران. 1375

  .هاي تلويزيون ارمنستان را دريافت كرد باغ براي اولين بار برنامه قره 1988از پايان آوريل .  3
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بدين ترتيب تظاهرات بزرگي . امضاء كردندريژكوف و ميخائيل گورباچف 
باغ با اطالع  قرهة شد ولي كميت بايست انجام مي كه قول آن داده شده بود، مي

از برپايي تظاهرات جلـوگيري   ،از فرصت طلبي مسكو براي ايجاد خشونت
اين مسئله به افزايش قدرت كميته انجاميده و مسائلي چون آلـودگي  . كرد

 …اي و فساد حاكم بر محافل حكومتي و  ي هستهها محيط زيست، نيروگاه
   .نيز در چارچوب تبليغات سياسي كميته قرار گرفت

تظاهرات  ،با خروج تدريجي نيروهاي وزارت كشور شوروي از ايروان
درنـگ   دولـت مركـزي بـي   . ارديبهشت انجام شـد  4/ آوريل 24بزرگي در 

نماد سوزِ دل دوري به معناي حواصيل و (باغ و سازمان كرونك  قرهة كميت
نفر از رهبران ارمنيان دستگير شدند و  4. را غيرقانوني اعالم كرد)  از وطن

در ايـن  . باغ بدون اخـذ مجـوز ممنـوع شـد     انجام تظاهرات در ايروان و قره
سـومگائيت بـود، يكـي از    ة هنگام دادگاهي كه مسئول رسيدگي به حادثـ 

اگـر  . ل زندان محكوم كردسا 15عوامل درگيري را كه آذربايجاني بود به 
معتقد بودند كه اين حكم براي راضي كردن ارمنيان است ولي  ها چه آذري

چنـدي نگذشـت كـه تظـاهرات     . دانستند ارمنيان آن را حداقل مجازات مي
بـه تظـاهراتي بـراي     ،)روزجهاني كارگر(ارديبهشت 11/ رسمي اول ماه مه 

اي در ايروان برگزار  تردهمه نيز تظاهرات گس 17. باغ تبديل شد وحدت قره
تظاهرات منظم در . با اعتصابات سراسري همراه شد ،كندي شد كه در خان

تر  تر و راديكال صبرانه حالت تظاهرات روزبروز بي. ارمنستان از نو آغاز شد
و تقاضـاي   هروي و صـبر را هـو كـرد    جمعيت، سخنگويان مدافع ميانه. شد

   .شد اعتصاب عمومي مكرراً شنيده مي
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  واكنش مسكو
 2، كارن دميرچيان1ارديبهشت طبق دستور مقامات مسكو 31/مه  21در 

ب كمونيسـت ارمنسـتان و آذربايجـان    او كـامران بـاقروف دبيـران اول احـز    
باغ و سفير  اهل قره(بركنار شده و سورن هاراتونيان و عبدالرحمن وزيروف 

                                                 
مركـزي حـزب    ة ايگور ليگاچف عضو دفتر سياسي و دبيـر كميتـ  ة ذكر مطلبي از مصاحب.  1

باغ بتازگي شروع شـده   حوادث قره. بود 1988سال « :ري است كمونيست شوروي ضرو
من مانند ديگر دوستانم چون نتايج طرح ادعاهاي ارضي در يك كشور كثيرالمله را . بود
در اثناي گفتگو نگراني خود را . فوراً نزد گورباچف رفتم. دانستم ، خيلي ناراحت بودم مي

تر و  توان اجازه داد كه مناقشه گسترده نمي نسبت به مسئله ابراز نموده و اضافه كردم كه
نظرتان : در اين حال گورباچف با نگاهي پرسشگر به من  نگريست و پرسيد. عميقتر شود

. مقصران بايد به جديترين وجه مجازات شوند. بايد فوراً موضع گرفت: چيست؟ گفتم 
اين را براي يك : گورباچف مرا سرزنش كرد و گفت. بگذار اين درسي براي ديگران باشد

اين حركات يك گروه اغتشاش طلب اسـت و بـه    !توان نوشت ايگور كوزميچ ملت نمي
صحبت به پايان . ي پروسترويكا پرداختها بايد به اجراي طرح. ارزد ناراحت شدن نمي

  :ك.ن ».رسيد و حوادث بعدي نشان داد كه اينطور نبود
 Soltanov ziyaeddin.”Garabagin gara gunlary”.yazichi. Baku. 1991.se.3 

رئيس مجلس و وازگن ) ايروان 1932زايش (دميرچيان سروپوويچ كارن  1378آبان  5در .  2
 ها تروريستي داشناكة در مجلس اين كشور مورد حمل ،سركيسيان نخست وزير ارمنستان

يسيان پس از مالقات سركن اقدام يا .رهبري نائيري هونانيان قرار رفته و به قتل رسيدنده ب
ز يآم حلي صلح امكان راهة و گفتگو دربار آمريكاة با رابرت پلترو معاون سابق وزارت خارج

باغ را محمل مناسبي براي قدرت  حزب داشناك كه قره. باغ صورت گرفت قرهة براي مسئل
ستي را يات ترورين عمليب اين اقدام به وحشت افتاده و ترتياز ا ،داند هاي خود مي طلبي
بـاغ و بـا همكـاري     قـره ة س جمهور ارمنستان كه با استفاده از مسـئل يان رئيركوچا. داد
اسـت  يباغ، بـه ر  قرهة است جمهوري خودخوانديك كودتاي آرام از ريان و طي يسيسرك

اميراحمـديان،  : ك.ن. ان خودداري كردياز مجازات هونان ،ده بوديجمهوري ارمنستان رس
مطالعـات آسـياي مركـزي و     .و گروگانگيريپارلمان ارمنستان و ماجراي ترور . بهـرام 
ها به  باغي تا قبل از انتخاب كوچاريان به رياست جمهوري همواره قره.  28ة شمار. قفقاز

آنان در مسائل و . عنوان خط مقدم نهضت توسعه طلبي ارمنيان براي ايروان مطرح بودند
د تا اين مركز ثقل به تصميمات ايروان تأثيرگذار بودند ولي با انتخاب كوچاريان تالش ش

نخست وزير و رئيس مجلس ترور شدند و قـدرت رئـيس جمهـور    . ايروان منتقل شود
باغ نيز مورد سوء قصد قرار گرفت و زخمي  قرهخودخواندة رئيس جمهور . يكپارچه شد

اين ترور، رؤساي پليس و ة به بهان. ها اعمال شد باغي سياست رعب و تهديد عليه قره. شد
  . باغ بركنار شدند ي قرهسرويس امنيت
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ق سنت هميشگي همچنين طب. جانشين آنها شدند) سابق شوروي در پاكستان
واقعي امـور  ة كه يك روس در مقام دبير دوم حزب گردانند(در شوروي 

شوروي در امور افغانستان، ة ويكتور پوليانيچكوف از مشاوران عالي رتب) بود
مه عبدالرحمن وزيروف و سورن  29روز  .دبير دوم حزب در آذربايجان شد
ــد  ــدار كردن ــاهم دي ــان ب ــين . هاراتوني ــدار همچن ــوف و اكونو در ايــن دي ل

مركزي ة مه پلنوم كميت 3روز . كوتچتكوف از طرف مسكو حضور داشتند
در ايـن پلنـوم، قصـور    . حزب كمونيست شوروي آذربايجـان برگـزار شـد   

ــزب در      ــراول ح ــلم زاده دبي ــين مس ــده و همچن ــد گردي گئوركــوف تأيي
  .سومگائيت بركنار شد

مسكو در  ،كنفرانس نوزدهم حزب كمونيست شوروي 1988در ژوئن 
قفقاز دو درخواسـت تغييـر مرزهـا    ة رفت كه از منطق انتظار مي. برگزار شد

باغ  درخواست آبخازها براي جدايي از گرجستان و درخواست ارمنيان قره(
در گـزارش  . در ايـن كنفـرانس مطـرح شـود    ) بـراي پيوسـتن بـه ارمنسـتان    
نـه   اي يافـت و  مليت نه انعكاس شايستهة مسئل ،گورباچف به اين كنفرانس

رهبران آذربايجان و ارمنسـتان بـه طـرح    . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
  : وزيروف گفت. باغ پرداختند مسائل قره
ـ  ة باغ و حوم در قره« ـاكي ب وجـود آمـده اسـت و    ه آن شرايط خطرن

يي كه براي رودررو قرار دادن دو ملت ما صورت مي گيرد ، ها تالش
هزاران آذربايجاني مقيم  وضعيت وقتي شدت يافت كه. شود قطع نمي

ـان نيـز    ة ارمنستان به جمهوري ما روي آوردند و عد ـادي از ارمني زي
وي ضـمن محكـوم كـردن اقـدامات      ».انـد  آذربايجان را ترك كرده

ادعاي تجديدنظر در ساختار « :ارمنيان در سومگائيت گفتة سركوبگران
ـان      ـاع را در آذربايج و ارضي و ملي، مانند حـوادث سـومگائيت، اوض

  ».ارمنستان متزلزل ساخته است
سورن هاراتونيان نيز با ارتباط دادن حوادث آذربايجان و ارمنستان بـه  
سياست ملّي كلّي حزب، از ديد ديگري به موضوع پرداخت و خواستار آن 
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بـه رغـم   . وجـود آيـد  ه اي بـ  تفكر تـازه ة شيو ،مليتة شد كه در كل مسئل
كنفـرانس پاسـخي كوتـاه، مـبهم و      پايانية هاي داده شده، در قطعنام وعده

ــد بـر راه        ــزي جـز تأكي ي هــا نااميـد كننـده وجــود داشـت كــه آن هـم چي
ــك در روابــط مليــت   سوسياليســم  «هــايي همچــون    و واژه هــا  دموكراتي

 »گالسنوست بر اساس طرز تفكـر جديـد  «و  »حكومت قانون«، »بشردوستانه
براي بازنگري  نزديكة حزبي در آيندة اعالم شد كه يك پلنوم ويژ 1.نبود

  .تشكيل خواهد شد ها در سياست مليت
باغ به اتفاق آراء و بـا اسـتناد بـه     شوراي قره ،خرداد 22/ ژوئن 12روز 

ملـل و  ة تعيـين سرنوشـت آزادانـ   «قانون اساسي شوروي مبنـي بـر    70ة ماد
جدايي كامل  ،»ي برابر سوسياليستي شورويها جمهورية همراهي داوطلبان

عصر همان روز . جان و پيوستن به ارمنستان را تصويب كردباغ از آذرباي قره
قـانون اساسـي شـوروي     78ة رهبري شوراي عالي آذربايجان با استناد بمـاد 

ي شـوروي را بـدون   هـا  قلمـرو جمهـوري  ة كه تصريح كرده بود محـدود (
باغ را باطل  شوراي قرهة مصوب ،)توان تغيير داد نمي ]جمهوري[رضايت آن 
ژوئن يك اعتصاب عمومي برقرار شد كه منظـور از آن   13در  .اعالم كرد

كه شوراي عـالي آن دو روز بعـد    بود فشار آوردن بر دولت اين جمهوري
  . جلسه داشت

ة ژوئن تمام مدارس و مراكز تجاري در حمايت از خواسـت  14در روز 
باغ و براي واداشتن شوراي عالي ارمنستان به تأييد اين مصـوبه   شوراي قره
 ،هاراتونيـان . هزار نفر در ميدان اپـرا گـرد آمدنـد    700حدود . ندتعطيل شد

باغ قرائت كرد و بـه تظاهركننـدگان    اي را در مورد قره پيش نويس قطعنامه
ژوئن تمام مردم ارمنسـتان در خانـه ماندنـد تـا      15در روز . قول مساعد داد

اشا تم) شد كه براي اولين بار از تلويزيون پخش مي(شوراي عالي را ة جلس

                                                 
  225ص . 1372.تهران.وزارت خارجه. اتحاد شوروي از تكوين تا فروپاشي. كواليي، الهه . 1
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هزارنفر ها قطع شد، ده 30/12هنگامي كه پخش تلويزيوني در ساعت . كنند
دولـت ايـروان تسـليم شـد و     . در اطراف ساختمان شوراي عالي جمع شدند

. باغ صحه گذارد بر رأي پارلمان قره 70ة استناد به ماد اپارلمان ارمنستان نيز ب
 ،اق بـه ارمنسـتان  بـاغ بـراي الحـ    دولت ارمنستان نيز از تقاضاي شـوراي قـره  

از شوراي عالي اتحاد شوروي نيز خواسته شـد  . حمايت و آن را تأييد كرد
كشـتار   ،هـاي مجـزا   در قطعنامـه . تا با نظـر مثبـت ايـن مسـئله را حـل كنـد      

اين قطعنامه باعث خوشـحالي عمـومي و احسـاس    . سومگائيت محكوم شد
ئن پارلمان ژو 17با اين حال روز . بيني و قدرت در جنبش مردمي شد خوش

بـاغ و ارمنســتان را   ي قـره هـا  مصـوبات پارلمـان   ،آذربايجـان بـه اتفـاق آراء   
  1.اساس و مردود اعالم كرد بي

در پي اظهارات گورباچف مبني بر عدم امكان ايجـاد هرگونـه ايجـاد    
تظـاهرات در ايـروان از    ،)تيـر  7/ژوئـن  28( هـا  تغيير در مرزهاي جمهوري

تير به يك اعتصاب عمومي  14/ژوئيه 5وز اين تظاهرات در ر. سرگرفته شد
ـ . انجاميد ن كردنـد و ايـن فرودگـاه را بـر     ارمنيان در فرودگاه ايروان تحص

ه فوريه به حال آماده انيروهاي نظامي شوروي كه از م. ترافيك هوايي بستند
                                                 

بـاغ و ارمنسـتان    ي قـره هـا  از نظر حقوقي در شرايط حيات اتحاد شوروي اقدام پارلمان.  1
 25وب قانون اساسي مصـ  24غيرقانوني بود چرا كه اين اقدام مغاير با نص صريح مواد 

همچنـين وضـعيت   . بـود  1977اكتبـر   7قـانون اساسـي مصـوب     78و اصل  1948ة فوري
قـانون   84و  83قانون اساسي شوروي، مواد  86ة باغ كوهستاني طبق مفاد ماد حقوقي قره

 1981ژوئن  16پارلمان جمهوري آذربايجان مصوب ة اساسي آذربايجان شوروي و مصوب
 41ة انون اساسي جمهوري شوروي آذربايجان و مادق 138ة بر اساس ماد. شد مشخص مي

باغ كوهستاني، شوراي نمايندگان اين منطقه يك سـازمان حاكميـت    قانون مربوط به قره
توانست در داخل اراضي خود در امور اجتمـاعي،   محلي به حساب آمده و اين شورا مي

دجـه اسـتان را   اقتصـادي و بو ة همچنين برنام. گيري نمايد اقتصادي و كشاورزي تصميم
با اينحال . تصويب و تأييد نموده و قوانين دولتي را اعمال و حقوق شهروندان حفظ كند

سياست . اوالم، آدام،ب: ك.ن .اين شورا حق دخالت در تغيير جغرافياي ارضي را نداشت
  127ص .تهران.1368.قومس. عليرضا طيبة ترجم.و حكومت در شوروي

Aliyef Egrar.Daglig  Garabag. Entesharat-e- elm. Baku. 1989. se.111,112, 113 
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 ،وارد صحنه شدند و در عمليات پاك سازي فرودگـاه . باش درآمده بودند
بـاغ از مـردم    قـره ة كميتـ . قل يك نفـر كشـته شـد   چندين نفر زخمي و حدا
اعتصاب را  ،اضطراري رهبران شوروي در مسكوة خواست تا تشكيل جلس

يي هـا  مركزي حزب كمونيست شوروي بحـث ة در داخل كميت. پايان دهند
ما بايد چكار كنيم؟ چـه  «: آندره گروميكو از گورباچف پرسيد. درگرفت

چبريكـوف پيشـنهاد   » جود دارد؟راهي براي خارج شدن از اين وضعيت و
يـاكوولف نيـز نظـر داد كـه     . كرد كه نيروهاي نظامي بايد وارد عمل شوند

ليگاچف نيز پيشنهاداتي اصـولي  .  باغ بايد در دست شوروي باشد قرهة ادار
  . بيان كرد

در شوراي عالي اتحاد شـوروي  ة اجالس هيئت رئيسژوئيه  18در روز 
رهبران ارمنسـتان، آذربايجـان و   عالوه بر در اين جلسه . مسكو تشكيل داد
ــره ــدگان ق ــاغ نماين ــليونكوف، چ  ،ب ــانف و  بريژكــوف، اس ريكــوف، لوكي

پـس از  . اجالس توسط گروميكو افتتاح شـد  .رازيموفسكي حضور داشتند
ة وسـكانيان معـاون صـدر هيئـت رئيســ    .توضـيحات مقـدماتي گروميكـو، ق   
نگاري مقامات محلي در او از سهل ا. شوراي عالي ارمنستان سخنراني كرد

انقالبـي  ة سومگائيت سخن گفتـه و اضـافه كـرد كـه تصـميم كميتـ      ة حادث
زور بـه   باغ و زنگه مبني بر تعلق نخجوان، قره 1921دسامبر  1آذربايجان در 

او از . ارمنستان مورد استقبال واقع شد ولـي بعـداً ايـن تصـميم تغييـر يافـت      
مردم ارمنـي  » آرزوي«ا به اعضاي كميته مركزي و شوراي عالي خواست ت

گورباچف از . دعوت كرد» گذشت متقابل«وسكانيان آنان را به . توجه كنند
  :را پرسيد و گفت» گذشت متقابل«وسكانيان معناي 

به نظر من بايد تصميمي بگيريم كه نه منافع مردم ارمني و نه منافع «
ـا  آنان را در وضعيتي قرار ندهد ك. دار نكند مردم آذري را خدشه ه گوي

اگر چنين شـود همـه   . كسي پيروز شده و كسي شكست خورده است
اي  بياييد راه چاره. آيد ماند و احساسات به جوش مي چيز مانند اول مي

شما نمايندگان محترم دو . فاجعه هستيمة ما در آستان ...عاقالنه بيابيم 
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دا حلي براي خارج شدن از اين آشوب پي مردم بايد بنشينيد و با هم راه
  ».كنيد

شورا عالي آذربايجان ضمن توضـيح  ة سپس تاتليف صدر هيئت رئيس
ة وضع موجود، بر فرمان صادره از شوراي عالي آذربايجان و همچنين كميت

باغ از آذربايجان  مركزي حزب كمونيست شوروي، مبني بر رد جدايي قره
يـاد  گورباچف را خطاب به ملل آذربايجـان و ارمنسـتان بـه    ة تأكيد و بياني

عنوان كرد كه رهبـران  هنريخ پوگوسيان در سخناني  ،در اين جلسه. آورد
وقت آذربايجان با كمك استالين و با استفاده از وضعيت وقت، سرزميني را 

 ها ده«. ، در تركيب آذربايجان داخل كردند»جمعيت آن ارمني بودند%  94«
به ارمنستان حمايـت   باغ از الحاق قرهاو در پايان » .سال اهالي در فشار بودند

او در حال بررسي (  1كرد ولي نمايندگان آذربايجان و همچنين گورباچف
باغ كوهستاني وضعيتي مانند نخجوان پيـدا   پيشنهادي بود كه برطبق آن قره

مهوري آذربايجان مطرح جكرد و به يك جمهوري خودفرمان در قالب  مي
  . به مخالفت برخاستند) شد مي

عضو آكادمي علـوم ارمنسـتان و   هامباردزوميان  در اين جلسه سرگئي

                                                 
بـاغ   حاال كـه مـردم قـره   : موضوع ديگر اين سؤال بود« : نويسد چنين مي شاو در خاطرات.  1

را براي تعيين  ها خواستار وحدت دوباره با سرزمين مادري خود بودند و ما حقوق ملت
داديم؟ از همه گذشته  تن مي شناسيم، چرا نبايد به اين كار سرنوشت خود به رسميت مي

حتي با وجود اينكه به . جمهوري خودگردان نخجوان بخشي از جمهوري آذربايجان است
در يك مرحله به نظر آمد يـك  . سرزمين ارمنستان از آذربايجان جدا افتاده استة وسيل
بـاغ   توانست دادن وضعيت جمهوري خودگردان مانند نخجوان به قره حل احتمالي مي راه
زماني اين . ماند در عين حال كه اين سرزمين به عنوان بخشي از آذربايجان باقي مي. شدبا

ا   پيشنهاد نزديك بود به اجرا درآيد، درسـت در همـين زمـان شـوراي عـالي ايـروان       امـ
باغ را به عنوان بخشي از ارمنستان اعالم كرد و  اي را تصويب كرد و ناگورنو قره قطعنامه

همه چيز خراب شد چـون دشـمني داخلـي، جنـگ بـراي      . اب شدبنابراين همه چيز خر
همه چيـز  . قدرت، تالش براي جايگزين كردن نخبگان حاكم هم اكنون در اوج خود بود

باغ تشكيل شده بود، براي به  قره ة كميتة خراب شد چون جنبش ملي ارمنستان كه بر پاي
  ».دست گرفتن قدرت شتاب داشت
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جديدي نيست و بـا  ة باغ مسئل قرهة استاد دانشگاه ايروان اشاره كرد كه مسئل
در ايـن  . ملـت ارمنـي را سـركوب كـرد    ة توان خواست نام دوستي ملل نمي

هامباردزوميـان گفـت كـه    . اي ميان او و گورباچف رخ داد قسمت مشاجره
. ملي را حل كردة غيير قانون اساسي ماند و بايد مسئلالزم نيست در انتظار ت

باغ ايجاد شود و  قرهة به صورت موقتي نهادي براي ادارپيشنهاد كرد كه او 
. باغ به صـورت موقـت از تابعيـت و نـه تركيـب آذربايجـان جـدا شـود         قره

بـاغ بـه    گورباچف سخنان وي را محكوم كرد و گفت كه مايل اسـت قـره  
  : او گفت كه. دفرمان درآيدصورت يك جمهوري خو

. باغ كم نيسـت  ي ساكن ارمنستان از ارمنيان قرهها تعداد آذربايجاني«
ـاز    آيا الزم است كه در آنجا نيز استان خودفرمان به وجود آيـد؟ در آغ

ـاني بودنـد      43بيسـتم  ة سد ـالي ايـروان آذربايج اكنـون  . درصـد اه
هويت و ة باغ گهوار قرهها در آنجا چندنفرند؟ به نظر ارمنيان  آذربايجاني

بسياري از هنرمندان و آهنگسازان آذربايجاني از اما  مليت ارمني است
  » .باغ هستند شوشا و قره

باغ  گورباچف از وازگن پتروسيان پرسيد آيا راه ديگري به جز دادن قره
 400گورباچف پرسـيد  . پتروسيان پاسخ منفي داد. به ارمنستان وجود ندارد

شوند؟ يا آنها هم  هزار ارمني گرجستان چه مي 500بايجان و هزار ارمني آذر
ة س پتروسيان مسـئل گهمچنين زماني كه واردبايد به ارمنستان داده شوند؟ 

آخر ! گوش كنيد«: سومگائيت را مطرح كرد، گورباچف خطاب به او گفت
براي چه شما اينها را بـه عنـوان   . آنها كه اراذل و جنايتكاران جامعه هستند

  » كنيد؟ آذربايجان تلقي ميملت 
ة گورباچف تأكيد خاصي براين امر داشت كه حل مسئل ،در طول جلسه

ة اي باشد كه در سراسـر اتحـاد شـوروي بـراي حـل مسـئل       باغ بايد نمونه قره
بسياري از نماينـدگان تأكيـد كردنـد كـه     . مورد استفاده قرار گيرد ها مليت
امي ممكن اسـت كـه مسـئله بـا     آميز تنها هنگ حل موفقيت يابي به راه دست
اي كه دولت و روشنفكران ارمني  روحيه(برابري، مصالحه و دوستي ة روحي
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 ،در ايـن جلسـه  . مـورد بررسـي واقـع شـود    ) و آذربايجاني فاقد آن هسـتند 
باغ تحت نظر مستقيم دولت شوروي يا ارتقـاي   احتمالي چون قراردادن قره

امـا   بحث قـرار گرفـت   موقعيت آن به حد يك جمهوري خودفرمان مورد
باغ و انتقـاد از   ي حاد قرهها حل انتخاب شده ، در عين تصديق دشواري راه

باغ ، پيشنهادهاي مشخصي مبنـي   رهبران گذشته و حال دو جمهوري و قره
ي دو هـا  با هدف همكاري نزديك بـا دولـت   ،باغ بر اعزام نمايندگاني به قره

به يك كميسيون ويژه با  ،ئلهجمهوري، ارجاع مالحظات بعدي مربوط به مس
مهلتي براي تسليم پيشنهادهايش به شوراي عالي پس از طـي مراحـل الزم   

  . ارائه كرد
ي فراوان و جنجالي ها شوراي عالي اتحاد شوروي پس از بحثسرانجام 

قـانون   78ة مـاد به استناد اول با ة در ماد. تصويب كرد ماده 3اي در  مصوبه
دوم ة در مـاد . ر مرزهـا غيـرممكن شـناخته شـد    اتحاد شوروي، تغيي اساسي

ة در ماد. مقامات حزبي و فعاالن منطقه به برپايي دوستي ملل دعوت شدند
ــا اشـاره بـه اهــداف سوسياليسـم، بـر حــل مسـئله طبـق اصــول           سـوم نيـز ب

عنوان ه ب 1آركادي ولسكيهمچنين مقرر شد . انترناسيوناليسم تأكيد گردد
ژوئيه به بعد تظاهرات به  18از . گردداعزام  اغب قره دولت مركزي بهة نمايند

باغ شروع بـه   قرهة كميت. اي به تظاهرات ضد مسكو تبديل شد شكل فزاينده
 شرا به خاطر پذير ها حمله به مسكو كرد و مقامات ارمني و حتي كاتوليك

تقاضاهاي استقالل به شكل مكـرر در  . مورد حمله قرار داد ،تصميم مسكو
ي مردمي بالتيك ها تالش براي برقراري ارتباط با نهضت جامعه مطرح شد و

ــام گرفــت  اوت وزيــروف و   2ژوئيــه، روز   18ة در راســتاي مصــوب   .انج
در اين ديدار كه ولسـكي نيـز   . كندي باهم ديدار كردند هاراتونيان در خان

                                                 
گران و سرمايه گذاران روسيه بود و از ياران يوري آندروپوف ولسكي رئيس اتحاديه صنعت.  1

كرد و خواستار مداخلـه و   او از مدل چيني اصالحات حمايت مي. رهبراسبق شوروي بود
  .حضور جدي دولت در مسير اصالحات اقتصادي بود
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بـاغ بحـث    رفع مشكالت اقتصادي و اجتماعي قرهة حضور داشت، در زمين
  1. باغ كم نيستند ها در قره كه نقصانهمچنين تأكيد شد . شد
  

  ها آغاز درگيرية مرحل
ي متعدد جهت حـل مسـئله از طريـق مـذاكره بـه      ها پس از آنكه اقدام

                                                 
 باغ همچنانكه كه پيشتر توضيح داده شد آنچنان وخيم نبود كه توسط وضعيت اقتصادي قره.  1

سال آخر پيش از آغاز بحران، اقتصاد صـنعتي در   15در عرض . شد، ارمنيان برجسته مي
صنايع محصوالت غذايي، سبك و ماشين سـازي  . اين ايالت، بيش از سه برابر شده بود

درصد توليدات صنايع عمومي، در آن هنگام، سهم اين  80بيش از . بيشتر تقويت شده بود
در . اقتصاد ايالت، بر اثر تأمين ابزار الزم صورت گرفت پيشرفت سريع. گرديد نواحي مي

صنايع بنيادين، نسبت به سه پنج ة آخر، سرمايه گذاري در زمينة پنج سالة عرض سه برنام
هاي سوسياليستي هم  در اقتصاد روستايي و در زمينه. ة اول، سه برابر افزايش يافته بودسال

ن آمار سرانه، نشانگر خـدمات بيشـتر در   مثل آن، در سطح جمهوري آذربايجان، ميانگي
تخـت  ة ارائـ ة سهم هر ده هزار نفر از ساكنان اين ايالت، در زمين. باغ كوهستاني بود قره

  . بيمارستاني و مؤسسات اجتماعي و داشتن اختيارات براي تجارت خصوصي بيشتر است
ة نشان دهنداحاطه شده و نمودار » تربيت كودكان تا مدرسه«اين ايالت توسط مؤسسات 

در اينجا تعداد . آن است كه تعداد آنها از مؤسسات مناطق مركزي جمهوري بيشتر است
كاركنان ة نيازهاي روزمر. ها و ديگر نهادهاي فرهنگي بازهم بيشتر است سينماها، كتابخانه

باغ كوهستاني،   بطوري كه در قره. گرديد ايالت خودمختار نيز با كاالهاي فراوان تأمين مي
مثالً براي هر هزارنفر از ساكنان خان كندي، ساالنه بيش از . رف ارزاق كامالً عادي بودمص
، مينگه چئوير 10در حالي كه اين مقدار براي علي بايراملي . رسيد كيلوگرم روغن مي 12
شير و گوشت نيـز  ة در مصرف سران. كيلوگرم بود 5/10و گنجه  6/10، سومقاييت 5/11

الزم به ذكر است . ت جمهوري آذربايجان باالترين رتبه را داشتخان كندي پس از پايتخ
 1976-1975در سـال  . نفر در هر كيلومتر مربع اسـت  4/35باغ  كه جمعيت نسبي در قره

عالي ة كندي تنها يك مدرس در شهر خان. نفر بود 42000دانش آموزان اين استان، ة شمار
اين . كردند دانشجو در آن تحصيل مي 1600به نام دانشسراي عالي وجود داشت كه حدود 

باغ ،  در ضمن قره. سينما بود 188باشگاه ورزشي و  222موزه،  3استان داراي يك تئاتر، 
كندي توسط  تئاتر دولتي خان 1932در سال . پزشك داشت 312تخت بيمارستاني و  1600

واگارشيان » همحاصر«ة آلواريان هنرمند تئاتر ارمني تشكيل شد و همان سال با نمايشنام
. گشـايش يافـت   1973كنـدي بـا نـام لنـين در      انستيتوي تحقيقـاتي خـان  . گشايش يافت

هايي زبان و ادبيات ارمنـي، تـاريخ، رياضـيات و فيزيـك تحصـيل       دانشجويان در رشته
  .متخصص، از اين انستيتو فارغ التحصيل شده بودند 3500تعداد  1984تا . كردند مي
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باغ  قرهة اي از واكنش حكومت مركزي در قبال مسئل شكست انجاميد، دوره
و استفاده  ها توان وجه مشخص آن را اعمال فشار بر آذري آغاز شد كه مي

از . اي تسلط بر اوضاع و سـعي در راضـي كـردن ارمنيـان دانسـت     از زور بر
ي ها دست گروهه زمام مناقشه ب ،سوي ديگر مسكو برآن بود تا حد ممكن

حفـظ وضـع   «گورباچف از اين اقدام بـه عنـوان   . افراطي و غيررسمي نيفتد
موجود به سود آذربايجان دست كم نه به وسيله تندروهاي آذربايجاني بلكه 

بعضي «كرد كه در  او اظهار مي. نام مي برد» يروهاي قدرت قانونياز طريق ن
 ».مواقع بحراني ما قادر نبوديم از اتخاذ تدابير تند محدود خودداري كنـيم 

از تابعيت شوروي اخراج  ،پريرور هايريكيان پرنفوذترين سخنگوي ارمنيان
  . و در ماه ژوئيه به اتيوپي تبعيد شد

سـت چمـاق دولـت مركـزي بـا جسـتجو و       آغاز اقدامات مبتني بـر سيا 
آتشين در ة هزار قبضه اسلح 30تفتيش ارتش ادامه يافت كه منجر به كشف 

باكو، سومگائيت، لنكران، شماخي، شكي و گنجه شده و به دستگيري بيش 
وآمد در باكو، سومگائيت و ايـروان از   ممنوعيت رفت. نفر انجاميد 1500از 

ظاميان و نيز نيروهاي مسلح غيرنظامي دو غروب آفتاب تا صبح روز بعد به ن
آالت را كه در تهاجمـات قـومي    جمهوري امكان داد تا تعدادي از ماشين

شد و همچنين تعداد زيادي از نشريات ضد شوروي را كشف و  استفاده مي
محاكمـات غيرعلنـي زنـدانيان ادامـه يافـت و اقـدامات دولـت        . نابود نمايند

سه آذري به جرم سازماندهي و دست ة مركزي جهت دستگيري و محاكم
داشتن در حوادث سومگائيت، اعتراضات فراواني را در آذربايجان به دنبال 

   .داشت
فعاالن ديني آذربايجان كه نقشي فرعي در بحران داشتند،  ،تا اين زمان

ي ارمنـي در رأس تظـاهرات   هـا  تصميم گرفتند در مقابل شـركت كشـيش  
االسالم اهللا شـكر پاشـازاده    ين جهت شيخبد. ضدآذري، اقدامي انجام دهند
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مسلمانان قفقاز و رهبر رسمي شيعيان آذربايجان، مؤمنان را بـه  ة رئيس ادار
 27/قمري  1409روز تاسوعاي حسيني سال . هشياري و بسيج شدن فراخواند

اي در شهرهاي باكو، گنجـه،   تظاهرات گسترده 1988اوت  17/ 1367مرداد 
پوش  دهها هزار نفر از مردان سياه. برگزار شدسومگائيت، شماخي و شكي 

سر كرده بودند، ه و نيز زناني كه بعد از دهها سال براي نخستين بار چادر ب
در پي اين تظاهرات كه شعارهاي اسالمي . در اين تظاهرات شركت داشتند

وخامـت  ه بـاغ و نخجـوان رو بـ    ، اوضاع در بـاكو، قـره  1در آن سر داده شد
ه منـاطق بحـران زده اعـزام شـدند و گنـادي گراسـيموف       ب ها تانك. گذارد

سخنگوي وقت وزارت خارج شوروي اين اعزام نيروها را مـوقتي و فقـط   
  . براي برقراري نظم عنوان كرد

دولت شوروي در اقدامي ديگر هيئتي را براي بررسي و تحقيق در مورد 
ر اين هيئـت  ادعاي ارمنيان به منطقه اعزام كرد ولي ارمنيان كه از نتايج كا

ــده   ــد، اعتصـابات پراكن ــد   ناراضـي بودن . اي را در مـاه ســپتامبر ترتيـب دادن
تظاهرات ارمنيان در ايروان حالت هفتگي پيدا كرده و مرتباً در ميدان اپـرا  

اعتراضات ارمنيان بيشتر به اين علت بود كـه آنـان عملكـرد    . شد تكرار مي
راي تغييـر تركيـب جمعيتـي    سازمان يافته بـ ة باغ را دسيس آذربايجان در قره

قبل از آمارگيري جمعيتي تلقي  ،به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر ،باغ قره
   .كردند مي

اي كه به تيراندازي به  شهريور در اعتراض به حادثه 27/سپتامبر 18در 
كندي اعتصاب عمومي اعالم شد و  اتوبوس ارمنيان منجر شده بود، در خان

يـك روز بعـد   . ي مسلح تشكيل دادنـد ها ود گروهطرفين براي محافظت خ
اي فوري را براي پارلمان تدارك ديـد تـا    اي، برنامه هاراتونيان طي اعالميه

                                                 
آسياي مركزي . باغ و سياست گورباچف در جمهوريهاي مسلمان بحران قره. ولي، وهاب.  1

  231ص . 13ة شمار. و قفقاز
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روند ة ادام. باغ را با فوريت در دستور كار خود قرار دهد قرهة دوباره مسئل
سپتامبر در دو جمهوري  21. از ارمنستان نيز شدت پيدا كرد ها اخراج آذري

كنـدي و   اضطراري اعالم شده و مقررات منع رفت وآمد در خـان وضعيت 
دولت شوروي از تمام خبرنگـاران و روزنامـه   . دام به اجرا درآمد بخش آغ

همچنـين انجـام هرگونـه تجمـع و     . نگاران خواست تا منطقه را ترك كنند
  . اعتصاب مغاير قانون شناخته شد
نيروهـاي نظـامي   . تباغ همچنان وجود داش با اين حال اعتصاب در قره

شوروي براي اولين بار درصدد سركوب تظاهركنندگان برآمدند ولي توفيق 
ــران دو     . دسـت نياوردنـد  ه الزم را بـ  بـا اعمــال فشـار از طـرف مسـكو، رهب

دولـت  . كندي با يكديگر ديدار كردنـد  مهر در خان 21/اكتبر 11جمهوري 
ة مقـدماتي كنگـر   ةمركزي وعده داد در اواخر ماه اكتبر مسئله را در جلسـ 

اين مسئله تا . حزب مطرح كرده و موجبات حل آن را فراهم خواهد نمود
آرامش نسبي كه برقرار شـده بـود، بسـيار     .حدي از موج اعتصابات كاست

  . شكننده بود
ة نـوامبر در اعتـراض بـه نـاتواني مقامـات آذربايجـان در اعـاد        17روز 

. در بـاكو برگـذار شـد   اي  بـاغ، تظـاهرات گسـترده    حاكميت كامـل بـر قـره   
روشنفكران آذربايجاني كه بيم داشتند با توجه به تحوالت ارمنستان شوراي 

باغ از آذربايجان رضايت دهد،  عالي شوروي وادار گردد كه به جدايي قره
مركـزي حـزب كمونيسـت شـوروي، خواسـتار      ة با ارسال طوماري به كميت

شكلي استثنايي ابتكار در آذربايجان به  .تضمين حاكميت آذربايجان شدند
ه بـ  ،عمل براي سازماندهي و ابراز ناخشـنودي از طريـق تظـاهرات عمـومي    

  . افتاد اندست كارگر
. تقريباً يك ميليون نفر در ميدان اصلي باكو گردآمدند 1988در نوامبر 

 در جايگاه سخنراني،. دانشجويان و ساير شهروندان نيز به كارگران پيوستند
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نظر ه كردند و هر حركتي را كه ب جمعيت را كنترل مي اي از كارگران عده
آمـد، ماننـد گروهـي كـه شـروع بـه دادن شـعارهاي         آميز مي آنان تحريك

آنها براي گرم شدن در هواي سرد  1.كردند ضدارمني كردند، سركوب مي
در چند جا آتش افروختند و ميان تظاهركنندگان غذا پخش كردند البته با 

جمعيـت، اول غـذا   ة به سربازان روسي محاصـره كننـد   اصرار به اين امر كه
به حركت  ها تانك .عصباني شدندمركز پس از روز دهم مقامات . داده شود

   .درآمدند و ميدان را از جمعيت كم آن تخليه كردند
سـه آذري مـتهم بـه    ة اوضاع با اعـالم رأي دادگـاهي كـه بـه محاكمـ     

 18اين سه تن از ة محاكم 2.سومگائيت بود، از هم پاشيدة سازماندهي حادث
اگرچـه  . نوامبر انجام شده و تحت فشار بسيار به پايـان رسـيد   18سپتامبر تا 

از فشار مقامات  ،»نووي ورميا«ة تربيكوف رئيس دادگاه در مصاحبه با مجل
باال در كار دادگاه سخن گفته و خواستار استقالل دادگاه شـده بـود، ولـي    

  :نوشت» مسكو نووستي«ة روزنام. اشتاعمال فشارها بردادگاه ادامه د
پندارند كه تحقيقات به طور كامل انجام نشـده،   نمايندگان چنين مي«

  3 ».مسببان حادثه معرفي نشده و شرايط حادثه روشن نگرديده است
جعفروف و اسماعيلوف را به دو سال زندان و احمد  ،به هر حال دادگاه

                                                 
به  1923كه در سال )  ازجمله استپان شائوميان( در اين تظاهرات اعضاي دفتر سياسي قفقاز.  1

جز نريمان نريمانوف به عنوان دشمنان آذربايجـان  البته به باغ خودفرماني داده بودند،  قره
  .دندمحكوم ش

مـاه بعـد از زنـدان     6بود، دستگير شده پناهوف كه با ديگررهبران تظاهرات دراين روز .  2
ة نفـره جبهـ   15اجرايي  ة آزادشد و در حالي كه منتظر رأي دادگاه بود، به عضويت كميت

ة او پس از آزادي از زندان در مصاحبه با تامارا دراگادزه تأكيد كرد كه انگيز. خلق درآمد
دانستند باعث تحريك  ارمنيان كه به خوبي مية مات در مقابل اعتراضات اوليسكوت مقا
  . شود، ترس از جنبش كارگران دموكرات آذربايجان بوده است مي ها آذربايجاني

   :ك.سومگائيت نة حادثة براي آگاهي بيشتر دربار.  3
- Hoseinbala Azar. »somgaiet fajeasindan Alti il kechir amma ona 
halada hogogi siasi gaimat verilmaieb. Horriat. Baku. 2 mars 1994.  
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لي بود كه هيچيك از شاهدان اين در حا. احمدوف را به اعدام محكوم كرد
شـناختند ولـي او رئـيس قـاتالن      احمـد احمـدف را نمـي    ،حاضر در دادگاه

تظـاهرات گسـترده واعتراضـات     ،اجراي حكـم اعـدام  . نامعلوم شناخته شد
  . را در پي داشت ها شديد آذري

» جيديردوزو«و » توپخانه«آثار تاريخي شوشا از جمله  1988در نوامبر 
العاده  در اواخر نوامبر با اعالم حالت فوق 1 .ان قرار گرفتندمورد تعرض ارمني

ارتش شوروي رسماً در اين مناطق  ،ديگرة در ايروان و باكو و چندين منطق
در اين شهر كه چهل هـزار   ها اوضاع گنجه و اعتراضات آذري. مستقر شد

كردند، موجب شد تا فرمانـده روسـي نيروهـاي     ارمني در آنجا زندگي مي
خارج از شـهر،  ه در شهر از مسكو خواست كه براي انتقال ارمنيان ب مستقر
ريخته و  ها هزار نفر به خيابان 800در باكو نيز حدود . الزم صادر شود ة اجاز

اينحـال  در . بـاغ شـدند   خواستار اخراج ارمنيان از آذربايجان و به ويژه قـره 
 18 .د  شـدند خوة هزار ارمني و آذري نيز وادار به ترك كاشان 300حدود 

نفر ديگر زخمي  70ي خوجالي كشته شد و ها سپتامبر يك ارمني در آشوب
  . شدند

آذر شوراي عالي ارمنستان وادار شد با پذيرش آشوت 1/نوامبر 22روز 
از متحـدان  (و خاچيـك اسـتانبوليان   ) باغ قرهة از اعضاي كميت(منوچهريان 

دولتي از تشكيل جلسات مقامات . اي تشكيل دهد ويژهة جلس) باغ قرهة كميت
بـاغ بـا دعـوت از     قـره ة دو روز بعـد كميتـ  . شوراي عالي جلوگيري كردنـد 

نمايندگان شوراي عالي به ساختمان اپـراي ايـروان، شـوراي عـالي را از نـو      

                                                 
چـون اغلـب رويـدادهاي تـاريخي و     . شوشاسـت ة جنگلي در حومـ ة توپخانه يك منطق . 1

يك مكان  ها ي مردم اين خطه در اين نقطه بوده لذا توپخانه از نظر آذربايجانيها قهرماني
ي جنگل زيباي توپخانه را با عنوان احداث يك ي ارمنها بولدوزر. تاريخي ارزشمند است

جيديردوز يا ميدان مسابقه . قرار دادند ها كارگاه آلومينيوم سازي مورد شديدترين تخريب
  . شوشاستة نيز يك مكان تاريخي در حوم
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. باغ را بـه تصـويب شـوراي عـالي رسـاندند      قرهة كميتة برقرار كرده و برنام
العاده درصدد  اعالم وضعيت فوقارمنستان با غيرقانوني خواندن اين جلسه و 

يك دادگاه نظامي بـاكو دو نفـر از    ،درست در اين زمان. جلوگيري برآمد
. را به اتهام به خطر انداختن موقعيت دولت محكوم به اعدام كـرد  ها آذري

آنـان از نخسـتين   . زاده تيربـاران شـدند   درنگ قنبروف و مرتضـي زينـل   بي
  1.ر شوروي حمايت كرده بودندكساني بودند كه از رهبري گورباچف ب

اسـپيتاك در شـمال   ة منطقـ  ،شديدية آذر زلزل 17/ دسامبر  7در روز 
قلمرو جمهوري %  40در اثر زلزله تأسيسات زيربنايي در . ارمنستان را لرزاند

با توجه به خسارات فراوان، زلزله بر . يا منهدم شدند و يا آسيب كلي ديدند
در نخستين سـاعات  . ارمنستان تأثير گذاردزندگي يك ميليون نفر از مردم 

باغ  قرهة حاصله در مناقشة درنگ از وقف دولت ايروان بي، پس از زمين لرزه
 ،بـاغ  قـره ة استفاده كرده و با دستگيري بسياري از رهبـران و اعضـاي كميتـ   

اين اقدام تأثير بسيار بدي بر . درصدد تحكيم موقعيت متزلزل خويش برآمد
   .برداشت آنان از عمل مركز برجاي گذاشتروحيه ارمنيان و 

هايي كه حاكي از  گزارش. ديري نگذشت كه مناقشه راه خود را پيمود
 زدگان ارمنستان بود، المللي كمك به زلزله هايي بين وجود اسلحه در محموله

هاي آذربايجان بود، همراه  با خبر سقوط هواپيماي آذري كه حامل كمك 2
                                                 

1. Hoseinbala Azar.«somgaiet fajeasindan Alti il kechir amma ona 
halada hogogi siasi gaimat verilmaieb». Horriat. Baku. 2 mars 
1994. Se 4 

گزارش داده  1992آوريل  11اين مجله در  426العالم در شماره ة اسعد طه گزارشگر مجل.  2
در خاك آن رخ داده بود به بهتـرين وجـه    1989اي كه در  زلزلهة ارمنستان از حادث« :بود

هيچ نظارتي بر . نستان روانه شددر آن زمان كمكها از سراسر دنيا به ارم. بهره برده بود
طبق معمول آن ايام، هواپيماهـاي كمـك رسـان    . شد نمي ها انتقال كمكها و كمك رسان

ا  كردند بايستي از مسكو گذشته و پس از بازرسي به مقصد پرواز مي برخالف معمول، ام
يزات از اين طريق تجه. نشست هواپيماها مستقيماً در خود پايتخت ارمنستان بر زمين مي

  » .نظامي زيادي به ويژه تجهيزات اسرائيلي به ارمنستان روانه و ذخيره گرديد
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ادعـا  . دو تلگراف در دست مردم در گردش بود به زودي در ايروان 1.شد
مفهـوم  . ارسال شده است ها از طرف آذربايجاني ها شد كه اين تلگراف مي

اي را كه طبيعـت   ايم تا وظيفه آماده  ما«اين بود كه  ها يكي از اين تلگراف
: در تلگراف ديگر آمده بود ».بموقع و جوانمردانه انجام داد، به اتمام رسانيم

طبيعـت كـاري را كـرد كـه مـا در پـي       . گوييم را به شما تبريك مي زلزله«
ارمنيان با مستمسك قرار . رو به وخامت نهاد اًوضع مشخص ».انجامش بوديم

راه انداختنـد كـه بـه سـرعت در     ه دادن عامل محـيط زيسـت، تظـاهراتي بـ    
بدون دادگاه هفت عضو ة به دستگيري و محاكم ه وكندي انعكاس يافت خان
   .انجاميد» تحريك به اغتشاش عمومي«باغ به جرم  هقرة كميت

حـزب كمونيسـت جوانـان،    ة روزنامـ  1367دي  1989/16ة ژانوي 6روز 
طلبانه و بـه دسـت گـرفتن     ي جاهها سياست«دليل اتخاذ ه باغ  را ب قرهة كميت

. اين ادعا از طرف اعضاء كميته رد شد. مجرم معرفي كرد ،»قدرت سياسي
ضمن اشتباه دانستن چنين  ،از متنفذترين اعضاي آنآشوت منوچهريان يكي 

طرز فكري آن را افراطي تلقي كرده و بر قول رهبران اصلي كميته مبني بر 
باغ  قرهة اعضاي كميتة به زودي كلي. عدم قبول مناصب سياسي تأكيد ورزيد

توبيخ شدند و حدود  ،مقامات دولتي كه غفلت كرده بودند .دستگير شدند
يك ارمني  2 .مات حزبي و دولتي ارمنستان از كار بركنار شدندتن از مقا 50

محل محاكمة متهمـان حـوادث   . نيز براي اولين بار به نخست وزيري رسيد
حكومت ارمنستان همچنين اعالم . سومگائيت نيز از باكو به مسكو انتقال يافت

سئلة سال ديگر تعطيل خواهد شد و موافقت كرد كه م 3كرد كه نيروگاه اتمي تا 
استفاده از زبان ارمني در مدارس را گسترش داده و . آلودگي را بررسي كند

  .كند پيوندهاي خود را با جوامع پراكندة ارمني در جهان تقويت
                                                 

  .در اين حادثه تمامي سرنشينان هواپيما كشته شدند.  1
. سـال اول . مطالعات آسياي مركزي و قفقازة مجل. باغ ناگورنو قرهة قضي.  ارفعي، عاليه.  2

   181ص . 1371پاييز . 2ة شمار
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ژانويه در پي مذاكراتي كه بين نمايندگان آذري و ارمنـي   12در روز 
در مسكو انجام گرفت، شوراي عالي اتحـاد شـوروي قـانون تأسـيس ادارة     

بـاغ   طبـق مفـاد ايـن قـانون، قـره     . بـاغ را تصـويب كـرد    ژه براي امور قرهوي
اي موقتـاً از تحـت حاكميـت آذربايجـان      كوهستاني بر طبق اساسنامة ويـژه 

خارج و تحت اقتدار يك كميسسيون ويژه بـه رياسـت يـك روس بـه نـام      
نفـر از   5(نفـر   9ايـن كميسـيون مركـب از    . آركادي ولسكي قـرار گرفـت  

تنهـا در برابـر شـوراي    ) آذربايجـاني  1ارمنـي و   3مركـزي،  سوي مقامات 
مسـائل را از طريـق همكـاري بـا     ة مقرر شد اين اداره كلي. عالي مسئول بود

ارائـة برخـي    ،هـدف مأموريـت ولسـكي   . هاي همسايه رفع نمايـد  جمهوري
درنـگ اقتـدار    بـي . ها و تنبيهات به طرفين براي پايان درگيـري بـود   پاداش
بـه حـال تعليـق درآمـد و منطقـة تحـت مراقبـت نظـامي          هاي محلـي  ارگان

   1.بسيار شديد قرار گرفت
خـارج شـد، نـيكالي     هـا  باغ از دسـت آذربايجـاني   قرهة زماني كه ادار

اي كه طبق آن توازن قابـل   مصالحه«ريژكوف نخست وزير شوروي آن را 
، توصـيف   »قبول منافع براي هر دو جمهوري مورد نظر قرار گرفتـه اسـت  

اي كـه بـه مطبوعـات تسـليم شـد،       در اعالميـه  ،فرمانده نظامي منطقـه  .كرد
جنگ ة يي تأكيد ورزيد كه ضروري است براي جمع كردن كليها بركوشش

در همـين زمـان   2.افزارها و برقراري واقعـي آرامـش بـر مـردم انجـام گيـرد      
اعضاي . اي مدازمور را صادر كرد گورباچف دستور تعطيلي نيروگاه هسته

سكوت مسكو . باغ نيز آزاد شده و به مسكو فرستاده شدند قرهة يتزنداني كم
در برابر ادعاي معاون اول رهبر ارمنستان مبني بر شناسايي حق حاكميت اين 

، اقدامات دولت مركزي را در 1920وضعيت قبل از سال ة گونه جمهوري ب
                                                 

  145ص . 1376. تهران. وزارت خارجه . سياست و حكومت در روسيه. كواليي، الهه.  1
. 1370. دفتر نشر فرهنگ اسالمي. عباس آگاهية ترجم. ها فخر ملت. هلن. كارردانكوس.  2
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كه باغ اظهار داشت  ولسكي نيز به محض ورود به قره. اين راستا تكميل كرد
او پـس از   1.در هيچ كجاي كشورش سرزميني چنـين ويـران نديـده اسـت    

كندي خواست كه به  هزار آذربايجاني ساكن خان 16از  ،باغ استقرار در قره
   .شهر را ترك كنند ،داليل امنيتي

هـايي چـون ترتيـب اسـكان      از اواخر فوريه طـرح و پيگيـري خواسـته   
گزارش كامـل از وقـايع   ة اغ، تهيب قرهة پناهندگان ارمني، رهايي سران كميت

برگـزاري  . اي در ايـروان انجاميـد   به تظاهرات گسـترده  ،اخير در آذربايجان
ه خلق در ماه مارس اين امكان را براي ارمنيان بة انتخابات نمايندگان كنگر

نماينـدگان   .ي خـود را تكـرار كننـد   ها وجود آورد كه بارديگر درخواست
باغ انجام گرفته و مردم اين  پرسي در قره د همهارمني كنگره نيز پيشنهاد كردن

واكنش دولت مركزي به اين  .منطقه بتوانند سرنوشت خود را تعيين نمايند
تنها انعكاس پاسخ دولت آذربايجان بود مبني بر اين كه اگر  ،ها درخواست

پرسي انجام شود، اين همه پرسي بايـد در مقيـاس كـل     قرار باشد يك همه
ن باشد و كل مردم آذربايجان بايد در مورد درخواست جمهوري آذربايجا

درخواست تجديد نظر در وضعيت حتي توسط . اقليت ارمني اظهارنظر كنند
 1368ردين وفـر  21/ آوريل  10او در روز . آركادي ولسكي نيز عنوان شد

اقتصاد سوسياليستي آن را چاپ كرد، پيشنهاداتي ة كه روزنام 2در سخناني
منظور خود را بهتر  ،ايزوستيا ة با روزنام گفتگواو در . راز كرددر اين زمينه اب

  :بيان كرد
                                                 

 43كردند و تراكم جمعيت  هزار نفر زندگي مي 189باغ كوهستاني  استان قره 1989در سال .  1
  .بودنفر در هركيلومتر مربع 

. ي و ارضي كشورمان جهتي وجود داردتوان منكر شد كه در وضعيت ملّ آخر نمي«:او گفت.  2
خوريم كه با تركيب استالينيستي حل شده و نتايج  ما به مسائلي برمي ها در بسياي از زمان

غيرقابل تغيير شمردن مرزهاي كنوني كشور بـه معنـي احتسـاب    . آن قابل مشاهده است
امروز اگر ما عدالت سياسي و تاريخي را در . نه حركات رژيم گذشته استقانوني و عادال

  ».اجرا نماييم ها بايد همان عدالت را براي تمام ملت. كنيم مورد ديگر هموطنان برپا مي
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ـا  اي كه در نخستين سال ي متضاد و پيچيدهها فرمان…« ة ي دهـ ه
وضعيت ارضي و ملي قفقاز صادر شد، موجـب گرديـده   ة دربار 1920

ـان قـرار    است كه قره باغ با اكثريت جمعيت ارمني در تركيب آذربايج
  »..گيرد
مـذاكراتي ميـان مقامـات     ،باغ در مـاه مـه   اعتصاب سراسري قره در پي

بـا ايــن  . بـاغ و مـديريت ويـژه انجـام شـد      حزبـي و نماينـدگان ارمنيـان قـره    
در اواخـر همـان مـاه بسـياري از       1 .مقداري آرامش برقـرار شـد   ،تمهيدات

. ي قبل بازداشت شده بودند، آزاد شـدند ها فعاالن سياسي ارمني كه در ماه
مه  28روز . اوضاع در باطن رو به آرامش نبود ،رغم ادعاي ولسكي ولي به

در  ،تظاهر كنندگان ارمني به مناسبت هفتادمين سالگرد اسـتقالل ارمنسـتان  
ي سرخ، آبـي و نـارنجي ارمنسـتان    ها ايروان رژه رفتند، در حالي كه پرچم

ا طولي نكشيد كه وخامت اوضاع موجب شد ت. آورد آزاد آنان را به شور مي
گاغيـك  . اتحـاد شـوروي مطـرح شـود    ة بـاغ در اجـالس كنگـر    قـره ة مسئل

  :هارتونيان با ابراز نگراني از روند اوضاع چنين بيان كرد
ـ « ــب       ة فاجع سـومگائيت كـه توجـه الزم بـه آن مبـذول نشـد، موج

آوارگان به ة مسائل بغرنجي مانند مسئل. هاي بيشتري گرديد خشونت
ـان گريختـه  هزار ارمني  200امروز . وجود آمد انـد، در   كه از آذربايج

ـاني نيـز ارمنسـتان را تـرك      ها ده. جمهوري ما هستند هزار آذربايج
  ».اند كرده

  :با حساسيت بسياري گفت ،ايگور ليگاچف عضو دفتر سياسي حزب
شكارا بگويم كه در بهار گذشته من در مخالفت با برش سـرحد دو  آ«

ـ  با صـحبت كـردن ا  . جمهوري قفقاز سخنراني كردم ـان كميت ة ز فرم
بـه   ها سال گذشته صادر شد، ناسيوناليستة مركزي حزب كه در فوري

ـام  ـا  عبارت صحيح تر مثل بمب تركيدند و گ ـان برداشـتند  ه . يي لنگ

                                                 
براستي به اعتصابات به عنوان فاجعه «: آركادي ولسكي در مورد اعتصابات اظهار داشته بود.  1

  ».هزار نفر هستند 9كنند و اعتصابيون تنها  هزار نفر زندگي مي 186در استان . نگريم نمي
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  1».شود ها از جاهايي معلوم وارد مي تمامي ضربه
باغ توسط نيكالي ريژكوف نخست وزير شوروي در اجالس  قرهة مسئل

دفتر سياسي حزب كمونيست تشكيل شده بود، نيز كه از طرف  ها مليتة ويژ
» ويـژه ة ادار«سرانجام در اجالس كنگره، تصميم گرفته شد كه . مطرح شد

ژوئن گروهي از  17در  .بسط داده شده و متعاقباً نفوذ آذربايجان تقليل يابد
بـاغ ائـتالف    قرهة با تشكيالت كميت ،ي كمونيست مخالفها احزاب و گروه

شـوراي عـالي   . را تأسـيس كردنـد  » جنـبش ملـي ارمنيـان   «كرده و سازمان 
ژوئن ايـن سـازمان را بـه رسـميت شـناخته و از رهبـرانش        27ارمنستان در 

   .خواست كه به عنوان مشاور در جلسات شوراي عالي شركت كنند
بـا دعـوت نماينـدگاني از     2»خلـق آذربايجـان  ة جبهـ «در اواسط ژوئيه 

نفر به  15در اين اجالس . را برپا داشتمؤسس خويش ة آذربايجان، كنگر
عنوان هيئت اجرايي جبهه و اعتبار محمدوف به عنوان رئيس هيئت اجرايي 

ويژه ة خلق كه برخالف نظر مقامات حزبي، تشكيل ادارة جبه. انتخاب شدند
ي هـا  كـرد، تظـاهرات و اعتصـاب    را نقض حاكميت آذربايجـان تلقـي مـي   

بـاغ   ب و حاكميت مستقيم آذربايجان بر قرهاي را براي لغو اين ترتي گسترده

                                                 
سخنان گورباچف در اول ژوئن خطاب به هيئت نمايندگي استوني نيـز بيـانگر نگرانـي    .  1

ايم كه  گيريد؟ ما به يكديگر چنان وابسته دانيد، شما چرا در نظر نمي مي« :روزافزون بود
سسات توليد الكترونيكي در شهر استپاناكرت ؤيلي متعط. آورديم ابتدا اين را در تصور نمي
  »..به سرعت خود را نشان داد

ف، اسـماعيل شـيخلي، ابولفضـل عليـف     واين جبهه با تالش افرادي همچون نعمت پناه.  2
ف، اعتبار محمدوف و لـيال  واوغلو، اسكندر حميد ، يوسف صمد)بيگ مشهور به ايلچي(

گذشـته از ضـرورت دفـاع از تماميـت ارضـي       در آغاز اين تشـكل . يونسووا پديد آمد
ي مشـابه در  ها داد، همانند بسياري از نهضت آذربايجان كه اساس حركت را تشكيل مي

ي دموكراتيك را در كنار مواردي چون ها ي شوروي بسط و تعميم ارزشها ساير جمهوري
ة ران برجستاي از رهب پاره. مبارزه با آلودگي محيط زيست و مسائل فرهنگي مدنظر داشتند

ة غاز سعي كردند با محكوم كردن حوادثي چون سومگائيت و افشاي آن به مثاب آن نيز در آ
  .ي افراطي حفظ كنندها و گرايش» ارمني ستيزي«، نهضت را از آلودگي به ها روسة توطئ
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خلق ة هزار كارگر آذربايجاني دست از كار كشيدند و جبه 150. برپا داشت
نزديك ة هايش در آيند تهديد كرد كه در صورت برآورده نشدن خواسته

پايـان   ،لغـو انتخابـات مـاه مـارس    . يك اعتصاب سراسري برپا خواهد كرد
  .ها بود جبهه از ديگر خواستهة داشت شدحكومت نظامي و رهايي سران باز
در  هـا  ها به يأس مبدل شـد و درگيـري   از ماه اوت به زودي اميدواري

آهن ميان  گذاري و قطع ارتباط راه ارمنيان با بمب. قالبي جديد آغاز گرديد
تمام سيستم ة را به صورت محاصر ها واكنش آذري ،آذربايجان و نخجوان

از كاالهاي وارداتي ارمنستان از آن طريـق وارد  % 80كه بيش از (آهني  ه را
. كرد بود كه ارمنستان از آن طريق با ديگر نقاط شوروي ارتباط مي) شد مي

ارمنسـتان  ة همچنين آذربايجان از گرجسـتان خواسـت تـا آنهـا در محاصـر     
ي هـا  تالش. ي آنها را نيز خواهد بستها شركت كنند وگرنه آذربايجان راه

الي اتحاد شوروي براي راضي كردن آذربايجان بـه  گورباچف و شوراي ع
هاي قومي ديگر بيش از  باغ رويارويي در قره .ثمر بود پايان دادن محاصره بي

ي هـا  اين به اعتصاب و تظاهرات محدود نمانده و بـا تشـديد فعاليـت گـروه    
قطع صدور نفت مورد احتياج و جلوگيري از . منظمي يافته بودة مسلح، جنب

سرعت اقتصاد منطقه را از كار ه طارهاي باري و مسافري نيز برفت و آمد ق
  .انداخت
باغ كه از سـوي   اي از نمايندگان مردم قره مرداد كنگره 25/اوت 16در 

. كندي تشكيل جلسـه داد  شدند، در خان باغ حمايت مي قرهة مسئوالن كميت
قالل لغـو شـده و اسـت   » ويژهة ادار«ة در اين جلسه قرار برآن شد كه اساسنام

صورتي كه در نهايت اين ه باغ در چارچوب اتحاد شوروي اعالم شود ب قره
شوراي . قرار گيرد) باغ شوراي ملي قره(منطقه تحت اقتدار شورايي محلي 

شهريور از سازمان ملل متحد خواست كه براي  14/سپتامبر 5باغ  در  ملي قره
باغ به مسكو  قرهة كميتبه زودي نمايندگاني از . باغ اقدام كند حفظ امنيت قره
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در اوايل سپتامبر به ساير نقاط آذربايجان خبر رسيد كه نه تنها . اعزام شدند
باغ پس از يك سال هنوز هم با  هاي آذربايجاني در بخش جنوبي قره دهكده

ي باقيمانده در اين ناحيـه نيـز   ها  قطع آب و برق مواجهند بلكه آذربايجاني
كـه نيروهـاي تحـت    ( ي مسلح ارمنـي  ها وهمورد آزار و تهديد و ترور گر

خلق در ة جبه. قرار دارند) گيرند فرماندهي ولسكي وجود آنها را ناديده مي
اين مورد بيش از حزب كمونيست سروصدا كرد و نفوذ بيشـتري در ميـان   

سرانجام اعتصابات و از آن مهمتر جلوگيري از حمل و نقل كاال . مردم يافت
   .آهن آغاز شد ق راهبه مقصد ارمنستان از طري

سپتامبر در يك گردهمايي ملي اعالم  2خلق آذربايجان در روز ة جبه
كرد كه در صورت پذيرفته نشدن تقاضاهاي اصلي آنان از طرف دولت دو 

ها مشتمل بودند بـر تشـكيل    اين خواسته. روز اعتصاب عمومي برقرار شود
مسائل مربوط به ة ارشوراي عالي آذربايجان براي بحث دربة فوق العادة جلس

رسميت ه باغ، آزادي زندانيان و ب حاكميت ملي، عادي سازي اوضاع در قره
آنها خواستار پخش مستقيم تلويزيوني اجالس شوراي . خلقة شناختن جبه

براي تسـهيل شـركت    هگيري آزاد و پشتيباني از جبه عالي آذربايجان، رأي
  . آنان در جلسه شدند

شـب   10تـا   6هواي آزاد در باكو از ساعت در  ها زودي گردهماييه ب
. زبـان آمـد  ه ترتيب داده شد و كلمات اعتصاب و استعفاء بـا آواي بلنـد بـ   

پوليـانيچكوف دبيـردوم    ويكتـور . دولت آذربايجان حاضر به گفتگـو شـد  
حزب كمونيست آذربايجان و مرد قدرتمنـد بـاكو در گردهمـايي مردمـي     

 15راي عـالي آذربايجـان در   شـو ة ويـژ ة حاضر شد و اعالم كرد كـه جلسـ  
  . خلق نيز به اين جلسه دعوت خواهد شدة شود و جبه سپتامبر برگزار مي

او بـه شـدت تحـت    . در اين زمان وزيروف در مسكو حضـور داشـت  
اولتيماتوم گورباچف به آذربايجـان بـراي پايـان دادن بـه     (فشارهاي مسكو 
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شوروي خطـاب   آهن و هشدار شديداللحن شوراي عالي اتحاد راهة محاصر
سـرانجام وزيـروف بـه بـاكو بازگشـت ولـي او       . قرارداشت) 1به آذربايجان

 13خلق يك گردهمايي در ة جبه .چندان از روند امور در باكو خرسند نبود
در . شود نيم ميليون نفر در آن شركت كردند سپتامبر ترتيب داد كه گفته مي

وقـت دارد كـه    آن شب 9اين گردهمايي اعالم شد كه وزيروف تا ساعت 
ــد         . پروتكـل تهيـه شـده را بـراي جلـوگيري از اعتصـاب مجـدد امضـاء كن

شـوراي  ة العاد فوقة دو روز بعد جلس. وزيروف اين پروتكل را امضاء كرد
  . عالي آذربايجان به طور مستقيم از تلويزيون پخش شد

با وجود اين جمعيت زيادي بيرون ساختمان اجالس ايستاده بودنـد در  
اوج ة نقطـ . گرفت ي داغي صورت ميها ر داخل ساختمان بحثحالي كه د

خلـق بـه طـرف    ة هيجان اين برنامه زماني بود كه اعضاي خشـمگين جبهـ  
ي تلويزيـوني برگشـتند و اعـالم كردنـد كـه مايلنـد اعتصـاب از        ها دوربين

ساعت يك نيمه شب در حالي كه انبوه جمعيـت در بيـرون   . سرگرفته شود
زيروف كه وخامت اوضاع را احساس كرده بـود،  ساختمان منتظر بودند، و

اي جلسه را كرد كه مبدل به دو ساعت شد و پس  دقيقه 15تقاضاي توقف 
خلق مورد پذيرش قرار گرفت و اين جبهه ة هاي جبه از آن تمامي خواسته

   .رسميت شناخته شده ب
 1500با شركت » جنبش ملي ارمنيان«نوامبر نخستين گردهمايي  4روز 
نفر  37در اين گردهمايي شورايي متشكل از  .در ايروان تشكيل شد نماينده

به عنوان شـوراي مركـزي   ) شد باغ را شامل مي قرهة اعضاي كميتة كه كلي(
اهداف كوتـاه مـدت    .ب رسيديجنبش نيز به تصوة برگزيده شد و اساسنام
  :از جنبش عبارت بودند

 1921اداد مارس تجديدنظر در قر -2باغ به ارمنستان  الحاق قره -1  
                                                 

ي بين قومة ي آهن نبايد در منازعها راه«اكتبر هشدار داد كه  20ايزوستيا در مورخ ة روزنام.  1
  »اي براي شانتاز باشد وسيله
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 -4مبارزه با آلودگي محيط زيست در ارمنسـتان   -3تركيه و شوروي 
و مجامع  ها ارمنيان توسط دولت 1915تالش براي شناسايي قتل عام 

  1. المللي بين
ة بـرخالف توصـي  (آذر شوراي عالي اتحاد شوروي  7/ نوامبر  28روز 

امـور  ة ادار آركادي ولسكي كه خواهان دخالت بيشـتر مقامـات محلـي در   
بـاغ را   را منحل كرده و قره» باغ امور قرهة ويژه براي ادارة ادار«) باغ بود قره

افـزود، تحـت اقتـدار     جديـدي كـه بـر خودفرمـاني آن مـي     ة تحت اساسنام
از سوي رهبري شـوراي عـالي    يقرار شد هيئت جديد. آذربايجان قرار داد

همچنين . اغ اعزام شودب امور قرهة جمهوري آذربايجان تشكيل و براي ادار
كميسيون جديدي به نام كميسيون كنترل بـه نماينـدگي از طـرف شـوراي     

تشكيالتي نيز در ة يك كميت. كرد عالي اتحاد شوروي بر اوضاع نظارت مي
س درصد كرد كه تركيب نمايندگان آن بر اسا حاكميت منطقه نقش پيدا مي

تعيـين  ) سه چهـارم ارمنـي و يـك چهـارم آذري    (جمعيت ارمني و آذري 
شوراي منطقه نيز كه در ماه ژانويه به حال تعليق درآمده بود، فعاليت . شد مي

ــور    . خـود را از ســرگرفت  ــه مسـكو بازگشــت و ويكت آركـادي ولســكي ب
ة رياسـت كميتـ  ه پوليانيچكوف دبيـر دوم حـزب كمونيسـت آذربايجـان بـ     

والديمير فوتيف به  1368دي  1990/14ة ژانوي 4در . تي منصوب شدتشكيال
همچنين شوراي عالي از آذربايجان . عنوان رئيس كميسيون كنترل تعيين شد

باغ پايان  يش در راستاي تقليل اكثريت ارمني در قرهها خواست تا به تالش
  .دهد

  
  

                                                 
ترين اهداف جنبش را  باغ اساسي قرهة خاچيك استانبوليان از اعضاي اصلي جنبش و كميت.  1

حل  - 2استقالل ارمنستان  -1:ي موجود چنين گفتها در بدو تشكيل و با توجه به واقعيت
  وجود انواع مالكيت در ارمنستان -3باغ به نفع ارمنيان  بحران قره



 389     بحران، مناقشه و جنگ 

 

  باكو 1990ة ژانوي
عتراضات فراواني از هـر  با ا ،جديد شوراي عالي اتحاد شوروية مصوب

معتقد بودند كه حاكميـت ملـي آنهـا مـورد      ها آذري. دو طرف مواجه شد
باغ شدت يافته و  قرهة محاصر ،خلقة با تالش جبه 1.تعرض قرار گرفته است

ايسـتگاه تقـويتي تلويزيـوني كـه     . ي مسـلح افـزايش يافـت   هـا  فعاليت گروه
چندي . ده و از كار افتادكرد، تصرف ش هايي به زبان ارمني پخش مي برنامه

بـاغ،   بعد واحدهاي آذربايجاني سعي كردند با انفجار باند تنها فرودگاه قـره 
. قطع كنند) كه تنها راه ارتباطي با جهان خارج بود(راه هوايي اين منطقه را 

هـاي   ي مسلح طرفين با سـالح ها در مناطقي مانند خانالر و شاهوميان گروه
  .سبك درگير شدند

بـه تصـرف    ،ي دولتـي هـا  يگر در باكو بسـياري از سـاختمان  از سوي د
اي از شهرهاي جمهوري نيز عمالً  خلق درآمد و پارهة نيروهاي هوادار جبه

اي بر مناطق  حمالت سازمان يافته ،از اواخر دسامبر. در اختيار اين جبهه بود
خلق سعي ة اي از رهبران جبه پاره. نشين شهرهاي آذربايجان آغاز شد ارمني

از . ين مسير بازدارند ولي موفق نشـدند امردم را از انحراف به ة كردند، تود
رقابـت ميـان   . نشين باكو مورد يورش قرار گرفت ژانويه محالت ارمني 15

خلق و ايفاي چند سـخنراني  ة عبدالرحمن وزيروف رهبر آذربايجان و جبه
از  او تالش وافي براي جلوگيري. توسط وزيروف بر وخامت اوضاع افزود

   .گسترش آشوب از خود نشان نداد
ــري  ــه درگي ــاه ژانوي ــي  هــا در م ــه طــور ب ــت  ســابقه ب ــزايش ياف  2 .اي اف

                                                 
باغ در جلسه  آذر با شركت اعضاي شوراي ملي قره 9/ نوامبر  30وراي عالي ارمنستان در ش.  1

اضطراري ضمن غيرقانوني خواندن تصميم مسكو، از شوراي عالي شوروي خواست كـه  
  .باغ با ارمنستان رأي دهد اين تصيم را لغو و به وحدت قره

ي پليس، ادارت دولتي و حزب ها در لنكران در عرض يك شب ساختمان 1993در آوريل .  2
 فوكرم همتعلي اخلق اشغال شد و گروهي مركب از ة كمونيست توسط هواداران جبه

امور شهر را در دست ة ادار )خلقة رهبر محلي جبه ارتش شوروي وة سرهنگ بازنشست(
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روي شـهرهاي آذري شـليك كـرده و تشـنج در     ه هليكوپترهاي ناشناس ب
به ناگاه نعمت پناهوف از زندان آزاد شده  ،در همين زمان. مرزها باال گرفت

او . در تلويزيـون بـاكو ظـاهر شـود     ژانويه امكان پيدا كرد تا 12و در روز 
بـاغ اظهـار داشـت كـه دولـت آذربايجـان بـه جـاي          خطاب به آوارگان قره

. دهـد  باغ انجام مي رسيدگي به نيازهاي آنان، سرمايه گذاري كالني در قره
هاي سازمان يافته در باكو و گنجه، ارمنيـان را آمـاج    عام يك روز بعد قتل

نيان دست به اعمال تالفي جويانه زدنـد و  كندي ارم در خان. خود قرار داد
 13نفر در  60طبق آمار رسمي بيش از . زده تبديل شد جنگة شهر به منطق

   .ژانويه كشته شدند
سرانجام پس از چند روز كشتار و فرار باقيمانده ارمنيان باكو، در روز 

قـانون اساسـي    119ة مـاد  14ژانويه ميخائيل گورباچف با استناد به بنـد   15
العاده اعالم  باغ وضعيت فوق طي فرماني در آذربايجان و قره ،تحاد شورويا

شـد، علـت    او در سخناني كه از تلويزيون مركزي شوروي پخش مي. كرد
بـاغ   قرهة دو جمهوري بر سر منطقة اصلي صدور اين فرمان را تشديد منازع

 كـه (ژانويه ديميتري يازوف وزير دفـاع شـوروي    18در روز  1.عنوان كرد
اعالم كرد كه نيروهاي ارتـش سـرخ بـه    ) بعدها به قصاب باكو مشهور شد

وزير . منطقه اعزام خواهند شد تا به تقويت واحدهاي وزات كشور بپردازند
  . كشور شوروي نيز اظهار داشت كه اين جنگ داخلي است

                                                                                                
باغ و اعمال حاكميت مسـتقيم   هاي اصلي آنها لغو خودفرماني قره يكي از خواسته. گرفت
تالش و مغـان  ة همتوف ضمن اعالم استقالل و تشكيل منطق .ان بر آن منطقه بودآذربايج

يكي از اعتراضـات همتـوف و پيـروانش قـانون     . خود را رئيس جمهور تالش اعالم كرد
با اعالم زبان آذربايجاني به عنوان زبان رسمي در قانون اساسي اين . اساسي آذربايجان بود

باغ براي  از اعزام سرباز به قره ها كردند و حتي لزگي اعتراض ها و لزگي ها كشور، تالش
زماني كه حيدر عليف به قدرت رسيد، شـورش همتـوف   . جنگ با ارمنيان سرباز زدند

  . سركوب و او دستگير شد
   3ص  1990ة ژانوي 25پنج شنبه  15ة باكو شمارة روزنام: ك.براي سخنراني گورباچف ن.  1
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به شهر باكو آغاز ) هزار نظامي 30با (ارتش سرخ ة ژانويه حمل 19روز 
طبـق اعـالم   . بـه مقاومـت پرداختنـد    هـا  با صفي از اتومبيـل مردم شهر . شد

ي بيش از نيمي از مؤسسات و كارگران دست به ايستادگي ومطبوعات شور
اي كه بكـار   هاي شب بود و شيوه ساعت شروع عمليات در نيمه. زده بودند

 20بدين ترتيب نيروهاي شوروي در . گرفته شده بود، كشتار سريع مردم بود
طور دقيق مشخص ه ژانويه ب 20ة تعداد تلفات حادث . شهر شدند ژانويه وارد

رسد، حكايـت   نفر مي 200نشده است ولي منابع گوناگون از آماري كه به 
   1 .دارند

وزيروف دبير اول حزب كمونيست آذربايجـان از كـار    ،در همان روز
نخسـت وزيـر سـابق و مـدير     (بوف طلّبركنار شد و چند روز بعد اياز نياز م

 20سركوب  او با بهره گرفتن از جو. جانشين او شد) يخچال سازية ارخانك
خلق و گروه چنلي بئل و بـراي  ة كه در واقع كودتايي برعليه جبه(ژانويه 

هاي حـزب   ، به تجديد سازمان شبكه)ابقاء حزب كمونيست آذربايجان بود
هزار نفر از نيروهـاي شـوروي بـه فرمانـدهي      7حدود  .كمونيست دست زد

ژانويه اعضاي شوراي ملي  19باغ مستقر شده و در  در قره ،ژنرال سافانوف
ــره ــدند  ق ــاغ بازداشــت ش ــه  29در . ب ــات   9/ ژانوي ــن چهــارنفر از مقام بهم

) دبيردوم حزب كمونيست آذربايجـان (آذربايجان، از جمله پوليانيچكوف 
ة نـوامبر شــوراي عـالي اتحــاد شـوروي در اعــاد     28 ة بـراي اعمـال مصــوب  

اعتصاب سراسري در . كندي شدند باغ وارد خان يت آذربايجان بر قرهحاكم
نفر  25بعد ة هفت. باغ نسبت به ورود آنها بود باغ نخستين واكنش مردم قره قره

  .باغ دستگير شدند ولي هيئت كاري از پيش نبرد ديگر از سران ارمني قره

                                                 
  :ك.ن 1990ة ژانوي 20ة ادثحة براي آگاهي بيشتر دربار.  1

- heidarov.”20 yanvara gedan yollar” vatandash. 5 April 1994. Se 3 
- karimov,dovlat.”20 yanvar fajeasinin gatillari oz jazalarina 

chatmalidilar” medan. 2 mars 1994.  Se 5 
- “ shahidlar”.ganjlik. Baku. 1992 
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لتوني در ماه فوريه پس از مذاكراتي كه در گرجستان و ريگا پايتخت 
اسـرا، اسـتقرار   ة اي را در مورد مبادل و ارمنيان توافقنامه ها ي انجام شد، آذر

بس و همچنين از سرگيري رفت و آمد قطارها امضاء كردند كه بخشي  آتش
يك ة اكتبر محاصر 7در روز . نتيجه باقي ماند از آن اجرا و بخشي ديگر بي

بـاغ تحـت    بـا آنكـه قـره   آوريل  24در . آهن ارمنستان پايان يافت خطة سال
حكومت نظامي ژنرال سـافانوف و يـك كـادر اداري آذربايجـان بـود، در      

درنـگ سـربازان    بي. هزار نفر برگزار شد 40كندي تظاهراتي با شركت  خان
العـاده در ايـن    دو ارمنـي را كـه بـرخالف مقـررات حالـت فـوق       ،شـوروي 

/ آوريل  26به روز پنج شن. تظاهرات سخنراني كرده بودند، دستگير كردند
يك هزارنفر از ارمنيان در برابر ستاد فرماندهي نظامي در  1369ارديبهشت  6

آنان به طرف سـربازان  . كندي گرد آمده و خواستار آزادي آنها شدند خان
در ايـن  . سنگ پرتاب كردند و سربازان نيز به تيراندازي هـوايي پرداختنـد  

   .شدند سرباز زخمي 5حادثه دو پليس محلي، يك زن و 
ة اي سـران جبهـ   بـا آزادي تـدريجي پـاره    1369/  1990در اواخر بهـار  

فعاليت يافتند و وضع بـه صـورت   ة ي مخالف اجازها خلق، احزاب و گروه
گرا قدرت  ، نيروهاي ملي1ولي به رغم هشدارهاي گورباچف. عادي درآمد

دبير (در آذربايجان حسن حسنوف . را در هر دو جمهوري به دست گرفتند
. به نخست وزيري رسـيد )  گرايي شهرت داشت ول حزبي گنجه كه به مليا

انتخابـات شـوراي عــالي    1369ارديبهشـت و خـرداد   / در مـاه مـه و ژوئـن    
. دست آورده ارمنستان برگزار شده و جنبش ملي ارمنيان اكثريت آراء را ب

انتخابـاتي شـركت داشـته و    ة حـوز  12بـاغ  بـا    در اين انتخابات ارمنيان قره
 23/ اوت  14در روز . نمايندگاني را براي پارلمان ارمنستان انتخاب كردنـد 

                                                 
مركزي حزب كمونيسـت شـوروي بـه    ة گزارش سياسي كميتدر ماه ژوئيه گورباچف در .  1

تر در مورد بحران  توضيحاتي واقع بينانه 1987حزب، با لحني متفاوت با نطق  28ة كنگر
  .ت مقامات حزبي سخن گفتها بيان كرده و از اشتبا ها مليت
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اش از سـوريه بـه    استاد شرق شناسي كـه خـانواده  (مرداد لئون ترپتروسيان 
باغ كه در دسامبر  قرهة ارمنستان مهاجرت كرده بودند و يكي از اعضاء كميت

نماينـدگي از  بـه  ) ماه زنداني شده بـود  6بازداشت شده و  1366دي / 1988
به رياست شوراي عالي ارمنستان رسيد و دولت جديد نيـز بـه    ،جنبش ملي

  .تشكيل شد) از سران جنبش ملي ارمنيان(نخست وزيري وازگن مانوكيان 
مقامات مسكو با تمام نيرو سعي كردند، كار خلـع   1990از اواخر بهار 

بـاغ و   قـره  ي مسـلح در ها گروه. ي مسلح ارمني را آغاز كنندها سالح گروه
در برخوردهاي اواخر مه كه در ايروان ميـان  . اطراف ايروان فعاليت داشتند

نفر  60نفر كشته و  26ي مسلح ارمني روي داد، ها نيروهاي شوروي و گروه
تمـام واحـدهاي مسـلح    ه مرداد گورباچف بـ  3/ ژوئيه  25در . شدند زخمي

سلحه خـود را  روز ا 15غيررسمي ارمنستان اتمام حجت كرد كه در ظرف 
اولين اقدام پتروسيان پس از رسيدن به قدرت، كسب رضايت . تحويل دهند

خلـع سـالح   ة وي موفق شـد وظيفـ  . روزه بود 15مسكو براي تمديد مهلت 
مسئوليت نيروهـاي شـوروي خـارج سـاخته و     ة ي ارمني را از حيطها گروه
بـاغ   هبا اين حال اوضـاع در قـر  . وزارت كشور ارمنستان محول كندة برعهد

آذر اتومبيـل حامـل عاقـل رحيمـوف و      25/ دسامبر  15روز . شكننده بود
 –مـارتوني  ة بـاغ در جـاد   تشكيالتي قـره ة رحمان رحمانوف اعضاي كميت

دام هدف آتش ارمنيان قرار گرفت ولي با آغاز شليك سربازان محافظ،  آغ
ان تشـكيالتي جـ  ة در اين حادثه اعضاي كميت. ارمنيان آتش را قطع كردند

  .سالم بدر بردند
در . كندي برگزار شد باغ در خان تشكيالتي قرهة كميتة دسامبر جلس18 

العاده، بابـايف معـاون دادسـتان كـل      شوليف فرمانده وضعيت فوق ،اجالس
جمهوري، نيكاليف معاون رئيس مطبوعاتي دولت و بسـياي از نماينـدگان   

ر پوليـانيچكوف  اجـالس بـا سـخنراني ويكتـو    . ها حضور داشتند وزارتخانه
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او اظهار داشت كه چند روز . آغاز بكار كرد ،باغ تشكيالتي قرهة رئيس كميت
پيش با مقامات دولت مركزي در مسكو ديدار كرده و ماحصل گفتگو آن 

مصوب را رعايت ة باغ اساسنام بوده است كه نيروهاي نظامي مستقر در قره
او اعالم  1 .باغ شوند قره كنند و به همين جهت بايد نيروهاي سياسي وارد نمي

در اين اجالس . باغ خواهند شد ناظر وارد قره 500نزديك ة كرد كه در آيند
رادايف معاون نخست وزير بر تقويت حس وطن پرستي براي حل مشـكل  

  .باغ تأكيد ورزيد قره
اين در حـالي  . باغ آغاز شد در قره ،ي مختلفها با درگيري 1991سال 

ة ژانوي 10روز . رسيد رگان آذري به نيم ميليون ميبود كه شمار مجموع آوا
خوناشـئن  (كنـدي و مـارتوني    جسد دو ارمني در خان 1369دي  20/ 1991

هـم زمـان يـك    . كشـف شـد  ) تغييـر نـام داده بـود    1960سابق كه در سال 
شـدن يـك    عسكران مورد يورش واقع شد كه به زخمية كارخانه در منطق
ثـر تيرانـدازي بـه قبـادلي كـه از داخـل       يـك روز بعـد در ا  . آذري انجاميد

   2.شد ارمنستان انجام شده بود، يك پليس زخمي
مركزي ة فوريه پرچم جمهوري آذربايجان بر فراز ساختمان كميت 7روز 

كندي به اهتزاز درآمـد ولـي اعتراضـات ارمنيـان      باغ كوهستاني در خان قره
. ده شـد پـايين آور  ،موجب شد كه اين پرچم به دستور سرهنگ شـوليف 

فرمانده « اي را تحت عنوان فوريه مقاله 13كمونيست چاپ باكو در ة روزنام
ــي اعتراضــات مكــرر . چــاپ كــرد» عقــب نشســت ــرچم   ،در پ ســرانجام پ

فوريه اتوبوسي كه  24روز  .آذربايجان بار ديگر در آن محل برافراشته شد
گذاشته هاي كار دام در حركت بود، بر اثر برخورد با مين آغ-در مسير شوشا
كندي منفجر شد و شماري از سرنشينان آن  در نزديكي خان ،توسط ارمنيان

                                                 
1. Garabag. Baku. 22 decamber 1990. No. 26.se 1 

  1369ي د 24دوشنبه . ابرارة روزنام.  2



 395     بحران، مناقشه و جنگ 

 

، وضـعيت  1بـاغ  ي متعـدد در قـره  هـا  رغـم وجـود درگيـري   ه ب. شدند زخمي
  . العاده كه در ماه ژانويه برقرار شده بود، لغو گرديد فوق

به دنبال وقوع زد و خوردهاي مكرر مطلبوف ضمن  1991در ماه مارس 
انستن ادعاهاي ارمنيان، جمهوري ارمنستان را تهديد كرد كه اگر در پايه د بي

امور داخلي آذربايجـان دخالـت كنـد، آن جمهـوري را تحـريم اقتصـادي       
يي ها تهمچنين او نيروهاي ملي ارمنستان را به تحريك خشون. خواهد كرد

 2در نيمه شب  2 .باغ جريان داشت سال گذشته در قره 4متهم كرد كه ظرف 
ــروردين 12/ 1991ل آوريـ  يـك گــروه از ارمنيـان مســلح بـه شــهر      1370ف

 ،سرهنگ سرگئي ايوانف فرمانـده نظـامي عسـكران   . خوجالي حمله كردند
هاي بكار رفته توسـط   پس از بازديد از محل درگيري اطالع داد كه گلوله

  . ي نيروهاي اتحاد شوروي هستندها از سالح ،ارمنيان
ي شـديد ميـان نيروهـاي    هـا  ز درگيريآوريل تلويزيون باكو ا 29روز 

باغ  خانالر قرهة ارتش شوروي و پليس آذربايجان با شورشيان ارمني در ناحي
اسـير   45كشته و زخمي و  29شورشيان  ،به گزارش اين تلويزيون. خبرداد
 27هـا را   تعداد كشـته  ،نخست وزير ارمنستان در تلويزيون ايرواناما  .دادند

پراواد در روز ة روزنام 3.در مه و ژوئن ادامه يافت ها درگيري. نفر اعالم كرد
ــه  6دوشـنبه   ــا تانــك و  هــا ارمنيـان و آذري «: ارديبهشــت نوشــت  16/ م ب

                                                 
  .تش گرفتندآعسكران زير – دام  در ماه مارس نيز ارمنيان اتوبوسي را در مسير آغ.  1
  19313ة شمار. 1370ارديبهشت  9دوشنبه . اطالعات ة روزنام.  2
مه در  24در. در ماه مه دهكده اومودلو در منطقه مارداكرات هدف آتش ارمنيان قرار گرفت.  3

نفـر   20دروت ميان نيروهاي وزارت كشور شـوروي و  روستاي آرپاگديك از استان ها
در اين درگيري ايـوان استاروژيتسـكي فرمانـده نيروهـاي     . ارمني مسلح ديگري رخ داد

ژوئن ارمنيان به اتومبيلي كه نيروهاي  19در شب . نفر از ارمنيان كشته شدند 2شوروي و 
سرهنگ خـوميچ بـر اثـر    در اثر اين حمله . وزارت كشور را انتقال مي داد، حمله كردند

ژوئـن   21. شد نام كولمانوويچ به شدت زخميه جراحات كشته شد و يك افسر ديگر ب
  . نفر از ارمنيان به عشاير مسلمان الچين حمله و به قتل و چپاول پرداختند 300حدود 
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از هر طرف كشته، زخمي . ي سنگين در حال جنگيدن باهم هستندها سالح
   ».و اسير وجود دارد

ــا       همـان روز چتربـازان و سـربازان نيروهــاي وزارت كشـور شـوروي ب
فروند هليكوپتر، روستايي واقع در مرز آذربايجـان و ارمنسـتان را    4كمك 

يكـروز بعـد   . مأمور پليس ارمنستان را دسـتگير كردنـد   24تصرف كرده و 
اي كه توسط يكي از نمايندگان ارمني قرائـت شـد،    پتروسيان با انتشار بيانيه

به واحدهايي از لشكر چهارم شوروي ة روز دوشنبه در حمل«اعالم كرد كه 
تـن كشـته    هـا  نشين وسكپار در مجاورت مرز آذربايجـان ده  دهكده ارمني

يك جنگ ناخواسـته را برعليـه    ،ر داشت كه اتحاد شورويهااو اظ ».شدند
شـدت گـرفتن درگيـري ميـان ارمنيـان و      . اسـت   اين جمهوري آغاز كرده

ريچـارد بـوچر سـخنگوي وقـت     . واكنش آمريكـا را برانگيخـت   ،ها آذري
  : آمريكا اعالم كرد كه ةوزارت خارج

تشديد خشونت در قفقاز به دليـل رقابـت   ة اياالت متحده به واسط«
نگران و عميقاً از تلفات انساني وارده متأسـف   ها ميان ارمنيان و آذري

رويارويي اجتناب كرده ة هاي درگير از ادام ما اميدواريم كه طرف. است
  ».داري و منطق بازگردند و به خويشتن

كه داراي اقليت نيرومند و متنفذ ارمني (پتروسيان به فرانسه  ،در ماه مه
سفر كرد تا با مقامات آن ) آيد بوده و از حاميان سنتي ارمنيان به حساب مي

اوت به  15طولي نكشيد كه مطلبوف نيز در .  كشور، ديدار و گفتگو كند
اي هـ  رفـت تـا وارد صـحنه    باغ  مي قرهة بدين ترتيب مناقش. تهران سفر كرد

 15اي در  پارلمـان ارمنسـتان بـا صـدور قطعنامـه      .المللي شود اي و بين منطقه
با اين حـال  . باغ شد قرهة خواستار مذاكره با آذربايجان پيرامون مسئل ،ژوئيه

   1.ي روزافزون در ماه اوت ادامه يافتها درگيري
 ،اي مرداد دفتر سياسي حزب داشناكسوتيون طي اعالميه 17/ اوت  8در 

                                                 
  .اوت شهر خوجالي مورد حمله موشكي ارمنيان قرار گرفت 22روز .  1
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نفر از نيروهاي  41همچنين ارمنيان . خود را در ارمنستان اعالم كرد حضور
وزارت كشور را به اسارت گرفته و مقداري از تجهيزات را نيز بـه غنيمـت   

ليست ارمنياني را بـه سـرهنگ ژوكـوف     ،رهبران ارمني در عوض. گرفتند
ــد كــه در   ــه دادن ــي   5/3ارائ ــتگير شــده و م ــاه گذشــته دس ــت آزاد  م بايس

كه به سرنگوني ميخائيل گورباچف انجاميد،  1991كودتاي اوت .شدند مي
موجب تضعيف موقعيـت حـزب كمونيسـت و مطلبـوف در بـاكو شـده و       

اوت در پيـامي   25بوف در شـب  لمط. ي ضد دولتي را افزيش دادها فعاليت
  : مردم آذربايجان اظهار داشته خطاب ب
ت رها نخواهند آذربايجان را هيچ وقة خواهان ارمني كه تجزي جدايي«

ـانون اساسـي و       ـات ضـد ق ـا حرك كرد و هم اكنون پس از رفع كودت
  ».اند داري را عليه ما آغاز كرده تبليغات دامنه

  
  قرارداد ژلزنوودسك

 1370شهريور  1991/9اوت  30اعالم استقالل جمهوري آذربايجان در 
كـه   2را بـه اجـرا گـذارد    1هـايي  دولت برنامه. بر روند وخامت اوضاع افزود

خلق ة از سوي ديگر جبه. هدف از آن آماده شدن براي جنگ تمام عيار بود
عمليـات  ة ركن عمـد  ،باغ آذربايجان با اعزام مستمر نيرو و تداركات به قره

 11/ سـپتامبر  2باغ نيز در  اين در حالي بود كه قره. داد نظامي را تشكيل مي
 8در . قالل كـرد اعـالم اسـت  » باغ مستقل جمهوري قره«شهريور تحت عنوان 

كه تنها يك (شهريور در انتخابات رياست جمهوري آذربايجان  17/ سپتامبر

                                                 
بارشاتلي معاون فرمانده نيروهاي نظامي شوروي در آلمان و مدير مطلبوف به ژنرال والگ .  1

يك دانشكده نظامي در باكو دستور داد تا مقدمات تأسيس وزارت دفـاع آذربايجـان را   
  .فراهم كند

  :ك.وضعيت منطقه در اين زمان نة براي آگاهي دربار.  2
  6ص . 1370مرداد  28دوشنبه . جهان اسالمة روزنام. آنسوي ارس - 
  1370شهريور  16شنبه . سالمة روزنام. تحوالت شوروي و جمهوري آذربايجان - 
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وآمد   سپتامبر رفت 13درنگ از  بي. شد يف به پيروزومطلب) كانديدا داشت
نخسـتين اقـدام جـدي     ،تر شدن اوضاعمبا وخي .قطارها به ارمنستان قطع شد

سپتامبر بوريس يلتسين  20 روز شنبه. براي ميانجيگري بين طرفين انجام شد
و نورسلطان نظربايف رؤساي جمهور روسيه و قزاقستان به همراه صدها تن 

ف در مراسم ومطلب .وارد باكو شدند ،از نمايندگان و بارانيكوف وزير كشور
  :استقبال از آنان در فرودگاه باكو اظهار داشت

ـال  « ـان و ة هدف از دعوت شما كمك به رفع مناقشات چنـد س  ارمني
ـان از شـما مـي     در قره ها آذري خواهـد حـداكثر    باغ اسـت و آذربايج

  ».تان را در اين راه بكار بريد مساعي
سفر خود و نظربايف  ،استقالل آذربايجان ة يلتسين نيز با تكيه بر اعالمي

باغ ذكـر   عنوان توجه همسايگان آن جمهوري به استقرار صلح در قرهه را ب
كندي  ف وارد خانوو نظربايف به همراه مطلبسپتامبر يلتسين  22روز  .كرد

هـزار نفـر از اهـالي قـرار      ها شده و در ميدان مركزي شهر مورد استقبال ده
يلتسين خطاب به جمعيت حاضر گفت كه آنها تنها به اين آرزو  1 .گرفتند
گفتگوها در جوي بسـيار متشـنج    .اند كه به خونريزي پايان داده شود آمده

ي خـود  ها كردند تا به خواست ار جمهوري تالش ميرهبران چه. آغاز شد
بـاغ بـدون داشـتن حـق      يلتسين پيشنهاد كرد كه قـره  ،طي مذاكرات. برسند

بـا مخالفـت شـديد     ،امضاء در مـذاكرات شـركت كنـد ولـي ايـن پيشـنهاد      
ة سـرانجام يـك توافقنامـ    ،پس از چنـد روز گفتگـو  . آذربايجان مواجه شد

  . باغ به امضاء رسيد م در قرهبندي شده براي استقرار نظ زمان
بس بين طرفين درگير  بر طبق اين توافقنامه از زمان امضاء سند، آتش

تنهـا  . ي غيرقانوني مسلح خلع سالح خواهند شدها اعالم شده و كليه گروه

                                                 
اكثر . شهريور در ارمنستان برگزار شد 30/ سپتامبر  21در همين زمان در رفراندومي كه در .  1

قريب به اتفاق مردم اين جمهوري به استقالل راي دادند و استقالل ارمنستان رسماً در روز 
  مهر اعالم شد اول/ سپتامبر  23
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. نيروهاي وزارت كشور و دفاع شوروي در منطقه حضور خواهنـد داشـت  
ي سـكونت  هـا  بـه محـل   1992 بايسـت تـا اول سـال    باغ مـي  قرهة اهالي آوار

ي طرفين درگير تا دو هفتـه پـس از امضـاء    ها بازگردانده شوند و گروگان
اين قرارداد كـه بـه سـند ژلزنوودسـك مشـهور شـد،       . قرارداد آزاد گردند

نوري بود كه از سوراخ سوزن «نگار آذري نوشت  همانگونه كه يك روزنامه
ي مذاكرات و حتي پس از ي خونين در اثناها وجود درگيري» .شد ديده مي

كننـدگان قـرارداد كنترلـي بـر      امضاي سند نشانگر اين نكته بود كه امضـاء 
  1 .طرفين درگير ندارند

بر طبق مفاد سند مقرر شده بود كه ناظران روسـي و قـزاق از روز اول   
بـاغ   بر طرز عمـل نيروهـاي وزارت كشـور و دفـاع شـوروي در قـره       ،اكتبر

اگـر چـه   . كندي شدند اكتبر وارد خان 16روز  ناظران مذكور. نظارت كنند
باغ به آنان اطمينان داد كه  رئيس جمهور آذربايجان در قرهة حاجيف نمايند

تمام امكانات الزم را براي فعاليت امن آنها فراهم خواهد كرد ولي فعاليت 
با موفقيت  ،الزمة و همچنين عدم زمين  ها علت شدت درگيريه اين ناظران ب
ة باغ و ادام تلويزيون باكو از پرواز چند هليكوپتر ناشناس در قره. همراه نشد
بس رسمي كه بر طبق توافـق دو طـرف    نخستين آتش. خبر داد ها درگيري

  .، به شكست انجاميد شد بايست برقرار مي مي
ارمنيان چهـار آذربايجـاني را گروگـان     ،دام آغة اكتبر در ناحي 22روز 
 8هـا را آزاد كـرده و تعـداد     ايجـان، گروگـان  نيروهاي نظامي آذرب. گرفتند

بـراي   ،اكتبـر  24دادگاه عالي آذربايجان در روز . ارمني را دستگير نمودند
اكتبـر يـك    29روز . اين ارمنيان حكم زنـدان طـوالني مـدت صـادر كـرد     

نفـر   7آبـاد در عسـكران سـقوط كـرد و      هواپيماي آذري در روستاي خـان 
                                                 

روز بعد نيز شهر شوشـا و  . سپتامبر ارمنيان به شهر عسكران حمله كردند 25صبح روز .  1
طي اين . مناطق اطراف آن از جمله توپخانه، داش آلتي و شوشوكند زير آتش قرار گرفت

  موشك به شهر اصابت كرد 37حادثه 
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عنـوان علـت   ه ابتدا از بدي هـوا بـ  ، بايجانهاي آذر در روزنامه. كشته شدند
سرنگوني هواپيما ياد شد ولي بعداً اعالم شد كه تحقيقات نشـانگر شـليك   

جعبه سياه هواپيما ابتدا به گنجه منتقل . موشك از طرف ارمنيان بوده است
شد ولي به عنوان اينكه متخصصان موفق به كشف علت حادثه نشده اند، به 

ف قول داد كه اقداماتي را بر عليه ارمنستان انجام وبمطل. مسكو فرستاده شد
  1.دهد

ة اواسط آبان با قطع خطوط تلگراف و تلفـن، محاصـر  / از اوائل نوامبر
يـابي بـه شـهر     دسـت  ،هدف اصلي نيروهاي آذربايجان .باغ شديدتر شد قره
در  ها ي مهم آذربايجانيها يكي از پايگاه(كندي بود كه از طريق شوشا  خان
هاي  در عين حال نبرد در ساير جبهه. زير آتش توپخانه قرار داشت) غبا قره
 14روز . بـاغ بـه ويـژه هـادروت، شـاهوميان و مـارتوني جريـان داشـت         قره

از سـاختمان   ،تحقيق، توسط ارمنيان ة آبان رضايف بازپرس شعب 23/نوامبر
ي خـروج و  هـا  بـه سـرعت راه  . كندي ربوده شـد  باغ در خان دادگستري قره

روز بعد ارمنيان  يك. د شهر بسته شد و عمليات براي يافتن او آغاز شدورو
رضايف را تنها در برابر آزادي ارمنياني كه به علت اغتشاش ، اعالم كردند

  2.دستگير شده بودند، آزاد خواهند كرد
آبان ارمنيان به روستاي خوجاوند  27و  26/ نوامبر  18و 17در روزهاي 

ف تحت فشـار  ودر اين زمان مطلب. ر آتش گرفتندحمله كرده و آنجا را زي
سـرانجام پـس از چنـد روز    . خلق براي برگزاري انتخابات جديد بودة جبه

شوراي عالي آذربايجان ة العاد در اجالس فوق ،اعتصاب و تظاهرات گسترده
نيمي از . عضو داشت 50يك شوراي ملي تشكيل شد كه ) آذر 5/نوامبر 26(

                                                 
  :ك.براي آگاهي ن.  1

   Soltanov ziyaeddin.”Garabagin gara gonlary”.yazichi. Baku. 
1991.se.93     

  .رضايف در اواخر نوامبر آزاد شد.  2
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اي برخـوردار بـود، از هـواداران     اختيارات گستردهاعضاي اين شورا كه از 
همان روز بسيج عمـومي  . فوخلق بودند و نيم ديگر طرفداران مطلبة جبه

سـال بـا صـدور فرمـاني      69و شوراي عـالي آذربايجـان پـس از     1اعالم شد
به دعوت گورباچف، پتروسيان  2.باغ كوهستاني را لغو كرد خودفرماني قره

  . ندف راهي مسكو شدومطلب
. آذر در جوي بسيار متشنج آغاز گرديد 6/نوامبر  27مذاكرات از روز 

گورباچف پيشنهاد كرد كه براي سلب فرصـت درگيـري از شـبه نظاميـان،     
كيلومتري در هر طرف از  5ة دار مسئوليت يك منطق نيروهاي شوروي عهده

و در  اندازه انفجارآميز اوضاع اكنون بي«: او همچنين هشدار داد. مرز شوند
او همچنين نسـبت   ».ما بايد اقدامي اتخاذ كنيم. مرز يك جنگ واقعي است

به امكان بروز يك جنگ داخلي هشـدار داد و اجـالس و شـوراي دولتـي     
ملزم به اجراي قانون اساسي شوروي  ،شوروي را در آذربايجان و ارمنستان

ا به رهبران دو جمهوري با ادعاي درخواست ختم مناقشات، يكديگر ر. كرد
ف بـر حـل و   وسرانجام با تأكيد مطلب. لج بازي و بهانه تراشي متهم كردند

. مثبتـي پايـان يافـت   ة باغ، مـذاكرات بـا رويـ    قرهة فصل مسالمت آميز مناقش
ذربايجان خودفرمـاني  آكه قرار شده  گفتپتروسيان در بازگشت از مسكو 

  . باغ را اعاده كرده و مذاكرات ادامه يابد قره
هزاران آذري . از مذاكرات مسكو استقبال نكردند ها آذري با وجود اين

با حمايت از تصميم پارلمان آذربايجان  ،ضمن برگزاري تظاهراتي در مسكو
ي تبعيض آميـز گوربـاچف و   ها از سياست ،باغ مبني بر لغو خودفرماني قره

يكي از رهبران (در آذربايجان نيز، جمشيد نوريف . عامالن او انتقاد كردند

                                                 
  90ص . 1372. تهران. انتشارات پروين. بحران قراباغ. بيات، كاوه.  1
يك . باغ و عدم تمكين اين منطقه از حكومت مركزي انجام شد اين كار به دليل درگيري قره.  2

ستان خودفرمان اوستياي جنوبي با حكومـت گرجسـتان،   دنبال درگيري اه سال بعد نيز ب
  .خودفرماني اين منطقه لغو شد
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باغ يكي از  قرهة با تأكيد بر اين كه مناقش) »باغ كمك خلقي به قره«مان ساز
مسائل داخلي آذربايجان است، دخالت هر كشور خارجي را در حل و فصل 

اتحاد دموكراتيك «يكي از اعضاي (فرج قليف . اين موضوع محكوم كرد
ف را پـافراتر گذاشـتن از اختيـاراتش    ورات مطلبـ هااظ) »آذربايجان مستقل

نيز موضوع ) فومشاور مطبوعاتي مطلب(واقف نريمان اوغلو . وصيف كردت
  . باغ را محكوم كرد خودفرماني قرهة اعاد

به نحوي افزايش يافته بودكه مذاكرات مسكو  ها در اين زمان درگيري
ايران به ة حتي سفر علي اكبر واليتي وزير خارج. عمالً شكست خورده بود

ة متعاقب سفر رافي هوانسـيان وزيـر خارجـ    كه(آذر  12/دسامبر 3باكو در 
و اعالم آمادگي ميـانجيگري  ) شد نوامبر انجام مي 26ارمنستان به تهران در 

ايـران تأكيـد   ة عليمحمد بشارتي معاون وزيرخارج  1 .سودي نبخشيد ،ايران
ي بنياني ما اين است كه روابط سياسي، اقتصادي و ها يكي از سياست«: كرد

را در چارچوب روابطمان با مسكو توسعه  ها جمهوري فرهنگي خود با اين
  »  .دهيم

مارتوني نيروهـاي  ة در جبه. ها وضعيت بهتري داشتند در جبههارمنيان 
در ) هاي حزب داشناكسوتيون قرار داشتند كه بيشتر تحت تاثير برنامه(ارمني 

يكي از روستاهاي اطـراف مـارتوني كـه محـل     (اواخر نوامبر بر خوجاوند 
دسامبر نيز كركجان  2دست يافتند و در ) ي آذربايجان بودها ار توپاستقر

چند روز ة ضد حمل. را گرفتند) كندي يكي ديگر از نقاط مهم اطراف خان(
                                                 

آراز كريمـوف رئـيس پلـيس    ة به گفت. نوامبر شهر شوشا مورد حمله قرار گرفت 28روز .  1
قـادر  . شوشا، ارمنيان منابع آبرساني شهر را منفجر و آب مصرفي شـهر را قطـع كردنـد   

ي مخابراتي را در ها ن نيز اعالم كرد كه ارمنيان اكثر كابلكريموف وزير ارتباطات آذربايجا
ديگر نقاط جمهوري مختل شده  اند و ارتباط تلفني بين شوشا و الچين با باغ قطع كرده قره

خوجالي شاهد درگيري شديد بين نيروهاي وزارت ة آذر منطق 8/ نوامبر 29از روز . است
دام از نـواحي   آغة بر نيـز روسـتاهاي منطقـ   نوام 30روز . كشور آذربايجان و ارمنيان بود

  .نشين عسكران مورد حمله قرار گرفت ارمني
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چنـدي  . بعد نيروهاي آذربايجان براي استرداد اين ناحيه نيز به نتيجه نرسيد
. رفتنـد گ)كندي اشراف داشـت  را كه بر خان(بعد ارمنيان ارتفاعات جانيلي 

عقب نشيني  ،نفر از اهالي اين ناحيه همراه با نيروهاي آذربايجان 800حدود 
  . كردند

اواخر آذر محـدوده عمليـات نظـامي ايـن بخـش از      / از اواسط دسامبر
ي آالزان ها دسامبر موشك 17و 16در روز  1.كندي دورتر شد اطراف خان

. ه و زخمـي شـدند  اي كشت عده .ي شوشا بر خان كندي آغاز شدها از بلندي
گردان با پشتيباني  18دسامبر نيز  29روز . درصد شهر آسيب ديد 80بيشتر از 
هـاي مـارتوني و    در جبهـه بـا اينحـال   . باغ فرستاده شدند به قره ها زره پوش

اي از روستاهاي  عسكران نيز جنگ به نفع نيروهاي ارمني ادامه داشت و پاره
دام  از نيروهـاي آذربايجـان در آغ  بخـش مهمـي   . منطقه به دست آنان افتاد

بـاغ   ي متعددي نيز از اين نقطه بر مناطق ميـاني قـره  ها متمركز بود و يورش
صورت داده شد كه هيچ ) ي شمالي عسكران و جنوبي مارداكرتها بخش(

   2.كدام به نتيجه نرسيد
، 3بـاش ارتـش ارمنسـتان در طـول مرزهـاي آذربايجـان       متعاقـب آمـاده  
باغ به نيروهاي تحت امر خود دستور  وروي مستقر در قرهفرمانده نيروهاي ش

اين دستور به آن . داد تا از از خط مقدم درگيري به پشت جبهه منتقل شوند
علت بود كه سربازان شوروي به دليل دستور مافوقشان مبني بر تيراندازي به 

                                                 
با  »باغ جمعيت دفاع از قره«باغ  با دعوت يلمار قارايف از روشنفكران قره 1991در دسامبر .  1

دام، آغ جبه، بيلقان، جبرائيل، فضولي،  باغ يعني آغ شركت نمايندگاني از مناطق پيرامون قره
هدف اصـلي ايـن جمعيـت    . ترتر، يوالخ و مقامات شوشا و خوجالي تشكيل شد بردع،

دهات مورد تجاوز واقع شـده، يـاري بـه تشـكل     ة انسجام بخشيدن به نيروهاي پراكند
باغ سرگردان  ي قرهها باغ و تامين آوارگاني بود كه در كوه نيروهاي ارتش آذربايجان در قره

  . بودند
  91ص . همان. بيات، كاوه.  2
  .كيلومتر مرز مشترك دارند 766جمهوري آذربايجان و جمهوي ارمنستان .  3
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از اواخـر پـاييز خـروج    . كردنـد  از خدمت فرار مي ،باغ مناطق مسكوني قره
باغ آغاز شد و انبوهي از تسليحات مدرن بـه   ل نيروهاي شوروي از قرهكام

ادوات زرهـي متنـوع و    ،هـاي نبـرد   در جبهـه . دست نيروهاي درگيـر افتـاد  
ة به نحوي كه از اواخر ژانوي. تري يافت هليكوپترهاي نظامي كاربرد گسترده

انـه  كندي كه تا آن زمان تنها زير آتش توپخ خان 1370اوايل بهمن / 1992
تـا   30بود؛ هدف موشك اندازهاي گراد نيز قرار گرفت كه در هر آتشبار 

   .كرد موشك شليك مي 40
با گسترش مناقشه، موقعيـت رهبـران دو جمهـوري در برابـر نيروهـاي      

هر دو آنها سعي داشـتند سـكان را در دسـت    . خطر افتاده گرا ب افراطي ملي
كـار را سـخت    هـا از عملكرد آني افراطي با انتقاد ها داشته باشند ولي گروه

خلق در آذربايجان و داشناكسوتيون در ارمنستان با سرزنش ة جبه. كردند مي
سبب روندي شدند كه در نهايـت بـه خـارج شـدن      ،حاكمان باكو و ايروان

  . انجاميد بحران از كنترل هيئت حاكمه مي
 باغ و قرهة پرسي توسط كميت آذر يك همه 19/ دسامبر 10روز سه شنبه 

پرسي  اين همهدر . با نظارت  ناظراني از كشورهايي مانند اوكراين انجام شد
رأي دهنـدگان بـه   % 99ط در آن شـركت كـرده و   ياز افراد واجد شـرا % 82

باغ كه تا آن زمان بارها بـه الحـاق خـود بـه      قره .باغ رأي دادند استقالل قره
. م استقالل كـرد ها اعال ارمنستان راي داده بود؛ اين بار تحت فشار داشناك

ة درخواسـت عضـويت از جامعـ   ة بـاغ اعـالم كردنـد كـه آمـاد      ارمنيان قـره 
در اين ميان هيئت نظارت روسيه . هستند 1المنافع كشورهاي مستقل مشترك

گلستان از سـوي  ة خواستار اجراي عهدنام ،اي به يلتسين باغ طي نامه در قره
. بـاغ شـدند   لح در قرهروسيه و اقدام اين كشور به عنوان ضامن برقراري ص

به خبرگزاري روسيه گفت  ،والديمير داشكوويچ يكي از امضاكنندگان نامه

                                                 
1. Commonwealth of Independent states (CIS) 
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بـاغ كـه    ناظران اعزامي به قره. گلستان به قوت خود باقي استة كه عهدنام
المللي ساخاروف  بينة مركب از نمايندگان پارلمان روسيه، نمايندگان كنگر

ت آذربايجان بخواهد كه سريعاً بـه  بودند از يلتسين خواستند تا از دول …و
آميز  عمليات نظامي پايان داده و اختالفات خود را با ارمنستان از طريق صلح

  .حل كند
اسـتقالل آن منطقـه را اعـالم     ،بـاغ  رهبران ارمني قره 1992ة ژانوي 6در 
باغ را با  شهرهاي قرهة حاكميت كلي ،ف طي فرمانيومطلبدرنگ  بي. كردند

ان يچيآرتور مگردژانويه  8در . ندار كل در دست گرفتانتصاب يك فرما
بـاغ انتخـاب    ارلمـان قـره  پان به عنـوان معـاون   يس و اولگ يِسايبه عنوان رئ

ل يـ ان را به عنوان كفيتروسپگئورگي  ،باغ ارلمان قرهپ ژانويه  24در . شدند
كندي  خان ،در خالل دسامبر و ژانويه. باغ انتخاب كرد است جمهوري قرهير
مراكزي مانند مالي بيگلي، جان حسن و شوشا زير آتش مستمر واحدهاي  از

ة هـاي اصـلي جنـگ نيـز جبهـ      يكي ديگر از صـحنه . نظامي آذربايجان بود
  . عسكران بود

از  ،در اواخر ژانويه نيروهاي آذربايجاني پس از دو هفته تهيه و تدارك
ولـي  . فتنـد دام بر عسكران يورش برده و حتي دو روستاي ارمنـي را گر  آغ

عصر همان روز نيروهاي ارمني بر قواي آذربايجان هجوم آورده و منـاطق  
باغ قرار  اليه شمالي قره كه در منتهي(شاهوميان ة منطق. مزبور را پس گرفتند

ي مركـزي و خطـوط مواصـالتي    هـا  زيـاد از بخـش  ة بـه علـت فاصـل   ) دارد
يروهـاي  حمـالت ن . ار نبـود دطـوالني، از موقعيـت دفـاعي مناسـبي برخـور     
اواخر آذر شدت گرفـت و در  / آذربايجاني در اين جبهه از اواسط دسامبر

اواسط دي روستاي تالش سقوط كرده و ارتباط شاهوميان با / اوائل ژانويه 
در ديگـر نقـاط    هـا  با اين وجود وضـعيت آذري  .باغ قطع شد ساير نقاط قره
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   1 .باغ مناسب نبود قره
دام  هليكوپتر آذري كه در مسير آغبهمن يك فروند  9/ژانويه 28روز 

ي شليك شده از طرف ارمنيان ها به شوشا در پرواز بود، براثر اصابت راكت
اين حادثه موجب شد كه . سرنشين آن كشته شدند 40سرنگون شد و تمامي 

رساني به مناطق  باغ متوقف شد و در نتيجه امر كمك پرواز هليكوپترها به قره
از سـوي ديگـر نيـز تشـديد     . اوان مواجـه شـد  محاصره شده با دشـواري فـر  

از اين رو موسي . باغ پديد آورد حمالت ارمنيان وضعيت وخيمي را در قره
باغ را برعهده داشت، طي يـك كنفـرانس    محمدوف كه مسئوليت امور قره

 كشـورهاي مسـتقل مشـترك   ة ها و دول عضـو جامعـ   مطبوعاتي از پارلمان
) رئيس جمهور وقت آمريكـا (رج بوش اروپا، روسيه و جوة المنافع، جامع 

ف نيز كه بـراي  ومطلب .باغ را متوقف كنند درخواست كرد تا تجاوز به قره
شركت در نمايشگاه اقتصاد جهاني به داووس سوئيس سفر كرده بود، اعالم 

با اين وجود او تأكيد كرد . كرد كه شوشا به طرز وخيمي در محاصره است
شـوگاريان مشـاور رئـيس جمهـور      روبـن . كه جنگ ادامه خواهـد داشـت  

او ايـن  ة بـه گفتـ  . المللي شد ارمنستان در داووس، خواهان اعزام ناظران بين
  .توانستند از هر كشور يا سازماني باشند ناظران مي
بهمن شوراي امنيت و همكـاري اروپـا در پـراگ     11/ ژانويه  31روز 

 ،ين اجالسيلتسين در سخناني در ا. پايتخت چكسلواكي تشكيل جلسه داد
ارمنستان و ة وزراي خارج. استقرار نيروهاي حافظ صلح را ضروري خواند

اين . هاي ناظر اين شورا به منطقه موافقت كردند آذربايجان نيز با اعزام هيئت
اي را در  خلق را فراهم آورده و تظاهرات گستردهة امر موجب نگراني جبه
ف خواست كه يا واز مطلب خلقة ل فوريه جبهياز اوا. باكو به دنبال داشت

در تظـاهرات  . هاي جنـگ را سـامان دهـد و يـا اسـتعفا دهـد       وضعيت جبهه

                                                 
  93ص . همان. بيات، كاوه.  1
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 ،سوم بهمـن در بـاكو جريـان داشـت    ة هفت/ نخست فوريه ة وسيعي كه هفت
هـاي   الدين مهديف وزيـر دفـاع آذربايجـان يكـي از خواسـته      استعفاي تاج
ز كار بركنار كرد بعد وزير دفاع را اة ف يك هفتواگرچه مطلب. اساسي بود

ي اوضاع بهتر نشد تا اينكه تامرالن قارايف رئيس مجلس آذربايجـان در  لو
   .ايران خواستار ميانجيگري اين كشور شدة ديدار با واليتي وزير خارج

و ارمنيـان برشـدت    جنگ خونيني بودة باغ صحن قرهدر ماه فوريه كه 
تان وارد تهران شد و ارمنسة حمالت خود افزوده بودند؛ هوانسيان وزيرخارج

يي در ها در نتيجه توافق. با رئيس جمهور و وزيرخارجه ديدار و گفتگو كرد
گـذاري مشـترك، خريـد گـاز ايـران توسـط        روابـط مـرزي، سـرمايه   ة نتيج

مقامات ايراني از . ارمنستان و تأسيس يك پااليشگاه در ارمنستان حاصل شد
  . جستند سود مي ي اقتصاديها مندي موقعيت پيش آمده براي بهره

در پي گفتگوهاي انجـام  . اسفند واليتي وارد باكو شد 6/ فوريه 25در 
سـاعت   25مـدت  ه اسفند ب 6/ فوريه  27صبح چهارشنبه  9شده، از ساعت 

ولي پنج . ايران بتواند به شوشا سفر كندة بس برقرار شد تا وزير خارج آتش
ست به شوشا برود چون نتوان ،واليتي به علت ممانعت نظاميان روسي ،شنبه

با اين . شهر بشدت زير آتش هنگ موتوري زرهي ارتش شوروي سابق بود
سرعت نيز ه روزه برقرار شد كه ب 3بس  وجود بار ديگر همان روز يك آتش

اگرچه واليتي در ايروان اظهار داشت كه هنوز نااميد نشده  1 .از ميان رفت
ي درگيـر از  هـا  گروه و همچنين عدم تمكين ها است ولي كارشكني روس

   .ي ايران شدها توافقات انجام شده، موجب شكست تالش
حكمت چتين . و تركيه شد 2تالش ايران موجب نگراني روسيه، آمريكا

                                                 
  :ك.ن.هاي ناكامي ايران در اين زمان  پيامدها و زمينهة براي آگاهي بيشتر دربار.  1

  70اسفند  15پنج شنبه . ابرار. عليه ايران تركيه و آمريكاة آذربايجان صحنه مقابل -
  70اسفند  11يكشنبه . ابرارة روزنام .سياهة سرخ، توطئة توطئ  -

  : فوريه گفت 28ريچارد بوچر سخنگوي وقت وزارت امور خارجه آمريكا روز .  2
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اسـفند بـه بـاكو سـفر كـرده و بـر        8/فوريـه   29روز  ،تركيـه ة وزير خارجـ 
 مذاكرات او با مقامات آذربايجـاني . هماهنگي تركيه با آمريكا تأكيد كرد

حسـنوف نخسـت وزيـر    . موجب شد كه تركيه نقش فعـالتري كسـب كنـد   
خواستار برگزاري كنفرانسـي بـا شـركت     ،آذربايجان پس از ديدار با چتين

چتـين ضـمن تاكيـد بـر ماهيـت      . ايران، تركيه، ارمنستان و آذربايجـان شـد  
اي در  ي منطقـه هـا  باغ و ضرورت مشاركت تمام قـدرت  قرهة اي مسئل منطقه

حمايت دولت متبوعش را از جمهوري آذربايجان اعـالم   ،نحل و فصل آ
ايزوسـتيا  . نيز نگراني خود را از تالش ايران پنهـان نكردنـد   ها روس .داشت

چاپ مسـكو، اقـدامات ايـران را نـه بـه خـاطر نگرانـي آن كشـور از بـروز          
در مقاله . خاطر رقابت با تركيه دانسته درگيري در كنار مرزهايش بلكه ب

  :آمده بود
ـ     به احتمال قوي قره« ـاغ بـه عنـوان منطق ـان در داخـل   ة ب خودفرم

آذربايجان باقي خواهد ماند ولي هنوز روشن نشده است كه ايران چه 
ايـران  . هاي مختلف ارائه خواهد كرد نوع تضميني براي برابري فرقه

ـابق در بلـوك شـرق، در       اكنون قصد دارد همانند نقـش شـوروي س
  ».مايدكشورهاي اسالمي ايفاي نقش ن

  
  خوجالية اجعف

ارمنيـان قـرار داشـت و    ة در محاصر 1991شهر خوجالي از ماه سپتامبر 
با آغاز سال . شد مايحتاج عمومي مردم توسط هليكوپتر به شهر رسانده مي

آسفالتي كه از اراضي ة در جاد. حمالت ارمنيان به شهر افزايش يافت 1992
گذاري  ي اراضي را ميني بزرگ كنده و برخها گذشت، خندق عسكران مي
. خوجالي نيـز بـه همـين نحـو مسـدود شـده بـود        –راه شوشا . كرده بودند

. شد ي ارتباطي برق قطع و آب و گاز مصرفي مردم متناوباً مختل ميها سيم
                                                                                                

ي جاري روسيه و قزاقستان بهتـرين راه بـراي حـل اختالفـات     ها كنيم تالش ما فكر مي«
  »آذربايجان است ارمنستان و
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ي ارتباطي به خوجالي مسدوده شده و تنها از ها تمامي راه 1991از ماه نوامبر 
تا ماه  1991از ماه نوامبر . شد مي رساني طريق هليكوپتر به مردم شهر كمك

هليكوپتري كه در مسير عسكران يا شوشا به خوجالي در  7به  1992ة فوري
 70اوايـل بهمـن   / 92ة از اواخـر ژانويـ  . پرواز بودنـد، تيرانـدازي شـده بـود    

نفر انجاميد، پرواز هليكوپترها  40همزمان با سقوط هليكوپتري كه به مرگ 
  . به خوجالي محدود شد

ــه ااو از ــده در   / يـل فوري اواســط بهمــن در حـالي كــه نبردهــاي پراكن
كندي نيـز كماكـان تحـت آتـش      مارداكرت و مارتوني ادامه داشت و خان

توپخانه و موشك انداز قرار داشت، تمركز نيروهاي تازه نفس آذربايجاني 
تمركز نيـرو در مرزهـاي   از  ييها عالوه بر اين گزارش. دام آغاز شد در آغ

يكي از جرايد . نيز واصل شد 1باغ  و همچنين شوشا و مالي بيگلو هشمالي قر
) منطقه(اقدامي در جهت كسب كنترل  …«اين تدارك نظامي آذربايجان را 

حمـالت   .تعبير كـرد » …پيش از شروع مذاكرات صلح مسكو در ماه آتي 
ــ  ــارداكرت  ة قــوي آذربايجــان در دو جبه ــتاي  (عســكران و م ــويژه روس ب

  . شدآغاز ) خرامورت
اي  نيروهاي ارمني بر پاره. ها ادامه داشت در حالي كه نبرد در اين جبهه

 ،كندي كـه محـل تمركـز قـواي آذربايجـان بـود       از روستاهاي اطراف خان
 10كندي در  كند و قوشچوالر در شمال خان نخست خايبالي. يورش آوردند

زد و  بهمن سقوط كردند و فرداي آن روز نيز پس از يك هفته 21/ فوريه 
كندي اهميـت   كه از لحاظ اشراف بر راه خان(خورد، روستاي مالي بيگلي 

بـا رسـيدن ايـن خبـر بـه       2.دسـت نيروهـاي ارمنـي افتـاد    ه ب) اساسي داشت

                                                 
شوشا  –دام  آغة كيلومتري جاد 2كيلومتري شمال شوشا و در  15مالي بيگلو روستايي در .  1

بزرگ آذربايجان و شاگرد مكتب ة امامقلي اوغلو قربانوف مالي بيگلو، خوانند حميد. است
 . در اين روستا متولد شد 1869موسيقي حاجي حوسو، در سال 

  94ص . همان. بيات،كاوه.  2
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نهـاده و بـه طـرف روسـتاي      هـا  زنان و كودكان شهر رو به كـوه  ،خوجالي
را به گلوله  ارمنيان نيز راه را بر آنان بسته و آنها. دام گريختند گالبلي در آغ

تعدادي از آوارگان كه نجات يافته بودند، بعد از نيمه شب به گالبلي . بستند
شهر . در همين زمان حمالت نيروهاي ارمني به خوجالي آغاز شد .رسيدند

مقامـات محلـي بـه ويـژه ائلمـان محمـدوف       . شتدر معرض سقوط قرار دا
اي شكسـتن  اي را بـر  ي گسـترده هـا  رئيس شوراي اجرايي خوجالي، تـالش 

خوجالي انجام دادند ولـي ايـن تالشـها بـه دليـل عـدم همكـاري        ة محاصر
. به شكست انجاميد ،خلقة مسئولين دولتي و همچنين كارشكني اعضاي جبه

ف تالش وخلق آذربايجان كه براي رسيدن به قدرت و سرنگوني مطلبة جبه
  .درا فراهم كردنسقوط خوجالي  اتكرد، با اقدامات عمدي خود موجب مي

. بهمن وارد خوجـالي شـد   24/ فوريه 13آخرين هليكوپتر آذري روز 
دام و  ي تلفني مكـرر بـا آغ  ها طي روزهاي بعد ائلمان محمدوف طي تماس

فوريه براي بررسي وضعيت نظـامي   17روز .  درخواست كمك كرد ،باكو
مركـز فرمانـدهي نيروهـاي آذربايجـان در      ،دام اي در شهر آغ جلسه ،منطقه
ي مكـرر ائلمـان   هـا  در اين جلسـه بـه رغـم درخواسـت    . تشكيل شد باغ قره

ة نمايند(خوجالي، فهمين حاجيف ة محمدوف مبني بر لزوم شكستن محاصر
ف رئيس قرارگاه مركزي وزارت دفاع آذربايجان كه براي به يشاهين موسا

اجراي عمليات نظامي براي خارج ) كرد خلق تالش مية قدرت رسيدن جبه
همـان شـب خوجـالي مـورد      1 .محاصره را ممنوع كـرد  كردن خوجالي از

                                                 
در ديدار با داداش رضايف طرح ريختيم كه  92ة فوري 10روز « :گويد يمائلمان محمدوف .  1

قرار بود اين عمليات دو سه روز . با عمليات نظامي بايد راهي به خوجالي گشوده شود
فوريه در باكو با حسن حسنوف نخست وزير ديـدار   11روز . بعد انجام شود ولي نشد
جمهور را در جريان اوضاع بد خوجالي بگذارد ولي او گفت  ئيسكرده و از وي خواستم ر

ـ . اش خارج اسـت  كه اين كار از عهده تلفـن بـا گرشـاد ضـربعليف معـاون      ة وسـيل ه ب
جمهور در كابينه تماس گرفته و پرسيدم كه چرا از گفتن حقيقت به رئيس جمهور  رئيس
فوريه بـه   27صبح روز  وقتي. جمهور كارهاي مهمتري دارد ترسيد؟ او گفت كه رئيس مي
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  1.ي ارمني قرار گرفتها اصابت موشك
اسـفند محمـدوف بـه     5/فوريـه  24با تشديد حمالت ارمنيـان، در روز  

سـومگائيت را در  ة دام اطالع داد كه ارمنيان قصـد دارنـد تالفـي حادثـ     آغ
ن از او درخواست كرد كه براي خروج زنان و كودكـا . خوجالي درآورند

ي ديگر ها اين درخواست نيز مانند درخواست. هليكوپتر فرستاده شود ،شهر
  . جواب ماند بي

هـاي ارمنـي در    اسـفند تانـك   6/ فوريـه   25دقيقـه روز   20و30ساعت 
از شب هنگـام نيروهـاي ارمنـي كـه از يـاري      . اطراف خوجالي ديده شدند

شـهر را آغـاز    بردند، يورش به روسي بهره مي 366ة نيروهاي هنگ مكانيز
ــ 26سـرانجام در روز  . كردنـد  شـهر خوجــالي   1370اسـفند   7/ 1992ة فوري

ارمنيان درآمده و ة گروهي از مردم شهر موفق شدند از محاصر .سقوط كرد
. دام بگريزند به طرف روستاي شللي در آغ) عسكرانة تنگ(از راه كوهستان 

در نتيجـه  . شـت گذ نشـين نخجـواني مـي    راه آنان از نزديكي روستاي ارمني
پناهنـدگان غيرنظـامي زيـر آتـش نيروهـاي نظـامي قـرار گرفتنـد و صــدها         

هايي كه از پشت به بدن و پاهاي اين  گلوله. پناه كشته شدند آذربايجاني بي
افراد اصابت كرده بود، نمايانگر اين بود كه آنان در حال فرار گلوله باران 

  . اند شده
ة ري تكان دهنده بود كه بـه گفتـ  كشتار غيرنظاميان در خوجالي به قد

ــون انگلــيس  ــد از   ايــن قتــل ،رودي پاتريــك گزارشــگر تلويزي عــام را باي
 5ة احمد مسرت خبرنگـار شـبك  . اسفناكترين رويدادهاي تاريخ بشر دانست

                                                                                                
ي ها دام وارد شدم، ديدم سربازان قرارگاه گريخته و در يكي از پايگاه قرارگاه نظامي آغ
تلفن قرارگاه با رئيس جمهور، رئيس پارلمان و نخست وزير ة به وسيل. اند شهر پنهان شده

  ».تماس گرفتم ولي موفق به گفتگو با آنان نشدم
“ Elaman mahammodov la danishig”. Garabag. Baku. 12 Februry 1992 
1. Hoseinli sorkhai.”khojali fajeasinin gorunan ve gorunmaian 

guahkarlari birda ganla koklanan siasi oiunlar”. Azdlig. Baku. 
26 Februry 1994.se4 
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اي  عده تلويزيون فرانسه نيز از كنده شدن پوست سر و بريده شدن انگشتان
 63نفـر آذربايجـاني از جملـه     631ه در اين حادثـ  1 .از قربانيان گزارش داد

. نفر نقص عضو شـدند  487. زن به طرز فجيعي كشته شدند 106كودك و 
نفر پيرمرد، پيرزن، كودك و زن به اسارت درآمده و وحشيانه مورد  1275
   2.ددمنشانه قرار گرفتندة شكنج

                                                 
ادي سربازان تحت فرمان من آخـرين افـر  «: گويد ائلمان محمدوف در اين باره چنين مي.  1

از آنجا به دنبال . ما با جنگ و گريز تا عسكران آمديم. شدند بودند كه از شهر خارج مي
شـمار  . شـد  نيرويمـان تمـام مـي   . گريختند، بـه راه افتـاديم   دام مي مردمي كه به طرف آغ

در بين آنها زن و . در تمام طول راه كشتگان بر زمين افتاده بودند. شدگان بسيار بود كشته
ابعـاد جنايـات ارمنيـان در    ة براي آگاهي دربـار  ».شدند ان بسياري ديده ميكودك و پير
  :ك.خوجالي ن

-“ Elaman mahammodov la danishig”. Garabag. Baku.24 Februry 
1994.se.4 
-“ Elaman mahammodov la danishig”. Odlar yordy. Baku. No.5,6. 
20 Februry 1993 
- Allahverdiov, mobarez.” Khojali unudulsa”. Garabag. Baku. 24 
Februry 1994. No.4 
- Hoseinli sorkhai.”khianat yokhsa khojali fajeasini kolgada 
goimag jahdi”. Azadlig. Baku. 25 June 1992. Se 5 
-“  khojali fajesinin duniaa aks sadasi”. Garabag. Baku. 8 April 
1994. No.179. se1 
-“ Mali baili ve gushcholar kandinin eshgalindan iki il kechdi”. 
Zaman. Baku. 5 March 1994 

 2000زخمي و مفقـود و   2000كشته،  1000برخي منابع آذربايجاني در آمار خود بيش از .  2
  :ك.ن. نفر اسير ذكر كرده اند

ربان اوغلـو و  ترالن قولي و حسام الدين قرامانلي و يشار ق. آيدين باال. دنيامالي، ولي -
ترجمه به عربي . العدوان االرمني علي آذربيجان. احمد بيرودي اوغلو و خوشقدم حسن

   135ص .  1993. باكو. انتشارات علم . حكمت اكبر اوغلو
  : خود نوشت 1371آبانماه ة سيرداش چاپ باكو در شمارة نشري -
ز بزرگتـرين  آن شـب يكـي ا  . گريسـت  باغ زمين وآسـمان مـي   آن شب در سرزمين قره«

ارتـش   366شب نيروهاي ارمني و هنگ زرهـي   آن. هاي قرن بيستم رخ داده بود فاجعه
ساكنان شهر . روس، شهر مسلمان نشين خوجالي آذربايجان را با خاك يكسان كرده بودند

به پيران و اطفال امان نداده، اهالي غيرنظامي را . و نفربرها مانده بودند ها زير چرخ تانك
ة ي مردگان را بريده، كاسها گوش. كشيدند ي اسيران را ميها ناخن. ان كرده بودندگلوله بار
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ي مهم نظامي آذربايجان بود، در ها هسقوط خوجالي كه يكي از پايگا
سقوط ة ف در آستانودولت مطلب. رود شمار ميه عطفي بة باغ نقط رهقة مناقش

 15/ مـارس   6قرار گرفت و سرانجام پس از چند روز تظاهرات او در روز 
و شورايي مركب از حسن حسنوف نخست وزير، رحيم  1اسفند استعفاء داد

قاضيف وزيردفاع، حيدر عليف رئيس شـوراي عـالي نخجـوان، ابوالفضـل     
خلق بـا سرپرسـتي يعقـوب    ة اعتبار محمدوف از رهبران جبه بيگ و ايلچي

 .امور را در دست گرفتة محمدوف سخنگوي شوراي عالي آذربايجان ادار
ة بايست تا تشكيل يك دولت ائتالفي حزب كمونيست و جبه اين شورا مي 2

ة شـد كـه در آينـد    بينـي مـي   پيش .شد دار مي خلق، وظايف دولت را عهده
  .هد گرفتنزديك جنگ شدت خوا

گرايش آذربايجان به ايران و تركيه كـه موجبـات رنجـش روسـيه را      
ناراضـي   هـا  ها نيز از تشـديد درگيـري   فراهم آورده بود، سبب شد تا روس

مردم . باغ را آغاز كردند خروج از قره ،در اين راستا نيروهاي روسي. نباشند
ممانعت از كه از عواقب خروج نيروهاي روسي آگاه بودند، وحشت زده به 

                                                                                                
آنها فقط يـك جـرم   ة چه بود؟ هم ها جرم اين آدم. آوردند در مية چشمانشان را ازحدق

  » .آنان آذربايجاني و مسلمان بودند. داشتند
 :اظهـار داشـت  ي يك خبرنگار چك در مورد اين وقـايع  ها مطلبوف در پاسخ به پرسش.  1

خوجالي اظهار داشتند تمام اين مسائل براي آن ترتيب داده ة چنانچه اهالي جان بدر برد«
نيرويي در كار بود كه رئيس جمهور . شده بود كه موقعيتي ايجاد شود كه من استعفا دهم

ي موجود از ايـن وقـايع   ها و عكس ها وي همچنين در اشاره به فيلم» .اعتبار سازد را بي
شواهد الزم جهت افشاي جناياتشان را در اختيار  ها كنم كه ارمني تصور نمي«: كرد اضافه

اند بـا   توان چنين فرض كرد كه افراد خاصي مايل بوده مي. قرار داده باشند ها آذربايجاني
  ».شوراي عالي به نمايش بگذارندة تاكيد بر شخص من شواهدي را در جلس

ة سابق باش نظامي بي ايزوستيا از آمادهة گامي كه روزناميك هفته پيش از سقوط خوجالي هن.  2
سليمان دميرل نخست وزير تركيه به اروپا و آمريكـا هشـدار داد كـه     ،تركيه گزارش داد

وي اضافه كرد كه همه بايد . اي منجر خواهد شد حمايت از ارمنستان به يك جنگ منطقه
) شوروي سابق(ي ترك ها جمهوري نين سايرچبدانند كه اين امر باعث نگراني تركيه و هم

  .خواهد شد
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 .ها كار خروج را از سـرگرفتند  با اين حال روس. خروج سربازان پرداختند
تن از  ها صد ،ها باغ و تشديد درگيري پس از خروج نيروهاي شوروي از قره

هاي سازمان كنفرانس  با ارسال طومارهايي به دبيرخانه ،باغ شهر قره 12مردم 
وع بـودن تصـرف كامـل    اسالمي و سازمان ملل متحد با تذكر قريـب الوقـ  

  . باغ توسط ارمنستان خواستار اعزام نيروهاي حافظ صلح شدند قره
و همچنين سلب اتهام از روسيه  ها نيروهاي روسي براي تشديد درگيري

و ارمنيـان تقسـيم    هـا  مبني بر طرفداري از يك طـرف جنـگ، ميـان آذري   
بـا   366ة مكـانيز ة گـردان دوم هنـگ توپخانـ    ،گـزارش ايزوسـتيا  ه ب 1.شدند
يي از واحدهاي روسي ها هايشان به ارمنيان پيوستند و گروه ها و تانك توپ

در همين زمان اعالم شـد كـه انبارهـاي    . نيز به نيروهاي آذري ملحق شدند
توسط نيروهاي آذري و ارمني  ،المنافع مستقل مشتركة ارتش جامعة اسلح

 366ة مكانيز راديو باكو گزارش داد كه از سربازان هنگ. غارت شده است
يشان بودند، ارزهاي خارجي ها كه مدعي گم كردن و يا دزديده شدن سالح

اي كه در قفقاز  طبق يك تحقيق، مقدار توپخانه. نظير دالر كشف شده است
ة در سه ماه. انگلستان استة ربوده شده و يا فروش رفته چهار برابر توپخان

تـن   20هركدام حامـل  واگن قطار ناپديد شد كه  1118تعداد  1992نخست 
  2.مهمات بودند

اسفند جمهوري ارمنستان از ارمنياني كه در ارتش  10/ فوريه  29روز 
يك هفته بعد نيز . كردند، خواست تا به كشور بازگردند شوروي خدمت مي

سال جمهوري را صادر  50پارلمان ارمنستان دستور بسيج تمامي مردان زير 
ــارداكرت(دره  پيـاپي در آغ  بـه طــور  ،كوپترهــاي ارمنـي  هلـي . كـرد  و ) م

                                                 
  :ك.باغ ن قرهة برخورد ارتش شوروي سابق با مسئلة ه نحوربراي آگاهي بيشتر دربا.  1

. ابـرار ة روزنامـ . ارمنسـتان  -المنافع در منازعات آذربايجـان  موضع ارتش مشترك -
  1370اسفند  7چهارشنبه 

  1372مرداد  27چهارشنبه . الترسة روزنام. افزايش تنشها در ماوراي قفقاز . 2
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ة ها در دو جبه آذربايجاني .كردند هاي اسلحه تخليه مي كندي محموله خان
دره  در اين يورش ظاهراً مركز آغ. دره دست به يورش زدند عسكران و آغ
ها افتاد سپس از نـو توسـط ارمنيـان پـس      به دست آذربايجاني ،براي مدتي
  . گرفته شد

دام مانع  ارمنيان سعي كردند با به توپ بستن آغدر خالل روزهاي بعد 
در . از تمركز نيروهاي آذربايجاني شده و آرايش تهاجمي آنها را برهم زنند

مـارتوني  ة اسفند جبهـ  16تا  13/ مارس 7تا  4روزهاي ة حالي كه در فاصل
اي از نقـاط آن نيـز بـه     شديد نيروهاي آذربايجاني بـود و پـاره  ة تحت حمل

اي در  گستردهة اسفند نيز حمل 17/ مارس  8در . ان درآمدندتصرف آذربايج
ولي اين تهاجم توسط نيروهاي ارمني دفع شـد و  . عسكران آغاز شدة جبه

ــد  ــان طــي روزهــاي بع ــاره ،ارمني ــاطي  از اي  پ روســتاهاي اطــراف راه ارتب
ترين نبرد از  خونين ،اين نبردها. دره را نيز تصرف كردند كندي به آغ خان

كه بنا به اعالم سركيسيان وزير دفاع ارمنستان طي آنهـا حـداقل    بود 1988
   .ارمني كشته شدند 200

/ مارس 4كه روز چهارشنبه  آذربايجانة حسين صادقوف وزير خارج
برد، طرح صلحي را مطرح كـرد كـه    اسفند در مقر سازمان ملل بسر مي 14

و استقرار  باغ بس، خلع سالح واحدهاي نظامي دو كشور در قره اجراي آتش
نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در طول مرزهاي آذربايجان و ارمنستان را 

شد و سازمان ملل و كنفرانس امنيت و همكاري اروپا بر اجراي آن  شامل مي
پاسخ  .قرار بود كه اين طرح به شوراي امنيت ارائه شود. كردند نظارت مي

سـخنگوي هئيـت    توسط آرمـين سركيسـيان   ،رسمي ارمنستان به اين طرح
حلي  گونه اعالم شد كه تنها راه نمايندگي اين كشور در سازمان ملل بدين

همچنـين  . باغ را تـأمين نمايـد   پذيرفتني است كه حق خودفرماني مردم قره
   .باغ بايد به عنوان يك طرف مذاكره پذيرفته شوند مردم قره
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 18/ مـارس  9(اي  بيانيـه  ،بـاغ  در اين زمان مركز مطبوعاتي پارلمان قره
صادر كرد كه بر طبق آن نسبت به اقدامات موثر براي پايان دادن به )  اسفند

بـاغ   ي سياسي بين آذربايجان و قرهها و برقراري تدريجي تماس ها درگيري
يعقـوب محمـدوف كفيـل رياسـت جمهـوري      .  ابراز اميـدواري شـده بـود   

اد كرد كه ي ديپلماتيك، پيشنهها ضمن درخواست انجام تالش ،آذربايجان
يك كنفرانس محلي با شركت آذربايجان، ارمنستان، ايران، روسيه، تركيه و 

پتروسـيان نيـز ضـمن    . بـاغ تشـكيل شـود    قـره ة گرجستان براي بررسي مسئل
بايست سازمان ملل و  درخواست كمك از سازمان ملل عنوان داشت كه مي

   .باشند كنفرانس امنيت و همكاري اروپا نيز در اين اجالس شركت داشته
خالء ايجاد  ،مناقشهة ه ترغيب شد تا براي حضوري جدي در عرصتركي

آمريكايي كه از طريق بندر مرسـين  ة هزارتن محمول 6ابتدا . شده را پركند
. به دليل احتمال وجود اسلحه توقيف شـد  ،شد تركيه به ارمنستان حمل مي

اعـزام   خواسـتار  ،مارس مسعود يلماز رهبر حزب مـام مـيهن تركيـه    4روز 
نيروهاي ارتش تركيه به مرز ارمنستان شد و اعالم كرد كه بر اساس قوانين 

 آنكـارا، باغ است و بدون رضـايت   المللي، تركيه ضامن خودفرماني قره بين
تورگوت اوزال رئيس جمهور تركيه نيز به . اين موضوع غيرقابل تغيير است

ارتباطي اين كشور  تنها راه ،جنگة ارمنستان هشدار داد كه در صورت ادام
همچنين تركيه درخواست كرد تـا دبيركـل   . را با درياي سياه خواهد بست

ة حكمـت چتـين وزيـر خارجـ    . باغ دخالـت كنـد   قرهة سازمان ملل در مسئل
آمريكـا خواسـت تـا    ة طي تماسي تلفنـي از جيمزبيكـر وزيرخارجـ    ،تركيه

داد كه آمريكا بيكر نيز پاسخ . ي ديپلماتيك بينديشدها تدابيري براي تالش
يي را بـراي پايـان دادن بـه ايـن فاجعـه      هـا  از ابعاد مسئله آگاه اسـت و قـدم  

  .اي در برنداشت ساعته جيمز بيكر به باكو نتيجه 5سفر ولي  برخواهد داشت
تركيه طرح صلحي متفاوت با طرح صلح روسيه ارائه كرده و چتين در 
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. ا گفتگـو كـرد  آلمـان، چكسـلواكي و آمريكـ   ة اين مورد با وزراي خارجـ 
اسـفند كنفرانسـي در    20/مـارس  11سرانجام مقرر شد كـه روز چهارشـنبه   

بروكسل با شركت آمريكا، روسيه، ارمنستان، آذربايجـان و تركيـه برگـزار    
بـر  . پرداخت بايست به بررسي طرح صلح تركيه مي اين كنفرانس مي. شود

مـان بـه   خان اساس اين طرح، خلع سالح شبه نظاميـان، بازگشـت مـردم بـي    
ترك و يك نفـر از كنفـرانس امنيـت و    ة خود و اعزام يك فرستادة كاشان

بـاغ بـه عنـوان بخشـي از خـاك       همكاري اروپا بـه ايـروان و شناسـايي قـره    
  . شد بيني مي آذربايجان تضمين و پيش

ارمنستان از شـركت  ة اين كنفرانس با امتناع رافي هوانسيان وزيرخارج
راي آغاز گفتگوهاي ديپلماتيك از طـرف  درخواست ب. در آن برگزار نشد

اروپا و سازمان كنفـرانس اسـالمي   ة كشورهاي گرجستان، اوكراين، اتحادي
اسفند داگالس هاگ وزير مشـاور در   18/ مارس  9دوشنبه . نيز مطرح شد

اروپا، اين بحران ة عازم مسكو شد تا به نيابت از اتحادي ،انگليسة امورخارج
جهاني از ة تقاضا كرد تا جامع هروسية زيرخارجكوزيروف و. را بررسي كند

   .حمايت كند هوسيرطرح 
اسـفند در   19/ مـارس  10اقتصـادي اروپـا نيـز    ة كشورهاي عضو جامع

بس فـوري در   برقراري آتش هاجالس بروكسل، آذربايجان و ارمنستان را ب
يك روز بعد با شكست طرح صلح تركيـه، شـوراي   . باغ دعوت كردند قره

ــاتو(نتيــك شــمالي همكــاري آتال ــ) ن ــورهاي   هك ــار كش ــراي نخســتين ب ب
وزيران  ،هداد و در اين جلس هتشكيل جلس. گرفت المنافع را دربر مي مشترك

ة كشور از آذربايجان و ارمنستان خواستند تـا بـراي منازعـ    32ة امور خارج
نمايندگان اين كشورها همچنين با حمايت . آميز بيابند حلي مسالمت خود راه
رئيس كنفـرانس امنيـت و همكـاري    (چكسلواكي  هب ،هصلح روسياز طرح 
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در اين  1.گفتگو بين دو طرف را فراهم كندة زمين هكردند ك هتوصي) اروپا
نمايندگان كشورهاي شـركت كننـده بـه پيشـنهاد آلمـان موافقـت        ،اجالس

هـانس  . دخالـت كنـد   هكردند تا كنفرانس امنيت و همكاري اروپا در مسئل
آلمـان از چكسـلواكي خواسـت تـا بـا طـرفين       ة يرخارجديتريش گنشر وز

  :تگفمانفرد ورنر دبيركل ناتو . مذاكره كند
ـا      ة ي بلندپايها مقام« ـا در پـراگ ب ـاري اروپ كنفرانس امنيـت و همك

ـان بخشـيدن بـه    ة يكديگر مالقات خواهند كرد تا دربار چگونگي پاي
سـلواكي  چكة وزيـر خارجـ  . باغ با يكديگر تبادل نظر كنند قرهة مناقش

ـاني     موافقت كرده تا شخصاً براي پايان دادن به ايـن مناقشـه پادرمي
  ».كند

همزمان با اجالس بروكسل، مقامات آذربايجان و ارمنستان به برقراري 
هيئتـي بلندپايـه    ،بـراي تبـادل نظـر بيشـتر    . يي با ايران مشغول بودندها تماس

آذربايجان و  مركب از وفا قليف و موسي بيگ راسم مشاورين عالي دولت
از . اين كشور بـه تهـران سـفر كردنـد    ة آلبرت سالموف معاون وزيرخارج

با . ارمنستان نيز وارد تهران شدة سوي ديگر ناواسارتيان قائم مقام وزيرخارج
 5سـرانجام روز يكشـنبه   . گفتگوهاي سه جانبه آغـاز شـد   ،ي ايرانها تالش

ــارس  ــفند  24/ 1992م ــ    1370اس ــاهم نام ــك تف ــويس ي ــيش ن ــط پ ه توس
  . با حضور سفير روسيه به امضاء رسيد ،ناواسارتيان و سالموف

بس موقت، تبادل اجساد و كوشش در جهـت   اين بيانيه برقراري آتش
در گفتگوهايي كه انجام . شد اقتصادي كل منطقه را شامل مية رفع محاصر

شد، واليتي آمادگي كشورش را براي شـركت در تركيـب نيروهـاي نـاظر     
 19پتروسيان اعالم كرد كه رهبران دو كشور روز پنج شنبه . كردصلح اعالم 

بـه   .اسفند در پايتخت اوكراين با يكديگر مالقات خواهند كرد 28/ مارس
دكتـراى مهندسـى الكترونيـك از    (محمود واعظي دكتر  ،تهرانة دنبال بياني

                                                 
  196ص . همان .باغ ناگورنو قرهة قضي. ارفعي، عاليه.  1
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عاون م )الملل از دانشگاه ورشو لهستان دانشگاه لوئيزيانا و دكتراى روابط بين
ايران بـه بـاكو سـفر كـرده و در آنجـا بـا       ة اروپا و آمريكاي وزارت خارج

دبيركل سازمان ة ويژة فرستاد) پيشين آمريكاة وزير خارج(سايروس ونس 
  . كنفرانس امنيت و همكاري اروپا ديدار كردة ملل و نمايند
ي خود، سعي در رفـع دو مـانع   ها ايران در اين مرحله از تالشة نمايند

باغ به  ابتدا اينكه آذربايجان به هيچوجه حاضر به پذيرش قره: داشتبزرگ 
عنوان يك طرف مذاكره نبود و ارمنستان نيـز مـذاكرات را بـدون حضـور     

يك از طرفين راضي  ديگر اين بود كه هيچة مسئل. دانست نتيجه مي باغ بي قره
مجدد  بس دائم نبودند چون اين كار را فرصتي براي تسليح آتش به برقراري 

پذيرفتند كه  باغ نيز نمي از سوي ديگر نمايندگان قره. دانستند طرف ديگر مي
نه به عنوان يك طرف مذاكره بلكه به عنـوان نـاظر در گفتگوهـا شـركت     

ترتيب ه ب يشرايط بااي را  ماده 3اين حال ايران طرح صلحي  با. داشته باشند
  :ارائه كرد زير

ـادل اسـراء و   -3ناظر صلح تشكيل نيروهاي  -2بس دائم  آتش-1 تب
ـا  عملـي شـدن كمـك    -5لغو تحريم اقتصادي  -4اجساد   ي بشـر ه

ـان    تشكيل كميته -6دوستانه  تعيـين   -7هايي براي بازگشـت آوارگ
  باغ تكليف وضعيت حقوقي قره

شـد كـه نيروهـاي حـافظ صـلح متشـكل از        عالوه بر اين پيشـنهاد مـي  
و با نيروهـاي پاسـدار صـلح     در منطقه مستقر شده ،نيروهاي ايران و روسيه

بس دائمي همكاري  كنفرانس امنيت و همكاري اروپا براي نظارت بر آتش
واعظـي روز  . ها برقرار شـد  بس موقت در جبهه با تالش ايران آتش.  نمايند

ة در مسكو اعالم كرد كـه مرحلـ   1371فروردين  7/ 1992مارس  27جمعه 
ديگر با ة اوايل هفت ،باغ قرهة شچهارم طرح صلح ابتكاري ايران براي حل مناق

بـاغ در مـرز دو كشـور برگـزار      شركت آذربايجان، ارمنسـتان، ايـران و قـره   
او هدف خود را از سفر به مسكو، دعوت از روسيه براي پيوستن . شود مي
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ة مخالفت آذربايجان بـا حضـور نماينـد   ة وي دربار. به مذاكرات اعالم كرد
  :باغ در مذاكرات اظهار داشت قره

باغ در جهت گفتگوهاي مينسك ارائـه   اين پيشنهادي است كه قره«
آذربايجان مستقيماً با . داده و مورد مخالفت آذربايجان قرار گرفته است

ـ   مسئولين قره ة وسـيل ه باغ وارد مذاكره نخواهد شد بلكه اين امـر ب
  ».كندي و شوشا انجام خواهد يافت نمايندگان خان

. واعظي از اقدامات ايران تشكر كرد كوزيروف در ديدار با ،در مسكو
ميانجيگري ايران «اي با عنوان  نزاويسمايا گازتا چاپ مسكو در مقالهة روزنام

  :چنين نوشت» مورد قبول واقع شد
واهان پاپازيان مشاور رئيس جمهور ارمنستان معتقد است كه دولـت  «

مطبوعش ميانجيگري ايران را با توجه به اين واقعيت پذيرفته است 
كه اين كشور قصد ندارد از شرايط و اوضاع موجود به نفع خود بهره 

  ».برداري سياسي كند
فروردين تشكيل جلسه  7/ مارس  27شوراي امنيت سازمان ملل جمعه 

داد و گزارش پطرس غالي دبيركل سازمان ملل را از سفر سايروس ونس به 
به اعضـاي   ،نيتگو اريا رئيس ونزوئاليي شوراي ام ديه. منطقه استماع كرد

بسي كـه بـا ميـانجيگري ايـران      اند آتش شورا اطالع داد طرفين توافق كرده
ديگـر ادامـه يابـد تـا اجـالس سـران دو كشـور و        ة تـا دو هفتـ   ،برقرار شده

او اضافه كرد كه براي تدوين پـيش نـويس   . باغ برگزار شود نمايندگان قره
ان طرفين درگير، ايران اي با شركت نمايندگ قبالً جلسه ،نهايي اجالس سران

ة اريا با اشاره به ديدارش با كمال خرازي نمايند .و روسيه برگزار خواهد شد
او اظهار داشـت  . ي ايران تشكر كردها از تالش ،دائم ايران در سازمان ملل

ــزد خبرنگــاران از تــالش   ــه  هــا كـه قصــد دارد ن ــران و از جمل ي جــاري اي
ايــن . ونـس حمايـت كنـد   وي سـايروس  ة ي دبيركـل و نماينـد  هـا  كوشـش 

وي اظهار . آمريكا مواجه شدة اظهارات با مخالفت توماس پيكرنيك نمايند
حال . باغ در پي خواهد داشت داشت كه اين امر توقع دخالت شورا را در قره
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  .آنكه شورا اينك چنين قصدي ندارد
همزمان با تالش ايـران، كنفرانسـي بـا حضـور نماينـدگان آذربايجـان،       

لمان، سوئد و چكسلواكي در هلسينكي پايتخت فنالنـد برگـزار   ارمنستان، آ
چكسلواكي اعالم ة پس از پايان مذاكرات يوري دينستبير وزير خارج. شد

ويژه ة يك نمايند ،اند، در مذاكرات صلح كرد كه دو كشور موافقت كرده
كنفـرانس   ،همچنين اضافه كرد كه در آينـده . باغ حضور داشته باشد از قره

در . باغ در شهر مينسك پايتخت روسيه سفيد برگزار خواهـد شـد   صلح قره
ة ي ايران، اولين گروه از كارشناسان ايراني براي نظارت در منطقها پي تالش

اعضاي اين . فروردين وارد باكو شدند 18/ آوريل 8باغ در روز سه شنبه  قره
 ي ديگـر نيـز  هـا  گـروه . شدند زودي در شوشا مستقر ميه بايست ب گروه مي

بـراي  . كندي تعيين شده بودنـد  دام، ايروان و خان براي استقرار در باكو، آغ
  . واعظي وارد ايروان شد ،هماهنگي بيشتر

دين سايروس ونس در هنگ كنگ اعالم كرد رفرو 21/ آوريل 11روز 
ي ها تالش .بس محترم شمرده شود كه بايد تالش ايران براي برقراري آتش

 هـا  س رو. نارضـايتي روسـيه را فـراهم آورد    موفقيت آميز ايران، موجبـات 
ــره   مـي  ــ. بـاغ فعـال مايشــاء باشـد    خواسـتند كشورشــان در بحـران ق ة روزنام

روسـيه  ة از عملكرد وزيرخارجدر انتقاد  ،ا چاپ مسكودكامسولسكايا پراو
  :نوشت

باغ را متوقف  ايران نخستين كشوري بود كه توانست درگيري در قره«
  ».رآوردكرده و آن را به كنترل د

 9سفرهاي مشكوك كوزيروف در . طولي نكشيد كه اوضاع تغيير كرد
باغ، باكو و ايروان مشكالت موجود را در برابر  دين به قرهرفرو 19/ آوريل

فروردين  23/ آوريل 13در نهايت واعظي يك شنبه . تالش ايران كامل كرد
ن را سـريع ايـن بحـرا   ة يكي از علل عـدم خاتمـ   ،پس از بازگشت به تهران

. ي درگيـر نيسـتند  هـا  يي دانست كه تـابع هيچيـك از دولـت   ها وجود گروه
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باغ  امري پيچيده و در مدت كوتاهي قابل وصول  بحران قرهة خاتم« :اوگفت
  ».نيست

معاون . بست رسيد با شكست طرح صلح ايران، تالش اروپاييان نيز به بن
كاري اروپا ارمنستان ضمن رد طرح صلح كنفرانس امنيت و همة وزيرخارج

باغ، غرب را متهم كرد كه با اين طرح با حيات يـك   براي خودفرماني قره
او بهتـرين و  . گيـرد  بـاغ را جـدي نمـي    كند و رويدادهاي قره ملت بازي مي

باغ به ارمنستان دانست ولـي اذعـان    حل ممكن را الحاق قره ترين راه صحيح
ة ذربايجان بـه منزلـ  هرگونه ادعاي مستقيم ارضي ارمنستان عليه آ«كه كرد 

اعالن جنگ عليه باكو خواهد بود و دولت ارمنستان هرگز چنين ادعايي را 
  ».نخواهد كرد

ة حمالت شديد ارمنيان به شوشا و تهـاجم گسـترد   ،با آغاز فصل بهار
 24/ آوريـل  14روز دوشنبه . كندي افزايش يافت نيروهاي آذري عليه خان

. دام آغاز شد ، ترتر و آغ1ق فضوليارمنيان به مناطة گستردة دين حملرفرو
جنـگ كشـيده   ة صورتي شديدتر به صحنه همچنين نخجوان نيز دوباره و ب

سـمي را  هـاي   واحدهاي مسلح ارمني از ماه آوريل استفاده از موشك. شد
در ماه ژوئن رزمندگان خط مقدم جبهه بـه افسـران نيروهـاي    . آغاز كردند

اسك ضد گاز تهيه شان م راد خانوادههوابرد توصيه كردند كه براي خود و اف
ي شـيميايي را در اختيـار ارتـش    ها سالح ،ا كه ارتش هفتم روسركنند زي

  . ارمنستان قرار داده است
واحدهاي مسلح ارمني آخر ماه » ايراده-اسآ«بنا به گزارش خبرگزاري 

. اند هاي ممنوع شيميايي استفاده كرده ژوئن هنگام حمله به جبرائيل از سالح

                                                 
ي ايران و روس شركت فعاالنه داشت، پاول ها يكي از افسران ارتش روسيه كه در جنگ.  1

يش ، بـه دسـتور   ها درگذشت و به پاس دالوري 1807او در . ميخائيلوويچ كارياگين بود
 1959نام اين قصبه در سال . باغ، به نام او كارياگين ناميده شد قره امپراتور يكي از قصبات
 . به فضولي برگردانده شد
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ايـن  . همين رابطه كارشناسان سازمان ملل متحـد بـه بـاكو اعـزام شـدند      در
ي شيميايي به ها كارشناسان از نواحي فضولي و كلبجر بازديد و بقاياي سالح

آنـان بـا مجروحـان    . از نزديـك بررسـي نمودنـد    ارامنـه ر اكار رفته توسط 
  . ديدار كردند ها شيميايي نيز در بيمارستان

بـاغ را بـه رسـميت     اين كه ارمنستان استقالل قرهرغم ه در اين  زمان ب
از طـرف ديگـر دولـت     .باغ در ايروان افتتاح شـد  نشناخته بود، سفارت قره

آذربايجان به علت قائل شدن حقي ويژه براي ايران، به شـدت تحـت فشـار    
مخالفـت دولـت بـا واگـذاري     . خلـق قـرار داشـت   ة گرا و جبه ي مليها نيرو
خلق را به ة جبه با، گفتگو 1خلقة ورد نظر جبهي مهم به اشخاص مها پست
  . بست كشاند بن

خلـق اعـالم كـرد    ة اواسط فروردين سخنگوي جبهـ / در اوايل آوريل
 ».اسـت  هـا  شكست مذاكرات به معناي كشـانده شـدن درگيـري بـه خيابـان     «

 »ها كشاندن درگيري به خيابان«خلق كه براي ة بخش مهمي از نيروهاي جبه
براي آوردن آنها . باغ مشغول بودند هاي جنگ قره در جبهه مورد نياز بودند،

سرعت برقرار ه بسي الزم بود كه آن هم با پيشنهاد ايران ب آتش ،ها به خيابان
از اين رو در . از سوي ديگر الزم بود كه مذاكرات با موفقيت پيش رود. شد

 گرايي و داشـتن  حسنوف نخست وزير آذربايجان كه به ملي ،اوايل آوريل
باغ معروف بود، از كـار بركنـار شـده و سـيروس      قرهة مواضع سخت دربار

از رؤسـاي جمهـور    ،درسـت در  همـين زمـان   . يف جانشين او شـد امصطف
. آذربايجان و ارمنستان دعوت شد تا براي مذاكره به تهران مسـافرت كننـد  

يعقوب محمدوف كه خطر را احساس كرده بود، قصـد سـفر بـه تهـران را     
ز سوي منابع نامعلومي براي انجام اين مسافرت تحت فشار قرار نداشت ولي ا

                                                 
  :ك.خلق آذربايجان نة جبهة براي آگاهي بيشتر دربار.  1

  1371اد دخر 3. رسالتة زنامور. خلق آذربايجانة نگاهي به جبه -
  1371 ارديبهشت 31پنج شنبه . سالمة روزنام. خلق آذربايجانة جبه -



 قره باغ نامه     424

 

ة كه عضو جبهـ (قرار بود كه رحيم قاضيف وزير دفاع آذربايجان . گرفت
ذاكراتي انجام مة بهاننيز همراه محمدوف به تهران برود ولي او به ) خلق بود

  .در مرز مشترك، از همراهي رئيس جمهور خودداري كرد
باغ در حال وقـوع بـود،    مشكوكي در باكو و قره در حالي كه اتفاقات

ارديبهشت گفتگوهاي سـران ايـران، آذربايجـان و     17/ مه  7روز پنج شنبه 
ــيس    . ارمنسـتان در تهـران آغــاز شـد    در ايـن گفتگوهــا مـاريو رافـائللي رئ

مـذاكرات بـه نتيجـه    . كنفرانس امنيت و همكاري اروپا نيز شـركت داشـت  
ة مـ  7دقيقـه پـنج شـنبه     22و 30در سـاعت  ة نازعپايان مة رسيد و موافقتنام

ــران   1371ارديبهشـت   17/ 1992 ــر رياسـت جمهــوري اي ــه  ،در محــل دفت ب
مشتركي كه  ة در اعالمي. امضاي يعقوب محمدوف و لئون ترپتروسيان رسيد

مناسبات دوجانبه ة دو طرف منتشر كردند، موافقت شده بود كه براي توسع
ندگان دو كشور و همچنين مسئولين نواحي و اي بين نماي و ترتيبات منطقه

تهران ة موافقتنام. نظامي دو جمهوري تالش مستمر و مداوم صورت پذيرد
پاياني قطعي براي مناقشات تلقي گرديد و طرفين بـه ويـژه طـرف    ة به منزل

با اين حال تلويزيون مسكو اعـالم  . آذري از اين بابت ابراز رضايت كردند
 ءباغ، عمالً تحقق مفاد توافـق امضـا   رسيده از قرهي ها كرد كه طبق گزارش

، بـه بـاكو   محمـدوف پـس از بازگشـت   . بسيار دشوار اسـت  ،شده در تهران
  :و گفت كرد گفتگوها را موفقيت آميز و بسيار سخت توصيف

ة ما حس كرديم كه پتروسيان و رهبري ارمنستان بـه حـل مسـئل   «
  ».باشند باغ عالقمند مي قره

  
  سقوط شوشا
قبل در  ها باغ بود كه از مدت ترين شهرهاي قره شا يكي از مهمشهر شو

كردند كه  بيني مي ارمنيان پيش ،طبق اطالعات موجود. ارمنيان بودة محاصر
در ايـن ميـان   اما  .تصرف شوشا حداقل با هزار نفركشته شدني خواهد بود
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. خلـق آذربايجـان كـار را آسـان كـرد     ة نوعي همدلي ميان روسـيه و جبهـ  
ا كه از عملكرد محمدوف به ويژه توجه او به ايران ناراضي بودنـد،  ه روس

بـار ديگـر مطلبـوف     ،تمايل داشتند كه با فراهم آوردن موجبات سقوط او
ه خلق نيز كه براي رسيدن بة جبه. مهره قابل اعتماد خود را به قدرت برسانند

كه مهمترين مشخصه آن (ي محمدوف را ها كرد، سياست قدرت تالش مي
ش در جهت پرهيز از جنگ تمام عيار و اعتماد به ايران براي ميانجيگري تال
از اين رو . ديد گرايانه و متمايل به تركيه خود مطابق نمي با اهداف ملي) بود

. ميـان آمـد  ه يك هماهنگي براي براندازي محمـدوف بـ   1992از بهار سال 
با فراهم . شد مي اي در اين زمينه تلقي ظاهراً شهر شوشا به عنوان برگ برنده

  .شد موجبات سرنگوني محمدوف نيز آماده مي ،سقوط شوشاة آوردن زمين
روسـيه  ة ارديبهشت آندره كوزيروف وزيـر خارجـ   19/ آوريل 9روز 

بـه  ) ميدان اسـب دوانـي  (هليكوپتر حامل او در جيديردوز . وارد شوشا شد
 اكبـر اصـغروف فرمانـده    زمين نشست و وي مـورد اسـتقبال سـرهنگ علـي    

دنيز قليف جانشين موقـت رئـيس شـوراي     العاده، سرهنگ ائل وضعيت فوق
در ايـن زمـان نظـامي بهمنـوف     . باغ و ريش سفيدان محلي قرار گرفـت  قره

براي مشورت بـا   ،باغ آذري قرهة رئيس شوراي اجرايي شوشا و رهبر جامع
 ،پـس از بازگشـت كـوزيروف   . رئيس جمهور به باكو فراخوانده شده بـود 

سرهنگ اصغروف كه از عدم برپايي تشكيالت دفاعي در شوشـا   بالفاصله
خلـق  ة راميز قنبروف رئـيس جبهـ  . ناراضي بود، به طرز مرموزي كشته شد

شده بود، در بيمارستان به قتـل   سربازي كه با او زخمي. شوشا نيز كشته شد
   .رسيد

مراحـل پايـاني خـود    ه با اين تمهيدات هنگامي كه مذاكرات تهران بـ 
اردبيهشت نيروهاي آذري  17/ مه 7شد، از غروب روز پنج شنبه  ينزديك م

 9تـا سـاعت   . به عنوان مرخصي از شهر بيرون برده شـدند  ،مستقر در شوشا
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سرباز آذري به مرخصي فرستاده شدند  700نفر از  300صبح روز بعد تعداد 
به رغـم اعـالم قبلـي    . و نيروهاي محافظ اطراف شهر به نصف تقليل يافت

ارمنيان ة كندي كه مسير حمل خان –شوشا ة ين، كار مين گذاري جادمسئول
 8راكـت انـداز،    6زره پـوش،   6تانـك،   5در نهايـت تنهـا   . بود؛ انجام نشد

همچنـين  . گردان نيرو در شوشا باقي ماندند 5جنگ افزار سنگين به همراه 
باغ كه در پارلمان آذربايجـان تشـكيل جلسـه     همان روز شوراي دفاعي قره

. كندي را متوقف كند آذربايجان به خانة داده بود، تصميم گرفت كه حمل
آشـوت منوچهريـان مشـاور عـالي     ة اين وضع به آن معنا بـود كـه بـه گفتـ    

  . كردند شوشا را در سيني طاليي به ارمنيان تقديم مي ها پتروسيان، آذري
تهران يعني در ساعت ة درست سه ساعت و نيم پس از امضاي توافقنام

ارمنيان به شوشا آغاز شد ة گستردة ارديبهشت حمل 18/ مه 8امداد جمعه ب 2
نيرويي . و آنان توانستند در مدتي كم به طور قابل توجهي پيشروي نمايند

بستن شديد مواضع آذربايجان  پس از به توپسرباز ارمني  1000مركب از 
د يش از بامـدا پـ مـه تهـاجم را آغـاز كـرده و تـا       8ه گادر سـحر  ،در شوشا

س بـا  پسـ . ارتفاعات جان حسن را در شمال غربـي شوشـا تصـرف كردنـد    
نيروهـاي آذربايجـان    گـر ارتباط شوشـا را بـا دي   ،رگوتصرف روستاي ليسا

هـر آن روز خـود شـهر را نيـز تصـرف      ظمستقر در منطقه قطع كردند و تا 
ه گااكسازي و استقرار كامل واحدهاي ارمني در شوشا تا شبانپكار . كردند

   .ايان يافتپز همان رو
شـهر شوشـا    1371ارديبهشت  19/ 1992ة م 9در نخستين ساعات شنبه 

بنا بـه اعـالم   . نفر كشته داده بودند 20سقوط كرد درحالي كه ارمنيان تنها 
ناپديـد   20نفـر زخمـي و    167نفر كشته،  155منابع آذري در سقوط شوشا 

ارمنيـان درآمـد و   باغ به تصرف  تقريباً تمامي قره 1تصرف شوشا با 1.شدند

                                                 
  :ك.چگونگي سقوط شوشا نة براي آگاهي بيشتر دربار.  1
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نيروهاي ارتش ارمنستان با عبور از مرز آذربايجان  ،طبق يك اقدام هماهنگ
حمله ) باغ و ارمنستان در ميان قره(وارد خاك اين كشور شده و به الچين 

موجود ة مناقش ،كرد ارمنستان كه تا آن زمان تالش مي ،با اين اقدام. كردند
ت آذربايجان قلمداد كند؛ هدف خود باغ و حكوم را امري ميان ارمنيان قره

يعقـوب محمـدوف كـه از     .باغ از راه زميني نشـان داد  را براي اتصال به قره
العـاده بـا    ها براي حفظ شوشـا نااميـد شـده بـود، نشسـتي فـوق       كمك روس

از  ها شركت وزراء و مشاوران امنيتي تشكيل داد تا علل عقب نشيني آذري
او قول داد كه كليه مساعي خود را . گيري آن بررسي شود شوشا و بازپس
  . جنگ و ارتش آذربايجان بكار خواهد گرفتة براي تجهيز جبه

 ،اي به شوراي امنيت سـازمان ملـل   دولت آذربايجان همچنين طي نامه
ــ  ــه ادام ــرية نسـبت ب ــه  . هشــدار داد هــا درگي ــين از تركي محمــدوف همچن

 .گيـرد  مـي تركيه اعالم كـرد كـه مسـئله را جـدي     . درخواست كمك كرد
خواستار تشكيل  ،باغ بس در قره آنكارا تصميم گرفت به منظور تضمين آتش

تركيـه در  ة مصطفي اكسين نماينـد . شوراي امنيت سازمان ملل شودة جلس
اي خواستار اعزام يك هيئت تحقيق از طرف سازمان  طي نامه ،سازمان ملل

راي ابـراز  ين سليمان دميرل نيز اعـالم كـرد كـه بـه زودي بـ     نهمچ. ملل شد
اشـغال شوشـا و    .رهسپار باكو خواهد شـد  ،حمايت كشورش از آذربايجان

  2 .موقعيت محمدوف را در خطر قـرار داد  ،ارتش ارمنستان به الچينة حمل
                                                                                                
-“ Mali baili ve gushcholar kandinin eshgalindan iki il kechdi”. 
Zaman. Baku. 5 March 1994 
-“ Shoshanin sogotona gedan yol”. Garabag.Baku. No.179.8April 
1994. Se.1 

باغ در دولت آذربايجان  ق سعديف وزير مسئول قرهژنرال رفي ،روز بعد از سقوط شوشا يك.  1
  .در دفتر كارش خودكشي كرد ،و معاون وزير امنيت ملي

بخش مهمي از »: علل سقوط شوشا اظهار داشتة يعقوب محمدوف در گزارش خود دربار.  2
شوشا را  )يعني يك روز پيش از حمله ارمنيان(اسفند  17/ مه 7نيروهاي دفاعي شهر در 

ارديبهشت وزيـر دفـاع    22/ مه 12 محمدوف همچنين روز سه شنبه  ».بودند ترك گفته
آذربايجان را متهم كرد كه با خارج كردن نيروهاي آذري از شوشا موجبات سقوط آن را 
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محمدوف طي تماس تلفني با هاشـمي رفسـنجاني رئـيس     ،مه 9صبح شنبه 
. بفرستدباغ  از وي درخواست كرد تا محمود واعظي را به قره ،جمهور ايران

. سقوط قرار گرفتن شوشا ذكر كردة وي علت اين درخواست را در آستان
با طرح اين درخواست  ،در تماس تلفني با رئيس جمهور ايراننيز پتروسيان 

  :گفت
درگيري بين دو گروهي كه آذربايجان و ارمنستان برآن تسلط ندارند «

روع شده و مايل به برقراري صلح در منطقه نيستند، از دوشب پيش ش
  ».كه منجر به وخيمتر شدن اوضاع شده است

مقرر شده بود كه واعظي يـك هفتـه بعـد از     ،تهرانة براساس توافقنام
باغ سفر كند ولي رئيس جمهور  به قره ،امضاي توافقنامه براي بررسي مسئله

ين وزارت نـ همچ. با پيشنهاد اعزام فوري او به منطقـه موافقـت كـرد    ،ايران
اي نسبت به وخامـت اوضـاع هشـدار     ان روز با انتشار بيانيههم ،ايرانة خارج

. داده و از طرفين درگير خواست تا اصول توافقات تهران را رعايـت كننـد  
همـان روز  . ارديبهشـت محمـود واعظـي وارد بـاكو شـد      21/ مـه   11صبح 

نيروهاي ارمني شهر را به راحتي و بدون جنـگ  «:محمدوف به راديو گفت
ي شوشا توسط وزير دفاع رحيم قاضيف يك عمل خائنانه واگذار .اند گرفته
   .ان بودارمني توسطسه شنبه خبرها حاكي از تصرف كامل شوشا » .است
 ،ارديبهشت شوراي امنيت سازمان ملل براي بررسي اوضاع 22/ مه 12 

اي ضمن ابـراز   شوراي امنيت همان روز با صدور بيانيه 1 .تشكيل جلسه داد
از اقـدامات   ،باغ قرهة در منطق ها وم و گسترش درگيرينگراني عميق از تدا

ي جـاري بـراي ترغيـب    هـا  كنفرانس امنيت و همكاري اروپا و ديگر تالش

                                                                                                
او اخبار مربوط به بازپس گيري شوشا كه از طرف وزارت دفاع ة گفته ب. است فراهم كرده
  .شد، كذب محض بوده است اعالم مي

اي به رئيس شوراي امنيت خواستار تشكيل جلسه اين شورا  پيشتر پتروسيان با ارسال نامه.  1
او در اين نامه اعزام نيروهاي حافظ صلح را تنها راه تحكيم امنيت شهروندان و . شده بود

  .باغ تلقي كرده بود تضمين حقوق بشر در قره
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از دبيركل نيز  .آميز مسئله حمايت كرد ي درگير براي حل مسالمتها طرف
هيئـت تحقيـق را اعـزام كنـد تـا كمـك بـه         ،خواسته شد تا در اسرع وقـت 

  . يت و همكاري بررسي شودي كنفرانس امنها تالش
ارمنيـان بـه   ة حملـ  ،آذربايجان در سازمان ملـل ة حسن حسنوف نمايند

شوشا را عامل شكست قرارداد تهران دانست و از كشتار مسلمانان در شـهر  
بارترين كشتار غيرنظاميان از بدو بروز تشنج بر سر اين  عنوان فاجعهه شوشا ب

هزار نفـر اهـالي    15هزار نفر از  5ز او اعالم كرد كه بيش ا. منطقه ياد كرد
با وجود اينكه سران كشورهاي  .اند ي اطراف شهر پناه بردهها شوشا به كوه

ــران، پاكســتان و وزارت     تركمنسـتان، قزاقســتان، تاجيكســتان، ازبكسـتان، اي
خود را براي  انفرانسه خواستار توقف درگيري شدند ولي ارمنية امورخارج

  . ندكرد تصرف الچين آماده مي
سفر جنجالي دميرل به آذربايجان نيز كه تبليغات زيادي را در مطبوعات 

تركيـه وظـايف   «تركيه در پي داشت، با اين اظهارنظر او خاتمه يافـت كـه   
با  ،ارديبهشت در ايروان 22/مه12واعظي  ».برادري خود را انجام داده است

پتروسـيان اظهـار    .پتروسيان ديدار كرده و اعتراض ايران را به او ابالغ كرد
باغ نيست و حمله به  قرهة سياست ارمنستان توسعه درگيري در منطق«: داشت

بـاغ   شهر شوشا در شرايطي اتفاق افتاد كه ارمنستان تسـلطي بـر اوضـاع قـره    
سرانجام محمود واعظي نتوانست كاري از پيش ببرد و يك شـنبه  » .نداشت

سقوط شوشا «: بازگشت كهارديبهشت با گفتن اين نكته به تهران  27/مه 17
تـا زمـاني كـه    . زماني بسيار كوتاه وضعيت را دگرگـون سـاخت  ة در فاصل

طرفين درگير براي حـل مسـئله آمـادگي نداشـته باشـند، تـالش بيشـتر بـه         
  ».مصلحت نيست
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  نخجوانة تصرف الچين و محاصر
هنوز يك هفته از سقوط شوشا نگذشته بود كه يعقوب محمـدوف از  

ارديبهشت با راي اكثريت نماينـدگان   24/ مه 14ه و در روز كار بركنار شد
رياسـت جمهـوري   ه شوراي عالي آذربايجان، بار ديگر اياز نياز مطلبوف ب

درنگ حكومـت نظـامي اعـالم كـرد و سـركوب تمـام        مطلبوف بي. رسيد
و احزاب سياسي آذربايجـان را در   ها نيروهاي مخالف و انحالل ساير گروه

در همان روز نيز شـوراي عـالي آذربايجـان    . ود قرار دادهاي خ صدر برنامه
خرداد نيز انتخابات رياست جمهوري برگزار  17/ ژوئن  7اعالم كرد كه در 

خلق در شوراي عالي، در اين جلسه حضـور  ة نمايندگان جبه. نخواهد شد
به محض اطالع از كودتاي پارلمـاني   ،خلقة نيروهاي هوادار جبه. نداشتند

هماهنگي سفارت تركيـه و آمريكـا در اطـراف پارلمـان گـرد      مطلبوف، با 
ي سنگين در اطراف ها به تدريج با استقرار واحدهاي زرهي و سالح. آمدند

ة پارلمان، اين رويارويي از حد يك تظـاهرات گذشـته و بـه يـك محاصـر     
  . نظامي تبديل شد

 28/ مـه  18روز . ارديبهشـت مطلبـوف سـرنگون شـد     25/ مه 15عصر 
اسـتعفاي يعقــوب محمــدوف را از   ،شــوراي عـالي آذربايجــان  ارديبهشـت 

را ) خلقة از رهبران جبه(كفالت رئيس جمهوري پذيرفته و عيسي قنبروف 
 17/ ژوئـن 7موظف ساخت كه تـا انتخابـات بعـدي رياسـت جمهـوري در      

سپس شوراي عالي بـا  . خرداد كفالت رياست جمهوري را عهده دار گردد
ة كه تحت تسـلط جبهـ  (اي ملي آذربايجان تفويض اختيارات خود به شور

قنبروف كه زمام امور كشـور را در دسـت   . خود را منحل كرد ،)خلق بود
آذربايجان . خلق همه چيز را در كنترل داردة گرفته بود، اعالم كرد كه جبه

كشوري غيرمـذهبي و دموكراتيـك خواهـد بـود و جنـگ  بـه فرمانـدهي        
   .خواهد يافتاسكندر حميدوف و نظامي صفروف ادامه 

در حالي كه سقوط شوشا شوك بسيار عظيمي بر روند امور محسوب 
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خوبي از جنگ قدرت در بـاكو بهـره بـرده و در شـب     ه ارمنيان ب 1شد، مي
با سـقوط  . ارديبهشت شهر الچين به تصرف آنان درآمد 27/مه 17يكشنبه 
ارمنـي  باغ و ارمنستان برقـرار گرديـد و نيروهـاي     ارتباط زميني قره ،الچين

. باغ بالفاصله تداركات و نيروهايي را از طريق الچـين دريافـت كردنـد    قره
وحشتي كه پس از سقوط شوشا و  نيروهاي ارتش ارمنستان با استفاده از جو

ارديبهشـت بـه شـهر     28/ مه 18الچين در آذربايجان پديد آمده بود، روز 
راضـات  دولـت ارمنسـتان در پاسـخ بـه اعت     .سدرك نخجوان حملـه كردنـد  

اعالم كرد كـه آذربايجـان حقـوق     ،گسترده در محكوميت تصرف الچين
و تصـرف شـهر    اساسي كردهاي ساكن غرب ايـن كشـور را نقـض كـرده    

 .حمايت از كردها را داشته استة كردنشين الچين و مناطق اطراف آن، جنب
از سـوي   ،زبـان ارمنسـتان   كردة تنها روزنام» راه تازه«ة درحالي كه روزنام

  2.تعطيل شده بود دولت
شد، اعتراضـاتي را در   اقدامات ارمنستان كه با حمايت روسيه انجام مي

در هلسينكي نمايندگان كشورهاي عضـو   3 .المللي در پي داشت محيط بين
خـاطر  ه اروپايي در كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، ارمنستان را بـ ة جامع

دولـت آمريكـا نيـز    . داقدامات تجاوزكارانه عليه آذربايجان محكوم كردنـ 
                                                 

  :ك.هنگام ن هاي جنگ در اين وضعيت جبههة براي آگاهي بيشتر دربار.  1
چهارشنبه . جمهوري اسالمية روزنام. توسعه طلبي ارمنستان و مسئوليت جهان اسالم -

جمهـوري  ة روزنامـ .درسوگ مصـائب مـردم مسـلمان آذربايجـان    . 71ارديبهشت  30
  71ارديبهشت30چهارشنبه .اسالمي

ة ترجمـ . باغ كوهستاني استراتژي نظامي در قره. مسيح، ژوزف: ك.براي آگاهي بيشتر ن.  2
.  68و  67ة شمار. چاپ تبريز. آذربايجانة نام هفته. ور پرويز زارع شاهمرسي و عليرضا راه

  3ص. 1376مرداد  14و  7
اشغال بخشي از «: آمريكايي ساينس مانيتور اظهار داشتة پتروسيان در گفتگو با روزنام.  3

ه اسـت كـه هـم    باغ و ارمنستان يك شمشير دولب خاك آذربايجان در حد فاصل بين قره
المللي را به سوي اين  معه بيناتواند نظر ج تواند به تعميق بحران منجر شود و هم مي مي

  ».باغ در هر حال بايد به عنوان يك جمهوري مستقل قلمداد شود قره. بحران جلب نمايد
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بـاغ و نخجـوان، بـه دو     در قـره  هـا  گيري خشونت ضمن محكوم كردن اوج
كـرد رهبـري تالشـي را بـراي      همچنين آمريكا تالش مي. ارداددطرف هش

اضطراري به عهده گيـرد  ة متقاعد كردن ارمنيان براي شركت در يك جلس
 29/ مـه  19 .ولي اين پيشنهاد با مخالفت ارمنستان و آذربايجان مواجـه شـد  

هرگونه تغيير مرزها در منطقه  ،اي ر بيانيهدايران ة ارديبهشت وزارت خارج
  1 .را محكوم كرد و شديداً به عمليات ارمنستان در نخجوان اعتـراض كـرد  

همچنين محمود واعظي طي تمـاس تلفنـي بـا عليـف، حمايـت ايـران را از       
ارمنستان ة ير خارجهوانسيان وز. تماميت ارضي نخجوان به اطالع او رساند

در مسكو از موضع ايران انتقـاد كـرده و آن را ناشـي از فشـارهاي داخلـي      
ارمنستان به ة تركيه شديدترين موضع را در قبال سقوط شوشا و حمل .دانست
مه بولنت اجويت نخسـت وزيـر سـابق     17در روز . در پيش گرفت ،الچين
تركيه به قبرس صادر ة لفرمان حم 1974كه در ايام زمامداري او در (تركيه 

امضـا شـده،    1921اي كـه در   اظهار داشت كه بر اسـاس معاهـده  ) شده بود
همانند قبرس، تضمين تماميـت ارضـي آذربايجـان را    «تركيه موظف است 

بايـد   …« :تورگوت اوزال رئيس جمهور تركيه اعالم كـرد  ».برعهده گيرد
باغ  رود وقايع قره مي بدون درنگ به نخجوان نيرو اعزام داريم وگرنه احتمال

  ».در اينجا تكرار شود
در پي تهديد تركيه، مارشال شاپوشنيكوف فرمانده روسـي نيروهـاي    
المنافع و گنادي بوربوليس مشاور رئيس جمهور  كشورهاي مشتركة جامع

روسيه و ژنرال پاول گراچف وزير دفاع روسيه فوراً خـود را بـه ارمنسـتان    
كرد اگر تركيه بـه نخجـوان نيـروي نظـامي     شاپوشنيكوف تهديد . رساندند

                                                 
يده مشي ميانجيگرانه ايران فا»:خلق اعالم كردة بيگ يكي از رهبران جبه با وجود اين ايلچي.  1

ترتيب خوجالي، شوشا ه ايران ما بة در زمان اقدامات گروه ميانجيگران. عملي نداشته است
بسيار پسنديده خواهد بود كه كشورهاي قويتري مانند روسيه، . و الچين را از دست داديم

  «.باغ دخالت كنند قرهة اوكراين، آمريكا و تركيه در حل مسئل
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گراچف تصريح كرد كه  1 .اعزام كند، جنگ سوم جهاني رخ خواهد داد
   .روسيه ارمنستان را در شرايط ناگوار تنها نخواهد گذاشت

آمريكا نسبت  به هرگونه دخالت ة در اين ميان با هشدار وزارت خارج
سليمان  .ود عقب نشستخارجي در منطقه، تركيه به آرامي از موضع تند خ

كمك نظامي به نخجوان اظهار ة در باب مسئل ،دميرل در پاسخ به خبرنگاري
داشت كه اصوالً چنين تقاضايي مطرح نشـده و بعـالوه هـم اينـك جهـان      

ولـي اگـر جهـان    ... «  2حساسيت بسياري به ايـن موضـوع نشـان داده اسـت    
 3»..كت خواهيم كردتصميم به استفاده از زور بگيرد ما هم در اين امر شر

تورگوت اوزال در بيمارستاني در آمريكا ، اعالم كرد كه آذربايجان براي 
بهبود موقعيت خود بايد مناطق شوشا و الچين را از جمهوري ارمنستان باز 

  .پس گرفته و بر سر ميز مذاكره بنشيند
سـازمان ملـل بسرپرسـتي فـرانچس     ة ارديبهشت هيئـت ويـژ   30/ مه 20

باغ  پتروسيان اعالم كرد كه حل و فصل بحران قره. رمنستان شدوندول وارد ا
باغ  و ارمنيان قره ها ابتدا بايد امنيت آذري. بايستي در دو مرحله انجام گردد

المللي در طول مرزهاي موجـود   از طريق استقرار نيروهاي حافظ صلح بين
ملل خرداد هيئت سازمان  2/مه 23. تأمين شده و سپس گفتگوها آغاز گردد

                                                 
در بيشـكك رهبـران    1992ة المنـافع در مـ   مشـترك در اجالس رهبران كشورهاي مستقل .  1

روسيه، قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان و ارمنستان به پيمـان امنيـت دسـته    
جمعي پيوستند كه مستلزم حمايت اعضاء از يكديگر در صورت هدف حمله قرار گرفتن 

  .ودآذربايجان از پيوستن به اين پيمان خودداري كرده ب.يكي از آنها بود
هاي معتبر نفتي از  يافت كه يكي  ازنشريه هنگامي معنا ،تب و تاب تركيه براي نخجوان.  2

طرح مشترك تركيه و آذربايجان براي احداث يك خط لوله مسـتقيم نفـت و گـاز پـرده     
يك لوله نفت را بدون عبور از  ،زور تواند از طريق الحاق زنگه آذربايجان مي …«: برداشت

آذربايجان اميدوار است كه در . به تركيه متصل سازد) يران يا ارمنستانا(يك كشور ثالث 
همان .بيات،كاوه» .عرض چند سال به صدور نفت از طريق بندر ترابوزان تركيه موفق شود

  108ص 
  106همان ص . بيات، كاوه.  3
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ارديبهشـت نورسـلطان نظربـايف در مقـر      31/ مـه  21روز  .راهي باكو شـد 
ــ      ــتان و جامع ــر قزاقس ــرد كــه از نظ ــالم ك ــل اع ــازمان مل كشــورهاي  ة س

ــره  مشــترك ــافع، ق ــاك آذربايجــان اســت   المن ــاغ بخشــي از خ ــين . ب همچن
 ،شـديداللحني  ة خرداد طي اعالميـ  1/ مه 22كشورهاي عضو ناتو نيز روز 

 هـا  درگيرية يني نيروهاي ارمني از مناطق اشغالي و خاتمخواستار عقب نش
ترين  روسيه نيز طي شديداللحنة از طرف ديگر وزارت امور خارج. شدند
خود از زمان اشغال الچـين، بـه ارمنسـتان هشـدار داد كـه انضـمام       ة اعالمي
ي يك كشور به كشور ديگر را تحت هيچگونه شـرايطي نخواهـد   ها زمين

  .پذيرفت
خرداد سليمان دميرل نخست وزير تركيه به مسكو سفر كرد  4/ مه  25 

. تا سوء تفاهماتي را كه بين روسيه و تركيه پديد آمده بود، برطرف نمايد
طي گفتگوهايي كه در مسكو انجام شد، تركيه مجبور گرديد كه از موضع 

در عوض . دست بردارد ،مبني بر لزوم دخالت نظامي در نخجوان ،قبلي خود
هاي تركيه، با اقدام مشترك دو كشـور بـراي    ضمن پذيرش نگراني ،روسيه

خرداد دميرل در مسكو اعالم كرد كه  5/ مه 26. ميانجيگيري موافقت نمود
تركيه به هيچوجه قصد دخالت نظـامي را در  نخجـوان نـدارد و روسـيه و     

طولي نكشيد كه مشخص  1.تركيه به ميانجيگري مشترك خواهند پرداخت
يي از طـرف آذربايجـان و   هـا  روسـيه و تركيـه بـا مخالفـت     شد ميانجيگري

دانست و  آذربايجان روسيه را حامي ارمنستان مي. ارمنستان مواجه شده است
باغ  نيز نظـري   قره. مذاكره موافق نبودة ارمنستان نيز با ورود تركيه به صحن

                                                 
  : اتريشي پروفيل گفتة خرداد پتروسيان به مجل 5/ مه 26در .  1

باغ تماميت ارضي آذربايجان توسط ارمنستان  اطي ميان ارمنستان و قرهبا ايجاد داالن ارتب«
باغ  اگر ارمنستان و قره. باغ و آذربايجان است نفي شده است با اين حال جنگ ميان قره

كامل قرار نداشتند و داالني ميان اين دو برقرار بود، ارمنستان و ة سال در محاصر 4مدت 
با اين حال ارمنستان تالش خواهد كرد از توسعه اين . دندكر باغ هرگز اين كار را نمي قره

  ».منازعه به صورت جنگ تمام عيار ميان دو كشور جلوگيري نمايد
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باغ و رئيس  ملك شاه نظريان عضو شوراي عالي پارلمان قره. مستقل داشت
  :يسيون روابط خارجي پارلمان اعالم كردكم

كننـد   باغ از وساطت هر كشوري استقبال مي مقامات صالحيتدار قره«
ـانجي اسـت   طرف اند كه سازمان ملل بي ليكن بر اين عقيده . ترين مي

ة بيني شركت دو جامع فرمولي كه كوزيروف پيشنهاد كرد به دليل پيش
ـات قـره  باغ مورد پسند هيچيك ا آذري و ارمني قره ـاغ قـرار    ز مقام ب

روند آنها در آنجا جمعيـت   باغ جماعت به شمار نمي قرهة ارامن. نگرفت
باغ پيشنهاد كرد كه  قره. آيند و ديگران جماعت هستند به حساب مي

باغ در كنفرانس مينسك  رهبري آذربايجان و اقليت آذري قرهة نمايند
ي خود رادر مورد آذربايجان ناگزير خواهد بود كه ادعاها. شركت كنند

  ».باغ رها كند قره
خـود را در ميـدان   ة اولـين رژ  ،خرداد ارتـش ارمنسـتان   7/ مه 28روز 

اول ژوئن نيز پيمان تقسيم ميراث تسليحاتي . جمهوري شهر ايروان انجام داد
سـه  . المنـافع رسـيد   اي شوروي سابق به امضاء كشورهاي مشـترك  غيرهسته

بـه هـر   . ين سهيمه را دريافت كردندجمهوري قفقاز پس از مولداوي كمتر
هواپيماي  100توپ سنگين،  285نفربر زرهي،  135تانك،  22يك از آنها 

هليكـوپتر   50هليكوپتر نفربـر نظـامي و    11هواپيماي باربري،  220جنگي، 
  1.جنگي تعلق يافت

بـاغ بـا تـالش     خرداد كنفـرانس مقـدماتي صـلح قـره     11/ ژوئن  3روز 
ري اروپا بـا شـركت كشـورهاي ايتاليـا، ارمنسـتان،      كنفرانس امنيت و همكا

آذربايجان، آمريكا، روسيه، روسيه سفيد، آلمان، چكسلواكي، سوئد، فرانسه 
ة نمايندگان دو جامع. ايتاليا آغاز بكار كردة و تركيه در محل وزارت خارج

در . باغ به عنوان ناظر در اين مذاكرات شـركت داشـتند   آذري و ارمني قره
ماريو رافائللي رئيس ايتاليايي كنفرانس امنيت و همكـاري   ،اتحين مذاكر

بـه   ،بـاغ  اروپا براي گفتگو با  گئورگي پتروسيان كفيل رياست پارلمان قره

                                                 
  7ص . همان  . سياست و حكومت در ارمنستان. پور، رافيك روشندل، جليل و قلي.  1
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مسكو سفر كرد و گفتگو ميان آن دو در محل سفارت ايتاليا در مسكو آغاز 
دره  آغباغ خبر رسيد كه نيروهاي آذربايجان به  در اثناي گفتگوها از قره. شد

   .باغ شد درنگ عازم قره ازاين رو پتروسيان بي. اند حمله كرده
المللـي بـود و هـم از     در اين زمان ارمنستان كـه هـم تحـت فشـار بـين     

توسـط آذربايجـان مشـكالت    ة فشارهاي اقتصادي ناشي از اعمـال محاصـر  
شد؛ تدريجاً به سـمت همكـاري اقتصـادي بـا تركيـه       فراواني را متحمل مي

جنبش «قبل دولت ارمنستان كه قدرت آن در دست  ها از مدت. متمايل شد
اي را بكار برده بودند تا قدرت را  بود، تالش گسترده) شارژوم(»ملي ارمنيان

كه نفوذ فراواني بر مقامات ارمني (باغ از دست حزب داشناكسوتيون  در قره
ايـن رو  باغ براي خود نقشي مستقل قائل بود و از قره. بگيرند) باغ داشت قره

باغ خواستار  چرا كه قره .كندي اختالف نظر وجود داشت ميان ايروان و خان
در حالي كه مقامات ايروان  ؛شناسايي خود به عنوان يك كشور مستقل بود

بـاغ از شناسـايي اسـتقالل آن خـودداري      ها بـر قـره   علت تسلط داشناكه ب
 22تـا   20(در چهارمين گردهمـايي خـود   » جنبش ملي ارمنيان« .كردند مي

ة در ايجاد روابط با كشورهاي همسايه، حادثـ «اعالم كرد كه ) 1992مارس 
ه اين جنبش در كدر حالي » .تاريخي نبايد مزاحم واقع نگري سياسي شود

يكي از اهداف اصلي خود را لغو  ،1989نخستين گردهمايي خود در نوامبر 
  1 .شوروي با تركيه اعالم كرده بود 1921قرارداد مارس 

روابط ارمنستان و تركيه وارد  ،س از بازگشت سليمان دميرل از مسكوپ
بـين  « ،هرانت باگراتيـان در سـفرش بـه تركيـه    ة به گفت. جديدي شدة مرحل

                                                 
ر اواخر فروردين ها داشت، د باغ كه تمايالتي به داشناك مگرديچيان رئيس شوراي قرهآرتور .  1

كشته شد و با اعالم اين خبر كه وي به هنگـام دسـتكاري    1992آوريل / 1371فروردين 
ان يتروسپه و  گئورگي اش به طور اتفاقي جان سپرده، پيگيري الزم به عمل نيامد اسلحه
  : ك.ن. ن او شديجانش

 وزارتنشر . ريشه هاي رفتار سياسي در آسياي مركزي و قفقاز. شيخ عطار، عليرضا -
  126ص . 1371.تهران. خارجه
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آذربايجان مسلمان و ارمنستان مسيحي صلحي بادوام امكان پذير و ضروري 
 ».باغ و آذربايجان حـل و فصـل شـود    قرهة است ولي بايد در بدو امر مناقش

توانيم تركيه را يك  البته ما امروز نمي «:آشوت منوچهريان نيز اظهار داشت
كشور دوست بدانيم و ليكن در تالشيم از روابط عادي با تركيه برخوردار 

كـه از اعضـاي   (ارمنسـتان  ة چندي بعد رافي هوانسيان وزير خارجـ » .باشيم
ام ارامنه با محكوم كردن قتل ع ،طي نطقي در استانبول) حزب داشناك بود

ي آنان توسط تركيه در واقع مخالفت خود ها و غصب زمين 1915در سال 
بالفاصله ارمنستان اين . را با عادي سازي روابط ارمنستان و تركيه نشان داد

  .بركنار كرد 1992گفته را نظر شخصي وي دانسته و او را در اكتبر 
  

  آذربايجانة آغاز حمل
باغ  خود را به قرهة ذربايجاني حملپس از سرنگوني مطلبوف، نيروهاي آ

هنـوز  . به ويژه در شـائوميان، شوشـا، الچـين و عسـكران شـدت بخشـيدند      
بيـگ بـه    كه درآن ابوالفضل ايلچي(انتخابات رياست جمهوري آذربايجان 

ة حملـ  ،به پايان نرسيده بود كه نيروهاي ارتـش آذربايجـان  ) پيروزي رسيد
بيگ پـس از   ايلچي. آغاز كردند خرداد 14/ ژوئن 6بزرگ خود را از روز 

 2باغ را در ظرف  انتخاب شدن اعالم كرد كه آذربايجان بايد تمام قلمرو قره
باغ را رد  او هرگونه خودفرماني براي جمعيت ارمني قره. ماه به دست آورد

  . كرد
تفنگـدار   295مكـانيزه و   23ارتـش آذربايجـان كـه كنتـرل لشـكرهاي      

خود را ة ترين حمل ه دست گرفته بود، گستردهارتش اتحاد شوروي سابق را ب
برخالف مراحل پيشين كه تقريباً  ،در اين مرحله. دره انجام داد آغة به منطق

نيروهـاي  ة گرفت؛ تمركـز عمـد   هاي جنگ مورد هجوم قرار مي كل جبهه
يي كه به علت ها بخش. باغ بود ي مياني و شمالي قرهها آذربايجاني در بخش
تي مناسـب و دوري از مركـز تـداركاتي ارمنيـان در     فقدان خطوط مواصال
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   .باغ بود پذيرتر از ساير نقاط قره كندي، آسيب خان
گشـودن راهـي بـه     ،بزرگ ارتش آذربايجانة از نظر نظامي علت حمل
ارتبـاطي بـه   ة چرا كه با تصرف الچـين جـاد  . كلبجر در شمال الچين بود

دره به  م بود كه از شهر آغاي مستقي راه ديگر جاده. كلبجر مسدود شده بود
دسـت يـابي بـه     ،هدف نيروهاي آذري از اين يورش. شد كلبجر وصل مي

دره  تصـرف آغ . كلبجر تسـلط داشـت   –دره  آغة ارتفاعاتي بود كه بر جاد
توانست وضعيت دشواري را براي ارمنيـان پديـد    توسط نيروهاي آذري مي

هـاي خـود دركلبجـر،     توانسـتند بـا تقويـت نيرو    مي ها آورد چرا كه آذري
   .الچين را مورد تهديد قرار دهند

ــن 12 ــان بــا اســتفاده از تانــك،       22/ ژوئ خــرداد نيروهــاي آذربايج
دست به يك تهاجم گسترده  25و هواپيماهاي سوخو  24هليكوپترهاي ام 

دره هجـوم   دام بـر عسـكران و آغ   آنها از طريـق آغ . دره زدند آغة در منطق
ــاد ــتاهاي آرجـ ــان آورده و روسـ ــرخاوند و كيچـ ــدره(زور، سـ و ) در آغـ

باغ نيز  در شمال قره. را تصرف كردند) در عسكران(آباد  نخجوانيك و خان
آذربايجـان  ة وزارت خارجـ . دست آذربايجان افتاده شاهوميان بة كل منطق

ولي مقـر  . ارمني اعالم كرد 500آذري و  50تعداد كشتگان اين عمليات را 
   .نفر ذكر كرد 15ن خود را نيروهاي ارمني تعداد كشتگا

دره و به ويژه  درحالي كه پيشرفت تدريجي نيروهاي آذربايجان در آغ
با بهره بردن از عمليات (باغ ادامه داشت، نيروهاي ارمني  در نقاط شمالي قره

 ،بـا چيرگـي مجـدد بـر روسـتاهاي سـرخاوند و كيچـان       ) چريكي گسـترده 
باغ و  ي مياني قرهها ا در بخشتوانستند خطر پيشروي نيروهاي آذربايجان ر

روز   1.ي جنوبي و شمالي منطقه را كاهش دهندها امكان قطع ارتباط بخش
گيـري   ژوئن رحيم قاضيف قول داد كه اگر نيروهايش موفق به بـازپس  13

                                                 
  : ك.دره ن براي عمليات آغ.  1

    -Soltanov, Ziaeddin.”Agdarradan Galan var”. Ishig. Baku. 1993  
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اين امر . باغ نشوند، او خود را در جلوي پارلمان آذربايجان خواهد كشت قره
  . باغ بود عمال قدرت در قرهعزم آذربايجان براي اة نشاندهند

با قطع ارتباط بخش شاهوميان با ساير مناطق، دولت ارمنستان با انتشـار  
خرداد ضمن ابراز نگراني از بحراني شدن اوضاع  23/ ژوئن  13اي در  بيانيه

المللي خواست تا تدابير موثري را براي توقف سريع  بينة باغ از جامع در قره
عظيمـوف سـخنگوي وزارت   . به عمل آورد ها عمليات نظامي وسيع آذري

آذربايجان بر تالش كشورش بـراي بـازپس گيـري اراضـي اشـغال      ة خارج
ان بـراي وادار كـردن   يپتروس ژوئن 14 .اش توسط ارمنستان تأكيد كرد شده

. كنـدي شـتافت   نسك، به خانيي گروه مها رش تالشيبه پذ باغ قرهمقامات 
استعفا  باغ قرهاست جمهوري يفالت ران از كيگئورگي پتروس ،تحت فشار او

  . ن او شديان جانشيكرده و كارن بابور
بـاغ در رم آغـاز    المللي صلح قـره  خرداد نشست بين 25/ ژوئن 15روز 
از , به دليل وضعيت نظامي منطقه ،باغ ارمني قرهة نمايندگان جامع. بكار كرد

 ،اي ور بيانيـه يك روز بعد آذربايجان با صد. سفر به رم انصراف داده بودند
ي موثر بر عليه متجاوز و فرستادن نيروهاي حافظ ها خواستار اعمال مجازات

باغ  و اطـراف   صلح سازمان ملل و كنفرانس امنيت و همكاري اروپا به قره
المللـي   ي بـين هـا  همچنين تأكيد شده بود در صورتي كـه سـازمان  . آن شد

ي دفـاع از اسـتقالل و   را متوقـف كننـد، آذربايجـان بـرا     ها نتوانند درگيري
همان روز . تمامي نيروهاي خود را بسيج خواهد كرد ،تماميت ارضي خود

ارمنستان خبر از تمركـز نيروهـاي آذري در اردوبـاد و زنگـالن در خـاك      
   .اصلي آذربايجان داد

گسترش عمليات نظامي در  ،بيني كرده بود همانگونه كه رافائللي پيش
خـرداد   27/ژوئـن  17كنفـرانس صـلح روز   . دمذاكرات شة باغ مانع ادام قره

ة ي شركت كننـده بتواننـد اطالعـات بيشـتري دربـار     ها متوقف شد تا هيئت
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 8/ ژوئن 29مذاكرات به روز ة ادام. دست آورنده تهاجم نيروهاي آذري ب
 ،كريستين دراسـتپانيان رئـيس هيئـت نماينـدگي ارمنسـتان     . تير موكول شد

هزار  15در مسير صلح، در مورد جان  ضمن متهم كردن تركيه به كارشكني
او همچنين تهديد . ابراز نگراني كرد ،ارمني كه در محاصره واقع شده بودند

كرد چنانچه جنگ با نيروهـاي آذربايجـان شـدت يابـد و كنفـرانس صـلح       
بس نشود، از حضور در مذاكرات بعـدي منصـرف    خواستار برقراري آتش

  .خواهد شد
موقعيـت پتروسـيان را در برابـر     ،بـاغ  قره ي نظامي ارمنيان درها شكست

» ميثـاق ملـي  «احـزاب مخـالف كـه تحـت عنـوان      . مخالفانش متزلـزل كـرد  
فراكسيون پارلماني واحدي تشكيل داده بودند، از عملكرد دولت پتروسيان 

هاي گروهي يا تـأخير در   در مورد مسائلي مانند تسلط دولت بر اكثر رسانه
يين نوع روابط كه بايد بين قواي سه سسان جهت تعؤتشكيل يك مجلس م

  . باغ بود جدي درمورد قره اختالف. كردند م باشد، انتقاد ميگانه كشور حاك
تير تظاهراتي بر عليه پتروسيان در ايـروان برگـزار    3/ ژوئن 24در روز 

ها خواستار استعفاي پتروسيان شـده و او را   داشناك ،در اين تظاهرات. شد
نيز خواهان شناسايي » ميثاق ملي«. باغ متهم كردند رهدر ق» عدم قاطعيت«به 

از سوي دولت ارمنستان و حمايت رسمي دولـت  » باغ جمهوري قره«رسمي 
تأخير پتروسيان در تجديد سازمان ارتش و . باغ بود از مبارزات ارمنيان قره

ه موجب خشم مخالفـان بـ   ،او در برابر تركيه» سازشكارانه«همچنين موضع 
پتروسيان نيز از مخالفان تندرو به دليل عدم . ها را فراهم كرد ويژه داشناك

ة كشـور و نيـافتن راه سـازنده بـراي مسـئل     ة احساس مسئوليت در قبال آيند
هايش تأكيد كرد كه مخالف الحاق  او در قسمتي از گفته. باغ انتقاد كرد قره
المللي  ت بيناگر امروز ما به معاهدا«: او اضافه كرد. باغ به ارمنستان است قره

  » .احترام نگذاريم، فردا تماميت ارضي خود را در تجاوز خواهيم ديد
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تير  8/ ژوئن  29اختالفات چنان باال گرفت كه سرانجام در روز ة دامن
دولت  1.هراير ماروخيان رهبر حزب داشناكسوتيون از ارمنستان اخراج شد

ة جامعـ  خواسـتار كمـك ارتـش    ،رسـمي ة ارمنستان همچنين در يـك بيانيـ  
ژوئـن   12در اين درخواسـت عنـوان شـده بـود كـه از       .المنافع شد مشترك

  2.اند خانمان شده هزار نفر بي ها تاكنون هزار ارمني كشته و ده
اي را بـه طـرف    گسـترده ة خرداد نيروهاي آذري حمل 28/ ژوئن 18از 

و عسـكران آغـاز   ) بـاغ  نشـين در شـمال قـره    ترين شهر ارمني اصلي(دره  آغ
عسكران مانع از پيشروي آنها شوند ولـي  ة ارمنيان توانستند در جبه. كردند
خودروي زرهي وارد روستاي لنيناوان در  50تانك و  30با حدود  ها آذري

دره را  ارتفاعـات اصــلي آغ  ،دره شـده و پـس از نبـردي سـنگين     شـمال آغ 
شمال (دره و همچنين شهر هاترك  همچنين ارمنيان مركز آغ. تصرف كردند

سرسنگ را نيز  3نيروهاي آذربايجان سد. را از دست دادند) باغ قره ختريبا
    .نشيني شدند وادار به عقب ،نيروهاي ارمني زير آتش شديد. تصرف كردند

در آغـدره،   هـا  بـا اسـتفاده از برتـري نظـامي آذري     4مطبوعات تركيـه 
                                                 

ي ها براي دوري از درگيري ،جمهور ماروخيان نيز به رغم غيرقانوني شمردن فرمان رئيس.  1
ارمنستان را ترك  ،گذاشت أثير ميبيشتر كه احتماالً بر موقعيت دفاعي ارمنيان در منطقه ت

  .كرد
 1988ة ژوئية اين كشور توسط آذربايجان در فاصلة دولت ارمنستان مدعي بود كه محاصر.  2

ميليون روبـل خسـارت    286ميليون روبل خسارت مستقيم و  662حدود  1991تا پايان 
  . غيرمستقيم بر دولت ايروان وارد آورده است

اقتصـاد ،  . بخـش دوم . همـان . ندل، جليل و قليپور، رافيكروش: ك.براي آگاهي بيشتر ن
  علوم و تكنولوژي در ارمنستان

 565ترتر احداث شده و گنجايش آن ة خاندبر روي رو 1977سد مخزني سرسنگ در سال .  3
  .ميليون متر مكعب است

سفير . دهزار نسخه در باكو چاپ ش 14طور همزمان با ه تركيه ب »زمان«ة تير روزنام 14از .  4
ميليون جلد پاسپورت براي اتباع آذربايجان  7چاپ ه تركيه اعالم كرد كه اين كشور اقدام ب

طولي . خواهد كرد و آنها خواهند توانست به مدت يك ماه بدون ويزا به تركيه سفر كنند
  .وزارت كشاورزي آذربايجان منصوب شده ترك به نام جميل اونال بة نكشيد كه يك تبع
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ژنرال ويژه ه ي آذربايجان را ناشي از اعزام چند افسر ارشد ترك بها موفقيت
هنگامي كه پيشـروي نيروهـاي آذري بـه     1 .كااليجي به آذربايجان دانستند

برداري از ديدار دميرل و  دره ادامه داشت، مطبوعات تركيه به بهره سوي آغ
پتروسيان در ريودوژانيرو پرداخته و اينگونه عنوان كردند كه در اين ديدار 

در حالي . ه او داده استدميرل، پتروسيان را ادب كرده و آخرين اخطار را ب
  .گسترش روابط اقتصادي دو كشور بود ،كه محور اصلي گفتگوها

بيـگ رئـيس جمهـور آذربايجـان از شـوراي امنيــت       ابوالفضـل ايلچـي  
نيـز  وف حسن. خواست تا براي مجازات متجاوز تدابيري موثر را اتخاذ كند

مـادگي  بـار ديگـر آ   ،خرداد در ديدار با پطرس غالي 28/ ژوئن 20در روز 
ة باغ اعالم كرده و خواستار شركت در جلس قرهة كشورش را براي حل مسئل

بيگ كه از پيروزي نيروهاي آذري خرسند بـود،   ايلچي. شوراي امنيت شد
تقاضاي پتروسيان براي گفتگوي تلفني را رد كرده و تأكيد نمود كه نبرد تا 

اضافه كرد كه او . ادامه خواهد يافت ،روستاي تحت اشغال 11بازپس گيري 
مستشـاران نظـامي تركيـه و آمريكـا ارتـش نوپـاي        ،كشورش اميدوار است

خلق آماده است بـر  ة او پيشنهاد كرد كه جبه. آذربايجان را انسجام بخشند
 ،بـاغ  اهـالي قـره  ة سر ميز مذاكره آمده و آذربايجـان حاضـر اسـت بـه كليـ     

ار آذري ساكن هز 200خودفرماني كامل اعطا كند به شرطي كه ارمنستان به 
او يادآوري كرد كه تنها به . زور و گوگجه نيز خودفرماني كامل بدهد زنگه

رفتـار غرورآميـز او   . اقدامات كنفرانس امنيت و همكاري اروپا اعتقاد دارد
  . اروپا را نيز شامل شدة حتي ابراز نگراني و دعوت به آرامش آمريكا و جامع

تيـر در نشسـت    4/ ژوئـن  27 بيـگ روز  قرار بود كه پتروسيان و ايلچي
بيگ اعالم  كشور درياي سياه در تركيه ديدار كنند ولي ايلچي 11همكاري 

                                                 
وارد آذربايجان  ،نظامي سفارت تركيه در باكوة كااليجي در ماه مه به عنوان وابستژنرال .  1

  .شده بود
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ي نيـز از عـدم برگـزاري    لماريو رافـائل . كرد كه به اين نشست نخواهد رفت
پتروسيان كه در داخل كشور زير . كنفرانس مينسك در موعد مقرر خبر داد
پس از ديدار او با فرانسوا . رانسه شدفشار مخالفان قرار داشت، ناچار راهي ف

آن كشور از شوراي ة ميتران رئيس جمهور فرانسه، روالن دوما وزير خارج
   1 .باغ مورد توجه قرار دهد اعزام ناظريني را به قرهة امنيت خواست تا مسئل

گئده بيگ ة جنگ اگر چه نيروهاي ارمني تهاجمي را در منطقة در جبه
آنهـا  . قعيت آنان به طور جدي به خطر افتاده بودآغاز كرده بودند ولي مو

كه بيم داشتند نيروهاي آذري با تصرف مگري، ارمنستان را تحت محاصره 
العاده  قرار دهند، براي سه ماه در اين منطقه حكومت نظامي و وضعيت فوق

خرداد گلوله باران روستاهاي آذري به  31/ ژوئن 23از روز . برقرار كردند
ارمنستان در طول نوار مرزي از شمال تا جنوب آغاز شده و ة توپخانة وسيل

با شروع . دره گرديد موجب كند شدن پيشروي نيروهاي آذري به سوي آغ
  . بود ها دره شاهد شديدترين درگيري باغ، آغ ي موسمي قرهها باران

باغ كه به شدت نگران بـه خطـر    نيروهاي ارتش ارمنستان و ارمنيان قره
 - شوشا -الچين ة ودند، دست به تجمع وسيع در اطراف جادافتادن الچين ب

ي ديپلماتيك با ابتكار تركيـه از  ها با تشديد جنگ، تالش .كندي زدند خان
بيگ كه قـبالً از ديـدار بـا     تشويق مقامات آنكارا، ايلچيه ب 2 .سرگرفته شد

ز دو رو. تير وارد استانبول شد 3/ ژوئن 26پتروسيان امتناع كرده بود، روز 
بعد مذاكرات سران سه كشور در آنكارا آغاز شد و براي اولين بار پتروسيان 

                                                 
  : ك.براي آگاهي از نقش فرانسه ن.  1

  7ش . 71ارديبهشت . آذرمهر. باغ فرانسه در قره. صدري، محمد باقر -
  :ك.باغ ن نقش تركيه در بحران قرهة براي آگاهي دربار.  2

نقـش  . 71ارديبهشـت   29سـه شـنبه   . رسـالت ة روزنامـ . بايجـان آذرة تركيه و تجزي -
. 71تيـر   17چهارشـنبه  . جمهـوري اسـالمي  ة روزنام. باغ گرايي در تشديد بحران قره ملي

  71خرداد  6. رسالت . بررسي نقش روسيه و تركيه در جنگ ارمنستان و آذربايجان
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ارمنيـان از  ة اگرچه در اين اجالس استفاد. بيگ باهم ديدار كردند و ايلچي
. تأييد شد ولي اجالس به نتيجه نرسـيد  ها ي شيميايي برعليه آذريها سالح
دفرماني سياسي را پيروزمندانه هرگونه خو ،بيگ پس از پايان اجالس ايلچي

باغ رد كرده و بر آزادي تمام مناطق اشغالي تا دو ماه ديگر  براي ارمنيان قره
  .تأكيد كرد
سومين اجالس مشورتي براي برگزاري ) تير 6/ژوئن 29(روز بعد  يك
به هنگام گشايش اين اجالس نمايندگان . باغ در رم آغاز بكار كرد صلح قره

باغ دو بار با اعزام هيئت  نمايندگان پارلمان قرهباغ در رم نبودند چرا كه  قره
 2با اين حال بـا فشـار ارمنسـتان روز    . نمايندگي به رم مخالفت كرده بودند

  . باغ تصميم گرفت تا هيئتي را به رم اعزام كند تير پارلمان قره 10/ ژوئيه 
 ،در اين اجالس كريستين دراستپانيان رئيس هيئت نمايندگي ارمنستان

بـاغ،   قـره ة از ترديد نسبت به توانايي اين اجالس بـراي حـل مسـئل   ضمن ابر
والديميركازيميروف رئيس هيئت . خواستار روشن شدن موضع روسيه شد

كند تمـام موانـع    نمايندگي روسيه در پاسخ اعالم كرد كه روسيه سعي مي
او اضافه كـرد  . بحران را براي برگزاري مناسب كنفرانس مينسك رفع نمايد

باعـث تشـديد موضـعگيري و عـدم كنتـرل       ،تسليحات دو طرف كه تجهيز
احساسات از سوي آنها شـده و ايـن باعـث عـدم اطاعـت آنهـا از هرگونـه        

رفت و هيجان  گفتگوها به كندي پيش مي 1.آميز گرديده است پيشنهاد صلح

                                                 
  :هاي روسيه در اين زمان چنين بود محور اصلي رسانه.  1

  .زند كيه عامل تشنج در منطقه است و با تهديد نظامي خود به بحران دامن ميتر -
ــه در قـره     - ــه حمايـت از يكـي از كشــورهاي     روسـيه در صـورت دخالـت تركي بـاغ، ب

  .المنافع وارد عمل خواهد شد مشترك
  .جمهوري آذربايجان را نداردة بيگ توانايي ادار ايلچي -
  .نقالب در مقابل تركيه بسته استخلق دست ايران را در صدور اة جبه -
  .اين دو كشور هستند ها كنند و عامل درگيري ايران و تركيه شديداً در قفقاز رقابت مي -
   .شود دخالت ايروان و تركيه موجب وخامت اوضاع مية ادام -
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باغ را به عنـوان   ارمنستان شناسايي قرهة نمايند. زيادي بر اجالس حاكم بود
تعويق افتادن ه خواستار بود و عدم انجام اين كار را باعث بيك عضو اصلي 

آذربايجان نيز كـه  ة نمايند. دانست مذاكرات صلح در كنفرانس مينسك مي
به  دره به ويژه تصرف آغ( ها  ي اخير در جبههها الزم را از پيروزية پشتوان

دسـت  بـه  ) ژوئيـه  4/ 1371تيـر   12روز جمعـه  دست ارتش آذربايجـان در  
  . بود، به شدت با اين كار مخالف بود آورده

تير پارلمان ارمنستان بر موضـع   14در اثناي برگزاري اجالس رم، روز 
باغ با انتشـار   روز بعد نيز پارلمان قره. نمايندگان ارمنستان در رم تأكيد كرد

از مجامع جهاني خواست تا استقاللش را به عنوان يك جمهوري  ،اي بيانيه
اين در حالي بود كه حتي ارمنستان از شناسايي استقالل  .به رسميت بشناسند

هـزار نفـر از مخالفـان دولـت      40همـان روز  . باغ خـودداري كـرده بـود    قره
ارمنستان در اعتراض به عمل دولت ايروان مبني بر خـودداري از شناسـايي   

باغ در ميدان اصـلي ايـروان بـه تظـاهرات پرداختـه و خواسـتار        استقالل قره
با اين وجود اجالس رم در مقامي نبود كه بتواند  .روسيان شدنداستعفاي پت

اجالس . باغ نظر دهد پس موضوع منتفي بود در مورد شناسايي استقالل قره
  . بس بيابد سعي داشت راهي فوري براي برقراري آتش

ژوئيـه گـروه مينسـك     7/ تيـر  16پس با اين تمهيـدات روز سـه شـنبه    
ركـب از كشــورهاي ايتاليـا، روســيه،   كــه م(كنفـرانس امنيــت و همكـاري   

آذربايجان، ارمنستان، آمريكا، روسيه سـفيد، آلمـان، چكسـلواكي، سـوئد،     
تشكيل شده و داراي سه عضو اصلي به  1992فرانسه و تركيه در ماه ژوئن 

در رم .) نام رياست اشتراكي شامل نمايندگان روسيه، فرانسه و آمريكاست
اين اجالس، حضور ايران را در كنفرانس رافائللي رئيس . تشكيل جلسه داد

كرد كه علت عـدم   يمينسك براي برقراري صلح مهم دانست ولي يادآور

                                                                                                
  1372آذر  3چهارشنبه . كيهانة روزنام آسياي ميانه ، احياي تزاريسم؟ :منبع 
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حضور ايران، عدم عضويت اين كشور در كنفرانس امنيت و همكاري اروپا 
او تأكيد كرد كه . كشور عضو است 11بوده و حضور ايران نيازمند موافقت 
  .لي شودتالش خواهد كرد تا حضور ايران عم

بـاغ در   حضـور نماينـدگان قـره   ة مورد اختالف، نحـو ة ترين مسئل مهم
توانسـت بـه    آذربايجان كه با هرگونه ترتيبي كـه مـي  . مذاكرات آينده بود

بـاغ باشـد، مخالفـت اصـولي      معناي شناسايي موجوديت مستقل ارمنيان قره
هيئـت  باغ را فقط به عنوان بخشـي از   داشت؛ حضور نمايندگان ارمنيان قره

در خالل مـذاكرات سـعي شـد موضـوع     . پذيرفت نمايندگي آذربايجان مي
نمايندگان منتخب و ديگر «: مورد اختالف به صورت زير حل و فصل شود

ي هـا  ي ذينفع پس از مشورت بـا دولـت  ها باغ به عنوان طرف نمايندگان قره
 1 ».شركت كننده در كنفرانس، از سوي صدر كنفرانس دعوت خواهند شد

باغ هريك  ي قرهها باغ و همچنين نمايندگان آذري نجايي كه ارمنيان قرهاز آ
و طـرف مقابـل بـه صـورت     » نمايندگان منتخـب «خواستند تحت عنوان  مي

حـل سـودي    در گفتگوهـاي مـذكور شـركت كننـد، راه    » نمايندگان ديگر«
   .نبخشيد

بس فوري و قاطع  مطرح شده در اين اجالس برقراري آتشة ديگر مسئل
رافائللي از دو طرف خواسته بود تا از روز پنج شنبه . هاي نبرد بود بههدر ج

بس را برقرار كنند ولي طرفين روي  ژوئيه به مدت يك ماه آتش 9/تير 18
اي اعـالم شـد كـه     در پايان اجالس طي بيانيه. اين تاريخ به توافق نرسيدند

رفين از روز ابتدا بايد ط: بس درخواستي بايد در دو مرحله انجام شود آتش
 28بس همه جانبه و كامل را اجرا كنند و سپس در  تير آتش 24/ ژوئيه 15

ي ها مرداد ناظران كنفراس به منطقه اعزام شده و بدنبال آن كمك 6/ ژوئيه 
بـا وجـود فشـار فـراوان مخالفـان بـر       . بـاغ ارسـال گـردد    غذايي الزم به قـره 

                                                 
  122ص . مانه. بيات، كاوه.  1
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اين امر اما  .ارمنستان باشد پتروسيان طبيعي بود كه اين بيانيه مورد موافقت
  . موجب كاهش فشارها بر پتروسيان نشد

حـزب داشـناك   ة ژوئيه بيست و پنجمـين كنگـر   1/تير 9روز سه شنبه 
پتروسيان بالفاصله رهبران اين حزب را . در ايروان گشايش يافت ،تزوتيون

متهم كرده و دستور ) سازمان جاسوسي شوروي(ب .گ.به همكاري با ك
هزار نفر از  10ژوئيه  8/ تير 17يك هفته بود روز . ن را صادر كرداخراج آنا

مخالفان عضو جنبش وحدت ملي، طي تظاهراتي خواستار شناسايي استقالل 
با اين حال پارلمـان ارمنسـتان طـي    . باغ و استعفاي دولت ارمنستان شدند قره

ل ايـن  اسـتقال اما  باغ ديگر جزء آذربايجان نيست فرماني اعالم كرد كه قره
تأكيد شد  هالعاد اجالس فوقة در بياني. شناسد سرزمين را نيز به رسميت نمي
باغ را جزء آذربايجان بدانند، غيرقابـل قبـول    كه از اين پس اسنادي كه قره

   .تلقي خواهد كرد
ــه     ــيس جمهــور آمريكـا در نام ــان جــورج بـوش رئ ــه  در ايـن زم اي ب

ذربايجـان و ارمنسـتان در   بيـگ ابـراز اميـدواري كـرد كـه رهبـران آ       ايلچي
با اين وجود هيچ يك از دو كشور تمايلي  .هلسينكي با يكديگر ديدار كنند

در نتيجه توفيق قاسموف وزير  .به سفر رؤساي جمهورشان به فنالند نداشتند
ارمنسـتان بـه   ة آذربايجان و گئورگي خازينيان معاون وزيـر خارجـ  ة خارج

ژوئيـه نماينـدگان دو كشـور     10/ تيـر  19روز جمعـه   .هلسينكي اعزام شدند
با اين حال . موافقت كردند كه از حضور نيروهاي حافظ صلح استقبال كنند

بس مـتهم كردنـد و طبعـاً هـيچ توافـق       دو طرف يكديگر را به نقض آتش
: پس از شكست اين اجالس ژيرار ليپارتيان تأكيد كـرد . اصولي پديد نيامد

دهد  ازمان و كشور ديگري ترجيح ميي ايران را به هر سها ارمنستان تالش«
  ».ي صلح مخالفت داردها شدت با شركت ايران در تالشه ولي آمريكا ب

پس بالفاصله . رفت هاي نبرد به سود آذربايجان پيش مي وضع در جبهه
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كندي  شهر خانگذشته،  براي نخستين بار در عرض دو ماهدره  از تصرف آغ
رحيم قاضيف وزير دفاع ة گفته ب. توسط تجهيزات روسي گلوله باران شد

بـاغ از تيـررس    آذربايجان شهر آغدام، عسكران و كليه منـاطق شـمالي قـره   
انتقـال گـاز از تفلـيس بـه ايـروان در      ة خط لولـ . نيروهاي ارمني خارج شد

در جريان ماه ژوئيه هـر دو طـرف سـعي داشـتند بـر       .گرجستان منفجر شد
نبرد ة ماه خونين، صدها نفر در جبهدر پايان اين . دره كنترل داشته باشند آغ

هنگ آذربايجاني هدف اصابت  2ده هزار ارمني آواره شدند و . كشته شدند
موقعيت  ،دره بيگ كه آزادسازي آغ ايلچي .ي ارمني قرار گرفتها موشك

سياسي وي را تقويت كرده بود، اقدامي در جهت دوستي روسيه برنداشته و 
او عضـويت  . نجش دولتمردان مسكو شدتمايل بيشتر او به تركيه موجب ر

در  1.يكن دانسـت  لم المنافع كان كشورهاي مشتركة آذربايجان را در جامع
باكو گروهي از هواداران مطلبوف دستگير شدند و دادستان كل آذربايجان 

 ،نيز خواهان استرداد اياز نياز مطلبوف و ويكتور پوليـانيچكوف از روسـيه  
ر ارمنستان بسيار تحت فشار بوده و ارمنيان از طرف ديگ .براي محاكمه شد

از . دانسـتند  ي روسيه مـي ها علت اصلي پيشرفت ارتش آذربايجان را كمك
المنـافع بـه روسـيه     كشورهاي مستقل مشـترك ة اين رو آنان از طريق جامع

  .  متوسل شدند
هـاي عضـو ايـن جامعـه بـا مارشـال        افسـران جمهـوري  ة در نشست ويژ

ارمنسـتان از صـدور دسـتور تحقيـق در مـورد      ة يندشاپوشينكوف، افسر نما
ي نظامي روسيه به آذربايجان از طرف شاپوشينكوف خبـرداده و  ها كمك

اذعان كرد كه مارشال احتمال شركت نيروهاي ارتش چهارم روسيه مستقر 
پتروسيان در ششمين اجالس  .در آذربايجان را برعليه ارمنيان پذيرفته است

                                                 
المنـافع پيوسـته و    كشـورهاي مسـتقل مشـترك   ة آذربايجان به جامعـ  1991دسامبر  21در .  1

مطلبوف اسناد مربوطه را امضاء كرده بود ولي پارلمان آذربايجان از تصويب اين الحـاق  
  .گرجستان نيز به اين پيمان نپيوست. خودداري كرد
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المنـافع كـه در مسـكو برگـزار شـد،       مشترك ةسران كشورهاي عضو جامع
ي داخلـي  ها تواند به درگيري هيچوجه نميه اين جامعه ب«اظهار داشت كه 

ارمنسـتان تهديـد كـرد در     ».ي آن توخالي استها پايان دهد و بيشتر حرف
 .از پيمان امنيت دسته جمعي خـارج خواهـد شـد    ،برابر عدم دخالت روسيه

ر شـديدي قـرار گرفتـه و طبعـاً روسـيه      مشخص شد كه ارمنسـتان در فشـا  1
كشـورهاي مسـتقل   ة جامعـ . تفاوت باشد توانست نسبت به اين مسئله بي نمي

المنافع و پيمان امنيت دسته جمعـي بـا عـدم حضـور آذربايجـان و       مشترك
  . مورد تهديد واقع شده بود ،گرجستان

فتم زودي ارمنستان با استفاده از ماشين آالت دو تيپ آتشبار لشكر هه ب
 -شوشـا   -الچـين ة مقادير زيادي سـالح و مهمـات از طريـق جـاد     ،روسيه
با اين تمهيدات طـولي نكشـيد كـه حمـالت      2 .باغ فرستاد كندي به قره خان

اوت شـهر   1/ مـرداد  10منسجم ارمنيان آغاز شد و سرانجام در روز جمعه 
زير آتش  اردوباد نخجوان نيزة منطق. دره بار ديگر به دست ارمنيان افتاد آغ

در پي تشديد جنگ، دور چهارم مـذاكرات   .ارمنستان قرار گرفتة توپخان
چون رافائللي رئـيس هيئـت    ،در اين اجالس. باغ در رم آغاز شد صلح قره

باغ را رئيس جمهور خوانده بود، نادر مهديف رئيس  نمايندگي ارمنيان قره
مذاكرات ة جلساوت  3/ مرداد12هيئت آذري، با اعتراض به اين مسئله روز 

  . گفتگوها از همان شب پي گرفته شد ،را ترك كرد ولي با تالش تركيه
ة در اين زمان نيروهاي ارمني در خاك جمهوري آذربايجان در منطق

. تـر شـدن اوضـاع شـد     همين عامل باعث بغرنج. گئده بيگ پيشروي كردند

                                                 
  129ص همان  .سياست و حكومت در روسيه. كواليي، الهه.  1
او در پي . بود ها در اين زمان گالينا استاروويتوا مشاور اصلي بوريس يلتسين در امور مليت.  2

سرگئي شاخراي جانشين  1992در اكتبر . بدون خشونت و زور بود ها تنظيم روابط مليت
 بيانگر پذيرش ضرورت اعمال زور و اقتدار مركزي  در مورد ،بركناري استاروويتوا. او شد

  .بود ها مسائل ملي و حل و فصل روابط مليت
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ه شد تا در پايان از طرفين خواست. مذاكرات حدود يك هفته به طول انجاميد
اجالس همچنين تصميم . ي نظامي را تعطيل كنندها فعاليتة دو ماه ديگر كلي

هـاي   گرفت كه براي برگـزاري كنفـرانس مينسـك در مـاه سـپتامبر جلسـه      
با اين حـال بـراي تـاريخ برگـزاري كنفـرانس      . مشورتي در رم برگزار كند

يروف والديمير كازيم ،با شكست مذاكرات صلح در رم .مينسك توافق نشد
روسيه راهي باكو شد و در ديدار با عيسي قنبروف پيشنهاد كرد ة ويژة نمايند

بس فوري در تمام خطوط جبهه برقرار شده و آنگاه گفتگوها  كه يك آتش
شدت با پيشنهاد روسيه براي ميانجيگري و اعـزام  ه آذربايجان ب. آغاز شود

  . مخالفت كرد ،ناظران صلح
ة اوت حملـ  9/ مـرداد  18ز يـك شـنبه   بالفاصله ارتـش آذربايجـان رو  

بيـگ طـي فرمـاني     روز بعد ايلچـي  2. خود را به الچين آغاز كردة گسترد
سربازان آماده به خدمت يا ترخيص شده دو سال قبل و سربازان مشغول به 

المنافع را براي جنـگ فراخوانـد و تأكيـد     مشتركة خدمت در ارتش جامع
از سوي ديگـر او   .م نخواهد شدكرد كه خدمت سربازان تاپايان جنگ تما

كه به پيروزي آذربايجان اعتقاد داشت و با تأكيد رحيم قاضيف وزير دفاع 
درنگ توفيـق قاسـموف را راهـي     ديد، بي خود روز پيروزي را نزديك مي

ة طي مذاكراتي كه در آنكارا برگزار شد، چتـين وزيـر خارجـ   . تركيه كرد
. ي اشـغالي خـارج شـود   هـا  رزمينتركيه تأييد كرد كه ارمنستان بايـد از سـ  

اعـالم كـرد كـه آذربايجـان از اينكـه       1قاسموف نيز با پشتگرمي به تركيـه 
   .المنافع طرف ارمنستان را بگيرند، هراسي ندارد مشتركة كشورهاي جامع

ة كليباغ يك اجالس فوق العاده برگزار كرد و  اوت پارلمان قره 13در 
باغي در  باغ و همچنين پناهندگان قره ساكن قرهسال  45تا  18افراد ذكور از 

                                                 
هاي آلمان خبر دادند كه جمهوري آذربايجان با كمك تركيه به  همزمان با اين سفر روزنامه.  1

  .تانكهاي آلمان شرقي كه از سوي بن در اختيار آنكارا قرار گرفته، مسلح شده است
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بـاغ    خدمت فراخوانده و خروج آنان را تا پايان جنگ از قرهه را بارمنستان 
ــروزي   . ممنـوع كـرد   ي اخيـر آذربايجــان در  هـا  ايـن عمــل در پاسـخ بـه پي

ة گستردة اوت حمل14/ مرداد 23صبح روز جمعه . دره  بود آرتسواشن و آغ
ز شد ولي نيروهاي ارمنـي توانسـتند پـس از    نيروهاي ارتش آذربايجان آغا

 17/ مرداد 26با اين حال روز دوشنبه . نبردي سنگين اين يورش را دفع كنند
هزار نفر از مخالفان دولت ارمنستان در مقابل ساختمان پارلمان اين  10اوت 

  . كشور گرد آمده و با خائن ناميدن پتروسيان، خواستار استعفاي او شدند
سخت تحت فشار بود، از آذربايجان خواست تا مذاكرات ارمنستان كه 

مستقيم را آغاز كنند ولي معاون نخست وزير آذربايجان تنها شرط موافقت 
كشورش با اين درخواسـت را بـرآورده شـدن شـروط كنفـرانس امنيـت و       

 27روز سـه شـنبه    .همكاري اروپا يعني تحويل شوشا و الچين عنوان كرد
آذربايجـان در نخسـتين سـفر    ة وزيرخارجسموف قاتوفيق اوت  18/ مرداد

خلـق در ايـن   ة آذربايجان پس از به قدرت رسيدن جبهة يك مقام عاليرتب
او در مورد اكتشاف نفت در درياي خزر با مقامات . كشور، وارد تهران شد

ايـن كشـور خواسـت تـا     ة از وزير خارجايراني به توافق رسيده و همچنين 
بـا ايـن وصـف مقامـات ايرانـي       .ازسـرگيرد  ي ديپلماتيك خود راها تالش

بيـگ و مـورد تأييـد     دادند با عليف كه مخالف سرسخت ايلچي ترجيح مي
  . مسكو بود، همكاري نمايند

ارمنستان، ة اردوباد نخجوان توسط توپخانة همزمان با گلوله باران منطق
حيدرعليف رئيس جمهور نخجوان به تركيه سفر كرد تا مساعدت آنكارا را 

سرعت مشغول فراهم آوردن مقدمات ه نمايد ولي مقامات تركيه كه ب جلب
عليف . گسترش روابط خود با ارمنستان بودند، به سردي با او برخورد كردند

براي انجـام ايـن   . اوت وارد تهران شد 21/مرداد 31درنگ روز شنبه  نيز بي
سفر، علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور ايران، هواپيمـاي شخصـي   
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طي اين . خود را به نخجوان فرستاده بود و عليف با آن هواپيما به تهران آمد
ي اقتصـادي، ايجـاد   هـا  همكـاري ة يي در زمينـ هـا  بازديد دو طرف به توافق

خبرگزاري و افتتاح كنسولگري ايران در نخجـوان و گشـايش كنسـولگري    
هور عليف همچنين در تهران از رئيس جم. آذربايجان در تبريز دست يافتند

هايش براي حاكم شدن بر  و مقامات ايران خواست تا او را در تحقق برنامه
  .آذربايجان ياري كنند

دولت ارمنستان كه تحت فشار بسياري از طرف غرب براي نزديكي به 
اين . روابط خارجي تركيه شدة تركيه بود، ميزبان بيلگين اونان معاون داير

كيـه بـه ايـروان بـود، بـا مخالفـت       ترة سفر كه اولين سفر يك هيئت بلندپاي
مردمي در پايتخت ارمنستان مواجه شد و پرچم تركيه نيز به آتش كشـيده  

ايـن مـذاكرات بيشـتر    . شد ولي مذاكرات اساسي ميان دو طرف انجـام شـد  
نخجوان بـه نتيجـه   ة حول محور روابط اقتصادي دو كشور و همچنين مسئل

د ارمنسـتان مقامـات بلندپايـه    پس از پايان اين مـذاكرات، بـا پيشـنها    .رسيد
آذربايجان و ارمنستان در يك پاسگاه مرزي در نخجوان با يكديگر ديـدار  

آهن ارمنستان خاتمه داده و  راهة كردند و مقرر شد كه آذربايجان به محاصر
ارمنستان نيز تسهيالت الزم را براي انتقال برق آذربايجان به نخجوان فراهم 

پس از يك هفته تردد قطارها بين آذربايجان و  همچنين توافق شد كه. آورد
   .نخجوان آغاز شود

مرزهـاي  ة ي نظامي كه از ماجراي خوجالي به بعد به حـوز ها درگيري
ي هـا  ارمنستان و آذربايجان نيز كشيده شده بود، با فـروكش نسـبي بمبـاران   

اواسط مرداد با / زور از اوايل اوت پراكنده مناطق جنوبي ارمنستان در زنگه
ة آرتسواشن ناحي. اي يافت نشين آرتسواشن، ابعاد تازه ارمنية تصرف منطق

مجزايي بود، در آنسوي مـرز در خـاك آذربايجـان كـه بخشـي از قلمـرو       
تـالش بعـدي نيروهـاي آذربايجـاني هـم بـراي       . شـد  ارمنستان محسوب مي
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ماه بـا   تصرف كراسنوسي يلسك در شمال شرقي ارمنستان در اواخر همان
   .و شدشكست روبر

ــان  22/ شــهريور1روز  ــا را   اوت هواپيماهــاي آذري خ كنــدي و شوش
شوراي امنيت ة خواستار تشكيل جلس ،دو روز بعد ارمنستان. بمباران كردند

اوت  25/ شـهريور  4شوراي امنيت كـه در روز  ة در جلس. سازمان ملل شد
تشكيل شـد، لـي داويـو رئـيس چينـي شـورا از ميـزان چشـمگير تلفـات و          

باغ اظهار تاسف كـرده و از طـرفين خواسـت از     قرهة مادي منازعخسارات 
شـورا رسـماً خواسـتار برقـراري     . ي گـروه مينسـك حمايـت كننـد    ها تالش
معبر الچين را گلوله باران  ،آذربايجانة زماني كه توپخان .بس گرديد آتش
در  ها اوت براي به محاصره درآوردن آذري 29/شهريور 8 انكرد، ارمني مي
   .چين انجام دادندن الداال

دو كشور در آلماآتا با حضور ة با ميانجيگري قزاقستان، وزراي خارج
اگر چه در اين ديدار توافق شد  1 .كشور ميزبان ديدار كردندة وزير خارج

ــپتامبر   ــاي   1371شــهريور  9/ 1992كــه از روز اول س ــاه در مرزه ــا دو م ت
ود ولـي توفيـق   بـس برقـرار شـ    آتـش ) شـد  باغ نمـي  كه شامل قره(مشترك 

قاسموف خواستار خروج كامل نيروهاي ارمني از خاك آذربايجان شد و به 
فايـده   رافي هوانسيان اظهار داشت كه قبل از اين اقدام مذاكرات بيشـتر بـي  

حلـي   بـاغ هـيچ راه   هوانسيان نيز تأكيـد كـرد كـه بـدون شـركت قـره      . است
بـه رئـيس شـوراي    اي  قاسموف نيز طـي نامـه  . تواند وجود نداشته باشد نمي

امنيت، ارمنستان را به سوءاستفاده از مذاكرات صلح به منظور تـداوم نبـرد   
نماينـدگاني از   ،با اين حال پس از پايان اجالس آلماآتـا . زميني متهم كرد

                                                 
دره بسر  ان كه درروستاي واگواس آغدر اين زمان ساموئل شاه گرديان معاون پارلمان ارمنست.  1

او دومين معاون پارلمـان  . آذربايجان كشته شدة بسر مي برد، بر اثر گلوله باران توپخان
كندي  نيز ويگن شيريان در خان 1370در بهمن .  شد باغ كشته مي ارمنستان بود كه در قره

  .كشته شده بود
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  . سوي قزاقستان براي پيگيري توافقات انجام شده، راهي دو كشور شدند
اول مـاه سـپتامبر   / شـهريور  9در پي اين توافـق از نيمـه شـب دوشـنبه     

ي شـمالي مرزهـاي مشـترك ارمنسـتان و     هـا  بس برقـرار شـد و بخـش    آتش
ايـن  . بالفاصـله مـذاكرات صـلح در رم آغـاز شـد     . آذربايجان آرامتـر شـد  

سپتامبر به شكسـت انجاميـد چـرا كـه نـادر       12/ شهريور 20مذاكرات روز 
يي از ها مهديف رئيس هيئت آذري تأكيد كرد كه توافق آلماآتا فقط بخش

گيـرد و بايـد در مـورد     مرز مشترك را بين آذربايجان و ارمنستان دربرمـي 
بيگ نيز قبالً عنوان كـرده بـود كـه آتـش بـس       ايلچي. باغ گفتگو شود قره

پيشنهادي تنها در مرزهاي ميان آذربايجان و ارمنستان قابل اجراسـت و بـه   
ر نتيجـه  د .داخلـي اسـت  ة شود چرا كه ايـن يـك مسـئل    غ مربوط نميبا قره

  . امان ادامه يافت بي ها درگيري
ــا در روز  ــدت گرفــت چــون نيروهــاي      14تــا   12نبرده ســپتامبر ش

. باغ و ارمنستان دست يابند آذربايجاني قصد داشتند بر داالن الچين ميان قره
سربازان آذربايجاني به حمالت خود ادامه دادند و تلفات زيادي بر نيروهاي 

بزرگي را ة سپتامبر آذربايجان حمل 18در . د كردندباغي وار ارمنستاني و قره
فرماندهان نيروهـاي نظـامي آذربايجـان و ايلچـي     . باغ ترتيب داد برعليه قره

. بـاغ دو روز فرصـت دادنـد كـه شوشـا را پـس دهنـد        بيگ به ارمنيـان قـره  
ي شـديد در مـرز   هـا  جنـگ . كندي زير بمباران قـرار گرفـت   درنگ خان بي

آذربايجان تأكيد كرد كه اين جنگ نـه  . ادامه يافت ارمنستان و آذربايجان
به هرحال ارمنيان . اي دارد بلكه از نظر رواني نيز مهم است تنها اهميت ويژه

  . چيزي براي از دست دادن نداشتند و جنگ شدت گرفت
ي اكتبر و دسامبر آذربايجان دسـت برتـر را داشـت ولـي     ها در طي ماه

ي مكـرر نيروهـاي   هـا  نتيجه ماندن يورش يببا . نتوانست كاري از پيش ببرد
/ آذري بر مواضع ارمني در مارتوني و عسكران و آغدره، از اوايل دسـامبر 
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زيـر آتـش مسـتمر     )گروس و قپـان (زور  ي شرقي زنگهها اواخر آذر بخش
در اين مدت، در نواحي . توپخانه و موشك اندازهاي آذربايجان قرار گرفت

انستند برخي از مناطق شرقي مارتوني را از نو به باغ نيز ارمنيان تو جنوبي قره
ي جنوبي آن كماكان در دست نيروهاي ها درآورند ولي بخش كنترل خود 

سعي كردند، چندبار بر محور الچين  ها عالوه براين، آذري. آذربايجان بود
  . اي نداشت حمله كنند كه نتيجه

راي دفاع دو سپتامبر وازگن سركيسيان و رحيم قاضيف وز 23/ اول مهر
چهل و هفتمين اجالس مجمع عمـومي سـازمان ملـل در    ة كشور در حاشي

 25/ مهـر  3نيويورك با يكـديگر ديـدار كـرده و موافقـت نمودنـد كـه از       
اين در حالي بود . ها برقرار شود بس در جبهه مدت يك ماه آتشه سپتامبر ب

بسـي دو   تشي دو كشور با آها سپتامبر معاونان پارلمان 21/ شهريور 29كه 
اگر چه ساعاتي پيش از موعـد مقـرر نيروهـاي    . روزه موافقت كرده بودند

بسي كه در زمان مقرر برقرار شده  آذري به حمالتي دست زدند ولي آتش
بـس و در پـي تـالش     با نقض آتش. بود، بعد از ظهر روز بعد از ميان رفت

قزاقسـتان و   نشستي از وزراي دفاع آذربايجان، ارمنستان، اوكـراين،  ،روسيه
  . روسيه سفيد در سوچي روسيه برگزار شد

در ايـن اجـالس پـس از مـذاكرات طـوالني تصـميم گرفتـه شـد كــه         
بس برقرار شود و ناظريني از اوكرين، قزاقستان و روسيه سـفيد بـراي    آتش

از ميان اين چهار كشـور تنهـا روسـيه    . نظارت بر آن به منطقه اعزام گردند
رال خروشف به آذربايجان گسيل داشت كه عليرغم سرپرستي ژنه هيئتي را ب

بـس مقـرر هرگـز بـه اجـرا       تأكيد وي بر پايبندي و همكـاري بـاكو، آتـش   
اكتبر ارتفاعات داش باشي به تصـرف نيروهـاي ارمنـي     3/ مهر 11 .درنيامد
هـايي از بـروز سـوءتفاهم     نشانه ،همزمان با پيشروي نيروهاي ارمني. درآمد

بيـگ بـا    مخالفـت ايلچـي  . خـورد  ه بـه چشـم مـي   ميـان آذربايجـان و روسـي   
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مشخص  ،درخواست يلتسين مبني بر عفو ستوان دوم لولين از افسران روسيه
   1.تر شده است كرد كه اين سوءتفاهم جدي

رأي منفي و يك رأي مثبـت   48اكتبر پارلمان آذربايجان با  7/ مهر 15
آلماآتا امضاء  كه در(المنافع  كشورهاي مشتركة از تصويب الحاق به جامع

روز بعد تمام اموال شوروي در آذربايجان ملـي  . خودداري كرد) شده بود
خبر شركت تامرالن قارايف معـاون اول پارلمـان آذربايجـان در    . اعالم شد

اعتبار محمدوف رهبر حزب استقالل . اجالس ناتو بر وخامت اوضاع افزود
  .داد باش ارتش روسيه در مرز آذربايجان خبر ملي از آماده

. نحـو خطرنـاكي درآمـده بـود    ه در اين زمان اوضاع براي آذربايجان ب
آمريكا درصدد ياري رساندن به آذربايجان نبود و تنها به بهبـود وضـعيت   

تركيه . آورد انديشيد و در اين زمينه به تركيه فشار مي اقتصادي ارمنستان مي
سـت درپـي   دان نيز كه سرشاخ شدن با روسـيه را در قفقـاز بـه صـالح نمـي     

انگلستان نيز تنها موضوع را  2. مطالبات اقتصادي و نفتي خود در منطقه بود
جان ميجر  مثالً. دانست كه منافع نفتي آن كشور تامين شود تا آنجا مهم مي

نخست وزير انگلستان تنها پـس از انعقـاد قـرارداد اسـتخراج نفـت شـركت       
بيگ تأكيد كـرد كـه    چياي به ايل طي نامه ،بريتيش پتروليوم در آذربايجان

  . آن معنا نداردة باغ  جزيي از خاك آذربايجان است و مذاكره دربار قره

                                                 
اكو بر روي افرادي كه قصد نزديك نيروهاي تحت فرمان ستوان لولين در پايگان نظامي ب.  1

  .شدن به اين پايگاه را داشتند؛ آتش گشوده و سه نفر را كشته بودند
از  ،اين دولت آذربايجان را به خاطر نقض حقوق ارمنيان ،در پي تالش ارمنيان مقيم آمريكا.  2

ة موضوع ضميم(ي انسان دوستانه ها ليست كشورهاي شوروي سابق براي دريافت كمك
ة سـوزان ملـدس نماينـد   در عـوض  . حـذف كـرد  ) قانون حمايـت از آزادي  907ة شمار
 54مبلغ  1992المللي آمريكا در سفري به ايروان اعالم كرد كه آمريكا در  ي بينها آژانس

بـر ايـن اسـاس      .ميليون دالر به ارمنستان كمك كرده و اين كمك افزايش خواهد يافت
كشورهاي ة ، تنها كشور در داخل جامع2001مبر سپتا 11ة آذربايجان تا زمان وقوع حادث

  . مستقل مشترك المنافع بود كه از اين كمكهاي انساندوستانه محروم بود
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ي هـا  تهـران و پيـروزي   -ايروان -بيگ كه از ايجاد محور مسكو ايلچي
اكتبـر   15/ مهـر  23روز . اخير ارمنيان نگران شده بود، به مسكو سـفر كـرد  
بيگ به امضـاء   و ايلچي قرارداد دوستي آذربايجان و روسيه توسط يلتسين

بـاغ   يلتسين پس از امضاء قرارداد اظهار داشت كه خونريزي در قـره . رسيد
نزديك نيز از تمام ة بايد هرچه زودتر پايان يابد و روسيه آماده است در آيند

او تأكيد كرد كه قرار است براي مشاركت . ي صلح حمايت كندها كوشش
اي مانند جورج بوش، فرانسوا  تهي برجسها در حل و فصل مسئله از شخصيت

  . ميتران و هلموت كهل رهبران آمريكا، فرانسه وآلمان دعوت شود
همان روز آذربايجان به شوراي امنيت اطالع داد كه مخـالف حضـور   

ــين  ــر ســرهنگ رضــا   16/ مهــر 24روز جمعـه   .المللــي اســت نـاظران ب اكتب
رمنسـتان در  كاظموف معـاون وزيـر دفـاع آذربايجـان بـا مقامـات نظـامي ا       

مذاكراتي را بـراي امضـاء يـك قـرارداد      ،مگرية روستاي نوودي در ناحي
بس انجام داد و در پي آن به تمام نيروهاي مسلح آذربايجـان دسـتور    آتش

  .خودداري از يورش داده شد
در  1992اكتبـر   30ي تـرك در  هـا  با اينحال اولين اجالس سران ملـت 
ه، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، آنكارا با شركت رهبران كشورهاي تركي

تركيه به هنگام زيـارت  در بيگ  ايلچي. ازبكستان و تركمنستان تشكيل شد
اي جز رنجش  اين سفر نيز نتيجهاما  قبر آتاتورك، خود را سرباز او خواند

آبان يلتسين صريحاً به مقامات  26/نوامبر 17در . بيشتر روسيه و ايران نداشت
داد كه از دامن زدن به تبليغات پان تركيستي در منـاطق   آذربايجان هشدار

طولي . ترك زبان جنوب روسيه و به ويژه در ميان تاتارها خودداري كنند
تأثير زيادي در تغيير نظر به روسيه، بيگ  نكشيد كه مشخص شد سفر ايلچي

  .مسكو نداشته است
 300م و براساس دو قرارداد ميان ارمنستان و تركيه، صدها هزارتن گند
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اگرچـه  . شـد  ميليون كيلووات ساعت انرژي برق بـه ارمنسـتان فروختـه مـي    
شود ولي  كرد كه اين كمك با رضايت آذربايجان انجام مي آنكارا ادعا مي

اسكندر حميدوف ضمن انتقاد شديد از اين اقدام تركيه اظهار داشت كه اين 
مفهـوم   هـا  كمك غير از تقويت ارمنيـان بـراي تشـديد جنـگ عليـه آذري     

هيچوجه قصد نداشت با طرح موضـوع كمـك بـه    ه تركيه ب. ديگري ندارد
 .دار نمايـد  آذربايجان، روابط اقتصادي و سياسي خود را با ارمنستان خدشه
 25 .يي بودها گواينكه تركيه در حمايت از آذربايجان نيز دچار محدوديت
راض رسمي نوامبر محمد نوروز اوغلو عليف سفير آذربايجان در تركيه، اعت

جمهـوري   .تركيه ابالغ كردة باكو را به اوزدن سانبرگ معاون وزير خارج
آذربايجان حمل بار و محموالت از اين كشور بـه گرجسـتان را تـا اطـالع     

شد كه اين محموالت به ارمنستان انتقـال   ثانوي متوقف كرد چون ادعا مي
  . يابند مي

فشار قرار گرفت همچنين دولت گرجستان از سوي مقامات باكو تحت 
ة خـط لولـ  . كه تنها خط ارتباطي ارمنستان را با فدراسيون روسيه قطع كند

رسيد، در زمستان آن سال  گازي هم كه از طريق گرجستان به ارمنستان مي
چنـد بـار منفجـر شـد و ارمنسـتان را از لحـاظ سـوخت در موقعيـت بســيار         

ادند، مدارس تعطيل اغلب وسايل نقليه عمومي از كار افت. دشواري قرار داد
ها و صنايع ارمنستان كه در آغاز بحران به علـت كمبـود    شد، اكثر كارخانه

كردند، اينـك بـا فقـدان     مواد خام با كمتر از ظرفيت توليدي خود كار مي
بيش از دو سوم كل نيروي كار ارمنستان بيكار . سوخت كامالً از كار افتادند

بـر دوش مشـكالت    يارمنـي بـار   ةبود؛ حدود نيم ميليـون آواره و پناهنـد  
  . ارمنستان بود

بـاغ،   رغم گفتگوهاي انجام شده مبني بر لزوم برقراري صلح در قرهه ب
حميدوف ر اسكند. كردند دو طرف به سرعت خود را براي جنگ آماده مي
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جنگ تأكيد كرده و اظهار داشت كه تنها ة بر ادام  ،وزير كشور آذربايجان
اي جز پيروزي  يات نظامي است و اين جنگ نتيجهباغ عمل حل بحران قره راه

كيلـومتر   2000در اين زمان نيروهاي آذربايجـان حـدود   . آذربايجان ندارد
باغ را در دست داشتند؛ اين مناطق شامل تأسيسات  مربع از كل مساحت قره
ين نـ سرسنگ و معادن طالي شمال منطقه و همچ اقتصادي مهمي چون سد

   .شد باغ  مي شاورزي قرهاز كل اراضي ك% 60حدود 
  
  شوراي امنيت  822ة قطعنام

 1371دي  21/ 1993ة ژانوي 11ديدار پتروسيان و يلتسين در مسكو در 
ة در پايـان مـذاكرات بسـيار محرمانـ    . شـد  عطفي بزرگ محسوب مـي ة نقط

رؤساي جمهور روسيه و ارمنستان كـه در پشـت درهـاي بسـته انجـام شـد،       
با ارزش بودن مذاكرات سخن گفتنـد و چنـد    نمايندگان دو طرف از بسيار

موافقتنامه بين چرنوميردين و خسرو هارتونيان نخست وزيران دو كشور به 
مقامات روسيه كه معموالً هر دو طـرف درگيـر را نكـوهش    . امضاء رسيد

خـاطر  ه بس و مذاكره بودند، اينك آذربايجـان را بـ   كرده و خواهان آتش
ويكتـور  . بـاغ مـورد انتقـاد قـرار دادنـد      قرهدر » حمله به اهداف غيرنظامي«

  : چرنوميردين نخست وزير روسيه اظهار داشت
امروزه ارمنستان در موقعيت دشواري قرار دارد و روسيه براي انجام «

تعهداتش و كمك به ارمنستان براي سپري ساختن اين دوران سخت، 
  » .هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد

كرديم كه  ما هيچگاه تصور نمي«: نيزگفتدر مسكو ارمنستان ة نمايند
پتروسيان نيـز تأكيـد كـرد كـه در     » .روسيه به ما چنين كمك بزرگي بكند

آركـادي  . ي روسـيه زنـده مانـده اسـت    هـا  ي اخير، ارمنستان با كمكها ماه
اي بـه   طـي نامـه   ،باغ در پارلمان ارمنستان مانيچوريان يكي از نمايندگان قره

باغ را قسـمتي از خـاك روسـيه دانسـته و بـه       ارمنستان، قرهسفير روسيه در 
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چاي استناد كرد ولـي فلـيكس ماليكونيـان سـفير     نمعاهدات گلستان و تركم
باغ را بدون مشـاركت ايـران غيـرممكن     قرهة ارمنستان در مسكو، حل مسئل

  . دانست
طولي نكشيد كه آرمن دوليان مسئول سرويس مطبوعاتي وزارت دفاع 

باغ و مجهز شدن آن بـه تجهيـزات    ز تشكيل نيروهاي هوايي قرها ،ارمنستان
ارمنستان با دريافت شش . پيشرفته پدافند هوايي و هليكوپتر نظامي خبر داد

كمك ارمنيـان  ه فروند ميراژ از فرانسه و هشت فروند فانتوم از آمريكا كه ب
ي هـا  آخـرين تـالش   .آمريكا انجام شده بود، به تجهيز نيروهايش پرداخت

ارمنيـان  ة گستردة ي نبخشيد و حملها رافائللي براي آغاز مذاكرات نيز نتيج
نيروهـاي   1371بهمـن   21تا  16/ 1993ة فوري 10تا  5ة در فاصل 1 .آغاز شد

ي هـا  دره را كه در خـالل جنـگ   نشين آغ ارمني بيش از ده روستاي ارمني
اً نيروهـاي  ظاهر. از دست داده بودند، پس گرفتند 71شهريور /  92سپتامبر 

 ه،اند با توپخان ده و تنها پس از عقب نشيني، سعي داشتهكرآذري مقاومتي ن
  .ند كنندپيشروي ارمنيان را كُ

اي،  خلق ضمن انتشار بيانيهة اجرائي جبهة بهمن كميت 20/ فوريه  9در 
                                                 

ي صلح مستقلي ها كردند، تالش در اين زمان كه دو كشور خود را براي نبردي تازه آماده مي.  1
ة بليـان نماينـد  آشـوت  . طلبي بود يي برضد جنگها گرايشة گرفت كه نشان نيز انجام مي

پارلمان و عضو حزب راه نوين ارمنستان با ناظم ايمانف معاون حـزب اسـتقالل ملـي    
شرط تأمين ه آذربايجان تلفني تماس گرفته و پيشنهاد يك ديدار را كرده و تأكيد نمود كه ب

سـپس  . باغ، تماميت ارضي آذربايجان را به رسميت خواهـد شـناخت   امنيت ارمنيان قره
آرزو عبداهللا يوا و آنايت باياندور  1993در سال   .يان در تفليس ديدار كردندايمانوف و بل
، به خاطر »مجلس شهروندي هلسينكي«هاي ملي آذربايجان و ارمنستان در  روساي كميته

گيـري از   باغ از طريـق بهـره   ي در خود توجهشان در راه برقراري صلح در قرهها فعاليت
سازمان ارتباطـات  . شدند» اوالف پالمه«صلح ة جايز ديپلماسي مردمي، موفق به دريافت

جهاني در آمريكـا بـا ترتيـب دادن مـذاكره و گفتگـو بـين روشـنفكران، انديشـمندان و         
ي مهمي براي از ها ي غيردولتي داراي مقاصد صلح جويانه براي دو طرف، گامها سازمان

ي باكو ها ولي دولت. برداشتها و ارمنيان  اعتمادي ايجاد شده ميان آذربايجاني بين بردن بي
  .روي خوش نشان ندادند ها و ايروان چندان به اين فعاليت



 461     بحران، مناقشه و جنگ 

 

ي اخير نظامي مورد انتقاد قـرار داد و در  ها خاطر شكسته بيگ را ب ايلچي
فـرار  ة خلـق، مسـئل  ة سي مركب از فعـالين سياسـي جبهـ   همان روز در اجال

كـه اكثـراً بـه نخجـوان     (جنـگ  ة روزافـزون نيروهـاي آذربايجـاني از جبهـ    
مطرح شده و حاضرين خواستار استعفاي رحيم قاضيف وزير ) گريختند مي

ة ولي حسينوف نمايند. دفاع آذربايجان و تجديد سازمان وزارت دفاع شدند
بـاغ اظهـار داشـت كـه تنهـا از رحـيم        گ در امور قرهبي تام االختيار ايلچي
   .گيرد قاضيف دستور مي

مهم سرسنگ  دره ادامه يافت و سد در اين ميان پيشروي ارمنيان در آغ
چند روز بعد نيز شهر هاترك .  بهمن به دست ارمنيان افتاد 28/ فوريه 17در 

مهـم  ة ه جـاد در نتيج. به تصرف ارمنيان درآمد ،دره از ديگر نقاط مهم آغ
دولت آذربايجان سعي كرد با . از كنترل نيروهاي آذري خارج شد ،دره آغ

احضار نيروهاي تازه نفس از ديگر نقاط آذربايجـان، دسـت بـه يـك ضـد      
دره و عسكران و مارتوني  يش در آغها حمله بزند ولي در هيچ يك از تالش

عسـكران،  ة براي عقب راندن نيروهاي ارمني موفـق نبـود و حتـي در جبهـ    
ة نيروهاي ارمني دست به پيشروي زده و با تسـخير شـهر خرامـورت، دامنـ    

   .جنگ را به اطراف آغدام گسترش دادند
كرد، رحيم  بيني مي اي را برعليه خود پيش بيگ كه وجود توطئه ايلچي

همواره در  ها داشته و بعد ها كه روابط مشكوكي با روس(قاضيف وزير دفاع 
را از كار بركنار كـرده و  ) ر دفاع روسيه ديده شدمعيت پاول گراچف وزي

اي منتشر كرده  او همچنين بيانيه. ژنرال داداش رضايف را جايگزين او كرد
و بر مجازات شديد كليه كساني كه ترك خدمت كرده بودند، تأكيد نموده 

بـه  . العاده اعالم كـرد  قبادلي، زنگالن و جبرائيل حالت فوقة و در سه منطق
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فرمانده نيروهاي آذري در   1بيگ، سرهنگ صورت حسينوف چيدستور ايل
 شتمام نيروها و تجهيزات تحت امرنيز سرهنگ حسينوف . باغ خلع شد قره

  . سراسري ارمنيان هموار كردة را از جبهه خارج كرده و زمينه را براي حمل
نيروهاي ارمني پيشروي خود را به ة درست چند روز بعد تهاجم گسترد

ارتباطي فرعي به ة هدف از اين تهاجم قطع جاد. آغاز كردند دره سمت آغ
بود كه ) شد باغ از كلبجر انجام مي آذربايجان بر قرهة آتش توپخان(كلبجر 

تصرف كلبجر كه در شمال الچين واقع شده  .قرار داشت ها در كنترل آذري
ه آورد ك اين امكان را فراهم مي ها آذرية بود، عالوه بر قطع آتش توپخان

نيروهاي آذري سعي كردند با آغاز يك  .داالن الچين از تهديد خارج شود
رشته عمليات نظامي در ديگر نقاط جبهه چون الچين و كراسنوسي يلسك 

زور  زنگهة و به ويژه قپان و گروس در منطق) در شمال شرقي مرز ارمنستان(
ر اطـراف  دره بكاهند ولي نبرد اصلي د آغة از فشار تهاجم ارمنيان در جبه

روز پنجـاه   5دره و با پيشروي تدريجي ارمنيان ادامه يافته و آنـان طـي    آغ
    2 .روستاي كلبجر را تصرف كردند

. ي ديپلماتيـك آغـاز شـد   هـا  طبق معمـول تـالش   ،ها با تشديد درگيري

                                                 
كـرد كـه سـالح را از مسـكو بـه ارتـش        صورت حسينوف قبالً به عنوان داللي عمل مـي .  1

سرهنگي نايل شد و هنگامي كه در ة درجه ب 1992ة او در ماه م. بيگ مي رساند ايلچي
رفتند، لقب  كندي پيش مي ي تحت فرمانش به سوي خانها يروتابستان و پاييز همان سال ن

قهرمان ملي آذربايجان را دريافت كرد در حالي كه اين لقب معموالً به افراد زنده اعطاء 
او سـقوط خوجـالي را   . خوجـالي بـود  ة او قبالً فرمانده نيروهاي آذري در جبهـ . شود نمي

دانست در حالي كه  خلق مية ريزان جبه هي سياسي مسئوالن و برنامها كاري ناشي از ندانم
  .مسئول اصلي سقوط خوجالي شناخته شد ،جنگة به اتهام خيانت در جبهخود 

. اسفند ده هزار نفر در ايروان برعليه دولت تظاهرات كردند 6روز  ها با وجود اين پيروزي.  2
هايريكيان در . اين تظاهرات با فراخواني حزب ملي به رهبري پريرور هايريكيان انجام شد

شـود و   اجتماع تظاهركنندگان اظهار داشت كه پتروسيان از نظر سياسي مرده تلقـي مـي  
دولت او را  ،ويژه داشناكه حزبش تصميم دارد تا با تشكيل ائتالف با احزاب مخالف ب

  .ساقط كند
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نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان در ديدار بـا علـي معصـوموف    
بـاغ جزيـي از خـاك     يـد كـرد كـه قـره    تأك ،كفيل نخست وزير آذربايجان

روسيه و آمريكا در ة كوزيروف و كريستوفر وزراي خارج. آذربايجان است
 26/ اسفند 7روز جمعه . ژنو طرفين را به ختم تهاجم نظامي دعوت كردند

در ايـن اجـالس كـه    . باغ در رم آغاز بكار كـرد  فوريه كنفرانس صلح قره
دگان دو كشور براي اولين بار بـا  روسيه سفيد در آن حضور نداشت، نماين

باغ در سـمت راسـت    نمايندگان آذري و ارمني قره. يكديگر گفتگو كردند
بدون اينكه نام و عنوان  ؛ي رئيس ايتاليايي اجالس نشسته بودندلماريو رافائل

هدف اصلي اين اجالس كه يك هفتـه بـه   . آنها روي ميز نوشته شده باشد
بس به مدت سه ماه  شهور شد، تضمين آتشم 120طول انجاميد و به اجالس 

  :شركت كنندگان در مورد سه نكته مهم مذاكراتي را انجام دادند. بود
 -2ي درگير در كنفرانس مينسك ها ـ اعضاي شركت كننده طرف1 

  ي ناظر صلحها شرايط نيرو -3  بس چگونگي ترتيبات آتش
ظران بـر  فعاليـت نـا  ة نحـو ة سرانجام پس از مـذاكرات بسـيار، در زمينـ   

بر اساس اين توافقات ناظران كنفرانس امنيت . بس توافقاتي حاصل شد آتش
 ،رياست يك سرهنگ فنالندي به نام هوفمانه بايست ب و همكاري اروپا مي

بـس نظـارت    اجراي آتـش ة باغ اعزام شده و بر نحو ماه به قره 6براي مدت 
يكـديگر گفتگـو   همزمان، نمايندگان روسيه و تركيه نيـز در ژنـو بـا    . كنند
. ارمنيان همچنان ادامه يافتة با وجود اين گفتگوها، حمالت گسترد. كردند
بيگ با احضار سفراي ايران، روسيه، تركيه، آمريكا، چـين، فرانسـه ،    ايلچي

جهاني درخواسـت  ة سودان، آلمان و عراق و سازمان ملل در باكو از جامع
فاصــله در سراســر بال. شــهر كلبجــر خبـر داد ة كمـك كــرده و از محاصـر  

كـاردار    هـا  بـا تشـديد درگيـري   . العـاده برقـرار شـد    آذربايجان حالت فـوق 
ارمنستان در تهران به وزارت خارجه احضار و درخواست ايران براي توقف 

  . جنگ ابالغ شد
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بـا   .شهر كلبجر سـقوط كـرد   1993آوريل  3/ 1372دين رفرو 14شنبه 
باغ و ارمنستان گشوده شده و  هيك راه ارتباطي ديگر ميان قر ،سقوط كلبجر

. باغ و ارمنسـتان بـه دسـت ارمنيـان افتـاد      بخش مهمي از حد فاصل بين قره
نيروهـاي ارمنـي بـود، نيروهـاي آذري تنهـا      ة هنگامي كه شهر در محاصـر 

با ايـن حـال مقامـات    . هزار نفر را از شهر تخليه كنند 40توانسته بودند كه 
هـزار نفـر را    60ملل در گنجه، تعـداد  كميسارياي عالي پناهندگان سازمان 

  1 .انـد، ذكـر كردنـد    دام افتـاده ه براي كساني كه در پشت خطوط ارمنيان بـ 
خانالر به كلبجر را كه تنها راه فـرار  ة نيروهاي ارمني سعي داشتند كه جاد

با سقوط كلبجر و همچنين احتمال  .باقيمانده اهالي كلبجر بود، تصرف كنند
بيگ از يلتسين و  ند كشتار غيرنظاميان در خوجالي، ايلچياي مان وقوع حادثه

آذربايجان . كلينتون رؤساي جمهور روسيه و آمريكا درخواست كمك كرد
در اعتـراض بـه اقـدامات    . شوراي امنيت شـد ة رسماً خواستار تشكيل جلس

كنفرانس اسالمي و  هاي رسمي از طرف ايران، آمريكا، ايتاليا، بيانيه ،ارمنيان
  . هاني اهل بيت صادر شدمجمع ج

اعضــاء و . در ايـن ميـان تركيـه حساســيت بسـياري از خـود نشـان داد      
ي آمريكا و فرانسه را آتش زده ها هواداران پان تركيست در استانبول پرچم

حكمـت چتـين فـوراً بـا كـوزيروف و      . بـاغ  و شعار دادند يا مـرگ يـا قـره   
فته و از كريستوفر كريستوفر همتايان روس و آمريكايي خود تلفني سخن گ

سـليمان دميـرل نيـز اظهـار داشـت كـه       . خواستار مداخله سريع آمريكا شد
مليت از ة روزنام. اند وار دست زده ارمنيان با تشويق فرانسه به عمليات ديوانه

                                                 
نمك بر ، ريختن ها و گوش ها داخل كردن سوزن به زبان، لبه توان ب از جنايات ارمنيان مي.  1

روي زخم، بريدن گوش، داغ كشيدن، سوزاندن در آب داغ، داغ كشيدن با سيگار، وارد 
ة وسـيل ه ، كشيدن دندان بها چاقو، كشيدن ناخنة كردن جراحت بر بدن اسيران به وسيل

و بستن به برق اشاره  ها ي قديمي، بريدن انگشت، زنده زنده سوزاندن، بريدن لبها كلبتين
  .كرد
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باش ارتش تركيه در مرز ارمنستان و بسته شدن راه ارتباطي ارمنستان  آماده
نيز تأكيد كرد كـه بايـد از مداخلـه    تورگوت اوزال . توسط تركيه خبر داد

او همزمان با اعزام ارتش چهاردهم . نظامي ترسيد و تركيه بايد آماده باشد
اي از  تواند نمونه باغ مي دخالت در جنگ قره«: تركيه به مرز ارمنستان گفت

 ».ايم جسارت ما باشد و ما وجود اين جسارت را در بحران قبرس نشان داده
تبليغاتي و جنجالي هنگامي كه موقع عمل فـرا رسـيد،   صرفنظر از اقدامات 

. دميرل تأكيد كرد كه تركيه به آذربايجان هليكـوپتر جنگـي نخواهـد داد   
ي هوايي خود ها را از مرز ها ارسال كليه كمك ،س از سقوط كلبجرپتركيه 

  .حال تعليق درآورده ب
كيل آوريل شوراي امنيت سازمان ملل تش 6/ دين رفرو 17روز سه شنبه 

آذربايجان معتقد بود كه وسعت عمليـات نظـامي اخيـر مسـتلزم     . جلسه داد
از سوي ديگر . عمليات نيروهايي بيشتر از حد متعارف و معمول بوده است

المللي نگران بودند، وجـود هرگونـه    مقامات ارمنستان كه از اعتراضات بين
در  ادعاي ارضي از طرف ارمنستان و همچنين وجود نيروهاي ايـن كشـور  

آنان با تأكيد بر اين امر كه اصوالً حد فاصل . را تكذيب كردند  ها درگيري
العبور بين كلبجر و ارمنستان فاقد هرگونه راه ارتباطي است  كوهستاني صعب

ضعيف نيروهاي مقابل مدعي بودند كه فقـط  ة و همچنين با اشاره به روحي
ة در آرزومانيان نمايندالكسان .باغ در اين عمليات شركت داشتند نيروهاي قره

باغ، عامل شروع  ارتش آذربايجان را در شمال قرهة تجاوز گسترد ،ارمنستان
  . عنوان كرد  ها درگيري

ة حمل«كه  ر داشته بودهااين در حالي بود كه وازگن مانوكيان قبالً اظ
باغ ممكن است به تسـريع حـل و فصـل سياسـي      آميز نيروهاي قره موفقيت
نظر نظامي جنبه پيشگيرانه ة عمليات كلبجر از نقط. جر شودباغ من قرهة مناقش

ادعـاي   ،ل پطرس غالي دبير كل سازمان مللابا اين ح ».و كامالً موجه بود
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 ،822ة بـا صـدور قطعنامـ    ارمنستان را رد كرد و شوراي امنيت سازمان ملل 
روهـاي  ينة كليـ ة تخلي«، خواستار ها ضمن ابراز نگراني از گسترش درگيري

  . شد »جانيآذرباة گر نواحي اشغال شديكلبجر و دة لگر از ناحياشغا
اگر چه در اين قطعنامه از متجاوز نامي به ميان نيامده بود ولي صـدور  

وزارت  1.باغ بود المللي بحران قره جديدي از بازتاب بينة قطعنامه آغاز مرحل
رئـيس  را رد كرده و رابرت كوچاريان  هبالفاصله قطعنام ،ارمنستانة خارج
اولين رئـيس   1994دسامبر  28در كه ( باغ حكومتي براي دفاع از قرهة كميت

كنـدي را بـراي    ، آمادگي خـان )باغ كوهستاني شد قرهة جمهور خودخواند
يونـان حمايـت   ة ويرجينيا ستودرو معاون وزيـر خارجـ  . مذاكره اعالم كرد

  .باغ اعالم كرد كامل كشورش را از قره
يي بـه رهبـران دو كشـور    هـا  تسين طي پيـام آوريل يل 9/ فروردين  20

ايـن پيشـنهاد بـه سـرعت بـا      . آمادگي خود را براي ميانجيگري اعالم كـرد 
 10/ فروردين  21روز . توجهي آذربايجان مواجه شد استقبال ارمنستان و بي

. مارتوني آغاز كردندة قابل توجهي را در منطقة آوريل نيروهاي ارمني حمل
راهي تركيه شد ولي دميرل  ،وزير امنيت آذربايجانهمان روز پناه حسينوف 

در ديدار با عباسوف معاون نخست وزير آذربايجان اظهار داشت كه تركيه 
عباسوف نيز در پاسخ، درخواست . قصد ندارد مسئله را به بن بست بكشاند

ة همانروز توفيق قاسموف وزيـر خارجـ  . كمك نظامي از تركيه را رد كرد
ازمان ملل با نمايندگان دائمي كشورهاي عضو سازمان آذربايجان در مقر س

به پيشنهاد سفير ايران قرار شد كـه  .  كنفرانس اسالمي ديدار و گفتگو كرد
   .يك گروه كاري براي پيگيري حوادث منطقه تشكيل شود

                                                 
  :ك.اين قطعنامه نة اهي درباربراي آگ.  1

  72آذر  14يكشنبه . كيهانة روزنام. شوراي امنيتة هاي تاز قطعنامه -
-Rasizada, Artur.” Birlashmish Millatlar Tashkilati Tahlukasizlik 
Shurasinin 822 Numrali Tarikhi Gatnama Hagginda”. Mokhalefat.Baku. 
23 May 1993. Se.2 
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. آوريل تورگوت اوزال وارد باكو شد 13/ فروردين  24روز سه شنبه 
ز كرد كه تركيه مانورهاي نظامي خود را در او با اين پيغام اين سفر را آغا

هدف  ،راديو دولتي انگليساما  اطراف مرزهاي ارمنستان افزايش خواهد داد
از برگزاري اين سفر را اطالع از گفتگوهاي بين آذربايجان و ايران عنـوان  

همان روز برگزاري مالقات نخست وزيران آذربايجان و ارمنسـتان بـه   . كرد
زال كه با تبليغات بسياري راهي باكو شده بود، در پايان سفر او. تعويق افتاد

  : خود اظهار داشت 
اگر آذربايجان . آذربايجان وارد جنگ شود تواند به نام ملت  تركيه نمي«

درصدد مطرح شدن به عنوان يك كشور بزرگ است، بايد خود وظيفه 
  ».دفاع از كشورش را برعهده گيرد

و، توفيق قاسموف و ژيرار ليپارتيان جداگانه همزمان با سفر اوزال به باك
آمريكا ديدار كرده و خواستار دخالت ة با كليفتن وارتن معاون وزيرخارج

آمريكا اطمينان ة آمريكا شدند ولي ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارج
ة روز يكشنبه جـان مارسـكا نماينـد   . داد كه آمريكا قصد ميانجيگري ندارد

تركيه از طريق سه عضو دائمي  ،را شد و در پي آنآمريكا وارد آنكاة ويژ
عنوان ه اي را مبني بر شناسايي ارمنستان ب شوراي امنيت، پيش نويس قطعنامه

گـووين در   متجاوز ارائه نمود ولي اين امر به دليل اوضاع بوسـني و هـرزه  
   .دستور كار قرار نگرفت

ار دخالـت  ي صلح، سفير آذربايجان در ايران خواسـت ها تالشة در ادام
تجـاوزات   ،بيـگ  رئيس جمهور ايران نيز طـي پيـامي بـه ايلچـي    . تهران شد

ارمنستان را محكوم كرده و خواستار خروج نيروهاي ارمني از مناطق اشغالي 
از اميدواري  ،بيگ در ديدار با دبيركل كنفرانس اسالمي در باكو ايلچي. شد

ي مشترك كشورهاي ها از طريق تالش ،باغ خود براي برقراري صلح در قره
ي صـلح در رم بـه شكسـت    هـا  در حـالي كـه تـالش   . اسالمي سخن گفـت 

نفره از ناظران كنفـرانس و امنيـت و همكـاري     10انجاميده بود، يك گروه 



 قره باغ نامه     468

 

  . اروپا به رياست سرهنگ هوفمان از مناطق جنگي آذربايجان ديدن كردند
و مناطق باغ  روز در قره 3آوريل به مدت  19/ فروردين 30از نيمه شب 
بـا پـاي    ،يك هيئت شش نفره از اين نـاظران . بس برقرار شد درگيري آتش
بـاغ   كندي رفته و مدت دو روز با رهبران ارمني قـره  دام به خان پياده از آغ

اين هيئت گزارش مذاكرات خود را به يـان الياسـون   . ديدار گفتگو كردند
او نيز خواستار . رئيس سوئدي كنفرانس امنيت و همكاري اروپا ارسال كرد

 26/ ارديبهشـت  6اجـالس  اين . باغ شد تشكيل اجالس اضطراري صلح قره
آمريكـا و كانـادا در پـراگ     وكشور عضو كنفرانس  17آوريل با شركت 

  .تاشدنمهمي ة تشكيل شد ولي هيچ نتيج
  

  دام سقوط آغ
باغ نسبت به قبل انعطاف ناپذير  با وجود سقوط كلبجر، لحن ارمنيان قره

اقداماتي را در جهـت تعـويض    ،باغ طولي نكشيد كه مقامات قره. دشده بو
هـاي جديـد    در شناسـنامه . اتومبيـل اهـالي آغـاز كردنـد    ة شناسنامه و شمار

دانشـگاه  (اولين دانشـگاه دولتـي  . حك شده بود» باغ جمهوري قره«عالمت 
اي از دانشگاه ايروان كه هيئت علمي  كندي به عنوان شعبه تربيت معلم خان

   .باغ افتتاح شد در قره) از ارمنستان تأمين مي شدآن 
مرگ تورگوت اوزال رئيس جمهور تركيه موجب شد تا  ،در اين زمان

براي شركت در مراسم تشييع جنـازه بـه تركيـه     ،رؤساي جمهور دو كشور
بيگ و پتروسـيان بـا    آوريل ايلچي 21/ ارديبهشت 11چهارشنبه . سفر كنند

لئونيد كراوچوك رؤساي جمهور گرجستان و  حضور ادوارد شوارد نادزه،
در پايان گفتگوها اعالم  1.اوكراين و حكمت چتين با يكديگر ديدار كردند

اند تا مشتركاً براي صـلح و ثبـات در منطقـه     كشور موافقت كرده 5شد كه 
                                                 

المنـافع در   ر اعتراض به تجاوزات ارمنستان با تشكيل اجالس سران مشترككراوچوك د.  1
  .ايروان مخالفت كرده بود
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ــد ــرايط   بيــگ اظهــار داشــت كــه احســاس مــي   ايلچــي. عمــل كنن ــد ش كن
  . پديد آمده است هبه مناقش اي براي پايان بخشيدن اميدواركننده

اين سـفر  . آوريل وفا قليف عازم انگليس شد 24/ ارديبهشت  14شنبه 
اي از يك تالش بود كه مقامات آذري سعي داشتند از امتيازات نفتي  جنبه

باغ استفاده  براي ترغيب كشورهاي غربي براي دخالت مستمر در بحران قره
اي بـه   يتيش پتروليـوم طـي نامـه   قبالً جان براون سرپرست شركت بـر . كنند
به زودي با اعتراف مقامـات  . با آذربايجان همدردي كرده بود ،بيگ ايلچي

آذري مشخص شد كه اين حربه كارساز نبوده و غرب بـه ويـژه انگلـيس،    
  .اند آذربايجان را بازي داده

آمريكا به وزارت ة ارديبهشت يادداشت رسمي وزارت خارج 17روز 
در اين يادداشت عنوان شده بود كه ايـاالت  . سليم شدآذربايجان تة خارج

همچنين بـر  . روزه است 3بس  تالش براي تمديد آتشة متحده طرفدار ادام
درخواست فوري خروج تمامي نيروهاي غير بومي ارمني از بخش كلبجـر  

طـي پيـامي بـه     ،همان روز فرانسوا ميتران رئيس جمهور فرانسـه . تأكيد شد
ة وزراي خارجـ . روج نيروهاي ارمني از كلبجر شـد بيگ خواستار خ ايلچي

مبنـي بـر    ،سياسي سـازمان ة كميت ة كنفرانس اسالمي پيش از موعد، مصوب
   .محكوميت ارمنستان را تصويب كردند

آمريكا و تركيه با يلتسين ة ارديبهشت فرستادگان ويژ 9روز پنج شنبه 
صلحي سه جانبه طرح ة اين مذاكرات به ارائ. در مسكو به گفتگو پرداختند

طـرح صـلح سـه    . شـد  انجاميد كه تخليه قبل از آغاز مذاكرات تضمين مي
اي كه از طرف آمريكا، تركيه و روسيه تهيه شده بود، شامل برقراري  جانبه
آذربايجان . ارديبهشت و آغاز مذاكرات تا دو ماه ديگر بود 16بس تا  آتش

شـروط بـر اينكـه    بس موافقت كرد م با درخواست مسكو براي تمديد آتش
ارمنستان پذيرش طرح صـلح سـه گانـه را منـوط بـه      اما  كلبجر تخليه شود
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استقرار ناظران بين المللي در منطقه كرده و شاه نظريـان از عـدم همسـويي    
گانه،  با شكست طرح صلح سه .باغ سخن گفت طرح صلح با منافع مردم قره

بـا  . كندي شـد  ي خانباغ راه كازيميروف براي گفتگو با مقامات ارمني قره
بيگ آمادگي خود را براي اعطاي خودفرماني  مذاكرات، ايلچية آغاز دوبار

  . باغ اعالم كرد به قره
چند روز بعد نيز دادگاه عالي آذربايجان شش نظامي روس را به اتهام 

نفر را به اعدام و نفر  5جاسوسي و خرابكاري در اين كشور مجرم دانسته و 
بيگ اظهار داشت كه اين  بس محكوم كرد ولي ايلچيسال ح 15ششم را به 

بـا پيشـرفت    .انـد و بـه احتمـال قـوي آزاد خواهنـد شـد       افراد گول خـورده 
بـاغ در نزديكـي فضـولي بـا نماينـدگان       مذاكرات قرار شد تا نمايندگان قره

دولت آذربايجان ديدار كرده و زنان و اطفال خردسال ساكن كلبجر را كه 
مه  13/ ارديبهشت  24روز جمعه . ويل دولت باكو دهنداسير شده بودند، تح

تـالبوت  (مذاكراتي در مسكو با شركت نمايندگان تركيه، روسيه و آمريكا 
اما  آغاز شد) پناه حسينوف(، ارمنستان و آذربايجان )وزير خارجه ة نمايند

بـس برقـرار شـده از ميـان رفــت و      آتــش. سـرعت بـه شكسـت انجاميـد    ه بـ 
  .بس متهم كردند نستان يكديگر را به نقض آتشآذربايجان و ارم

تهاجم شديدي را  ،مه نيروهاي ارمني 23/ خرداد 2از صبح روز يكشنبه 
ــد  بـر شــهر آغ  بســي نيـز كــه دو روز بعـد از طــرف     آتـش . دام آغـاز كردن

با ايـن حـال تـالش بـراي     . بيگ اعالم شده بود، به سرعت نقض شد ايلچي
ة نيلس هوك وزير خارج. فته شدررگاز س ،حمايت از طرح صلح سه گانه

اقتصادي اروپا ة اعالم كرد كه جامع ،اروپاة اي جامع دانمارك و رئيس دوره
نفوذ خـود بـر نيروهـاي ارمنـي     ة از دولت ارمنستان خواسته است تا از كلي

. براي وادار كردن آنها به خروج از خاك آذربايجان اسـتفاده كنـد   ،باغ قره
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   1.ز طرح صلح سه جانبه تأكيد كردوي بر حمايت اين جامعه ا
اد دخـر  8/ مـه  29نيروهاي ارمنـي بايـد از    ،بر اساس طرح صلح جديد

خـرداد ادامـه مـي     14/ ژوئـن  3خروج از كلبجر را آغاز كرده و آن را تـا  
روزه براي ايجاد زمينه  60بس  خرداد نيز يك آتش 11/ از اول ژوئن. دادند

ت و تسـهيل در امضـاء طـرح برقـرار     اي امنيرشو 822ة براي اجراي قطعنام
خروج نيروهاي ارمني بايد به تأييد ناظرين كنفرانس امنيت و همكاري . شود

ژوئن در ژنو آغـاز شـده و    10تا  6گفتگوهاي صلح بايستي از . اروپا برسد
ــن  15اسـناد رسـمي موافقــت احتمـالي     ــه امضـاء برســد   26/ ژوئ  .خـرداد ب

اظهار داشت كه نيروهاي ارمني  ،ر مسكويلتسين د باپتروسيان پس از ديدار 
 822ة بـس را طبـق قطعنامـ    نشيني كرده و ارمنستان آتش از آذربايجان عقب

  . شوراي امنيت رعايت خواهد كرد
مه دو كشور ارمنستان و آذربايجان رسماً  26/ خرداد 5روز چهارشنبه 

اشت با اين حال رابرت كوچاريان اظهار د. با اين طرح صلح موافقت كردند
حزب داشناك نيز . كند باغ را تامين نمي كه اين طرح صلح امنيت مردم قره

تفاوتي نسبت  پتروسيان را به علت موافقت با اين طرح صلح به خيانت و بي

                                                 
موضع رسمي دولتش را چنين  ،آمريكاة ويژة ژوئن جان مارسكا نمايند 1/ اددخر 11روز .  1

استقرار سربازان آمريكايي در خاك شوروي در حال حاضر حساسيت زيادي « :بيان كرد
المللـي اسـت و    بس استقرار نيروهـاي بـين   بهترين راه براي برقراري آتش. دكن ايجاد مي

سازمان امنيت و همكاري اروپا از ابتداي شروع اختالفات دو كشور ابتكار را در دست 
ما از آغاز براين عقيده بوديم كه بايد به جاي اينكه مذاكرات توسـط يـك كشـور    . دارد

يك گروه  ،در مرحله اول طرح صلح. انجام گيردالملي  مستقل دنبال شود؛ به صورت بين
كوچك كارشناسي رفع موضوع به منطقه خواهد رفت و در مرحله دوم كه يك يا دو هفته 

احتمـال  . بعد اجرا خواهد شد، يك گروه نظارت رسمي در منطقه مسـتقر خواهـد شـد   
روسـيه   ي طرفين اكثـراً سـاخت  ها دليل اينكه سالحه ب. شركت نيروهاي تركيه بعيد است

پذيرد كـه   امريكا مي. است، ممكن است تعدادي از ناظران روسي به اين گروه بپيوندند
ا  ايران به خاطر هم مرز بودن با هر دو كشور درگير منافعي دارد ي ها ايران ابتدا در تالشام

  ».سازمان امنيت و همكاري اروپا شركت نداشته استة ميانجيگران
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همچنين .  العاده فراخواند ي متهم كرده و پارلمان را به نشست فوقبه منافع ملّ
تظـاهرات پرداختـه و    در ايـروان بـه   ،هزار نفر به دعـوت ايـن حـزب    ها ده

بركناري سرهنگ صورت  .ي صلح شدندها خواستار خروج تركيه از تالش
كه به خروج واحدهاي وي از جبهه و در نتيجه  709حسينوف فرمانده هنگ 

با . زمينه را براي مخالفت او با دولت فراهم نمود ،سقوط كلبجر انجاميده بود
ي لشـكر  هـا  پادگـان  اين هنگ كه در داخل ،شكست طرح صلح سه جانبه

روسيه در گنجه مستقر شده بود، به شهر يوالخ حمله  104هوابرد پياده نظام 
  . سوي شهر گنجه حركت كردنده كرده و پس از تصرف آنجا ب

ي مسـلح تحـت فرمـان    هـا  خرداد نيـرو  13/ ژوئن 4صبح روز  9ساعت 
روز قبالً در  1 .در گنجه با نيروهاي دولتي درگير شدند ،سرهنگ حسينوف

روسيه اعالم كرده بود كه كار خروج از آذربايجان  104مه لشكر هوابرد  24
اين عقب نشيني كه يك سال زودتر از موعد مقرر . را به پايان خواهد رساند

 ژوئن 6روز  .طور جالبي با شورش پادگان گنجه مقارن شده شد، ب انجام مي
ر دگمه آبي در حالي كه كت و شلوار چها خرداد سرهنگ حسينوف 16 /

اي در دست داشت، به افـرادش   رنگ برتن كرده و يك سالح كمري نقره
بـه  » خائنين كثيـف بـاكو  «گفت كه آنها در مبارزه براي رهانيدن كشور از 

   .برونداند و بايد هرچه سريعتر به سوي باكو  نخستين پيروزيشان دست يافته
كه بر  در اين حال طرح صلح ديگري از طرف گروه مينسك مطرح شد

خرداد از آذربايجان  30خرداد تا  28بايست نيروهاي ارمني از  اساس آن مي
ايـن  . شـد  روزه برقـرار مـي   60بس  خرداد يك آتش 28خارج شده و روز 

. ژوئن مورد موافقت آذربايجان قرار گرفت 11/ خرداد 21طرح روز جمعه 

                                                 
. بيگ از پتروسيان خواسته است تا اقدام بـه حملـه كنـد    يلچيكرد كه ا حسينوف ادعا مي.  1

همانطور كه وقتي مردم در ايروان اجتماع كرده و خواسـتار بركنـاري پتروسـيان بودنـد،     
بيگ به او كمك كرد و چند بخش از آذربايجان را به نيروهاي ارمنستان واگذار كرد  ايلچي

  .يش يابدتا او در مقام خود باقي مانده و مجبوبيتش افزا
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ة رجـ اسناد اين طرح صلح كه از طرف وفاقليف وزير مشـاور در امـور خا  
بـاغ امضـاء شـده بـود،      آذري قرهة آذربايجان و نظامي بهمنوف رهبر جامع

بـا ايـن حـال    . آذربايجان در مسكو تسليم سفارت ايتاليا شدة توسط نمايند
والتر شونيا سفير . باغ از امضاي طرح صلح امتناع كردند رهبران ارمنيان قره

را » ديوانگـاني «انديش خواست تا جلوي  از ارمنيان درست ،روسيه در باكو
كوشند از اوضاع نابسامان آذربايجان سوءاستفاده كرده و در مناطق  كه مي

مناقشه برتري كسب كنند، بگيرند زيرا اين برتري موقتي است و به هيچكس 
  . مينسك را عقيم گذاردة اجازه داده نخواهد شد كه برنام

ح صلح باغ از امضاي طر خودداري يوگني پتروسيان رئيس پارلمان قره
لئـون ترپتروسـيان بالفاصـله راهـي     . به اسـتعفاي او انجاميـد   ،گروه مينسك

كندي شد و پس از دو روز اقامت در آنجا سرانجام توانسـت مقامـات    خان
با اين حال كارن بابوريـان  . باغ را وادار به پذيرش اين طرح صلح نمايد قره

بـاغ طـرح صـلح     باغ در ايروان اعالم كرد كـه قـره   رئيس جديد پارلمان قره
اين به معنـاي خـروج   اما  كنفرانس امنيت و همكاري اروپا را پذيرفته است

نيروهـاي تحـت فرمـان    ة همزمـان بـا حملـ    .نيروهاي ارمني از كلبجر نيسـت 
 50تـا   4سرهنگ حسينوف به باكو، نيروهاي ارمنـي در تهـاجمي بـا خـط     

 ،دره آغة هـ همچنـين در جب . دام رسيدند كيلومتري شهر آغ 3كيلومتري به 
كيلومتر  45كوپتر تا  دستگاه تانك و خودروي زرهي و هلي ها ارمنيان با ده

بيـگ از بـاكو موجـب     فـرار ايلچـي  . در خاك آذربايجان پيشـروي كردنـد  
   1 .تشديد حمالت ارمنيان شد

                                                 
او در . ردكـ  مـي كي نخجوان زندگي لَبعد از بركناري از قدرت در روستاي كَ بيگ ايلچي.  1

نوشته و در ان شـرايط زمـان   » استقالل، كوشش دوباره«كتابچه اي با نام  1993دسامبر 
اين كتابچه حاوي مطالب بسيار ارزشـمندي بـراي   . زمامداري خود را توضيح داده است

ايلچي . مت وي است ولي متاسفانه تاكنون به فارسي ترجمه نشده استتحليل دوران حكو
تغييـر قـدرت در بـاكو و    ة براي آگاهي بيشـتر دربـار   .شتذدرگ م  2000در سال  بيگ

  :ك.دام ن همچنين سقوط آغ
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آذربايجان با انتشـار  ة ژوئن وزارت خارج 16/ خرداد 26روز سه شنبه 
كنفرانس امنيت و همكاري اروپـا درخواسـت   از شوراي امنيت و  ،اي بيانيه

ي صلح مجامع ها توجهي به مصوبات و تالش خاطر بيه كرد تا ارمنستان را ب
در ايـروان در ديـدار بـا     1احمد سبحاني كاردار ايران. جهاني مجازات كند

از ارمنسـتان   ،گاغيك هارتونيـان و آشـوت منوچهريـان و ژيـرار ليپارتيـان     
حوالت داخلي آذربايجـان از خـود خويشـتنداري    خواست تا در رابطه با ت

بـاغ   مقامات ارمني قول دادند كه اعتراض ايران را به اطالع قـره . نشان دهند
                                                                                                

پايان يك سـال  . 72خـرداد   22شنبه . ابرارة روزنام. بيگ گنجه پايان روياهاي ايلچي -
خـرداد   29شـنبه  . جمهوري اسالمية روزنام. ق در آذربايجانخلة حاكميت متزلزل جبه

نشـريه   .جمهوري آذربايجان از آن چه كسي است؟ة آيند. زارع شاهمرسي، پرويز. 72
  1372مرداد  2. اميد زنجان

-“  Agadamin Ishgalindan Bir Il Kechir”.Rezaieva.Azadlig.Baku. 
23 Julay 1994. Se.3 
-“  Agdam Khianatin Gurbani Oldu Pas Khianatkar Kimdir”. Ali 
Asgar Behbudi. Mokhalefat. 12 August 1993.Se.3 

عليف در مارس . ي حيدرعليف بودندها مقامات ايراني در اين زمان به دقت مراقب فعاليت . 1
در ماه ژوئن نيز علي الريجاني وزير فرهنگ و ارشـاد  . دو بار به تهران سفر كرد 1993

به محض رسيدن عليف به قدرت در باكو و سرنگوني . ن به آذربايجان رفتاسالمي ايرا
اين سفر بالفاصله انجام شده و . بيگ، او از واليتي براي ديدار از باكو دعوت كرد ايلچي
هاشمي رفسنجاني رئيس  1994در اكتبر . روابط دو جانبه امضاء شدة اي در زمين نامه تفاهم

در ماه اوت . عليف دوباره به ايران آمد 1994و در ژوئن جمهور ايران به باكو سفر كرد 
، كنسرسيوم نفتي »قرارداد قرن«در پي امضاء  1994در ماه سپتامبر . واليتي به باكو سفر كرد

در مـاه  . با هدف استخراج نفت از سه ميدان نفتي در كنار ساحل آذربايجان ايجاد شد
از سهام كنسرسيوم نفتي به شركت ملي نفت % 5نوامبر ايران و آذربايجان توافق كردند كه 

بدين ترتيب ايران يك چهارم از سهم بيست درصدي آذربايجان را به . ايران واگذار شود
ديري نگذشت كه عليف بـر تحـوالت جنـگ    . ميليون دالر خريداري كرد 300-350مبلغ 
ليـف بـا   بـه زودي ع . باغ تسلط يافته و با مقامات مسكو به توافقهاي زيادي رسـيد  قره

 1995مخالفت آمريكا در مورد عضويت ايران در كنسرسيوم همصدا شده و در ماه آوريل 
به دنبال آن سردي روابط و كاهش صـادرات ايـران بـه    . ايران از كنسرسيوم اخراج شد

. آذربايجان، نشانگر اين نكته بود كه ماه عسل عليف با مقامات ايراني پايان يافته است
كامليـا  ة ترجم. جنوبي شوروي سابقة ايران و حوز. زيگ، ادموندهر: ك.براي آگاهي ن
  62ص . تهران . 1375. وزارت خارجه  . احتشامي اكبري
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   .طلب بودند برسانند ولي تشديد حمالت ارمنيان نشان داد كه آنها فرصت
دام،  ژوئن در پي حمـالت سـنگين ارمنيـان بـه آغ     19/ خرداد 29شنبه 

بـرد،   دام بسـر مـي   پارلمان آذربايجان كه در شهر آغ تامرالن قارايف معاون
طي تماس تلفني با سرهنگ حسينوف خواستار اعزام سريع نيروهاي كمكي 

عصر همان روز نيروهاي كمكي از راه رسيدند و ارمنيان وادار . دام شد به آغ
اي در  اقتصـادي اروپـا بـا انتشـار بيانيـه     ة جامعـ . به عقب نشيني موقت شدند

باغ هشدار داد تا از انجام عمليات جديد خودداري  ه ارمنيان قرهب ،بروكسل
درآمد و  اندام به تصرف ارمني آغ 1993ژوئن  27/ 1372تير  7دوشنبه . كند
  .ارتباط را قطع كردند ،دره دام به آغ آغة ان با تصرف جادآن

  
  شوراي امنيت  853ة قطعنام

گ تنها محدود به نشانگرآن بود كه جن ،دام توسط ارمنيان تصرف آغ
دام  آغ. شـود  باغ و ارمنسـتان ماننـد الچـين نمـي     باغ و يا مناطق ميان قره قره
ارتش ة مركز فرماندهي نيروهاي آذري بود و از آنجا توپخان ومهم  يشهر

در اين زمـان  . داد كندي را مورد گلوله باران قرار مي آذربايجان، شهر خان
و رسيدن حيدرعليف بـه قـدرت    بيگ با فرار ايلچي ،جنگ قدرت در باكو

نظر مقامات تهران  ،او در اين زمان با سفرهاي متعدد به ايران. فروكش كرد
در . بيگ تبديل شـده بـود   خود جلب كرده و به جانشيني براي ايلچيه را ب

به طور مرتب و از طريق شـورش سـرهنگ حسـينوف     ،نهايت نيز اين كار
 .ري آذربايجان برگزيده شـد صورت حسينوف نيز به نخست وزي. انجام شد

. المللـي بـدنبال آورد   اعتراضات متعددي را در صـحنه بـين   ،دام تصرف آغ
خواهـان   ،حيدر عليف در ديـدار بـا سـفرا و نماينـدگان خـارجي در بـاكو      

خاطر تجاوز به خاك جمهوري آذربايجان و اجراي ه محكوميت ارمنستان ب
وكس آذربايجـان و  رهبـر مسـيحيان ارتـد   . سريع طرح صلح سه جانبه شـد 

خاخام بوريس وانيگوليت رهبر يهوديان اين كشور در سفر بـه واشـنگتن،   
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ادوارد واكر سـفير آمريكـا در سـازمان    . دندرمحكوم ك را نت ارمنياااقدام
دام به منظور  را مبني بر اينكه حمالت آنها و تصرف آغ انملل، ادعاي ارمني

   .دفاع صورت گرفته، غيرقابل قبول دانست
خط ة سرهنگ حسينوف قول داد كه عازم منطق ،تغيير قدرت در باكوبا 

بـه نبـرد    ،گيري شهرها و روستاهاي تحت اشـغال  مقدم شده و از راه بازپس
ــز كـه در پـي فـرار ايلچـي     . بـاغ پايـان دهـد    قـره  ة بيــگ ادار حيـدرعليف ني

سـال را   26تـا   18مردان ة آذربايجان را برعهده گرفته بود، طي فرماني كلي
در  ،نيروهاي آذرية نخستين حمل. باغ احضار كرد ي حضور در نبرد قرهبرا

باغ آغاز شد كه به اعتراف فرماندهان  هادروت در جنوب شرقي قرهة منطق
آنان به ة آزادي چند روستا و تلفات سنگين بر ارمنيان و حمل موجب  ،ارمني

د تـا  در اين ميان فرصتي پيش آمـ  .شد) باغ جنوب قره(فضولي و جبرائيل 
ورود يك هيئت از . رؤساي جمهور دو كشور در آنكارا با هم ديدار كنند

طرف كنفرانس امنيت و همكاري اروپا موجب گرديد كه با توافق طرفين 
حسينوف نيز تأكيـد نمـود كـه بـاكو     . ساعته برقرار شود 48بس  يك آتش

مـا  «: وي گفـت . ي مسالمت آميـز اسـت  ها خواستار حل مناقشه از طريق راه
بايد دشمن ارمنيان باشيم و در صورت عدم حصول توافق ميان دو كشور، ن

   ».نسل جوان ما را نخواهد بخشيد
ي ها نيروة ژوئيه حمل 4/ تير 12صبح روز يكشنبه  6با اين وجود ساعت 

تعداد  ،مقامات سازمان ملل. دام آغاز شد ارمني براي تصرف كامل شهر آغ
از شـهر   هـا  ر تخمين زدند و خبرگـزاري هزار نف 44مردم گريزان از شهر را 

ماريو رافائللي كه قرار بود روز دوشنبه . دام به عنوان شهر ارواح نام بردند آغ
ژوئيـه ايـن سـفر را     10/تير 19ژوئيه به باكو سفر كند، روز شنبه  5/ تير 14

ة طرح صلحي مبني بر اجـراي قطعنامـ  ة ن سفر، ارائيهدف او از ا. انجام داد
 600نسـك و اسـتقرار   يت، برگزاري كنفـرانس صـلح در م  يمنشوراي ا 822
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طبق اين طرح صلح ناظران بين المللي در . باغ بود روي پاسدار صلح در قرهين
او . كردند كلبجر استقرار يافته و بر خروج نيروهاي ارمني از آنجا نظارت مي

. دژوئيه وارد ايروان ش 13/تير 22پس از مذاكره با مقامات آذري، سه شنبه 
  : همزمان واهان پاپازيان در تلويزيون ارمنستان اعالم كرد

است و اين منطقه در آينـده    باغ تغيير نكرده سياست ما در قبال قره«
ة زمان مذاكره پيرامون مسئل. نيز جزيي از ارمنستان باقي خواهد ماند

ـ باغ فرا رسيده است و ارمنيان بـه دن  قره ـا  ال پيـروزي ب ي اخيـر در  ه
  ».اند موقعيت مناسبي در مذاكرات صلح برخوردار شده ها از جبهه

ي رافائللي، رهبران دو كشور موافقت كردند تـا طـرح   ها در پي تالش
 24صلح سه جانبه با يك ماه تأخير اجـرا شـود و نيروهـاي ارمنـي از روز     

رافائللي براي آگاهي از موضع رهبران . ژوئيه از كلبجر خارج شوند 15/تير
دام رفت تـا از آنجـا از راه زمينـي بـه      با هيئتي از باكو به آغباغ،  ارمني قره

كنـدي   هنگامي كه رافائللي خود را براي حركت بـه خـان  . كندي برود خان
كرد، ارمنيان به او اطالع دادند كه به علت مين گذاري جـاده، او   آماده مي

ايروان و ي از راه لآنان پيشنهاد كردند كه رافائل. كندي برود تواند به خان نمي
آنان حتي با مسير فضولي بـه خـان كنـدي نيـز     . الچين به خان كندي برود

به باكو بازگشت و تا ديروقت به مذاكره با حيـدر   يلرافائل. مخالفت كردند
آنان هر دو متفق القـول بودنـد كـه مقامـات ارمنـي عمـداً       . عليف پرداخت
بـرداري   بهـره اند تا از اين موضـوع نيـز    گذاري را پيش كشيده موضوع مين

  . كنند
اي مبني بر عدم تأمين امنيت از طرف ارمنيـان   درنگ بيانيه رافائللي بي

ي از طريق تفليس به لرافائللي و عليف موافقت كردند كه رافائل. منتشر كرد
صبح روز بعد با هليكوپتر راهي تفليس رافائللي . دام و خان كندي برود آغ

دام او با فرماندار اين شهر گفتگو  ر آغد. كندي شود شد تا از آنجا عازم خان
ــه  هـا  خســارات حمـالت ارمنـي   ،دام در ايـن ديـدار   فرمانـدار آغ . كـرد    را ب
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عصـر  . بـس كـرده بودنـد    طرفين آتـش  ،براي انجام سفر او .اطالع او رساند
كندي شد و به مذاكراتي بي حاصل با مقامات ارمني  همان روز او وارد خان

باغ انتقادات خود را در سـه بنـد تسـليم     ارمني قرهمقامات . باغ پرداخت قره
با شكست . اساس تشخيص داد رافائللي دو بند از آنها را بي. رافائللي كردند

، او به باكو بازگشت درحالي كه قرار بود به سرعت براي ماموريت رافائلي
طـرفين  طـولي نكشـيدكه   . اجراي مقدمات طرح صلح راهي رومـاني شـود  

بس متهم كرده و حمالت شديد نيروهاي ارمني از  آتش يكديگر را به نقض
  .سر گرفته شد

رافائللي و عليف يك كنفرانس مطبوعاتي مشـترك در   هژوئي 14روز 
در اين كنفرانس رافائللي بر دروغ بودن ادعاي ارمنيـان  . باكو ترتيب دادند

نسبت بـه   (دام  ي آغها گذاري تأكيد كرده و از وضعيت ويراني مبني بر مين
رافائللي اعالم كـرد  . اظهار تأسف كرد) سال پيش كه او آنجا را ديده بود

پيشنهادات جديد را رسماً از مقامـات خـان كنـدي اسـتعالم     ة كه بايد مسئل
او اظهار داشت كـه بـه زودي اعضـاي    . نموده و پاسخ رسمي دريافت كند

گروه مينسك و كنفرانس امنيت و همكاري اروپا در ويـن تشـكيل جلسـه    
  . هند دادخوا

عليف نيز در سخناني از عدم تحرك گروه مينسك و كنفرانس امنيت 
با اينحال او  اذعان . باغ اظهار تأسف كرد قرهة و همكاري اروپا در حل مسئل

شـوراي امنيـت نهادهـاي يـاد شـده       822ة داشت كه پس از صدور قطعنامـ 
منـي  عليف موضوع ترديد مقامـات ار . اند تحرك خوبي از خود نشان داده

را كه قرار بود وارد كلبجر (ي نيروهاي آذربايجاني ها باغ در نوع سالح قره
او شديداً تأكيد كرد كه او همه مساعي خود را در . اهميت دانست بي) شوند
ي بـا مهـارت   ها و نيرنگ  حيله«باغ بكاربرده و هدف از تمام اين  قرهة مسئل

رافـائللي از تعويـق چنـد    او اظهار تعجب كرد كه . داند را مي »سنجيده شده
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مذاكرات سخن به ميان آورده، ولي برنامه نووستي تلويزيون روسـيه  ة روز
  . شب قبل از تعويق يكماهه خبر داده است

بدين ترتيب مشخص شد كه هنوز مسائلي ميان مسكو و عليف وجود 
بـاغ   داشته و او به خوبي متوجه منشأ و هدف اصلي ادعاهـاي مقامـات قـره   

ة ژوئيه سـرگئي ياسترژمبسـكي سـخنگوي وزارت خارجـ     17/تير 26. است
شوراي  822ة باغ بر پايه قطعنام قرهة خواستار حل و فصل سريع مسئل ،روسيه

ي درگير با طرح گروه مينسك شد و تأكيد كرد ها امنيت و موافقت طرف
تاريخ اجراي طرح گروه  ،كه مسكو معتقد است بايستي در چند روز آينده

روز بعد عليف با ريچارد مايس و آلتان قهرمان اوغلو . مينسك مشخص شود
  .سفيران آمريكا و تركيه در باكو ديدار كرد

دام  وارد شـهر آغ  ،ژوئيه نيروهاي ارمنـي از سـه جبهـه    22/تير 31روز 
يافـت، بنـا بـه اعـالم وزارت دفـاع       در نبرد سـنگيني كـه شـدت مـي    . شدند

عالوه بر آن . ر شركت داشتندتمام افراد تيپ دوم ارتش اين كشو ،ارمنستان
ارمنستان نيز به اين محل انتقال يافته ة چهار هنگ پياده و دو گردان توپخان

ژوئيـه   22/ 1372نيروهاي ارمني موفق شدند در روز جمعه اول مـرداد  . بود
عصر همان روز نيز آنها . دام را به تصرف كامل خود درآورند شهر آغ 1993

ارتبـاط   ،فضولي در جنوب غربي آذربايجـان با به محاصره درآوردن شهر 
هدف نيروهاي ارمنـي ايـن   . اي ميان فضولي و جبرائيل را قطع كردند جاده

مارتوني ة دو شهري كه منطق ،بود كه در صورت تصرف فضولي و جبرائيل
كردنـد و آخـرين روسـتاهاي اسـتراتژيك شـمال       و هادروت را تهديد مـي 

آنان قصد داشتند . بود، به چنگ آورند ها باغ را كه هنوز دردست آذري قره
نشين شاهوميان و گوتاشن را كه سال پيش از دست داده بودند،  مناطق ارمني

  .كيلومتري فضولي پيش رفتند 2بازپس گيرند و عليرغم اعتراضات تا 
تجاوزات ارمنستان را  ،هاي رسمي ايران، آمريكا و روسيه با انتشار بيانيه
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روسيه آمده بود كـه ارمنسـتان بـا    ة وزارت خارجة در بياني. محكوم كردند
باغ قـرار نـدارد، هشـدارهاي روسـيه و سـاير       دام كه در قره تصرف شهر آغ

بين الملل را در مورد لزوم برقراري آرامش در منطقه ناديده ة اعضاي جامع
بس برقرار شده در روز دوشنبه  زماني كه ارمنيان مغرورانه آتش. گرفته است

ژوئيه شوراي  29/ مرداد 7روز پنج شنبه  .ئيه را نقض كردندژو 26/مرداد 4
فوري، قطعي و خروج «خواستار  853 ة امنيت سازمان ملل با صدور قطعنام

گر مناطق تحت اشغال جمهوري يو ددام  آغة روهاي اشغالگر از ناحييكامل ن
   .شد »جانيآذربا

در  ،بـاغ  ژوئيه دور چهارم مذاكرات صلح قره 30/ مرداد  8روز جمعه 
اوت به پايان  3/مرداد 12بس كه روز سه شنبه  آتشة رم آغاز شد و موافقتنام

باغ خواستار حضور  اگرچه مقامات قره. رسيد، با توافق طرفين تمديد شد مي
ي ها ي سازمان ملل براي فرستادن هيئتها المللي بودند ولي تالش ناظران بين

سـرعت از  ه برقـرار شـده بـ   بـس   رساني به فضولي ناكام ماند و آتش كمك
ارمنستان تأكيد ة ژيرار ليپارتيان معاون وزير خارج. طرف ارمنيان نقض شد

. اي جـز ايـن نـدارد    كرد كه ارمنستان براي رسيدن بـه اهـداف خـود چـاره    
  : ساموئل بابايان از فرماندهان ارشد ارمني اعالم كرد

نكند، وضـع   در صورتي كه آذربايجان مذاكرات بلندپايه با ما را آغاز«
باغ آماده است عليرغم خطر اعتراض  قره. به همين منوال خواهد بود

  ».المللي به حمالت خود ادامه دهد بين
  :  باغ نيز اظهار داشت سرژ سركيسيان وزير دفاع قره

ـاطق      نيروهاي آذري دچار ضعف روحيه شـده « ـادريم من ـا ق انـد و م
ـاك آن جمهـوري تصـرف كنـيم     ـاطق  تصـرف م . بيشتري را در خ ن

آذربايجان توسط نيروهاي ارمنستان به منظور در اختيار داشتن موانـع  
  ».استراتژيك براي اطمينان خاطر از دفاع از قلمرو ارمنستان است

ة اوت نيروهاي ارتش ارمنستان در منطق 13/مرداد 22با اين وصف شب 
سـوي شـهر بـردع پيشـروي     ه بـ  ،آغدام، با دست زدن به عمليـات گسـترده  
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در . باغ نيز حمالت ارمنستان به فضـولي ادامـه يافـت    ر جنوب قرهد. كردند
اي به پطرس  طي نامه ،باغ حالي كه كارن بابوريان كفيل رياست پارلمان قره

غالي به او اطمينان داده بود كه ارمنيان فضولي را تصرف نخواهنـد كـرد،   
  . اوت به تصرف ارتش ارمنستان درآمد 17/ مرداد 26فضولي سه شنبه 

موجب آواره شدن تعـداد زيـادي از اهـالي     ،الت شديد اين نيروهاحم
هزار نفر از اهالي در حال  50صليب سرخ جهاني اعالم كرد كه ة كميت. شد

مـوج آوارگـان بـا     .فرار هستند و ارمنيان قصد دارند راه فرار آنان را ببندند
ي بود وضعي اسفبار راهي جز فرار به سمت مرز ايران نداشتند و اين در حال

. همان روز دكتر واليتي وارد باكو شد. كردند كه ارمنيان آنان را تعقيب مي
روزه جهت انجام مذاكره برقرار  5بس  يك آتش ،روز بعد با موافقت طرفين

تلفني بر اهميت اجـراي  ة شد و رؤساي جمهور دو كشور در جريان مكالم
رائيل به تصرف اوت شهر جب 19/ مرداد 28پنج شنبه . بس تأكيد كردند آتش

  .ارتش ارمنستان درآمد
درخواسـت رئـيس   ه اوت شـوراي امنيـت بـ    20/ مـرداد  29روز جمعـه  

تشكيل جلسه داده و خواستار خروج بي قيـد و شـرط    ،جمهور آذربايجان
همچنين شورا از ارمنستان . ي اشغالي شدها سرزمينة نيروهاي ارمني از كلي

 822هاي  باغ به پذيرش قطعنامه رهخواست تا از نفوذ خود براي وادار كردن ق
بـراي   را باغ و ارمنستان كـه موقعيـت   قره. شوراي امنيت استفاده كند 853و 
ة ديدند، گستاخانه با خواست پيشروي و تصرف مناطق بيشتر مناسب مية ادام

اي به شوراي امنيت،  كارن بابوريان طي نامه. شوراي امنيت برخورد كردند
  . تهم كردآن را به نقض بي طرفي م

باغ و ارمنستان براي تجاوزات  طولي نكشيد كه هماهنگي بيشتر ميان قره
اوت سـرژ سركيسـيان وزيـر     21/ مرداد 30بيشتر به وجود آمد و روز شنبه 

نيروهـاي آذري كـه در    .باغ به وزارت دفاع ارمنستان منصوب شد دفاع قره
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. رج شـوند فضولي به محاصره درآمده بودند، موفق شدند از محاصـره خـا  
اوت وارد شـهر فضـولي    21/مـرداد  30نيروهاي ارمني نيز در شب يكشـنبه  

سـوي  ه نيروهاي ارمني پيشروي خود را ب ،با تصرف كامل اين شهر. شدند
. در اطراف زنگـالن نبردهـاي شـديدي آغـاز شـد     . زنگالن شدت بخشيدند

4وز ر .قبادلي به زنگالن مسلط شوندة نيروهاي ارمني قصد داشتند بر جاد 
در . شهريور محمود واعظي با تريتياكوف سفير روسيه در تهران ديدار كرد

. اين ديدار دو كشور خواستار خروج نيروهاي ارمني از مناطق اشغالي شدند
بـه وزارت   ،همان روز گارنيك بـدليان كـاردار موقـت ارمنسـتان در ايـران     

اي  طي نامه واليتي.  وي ابالغ شده خارجه احضار و اعتراض رسمي ايران ب
 ،از وي خواست تا به عنوان رئيس اكو ،پاكستانة به عبدالستار وزير خارج

  .هيئتي را به آذربايجان بفرستد
 ،)گروس، الچين و هادروت(با به محاصره درآمدن قبادلي از سه طرف 

ة ايران واكنش شديدي از خود نشان داد و نيروهاي ارتش خود را در منطق
قدام موجب شد تا نيروهاي ارمني كه در نزديكـي  اين ا. مرزي مستقر كرد

اگر چه . مرزهاي ايران مشغول نبرد بودند، از شدت عمليات جنگي بكاهند
اين كاهش مدت زيادي طول نكشيد ولي استقرار نيروهاي نظامي ايران در 

  . ي تندي را در پي داشتها واكنش ،زديكي مناطق درگيرين
يتي در جمهوري آذربايجان به عمق ايران پيشنهاد كرد كه يك نوار امن

براي ايجاد اردوگاه درست شود ولي اين پيشنهاد بـا مخالفـت    ،كيلومتر 20
 ،روسـيه ة آندره كوزيروف وزير خارج. شديد تركيه و آمريكا مواجه شد

اقدامات ايران را كم اهميت توصيف كرده و اظهار داشت كه واكنش ايران 
خبرگـزاري روسـيه و فرانسـه تبليغـات     هاي گروهـي و   رسانه. معنايي ندارد

. زيادي روي اين مسئله انجام داده و صحبت از جنگ صليبي نيز به ميان آمد
به اخبـار گذشـتن    ،ها باغ نيز براي دامن زدن به حساسيت غربي مقامات قره
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 ،سـرانجام بـا هشـدار صـريح روسـيه     . زدنـد  نيروهاي ايراني از مرز دامن مي
  .ب نشستندنيروهاي ايراني از مرز عق

روسـيه، اوكـراين، روسـيه    ة شهريور قرار بود كه فرستادگان بلندپاي 8 
سفيد، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان و آذربايجان 
و ارمنستان در مسكو تشكيل جلسه دهند ولي به علت درخواست يكـي از  

شـهريور نيروهـاي    10چهارشـنبه  . طرفين تا تاريخ نامعلومي به تعويق افتاد
دفاع  قبادلي را به تصرف خود درآوردند و تعداد زيادي از اهالي بي ،ارمني
همان روز جبرائيل كه يك هفته پيش . اي به قتل رساندند طرز وحشيانهه را ب

ساموئل كاراپتيان يكي از . ان درآمديآزاد شده بود، بار ديگر به اشغال ارمن
  : رهبران نظامي ارمني اعالم كرد

ـا، در پـي كنتـرل اين  اما  .كنترل فضولي و جبرائيل ضروري است«  ه
. خـواهيم  ما شـهرهاي آذري را نمـي  . ارمنيان بايد تا ارس پيش روند

  ».باغ است امنيتي براي قرهة هدف ما برقراري حاشي
  

  شوراي امنيت  874ة قطعنام
هاي جنگ  اي در جبهه ي عمدهها دولت آذربايجان كه متحمل شكست

شوراي امنيت شد و يك سـري مكالمـات   ة خواهان تشكيل جلسشده بود، 
حيدر عليف احساس . تلفني ميان واليتي، چتين و حيدر عليف انجام گرديد

شود، از اين رو  باغ بيشتر در مسكو تعيين مي كرد كه سرنوشت جنگ قره مي
سـرهنگ  . اقداماتي اساسي و تدريجي براي كسب اعتماد روسـيه انجـام داد  

با امضاي فرماني، تصميم اتخاذ شده مبني بر لغو روبل را  صورت حسينوف
ــام ه شـهريور يـك ژنـرال ســابق شـوروي بـ      12روز جمعــه . اثـر كـرد   بـي  ن

محمدرفيع محمدوف به سمت وزير دفاع منصوب شد و كمونيست قديمي 
رئيس پارلمـان  . حسن حسنوف مسئوليت وزارت خارجه را برعهده گرفت

روي آغاز مذاكراتي با ارمنستان، نمايندگان  آذربايجان اعالم كرد كه باكو
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سابقه به يافتن  پارلمان همچنين در اقدامي بي. كند باغ و روسيه حساب مي قره
بـاغ رأي   مستقيم با ارمنيان قرهة باغ از طريق مذاكر قرهة حلي براي مناقش راه
ي ها معناي پايان تالشه در عين حال حيدرعليف تأكيد كرد كه اين ب. داد
   .باغ نيست قرهة بايجان براي به دست آوردن كنترل منطقآذر

اي به عنوان سند شوراي امنيت سازمان ملل منتشر شد كه  همان روز نامه
باغ به نيروهاي خود  باغ اعالم كرده بودند دولت قره در آن مقامات ارمني قره

دستور داده كه بالفاصله از محور خاچيك، خانيـك و چريلـي در خـاك    
در اين . باغ بازگردند ن عقب نشيني كرده و به مواضع قبلي در قرهآذربايجا

بس تأكيد شده و از دولـت   باغ بر مقررات آتش نامه بر پايبندي مقامات قره
از سوي ديگر . باكو خواسته شده بود كه كليه عمليات نظامي را متوقف كند
در صــورت  ،رابـرت كوچاريـان نيـز بـر آمـادگي مـذاكره بـا حيـدرعليف        

   .گشت آرامش سياسي به آذربايجان تأكيد كردباز
او هدف از . شهريور حيدرعليف در مسكو با يلتسين ديدار كرد 15روز 

) بيگ ايلچي(اين سفر را اصالح اشتباهاتي دانست كه رهبر سابق آذربايجان 
سخن از اين مسئله به  ،پس از اين ديدار. در مورد روسيه مرتكب شده بود

اعتنا باشد زيـرا ايـن قضـيه     باغ بي تواند در قبال قره يميان آمد كه مسكو نم
همچنين دو طرف توافق كردند كـه سـربازان   . مربوط به سراسر قفقاز است

تلفنـي بـا   ة دو روز بعد پتروسيان در مـذاكر  .روسيه به آذربايجان بازگردند
وضـعيت بحرانـي ايجـاد شـده را مـوقتي و زودگـذر        ،رئيس جمهور ايـران 
طمينان داد كه به زودي اقـدامات جـدي در مـورد حـل     توصيف كرده و ا

  . باغ صورت خواهد گرفت قرهة مشكل منطق
ايران راهي ة وزارت خارجة ويژة طولي نكشيد كه بهرام قاسمي نمايند

سپتامبر قرار بود كه مـذاكرات نماينـدگان    8/شهريور 17روز . ارمنستان شد
كـادي غوكاسـيان وزيـر    رياست آره باغ ب آذربايجان و هيئت نمايندگي قره
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رئـيس  رابـرت كوچاريـان،   بعـد از   1997تامبر پسـ  1در كه  (باغ  قرهة خارج
آغاز شود و همچنين روز پنج ) باغ كوهستاني شد قرهة جمهور خودخواند

باغ آغاز شود  بايست مذاكرات غيررسمي گروه مينسك در امور قره شنبه مي
 9/شـهريور   18وز ر. ولي طرف آذري حاضر به شركت در مذاكرات نشـد 

سپتامبر تانسو چيللر نخست وزير تركيه بـه مسـكو سـفر كـرده و در پايـان      
از توافق روسيه و تركيه به منظـور حـل و    ،گفتگوهايش با مقامات روسي

آمريكا نيز وارد ة ويژة تالبوت نمايند. باغ با يكديگر خبر داد فصل بحران قره
. ريكا را به عليف تسليم كردباكو شد و پيام بيل كلينتون رئيس جمهور آم

ارمنستان از سـوي آذربايجـان و بازگشـايي    ة كلينتون خواستار رفع محاصر
   .آهن به اين كشور بود خطوط راه

 13/ شـهريور  22بسي كه شـب دوشـنبه    با وساطت مسكو، مهلت آتش
دو روز بعـد  . مهـر تمديـد شـد    13/ اكتبـر  5يافت، تـا روز   سپتامبر پايان مي

اين سـفر پـس از   . ي مذاكره با مقامات روسيه وارد مسكو شدپتروسيان برا
شـهريور در   20شد كـه روز شـنبه    مذاكره او با رابرت كوچاريان انجام مي

رئـيس جمهـور ايـران در تمـاس تلفنـي بـا       . كندي صورت گرفته بـود  خان
. بوريس يلتسين و حيدرعليف در مورد همكاري ايران و روسيه سخن گفت

عمليات نظـامي در كنـار مرزهـاي ايـران بايـد      ة كه اداميلتسين تأكيد كرد 
ة ارتش ارمنستان در منطقة گستردة حمل ها با وجود اين تالش. متوقف شود

  . قزاق و طاووس در غرب آذربايجان آغاز شد
حيدر  .سپتامبر حكمت چتين وارد باكو شد 17/شهريور 26روز جمعه 

آمـاده اسـت در صـورت     عليف در ديدار با او اظهار داشت كه آذربايجان
 1 .يك پيمان دفاعي و امنيتي با اين كشور منعقد نمايد ،پيشنهاد دولت تركيه

                                                 
شهريور محاكمه تاج الدين مهديف وزير دفاع آذربايجان در زمان مطلبوف آغاز  25روز .  1

الي متهم خوجة ي اصلي ارتش آذربايجان و به ويژه حادثها او به عنوان عامل شكست. شد
  .سال زندان درخواست كرد 10دادستان نظامي باكو براي او . بود
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. باغ خبر داد شهريور پتروسيان از قريب الوقوع بودن صلح قره 27روز شنبه 
المنافع در  المجالس كشورهاي مشترك حيدرعليف نيز در ديدار با گروه بين

اغ حتـي بـه بهـاي شناسـايي تصـرفات      بـ  باكو اظهار داشت كـه بحـران قـره   
ــان يابـد   ،طلبـان ارمنـي   جـدايي  شـهريور مجلــس   29روز دوشـنبه  . بايـد پاي

پيوستن آذربايجان به ة مسئلة آذربايجان پس از دو بار مخالفت باالخره دربار
  . المنافع بحث كرده و آن را به تصويب رساند كشورهاي مشتركة جامع

پتامبر عليف رسماً در حضور سران و س 24/ مهر 2بعد از ظهر روز جمعه 
جمهوري شوروي سابق، اسناد مربوط به الحاق آذربايجان را  11نمايندگان 

روز بعد دو رئيس جمهور با ميانجيگري والديمير  1.به اين جامعه امضاء كرد
اگرچه همزمـان بـا ايـن     .در پشت درهاي بسته مذاكره كردند ،كازيميروف
اغ نقض شد و ارمنيـان بـراي دومـين بـار شـهر      ب  بس در قره آتش ،گفتگوها

، ولي رهبران دو كشور طرحي را بررسي كردند  جبرائيل را به آتش كشيدند
ي مسدود شده منتهي به ارمنستان در مقابل ها كه بر اساس آن راه آهن و راه

از  .شد باغ از بخشي از مناطق اشغالي بازگشايي مي عقب نشيني  نيروهاي قره
. سه جانبه در سانفرانسيسكو آغاز شدة مهر مذاكرات محرمان 5روز دوشنبه 

در اين مذاكرات يك عضو حزب دموكرات و يك محقق علوم سياسي از 
ة به گفتـ . باغ شركت داشتند نماينده از قره 2نفر از ارمنستان و  6آذربايجان،

ي ها پيتر تالبوت، آمريكا از سنا خواسته بود تا به ممنوعيت پرداخت كمك
  .به آذربايجان پايان دهد مالي

اكتبـر اجـالس غيررسـمي گـروه مينسـك در       3/ مهـر  11روز يكشنبه 
جدول جديدي براي خروج نيروهـاي   ،در اين اجالس. پاريس تشكيل شد

                                                 
نظامي روس كه قبالً توسط آذربايجان به اعدام محكوم شده بودنـد، بـه    5در اين زمان .  1

  :ك.براي آگاهي از نيات عليف ن .ارمنيان تحويل داده شدند
 9. اميد زنجانة نشري .حيدر عليف و نگرش جديد به مسكو. زارع شاهمرسي، پرويز  -

  1372شهريور 
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. بس تهيه گرديد ارمني از مناطق اشغالي آذربايجان و برقراري و حفظ آتش
باغ  هاي آذري و قرهعقب نشيني نيروة براي نخستين بار مسئل ،در اين اجالس

گروه مينسك از آذربايجان خواست تا . از مناطق اشغالي يكديگر مطرح شد
ــد  نيروهـاي خـود را از روســتاهاي اشـغالي آغ    ــز  . دره خـارج كن ارمنيـان ني

آبـان از اراضـي اشـغالي خـارج شـده و       19/ نـوامبر   10بايسـت تـا روز    مي
اوايـل نـوامبر راهـي    نيروهاي ناظر صلح كنفرانس امنيت و همكاري اروپـا  

ي ارتباطي و نيز قطع خطوط ها راهة همچنين مقرر شد محاصر. باغ شوند قره
مهر با  15گاز و انرژي طرفين درگير به پايان رسيده و مقامات دو طرف روز 

نوامبر براي  2/ آبان 11سرانجام روز  ،در اين اجالس. يكديگر گفتگو كنند
بـاغ   آذربايجـان و قـره   .تعيين شد باغ در مينسك تشكيل كنفرانس صلح قره
  . بس تا يك ماه ديگر تمديد شود موافقت كردند كه آتش

باغ واقع  اگرچه طرح صلح گروه مينسك مورد پذيرش ارمنستان و قره
شده بود ولي مقامات آذري از پذيرفتن آن سرباز زده و عنوان كردند كـه  

اي براي ارمنيـان در   ناعادالنهة دات جديد اين كنفرانس امتيازات ويژهاپيشن
اكتبر مهلـت   7/ مهر 14طرفين تا روز شنبه ه در هر حال ب. نظر گرفته است

داده شد كه پاسخ نهايي خود را نسبت به طرح صلح گروه مينسك اعـالم  
اي بـه رئـيس    ياشارعليف كاردار آذربايجان در سازمان ملل طي نامه .كنند

ة ور با پـاراگراف سـوم قطعنامـ   مذكة با تأكيد بر اينكه برنام ،شوراي امنيت
ي هـا  مبني بر عقب نشيني بي قيد و شرط نيروهاي اشغالگر از سـرزمين  853

يي براي ها اشغالي تناقض دارد، خاطر نشان كرد كه در اين برنامه پيش شرط
آذربايجان با طرح مينسك، واكنش  مخالفت. عقب نشيني منظور شده است

   1.تباغ را برانگيخ شديد ارمنستان و قره

                                                 
آرام ابراهيميان سخنگوي رياست جمهوري ارمنستان، آذربايجان را به كارشكني در برقراري .  1

المللـي مـتهم كـرد و     ي بـين هـا  باغ و به شكست كشـاندن تـالش   برقراري صلح در قره
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بـراي آگــاهي بيشــتر از نظــرات دولـت آذربايجــان، هيئتــي از طــرف     
حيـدر عليـف بـه    . كنفرانس امنيت و همكاري اروپا بـه بـاكو سـفر كردنـد    

بند از طرح صلح گـروه   8اعضاي هيئت رسماً اطالع داد كه دولت باكو با 
اكتبـر شـوراي امنيـت     14/ مهـر  22روز پـنج شـنبه   . مينسك مخالف اسـت 

نقطه نظرات آذربايجان و شـرايط طـرح صـلح    ة به بحث دربارسازمان ملل 
 874ة شـمار ة اعضاي شورا در اين اجالس قطعنام 1.گروه مينسك پرداخت

طـرح صـلح گـروه     ،بر طبق ايـن قطعنامـه  . را به اتفاق آراء تصويب كردند
ايـن شـورا    853و  822ي هـا   مينسك تصديق شده و بر مطابق آن با قطعنامه

  . تأكيد گرديد
خـودداري از هرگونـه اعمـال خصـمانه و     «ن را به يت طرفيوراي امنش

ت را در يهرگونه مداخله اي كه قاعدتاً منازعه را گسترش داده و صلح و امن
شوراي امنيت همچنين با تأكيد بر . فراخواند »منطقه خدشه دار خواهد كرد

اصل غيرقابل نقض بودن مرزهاي كشـورهاي منطقـه، از طـرفين خواسـت     
رهيز از جنگ، مسائل باقيمانده را در چارچوب كنفرانس امنيـت و  ضمن پ

از دبيركل سازمان ملل نيزخواسته . همكاري اروپا مورد مذاكره قرار دهند
   .اي به مينسك اعزام كند شد تا نماينده

آهـن   اقتصـادي و بـازكردن خطـوط راه   ة حيدرعليف اقدام به محاصـر 
غ و عقب نشيني ارمنيـان از منـاطق   با قرهة ارمنستان را بدون حل قطعي مسئل

شوراي امنيت را ناعادالنه خواند ة اشغالي يك اشتباه بزرگ دانسته و قطعنام
اكتبر وفا قليف مشاور امور بين الملل وي اعالم كرد كه  21/مهر 29در ولي 

                                                                                                
باغ نيز تهديد كرد كه در صـورت عـدم شناسـايي ايـن      باغداساريان معاون پارلمان قره

  .باغ برقرار نخواهد شد جمهوري، صلح در قره
بدون نام  ،واهان پاپازيان وزير خارجه ارمنستان طي سخناني در مجمع عمومي سازمان ملل.  1

ي قومي براي ها و اقليت ها باغ خواستار حمايت سازمان ملل از مبارزات گروه بردن از قره
  .تعيين سرنوشت خود در كشورهاي مختلف جهان شد
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چون . شوراي امنيت در مجموع رضايت بخش و عادالنه است 874ة قطعنام
يت به تماميت ارضي آذربايجان صـراحتاً اشـاره   در اين قطعنامه شوراي امن

گـروه  . باغ را جزء جدانشدني اين جمهوري قلمداد كـرده بـود   كرده و قره
مينسك در نظر داشت در طرح صلح جديـد خـود اصـالحات مـورد نظـر      

باغ نيز  قرهة وجود آورد ولي آركادي غوكاسيان وزير خارجه آذربايجان را ب
. قشه تحويل الچـين بـه آذربايجـان مـتهم كـرد     ماريو رافائللي را به طرح ن

بـاغ كوهسـتاني    قـره « دليـل درج كلمـه  ه را بـ  874ة بـاغ قطعنامـ   مقامات قره
اي به پطرس غالي  كارن بابوريان طي نامه. غيرقابل قبول خواندند» آذربايجان

خواستار توجه سـازمان   ،باغ دبيركل سازمان ملل، ضمن ابراز نارضايتي قره
  .تقالل اين منطقه شدلزوم اسه ملل ب

  
  شوراي امنيت  884ة قطعنام

 ،حلي صلح آميز المللي و عدم دستيابي به راه ي بينها با شكست تالش
ة حملـ . انـد  مشخص شد كه طرفين خود را براي جنگي شديد آماده كـرده 

كـه  (نيروهاي آذري به شكست انجاميد و نيروهاي ارمني شهر گوراديز را 
طـولي    1 .تصرف كردنـد ) ميني آذربايجان بودي زها محل تالقي مهم راه

نكشيد كه ارمنيان با تصرف مقدار بيشتري از اراضي آذربايجان در جنوب 
نيروهـاي ارمنـي بـا    . كيلومتر از مرز با ايران را به چنـگ آورنـد   70باغ  قره
گيري از سياست زمين سوخته، شهرهاي تحت اشغال خود در جنـوب   بهره
تا در  كردند ه و آنها را تبديل به تلّي از خاكستر ميباغ را به آتش كشيد قره

صورت عقب نشيني نيروهاي ارمني از اين مناطق نيروهاي آذري نتوانند از 
هنگـام  ه نيروهـاي آذري نيـز بـ   . آنها بر عليه اهداف ارمنيان اسـتفاده كننـد  

حمالت شديد نيروهاي . دره از اين سياست استفاده كرده بودند تصرف آغ
                                                 

نفر از مجاهـدين   1500تا  1000ي تأييد نشده حاكي از اين امر بود كه تعداد ها ارشگز.  1
  .اند در ماه سپتامبر وارد آذربايجان شده) به رهبري گلبدين حكمتيار( افغاني حزب اسالمي 
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حتـي درخواسـت روسـيه از طـرفين     . زنگالن انجاميدة به محاصر ارمنستان
سوئد رئيس شوراي ة وزير خارج. شود ها نتوانست موجب توقف درگيري

وزيران كشورهاي عضو كنفرانس امنيت و همكـاري اروپـا تهـاجم جديـد     
المللـي   ارمنستان را محكوم كرد ولي ارمنستان تـوجهي بـه اعتراضـات بـين    

اكتبر يـك هيئـت بلندپايـه بـه سرپرسـتي       26/ آبان  4روز سه شنبه  .نداشت
اين اولين سفر رئيس . ايران راهي باكو شدندة رئيس جمهور و وزير خارج

  . نزديكي عليف به مقامات تهران بودة جمهور ايران به آذربايجان و نشاندهند
بس برقرار شد اگر چه پتروسـيان   با ميانجيگري ايران دو روز بعد آتش

بـه او اطمينـان داده بـود كـه      ،لفني بـا رئـيس جمهـور ايـران    در گفتگوي ت
 هـا  بس را رعايت خواهند كرد ولي درگيري نيروهاي مسلح ارمنستان آتش

شهر زنگـالن را بـه تصـرف     ،ادامه يافت و در همان روز نيروهاي ارمنستان
با درخواست ايران، تركيه و آذربايجان، شـوراي امنيـت     1.خود درآوردند

اكتبر تشكيل جلسه داده و به رئيس شورا مأموريت  29/ آبان  7سازمان ملل 
ادوارد لينگ . داد تا در گفتگو با اين كشورها از مواضع دقيق آنها آگاه شود

 ،بـاغ  رئيس برزيلي شوراي امنيت نيز با نگران كننده خوانـدن وضـعيت قـره   
 وي پـس از بررسـي و  . مذاكراتي را با نماينـدگان ايـن كشـورها انجـام داد    

ي ذينفوذ ايران، روسـيه و تركيـه خواسـت تـا بـه      ها گفتگو، از كليه دولت
نفرانس شوراي امنيت وكباغ در چارچوب  قرهة ي خود در حل مسئلها تالش

مـذاكرات  ة وي تأكيد كرد شورا منتظر شنيدن نتيجـ   2 .مينسك ادامه دهند
                                                 

قربانيان سالهاي طوالني ما بوديم و مـا امـروز   « :چنين گفت كوچاريان به نيويورك تايمز.  1
دانيم كه بـدين سـان بـر     مي. چاره ديگري هم در برابر ما وجود نداشت. جناح پيروزيم

ا  .شود المللي اثرات سوء گذارده مي همدردي محافل بين اولويت ما نه طرفداري محافل ام
. آوريلة مجل» .تر از امنيت نيست هيچ چيز براي ما بااهميت. المللي بلكه امنيت ماست بين

  29ة شمار. چاپ آتن
ي نظامي در جنوب ها ياالت متحده نيروهاي نظامي آذربايجان را مسئول درگيريدولت ا.  2

  .باغ دانست قره
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   .مينسك است
ان در با از دست رفتن آخرين مركز تحت كنترل جمهـوري آذربايجـ  

اين كشور با احضار ة حسن حسنوف وزير خارج ،جنوب غربي اين كشور
از عملكـرد ضـعيف    ،كشور عضو دائمي شوراي امنيـت در بـاكو   5سفراي 

هايي براي مـارگرت اوف   حسنوف همچنين با ارسال نامه. شورا انتقاد كرد
اوژالس رئيس كنفرانس امنيت و همكـاري اروپـا، مـاريو رافـائللي رئـيس      

مينسك، حكمت چتين و آندره كوزيروف خواستار اقدامات عاجل گروه 
شاه نظريان مشـاور  اما  .باغ شد قرهة براي حل مسئل ها اين كشورها و سازمان

باغي  سياسي پتروسيان تنها راه پايان دادن به جنگ در منطقه را تشكيل قره
گرت اوف مار. دانست كه نه به ارمنستان و نه به آذربايجان تعلق داشته باشد

اوژالس نيز پس از سفر به ارمنستان و آذربايجان اظهار داشت كه مناقشات 
  .ي درگير خاتمه داده شودها قومي در قفقاز بايد توسط طرف

از ماه نوامبر اخبار حاكي از آن بود كه آذربايجـان بـا نااميـد شـدن از     
مان با همز. كرد اي بزرگ آماده مي المللي خود را براي حمله ي بينها تالش

كيلومتري شهر بيلقان، حيدرعليف در روز  15پيشروي نيروهاي ارمنستان تا 
اولين . نوامبر دستور تشكيل شوراي دفاع را صادر كرد 3/ آبان 10دوشنبه 

درنـگ قـانوني بـراي مجـازات      اين شورا بالفاصله تشكيل شد و بـي ة جلس
ابيف رئيس عليف دو روز بعد ژنرال صفر . خائنين و فراريان تصويب كرد

و ژنرال ) ژنرال نجم الدين صديفوف جانشين او شد(ستاد ارتش آذربايجان 
در اين زمان تمامي . زبور رضايف فرمانده گارد مرزي را از كار بركنار كرد

شهرهاي آذري همجوار با نوار مرزي خداآفرين تا اصـالندوز همچنـان در   
ة ش ايران در منطقبا وخامت اوضاع دو لشكر سپاه و ارت. سوختند آتش مي

حسـنوف فـوراً بـه تركيـه شـتافته و از سـليمان دميـرل        . مرزي مستقر شدند
خواست تا با شهامت از تماميت ارضي آذربايجان در گروه مينسـك دفـاع   
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  .اي به شوراي امنيت خواستار دخالت اين شورا شد وي طي نامه. كند
د، سـعي  رهبري آذربايجان براي اينكه خود را بـراي نبـرد آمـاده كننـ    

كـه كمونيسـت   (حيـدرعليف  . نمودند تا از تبليغات مـذهبي اسـتفاده كننـد   
ضعف روحيه مـذهبي را علـت شكسـت نيروهـاي     ) قديمي و دو آتشه بود

نوامبر در ديدار با روحانيون و  10/ آبان  7او روز دوشنبه . آذري عنوان كرد
صورت  ترين دين جهان بوده و در دينداران اين جمهوري گفت اسالم عالي

 1.تمسك مردم آذربايجان به آن، پيروزي بر نيروهاي ارمني ميسرخواهد بود
 ،مسـلمانان قفقـاز  ة در اين ديدار شيخ االسالم اهللا شكر پاشازاده رئـيس ادار 

. بـاغ اعـالم كـرد    آمادگي روحـانيون آذربايجـان را بـراي حـل بحـران قـره      
وي پس از . رد ديدن كندهاي نب بالفاصله ترتيبي داده شد تا پاشازاده از جبهه

ها اظهار داشت كه احتماالً آموزشهاي مذهبي از اين پس  بازگشت از جبهه
  . در ميان نيروهاي مسلح آذربايجان معمول خواهد شد

پاشازاده راهي مسـكو شـده و بـا الكسـي دوم اسـقف اعظـم كليسـاي        
در پايـان  . ارتدوكس روسيه و وازگن دوم رهبر مذهبي ارمنيان ديدار كرد

رهبران مذهبي دو جمهوري ضـمن تأكيـد بـر ماهيـت غيرمـذهبي مناقشـه       
در حالي كه تعداد آوارگـان آذري بـه مـرز     .خواستار برقراري صلح شدند

هزار نفر رسيده بود، وفا قليف  اعالم كرد كه اگر كليه  150يك ميليون و 
 مناطق اشغالي تخليه نشوند، آذربايجان طرح گروه مينسك را نپذيرفته و با

همان روز غوكاسيان نيز در . تشكيل كنفرانس مينسك موافقت نخواهد كرد
سرانجام پس . ايروان طرح گروه مينسك را ناعادالنه خواند و آن را رد كرد

/ آبان 8سه شنبه مشورتي شوراي امنيت سازمان ملل روز ة جلس ،از دو هفته
ــ   11 ايــن  در. را تصـويب كــرد  884ة نـوامبر تشــكيل جلسـه داده و قطعنام

                                                 
سخن نيز عاشورا عالقمند شده و از شهادت ة و واقع) ع(جالب اينكه عليف به امام حسين.  1

  .ميان آورده ب
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ضمن تأكيد دوباره بر تماميت ارضي آذربايجان از دولت ارمنستان  ،قطعنامه
هـاي   بـاغ از قطعنامـه   شد تا از نفوذ خود براي تبعيت ارمنيان قره خواسته مي

ي هـا  شوراي امنيت بهـره گرفتـه و عـدم دسـتيابي طـرف      874و  853و 822
ات بينجامـد،  تواند بـه گسـترش عمليـ    گونه امكاناتي را كه ميه هردرگير ب

  . تضمين كند
زنگـالن در  ة تشـديد عمليـات نظـامي و اشـغال منطقـ      ،در اين قطعنامه

بـس و اسـتفاده از زور در    نقض مقررات آتـش ة جمهوري آذربايجان نتيج
ز، يزنگالن و شهر گورادة اشغال ناحي«ن قطعنامه يدر ا .مقابله با آن عنوان شد

محكـوم  » جـان يجمهوري آذربا حمله به شهرها و بمباران مناطقي از قلمرو
ة روهاي اشـغالگر از ناحيـ  يك جانبه نيني يعقب نش« شده و شورا خواستار 
رأي اعضـاء شـوراي    15كه بـا   884ة قطعنام . شد» زيزنگالن و شهر گوراد

الكسـاندر  . كـرد  امنيت به تصويب رسيد، در واقع نظر آمريكا را تأمين مـي 
ضمن اعـالم حمايـت دولـت     ،ن مللارمنستان در سازماة آرزومانيان نمايند
اقتصادي ة شوراي امنيت تأكيد كرد كه پايان يافتن محاصرة ايروان از قطعنام

نشيني ارمنيان از مناطق تازه اشغال  همزمان با عقب ،باغ و نفتي ارمنستان و قره
به سرعت كازيميروف راهي باكو شد و شرايط روسيه را . همراه شده است

  :بيان كرد
ـان    استقرار -1 ـاي آذربايج  -2سربازان روسيه جهت حفاظت از مرزه

شـكلي از   -3عنوان ميانجي اصلي در بحـران  ه قبول رسمي روسيه ب
ـ  -4باغ كوهستاني  شناسايي رسمي جمهوري قره ة شناسايي يك ناحي

ـاكو  ة مايلي در حوز 12 ـايي   -5نفتي درياي خزر از طرف ب  50شناس
ـان مـدعي   ة مايل منطق  -6. مالكيـت آن اسـت  ممنوعه كه آذربايج

  1 .بازگشت سربازان روسي به خاك آذربايجان

                                                 
ة مجل. قاسم ملكية ترجم. باغ كوهستاني قرهة روسيه و قفقاز، مسئل .اسموالنسكي،اولس.  1

  194ص. 15ة شمار .آسياي مركزي و قفقاز
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. اختالفات جديدي ميان دو طرف بودة نشاندهند ،مذاكرات او با عليف
ي هـا  نقش ويژ ،ي درگيرها طرفة روسيه اصرار داشت كه همة ويژة نمايند

روشن بود كه روسيه از . براي روسيه در كار حل و فصل مناقشه قائل شوند
بـرداري   باغ در جهت تأمين منافع اقتصادي و سياسي خـود بهـره   قرهبحران 

. عليف در موقعيتي نبود كه بتواند با اين پيشنهادات موافقت نمايد. كرد مي
اي جديد بود تا  ريزي حمله حتي شواهدي وجود دارد كه وي مشغول برنامه

ين بتواند موضع كشورش را در مذاكرات تقويت كرده و آذربايجان را از ا
از اين رو كازيميروف با دست خالي از باكو راهي ايروان . بن بست برهاند

  . شد
نوامبر اتومبيل حامل كازيميروف كه از بخش قزاق    22 /آبان 29شنبه 

طـرف ارمنسـتان در حركـت بـود، در نزديكـي روسـتاي       ه در آذربايجان ب
در اين . اي ناشناس قرار گرفت عده هدف آتش مسلسل» آشاغي اسكي پارا«

حمله آسيبي به كازيميروف نرسيد ولـي چنـد تـن از همراهـان آذري وي     
اگرچـه آرام ابراهيميـان سـخنگوي مطبوعـاتي پتروســيان،     . مجـروح شـدند  

آذربايجان را مقصر معرفي كرد ولي چون اين منطقه تحت كنترل سربازان 
در . ارمنستان بود، كازيميروف رسماَ تأييد كرد كه ارمنسـتان مقصـر اسـت   

واكنش تند روسيه به اين مسئله، آندره كوزيروف با لحني شديد ارمنستان را 
بـا  . تهديد كرده و از آن كشور خواست تا فوراً و رسـماً عـذرخواهي كنـد   

گذشت دو روز از اتمام حجت روسيه و خودداري ارمنستان از عذرخواهي، 
ايـن   نوامبر اظهار داشت كه ظاهراً ايروان مايل اسـت  26/آذر 3كوزيروف 

   :ايزوستيا چنين نوشت . مسكو پايان يابدة العاد فوقة مسئله با مداخل
ـ « ة عدم عذرخواهي ايروان از مسكو تعجب بيشتري را نسبت به حمل

خلـل  ة ارمنستان سرسـختانه قـدرت و اراد  . مذكور موجب شده است
ـان مـي    در ايـروان و  . دهـد  ناپذير خود را به دشمنان و دوسـتان نش

ي جنگي اطمينان كامل وجـود دارد از  ها د پيروزيكندي در مور خان
ـاس نمـي   اين رو نيازي به ميانجيگري صلح شـود و   آميز روسيه احس
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  1 ».مقاومت در مورد عذرخواهي از مسكو مؤيد اين ادعاست
  

  بزرگ آذربايجانة حمل
ــة دولـت آذربايجــان در آســتان  ــي ،بـزرگ خــود ة حمل ــه رايزن ي هــا ب
يي را بـه ايـران، آمريكـا و تركيـه     ها هيئتديپلماتيك فراواني دست زده و 

دسامبر راهي فرانسه  19/آذر 28در نهايت خود عليف روز يكشنبه . فرستاد
رضايت  ،خود را با حامي اصلي ارمنستانة شد و در پايان، مذاكرات سه روز

در ايـن ميـان طـرح صـلح جديـدي از طـرف گـروه        . بخش توصيف كرد
از  ،اي باغ با انتشار بيانيه ارمنستان و قرهبالفاصله دولت . شد مينسك مطرح مي

عنوان ه باغ ب ارمنيان قرهة كنفرانس امنيت و همكاري اروپا خواستند تا جامع
يك طرف مذاكره به رسميت شناخته شده و شرط خروج نيروهاي اشغالگر 

اين بيانيه با مخالفت شـديد  . از متن جدول تدابير اين كنفرانس حذف شود
  .شد آذربايجان مواجه

ة نوامبر وفا قليف در ديدار بـا ماتيـاس موسـبرگ فرسـتاد     25/آذر  2 
رئيس كنفرانس امنيت و همكاري اروپا پاسخ منفي كشـورش را بـه طـرح    

 ،حسنوف نيز در ديدار با موسبرگ. صلح گروه مينسك به اطالع وي رساند
ر د .دليل اين كار را عدم نام بردن از شوشا و الچين در طرح صلح ذكر كرد

ة كه با كوشـش وزراي خارجـ  (ند فنالند آالة در جزير  مذاكرات سه جانبه
باغ با  و چگونگي تطبيق قره 2، مدل جزاير آالند)روسيه و فنالند برگزار شد

                                                 
در . باغ در شهر گورياين انجام شد آذر مذاكرات مهمي بين ارمنستان و قره 3روز چهارشنبه .  1

اين مذاكرات پتروسيان، آراكسيان و سركيسيان از طرف ارمنستان و كوچاريان، بابوريان و 
ة ذاكرات مسائل مهمي پيرامون ارائـ در اين م. باغ شركت داشتند غوكاسيان از طرف قره

  .كندي مورد بحث قرار گرفت ي بيشتر از سوي ايروان به خانها كمك
مردم اين جزاير . جزيره و در درياي بالتيك قرار دارند 8000مجمع الجزاير آالند مركب از .  2

تحـت حاكميـت    1808ي بسيار دور به زبان سوئدي سخن گفته و تـا سـال   ها از زمان
در قرن بيستم اين جزاير با استقالل فنالنـد در تركيـب ايـن    . سوئد قرار داشتند پادشاهي
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آذربايجان پيشنهاد كرد خودفرماني بيشتري به ارمنيان . اين مدل بررسي شد
بـاغ بـه شكسـت     قـره  اين پيشنهاد با مخالفت شديد ارمنيـان اما  باغ بدهد قره

هـاي تـاريخي و    آنان مدل مذكور را به دليل عدم توجه بـه ريشـه  . انجاميد
نمايندگان ارمنستان نيـز ايـن مـدل را    . باغ رد كردند قرهة شناختي قضي روان

آميز بودن اين مدل به اين دليل است كـه   نپذيرفته و اعالم نمودند موفقيت
كـازيميروف  ة گفتـ ه بـ . اسـت  روابط بين سوئد و فنالند در سطح مطلـوبي 

باغ اميدواركننده  ي اختيارات بيشتر به ارمنيان قرهردر واگذا ها نرمش آذري«
» رنگتر شدن اميدها براي برقـراري صـلح   كم«از  ،انتقاد از طرفين بااو  ».بود

    .خبرداد
ــو جامعــ       ــالس ســران كشــورهاي عض ــاني كــه اج كشــورهاي  ة زم

د، رؤسـاي جمهـور ارمنســتان و   آبـاد تشـكيل شـ    المنـافع در عشـق   مشـترك 
آذربايجان با ميانجيگري صفرمراد نيـازوف رئـيس جمهـور تركمنسـتان بـا      

در اين اجالس پـاول گراچـف وزيـر دفـاع روسـيه      . يكديگر ديدار كردند
تهديد كرد در صورت عدم توافق، دو كشور روسيه نيروهـاي مخصـوص   

دنبـال  ه رات باين اظها. خود را براي سركوبي هر دو طرف خواهد فرستاد
ي دفاعي دو جانبـه ميـان روسـيه بـا كشـورهاي آذربايجـان،       ها انعقاد پيمان

ارمنستان، روسيه سفيد، قزاقستان، تاجيكستان، تركمنستان و قرقيزستان بيـان  
حـل   عليـف و پتروسـيان هـر دو عالقمنـدي خـود را بـه يـافتن راه       . شد مي

ة د ولـي مـذاكرات نتيجـ   باغ كوهستاني ابراز كردن آميز براي بحران قره صلح
بزرگ نيروهاي آذري آغاز ة حمل ،با شكست مذاكرات .عملي در برنداشت

از بلنديهاي استراتژيك  ،دسامبر نيروهاي ارمني 28/ دي 7روز سه شنبه . شد

                                                                                                
 1921در سـال  . مردم جزاير پيوستن بـه سـوئد شـدند    1917در سال . كشور قرار گرفت

توسط مجامع جهاني اينگونه تصميم گرفته شد كه اين جزاير در تركيب سياسي فنالنـد،  
ته باشـند و دولـت فنالنـد هـم در خصـوص      زبان، فرهنگ و آداب و رسوم سوئدي داش

  .  فرهنگ سوئدي در اين جزاير تعهد دادة توسع
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اين نخستين شكست عمده نيروهاي ارمنـي  . دام عقب نشيني كردند شهر آغ
دفاعي ة م كرد كه روحيعليف بالفاصله اعال. در طول يك سال گذشته بود

نزديـك ميسـر   ة بازان آذري تقويت شده و پيروزي بر ارمنيـان در آينـد  سر
  .خواهد شد

روز چهارشنبه پتروسيان چهـار بـار تلفنـي بـا عليـف تمـاس گرفتـه و        
روز . ارتش آذربايجان ادامه يافـت ة خواستار توقف حمالت شد ولي حمل

ارمنـي در بخـش كلبجـر و    نيروهـاي  ة حمل 1994ة ژانوي 2/ دي 12يكشنبه 
ژانويـه بخـش    9/دي16صـبح روز پـنج شـنبه    . خانالر به شكسـت انجاميـد  

دنبال درخواست فوري ه ب 1 .از اشغال ارمنيان آزاد شد ،استراتژيك گوراديز
دو كشور از ايـران بـراي ميـانجيگري، والديميـر كـازيميروف بـراي انجـام        

واعظـي بـا كـازيميروف    در مذاكرات محمود . مذاكراتي مهم به ايران آمد
تـرين   ايران پذيرفت كه روسيه مهم) كه در مسكو با موفقيت ارزيابي شد(

باغ كوهستاني  ي درگير در بحران قرهها نقش را دارا بوده و از تمامي طرف
المللي شدن بحـران   همچنين دو كشور نگراني خود را از بين. تر است ذينفع
كـرد كـه روسـيه پشـتيبان تثبيـت       كـازيميروف اعـالم  . باغ ابراز داشـتند  قره

مرزهاي ارمنستان و آذربايجان بوده و با قطعه قطعه كردن خاك كشورهاي 
روسيه همچنين از پيشنهاد آذربايجان بـراي  . مستقل به شدت مخالف است

ــاغ از طريـق آغـاز گفتگـوي سياسـي، توقــف      پايـان دادن بـه جنـگ قـره     ب
  .كردو خروج نيروهاي اشغالگر پشتيباني  ها درگيري

المنافع در وزارت  بالفاصله مرتضي بانك مديركل كشورهاي مشترك
ثر ؤرسيد كه توافق تهران مهم و م نظر ميه ب. راهي ايروان شد ،ايرانة خارج

ژانويه  15/ دي 25روز . توانست باشد بوده است و سرآغاز فصل جديدي مي
                                                 

همزمان با پيشروي آذربايجان، كميسيون تحقيق قتل عام خوجالي، مطلبوف رئيس جمهور، .  1
ق ارتش را به عنـوان  بيف رئيس ستاد ارتش و فهمين حاجيف از سران سااشاهين موس

  .خوجالي معرفي كردعامل اصلي شكست و قتل عام 
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. ردنـد وزراي دفاع ارمنستان و آذربايجان در تفلـيس بـا يكـديگر ديـدار ك    
بررسـي امكـان ديـدار رؤسـاي جمهـور ارمنسـتان و        ،هـدف از ايـن ديـدار   

ة ژانويه وزراي خارج 19/ دي 29روز . آذربايجان با ميانجيگري روسيه بود
يلتسين از پتروسيان و عليف خواست تا . دو كشور در مسكو گفتگو كردند

. ليف بودبه مسكو بروند ولي پتروسيان همچنان خواستار مذاكره مستقيم با ع
 2روز  .باغ براي مـذاكره مسـتقيم تأكيـد كـرد     كوچاريان نيز برآمادگي قره

به شكست انجاميـد و   ،ترترة وسيع ارمنستان به منطقة ژانويه حمل 22 /بهمن
  . وادار به عقب نشيني شدند انارمني

اي مهـم بـود كـه رابـرت كوچاريـان طـي يـك         اين شكست به اندازه
يجان را به استفاده از سربازان مـزدور از روسـيه،   باغ، آذربا سخنراني در قره

آذربايجان ة او همچنين مدعي استفاد. اوكراين، تركيه و افغانستان متهم كرد
او ادامـه داد كـه ارمنيـان بـا     . بـاغ شـد   از خاك ايران بـراي يـورش بـه قـره    

قوايمـان كمتـر از آن   «درخواست كمك پنهاني براي خود با گفـتن اينكـه   
طـور جـدي خـود را گرفتـار     ه بـ » بر قواي آنها مقابله كنيماست كه در برا

تلويزيون باكو اعزام نيروهاي . نيروهاي آذري ادامه داشتة حمل 1.اند كرده
گذشتند و به سخنراني  داد كه از زير قرآن مي داوطلب را در حالي نشان مي

  . دادند روحانيون گوش مي
از اشـغال ارمنسـتان   كلبجـر  ة سرانجام منطقـ  ،ارتش آذربايجانة با حمل
ارمنستان در كلبجر شكسـت  ة ژانويه ضد حمل 24/ بهمن 4روز . بيرون آمد

. كامـل خـود درآوردنـد   ة دره را بـه محاصـر   آغة منطقـ  هـا  خـورد و آذري 
شد،  ي پي در پي كه موجب تضعيف موقعيت دولت ارمنستان ميها شكست

ــزود  بـر وخامـت اوضــاع در خـان    ــه  27/ بهمـن  7. كنــدي و ايـروان اف ژانوي
ة آنـان از سـخنراني نماينـد   . تظاهرات زنان ارمني در ايـروان سـركوب شـد   

                                                 
  3ص . همان. مسيح، ژوزف.  1
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بـاغ   يا فرزندان مـا را از قـره  «حزب داشناك جلوگيري كرده و شعار دادند 
  ».بازگردان يا گورت را گم كن

كازيميروف با طرح صـلح جديـدي از طـرف     ،ژانويه 30/بهمن 10در 
ت با مقامات ارمني پيرامون طرحي او ماموريت داش. روسيه راهي ايروان شد

بـس برقـرار    فوريه آتـش  1/بهمن 12بايست از  بحث كند كه بر طبق آن مي
 ،پتروسيان در ديدار با او. شده و نيروهاي حافظ صلح به منطقه اعزام شوند

باغ نيز بالفاصله با  مقامات قره. از موافقت ارمنستان با اين طرح سخن گفت
ي ها قت كردند ولي مقامات آذري كه پيروزيطرح پيشنهادي روسيه مواف

ميل نبودند كه رنجششان را  اخير موقعيت كشورشان را تقويت كرده بود، بي
ژانويـه عليـف درديـدار بـا      31/بهمـن 11روز دوشنبه  .از روسيه نشان دهند

ضمن مخالفت با استقرار سـربازان روسـي در منطقـه صـريحاً      ،كازيميروف
بس  اعالم آتش ،»رمنيان به اشغال اراضي ادامه دهندتا زماني كه ا«اعالم كرد 

عليف همچنين در ديدار با والتر شونيا سفير روسيه در باكو كه . ممكن نيست
كوشيد، بر مخالفـت آذربايجـان بـا ايـن      براي پذيرش طرح صلح جديد مي

ي ارمنـي و  ها روسيه را به همكاري با نيرو 127وي لشكر . طرح تأكيد كرد
از سـوي ديگـر سـفر    . به پشـتيباني از ارمنسـتان مـتهم كـرد     كازيميروف را

حسنوف كه قرار بود روز بعد به مسكو اعزام شود، لغو شد وي پيشنهاد كرد 
   .كه با واهان پاپازيان همتاي ارمني خود مستقيماً گفتگو كند

 16در پايان اين سفر . فوريه عليف به تركيه سفر كرد 8/ بهمن 19روز 
ان دو كشور به امضاء رسيد و طرفين توافق كردند كه پروتكل همكاري مي

به هنگام تعرض از كشور يـا كشـورهاي ثالـث بـه منظـور دفـع تجـاوز در        
المللـي هرگونـه    چارچوب قراردادهاي سازمان ملل و ساير سازمانهاي بـين 

عليف در . اقدام پيشگيرانه را براي كمك به كشور مورد تجاوز انجام دهند
از تمايل كرد كه تركيه آموزش افسران آذري را برعهده پايان اين سفر ابر
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در  خـود را ة گسـترد ة فوريه نيروهاي آذري حملـ  11/بهمن 22روز . گيرد
سنگين نيروهاي ارمني ة روز بعد ضد حمل. شمال بخش كلبجر آغاز كردند

پس از شكست اين ضد حمله كه سـربازان جـوان   . در اين جبهه ناكام ماند
كت داشتند، مخالفت احزاب مخالف با دولت ايروان وكم تجربه در آن شر

  .تشديد شد
فوريـه بـا ميـانجيگري پـاول گراچـف وزيـر دفـاع         18/بهمن 29جمعه 

باغ و وزراي دفاع ارمنستان و آذربايجان در پايان يـك   روسيه، مقامات قره
در پروتكلي كه . رشته مذاكرات سياسي به يك توافق اصولي دست يافتند

باغ مشخص  بس كامل در قره اء شد، شرايط برقراري آتشتوسط طرفين امض
گراچف تأكيد كرد كه روسيه از اول ماه مارس طرح صـلح خـود را   . شد

او پيش از پايان مذاكرات تهديد كرده بود كه اگـر ايـن   . اجرا خواهد كرد
نقش ة مذاكرات در ايجاد توافق كلي با شكست روبرو شود، روسيه از ادام

عدم  ،با اين وجود مقامات باكو. نجي منصرف خواهد شدعنوان مياه خود ب
خشنودي خود را  از برتـري محسـوس روسـيه در مـذاكرات صـلح پنهـان       

. موضع اين كشور در اين مورد با موضع تركيه اشتراكاتي داشت. كردند نمي
از اين رو همزمان با مذاكرات مسكو، حكمت چتين در ديدار با يان الياسون 

باغ بخشي از  اينكه قرهة توان دربار اظهار داشت كه نمي رئيس گروه مينسك
   .خاك آذربايجان است امتياز داد

اسفند عليف به انگلستان سفر كرد و مذاكرات مهمي را  3روز سه شنبه 
ــادگي     1 .بـا مقامـات لنـدن آغـاز كــرد     وي در انسـتيتوي سـلطنتي لنـدن آم

نظـر شـوراي   كشورش را براي بررسي حضور نيروهاي پاسدار صلح تحت 
امنيت و همكاري اروپا اعالم كرده و تلويحاً به مبادله ارضـي بـا ارمنسـتان    

                                                 
1.Gojaiev,Aiaz.”Garabag Munageshacinin Hallinda Kimin Vaseta 

Chiligina Ustunluk Verilmalidir”. Hurriat. Baku. 2 March 1994. 
Se.3 
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اي را به عليف پيشنهاد كرد كه  ماده در مذاكرات لندن طرح سه. اشاره كرد
ثير بر أي ديپلماتيك براي تها تقويت تالش -1  :شد اين شرايط را شامل مي

بـاغ بـا    قـره ة تعيـين آينـد   -3  اغب ي ارمني از قرهها خروج نيرو -2ارمنستان 
اميـال دولـت بـاكو جهـت     ة نشاندهند ،سفر عليف به لندن .شركت انگليس

بـاغ و   قـره ة استفاده از اهرم نفت براي جلب عالقه كشورهاي غربي به مسئل
آركـادي   1 .جلوگيري از يكه تازي روسيه در معادالت سياسي منطقه بـود 

  :ويي در اين زمينه چنين گفتباغ طي گفتگ قرهة غوكاسيان وزير خارج
ـا جهـت دخالـت     « ـا و اروپ باكو رسماً اميال خود را در تحريك آمريك

ـا  امريكا اهرم. سازد بيشتر پنهان نمي ي بسـيار قـوي بـراي وتـوي     ه
. ايم گفته ها ما اين را به آمريكايي. سناريوي آذربايجان در اختيار دارد

ـائل خـ    من مطمئن نيستم آذربايجان كه مي ود را توسـط  كوشـد مس
ـانس موفقيـت داشـته    ها ديگران حل و فصل نمايد، در تالش يش ش

مقامات آذربايجان در تالشند تا حداكثر استفاده از توافقات نفتـي  . باشد
نفـت در برابـر   : كافي آشكار استة هدف آنان به انداز. به عمل آورند

  ».باغ قرهة حل مسئل
  

  

                                                 
باغ اقبالي در پي  قرهة تالش آذربايجان براي جلب كمك كشورهاي غربي براي حل مسئل.  1

آزاد عيسي زاده عضو اسبق وزارت دفاع آذربايجان طي سخناني  1995در دسامبر . شتندا
در كنفرانس ارزيابي ثبات در قفقاز كه توسط بخش مطالعات جنگ دانشگاه كينگز كالج 

اشغال نظامي بخشـي از سـرزمين آذربايجـان توسـط     «: برگزار شد، چنين اظهار داشت
قرارداد آذربايجان با بستن باعث شده كه  ،ستانارمنستان و حمايت روسيه از كشور ارمن

البته در حال حاضر معلوم . مربوط به كنسرسيوم نفتي سعي كرده كه به هدف خود برسد
شده كه كشورهاي غربي تنها در پي كسب منافع اقتصادي خويش هسـتند و حاضـر بـه    

ب نيز متشنج از تبعات اين گرايش به غر. باشند كمك در راه ايجاد ثبات در منطقه نمي
. 13ة شمار.مطالعات آسياي مركزي و قفقازة مجل: ك.ن ».باشد گرديدن روابط با روسيه مي

هاي نفتي نياز به امنيت دارند و  آذربايجان براين باور است كه سرمايه.  337ص.75بهار 
باغ از نظر موقعيت  قره. باغ اشغال شده است، پس امنيت منطقه برهم خورده است چون قره

  . انرژي جايي نداردة افيايي در معادالت انتقال خطوط لولجغر
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  بس برقراري آخرين آتش
موجب نگراني مقامات  ،ابله با يكه تازي روسيهآذربايجان در مقة روي

مـارس هيئتـي بلندپايـه متشـكل از      1/اسـفند  10در نتيجـه روز  . مسكو شـد 
راهـي   ،كازيميروف و ژنرال گئورگي كندراتيف معاون وزير دفاع روسـيه 

باكو شده و مذاكرات مهمي را با رئيس جمهور و وزيردفاع آذربايجان آغاز 
الع دادند كه طبـق طـرح صـلح روسـيه، آنهـا بـر       آنان به عليف اط. كردند
بس نظارت كرده و در ستاد مشتركي كه براي خروج نيروهاي ارمني  آتش

از مناطق اشغالي تشكيل خواهد شد، افسران روسيه، ارمنستان، آذربايجان و 
افسـر ايـن سـتاد از     250افسر از  69همچنين . باغ حضور خواهند داشت قره

ال كندراتيف تضمين كـرد كـه ارمنيـان از منـاطق     ژنر. روسيه خواهند بود
يي از سـربازان روس  هـا  بايست پسـت  اشغالي عقب نشيني كنند ولي قبالً مي

، كازيميروف كه 1با مخالفت صريح عليف با اين طرح صلح .تشكيل شوند
  . قرار بود به ايروان سفر كند،  براي گفتگو با يلتسين راهي مسكو شد

ــاتولي آد  ــد آن ــد روز بع ــر خارجــ  چن ــين معــاون وزي ــيه و ة اميش روس
راهـي بـاكو    ،نفـع آذربايجـان  ه كازيميروف با طرح صلحي اصالح شده بـ 

شد كه از بخـش بيشـتري از اراضـي     در اين طرح ارمنستان وادار مي. شدند
عليف اين طرح را نيز رد كرده و خواستار خروج كامل . اشغالي خارج شود
 1/اسـفند  10صـبح   10ود از ساعت بسي كه قرار ب آتش .نيروهاي ارمني شد

. شد، به اجرا درنيامد مارس همزمان با عقب نشين نيروهاي ارمني برقرار مي
ة خـود را در منطقـ  ة مـارس حملـ   3/اسـفند  12نيروهاي ارتـش آذربايجـان   

طي اين يورش آنها موفق شدند خط دفـاعي نيروهـاي   . فضولي آغاز كرد
  . بيلقان بشكنندة ارمنستان را در منطق

                                                 
ما . اين سخنان را عيناً به رئيس جمهور يلتسين برسان« :چنين گفت عليف به كازيميروف.  1

خـواهيم   بلكـه مـي  . خواهيم گروهي از ناظراني را كه فقط از سربازان روس باشند، نمي
  ».منيت و همكاري اروپا را شامل شودنيرويي باشد كه نظاميان دول عضو در كنفرانس ا
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ي جديد اين امكان را به عليف داد كه در ديدار با الياسـون  ها يروزيپ
ه بـ . كندي به باكو آمده بود، بـر مواضـع كشـورش تأكيـد كنـد      كه از خان

ي دو ها درخواست بابگن آراكسيان رئيس پارلمان ارمنستان، رؤساي پارلمان
 در ايـن . قزاق ديدار و گفتگو كردندة مارس در منطق 13/ اسفند 22كشور 

روز از مناطق اشغالي  20مذاكرات موافقت شد كه نيروهاي ارمني در مدت 
آذربايجان عقب نشيني كرده و پس از خروج اين نيروها آوارگان آذري به 

بايسـت در   بر اساس اين تفاهم داالن الچـين مـي  . هاي خود بازگردند خانه
ين همچنـ . دست نيروهاي ارمني باقي مانده و نخجوان از محاصـره بدرآيـد  

نزديك در مسكو ة توافق شد كه وزراي خارجه و دفاع دو كشور در آيند
جمهوري آذربايجان نيز متعهـد شـد كـه خطـوط     . مذاكراتي را انجام دهند

آراكسيان . آهن، برق و لوله هاي انتقال گاز منتهي به ارمنستان را باز كند راه
ة ور نماينـد اي بدون حض بار ديگر تأكيد كرد كه ارمنستان در هيچ مذاكره

ي دو كشور در جمع خبرنگـاران  ها رؤساي پارلمان. كند باغ شركت نمي قره
ة گفتند كه تاكنون در اين سطح و به طور جدي گفتگويي در مورد مناقش

  .باغ انجام نشده بود قره
ــرين جمعــ  ــفند ة در آخ ــك هواپيمــاي  1994مــارس   17/ 1373اس  ي

 17(مسافر 19خدمه و  13شامل سرنشين  32ايراني كه حامل  130هركولس
ايران در روسيه و  وابستگي نظامي و ها ي ديپلماتها  خانوادهزن و كودك از 

باغ  از مسكو عازم تهران بود، در آسمان قره) ايراني مقيم مسكو دانشجوي 2
تمـامي  . قـرار گرفـت و سـرنگون شـد    ) زنبـور (مورد اصابت موشك اوسـا  

سرپرسـتي  ه ئت تحقيق ايرانـي بـ  بالفاصله هي. سرنشينان هواپيما كشته شدند
. براي بررسي مسئله عازم منطقه شد ،امينيان مديركل حقوقي وزارت خارجه

مقامات روسي يك روز بعد از سقوط هواپيما اعالم كردند كـه طبـق نظـر    
  . كارشناسان نظامي، هواپيماي ايراني مشغول جاسوسي بوده است
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 27/ 1374دين رفرو 7هيئت ايراني پس از تحقيقات به ايران بازگشت و 
اي، علت سقوط هواپيما را  ايران با انتشار بيانيهة وزارت خارج 1994مارس 

ي هـا  ، عدم كمك و راهنمايي ناوبري بـرج 1انحراف الزامي از مسير پروازي

                                                 
يكي از بازديدكنندگان هواپيما كه به تهران آمده بود، در مورد علت انحراف هواپيما از داالن .  1

ها خلبـان   شديد ناگهاني و شكسته شدن پنجره علت تغيير فشاره ب« :داالن اصلي گفت
ط كـم ارتفـاع   سـوي نقـا  ه ب مجبور بوده است براي كم كردن فشار داخل هواپيما آن را

 نراديو باكو گفت كه آذربايجان از پرواز اين هواپيما از مسـكو بـه تهـرا    ».منحرف كند
مسئوالن فرودگاه مسكو بايد : يك مسئول هواپيمايي آذربايجان گفت. اطالع بوده است بي

مسير حركت اين هواپيما را مسكو، هشترخان، باكو، درياي خزر، رشت و تهـران تنظـيم   
حالي كه مسير حركت هواپيماي ايراني كامالً پيچيده و مشكوك تنظيم شده كردند در  مي

در يك بيانيه تأكيد كرد كـه هواپيمـا در زمـان     ،دولت ارمنستان نيز پس از سانحه. است
كيلومتر از مسير اصلي خود منحرف شده بود و همچنين نقـص فنـي داشـته     100سقوط 
طع ناگهاني تماس هواپيما با برج مراقبت و كارشناسان نظامي روسيه نيز گفتند كه ق. است

اين ابهام نيز وجود . بيانگر منفجر شدن آن در هواست ،كشف قطعاتي از آن در روي زمين
دارد كه چرا برج مراقبت آذربايجان هشدار الزم را به خلبان ايراني در مورد خطر ناشي از 

امنيت ملي آذربايجان آن را  راديويي كه وزارتة در نوار مخابر. انحراف مسير نداده است
ما همين حاال هواپيماي نظـامي آذربايجـان را   «ة اند جمل ي ايراني تحويل دادهها به مقام

مقامات ارمنستان نيز با اظهارنظرهاي خالف واقع و . كند جلب توجه مي »سرنگون كرديم
ماجرا از اين . تقصير نبوده است اند كه ايروان دراين ماجرا بي ضد و نقيض خود نشان داده

ة با درج) روسيه سفيد(كه در اوايل مارس سه استاد مهندس نظامي شهر مينسك  هقرار بود
ظاهراً به عنوان  125و اس  75 ي اس ها اندازي ضدهوايي تخصص عالي در تعمير و راه
اندازي سيستم ضدهوايي مدرن براي  مأموريت اصلي آنها راه. مرخصي وارد ايروان شدند

ايزوستيا چاپ مسكو پرده از ة روزنام ،پس از سقوط هواپيماي ايراني. باغ بود ارمنيان قره
اين موضوع محرمانه برداشت و چون روسـيه سـفيد بـراي گسـترش روابـط بـا ايـران        

پـس از  . تحقيقاتي در وزارت دفاع خود تشكيل دادنـد ة كوشيد، مقامات مينسك كميت مي
بـراي  . آنان از ارتش اخراج شدند ،اجرااحراز مسئوليت مهندسان روسيه سفيد در اين م

شاهنشـاهي  . تاريخ سياست خارجي ايـران . علي بابايي، غالمرضـا   :ك.آگاهي بيشتر ن
ة علي اكبر واليتي وزير خارج. 313 ص .1375. تهران . درسانشر . هخامنشي تا به امروز

نيز نظير همين در رابطه با آذربايجان و ارمنستان «  : وقت ايران، چنين اشاره كرده است
هاي ما براي اصالح رابطه اين دو كشور و  افتاد؛ يعني به محض آنكه تالش مسئله اتفاق مي

كرد و برقراري  برقراري صلح در آستانه به نتيجه رسيدن بود، يك كشور چهارم دخالت مي
كرد و اين اقدامات تا ساقط كردن هواپيماي ترابري ما در  رو مي صلح را با مشكل روبه
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روز سه  .باغ اعالم كرد كنترل منطقه و اصابت موشك نيروهاي ارمني در قره
فرانسوي گروه مينسك ة وار نمايندشنبه حسنوف در ديدار با خانم دالن دو

 ،اظهار داشت كه تنها در صورت خروج كامـل ارمنيـان از منـاطق اشـغالي    
سياسي  –آذربايجان حاضر به مذاكره با ارمنيان در مورد وضعيت حقوقي 

از دوران  ،مردم آذربايجانه عليف در تلويزيون خطاب ب. باغ  خواهد بود قره
  . پرقدرت در آينده خبر داد

دام  باغ ادامه داشت و تهاجم شديد ارمنيان به آغ اين زمان نبرد در قرهدر 
. اوضاع به نحو محسوسي به نفع ارمنيان در حال تغييـر بـود  . آغاز شده بود

احتمـاالً از تمايـل    ،هـا  باغ و تشديد درگيري سقوط هواپيماي ايراني در قره
طاف ناپذير لحن انع. روسيه براي اثبات موقعيت برتر خويش حكايت داشت

ــ    21/آوريــل 10شـديد نيروهــاي ارمنسـتان از  ة مقامـات آذري پـس از حمل
 .دين و واگذاري ايستگاه رادار گابلين در ارمنستان به روسيه تغيير يافترفرو

فروردين در پراگ،  22/ آوريل 11با تشكيل اجالس گروه مينسك در روز 
ئد و مجارسـتان  و با نمايندگان سياسي ايتاليـا، سـو   1عليف راهي مسكو شد

 17بالفاصـله در روز   ،او پـس از بازگشـت بـه بـاكو    . ديدار و گفتگو كـرد 
اي بـراي برپـايي ارتـش ملـي در بـاكو       مشاورهة فروردين جلس 28/ آوريل

دين كـروالين كـوكس سـخنگوي    رفـرو  31/ آوريـل  20روز . تشكيل شد
ينـي،  همـراه وي پزشـكان، خادمـان د   . باغ شد مجلس اعيان بريتانيا وارد قره

درخواست ه او ب. ي خيريه و خبرنگاران نيز حضور داشتندها نمايندگان بنگاه
همانروز هري گيلمور . هزار جلد انجيل با خود آورده بود 3باغ  كليساي قره

                                                                                                
ي ديپلماتيك ما در منطقه ها باغ پيش رفت، چراكه قصد آنها به شكست كشاندن فعاليت هقر
  ».بود

مستقل ة هدف حيدر عليف از سفر به مسكو درخواست كمك از كشورهاي عضو جامع.  1
اظهار  »اسوبودا«او در مصاحبه با راديو . آميز بحران بود المنافع براي حل مسالمت مشترك

روسيه او را تحت فشار قرار داده كه اگر نقش روسيه را نپذيرد عالوه ة نمايند«داشت كه 
  ».باغ چند استان ديگر نيز از دست برود بر شوشا، الچين و قره



 قره باغ نامه     506

 

  : سفير آمريكا در ارمنستان گفت
قفقاز ندارد و ة اي را براي اجراي سياست متحد دربار ناتو هيچ برنامه«

تواند تركيه را مجبور كند كه ممنوعيت  مريكا نميبه همين دليل هم آ
هرچند كـه  . ي انسان دوستانه به ارمنستان را لغو كندها ارسال كمك

ـا  حكومت آمريكا آرزويش مبني بر لغـو ممنوعيـت   را اطـالع داده   ه
  » .است

رقابـت آمريكـا و   ة باغ صـحن  قرهة گيلمور ضمن مخالفت با اينكه مسئل
بس نيز به  نيز مخالف بود كه براي برقراري آتشروسيه است؛ با اين مسئله 

باغ  را پس  توان سرنوشت قره او مية به عقيد. وجود نيروهاي خارجي است
الزم است كه نيروهاي صلح دوست از «: او گفت . بس تعيين نمود از آتش

 22در اجالسـيه روز   ».انـد متمـايز شـوند    نيروهايي كه مجبور به صلح شده
ت پارلمان آذربايجان، رسول قليف رئيس پارلمان اطالع ارديبهش 2/ آوريل 

آوريل هيئتي متشكل از او و چند نماينده بـه مسـكو سـفر     25داد كه روز 
نظامي و تدابير بـراي پايـان   ة مناقش«اصلي مورد مذاكره ة مسئل. خواهد كرد
  . است» دادن به آن

مسـكو  ة در همين اجـالس حسـنوف در مـورد ماهيـت سـند توافقنامـ      
يحاتي داد و عنوان كرد كه اين سند متفقاً توسط روسيه و ارمنستان تهيه توض

نيروهـاي ارمنـي از منـاطق اشـغالي آغـدام،       ،بنابر مفاد اين سـند . شده است
فضولي، جبرائيل، كلبجر، قبادلي و زنگالن خارج شده و آوارگان به محل 

ماننـد و   ي ميباغ فعالً باق نيروهاي ارمني در قره. گردند زندگي خود باز مي
طرف آذري از برقراري نيروهـاي نظـامي در منـاطق مسـترد شـده محـروم       

آغـدره، قسـمتي از اسـتان سـابق شـاهوميان و چنـد       ة تمامي منطقـ . شود مي
بـاغ كوهسـتاني بـه ارمنسـتان واگـذار       روستاي كلبجر، شوشا، الچين و قـره 

ي آذري مانـد و بازگشـت اهـال    مرز آذربايجان و ارمنستان بـاز مـي  . شود مي
هـا   ايـن مـوارد در مقاولـه   ة همـ . باغ به وطنشان غيـرممكن خواهـد بـود    قره

المللـي   ي بـين هـا  گنجانيده شده و آذربايجان تعهـداتي را در برابـر سـازمان   
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شود  باغ با ايجاد يك استان حائل معين مي سپس وضع قره. شود دار مي عهده
حسنوف . تفاده شودي غيرآذري اسها و براي تأمين امنيت آن منطقه از نيرو

اظهار داشت كه به كازيميروف پيشنهاد كرده كه دو طرف پيشنهادات خود 
   .اعمال كند آنهاة را دربار شرا ارائه داده و روسيه نظر

آوريـل در ديـدار بـا گروهـي از نماينـدگان       24/ ارديبهشـت   4عليف 
كرده و  ي نظامي روسيه به ارمنستان انتقادها هاز ايجاد پايگا ،دوماي روسيه

باغ در دست روسيه است و هيچ كشوري مانند  قرهة كليد حل مناقش«: گفت
رسـول قليـف    ،با تشديد حمالت ارمنيان ».روسيه قادر به حل مناقشه نيست

قليف بر نقـش روسـيه در   . به مسكو سفر كرد ،براي مذاكره با كازيميروف
ة روزنامـ . ل كـرد باغ تأكيد ورزيده و از نيات ميانجيگرانه روسيه اسـتقبا  قره

مسكو منتظر است كه باكو كه «ة در مقال 1994آوريل  27ديلي كامرسانت 
  :نوشت» را هم بگويد) ب(را گفته ) آ(

ي خارجي ها هيچ يك از دولت. به زودي نتيجه بخشيد ها كوشش... « 
خواهد در كارهاي بحران قفقاز را كه عاليق استراتژيك روسيه را  نمي

نمـي  «ولي رسول قليف با گفتن اينكه . له نمايدبه همراه دارد، مداخ
پس . را گفت) آ(» توان به كم شدن نقش روسيه در بحران امكان داد

چگونه است؟ اين مسئله را ) ب(اين . هم گفته شود) ب(الزم است كه 
صحبت از . كند دير زماني است كه مسكو به حيدرعليف و او زمزمه مي

  »..وسيه در بحران استرة افزايش دخالت نيات صلح دوستان
وي از عـدم اجـراي   . را بگويـد ) ب(گراچف نيز از قليف خواست تـا  

ابراز ناخشنودي كرده و اظهار داشت كه با اين حال  1994ة فورية توافقنام
  :او گفت. ي ميانجيگرانه ادامه خواهد يافتها فعاليت

ة شود و نمايند باغ فراهم مي قرهة فاكتورهاي جديدي براي حل منازع«
ة به زعم او امضاي اين توافقنام. گروه مينسك از اين طرح مطلع است
همراه با تشكيل قرارگاه متحد . گام بسيار مهمي در حل مناقشه است

ـاه متحـد را     آتشة براي نظارت بر نحو بس، ما به سادگي بايـد قرارگ
ـ   كنيم كه قبل از آتش ما پيشنهاد مي. ايجاد كنيم ة بس انحـالل كلي
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شان كرد  شود اداره يي كه نميها آن گروه. امي انجام شودي نظها گروه
بايد به پشت صحنه برده شده، خلع سالح گرديده و در زمان مناسب 

ـانجي داده    . زور منحل شونده ب در اين باره گزارشي مكتـوب بـه مي
ي نظامي و ايجاد ها پس از قطع مخاصمات، انحالل گروه. خواهد شد
ـاه    ها و گروه ها امن پستة يك منطق ـارت قرارگ ـال نظ يي براي اعم

. ي بيرون رفته قرار گيرندها بايد در پشت گروه ها پست. تشكيل گردد
ـام خواهـد شـد   ة تخلي سـپس فعاليـت   . منطقه تحت نظر ناظران انج

ـاز خواهـد شـد    ماهيـت  . ناظران كنفرانس امنيت و همكاري اروپا آغ
روسـي  مسئله اين است كه بايد در تمام طول خط درگيري نيروهاي 

  1 ».مستقر شوند
گراچف همچنين از انتقاد رهبر آذربايجان نسبت به اين مسئله صحبت 

پذيرد و نيروهاي حائل مرحله بـه مرحلـه    كرده و گفت كه اين ايراد را مي
  :او اضافه كرد. عقب نشيني خواهند كرد

شود  اگر اعتمادي به ارتش روسيه نيست و يا از اين نظر احتياط مي«
ايم كه در آنجا ناظريني  ما بارها گفته. طرف طرفداري كنيمكه از كدام 

ايـن  . از سازمان كنفرانس امنيت و همكاري اروپا حضور داشته باشند
من علت مخالفت اما  اين طرح خيلي خوبي است. شود نيز پذيرفته نمي

آخـر چـرا   : شـود  در انگيزه باكو چنين فكري ايجاد مـي . دانم  را نمي
من چيزي . تواند اين را بپذيرد دم آذربايجان نميي روسي؟ مرها قشون

من معلوماتي در دست دارم كه اهالي . مانند يك سوال در ذهن دارم
ـا  . بومي، به ويژه مردم دهات آذربايجان خواستشان آمدن ماسـت  آنه

. آنها فقط بياينـد . دهيم گويند كه ما به سربازان نان و گوشت مي مي
ن به ارمنيان توپيدم و گفتم آيا شما وقتي عمليات نظامي شروع شد، م

قادريد چنين طرحي را اجرا كنيد؟ اطمينان تام دارم كه من راه برپايي 
  ».توانم توافق را فراهم كنم دانم ولي نمي صلح را مي

ه رسول قليف نيز به گراچف اطالع داد كه برخي از مفاد اين طرح بـ 
المللـي   ي بـين هـا  شسود ارمنيان است و صلح دوستي تنها در راسـتاي تـال  

                                                 
ي روسي صلحي كه با ورود نيروهاي روسي برقرار شود كامل نيست ها استراتژيستنظر به .  1

  .ولي به هرحال از جنگ بهتر است
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بـس يـك جانبـه     او آمادگي كشورش را براي برقـراري آتـش  . امكان دارد
پاول گراچف نيز اظهار داشت كه قصد دارد در اولين فرصـت  . اعالم كرد

روز . ممكـن تصــميم جمهــوري آذربايجــان را بـه ارمنســتان اطــالع دهــد    
يتخـت  باغ در بيشكك پا مه مذاكرات صلح قره 4/ ارديبهشت 14چهارشنبه 

الـدين جليلـوف معـاون     در اين مـذاكرات مهـم عـافي   . قرقيزستان آغاز شد
پارلمان آذربايجان، بابگن آراكسيان رئيس پارلمان ارمنستان، كارن بابوريان 

يلتسين و مديتكان ة باغ، والديمير كازيميروف فرستاده ويژ رئيس پارلمان قره
ر مذاكرات بيشكك د. شريمكالوف رئيس پارلمان قرقيزستان حضور داشتند

  :اصل بود 3خواستار رعايت  ها روس
باغ به عنوان يك طرف  قبول نمايندگان قره -2بس  برقراري آتش -1

ـ    1800اسـتقرار   -3اصلي مـذاكرات صـلح    ـاي جامع ة نفـر از نيروه
  . بس المنافع در خط حائل آتش مشترك

 9بس از نصف شب روز  بايست آتش براساس طرح پيشنهاي روسيه مي
. شد برقرار شده و عمليات جنگي متوقف مي 1374ارديبهشت  19/ 1994مه 

ي انرژي و ها بايست همزمان با عقب نشيني نيروهاي نظامي راه همچنين مي
باغ و ارمنستان با اين طرح موافق  نمايندگان قره .شد حمل و نقل گشوده مي

 در حـالي كـه  . بودند ولي هيئت آذري از پذيرش دو شرط آخر سرباز زد
 ة شكست قرار داشت، تغييرات مختصري در اعالمية طرح روسيه در آستان

بدين نحو كه بر اشغال مناطق آذربايجان تأكيـد  . نهايي مذاكرات داده شد
ة المللـي در كنـار نيروهـاي جامعـ     شد و همچنين استقرار نيروهاي ناظر بين

، بـا اعمـال فشـار روسـيه    . بينـي گرديـد   المنافع در خط حائل پـيش  مشترك
ــنبه   ــرانجام روز دوش ــ 8س ــت  18/ 1994ة م ــف   1374ارديبهش ــول قلي رس

  . بيشكك را امضاء كردة توافقنام
بيني شده بود از نيمه شب سه شنبه  همانگونه كه در سند بيشكك پيش

اگرچـه  . ها برقرار شد بس كامل در جبهه آتش 1994مه  9/ ارديبهشت  19
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ت ولي طرفين با تالش طور محدود مورد خدشه بوده اسه بس ب اين آتش
باغ  قرهة حل قطعي براي مسئل تاكنون راه. اند فراوان آن را تاكنون حفظ كرده

پيدا نشده و دو كشور آذربايجان و ارمنستان در حالت نه جنگ و نه صلح 
اي  ي جلگهها باغ كوهستاني مناطق زير نيز از زمين عالوه بر قره. برند بسر مي

بـاغ را بـه    ن قـرار دارنـد و ارمنيـان الحـاق قـره     آذربايجان در اشغال ارمنستا
  1. اند ارمنستان، واگذاري اين مناطق به آذربايجان مطرح كرده

قبادلي  –) كيلومتر مربع 1936(ي  كلبجر ها اين مناطق شامل شهرستان
 1386(فضـولي    -) كيلـومتر مربـع   1059(جبرائيل  –) كيلومتر مربع 802(

) كيلومتر مربع 1093(دام  و آغ) يلومتر مربعك 707(زنگالن  -)كيلومتر مربع
 970( و شوشا ) كيلومتر مربع 1835(عالوه بر اين ارمنيان الچين . شود مي

باغ اشغال  ايجاد كريدوري ميان ارمنستان و قرهة را نيز به بهان) كيلومتر مربع
كيلومتر مربع از  14167در مجموع . آنها نيستندة اند و حاضر به تخلي كرده
حت آذربايجان زير اشغال ارمنستان قرار گرفتـه و جمعيتـي در حـدود    مسا
تعداد كل آوارگان بيش از . اند هزار نفر ساكنان اين نواحي آواره شده 837

ي بزرگ و غيره در وضـعي  ها ها و سالن يك ميليون نفر كه در  ورزشگاه
هـزار نفـر كشـته در آذربايجـان و      35جنـگ  ة نتيجـ . برند نامناسب بسر مي

مقامـات جمهـوري    .هزار نفـر از جمهـوري ارمنسـتان اسـت     500هاجرت م

                                                 
مشكل بتوان گفت كه در اين ديدار چه سندي امضاء « :كرات گفتجليلوف در پايان مذا.  1

ي مسلح ارمنـي از خـاك   ها مذاكرات بيشتر و قبل از هر چيز در مورد خروج گروه. شد
ناظران حـل  ة او اضافه كرد كه مسئل» .بس بود آذربايجان، بازگشت آوارگان و قطع آتش

 :نگرد؟ گفت ين مسئله چگونه مياو در پاسخ به اين سوال كه آذربايجان به ا. شده است
شود و  كنيم كه مناقشه در صورت گسترش به جنگ تبديل مي تلقي مي ياساس  ما اين را«

امروز صحبت از . آميز حل كنند از طريق صلح  توانند اين را آذربايجان و ارمنستان فقط مي
شـعله   جنـگ در اراضـي آذربايجـان   . خير انـداخت أتوان به ت آن است كه مسئله را نمي

از اين روست كه بايد . كنند يك ميليون آواره در شرايط چادرنشيني زندگي مي. كشد مي
  ».كار روده معقولي بة انديش
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اند كه يك ميليون ارمني به  ارمنستان در آمارهاي رسمي خود اعتراف كرده
  . اند دنبال كار به صورت دائمي اين كشور را ترك كرده

  
  گفتگوهاي صلح و فرآيند آن

نه  –جنگ بس و يا به تعبير بهتر حالت نه  وضعيت آتش 1994از ماه مه 
باغ برقرار شده و گفتگوها در سطوح گوناگون انجام شده ولي  صلح در قره

در اين گفتگوها هريك از طرفين . اي عملي نينجاميده است تاكنون به نتيجه
دولـت آذربايجـان بـه    . انـد  مواضع خاصي را اتخاذ و بر آن پافشاري كـرده 

و بازگشــت  عنـوان يـك اقـدام اوليـه، خـروج واحـدهاي نظـامي از منطقـه        
جمهـوري آذربايجـان   . خـود را خواسـتار اسـت   ة آوارگان به خانه و كاشان
بـاغ   حق خودگرداني در باالترين سطح بـه قـره  ة آمادگي خود را براي ارائ

كوهستاني در تركيب ساختار سياسي خود اعالم كرده است كـه شـكل و   
اين خودگرداني در طول مذاكرات و پس از كارشناسـي دو طـرف   ة درج
مقامات آذربايجـان ايـن ادعـاي مقامـات ارمنـي را كـه       .  يين خواهد شدتع

بـاغ   باغ توسط ارمنيان قـره  ارمنستان طرف اصلي آنها نبوده بلكه جنگ قره
انجام شده را به شدت رد كرده و دولـت ايـروان را بـه تجـاوز بـه تماميـت       

امل البته ادعاي مقامات ايروان با وجود حمايت ك. كنند ارضي خود متهم مي
باغ و حضور مستقيم نيروهاي ارتش  و پيوسته و آشكار آنان از ارمنيان قره

  . ارمنستان در جنگ عليه آذربايجان پذيرفتني نيست
بـاغ   آذربايجان همچنين معتقد است كه پيشروي ارمنيان در جنگ قـره 

هـا   از اين رو آذربايجاني. روسيه ممكن نبوده استة بدون پشتيباني گسترد
به ادعـاي  . كنند باغ به عنوان مقصر اصلي قلمداد مي قرهة ر مسئلروسيه را د

روسيه به ارزش يـك ميليـارد    1998تا  1996ي ها سالة آذربايجان در فاصل
يي را كه تا باكو برد دارند، به صورت ها دالر سالح سنگين از جمله موشك

  . بالعوض به ارمنستان داده است
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ــا و احــزاب   2001در ســال  ــا و  اكثريــت گروهه ــز نهاده ــي و ني سياس
حزب سياسي،  600ي مردمي و غيردولتي آذربايجان كه به تعداد ها سازمان

ــي، ر ــاي آژانــس ؤتشــكيالت غيردولت ــئوالن  هــا س ــالع رســاني و مس ي اط
اي امضاء  رسيد، بيانيه روشنفكران مية ي ديني، نمايندها مطبوعات، شخصيت

بـاغ بـه شـرح زيـر بـه       قـره ة كردند و در آن مواضع خود را در قبال مناقشـ 
المللي  ي بينها حيدرعليف ، افكار عمومي، اعضاي گروه مينسك و سازمان

مرحله كه به ترتيب بايد اجرا  4آنها معتقدند كه مناقشه طي . اعالم نمودند
  :شود، قابل حل است

اراضي اشغال شده به طور كامل بازگردانده شـده و تماميـت ارضـي     -1
  .دولت حفظ شود

ـاطق قـره      ها ي كه سالهاي آذربايجاني -2 ـاير من ـا و س ـاغ   پـيش از شوش ب
اند، به موطن اوليه خود بازگردند  كوهستاني وادار به كوچ اجباري شده

 .و امنيت آنها تأمين شود
باغ كوهستاني به شرطي اعطا شود كه حاكميت  حق خودگرداني به قره -3

 .اصلي در دست حكومت مركزي آذربايجان باشد
آميز حل نشود و امكان آن وجود نداشـته   صلحي ها اگر مناقشه از راه -4

ـاي شـوراي    باشد، براساس نظامنامه سازمان ملل متحد و قطعنامـه  ه
ـامي،    ة امنيت اين سازمان، آذربايجان بايد با قو قهريـه و نيـروي نظ
 .تجاوزكاران را از خاك خود بيرون كند

در اين ميان حزب سوسيال دموكرات آذربايجان، موضع خود 
  : اعالم نموده است، به شرح زير ي تفاوت از موضع يادشدهرا با اندك

خـود را  هاي ارتباطي و از سرگيري روابط  اهذربايجان بايد بازگشايي رآ -1
  .اعالم دارد

باغ كوهسـتاني در داخـل تركيـب سياسـي      تعيين وضعيت سياسي قره -2
 :آذربايجان بايد طبق مالحظات و شرايط زير باشد

در قالب جمهوري خودمختاري كه شامل  باغ كوهستاني بايد قره) الف -3
هاي همين منطقه اسـت،   ارامنه و آذربايجانية محل سكونت يكپارچ

  .باشد
ـاي   ) ب -4 ـارت نيروه داالن الچين كه شامل راه شوسه است، تحت نظ
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  .المللي و گمرك آذربايجان باشد بين
شـود و بـراي    آزاد اقتصادي اعالم مـي ة باغ كوهستاني، منطق قره) ج -5

  . منطقه سرمايه و تسهيالت الزم جلب شود اينة توسع
بنياد فرهنگي «از سوي اقليت ارامنه آذربايجان تشكيالت غيردولتي ) د -6

هاي اين بنياد از بودجه دولت آذربايجان و  هزينه. ايجاد شود» ارمني
ـان  . بخشي از ماليات تحصيل شده از ارامنه تأمين شود دولت آذربايج

ة كرد و اين بنياد داراي اعتبار و وجه در امور فرهنگي، دخالت نخواهد
  .باشد المللي خواهد بود و همچنين در امور داخلي خود نيز آزاد مي بين

ها و ابعاد مختلف خودگرداني كه به ارامنه اعطاء  آذربايجان بايد جنبه -7
 . خواهد كرد، را به طور آشكار اعالم كند

بايد برقـراري  قبل از برطرف شدن كامل مناقشه و بحران، آذربايجان  -8
ـاري را اعـالم نمايـد و در ايـن زمينـه       مجدد روابط اقتصادي و تج

 .ي الزم را امضاء كندها موافقت
دولت آذربايجان بايد اعالم كند كه مانعي برسرراه ايجاد رابطه با ارامنه  -9

 .ي دولتي و غيردولتي به وجود نخواهد آوردها از سوي سازمان
المللي اعـالم   ي بينها بي و سازماني قفقاز جنوها آذربايجان به دولت -10

جويانـه در منطقـه    كند كه با نهادهاي غيردولتي كه با اهداف صـلح 
 .كنند، همكاري خواهد كرد فعاليت مي

باغ كوهستاني بـه طـور    آخر دولت آذربايجان با رهبران قرهة در مرحل -11
در ايـن مـذاكرات از طـرف دولـت     . شـود  مستقيم وارد مذاكره مـي 

ـا  وزير، وزير كشور، رئيس كميسـيون مناسـبت   آذربايجان نخست ي ه
 . توانند شركت كنند ملي و يا يكي از مشاوران رئيس جمهور مي

. باغ نيز تقريباً موضعي نزديك به مواضع باكو دارند ي قرهها آذربايجاني
ة با حضور نمايندگان مـردم مصـيبت ديـد   » باغ آزادي قره«تشكيالتي به نام 

هاي اشغال  اين تشكيالت عقيده دارد كه سرزمين. باغ شكل گرفته است قره
تر بايد از طريق نظامي بازپس گرفته شود و آوارگـان بـه    شده هرچه سريع

خانه و كاشانه خود بازگردند و بعد از آن به منظور برقراري صلح دائمي و 
هاي آذربايجان و ارمنستان، در داخل خاك آذربايجان  باثبات بين جمهوري

ــان م  ــراي ارمني ــتان بــراي      ب ــاك ارمنس ــور و در داخــل خ ــن كش قــيم اي
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هــاي رانـده شــده از خـاك ايــن كشـور، ســاختار تشــكيالتي      آذربايجـاني 
در اين زمينه ضروري است، مالحظات . خودفرمان، مورد مذاكره قرار گيرد

المللي از جمله سـازمان ملـل متحـد، سـازمان امنيـت و       و قيود نهادهاي بين
  . المللي نيز مورد توجه باشد قي بينهمكاري اروپا و نهادهاي حقو

هـا و   آميز آذربايجاني اين تشكيالت معتقد است كه همزيستي مسالمت
ارمنيان ساكن در آذربايجان و ارمنستان در صورت توجه به اصول زير تأمين 

  :خواهد شد
ساختارهاي حكومتي كه در اين خصوص در دو كشور ايجاد خواهد  -

  .باهم متناسب باشند ها تيارات  و مسئوليتشد، بايد از نظر حقوقي، اخ
پس از موافقت ارمنستان، طرح اجرايي توافقات تهيه شده و اقدامات  -

اجرايي از جانب دو طرف براي تحقق توافقات انجام شـده، صـورت   
  .گيرد

اين تشكيالت برآن است كه صلح دائمي در منطقه تنها در صورت حل 
جهاني تنها در شرايط صلح دائمي ة جامع. عادالنه مناقشه برقرار خواهد شد

و عادالنه كه مغلوب و غالب وجود نداشته باشد و هيچكس نتواند با استفاده 
تواند به حيات  از پاكسازي قومي و تجاوز به مقاصد سوء خود نايل شود، مي

  . خود ادامه دهد
دولت ارمنستان در مـذاكرات صـلح شـديداً بـر حـق تعيـين سرنوشـت        

باغ  باغ تأكيد دارد ولي حتي خود نيز در اينكه آيا از استقالل قره ارمنيان قره
بـاغ بـا ارمنسـتان را دنبـال نمايـد، دچـار        حمايت نمايد يا طـرح الحـاق قـره   

ة رسد كـه مقامـات ايـروان طـرح مسـئل      به نظر مي. ترديدهاي فراواني است
از ايـن  شد و حتـي ابـر   باغ با ارمنستان را كه پيشتر برآن تأكيد مي الحاق قره

چـرا  . اند باغ بود، عمالً كنار گذاشته خواسته منشأ اصلي بروز جنگ در قره
باغ  قره» استقالل«كه طرح اين مسئله عالوه بر پيچيده كردن مسئله، برسر راه 
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عالوه بر آن دولت ارمنستان به تعقيب . كند از آذربايجان نيز مانع ايجاد مي
جـامع جهـاني دچـار انـزوا     طلبي ارضـي مـتهم شـده و در م    سياست توسعه

گواينكه طرح تغيير مجدد مرزها خود ارمنسـتان را كـه در كنـار    . شود مي
  . دهد بزرگترين دشمن خود تركيه در خطر قرار مي

بـاغ كوهسـتاني از    پارلمان ارمنستان با تبعيـت قـره   2001در ماه آوريل 
از  آذربايجان در هر شكل و فورمي كه باشد و همپنين واگذاري هرانـدازه 

اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي سياسي در . خاك ارمنستان مخالفت كردند
اين گـرايش بـراين اعتقـاد    . باغ موضع سازش ناپذير دارند قرهة مناقشة زمين

بـاغ   است كه حتي بعد از حل مناقشه از طريق سياسي، اراضي اطـراف قـره  
كـه ايـن    شـعار آنهـا ايـن اسـت    . كوهستاني، به آذربايجان برگردانده نشود

توان اشغال شده فرض كرد و الزم است كه آنها را اراضـي   را نمي ها زمين
باغ از نظر قومي خـالص   نيز بايد مانند قره ها آزاد شده ناميد و اين سرزمين

يي كه تندروتر از ها يكي از سازمان. شوند يعني فقط ارمنيان ساكن آن باشند
جيرايـر سـفيليان   . اسـت » هسازمان دفاع از اراضـي آزاد شـد  «ديگران است، 

  : يكي از رهبران اين سازمان اخيراً اعالم كرده است
ـا توقـف    تنها امتيازي كه ما به آذربايجان مي« توانستيم بدهيم، همان

كـرديم،   بود زيرا اگر ما جنگ را متوقـف نمـي   1994جنگ در سال 
    ».توانستيم كل كشور آذربايجان را نابود سازيم مي

باغ كوهستاني به دنبال اعمال حـق تعيـين سرنوشـت     مقامات ارمني قره
كندي براين اعتقادند كه اين منطقه تحت  رهبران فعلي خان. خويش هستند

المللي پذيرفته  حاكميت يك دولت مستقل و جديد بايد توسط نهادهاي بين
  :كنند شود و در اين زمينه موارد زير را مطرح مي

ـتا   در خصوص قرار گـرفتن قـره   - ني در داخـل تركيـب سياسـي    بـاغ كوهس
قفقـاز حـزب كمونيسـت،    ة شـعب  1921سـال  ة آذربايجان، غير از مصوب
  .سند ديگري وجود ندارد
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ــره   - ــوري ق ــان حكومــت   اعـالم اســتقالل جمه ــز در زم ــاغ كوهســتاني ني ب
در  1991كمونيست صورت گرفتـه و رفرانـدومي كـه در دسـامبر سـال      

  .ودن اين فرآيند استاين زمينه به عمل آمد، نشانگر دموكراتيك ب
باغ كوهستاني براين باور اسـت كـه آنهـا در جنـگ بـا ارتـش        رهبري قره -

ــازات       آذربايجـان پيـروز شـده    انـد و بـه عنـوان طـرف پيـروز داراي امتي
اي هستند كه بايد در جريان تعيين وضـعيت سياسـي ايـن منطقـه از      ويژه

روز دوبـاره زيـر   آن بهره بگيرند و در طول تاريخ سابقه ندارد كه قوم پي
  .فرمان قوم شكست خورده قرار گيرد

ـتاني كـه بـه صـورت كشـوري       براي تأمين امنيت ارمنيان در قره - باغ كوهس
مستقل خواهد بود، ارتش مخصوص اين جمهـوري بـه عنـوان ضـمانت     

  .اين امر بايد فعاليت داشته باشد
ـتان بـه ع      اتحاد كشور مستقل قره - ـتاني بـا جمهـوري ارمنس نـوان  باغ كوهس

  .شود هدف نهايي محسوب مي
ــواي      در خصـوص اراضـي غيرارمنـي    - ـين آذربايجــان كـه بـه تصـرف ق نش

نظامي ارمني درآمده است، ايـن ديـدگاه وجـود دارد كـه پـس از دادن      
    .باغ كوهستاني اين اراضي آزاد خواهد شد حق استقالل به قره

ي استقالل ارمنيان براي شناساية انداز در حال حاضر با وجود تالش بي
هيچ كشوري . باغ از سوي كشورهاي مختلف، كاري از پيش نرفته است قره

حتي خود ارمنستان حاضر نشده است با پذيرش اين استقالل و تغيير مرزهاي 
هاي احتمالي و خطرات آتي كه خود  المللي خود را در معرض خواسته بين

وانـي از نظـر مـادي و    هايي فرا ارمنيان هزينه. كند، قرار دهد او را تهديد مي
هـيچ كشـور   . انـد  اند ولي هنوز بـه هـدف خـود نرسـيده     جاني صرف كرده

المللـي را در   قدرتمندي حاضر نيست عواقب ناشـي از تغييـر مرزهـاي بـين    
  .پرتنش قفقاز برعهده گيردة منطق

ة هردو به اصول پذيرفته شد ها اين احوال ارمنيان و آذربايجانية با هم
ارمنيان اصل حق ملل براي تعيين سرنوشت . كنند ناد ميالملل است حقوق بين
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اصـل احتـرام بـه تماميـت ارضـي       ها دانند و آذربايجاني خود را اساسي مي
توجه به منشور سـازمان ملـل متحـد    . دهند كشورها را مورد توجه قرار مي

آميز در جاي جاي اين  هاي صلح نمايانگر اين نكته است كه توسل به شيوه
أكيد قرار گرفته است و اصل حق ملل براي تعيين سرنوشت منشور مورد ت

آويزي براي اقدامات خصمانه و تجاوز به مرزهاي يك  تواند دست خود نمي
  :اين منشور آمده است 2ة ماد 4در بند . كشور باشد

المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن  اعضاء در روابط بينة كلي«
سياسي هر كشوري، و يا از هـر روش   عليه تماميت ارضي يا استقالل

باشد، خودداري خواهند  ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته
هيچ يك از مقررات مندرج در اين «: نيز آمده است 7ة در ماد» .كرد

دارند در اموري كه ذاتاً جزء صالحيت  منشور ملل متحد را مجاز نمي
كند كه  ا نيز ملزم نميداخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء ر

  1 ».چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند
بسياري از پژوهشگران برآنند كه برتري يكي از اين اصـول نسـبت بـه    

. كنـد  ديگري در اكثر اوقات از شرايط سياسي موجود در جهان تبعيت مي
بودن دار ن مثالً در دوران جنگ سرد، اصل حاكميت ملي كشورها و خدشه

پـس از پايـان   . مرزهاي رسمي همواره نسبت به اصل ديگـر برتـري داشـت   
از آن زمان به بعـد  . جنگ سرد و فروپاشي شوروي، وضعيت دگرگون شد

نسبت اين دو اصل بر اساس مالحظات نـويني شـكل گرفـت كـه يكـي از      
انديشمندان آمريكايي هالپرين و شيفر . مهمترين آنها نظم نوين جهاني بود

  :كنند جديد را چنين بيان ميوضعيت 
ــ« ــورت  ة خاتم ــه ص ــه جهــاني را ب ــرد، جامع ــگ س دوران جن

ها در  اي با وضعيتي مواجه ساخت كه در شرايط جديد، ملت غيرمترقبه
هاي مختلف، مطالبات زيادي را در خصوص حق تعيين سرنوشت  قالب

ـاي   بعد از فروپاشي شوروي نمي. پيش كشيدند شد ادعا كرد كه مرزه
ولي بازهم اين بدين معنا نبود كـه  . ايد بدون تغيير باقي بماندقبلي ب

                                                 
 47ص . 1371. تبريز. نشر مولي .مقررات بين المللية مجموع. قنادي مراغه، رضا.   1
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ـاد    بين حق تعيين سرنوشت و حق حفظ تماميت ارضي كشـورها، تض
   ».اساسي پيش آمده است

دوران جنـگ  «به اعتقادشـان  . كنند خود پافشاري مية ارمنيان برخواست
اميت سرد پايان يافته است و نبايد دو اصل حق تعيين سرنوشت و حفظ تم

  :ينوكيان عقيده دارد ».ارضي كشورها را در مقابل يكديگر قرار داد
ناپذير بودن اراضـي كشـورها، اشـغال     هرچند بر اساس اصل خدشه«

ـا   بخشي از خاك يك كشور توسط كشوري ديگر ممنوع است، بـر  ام
تواننـد بـه صـورت آزاد     ها مي اساس اصل حق تعيين سرنوشت، ملت

ر سياسي و دولتي مستقل داشته باشند و در باهم متحد شوند و ساختا
اين راستا كه هدف بسيار وااليي است، وقوع جنگ نيز مـورد تأييـد   

   1 ».باشد مي
ة بـه نشـري   1383مـرداد   11ارمنسـتان در   ة وارتان اسكانيان وزيرخارج

  : انترناسيونال گفت
ـا وجـود دارد و آن حـق تعيـين سرنوشـت      « يك بند اساسي براي م

ـاظ     . باشد باغ مي ساكنين قره ـاه كنـيم، از لح از نزديك به شـواهد نگ
در . باشـد  حقوقي، تاريخي و فرهنگي اين زمين به ارامنه متعلق مـي 

باكو بايـد ايـن   . اتحاد شوروي آن به آذربايجان واگذار شده بودة دور
  » .ارامنه هيچگاه آن را آذربايجان نخواهند داد. واقعيت را بپذيرد

ــام      بـه گفتـه   ارمنيـان در ايـن ادعــا،   هــاي يـك حقوقـدان آلمــاني بـه ن
بـاغ كوهسـتاني    حق تشكيل دولتي مستقل در قره«لوكترهاندت در كتابش 

                                                 
»  ي آنهاها حل و راهها  هاي قومي ماوراي قفقاز، ريشه مناقشه«كتابي به نام  1997در سال .  1

الملـل در   حقوق بين«توسط دانشگاه مريلند منشر شده و در اين كتاب مقاالتي همچون 
ي هـا  ي بين اقليـت ها تنش«از قربانوف، » باغ خصوص حق تعيين سرنوشت و مناقشه قره
بـاغ   مناقشـه قـره  «از اسـكندريان و  » الملـل  قومي بعد از دوران كمونيسم و حقـوق بـين  

براي آگـاهي  . از اوهانسيان آورده شده است» متغيرهاي موجود در حل آنكوهستاني و 
  : ك.بيشتر ن

. هـا  و واقعيـت  هـا  باغ ؛ آرمـان  مناقشه قره. عباسوف، علي و چاخاتريان، هـارويتون  -
ص . 1383. المللي ابرار معاصر تهران فرهنگي مطالعات و تحقيقات بينة انتشارات موسس
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به نظـر لوكترهانـدت در مـوارد    . كنند استناد مي» المللي مطابق با حقوق بين
عادي، طبق حقوق بين الملل، حق حاكميت و تماميت ارضي كشورها برحق 

بـراي مـوارد اسـتثنايي مالحظـات     امـا   دارد برتـري  ها تعيين سرنوشت ملت
به طور غيرقابل تحمل و  ها در مواردي كه حقوق اقليت. ديگري وجود دارد

شديدي نقض شود، در اين صورت حق تعيين سرنوشت آن اقليت، نسبت به 
با اينحال ادعاي  1.كند حق حاكميت و تماميت ارضي كشور رجحان پيدا مي

هـا حـق تعيـين     بـه نظـر آذربايجـاني   . ده اسـت ارمنيان مورد قبول واقـع نشـ  
سرنوشت يكي از اصول پذيرفته شده در جامعه جهاني است و هر كشوري 

از سوي ديگر آيا . تواند با توجه به منافع خود اين اصول را تفسير كند نمي
ي قومي ها اند، براي اقليت باغ قائل شده ارمنيان حقي را كه براي ارمنيان قره

آيـا پذيرفتـه اسـت كـه كشـور      گيرند؟  تان نيز در نظر ميموجود در ارمنس
ديگري يكي از اصول حقوق بين المللي را به رأي خود تفسير كرده و بـه  
ارمنستان حمله نظامي نمايد؟ آنوقت ارمنيان به چه چيـزي اسـتناد خواهنـد    

  كرد؟
تماميـت  . از نظر حقوقي آذربايجـان در موضـع محكمتـري قـرار دارد    

اند و پس از مذاكرات  المللي تأييد كرده را تمام اسناد بينارضي آذربايجان 
مشتركي توسط اين دو در ة اخير جورج واكر بوش و والديمير پوتين، بياني

خصوص مناقشات قومي صادر شد كه موضع آذربايجان را مورد تأييد قرار 
در حال حاضر با وجود اصرار مقامـات  . داده و سبب تقويت آن شده است

. باغ كامالً بـه بـن بسـت رسـيده اسـت      قرهة احل حقوقي در مسئلارمني، مر
صلح، «پيشين روسيه در سازمان امنيت و همكاري اروپا در كنفرانس ة نمايند

در  2002آوريـل   25كـه در  » ثبات و ايجاد فضاي اعتماد در قفقاز جنـوبي 

                                                 
1. Luchterhandt, Otto. Nagorny Karabakh's Right to State Independence 

According to International Law (Boston, MA: Armenian Rights 
Council, 1993)  
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هاي حقوقي  حل خداوند، شما را از جستجوي راه« :ايروان برگزار شد، گفت
حل اين مناقشه  والديمير كازيميروف نيز اظهار داشته است كه راه» .داردنگه

تواند سياسي باشد و اگر اين سخن به مذاق برخي خوشايند نيست،  فقط مي
  :گفتگو شده است ها حل اين راهة از نظر سياسي دربار. اهميتي ندارد

ــاغ كوهسـتاني از آذربايجـان   اسـتقالل قـره   -1  ــاغ ا جــدا كـردن قـره   .ب ز ب
آذربايجان با  وجود جايگاه اين سرزمين در تاريخ، فرهنـگ و هسـتي   

انديشـيدن بـه    هـا  آذربايجان غيرممكن است چراكه در نظر آذربايجاني
بـي  . باغ مانند انديشيدن بـه مصـر بـدون نيـل اسـت      آذربايجان بدون قره

ترديد مقامات آذربايجان براين نكته واقف هستند كه هرگونـه سـازش   
تماميت ارضي آذربايجان، مشروعيتشان را از بين خواهد برد  ةآنان دربار

هيچ كشوري در جهان به جز . گواينكه اين توافق اساساً پذيرفتني نيست
ــه در   . كنـد  ارمنسـتان از ايـن گزينـه حمايـت نمــي     طرفـداران ايـن گزين

ارمنستان كه نيروهاي مركزي راستگرا و چپگرا به طور اكثريت در اين 
حزب جمهوريخواه ارمنستان كه در حـال  : عبارتند از  گروه قرار دارند

ترين  افراطي(حاضر حاكميت را در دست دارند، حزب داشناكسوتيون 
، حزب خلق ارمنستان، حزب دموكراتيك ملي، )گراي ارمني حزب ملي

كـه اكثريـت نماينـدگان    ... اتحاد حقوق قانوني و اوريانتـاس يئركيـر و   
تا  75در ارمنستان اين گروه . اب هستندپارلمان ارمنستان عضو اين احز

  .   درصد طرفدار دارند 80
بـاغ و ارمنسـتان بـه     باغ كوهستاني به ارمنستان يا الحـاق قـره   الحاق قره -2

  . بيلوروس –اتحاد روسيه 
دولت ارمنستان نيـز بـا وجـود    . اين طرح اقبال كمي را در پي دارد

ــت احــزاب ملــي   ،  EKPي سياســي  هــا  گرايــي چــون گــروه    مخالف
ANIRBA   ي عضـو ائـتالف نيروهـاي    هـا  و اكثريت احـزاب و گـروه

حل هستند، از طرح ايـن   سوسياليست ارمنستان كه از طرفداران اين راه
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درصـد   19تا  14احزاب طرفدار اين گزينه . نمايد حل خودداري مي راه
  . قدرت دارند

بـاغ كوهسـتاني در تركيـب جمهـوري آذربايجـان بـا        باقي ماندن قـره  -3
  . تردهخودفرماني گس

دولت آذربايجان و همچنين كنفرانس امنيت و همكاري اروپا با اين 
گزينه موافقند چراكه هم ارمنيان را در تعيـين سرنوشـت خـود سـهيم     

اروپا نيز براين . كند المللي را منتفي مي سازد و هم تغيير مرزهاي بين مي
اروپا در اجالس  سران سازمان امنيت و همكاري. ورزد حل تأكيد مي راه

در داخل . نظر خود را در اين مورد اعالم كردند 1996ليسبون پرتغال در 
و حـزب راه جديـد كـه در سـال      EGHي ماننـد  هـا  ارمنستان نيز گروه

باغ در تركيب آذربايجان بود، از اين گزينـه   خواستار حضور قره 1993
رت در ارمنستان حـدود يـك درصـد قـد     ها اين گروه. كنند حمايت مي

   . دارند
  ). طرح ويللي. (تر از دولت و باالتر از خودفرماني ساختار سياسي پايين -4

يكي از فرماندهان ارتش آمريكا به نام ويليام هاسكل  1991در سال 
بـاغ در داخـل تركيـب سياسـي      اين طرح را ارائه كرده و طبـق آن قـره  

رفتـه  در نظرگ» ويـژه ة منطقـ «آذربايجان و با نظارت مخصوص آمريكا 
آرامش و امنيت منطقه را نيز كنسولگري و ارتش آمريكا تأمين . شود مي

ديويد اليتين و گريگور سوني كارشناسان آمريكـايي در  . خواهد كرد
  :كنند اين زمينه پيشنهاد مي

براساس اصل حفظ تماميت ارضي كشورها و لزوم عدم تغيير ) الف
ستاني در تركيب سياسي باغ كوه مرزها از طريق زور و اقدام نظامي، قره

كشور آذربايجان باقي بمانـد و آذربايجـان حـق حاكميـت خـود را در      
بـاغ بـه اهتـزاز     پرچمش كه بر فراز بام سـاختمان حكومـت محلـي قـره    

باغ كوهستاني حـق تعيـين سرنوشـت     كند و قره درخواهد آمد، پيدا مي
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د، به فرست آذربايجان مية اي كه خود به هيئت حاكم خود را در نماينده
در ضمن نماينـده آذربايجـان در سـازمان ملـل متحـد،      . آورد دست مي
  . باغ كوهستاني نيز خواهد بود نماينده قره

بـاغ كوهسـتاني، نماينـدگاه مسـتقيم خـود را بـه        شهروندان قره) ب
فرستند و اين نمايندگان قادر خواهند بود، با  مجلس ملي آذربايجان مي

ارند، جلوي قوانين تحميلي به مـردم  توجه به اختياراتي كه در دست د
  .باغ كوهستاني را بگيرند قره

شـود   قوانين آذربايجان مية باغ صاحب پارلمان در محدود قره) ج
كه با رأي مستقيم مردم انتخاب و قدرت وتو در مـورد قـوانين دولـت    

همچنـين  . دارد) بـاغ  در مـوارد مربـوط بـه قـره    (مركـزي آذربايجـان را   
، آمـوزش، فرهنـگ و   )داخلي(غ در زمينه امنيت با حكومت محلي قره

  .ي زيرساختي حقوق حاكميتي خواهد داشتها گذاري سرمايه
بدون توافق دو طرف، جمهوري آذربايجان و حكومت محلـي  ) د
توانند در خاك يكـديگر نيروهـاي نظـامي و پلـيس مسـتقر       باغ نمي قره

  . نمايند
اغ كوهستاني تابعيـت  ب هاي بومي منطقه قره ارامنه و آذربايجاني) و

يا تابعيت ) باغ جمهوري آذربايجان و جمهوري خودمختار قره(دوگانه 
كامل يكي از ايندو را خواهند داشـت و داراي حـق اقامـت دائمـي در     

  .   باغ كوهستاني خواهند بود منطقه قره
پـاول گوبـل   اين گزينه بـراي اولـين بـار توسـط     . اراضية حل مبادل راه -5

ي شوروي و يكي از ها رت خارجه آمريكا در امور مليتمشاور اسبق وزا
توان از  چگونه مي«اي با عنوان  در مقالهكارگزاران ارشد بنياد كارنگي 

او معتقـد اسـت كـه وضـعيت     . پيشنهاد شـد » باغ برآمد؟ بحران قرهة عهد
در شرايط حاضر كه اين نظام وجود اما  سابق مورد حمايت شوروي بود
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طبق نظر او، . نويني بايد در پيش گرفته شودة رويندارد، جهت گيري و 
سه اصل بايد حل شود؛ يـا تمـام ارامنـه    ة باغ كوهستاني برپاي قرهة مسئل

باغ كوهستاني وادار به مهاجرت اجباري يا قتل عام شوند،  ساكن در قره
يا تعداد زيادي نيروي خارجي در آنجا مستقر شوند و در نهايت اينكـه  

بـه ارمنسـتان واگـذار    باغ تشكيل و كنتـرل آن   رهجمهوري خودفرمان ق
  :دهد چنين پيشنهاد مي 1حل گوبل خود با رد اين سه راه. شود

ــاغ كوهســتاني بـه همــراه سرچشــم   بخشــي از منطقــه قـره ) الـف  ة ب
هايي كه به طـرف آذربايجـان سـرازير هسـتند، بـه       رودخانه

، دام ارمنستان داده شود و در مقابل مناطقي مانند فضولي، آغ
ــادلي و زنگــالن     كــه جمعيـــت آن  جبرائيــل، كلبجــر، قبـ

  .به آذربايجان بازپس داده شودآذربايجاني هستند، 
كه بين آذربايجـان و  )مگرية منطق(بخشي از خاك ارمنستان ) ب

  .نخجوان قرار گرفته، به آذربايجان داده شود
ارمنستان اين طرح . باغ واقع نشد اين طرح مورد قبول ارمنستان و قره

قطع ارتباط ارمنستان با ايران عنوان نموده و آن را واگذاري ة به منزل را
آذربايجـان نيـز   . كنـد  بخشي از خاك ارمنستان به آذربايجان قلمداد مي

باغ تلقي نموده و آن را برآورده كـردن   اين طرح را قبول حاكميت قره
را  طبيعي منطقهة از طرفي آذربايجان منابع عمد. داند خواست ارمنيان مي

ي عمـده در  هـا  گذشـت زمـان و مخالفـت   ة بـه واسـط  . دهد از دست مي
طـي   1996اجراي اين طرح از سوي ارمنستان و ايران، گوبـل در سـال   

                                                 
گوبل بند الف را به لحاظ اخالقي و بند ب را به لحاظ فيزيكي غيرعملي دانسـت و در  .  1

ا مانع اصلي در اجراي ي سياسي بين دو طرف درگير رها خصوص بند ج، مسائل و تنش
او يادآورد شد كه در صورت اجراي بند ج، آذربايجان عالوه بر از . اين طرح عنوان كرد

آب جهت بهره برداري در امر كشاورزي ة دست دادن تماميت ارضي خود، از منابع عمد
اي را به وضعيت اقتصادي منطقـه   تواند آسيب عمده گردد كه اين قضيه مي مي نيز محروم 

 . د نمايدوار
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سفري به قفقاز اعتراف نمود كه طرح وي داراي اشتباهاتي از جمله در 
ها و ارتباط زميني ارمنستان بـا ايـران    نظر نگرفتن منابع آبي آذربايجاني

با اصالح برخي مـوارد، در طـرح    1996اين رو گوبل در سال  از. است
تعويض بخش كـوچكي از شـمال غربـي    «پيشنهادي خود تحت عنوان 

يك داالن با : توصيه كرد» مگري ارمنستانة با منطق) سدرك(نخجوان 
شود و از  كيلومتري كه يك طرف آن از فضولي شروع مي 15اي  حاشيه

و از آنجـا بـه آگـاراك و نهايتـاً بـه      آنجا به زنگالن و سپس به مگري 
رسـد كـه نـاظران نظـامي در ايـن داالن مسـتقر        اردوباد در نخجوان مي

  .خواهند شد
اين داالن، يك اتصـال زمينـي ممتـد بـين آذربايجـان و      ة به واسط 

ة ارتبـاط بـين ارمنسـتان بـا ايـران نيـز از منطقـ       . گردد نخجوان برقرار مي
ميني تركيه با نخجوان و آذربايجان شود ولي اتصال ز سدرك برقرار مي
بـاغ   كـرد كـه بعـدها بخشـي از قـره      او توصيه مي. گردد به كلي قطع مي

به صورت قطعي و ) مگري(كوهستاني به ارمنستان و بخشي از ارمنستان 
دهد  در نتيجه به آذربايجان امكان مي. دائمي به آذربايجان واگذار شود

  1 .داشته باشد تا با برونبوم نخجوان ارتباط مستقيم

                                                 
زمين مطـرح شـد كـه    ة عالوه بر دو طرح فوق، طرحهاي مكمل ديگري نيز براي معاوض.  1

  :چنين است ها اين طرحة موضع كشورهاي مختلف دربار. توافقي را به دنبال  نداشته است
تواند براي اين كشور منافعي را به دنبال  باغ با مگري مي تحقق يافتن تعويض قره: تركيه -

اتصال زميني و دائم تركيه با آذربايجان، افزايش نفوذ تركيه در قفقاز و آسياي . شدداشته با
برداري از اين داالن براي انتقال خطوط  مركزي، كنترل بيشتر ارمنستان از جانب تركيه، بهره

انرژي، كاهش وابستگي تركيه به ايران و گرجستان جهت ترانزيت كاال به قفقـاز و  ة لول
الزم ة پان تركيسم، فراهم شدن زمينة جاد فضاي الزم براي گسترش ايدآسياي مركزي، اي

در مقابل ايران، ارمنستان و يونان و ) اسرائيل –آذربايجان  -تركيه(براي همكاري مثلث 
  .افزايش ضريب وابستگي ارمنستان به كشورهاي ترك زبان

پايان ة به منزل اجراي اين طرح -1: روسيه به داليل زير با طرح معاوضه مخالف است -
آنكـارا  –تقويت محور باكو  -2. ميباشد) اهرم فشار روسيه بر آذربايجان(باغ  قرهة مناقش
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  .ها حل جدايي مناطق تحت سكونت ارمنيان و آذربايجاني راه -6
توسط گروهي به رهبري آندره ساخاروف  1988اين طرح در سال  

شوروي پيشنهاد شد ولـي در آن زمـان اصـالً مـورد     ة فيزيكدان برجست
  .مذاكره قرار نگرفت

جـان مارسـكا   توسط  1994اين طرح در  .المنافع حل دولت مشترك راه -7
بـاغ   قـره : در ايـن طـرح آمـده اسـت    . آمريكا پيشنهاد شـد ة ويژة نمايند

شـود و در   مـي   باغ كوهستاني ناميده كوهستاني، تحت نام جمهوري قره
ة داخل تركيب سياسي و حاكميت جمهوري آذربايجان داراي حق ادار

كامل است و به صـورت يـك دولـت مشـترك المنـافع بـا آذربايجـان        
كندي و باكو، دو طرف  شد كه در خان ر اين طرح پيشنهاد ميد. باشد مي

ي داراي هـا  ي سياسـي باشـند و در پايتخـت كشـور    هـا  داراي نماينـدگي 
بـاغ   اهميت در ايـن مناقشـه، از جملـه ايـروان و مسـكو، جمهـوري قـره       

كوهستاني داراي نمايندگي باشد و اين كشـورها نيـز متقـابالً در مركـز     
بر اساس اين طرح، قواي نظامي . دگي داير كنندباغ كوهستاني نماين قره

باغ كوهستاني به تدريج بايد كاهش يابد و اين جمهوري  جمهوري قره
داراي نيروهاي امنيتي داخلي خواهد بود ولي نيروهاي نظامي با ماهيت و 

                                                                                                
باعث نفوذ تركيه و ترويج پان تركيسم در قفقاز خواهد شد كه اين موضوع با منافع روسيه 

  .در قفقاز تعارض دارد
ميليارد دالري  3عوض يك كمك بالة آمريكا با اين طرح موافق است و به ارمنستان وعد-

حضور فعال و جدي در قفقاز و هدايت جريانات  -1: داليل موافقت آمريكا . داده است
تقويت روابط ارمنستان با تركيه  -3كاهش نفوذ ايران و روسيه در قفقاز  -2.به سمت خود
ايجاد شرايط كنترل ارمنستان ة هاي قومي و تاريخي بين دو ملت و در نتيج و كاهش كينه

از بين  -5الزم براي ايجاد اتحاد ميان تركيه، آذربايجان و اسرائيل ة زمين -4توسط آمريكا 
 -6بردن نقش ژئوپليتيك ايران براي كشورهاي قفقاز به ويژه در آذربايجان  و ارمنستان 

  : ك.براي آگاهي ن. شمالة ايران از ناحية محاصرة تكميل حلق
 .و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايـران  ژئوپليتيك قفقاز. افشردي، محمدحسين -

 120ص . 1381. تهران. فرماندهي و ستاد سپاه پاسدارانة عالي جنگ دانشكدة دور
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آذربايجان نيز در داخل اين . توان تهاجم نظامي نبايد وجود داشته باشند
تواند نيروهاي امنيتي مسـتقر كنـد و    ف آن فقط ميمنطقه و نيز در اطرا

حق استقرار نيروهاي نظامي با ماهيت و توان تهاجم نظـامي را نخواهـد   
اصـلي خـود، تشـكيل منـاطق آزاد     ة بازگشت آوارگان به كاشان. داشت

كرد  مارسكا توصيه مي. شد باغ و نخجوان نيز پيشنهاد مي تجاري در قره
اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد از كه سازمان امنيت و همكاري 

  . ضامنين اجراي شروط اين سند باشند
آذربايجان . باغ رد شده است حل از طرف ارمنستان و قره اين راه

  .مالحظاتي در اين باره دارد
حل بدين معناست كـه وضـعيت فعلـي بـه همـين       اين راه .حل قبرس راه -8

و مرزهاي كشورها به صورت  حالت باقي بماند و تغييري در جغرافياي
حل نيـز از طـرف آذربايجـان رد شـده ولـي       اين راه. رسمي داده نشود

  .اند ارمنيان آن را مورد توجه قرار داده
سال به تعويق افتد تا شايد با  5بدين معنا كه حل مسئله  .حل چچن راه -9 

ظهور نخبگان جديد در هر دو طرف و تحوالت احتمالي راهـي بـراي   
رابـرت  . پـذيرد  آذربايجـان ولـي ايـن راه را نمـي    . پيدا شـود  حل قطعي

حل  كندي اعالم كرد كه اين راه در خان 1997فوريه  27كوچاريان در 
  . كامالً مورد قبول ارمنيان است

اين پيشنهاد كه توسط گروه مينسك ارائه شد،  .حل دولت عمومي راه -10
بايد دو اصل حفظ  در اين چارچوب لزوماً. حلي بدون پيش شرط بود راه

تماميت ارضي جمهوري آذربايجان و اعطاي حق تعيـين سرنوشـت بـه    
حـل خودفرمـاني گسـترده و     ايـن راه . شد باغ كوهستاني مراعات مي قره

عضويت در فدراسيون با آذربايجان و كنفدراسيون با ارمنستان را شامل 
مـدافع ايـن طـرح بـود ولـي بـه خـاطر مواضـع          1995روسيه تا . شد مي
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آمريكا نيز زماني بـه ايـن   . رجستان و آذربايجان از آن دست برداشتگ
  . آذربايجان به شدت با آن مخالف است. طرح روي خوش نشان داد

ــاوراي قفقــاز  راه -11 ــط ادوارد   ايــن راه .حــل كنفدراســيون م حــل توس
بنلـوكس  «ارائه شـد كـه در آن ايجـاد     1990ة شواردنادزه در اوايل ده

يا ) س اروپا متشكل از بلژيك، هلند و لوكزامبورگمانند بنلوك(»قفقاز
هـايي از عملـي بـودن     نشـانه . كنفدراسيون ماوراي قفقاز قابل طرح بـود 

  .حلي وجود ندارد چنين راه
  .اراضي بوده استة گويا صورتي ديگر از طرح مبادل .اصول پاريس -12
امي اين پيشنهاد خلع سالح نيروهاي نظـ ة مهمترين جنب. اصول آندورا -13

كه با مخالفت زيادي . باغ كوهستاني و غيرنظامي كردن منطقه است قره
  . به ويژه از طرف ارمنيان روبرو شده است

يي مانند روش نظـامي، روش حـل   ها باغ نيز روش قرهة براي حل مناقش
مناقشه به صورت جامع، روش حل مرحله به مرحله، روش رفتارهاي مبتني 

  . پيش روست) طرح ديتون(رج بر همگرايي و روش فشار از خا
اكثر مردم آذربايجان امكان . روش نظامي همواره مورد توجه بوده است

ي آذربايجـاني از جملـه   ها شخصيت. كنند شروع مجدد جنگ را انكار نمي
سليمانوف سركنسول آذربايجان در ايران و نمايندگان مجلـس آذربايجـان   

رستم خانلي بر ايـن راه   همچون مبارز قربانلي، علي محمد نوريف و صابر
كه  2002براساس نتايج نظرسنجي صورت گرفته در سال . حل تأكيد دارند

 32با حمايت شوراي اروپا و اتحاديه اروپا صورت گرفـت، در آذربايجـان   
درصد از پرسش شوندگان شروع مجدد جنگ  6/16درصد و در ارمنستان 

ــره ــته  را در ق ــاغ ممكــن دانس ــد ب ــادي غوكاســيان  . ان ــور  آرك ــيس جمه رئ
اگـر  «: به لوس آنجلس تايمز گفـت  2001مارس  28باغ در  قرهة خودخواند

  » .آذربايجان طرفدار جنگ باشد، جواب آن را خواهد گرفت
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عملي دربرنداشـته  ة روش حل مناقشه به صورت جامع نيز تابحال نتيج
روش . كند كه هنوز طرفدار اين شيوه است اگرچه كوچاريان ادعا مي. است

حله به مرحله مورد حمايت پتروسيان رئيس جمهور سابق ارمنستان و حل مر
در روش رفتارهاي مبتني بـر همگرايـي، ايجـاد    . والديمير كازيميروف بود

سـند منتشـر شـده    ة سيستم يكپارچه تأمين امنيت در قفقاز، بدون شك ثمر
مذاكرات و  2002تا  1998ي ها توسط امرسون است كه براساس آن در سال

  . در سطوح عالي صورت گرفت مباحثي
روسيه، ايـران و  + آذربايجان، گرجستان و ارمنستان ( 3+3+2مذاكرات 

از سوي آمريكا، تركيـه و شـوراي اروپـا    ) آمريكا و شوراي اروپا+ تركيه 
كشـورهاي روسـيه و ايـران بـا ايـن تركيـب       امـا   مورد استقبال قرار گرفـت 

ا، شـوراي اروپـا و تركيـه    مخالفت كردند و خواستار كنار گذاشتن آمريكـ 
) روسيه و ايران+ آذربايجان، ارمنستان و گرجستان ( 2+3آنان فرمول . شدند

در روش فشـار از خـارج نيـز بيشـتر بـه مـواردي چـون        . را پيشنهاد كردند
افغانستان و عراق اشاره شده است كـه قـدرتهاي جهـاني در منطقـه حاضـر      

   1.اقبال فراواني روبرو شود رسد كه اين راه حل با به نظر نمي. اند شده

                                                 
  :ك.نة براي آگاهي از علل تعارض منافع و همچنين طوالني شدن مسئل.  1

مطالعات آسياي مركزي و ة مجل. باغ روند تحول در بحران قره. امير احمديان، بهرام  - 
  1378زمستان .  28ة شمار. ازقفق
      83پاييز . 5ة شمار. سال دوم. چاپ تبريز. آرانة فصلنام. باغ كنكاشي در بحران قره -
مردم ة روزنام. باغ و نخجوان ي قرهها ارمنستان و آذربايجان گروگان. پيشه ور، عليرضا -

  1383بهمن  7. ساالري
. نگاهي به جمهوري آذربايجان اف و كاهش تنش با همسايگان، علي. صمدي، مهدي -

  1383بهمن  29. ابرارة روزنام
  1383بهمن  24. رسالتة روزنام. باغ و ابعاد آن مروري بر بحران قره. حيدري، احمد -
. رسالتة روزنام. باغ اي در قبال بحران قره اي و فرامنطقه مواضع منطقه. حيدري، احمد -

  1383بهمن  26
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ــام اول را دارد    132ايـن كشـور در ميـان      1/68. كشـور فقيـر جهـان مق
از حيـث فقـر ايـن كشـور از     . كننـد  درصد اهالي زير خط فقر زنـدگي مـي  

ي هـا  باغ بردشـت  ي قرهها بلندي. بسياري از كشورهاي آفريقايي عقبتر است
ي ارتباطي ها ، راهها ر اين كوهي ارمني با استقرار دها نيرو. شرقي تسلط دارد

دام به گنجه  جنوبي  آغ -ي شماليها به ويژه راه ها آذربايجان در اين دشت
گيري اين مناطق از ارمنيان در صورت  بازپس. را در تيررس توپخانه دارند

بـه نفـع ارمنسـتان     1به  10تهاجم نظامي آذربايجان از سوي شرق با تلفات 
كيلومتري آذربايجان با تركيه در تيررس  11 مرز مشترك. منجر خواهد شد

كيلومتر  767مرزهاي آذربايجان نيز با ايران از . ارمنستان قرار داردة توپخان
پس از فروپاشي شوروي، روسيه تمـامي  .كيلومتر كاهش يافته است 700به 

. ي نظامي خود را به غير از پايگاه هوايي باكو حفـظ كـرده اسـت   ها پايگاه
مراقب تحركات آذربايجان و روابط اين كشور با تركيـه و  روسيه به دقت 

تعارض منافع ميـان كشـورهاي ايـران، تركيـه و روسـيه موجـب       . ناتو است
  . باغ شده است قرهة طوالني و فرسايشي شدن مسئل

بـاغ   قره. باغ به نسبت ارمنستان از نظر اقتصادي وضعيت بهتري دارد قره
از جانب كشورهاي  ها ن كمكاي. كمك خارجي بيشتري جلب كرده است

هاي خارجي كـه   با سرمايه 1. غربي و ارمنيان خارج از ارمنستان بوده است
                                                                                                

. 1سـال  . چاپ تبريز. آرانة مجل .آذربايجانة و مسئل جمهوري اسالمي. بيات، كاوه -
  1382تابستان . 1ة شمار

  :ك.براي آگاهي از وضعيت جديد امنيتي و استراتژيكي آذربايجان و ارمنستان در جنگ ن
ة فصـلنام . سـپتامبر  11ة تحوالت ژئوپليتيكي قفقاز پس از واقع. امير احمديان، بهرام -

  1383پاييز . 5ة ارشم. سال دوم. چاپ تبريز. آران
مطالعات و تحقيقات بين ة مؤسس. گسل هاي منازعه در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي -

 386ص. تهران. 1382.المللي ابرار معاصر تهران 
  :عناوين خبري زير به عنوان مثالي گويا براي وضعيت ارمنستان قابل توجه هستند.  1

تخصـيص   تار آموزشـي ارمنسـتان  ميليون دالر جهت اصـالح سـاخ   19نك جهاني با -1
ارمنستان  -3  ديدار سفير آمريكا در ارمنستان با نمايندگان جامعه ارمني آمريكا -2 دهد مي
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ها  ها و انگليسي ها، آلماني شود، سوئيسي ميليارددالر تخمين زده مي 3حدود 
روابط ايران و آذربايجان نيز  1.باغ احداث شده است كارخانجاتي را در قره

                                                                                                
دولـت   -4. سـازي كسـب درآمـد نمـود     ميليـون دالر از راه خصوصـي   5، 2003در سـال  

به بهبود  آمريكا تركيه راة وزير خارج -5.افزايش داد% 30مبارزه با فقر را ة ارمنستان بودج
ة روسيه حمايت خود را از عملياتي شدن خط لول -6 .روابط خود با ارمنستان فرا خواند

 -8.سيس شدأي ارمني هلند تها فدراسيون سازمان -7 .ارمنستان اعالم كرد –گاز ايران 
آذربايجـان  ة وزيـر خارجـ   -9 .ي ارمني در سال گذشته افزايش يافتها سودآوري بانك

متوسط  2003در سال   -10 .مرزهاي خود را به روي ارمنستان بگشايد تركيه نبايد:  گفت
همكـاري   -11 .افـزايش يافـت  % 5/17هاي زندگي  و هزينه% 1/15درآمد مردم ارمنستان 

ارمني مهاجرت كرده به تركمنستان به وطـن   92 -12. يابد ناتو گسترش مي –ارمنستان 
رشـد   -14 .افزايش يافت% 1/27تان ، آمار توريست ارمنس2003در سال  -13 .بازگشتند

ميزان جرم و جنايت  -15 .اعالم شد% 9/13، 2003توليد ناخالص ملي ارمنستان در سال 
رشد % 9/14ارمنستان  2003در سال  -16. كاهش يافت% 2/14در ارمنستان  2003در سال 

ة نيم .رايزني فرهنگي سفارت ايران در ارمنستانگزارش : ك.ن .توليد صنعتي داشته است
  18ة شمار. 1382اول بهمن 

در  :از جهات بسيار شايان توجه است باغ قرهآخرين آمار بدست آمده از وضعيت جمعيتي .  1
بيش از سال %  1/6نفر يا  134باغ متولد شدند كه  نوزاد در قره 2056ميالدي  2003سال 
ل قبل رشد نفر نسبت به سا 5و  2است كه در مناطق شوشي و عسكران به ترتيب  2002

نفر بود در حالي كـه در سـال    835 -  2003رشد واقعي جمعيت در سال .  داشته است
بـاغ   نفر وارد قره 1310، 2003در سال  .نفر كاهش داشت 113يا %  9/11اين رقم  2002

نفر بود كه اين  465رشد صوري و مكانيكي جمعيت . نفر آن را ترك كردند 845شده و 
نرخ ازدواج ثبت شده در سال  .كاهش داشت 2002نسبت به سال % 1/31نفر يا  210رقم 
ميزان طالق .  افزايش نشان مي دهد 2002نسبت به سال % 8/4مورد بود كه  676، 2003

.  مورد ثبت شده بـود  94، 2002مورد گزارش شده است كه در سال  93نيز در اين سال 
بر اساس برنامه ده  .ه استگزارش شد 100به  14، 2003نسبت طالق به ازدواج در سال 

سـرژ  . باغ ساكن خواهند شد نفر در قره 67000در طي ده سال آينده  ،باغ دولت قرهة سال
 105، 2002اميرخانيان رئيس دپارتمان دولتي امور مهاجرت و پناهندگان گفت در سـال  

ديگر  خانوار 170. اند باغ سكونت گزيده خانوار در قره 156تعداد  2003خانوار و در سال 
مين مسكن اين افراد أدر اين منطقه ساكن خواهند شد و دولت جهت ت 2004نيز در سال 

 .خانه در سال جاري ساخته خواهد شد 90خاص اختصاص خواهد داد و قريب ة بودج
بنياد آموزشي . اند باغ كرده دياسپورا در اين روند بازسازي كمك موثري به دولت قرهة ارامن

 2كند و هر سال  باغ مساعدت مي ر ساخت مدرسه در روستاهاي قرهارامنه غرب آمريكا د
ها نيز جوامع دياسپوراي ارمني ايران،  در ديگر پروژه.  سازد مدرسه در اين مناطق مي 3تا 
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حيدر عليف در آلماآتا به علي  1374مرداد  18 در. سرد و پرتنش بوده است
هـاي   ايران در منطقه و صـحنه ة مواضع اصولي و مدبران«: اكبر واليتي گفت

باغ همواره مورد قدرداني آذربايجان بوده و  المللي از جمله در بحران قره بين
ايـران بـراي آوارگـان بحـران     ة ي انساندوسـتان هـا  ما خود را مرهـون كمـك  

لبته چندي پس از اين اظهارات، حيدرعليف توانست بر اوضـاع  ا ».دانيم مي
  . باكو مسلط شده و مسائل خود را با مسكو حل نمايد

نفـت در  ة مقامات باكو كه از جلب توجه كشورهاي بزرگ بـه معادلـ  
باغ ناتوان شده بودند، بـه اقـداماتي چـون نزديـك شـدن بـه نـاتو،         برابر قره

در كشورهاي  1براي ايجاد البي آذري گسترش همكاري با اسرائيل و تالش
باغ از طريق غيرنظامي  قرهة ديگر دست زدند تا شايد راهي مناسب براي مسئل

  . بيابند
بـه عضـويت پيمـان مشـاركت      1994اول آذربايجان از سال ة در مرحل

ــه شــد   ــاتو پذيرفت ــراي صــلح ن ــال . ب ــان در   1999از س جمهــوري آذربايج
بـا  . نتيك نيز بـا نـاتو همكـاري دارد   چارچوب شوراي همكاري يورو آتال

كشـورهاي مشـترك   ة خروج آذربايجان از پيمان امنيت دسته جمعي جامع
بزرگترين تمرين  2001در نوامبر . المنافع، ناتوگرايي اين كشور شدت يافت

                                                                                                
در  .بـاغ دارنـد   اي جهت ساخت و ساز و آباداني  قـره  ي گستردهها فرانسه و لبنان طرح

باغ از  قرهة رئيس دفتر رئيس جمهور خودخواندآرمن زالينيان  2005روزهاي پاياني سال 
ة در گفتگـو بـا گزارشـگر روزنامـ    وي  .باغ كوهستاني خبـر داد  تدوين قانون اساسي قره

باغ نيـز   قره ى اشغالى در حوالى سرزمينها تمام شهرستان: گفت» ايروان« پچا» لراگير«
ر مسؤوليت تدوين و دا زالينيان كه عهده. باغ محسوب خواهند شد جزو تركيب اراضى قره

نويس قانون اساسى تـدوين و مـورد    اكنون پيش: باغ است، گفت قانون اساسى قرهة تهي
: ك.ن .تأييد آركادى غوكاسيان واقع شده و قرار است بزودى در مطبوعات چـاپ شـود  

 1384مهرماه  25دوشنبه . ة ايرانروزنام
ة گزيـد «:  ك.وقعيـت آنـان ن  ي نفتـي و م ها چگونگي فعاليت شركتة براي آگاهي دربار.  1

. »المللي فعال در جمهوري آذربايجان ي نفتي بينها ويژه كمپاني«مطبوعات منطقه قفقاز
  1382. پاييز. 2ة شمار. آرانة مجل
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مشاركت براي صلح، در آذربايجان برگزار ة نظامي ناتو در چارچوب برنام
جـورج رابرتسـون    2003مـه   16را كه در اين اميدواري ديري نپاييد چ. شد

دبيركل ناتو، در ديدار با نمايندگان مجلس ملي آذربايجان در باكو تصريح 
وي . بـاغ ايفـا كنـد    قـره ة تواند نقش مهمي در حـل مناقشـ   كرد كه ناتو نمي

اي  ي منطقهها قفقاز بدون قدرتة يادآور شد كه تأمين امنيت پايدار در منطق
  . پذير نيست به ويژه روسيه امكان

مقامات آذربايجان كه از وجود البي قدرتمنـد ارمنـي در كشـورهايي    
باغ آگاه  قرهة مانند كانادا، لبنان، فرانسه و آمريكا و نقش موثر آنان در مسئل

در بـاكو   2001ي جهـان را در اواخـر سـال    ها آذرية بودند، نخستين كنگر
بـويژه در ايـران،    هـا  در اين كنگره بر تأسـيس البـي آذري  . برگزار كردند

 2001ســال ة در بودجـ . تركيـه، روســيه، آمريكـا و گرجســتان تأكيـد شــد    
هـا در   هزار دالر براي پشتيباني از مراكـز آذربايجـاني   400آذربايجان مبلغ 

هاي جهان  دسامبر را به عنوان روز وحدت آذري 31جهان پيش بيني و روز 
  . تعطيل رسمي اعالم كردند
در دو  1 .ذربايجان گسترش روابط با اسرائيل بـود اقدام ديگر مقامات آ

اسرائيل دوبار از آذربايجـان  ة ماسالخ معاون وزير خارج 2001ماه اول سال 
عليـف بـه   . او با حيـدرعليف گفتگـو كـرد    2001ة ژانوي 15در . ديدار كرد

ماسالخ اطالع داد كه اسرائيل دوست آذربايجـان اسـت و فلسـطين خـاك     
المللـي يهوديـان قفقـاز در     ري نپاييد كه همايش بيندي. وطن اسرائيليهاست

   2.باكو برگزار شد
  

                                                 
ي مثبت ايـران بـراي اعتمادسـازي در مناسـبات بـا جمهـوري       ها گام. كاظمي، احمد.  1

  . 83پاييز . 5ة شمار .چاپ تبريز. آرانة فصلنام. آذربايجان و نتايج آنها
روابـط ايـران بـا    . صديق، ميرابراهيم: ك.براي آگاهي از روابط اسرائيل و آذربايجان ن.  2

   220ص . 1383. تهران. نشر دادگستر. ي هاي قفقازرجمهو
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  نتيجه 
با همه اينها تقابل ميان منافع كشورهاي روسيه، آمريكا در وجه اصلي و 

قفقاز . باغ را به بن بست كشانيده است قرهة ايران و تركيه در وجه فرعي مسئل
ون شاهد ورود نهادهايي بود، اكن ها تركتازي روسة كه ساليان طوالني عرص

همچـون كنفـرانس امنيـت و همكـاري اروپـا، شـوراي امنيـت،        (المللي  بين
و كشـورهايي ماننـد آمريكـا و    ...) سازمان كنفرانس اسالمي، پيمـان نـاتو و  

نفوذ روسيه نسبت بـه سـالهاي قبـل كـاهش يافتـه اسـت       . فرانسه شده است
هـاي   ود را بـه شـيوه  اگرچه اين كشور ابزارهاي الزم براي اعمـال نفـوذ خـ   

كشورهاي منطقـه بـه ويـژه آذربايجـان نيـز تـالش       . ماهرانه در اختيار دارد
در اين زمينه آذربايجان هـر  . كنند خود را از زير يوغ روسيه بدرآورند مي

بهايي حتي آزردن ايران، همكاري با اسرائيل و مغازلـه بـا نـاتو را بـه جـان      
ثمري نداشته ولي شايد موجب  گواينكه اين اقدامات تاكنون. خريده است

  . بازانديشي روسيه در سياست فشار بر آذربايجان گردد
اقتدار روسيه خارج ة ي اخير سعي دارد تا از دايرها ارمنستان نيز در سال

براين اسـاس، اصـلي تحـت عنـوان      1 .شده و حمايت آمريكا را جلب نمايد
                                                 

ي كشور را به سوي غرب گرايي سوق ها پتروسيان رئيس جمهور پيشين ارمنستان، سياست.  1
اي تحت عنوان جنگ و صلح اعالم نمود  ه نزديك شد و طي مقالهوي به مرور به تركي. داد

كه با وضعيت حاضر احتمال پيروزي براي ارمنستان وجود ندارد و بايستي به سوي اتحاد 
ي داخلي ارمنستان قابل ها ها و جناح باغي اين موضع براي روسيه، قره. با تركيه پيش رفت

باغ به ايـروان   ي داخلي، كوچاريان از قرهها با فشار جناح 1997در مارس . پذيرش نبود
خودفرمان و ة پتروسيان صرفاً بر ارتقاي منطق. آمده و به سمت نخست وزير منصوب شد

باغ تأكيد داشـت كـه بايسـتي در كنتـرل آذربايجـان قـرار        ايجاد جمهوري خودفرمان قره
به ارمنستان تأكيد باغ و الحاق آن  قرهة گرفت و كوچاريان بر استقالل كامل و همه جانب مي
الحفظ به مجلس بردند تا استعفاي خـود را   پتروسيان را تحت 1998فوريه  4در . كند مي

% 65مارس با رأي  30كوچاريان به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين و در . اعالم كند
  :ك.براي نقش آمريكا در قفقاز ن. رأي دهندگان به رياست جمهوري ارمنستان رسيد

انتشـارات وزارت امـور   . تركيه در جستجوي نقشي تازه در منطقه. ، جوادانصاري  - 
  .تهران. 1373. خارجه
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كه درصدد از بين  بر سياست خارجي ارمنستان حاكم شد» گرايي همه جانبه«
در اين راستا پتروسيان كه . بردن تضاد منافع روسيه و غرب در منطقه است

. بيشتر با مسكو هم آوازي داشت، بركنار شـده و كوچاريـان برسـركارآمد   
مذاكرات . اگرچه اين تغيير رويه آرام بود ولي واكنش روسيه را برانگيخت

در  2001ر مـاه آوريـل   صورت گرفته بين سران آذربايجـان و ارمنسـتان د  
بـاغ بلكـه بـراي بحـث و      قـره ة فلوريدا، در اصل نه براي حل و فصل مناقش

  . بررسي پيرامون مناسبات بين روسيه و آمريكا بود
باغ چرا چنين دچـار پيچيـدگي    پرسش اساسي اين است كه بحران قره

بـه نظـر تامـارا    . شـود  شده كه دورنماي روشني براي حل آن مشـاهده نمـي  
در مقابل تقاضاي ارمنيان را به  ها دزه علت واكنش شديد آذربايجانيدراگا

  :توان توضيح داد چند طريق مي
ـا توجـه بـه    ة اند كه دربار آموخته ها آذربايجاني -1« ملت بودن خود ب

آذريها هنگامي كه دريافتند چگونه توسط مركز . قلمرو ارضي بينديشند
ـاغ همچـون   اند به قره دستخوش استثمار شده يگانـه منبـع چشـم     ب

نپوشيدني و معامله نكردني خود نگريستند و از اين رو دستور شوروي 
. آورنـد  براي واگذاري آن را به ارمنستان باالترين اهانت به شمار مي

ـا   آنها نمي -2 توانستند تقاضاي ارمنيان را به داليل تاريخي، آماري ي
ـار  آنها احساس مي -3. سياسي بپذيرند ـاع  كردند كه جهان خ ج، امتن

  ».كند آميز تلقي مي آنان از واگذاري اين منطقه به ارمنستان را تحريك
  :باغ براي ارمنيان به داليل زير اهميت دارد به نظر ادموند هرتزيگ قره

ي تركيه يكـي  ها را با ترك ها ناسيوناليستهاي ارمني، آذربايجاني -1«
 ها ز موفقيت تركاي ا باغ را به دست آنها نشانه دانند و تصرف قره مي

ـا  در گريز از مجازات كشتار ارامنه و تصرف سـرزمين  ي ارمنسـتان  ه
وجـود  ة باغ به آذربايجان بـه واسـط   ضميمه شدن قره  -2. دانند مي

                                                                                                
. چـاپ تبريـز  . آرانة مجلـ . قفقازة نقش آمريكا در رويكردهاي منطق. كاظمي، احمـد  -

   83تابستان . 4ة شمار
 چـاپ . آرانة مجلـ . قفقازة اي آمريكا و تركيه در منطق سياست منطقه. نائبيان، جليل -

 83تابستان . 4ة شمار. تبريز
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 - 3. تسهيل شد 1918نيروهاي اشغالگر بريتانيايي در ماوراي قفقاز در 
ـاي    قره باغ براي ارمنيان مظهر حل و فصل ناخوشايند مسـئله مرزه
 - 4. المللي و داخلي ارمنستان در آغاز دوران حكومت شوروي است ينب

باغ مركزي بـراي حفـظ و    ي قرهها از قرون وسطي به بعد كوهستان
ي ارمني ها ناسيوناليست. احياي سنن و فرهنگ قومي ارامنه بوده است

باغ را به عنوان تنها سرزميني كه مورد ادعاي ارمنسـتان اسـت و    قره
كثريت دارد و در آن هرگونه احتمال واقع بينانه بـراي  ارامنه در آن ا
    1».اند كوتاه مدت وجود دارد، كانون آمال خود قرار دادهة بهبود و توسع

چچنـي و صـاحبنظر در مسـايل    ة عبدالرحمن آوتورخانوف نويسـند 
  :كند در شوروي نظر خود را چنين بيان مي ها مليت

قطب مسكو، آذربايجان يا  باغ از كدام قرهة كشمكش برسراينكه ناحي«
ارمنيها . اي است فايده اساس و بي ارمنستان فرمانبرداري كند، بحث بي

كسي كه : كنند روند و اين كالم فيلسوفانه را فراموش مي به بيراهه مي
تـراژدي  . كنـد  سرش را از دست داده به خاطر موهايش گريـه نمـي  

ـال     ـا  قـره  1923ارمنستان اين نيست كـه اسـتالين در س غ را جـزء  ب
ـال         ، 1920آذربايجان منظـور كـرد، بلكـه آن اسـت كـه لنـين در س

ـاز     ـان و قفق جمهوري مستقل نوپاي ارمنستان ، گرجسـتان و آذربايج
سربازان ارتش سرخ اشغال و به روسيه ملحق ة شمالي را به زور سرنيز

. روزگاري كه قفقاز مستقل بود چنين اختالفهايي وجود نداشـت . كرد
يعني مجريان سياست تفرقـه   ها تنها در زمان بلشويك ها اين اختالف

بينداز و حكومت كن به وجود آمد كه منجـر بـه كشـتار وحشـتناك     
   2 ».سومگائيت شد

  : نويسد چنين مي» ها فخرملت«ب اخانم هلن كارردانكوس در كت
ـ  « ـارج از ا  1988ة چه كسي پـيش از فوري ـارج از  .ش.ج.در خ س خ

ـا    تي از قرههاي ارمني و آذري صحب محدوده باغ عليا شنيده اسـت؟ ب
خودمختار وابسته به آذربايجان است كه ة اينهمه، سرنوشت اين منطق

سازد  را آشكار مي. س.ش.ج.برخوردهاي بين قومي اة بر جهانيان دامن
                                                 

. شركت انتشارات علمي و فرهنگي. گروه مترجمان .ي شورويها مليت. اسميت، گراهام . 1
 تهران. 1375

 332ص . همان .ي ملّي در شورويها اقليتة مسئل. آوتورخانوف، عبدالرحمن . 2
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دهد كه  برد و نشان مي و سرتاسر منطقة قفقاز را در جنگهاي داخلي فرو مي
بحران منطقة قفقاز، داراي ابعاد متعدد . فدراليسم شوروي از نفس افتاده است

ها و  باغ عليا، مسئلة محيط زيست روابط ميان ارامنه و آذري مسئلة قره. است
با . ش.س.ج.خصوصمت روزافزون اين دو ملت حتي در مسكو و تا روابط ا

هريك از اين مسائل به تنهايي . اند هاي اين بحران اش تركيه، داده همسايه
كند كه خشونت آن هنوز تا آن هنگام در  ردهايي كفايت ميبراي تغذية برخو

   1 ».اتحاد شوروي ناشناخته است
آيد اين اسـت   باغ به دست مي آنچه از نگرش بر دورنماي تاريخي قره

اي انحرافي نشـان   و به ويژه استالين در اين مسئله به گونه ها كه نقش روس
ــه خــا  هــا آذربايجــاني. داده شــده اســت ــتالين ب ــعيت  از اس طر اعطــاي وض
باغ ناراضـيند درحـالي كـه ارمنيـان از ايـن مسـئله انتقـاد         خودفرماني به قره

اصـل مطلـب   . باغ را به ارمنسـتان ملحـق نكـرد    كنند كه چرا استالين قره مي
اينجاست كه نقش استالين بـه ايـن خـاطر قابـل انتقـاد اسـت كـه اساسـاً او         

ت و آورد كه تا آن زمان به آن شدرا به وجود » باغ قرهة مسئل«اي به نام  مسئله
ة ارمنيان و مسلمانان صدها سال بدون وجود هيچ مسئل. ت وجود نداشتحد

اند و موضوع از آنجا آغـاز شـد كـه پـاي      در كنار هم زيسته ،جدي و حاد
  . ي ديگر به منطقه باز شدها و قدرت ها روس

نبود ولي به باغ اگرهم در آغاز سدة بيستم يك سوءتفاهم بيش  موضوع قره
اي بزرگ تبديل شد و در عاليترين جلسات حزبي طرح  ها به مسئله همت بلشويك

هـاي آذربايجـاني همچـون نريمـانوف و      در اين مسـئله كمونيسـت  . گرديد
در اين . ها هردو به يك اندازه بازي خوردند هاي ارمني و داشناك ناسيوناليست

  . ها باور داشتند هاي روس د به وعدهميان مثل هميشه ارمنيان خيلي زود و بسيار زيا
منجر به  ،طرفين نسبت به نقش آنانيا ناتواني و ناآگاهي  ها تالش روس

وضعيتي شد كه اكنون پس از هشتاد سال هنوز هم مسئله در عاليترين مجامع 

                                                 
 67ص . دكتر عباس آگاهية ترجم. ها فخرملت. هلن.كارردانكوس . 1
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همچون شوراي امنيت، پيمان ناتو، سـازمان كنفـرانس امنيـت و    (المللي  بين
مطرح شده و حتي چهار قطعنامه در ) سالمي، اكوهمكاري اروپا، كنفرانس ا

ها در اين بازي برندة  روس. شوراي امنيت در اين خصوص تصويب شده است
آيد، متأسفانه با عناويني  باغ سخن به ميان مي اكنون وقتي از مسئلة قره. نهايي هستند

بزرگ آيا . شود از آن ياد مي» اي تاريخي مناقشه«و » اي اختالفات ريشه«مانند 
وحتي (ها انجام شده است،  باغ تا به اين حد كه با تالش روس شدن موضوع قره
تواند  مي) هايي در حمايت از آذربايجان در كنفرانس اسالمي وجود قطعنامه

  عاملي براي تقويت موضع آذربايجان باشد؟
ــامي     هــا ارمنــي  ــا تحمــل تم ــان را ب ــنجم قلمــرو آذربايج ــك پ ــز ي ني

المللي آن  اند ولي هيچ كشور و سازمان بين لي اشغال كردهالمل هاي بين محكوميت
يونان و . حتي ارمنستان اين ريسك را نكرده است. است  را به رسميت نشناخته

پتروسيان . اند كنند، اين خطر را نپذيرفته فرانسه نيز كه براي ارمنيان سينه چاك مي
پيروزي ارمنيان در  هاي اخير خود، رئيس جمهور پيشين ارمنستان نيز در مصاحبه

برداري  برخي كشورهاي همسايه نيز به فكر بهره. دانست باغ را يك توهم مي قره
  . اند از اختالفات آذربايجان و ارمنستان بوده

و ظهور دوباره و قدرتمندانة آمريكا در  2001سپتامبر  11پس از حادثة 
تلـف از  سطح جهاني تحت عنوان مبارزه با تروريسم، روسيه در مناطق مخ

ترديد اين  بي. جمله گرجستان، قرقيزستان و اوكراين بسيار منفعالنه ظاهر شد
ها، به قفقاز نيز خواهد رسيد و  موج دموكراسي تشويق شده از آنسوي آب
سفيران آمريكا در قفقاز به شدت . حيات خلوت روسيه را درخواهد نورديد

  . مشغول فعاليت هستند
باغ به عنوان مسئلة مرگ و  دو به مسئلة قرهها هر  ارمنيان و آذربايجاني

باغ را براي آذربايجان به مثابة نيل بـراي   آذربايجانيان قره. نگرند زندگي مي
مانـد؟   باغ چيزي از هويت آذربايجاني باقي مي آيا بدون قره. دانند مصر مي
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باغ در ادبيات، موسيقي و تاريخ و فرهنگ اين ملت غيرقابل  نقش عظيم قره
هـاي    بررسي مدارك و منابع تاريخي نشان مي دهـد كـه ريشـه   . استانكار 

هـا   آذربايجـاني . باغ به آذربايجان بسيار محكمتر و موجه تر اسـت  تعلق قره
مشكل سـاختگي  «كنند و از آن با نام  باغ انكار مي وجود مشكلي را در قره

ر مسئلة ها د بايد اذعان كرد كه آذربايجاني. كنند ياد مي» باغ كوهستاني قره
اين وضعيت . اند بيشترين زيان را ديده ،باغ به دليل عامل ديني و تاريخي قره

. به انحاي گونـاگون ادامـه داشـت   از هنگام پيوستن اين سرزمين به روسيه 
سها چه در زمان تزار و چه در زمان شوروي از هيچ كوششي وحاكميت ر
   .غيرمسلمان در منطقه فروگذار نكرده استعنصر در تقويت 

ــاريخ   از مؤلفــه يطـي دويســت ســال گذشـته بســيار    هـاي هــويتي و ت
كنند  احساس مي ها اكنون آذربايجاني. آذربايجان دستخوش تغيير شده است

بي ترديد ارمنيان با حمايت . شود باغ اين روند كامل مي با از دست دادن قره
ي و هايي قدرتمند قوم ساختار ديني خود و همچنين با بهره گيري از مؤلفه

انـد از   عالوه بـراين آنـان توانسـته   . اند بهتر از آذربايجانيان عمل كرده ،مالي
بيشـترين اسـتفاده را    ،حمايت روسيه و برخي كشورهاي ديگر مانند فرانسه

  . كنند آنان براي به كرسي نشاندن ادعاهاي خود تالش فراواني مي. بنمايند
اي از دست  ه طور گستردهباغ ابتكار عمل ب عامل ديگر اينكه در مسئلة قره

اين مسئله . عقالي هر دو قوم خارج شده و در دست افراطيون قرار گرفته است
جب به وجود آمدن اين ترديد شده است كه دو ملت قادر نيستند، مسائل خود را مو

تا . حل نمايند و همواره نياز است كه تصميمات مهم در جاهاي ديگر گرفته شود
ال است نبايد انتظار داشت كه طرحهايي كه كشورهاي زماني كه وضع بدين منو

  . كنند، از شائبة منافع آن كشورها خالي باشد مختلف براي حل مسئله ارائه مي



 

  ها پيوست
  

  :جدولها
  

  1ة جدول شمار
  1978باغ كوهستاني در سال  نمايش زمينهاي قابل كشت در استان خودفرمان قره

  هزار هكتار 4/75  زمينهاي زير كشت محصوالت ساالنه
  هزارهكتار 2/20  نباتات دائمي
  هزارهكتار 8/1  زمينهاي آيش

  هزارهكتار 7/101  مراتع
  هزارهكتار 2/203  جمع

. 1371پـاييز  . مطالعات آسياي مركزي و قفقاز. »باغ قضيه ناگورنو قره« .كواليي، الهه: منبع
  161ص 

  2ة جدول شمار
وهسـتاني در سـالهاي مختلـف     بـاغ ك  اراضي زيركشـت محصـوالت كشـاورزي قـره    

  )هزار هكتار: واحد(
  1977  1970  1960  1950  1940  نوع كشت

  9/40  1/42  3/60  8/67  6/70  غالت
  8/25  1/26  4/39  7/39  9/41  گندم
  9/13  2/14  1/18  3/17  0  جو

  2/0  6/1  7/3  4/2  1/4  محصوالت صنعتي
  0  5/1  4/3  3/1  3  پنبه

  2/0  1/0  3/0  3/0  0  توتون
  1/1  6/1  8/1  2/2  3/2  جاليزيمحصوالت 
  4/0  8/0  1  4/1  5/1  سيب زميني
  5/0  6/0  6/0  6/0  5/0  سبزيجات

  3/28  6/24  4/22  7/6  5  محصوالت علوفه اي
  5/70  9/69  2/88  1/79  82  جمع
  82ص  71-72شمارة . همان. »سرزمين هاي آنسوي ارس« .اميراحمدي، بهرام: منبع
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  3ة جدول شمار
ـتايي در     تعداد خانوارهاي قره باغ بر حسب قوميت و به تفكيـك شـهري و روس

  م1823سال 
  

  روستايي  شهري  تعداد كل خانوار  
  14618  111  15729  آذربايجاني

  3945  421  4366  ارمني
  18563  1532  20095  جمع

  81ص . »سرزمين هاي آنسوي ارس« .اميراحمدي، بهرام: منبع
  
  4ة دول شمارج

  نوزدهمة غاز سد ر آجمعيت مناطق مختلف آذربايجان د
  نفر 35000  قوبا
  نفر 7600  باكو

  نفر 135000  شيروان
  نفر 98500  شكي
  نفر 90000  باغ قره

  نفر 18500  گنجه
  نفر 40000  تالش

  نفر 40800  نخجوان
  نفر 20000  قازاق و شمس الدينلو

  نفر 80000  جار
  نفر 40000  ايلي سو

 
Esmailov,Rashid beig .“ Azarbaijan tarikhi”. Azarnashr. 
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 541     جدولها : پيوستها

 

  5ة جدول شمار
  سالهاي مختلف      ة باغ كوهستاني در اول ژانوي تعداد دامهاي قره

  سأهزارر:واحد
  1941  1951  1961  1971  1978  

  2/86  4/86  2/84  9/85  6/87  دامهاي بزرگ
  1/27  7/27  5/27  5/19  2/26  گاو و گاوميش
  1/287  3/266  307  1/203  2/160  دامهاي كوچك

  3/268  1/248  6/284  7/158  6/120  گوسفند
  83ص  »سرزمين هاي آنسوي ارس« .اميراحمدي، بهرام: منبع

  
  

  6ة جدول شمار
  باغ كوهستاني در سالهاي حاكميت شوروي درصد جمعيت ارمني قره

1921  4/94%  
1926  1/89%  
1939  1/88%  
1959  4/84%  
1970  6/80%  
1979  6/75%  

بـاغ را تـرك    هـزار ارمنـي قـره    2سـاالنه حـدود    1926توسـط از سـال   به طـور م 
  .اند كرده

  61ص . 1371. تهران. انتشارات پروين . »بحران قراباغ«.كاوه، بيات: منبع
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  7ة جدول شمار
  باغ در سالهاي مختلف سير جمعيت و تعداد خانوار ساكن قره

ــره   سال ــت ق ــاغ  جمعي ب
  )نفر/خانوار(

  آذربايجاني  ارمني

  خانوار 15729  خانوار 4366  خانوار 20095  1823
  نفر 29350  نفر18616  نفر 54841  1897
  نفر 317861  نفر243627  نفر 574194  1917
  نفر117000  نفر13600  نفر125800  1926
  نفر110000  نفر18100  نفر130400  1959
  نفر121000  نفر272000  نفر150300  1970
  رنف 37200  نفر123000  نفر162100  1979
  %5/21  %9/76  نفر189029  1989
  .»باغ قضيه ناگورنو قره« .كواليي، الهه: منبع

  
  . 8ة جدول شمار

  1989تا  1979باغ كوهستاني در بين سالهاي  تركيب قومي جمعيت قره
ــد   1989  1979  مليتها درصـ

  رشد
    درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  6/16  100  189029  100  162181  كل جمعيت
  2/18  9/76  145450  9/75  123076  ارمنيان

  9  5/12  40632  23  37264  آذربايجانيها
  9/51  1  1922  8/0  1265  روس

  1/197  2/0  416  1/0  140  اوكرايني
  5/113  0  79  0  37  بيلوروس

  .»بررسي رويدادها.باغ از ديرباز تاكنون  قره« .اميراحمدي، بهرام: منبع
  



 543     جدولها : پيوستها

 

  
  9ة جدول شمار

  ستاني در سالهاي مختلفباغ كوه توليد محصوالت صنعتي قره
  

  1977  1970  1960  1950  1940  واحد  نوع محصول
  685  477  0  0  0  هزار عدد  المپهاي الكتريكي
  15475  9773  2259  163  120  هزار متر  پارچه ابريشمي

  142  124  121  12  98  تن  ابريشم خام
  529  557  268  113  61  تن  پنير

  182  180  117  20  13  هزارمتر مكعب  تخته و الوار
  2718  1891  876  173  26  هزار روبل  مبل

  82همان ص  .»سرزمينهاي آنسوي ارس« .اميراحمدي، بهرام: منبع
  

   10ة جدول شمار
  روند تحوالت جمعيتي اقليتهاي قومي در آذربايجان و ارمنستان

  
جمعيت   گروه قومي

1979  
جمعيت 

1989  
درصد 
  تغييرات

  2/18  145450  123076  باغ ارمنيان قره
  -2/48  84860  160841  ايجانيهاي ارمنستانآذرب

  -2/47  1858  3406  ارمنيان نخجوان
  -9/17  390495  457486  ارمنيان آذربايجان

  
  364ص . جغرافياي كامل قفقاز. اميراحمديان، بهرام: منبع
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  11ة دول شمارج

  نوزدهمة غاز سد جمعيت مناطق مختلف آذربايجان در آ
  نفر 35000  قوبا
  نفر 7600  باكو

  نفر 135000  شيروان
  نفر 98500  شكي
  نفر 90000  باغ قره

  نفر 18500  گنجه
  نفر 40000  تالش

  نفر 40800  نخجوان
  نفر 20000  قازاق و شمس الدينلو

  نفر 80000  جار
  نفر 40000  ايلي سو

  
Esmailov,Rashid beig .“ Azarbaijan tarikhi”. Azarnashr. 

Baku. 1993. Se.11 
  

  364ص . جغرافياي كامل قفقاز. ميراحمديان، بهراما: منبع
  
  
  
  
  
  



 545     جدولها : پيوستها

 

  :نقشه ها
  

  
  
  

  : 1نقشة شمارة 
  قره باغ كوهستاني
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  : 2نقشة شمارة 
  جمهوريهاي قفقاز
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  .1376. تهران. تاريخ معاصرايران
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امير عقيقـي  ة ترجم. آورندگان تزاريسم به آذربايجان. اسدوف، فريدون و سويل كريمووا -17

  .قم. 1380. نشر بخشايش. بخشايش
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  .تهران. 1375
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 تهران
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  .1367. دانشگاه تهران
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  مشهدي محمد فرضعليف، كئچه چي محمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دروازة گنجه در شوشا       
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  مسجدي در شوشا            هيكل هاي سنگي      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  

  فرش قره باغ                               ت قره باغدر طبيع دختري     
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       انورپاشا              بهمن ميرزاي قاجار        

                                        

  
  

  سكه هاي ضرب شده در قره باغ توسط خلفاي عرب
  هجري قمري 168و  89در سالهاي 
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  سكه هاي ضرب شده توسط     شش پر زرين 

  خان نشين قره باغ در پناه آباد   ابراهيم خليل خان جوانشير
  

  
  قمري 285درهم نقره اي ضرب شده در شهر بردع از سوي ساجيان در سال 
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مسجد گوهر آغا در شوشا
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ديوارهاي قديمي دژ شوشا
 



 

  
  

  نامه نام
  آ

  241، 24آنجازوف، ژنرال 
  81آبش خاتون 

  9آتابهادر 
ــا     ، 317آتـاتورك، مصـطفي كمـال پاش

318 ،457  
  33آتروپات 

ــي  ــدزاده، ميرزافتحعلــــ ، 275آخونــــ
  385ـ382

  19آدادنيراري
  25آداميشين، آناتولي

  38ان شاهآذرباذگ
  27آذر همايون

  95، 35آراكسيان، بابكن
  292آراكليان 

  2آرام 
  292 نآرتينوف، سامسو
  7آردزروني، تورما 

  493، 465آرزومانيان، الكساندر 
  311آرزومانيان، ميكائيل 

  311، 167آرغوتيان، هوسپ 
  2 آرگشتي اول 

  158، 155ـ153آزادخان افغان 
  263آسيه خانم 

  72، 71آشوت 
  142رخان افشار آشو

  263آغاباجي 
  264آغابهرام   

ـير   ــابيگم جوانشـــ ، 263، 92، 197آغــ
264 ،267  

  164آغاسي خان  
ــار  ــدخان قاجـــ ، 174، 158آغامحمـــ

ــ176 ، 19ـــ 187، 185، 182، 18، 178ـ
192 ،193، ،196 197 ،12 ،244 ،26 ،
273  
  273باغي  قره ابراهيم آقا

  276آقاحسين عارف  
  226آقاخان محالتي  

  26آقاخان مقدم جوانشير 
  286آقازاده، فرهاد رحيم اوغلو   

  276آقا عبدالرحيم عليل  
  158آقاكيشي بيگ  

  283آقاميرزا بيگ 
  294ـ292آقايف، احمد بيك 

  348آگانبكيان، آبل 
  72آلب ارسالن 
  54آلپ ايليتوئر 
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  291فتان، ژنرال  لآ
  135آنايوانوونا 

  83، 3، 299آندرانيك، ژنرال 
  7وي، ساموئل آن

  535آوتورخانوف، عبدالرحيم 
  322، 13آهارونيان، آوتيس 

  347آيوازيان، سورن 
  

  الف
  81، 8اباقاخان 

  131، 128ابراهيم پاشا 
  26 ابراهيم خان ايگيرمي 

  151، 141، 14ابراهيم خان ظهيرالدوله 
ــراهيم     ـير، اب ابـراهيم خليـل خــان جوانش

ــراهيم خـــان     ــل بيـــك، ابـ ، 147خليـ
ــ159 ــ187، 185ــــ ، 193، 192 19،ــــ
، 214، 212ـــ 82، 52ـــ 22، 199ـــ 195
215 ،243 ،265 ،268 ،269، ،274 
281  

  51، 41ابراهيم سلطان 
  283ابراهيم طاهر موسي 

  153، 152ابراهيم ميرزا 
  69ابراهيم ينال  

  294براهيميان، آرام 
  72ـ69ابواالسواد 

  227ابوالحسن خان شيرازي 
  74، 69ـ67ابوالحسن علي لشكري 

  63ابوالحسين احمدبن عمر 
  65ابوالساج ديوداد 

  281ابوالفتح اسد اوغلو 
ــوالفتح بيـــگ جوانشـــير   ، 197، 185ابـ

198 ،42 ،92 ،21 ،216 ،217 ،22 ،
263، ،265 267 ،269  

  65ابوالمسافر محمد افشين 
  67، 6567، 56ابوالهيجاء 

  62ابوجعفر منصور 
  75ابودلف كركري 

  8ابوسعيد  
  63يد بردعي ابوسع

  91، 84، 83ابوسعيد تيموري 
  28ابوطالب كربالئي مختار اوغلو 

  68ابوالفضل جعفر  
  62ابومسلم 

  77، 76اتابك ابوبكر 
  432بولنت  اجويت، مه
  262خان  الملك، تقي احتساب

  63احمدبن اعين 
  164احمد بيك 

  94احمد پادشاه 
  261، 26، 175احمدخان جوانشير 

  269، 268 ،169احمدخان دتبلي 
  153احمدخان شاهسون 

  378احمدوف، احمد 
  87، 86اخي جوق 



 585     نامه  نام

 

  334اراخال چويلي 
  172اربليان 

  84ارپاگاون 
  39، 38اردشير 

، 331، 33، 328، 325ارژنيكيــــــــدزه  
  337، 335ـ333

  272، 267، 266خان  ارشدالدوله، علي
  39ارشك سوم 

  82، 81ارغون 
  84ـ82ازبك خان 

  33استاسوا 
، 37، 342، 334، 33، 328اســــــــتالين 

535 ،536  
  378استانيوليان، خاچيك 

  292، 218استپانف 
  175، 131اسحاق پاشا 
  165165اسداهللا بيك 

  181اسد بيك 
  198، 171، 17، 168، 55، 54اسرائيل 

  266باغي  اسفنديارخان قره
  518اسكانيان، وارتان 

  31، 11اسكندر پاشا 
  261اسكندرخان مقدم 

  282اف  بيگاسكندر رستم 
  33، 25، 24اسكندر مقدوني 

  279اسالم عبدل اوغلو 
  369اسليونكوف 

  52اسماعيل بيك 
  269خان جوانشير  اسماعيل

  272اسماعيل سمتيقو 
  191اسماعيل شاماخي 

  378اسماعيلوف 
  282اسمايل مخرون 

  235، 21اسماعيل ميرزا 
  251اسميت 

  332اسوانيدزه 
  134، 132اشرف افغان 
  281اوغلو  اشرف جالل

  6قيس  بن اشعث
  425اكبر  اصغروف، سرهنگ علي

  63شاه نظريان  اصالن ملك
  281بيگ اوغلو  افراسياب بدل

  65افشين 
  412افندي اف 

  427اكسين، مصطفي 
  99القاص ميرزا 

  124الكساندر آرشي لويچ 
  22، 211، 12، 199الكساندر اول 

  111الكساندرخان گرجي 
  492الكسي دوم 

  114ي بيك قل اهللا
  151، 15قلي سلطان  اهللا
  273وردي بيك  اهللا

  123، 119خان  اهللا وردي
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  237الدوله  اللهيارخان آصف
  96، 95الوند بيك 

  35، 5، 468الياسون، يان 
  2اليزابت 
  169، 12، 119، 111ـ61خان  امام قلي
  527امرسون 

  272امير ارشد 
  91امير اسكندر 
  153، 152، 142خان  امير اصالن
  269امير امجد 
  82قتلغ  امير ايسن

  73، 72وزان بامير 
  272امير بهادر 

  268امير تيمورميرزا 
  84، 83امير چوپان 

  71اميرخان موصلو 
  85، 84امير شيخ حسن 

  118امير شيروان  
  94امير عبدالكريم صدر 

  87اميرعلي پيلتن 
  264، 261اميركبير 

، 118، 115، 113، 112اميرگونه باخـان  
119  

  81امير نورين 
  35امينيان 

  317، 316انورپاشا 
  48اورتايير 

  77اورخان 
  36اوريس 

ــوت  ، 465، 432، 416اوزال، تورگـــــ
467 ،468  

  94، 92، 91اوزون حسن 
  28اوزئير عبدالحسين اوغلو 
  491اوژالس، مارگرت اوف 

ــان  ــ139، 124، 123اوغورلرخـ ، 141ــ
145 ،235  

  84، 82، 9اولجايتو 
  92، 167، 163واري خان آ اومه

  452اونان، بيلگين 
  56ـ54ائلييازار 

ــان   ــي خ ، 166، 158، 157، 153ايراكل
، 198، 188ـ186، 183، 177، 171ـ169

92  
  1ايرج 

  127، 126ايزرائيل اوري 
، 437، 413ايلچــي بيــگ، ابوالفضــل    

، 454، 451، 45، 447، 444ـــــــــ 442
ــ 461 ، 476، 475، 473 ،467، 464ـــــ
484  

  225كف، سروان ايلياسين
  395ايوانف، سرهنگ سرگني 

  283ايوب باكي 
  
  



 587     نامه  نام

 

  ب 
  139،  138باباخان چاپوشي 

  329باباليان 
  480بابايان، ساموئل 

  393بابايف 
  64، 63بابك خرمدين 

، 489، 481، 474، 439بابوريان، كارن 
509  

  398بارانيكوف 
  68بازيل دوم 
  69باسيليوس 

  320،  301، 292باشيف، علي مردان 
  344، 258باغداساريان 

  365، 36، 353باقروف، كامران 
  342باقروف، ميرجعفر 

  56، 55باكورنرسس 
  271آقا  باكيخانوف، ژنرال حسن
  283، 271بيگ  باكيخانوف، عباس قلي

  72، 69، 68باگرات 
  436باگراتيان، هرانت 

  53باگروتوريان، هراند 
  35، 347بااليان، زوري 

  53بااليان، گراسيم 
  292لوور، ژنرال با

  497بانك، مرتضي 
  277بانوعاشيق بستي 

  94ـ91بايسنقر 

  25ببودوف 
  237علي بيگ  بخش

  482بدليان، گارنيك 
  469براون، جان 

  319براوين 
  86بردي بيگ 

  344برژنف 
  277برژه، آدلف 

  80بركاي 
  73بركيارق 

  24محمد  بشارتي، علي
  59بكيربن عبداهللا 

  37بالش 
  22، 218، 216ن بناپارت، ناپلئو

  467، 396بوچر، ريچارد 
  260بوداق سلطان 

  432بوربوليس، كنادي 
  170، 169بورناشف 
  47، 46بوري شاد 

  457، 447، 406بوش، جورج 
  184بولگاكوف 

  317بهاسيد 
  146بيگ  بهبود علي

  281بهبودوف، رشيد 
  39بهرام گور 
  238بهرام ميرزا 
  271، 270بهمن ميرزا 
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  473، 425بهمنوف 
  80بيبرس 

  95، 87بيرام بيگ 
  416بيكر، جيمز 

  418بيگ راسم، موسي 
  333، 332، 330، 315بيگزاديان 

  
  پ

  499، 477پاپازيان، واهان 
  411پاتريك، رودي 

ــرال   ــكوويچ، ژنـ ، 241، 239، 238پاسـ
245 ،257  

  492، 375االسالم شكر  پاشازاده، شيخ
  199پاول 

  350پاولوف، الكساندر 
  225ـ223رال ماركيز پائولوجي، ژن

  294، 292پترسون 
  296، 149، 132ـ124پتر كبير 

ــورگي   ـيان، گئ ، 433، 416، 054پتروسـ
435 ،436 ،438 ،440  

ـيان، لئــون   ، 401، 396، 393نــز   پتروسـ
418 ،424 ،426 ،428 ،429 ،442 ،
443 ،445، ،447 448 ،451 ،465 ،
، 494 ،491، 490، 486ـ484، 481، 473
  537، 534 ،527، 499ـ496

  371پتروسيان، وازگن 
ـيان، يـــوگئي   ، 471، 468، 459پتروســ

473  
  272پسيان، محمدتقي خان 

  489، 42پطرس غالي 
  36، 35پمپيوس 

  390پناهوف، نعمت 
ــي  ــاه عل ــاه   پن ـير، ني ــان جوانشـ خــان   خ

  173، 162ـ145
  171، 170، 167پوتمكين، ژنرال پاول 

  519پوتين 
  287پوشكين 

  370، 361، 354پوگوسيان، هتريخ 
ــور   ، 386، 366پوليـــانيچكوف، ويكتــ

388 ،391 ،393 ،448  
  273پهلوي، محمدرضا شاه 

  206، 201، 182، 181خان  پيرقلي
  41پيروزاول 
  110، 109، 107پيكربيگ 

  119پيكرخان ايگيري 
  420پيكرنيك، توماس 

  
  تـ  ث 

  266تابنده خانم 
  37تاتليف 

  292تاگيانوسوف 
  486، 485، 47تالبوت، پيتر 

  314، 311، 73ـ33، 3تامپسون، ژنرال 
  292تراوانوسوف 
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  377تربيكوف 
  331، 327ترتريان، هامباردزوم 

  314تردانيليان، آراماسيس 
  330تركابرئيليان 

  222ـ220ترموزوف، ژنرال الكساندر 
  482تريتياكوف 

  170تلكين، ژنرال آنشف 
  135توپال عثمان پاشا 

  88توختاميش خان 
  332ر تود
  10تور 

  172تولكو آرزومان 
  121، 119خان  تهماسب قلي

  153،  143، 140، 121ـ119تهمورث 
  52تئودور رشتون 

  55تيبريوس 
  121تي فال  تي

  38تيرداد دوم 
  35تيگران 

ـيراكان   ــان، سـ ، 307، 306، 302تيگراني
309  

  260، 90، 87تيمور لنگ 
  317ثابت، دكتر فواد 
  281تريا صدرالدين  

  
  چـ  حـ  خ  جـ 

  329جاماليان 

  86جاني بيگ ازبك 
  74جاولي جاندار 

  279، 278جبار قارياغدي اوغلو 
  302جرج، لويد 

  110جعفر پاشا 
، 211، 210، 208، 205بيـگ   جعفر قلي

  227، 225ـ223، 217
  199، 189خان دنبلي  جعفر قلي
  199، 189خان سرتيپ  جعفر قلي
  378جعفروف 

  509الدين  جليلوند، عافي
، 173ــ 171، 169جوادخان زياد اوغلـو  

، 196 ،192، 188، 187،  185  ـ183، 175
2، ،235 269 ،270  

  61، 57، 54ـ51جواشير 
ـيروف، اسـفنديار اصـالن اوغلـو      جوانش

280  
  221، 220جونز، سرهارفورد 

  173جهان بخش 
  95ـ93، 91قويونلو  جانشاه قره

  238، 173جهانگير 
  225، 224جيني، سرگرد 

  369، 351يريكوف، ويكتور چ
ــت  ، 416، 408، 407چتـــــين، حكمـــ

4678 ،483 ،485 ،491 ،500  
  287چخوف 

  120چراغ خان 
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  459چرنوميردين، ويكتور 
  99چوپان بيك 

  115چيل پاشا 
  485چيللر، تانسو 

  328، 327چيچرين، گئورگي 
  81چينگ سانك 

  
  272قلي  حاج امام

  78حاجبعلي 
  271حاج سيف 

  272ي حاج قربان عل
  237، 236آقا الربيك  حاجي

  193حاجي ابراهيم خان كالنتر 
  193، 191بابك  يحاج

  168، 167حاجي بيگ زياداوغلو 
  164، 158، 157، 148حاجي چلبي 

  279، 278حاجي حوسوتعت علي اوغلو 
  143حاجي خان چامشگزك 

  262، 261خان مقدم  حاجي علي
  224، 223حاجي محمدخان مستوفي 

  332حاجينسكي 
  293حاجيف، كرباليي اسرافيل  
ــاجيف، حوسوحســــين  ، 326، 325حــ

353 ،399  
  410حاجيف، فهمين 

  59اليمان  بن حذيفه
  285، 284حسن بيگ سليم، زردابي 

  139بيك مقدم  حسن علي
، 141، 139بـاغي   خـان قـره   حسن علـي 

142 ،282  
  269خان اميرينجه  حسن علي
  91ميرزا  حسن علي

  62حسن قحطبه 
  282ادي ه حسن قره

ـنوف، حســن   ، 413، 84، 392، 326حس
423 ،429 ،442 ،483 ،491 ،495 ،
499 ،5،5 75  

  263، 261حسين پاشاخان 
ــان قاجـــار    ـين خــ ــ113حســ ، 115ـــ

  272، 166ـ164
  261حسين خان مقدم 

  263خان جوانشير   حسين علي
  200 بيگ  حسين قلي
  192خان باكويي   حسين قلي

ـين قلــي   ، 199، 189خــان دنيلــي    حسـ
  269ـ267

  234خان سردار ايرواني  حسين قلي
  197خان عزالدنيلو  حسين قلي

  126حسين موسي بيگ 
  14حسينوف 

  470حسينوف، پناه 
  357، 332، 325حسينوف، داود 

، 462، 461حسينوف، سرهنگ صـورت  
466 ،472 ،473 ،475 ،476  ،483  
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  166بيك  حضرت قلي
  287حقورديف، عبدالرحيم 

  263الملك   حكيم
  111، 110، 108حمزه ميرزا 
  278قلي اوغلو  حميد امام

  458، 430حميدوف، اسكندر 
  173، 163حورزاد 

  157، 151خان  حيدر قلي
  

  331، 307خاتيسيان، الكساندر 
  294، 292خاتيسوف 

  315، 314خاچاطوريان، گراسيم 
  447خازينيان، گئوركي 

  341خانجيان 
  203، 202خانالربيگ 

  281و  خانالر محمد اوغل
  199خداداد  خان دنبلي 

  420 خرازي، كمال 
  278خراط قلي 

  343خروشچف، نيكيتا 
  455خروشف، ژنرال  

  62خازمه  بن خزيمه
  42، 39خسرو انوشيروان 

  51،   50خسرو پرويز 
  260خسرو سلطان 

  324، 323، 317خليل پاشا 
  111خليل خان 

  105خليل سلطان 
  96، 94خيلي منوچهر تسيروان شاه 

  82الدين عليشاه  خواجه تاج
  81الدين صاحب ديوان  خواجه شمس

  86، 85خواجه عبدالحي 
  86خواجه عليشاه گيالني 

  86خواجه عمادالدين 
  84الدين  خواجه غياث

  87خواجه مرجان 
  86خواجه مسعود 

  52خورزاد 
  279، 275، 247خورشيد بانو ناتوان 

ـتح علـي     ، 310، 302خـان   خوئيسـكي، ف
315  

  108ا بيگم خيرالنس
  322خيالدزه، رتز 

  
  د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ژ

  23داريوش اول 
  404داشكوويچ 

  134، 132دالگوركي، ژنرال 
  208دانيلوويچ، ژنرال پتر 

  57داوداغ 
  74، 73داودبن محمود 

  135، 133ـ129داود بيك 
  114، 113داود پاشا 
  120، 119داودخان 
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  171، 167داوديتيان، استپان 
  70، 68خاك  داودي بي

  444، 440دراستپانيان، كريستين 
  534دراگادزه، تامارا 

  274درديان، دكتر ايساهاك 
  154بيك  درگاه قلي

  331درو 
  187، 170دلي طلبه 

  360، 355، 348دميچوف، پتر 
ــارن  ــان، كــ ، 360، 356، 352دميرچيــ

361 ،365  
، 434، 433، 429، 427دميـرل، سـليمان   

  491، 466ـ464، 442، 436
  325، 323، 322، دريادار دورويك

  80دوقوز خاتون 
  338دولتوف 

  360، 355، 352دولگيخ، ايوانوويچ 
  460دوليان، آرمن 

  313دوليتل، هركراي 
  443دوما، روالن 
  055دووار، دالن 

  418، 250ديترويش، هانس 
  74ديميتري 

  421دينستبيري، يوري 
  96ديو سلطان 

  420گو اريا  ديه
  281ذاكر جواد اوغلو 

  116ذوالفقارخان قرامانلو 
  

  532رابرتسون، جورج 
  394رادايف 

ــورگي   ــكي، گئـ ، 353، 352رازيموفسـ
355 ،360 ،369  

، 443، 438، 435، 424رافائللي، مـاريو  
، 478ـ476 ،463، 460، 449، 446، 445
489 ،491  

  393رحمانوف، رحمان 
  042، 169رحيم خان 

  393رحيموف، عاقل 
  227، 226 ردشچف، ژنرال نيكالي

  170رستم بيك گول پاتاق 
ــوللر آغاســي    ـتم خــان ق ، 121، 120رس

123 ،272  
  51رستم فرخزاد 

  332، 324زاده، محمدامين  رسول
  273خان  رضاقلي

  279رضايف 
  461ـ 400رضايف، ژنرال داداش 

  491رضايف، ژنرال زبور 
  314، 200روبن شاه نظريان 

  62بن حاتم  روح
  134ساندر روميانتسف، ژنرال الك

  248رونتسوف 
  271ريحانه خانم 
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ـيكالي    ، 363، 360، 351ريژكــوف، نـ
364 ،369 ،381 ،384  

  327، 305زارانيان، لئون 
  250زارمبا 

  344رانگيان، استفان 
  172زرگر ملكوم 
  39زروان دخت 

ــرين    ، 185، 184زوبــوف، ژنــرال والـ
187 ،188  

  271، 270خان  زيادخانوف، اسماعيل
ــانوف، عــ  ــان زيادخ ، 271، 270ادل خ

292  
  45لي  زيگي
  282العابدين ساغري  زين
  379زاده، مرتضي  زينل

  359زينيف، رئوف 
  208ژرژف 

  57، 55ژوستينن 
  397ژوكوف 

  
  سـ  ش 

  525، 405ساخاروف، آندره 
  20ساردور دوم 

  132، 130ساري مصطفي پاشا 
  392، 391سافالوف، ژنرال 

  85، 84ساتي بيك 
  67، 66ن مرزبان ساالر ابراهيم ب

  287سالتيكف 
  142سام ميرزا 

  458سانبرگ، اوزون 
  219ساندروويچ 

  72ساوتگين 
  65ساهاك 

  474سبحاني، احمد 
  55سپر ام نرسس 

  267ستارخان 
  466ستودرو، ويرجينيا 

  60، 59سراق بن عمر 
  330سربروسكي 

  142، 134سرخاي خان 
  330، 258سركيس 

  198سركيس، حسن جالليان 
  481، 480يان، سرژ سركيس

  415سركيسيان، آرمين 
  455، 360، 293سركيسيان، وازكن 

  347، 344سروخانزاديان 
  515سفيليان، جيراير 

  418سالموف، آلبرت 
  81  سلطان احمدتگودار

  87احمد جاليري  طانلس
  281سلطان اسماعيل اوغلو 
  87، 86سلطان اويس جاليري 

  79ـ  77الدين  سلطان جالل
  110زا سلطان حيدرمير



 قره باغ نامه     594

 

  73سلطان سنجر 
  041سلطان سليمان قانوني 

  98ـ96سلطان سليم 
  76، 70، 69سلطان طغرل سلجوقي 
  153، 152سلطان علي عادل شاه 

  284سلطان مجيد حاجي مرتضي 
  77، 76، 73سلطان محمد خوارزمشاه 

  136سلطان محمود 
  110، 107سلطان مراد 

  75سلطان مسعود سلجوقي 
  75، 74، 72 سلطان ملكشاه سلجوقي

ــر خســرو   ــلطانوف، دكت ــگ س ، 301بي
304 ،307 ،309 ،311 ،316 ،320 ،
322  

، 302 ،300سلطان نوف، سـلطان بيـگ  
312 ،313  

  94سلطان يعقوب 
  60، 59سلمان بن ربيعه 

  281سليمان ايوب اوغلو 
  177، 169، 165سليمان پاشا 
  179، 178، 175، 85سليمان خان 

  260سليمان سلطان 
  99ليمان قانوني  سلطان س

  90سلطان  محمد عثماني 
  527سليمانوف 
  231،  205، 202سليم خان 

  104سماون خان 

  46سماويشنوسل 
  68سمبات 
  199، 198، 56سيمون 

  110سنان پاشا 
  63سيدامير بردعي 

  360سيدوف 
ــه    ــرال پاول ـيانوف، ژن ــ199سيسـ ، 202ـ

  269، 209ـ52
  299شاه نظريان  سوكرات بيگ ملك

  163سونا 
  65بن سنباط  سهل

  220سيسيان 
  172سيمون 

  118سيمون خان 
  128سيمون پاپو 

  
  448، 432شاپو شنيكوف، مارشال 

  312ـ307شاتلورت 
  327شانت، لئون 

  98ـ94شاه اسماعيل صفوي 
  107، 106شاه اسماعيل دوم 

  39، 38شاهپور اول 
ــب صــفوي    ــاه تهماس ، 101 ،99، 98ش

ــ131، 129ــــ 127 ، 105، 103 ، 133ـــ
135 ،269  

  153شاهرخ 
  83شاهزاده ميسور 
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  126، 124شاه سلطان حسين 
  124شاه سلطان سليمان صفوي 

  260، 120، 119شاه صفي 
  154،260، 119ـ111شاه عباس 

  123، 121شاه عباس دوم 
  101خان  شاه قلي

  293شاه ماليف، محمدبيگ 
  109، 107شاه محمد خدابنده 

  192شاه مرادخان 
  491، 470شاه نظريان 

  157وردي خان  شاه
ــلطان شـــاه   ، 106، 104، 101وردي ســ

199   
  340شاهوميان، استپان 

  79ـ77شرف الملك 
  095شريمكالوف، مديتكان 

  072شفت، ژنرال 
  274شفيع افندي 

  314شفيع بيگ رستم بيگوف 
  282باغي  شكور قره

  75گز  الدين ايلده شمس
  282باغي  شمس قره

  527، 468شواردنادزه، ادوار 
  064وگاديان، روبن ش

  494، 493شوليف، سرهنگ 
  499، 473شونيا، والتر 

  78الدين خرندزي  شهاب

  161، 153شهبازخان دنبلي 
  94، 93شيخ جنيد 
  96، 94شيخ حيدر 
  271العابدين  شيخ زين

  93شيخ صدرالدين 
  189، 93الدين اردبيلي  شيخ صفي

  263شيخ عبدالعلي مؤبدييد گلي 
  90شيرزاد 

  292ژنرال شيرنيكين، 
  285شيرواني، سيدعظيم 

  72، 70شيروانشاه 
  90شيروانشاه، ابراهيم 

  92شيروانشاه فرخ يسار 
  87شيروانشاه كاووس 

  87ـ85شيروانشاه كيقباد 
  517شيفر 

  56، 55شيرويه 
  

  صـ  عـ  غ 
  279، 277صادق اسداوغلو 

  227، 192، 175سادق خان شقاقي 
  415صادقوف، حسين، 

  491الدين  مصديقوف، ژنرال نج
  491صفر اييف 

  119صفر پاشا 
  197، 192صفرعلي بيگ 

  430صفروف، نظامي 
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  282باغي  خان قره صفي قلي
  275خان واله  صفي قلي

  142صفي ميرزا 
  278صفي ياروف 

  319السلطنه بختياري  صمصام
  97صولت اينانلو 

  110ــ  108عادل گراي خان 
  136، 134، 131عارف احمدپاشا 

  227عاشيق اباك 
  277، 276عاشيق پري 

  276خان  عاشقيق جعفرقلي
  277عاشيق حسين جعفراوغلو 

  272، 271اي  عاشيق حسين گنجه
  277عاشيق شمشير قربان 

  272عاشيق صداقت 
  276عاشيق علي 

  271عاشيق عيسي 
  276عاشيق محمدبيگ 

  277، 276عاشيق ميرزا 
  192عباس بيگ 
  265خان جوانشير  عباس قلي

ــاس ميـــرزا   ، 207، 205، 201، 200عبـ
ــ 216 ،  210، 209 ، 224، 223، 221 ـــ
  273،  239ــ  234 ،231 ، 227، 226

  466عباسوف 
  351عباسووا، خرامان 

  140عبدالباقي خان 

بلبـل  (عبدالباقي كرباليـي علـي اوغلـو    
  278) جان

  63المعالي  عبدالخالق بن ابي
  199عبدالرزاق بيك 

  482عبدالستار 
  176عبدالصمد بيك 

  262، 261الملك  خان اديب عبدالعلي
  165عبدالقادر بيك 
  164عبدالقدير خان 

  282عبداهللا بيك عاصي 
  042، 175عبداهللا خان اوصانلو 

  283عبداهللا شاهين 
، 138، 136، 131عبداهللا كوير ولوپاشـا  

139  
  61، 56، 55عبدالملك اموي 
  62عثمان بن عماره 

  115 ، 110، 108عثمان پاشا 
  175فشار عسكرخان ا

  217، 216عطاءاهللا خان شاهسون 
  81عطاملك جويني 

  60) ع(طالب  ابن ابي علي
  266اكبر خان ياور  علي

  139ـ136، 112علي پاشا 
  153خان شاهسون  علي
  143خان قيليچه  علي
  260خان مقدم  علي

ــف، حيــدر   ، 452، 451، 432، 413علي
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، 492ــ 49، 488، 486ــ 483، 479ـ475
  532، 513، 512 ،507 ،505، 503 ـ494

  458عليف، محمد نوروز اوغلو 
  487عليف، ياشار 

  14قلي ميرزا  علي
  191، 185علي محمدآقا 

  175خان  علي همت
  88علي مرزبان 

  139نقي خان برگشادي  علي
  263عمادالكتاب 

  59عمربن خطاب 
  118خان قورچي باشي  عيسي
  267الدوله  عين

  82، 81، 9غازان خان 
  26غازي سلطان 
  98باغي  غالمعلي قره

ـيان، آركـادي    ، 492، 489، 484غوكاس
15 ،527  

  76الدين  غياث
  

  فـ  ق 
  9بن پهلوي  فارس

  282فاطمه خانم كمينه 
  25فاندر 
  261خان مقدم ظفرالدوله  اهللا فتح

  52بيك  فتح علي
  166ـ163، 161ـ158خان افشار  فتح علي

، 226، 218، 82، 2ــ 197فتح علي شـاه  
ــ262، 26، 237، 236 ،232 ، 268، 264ـ
273  ،274  

  139فتح گرامي 
  82فخرالدين احمد 

  21اهللا خان شاهسون  فرج
  112، 111فرهاد پاشا 

  1فريدون 
  226فريگان، فردريك 

  63يحيي  بن فضل
  236، 22بيگ جوانشير  فضل علي
  266، 265باغي  خان قره فضل علي

  73ـ67محمد  بن فضلون، فضل
  281يل اوغلو فكرت مشهدي جم

  388فوتيف 
  335، 334فيگاتنر 

  261قاآني، ميرزاحبيب 
  249قاچاق نبي 

  249قاچاق كرم 
  249قاچاق فرهاد 
  249قاچاق محمد 

  159، 148قارامرتضي بيگ 
، 336، 333، 33، 322قارايف، تـامرالن  

338 ،74 ،456 ،475  
  351، 281، 275قاسم بيگ 

  33قاسموف، بشير 
، 453، 451، 45 ،447قاسموف، توفيـق  
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466 ،467  
  484قاسمي، بهرام 

ـيم    ـيف، رح ، 438، 428، 414، 413قاض
448 ،450 ،455 ،461  

  86الدين  قاضي محي
  292، 291قاالشچاپف 

  221قائم مقام فراهاني 
  88، 44، 42، 41، 27، 26قباد 

  69قتلمش 
  95قراپيري بيگ 

  74قراسنقر 
  118قرچقاي خان 

  273باغي، ارتشبد عباس  قره
  273باغي، دكتر اسفنديار  قره

  89قره عثمان 
  96خان  قرقره
  338، 337گوزوف  قره

  91ـ89قره يوسف 
  76قزل ارسالن 

  202قلي بيگ 
  273خان ساالر  قلي
  287زاده، جليل محمد  قلي

  509ـ  506قليف، رسول 
  425قليف، سرهنگ ائل دنيز 

  024قليف، فرج 
ــا  ــف، وفــ ، 488، 473، 469، 418قليــ

492 ،495  

  282قمر بيگم شيدا 
  425، 379قنبروف، راميز 

  450، 430قنبروف، عيسي 
  80قوبيالي قاآن 
  138، 137قوچعلي پاشا 

  479قهرمان اوغلو، آلتان 
  272، 267، 263قهرمان ميرزا 

  
  كـ  گـ  ل 
  350كاپوتيكيان، سيلوا 

  135، 132كاترين اول 
ــاترين دوم  ، 177، 171، 168، 167كـــ

185  
  357كاتوسف 

  483ارپتيان، ساموئل ك
  274كاراميان، دكتر مريم 

  207، 206كارياكين 
، 486، 470، 450، 444كــــازيميروف  

493 ،494 ،496 ،499 ،502 ،507 ،
509 ،520 ،528  

  326كاظم بيگ 
  262كاظم خان جوانشير 

، 155، 153، 152داغـي   كاظم خان قره
157 ،160 ،161  

  457كاظموف، سرهنگ رضا 
  442كااليجي، ژنرال 

  85كاووس 
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  36كايندي 
  227ـ224، 062كتلياروسكي 

  468كراوچوك، لئونيد 
  221كرباليي حسين خان 

  282، 277) واله(كرباليي صفي 
  323، 322، 320كرزن، لرد 

  131كروپوتون، سرهنگ 
  464، 463كريستوفر 
  204كريم خان 

  174، 161ـ158، 154كريم خان زند 
  294كريم سلطان گرامي 

  278م كشتازلي هاش
  293، 292كالنتر 

ــو    ــاد اوغل ، 124، 121كلبعلـي خــان زي
139  

  175كلبعلي خان نخجواني 
  485، 464كلينتون، بيل 

  502، 353كندراتيف، ژنرال گئورگي 
  52كنستانتين 

  199، 186كوالنسكي، ژنرال 
  271كوپال، سرلشكر محمد صادق 

  366كوتچتكوف 
، 471، 466، 353كوچاريــان، رابــرت   

484 ،485 ،498 ،526 ،528 ،534  
  278كورخليفه 

  23كورش 
  285كورولنكو 

، 421، 420، 417كــوزيروف، آنــدره   
425 ،435 ،463 ،464 ،482 ،491 ،
494  

  055كوكسي، كروالين 
  366، 354، 349كونوالوف 

  457كهل، هلموت 
  166كيخسرو آندرونيكال شويلي 
ــرگئي   ، 325، 324كيــــــروف، ســـــ

  337، 336، 334ـ332
  220، 219ل كلودماتيو گاردان، ژنرا

  083گارگين نژده 
  291گاليتسين 

  68گاكيك آدزروني 
، 496، 461، 433، 432گراچف، پـاول  

500 ،507 ،509  
  299گراسيم شاه نظريان 
  375، 358گراسيموف، گنادي 

  284گراند دوك نيكالي 
  198، 187، 186گرگين 

  119گرگين بيك 
  104گرگين خان 

  369، 363، 360گروسيكو، آندره 
  188گرويف 

  257گريبايدوف، الكساند ر 
  130، 129گريگور شهنواز 

  65گريگوري حاماما 
  524، 522گوبل، پاول 
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  220ـ216، 211گودوويچ، ژنرال ايوان 
ــل   ــ345گوربـــاچف، ميخائيــ ، 348ـــ

، 371ـ368، 366، 364، 360، 353ـ350
374 ،379، ،381 385 ،386 ،39 ،392 ،
393 ،397 ،014  

  68گورگن 
  353گوكاسيان 

  287گوگول 
  138، 137گوليتزين، سرگئي 
  366گئوركوف، قصور 

  238گئورگ 
  354، 353، 349گئورگف، بوريس 

  300گيبون، سرگرد ويليام 
  065، 055گيلمور، هري 

  
 ، سرهنگ گريگوري)الزارف(الزاريان 

250 ،257  
  275لرمانتوف 

  176علي خان زند  لطف
  082لكورا 

  331، 328، 327لگران، بوريس 
، 36، 355، 353، 327، 326، 247لنـــين 

535  
  138لواشف، ژنرال 
  325لواندروفسكي 

  282باغي  لوحي قره
  519، 518لوكترهاندت 

  369، 360لوكيانوف، آناتولي 
  456لولين، ستوان 

  121لوندخان 
  104لوند ميرزا 

  104لهراسب ميرزا 
  480، 474، 467، 447ليپارتيان، ژيرار 

ــاچف،  ــور ليگــ ، 360، 353، 352ايگــ
369 ،383  
  453داويو  لي

، 203، 200ليسانوويچ، سـرهنگ ايـوان   
205 ،206 ،209 ،211 ،220  

  490لينگ، ادوارد 
  
  م

ــرال والــرين    ــاداتوف، ژن ، 231، 230م
  245، 24، 238، 237، 235ـ233

  526، 525، 467مارسكا، جان 
  441ماروخيان، هراير 

  532ماسالخ 
  294ـ292ماالما، ژنرال 

  460ماليكونيان، فليكس 
  63مأمون 

  465، 393مانوكيان، وازگن 
  459مانيچوريان، آركادي 

  268ماهيچه بيگم 
  479مايس، ريچارد 

  235متروپوليت، سركيس 
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  280مجيد بهبود علي اوغلو 
  266محمدابراهيم خان جوانشير 

  272محمدباقر بيگ 
  262محمدباقر خان اعتمادالسلطنه 

  124ي محمدباقر مجلس
  65محمدبن رواد 
  67، 66محمدبن شداد 

  63عبداهللا  محمدبن
  73شاه  محمدبن ملك

  196، 194ـ192، 181محمدبيگ 
  275محمدبيگ عاشيق 

  114، 101 محمدپاشا 
  268محمدتقي ميرزاحسام السلطنه 

  184محمدحسن آقا 
ــن بيـــگ   ، 202، 195، 194محمدحسـ

206 ،208 ،209  
، 155، 1254محمدحســن خــان قاجــار  

157 ،158 ،164 ،166 ،174  
  199، 196، 194خان جوانشير  محمدحسن

  262محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
  183، 175محمدحسن خان ايرواني 

  022محمدحسين خان 
  268محمدحسين خان مروي 

  177، 168، 166، 155محمدخان 
  141محمدخان افشار 

  261، 238محمدخان اميرنظام 
  071محمدخان تخماق استاجلو 

ــو  مح ــاد اوغلـ ــدخان زيـ ، 112، 111مـ
  117ـ114

  263محمدخان قاجار 
  193محمدرفيع بيگ 
  164محمدسعيد خان 

  272محمد سلطان 
، 270، 266ـ263، 260محمدشاه قاجار 

273 ،274  
  268محمدصادق خان دنبلي 

  267محمدعلي خان 
  267محمدعلي شاه 

  282محمدعلي مخفي 
  98، 97باغي  محمد قره

، 127) تانتينكنســ (خــان   محمــد قلــي  
  135، 132ـ130

  267الدوله  محمدقلي خان حسام
، 118، 117خان زيـاد اوغلـو    محمدقلي

120 ،121  
  266محمدكريم خان قاجار 

  121محمدمعصوم بن خواجگي 
  384محمدوف 

  456، 413محمدوف، اعتبار 
  411، 410محمدوف، ائلمان 
  344محمدوف، رشيد 

  483محمدوف، محمدرفيع 
  406محمدوف، موسي 

ــدوف، يعقـــــوب   ، 416، 413محمـــ
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  430، 428، 427، 425ـ423
  238محمدميرزا 

  124محمد افغان 
  73محمود بن محمدبن ملكشاه 

  334مخارادزه، فيليپ 
  116، 110مرادپاشا 

  227مرادخان دالغرده 
ــان، آســـكانار   ، 333، 330، 292مراديـ

334  
  123، 121خان  مرتضي قلي

مرتضي مشهدي رضا اوغلو، محمدوف 
  282، 281) بلبل(

  117، 111بيگ  مرشد قلي
  319مستوفي الممالك 

  411مسرت، احمد 
  73مسعودبن محمد 

  366زاده  مسلم
  280مسلم ماغامايف 

  15) ع(مسيح 
  318خان  قلي مشاورالممالك، علي

  19مششاتينوف 
  282مشهدي اسعد 

  278مشهدي اسماعيل قارياغدي اوغلو 
  278مشهدي خليل اوغلو 

  278مشهدي عيسي 
  278مشهدي محمدفرض عليف 

  423مصطفايف، سيروس 

  133، 131 ،108، 107مصطفي پاشا 
  209 ،169مصطفي خان 

  184لوي قاجار  خان دوه مصطفي
ــان شـــيرواني   ، 179، 174مصــطفي خـ

184 ،185 ،194 ،196  
ــاز   ــ395، 391مطلبــوف، ايازنيـ ، 398ــ

400 ،402 ،405 ،407 ،413 ،425 ،
430 ،437 ،448  

  76ازبك مظفرالدين 
  267، 263، 156مظفرالدين شاه 

  61، 54، 53سفيان  ابن ابي معاويه
  65معتمد 

  463معصوموف، علي 
  59شعبه  بن مغيره

  262مقدم، تيمسار 
  262اي، رحمت اهللا  مقدم مراغه

  054مگرديچيان، آرتور 
  281، 279مالابراهيم 

  237مالاحمد نراقي 
ــاه واقــف   ، 274، 193، 191، 180مالپن

281 ،287  
  271مالعلي، حاجي آخوند 

  282مالعلي ودادي 
  124مالمحمدحسين 

  266مالمحمدعلي زنجاني 
  237مالمحمد مغاني 

  87ـ85ملك اشرف 



 603     نامه  نام

 

  88ملك باگرات گرجي 
  264ملك بيگ 

  435ملك شاه نظريان 
  82ملك صدرالدين 

ــك آببيگلريـــان   ، 168، 163، 135مليـ
ــ172، 170 ، 186، 184، 178، 174ــــــ
187 ،190 ،201، 212  

، 159، 151) مليـك حــاتم (مليـك آتـام   
163  

  212مليك آرام مجلوميان 
  212مليك آوانيان 

  135مليك اسرائيليان 
  183مليك اسماعيل 

  150قلي سلطان  مليك اهللا
ــان  مليــــك اهللا ، 150وردي، ميرزاخانيــ

163 ،191 ،192 ،212  
  212مليك باقر 

  196، 189مليك بختام 
  196مليك بغداد آوانيان 

  216يك جمال جوانشير مل
، 174، 173مليك جمشيد شـاه نظريـان   

177 ،178 ،186 ،187 ،190 ،200 ،
212  

  149مليك حسين 
ـتم   ــك رســ ، 191، 187، 174، 173مليـ

193،201  
  107، 106مليك روشن 

، 163، 155، 150، 149مليك شاه نظـر  
173 ،174 ،212  

  196مليك عباس 
  187، 186مليك فريدون بيگلريان 

  214، 183قلي  مليك
  196، 150مليك قهرمان 

  212مليك الزاريان 
ــك مجلــوم   ، 170، 168، 163، 151ملي

  188، 187، 183، 178، 174ـ1272
  183مليك مجنون 
  273مليك ميرداود 

  163، 150مليك ميرزاخان 
  235مليك والي 
  062مليك وانيا 

  235مليك هوسپ دوم ليگلريان 
، 151، 150، 135مليك يسايي آوانيـان  

163 ،196  
، 129) مليـك آوان خــان (مليـك يكـن   

143 ،149 ،150 ،189  
ــك يوســف بيگلريــان    ، 151، 150ملي

163 ،159 ،177  
  318ممتازالسلطنه، صمدخان 

  70، 68ممالن روادي 
  81، 80منگوتيمور 

  72منوچهر 
  123منوچهرخان بيگلربيگي 
ــوت   ــان، آش ، 426، 380، 378منوچهري



 قره باغ نامه     604

 

437 ،474  
  313امين مور، بنج

  118موراوبيگ 
  410موسايف، شاهين 

  495موسيرگ، ماتياس 
  353موسسيان 
  62موشايل 

  292موشكسيان 
  51، 39موشئق ماميكونيان 

  69مونوماخوس 
  73مؤيدالملك 

  265مهدعليا 
  153مهدي خان افشار 

  273مهدي خان سرهنگ 
  074الدين  مهديف، تاج

  454، 449مهديف، نادر 
، 202، 194، 193، 111بيگ  مهدي قلي

082 ،210 ،211  
ـير    مهـدي قلـي   ــ222خـان جوانش ، 224ـ

ــ229، 227، 226 ، 237، 236، 234ــــــ
239 ،240، ،244 245  

  282قلي خان وفا  مهدي
  35مهرداد 
  51،  50مهران 

ــگ   ــي بي ، 164، 162، 161، 155مهرعل
193  

  335ـ333مياسنيكيان، الكساندر 

  469، 457، 443ميتران، فرانسوا 
  456جان ميجر، 
  88ــ  90 ميرانشاه

  280ميرحسين آقا 
ــوزه  ــرزا آدي گ ، 230، 229ل بيــگ   مي

233 ،239 ،240  
  134ـ129ميرزا آوان، آوان يوزباشي 

  282ميرزاابوالحسن شهيد 
  276ميرزا اسدبيگ 

  337ميرزا بكيان 
  276ميرزاجان مددتوف 

  282ميرزاجان بيگ 
  282ميرزاجعفر 

  195ميرزاجمال جوانشير 
  282احسن ميرز

  282ميرزاحسين ساالر 
  282ميرزا رحيم فنا 

  110ــ  108ميرزا سلمان جابري 
  283، 282اصغر نورس  ميرزا علي
  287اكبر صابر  ميرزا علي

  277باغي  ميرزاعلي عسكر قره
  90ميرزا عمر شيخ 

  274ميرزا فرح اميرخانيان 
  118ـ116ميرزا محمدتقي 

  177ميرزامحمدعلي ساعاتلي 
  282كاتب  ميرزامحمد
  278ميرزامختار 



 605     نامه  نام

 

  92ـ90الدين شاهرخ  ميرزامعين
  176ميرزاولي بهارلي 

ميرزايوسـف خـان مليـك شـاه نظريـان      
273  

  274ميرزايوسف نرسسيان 
  338، 336ميرزويان 

ــواب   ــن نــ ، 279، 278، 274ميرمحســ
  284ـ282

  185، 177ميرمصطفي خان 
  312، 73ـ33ميسون، سرگرد مونك 

  200ميكائيل 
  321ليان، آرسن ميكائي

  327ميكويان، آناستاس 
  347ميكويان، سرگئي 

  311ميلن، ژنرال 
  128، 127، 125ميناس، اسقف 

  
  ن

  418ناداسارتيان 
، 153ـــ 151، 149، 147، 134نادرشــاه  

160 ،260  
  335، 334نازارتيان 

  266ـ263ناصرالدين شاه 
  223ـ219، 217، 211نبولسين، ژنرال 

  226، 602، 169خان  نجف قلي
  166خان  نذير علي

  61نرسه 

  200نرسيس 
  274نرسيسيان، پروفسور 

  402نريمان اوغلو، واقف 
  536، 335ـ33، 328نريمانوف، نريمان 

  211نسوتايف، ژنرال 
  142نصراهللا ميرزا 

  319الدوله فيروز  نصرت
  175نصيرخان ساهسون 

  463، 434، 398نظربايف، نورسلطان 
  111نظر سلطان قزاقلو 

  153ن افشار نقي خا
  322، 013نوبر پاشا، بوغوس 

  314نورتون كري، ژنرال 
  260نوروز سلطان 

  326، 023نوري پاشا 
  33، 327نوريجانيان، آويس 

  401نوريف، جمشيد 
  496نيازوف، صفر مراد 
  222، 220نياگين، ژنرال پرت 

  186، 185نيكالي اول 
  296نيكالي دوم 

  398نيكاليف 
  70نيكفورس 

  
  ي وـ  ه ـ 

  64واثق، الواثق باهللا 
  41واچه دوم 
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  52، 51واراز گريگور 
  51وارازمان 

  111وارتايت ميخلو 
  80وارتان 

  467وارتن، كليفتن 
  51واردان دالور 

  41، 40واردان ماميكونيان 
  323واردراپ 

  355وازگن اول 
  492وازگن دوم 

، 429، 428، 421ـ418واعظي، محمود 
432 ،482 ،497  

  476 واكر، ادوارد
  519واكر بوش، جورج 

  053، 033واكر، ژنرال فارستير 
  39والنتين 

  475وانيگوليت، بوريس 
  216واني يوزباشي 
  322، 315، 314، 053واهان، اسقف 

  43واهان 
  132ـ130، 128، 127وختانگ 

  61، 57، 55، 54وراز تيرداد 
  328ورانگل، ژنرال 

  033ورتي اسر، ژنرال 
  418ورنر، مانفرد 

  296، 292، 291ونتسوف، داشكوف ور
  284، 282ورونتسوف، ميخائيل 

، 373، 366وزيـــروف، عبـــدالرحمن   
386 ،387 ،389 ،391  

  285، 284وزيروف، نجف بيگ 
  369، 360وسكانيان 

  293وكيلوف، ابراهيم آقا 
  292وكيلوف، محمد آقا 

ــي  ــر عل ــي، دكت ــر  واليت ، 074، 402اكب
418 ،481 ،483 ،531  

، 383ـ381، 373، 372ي ولسكي، آركاد
386 ،388  

  433وندول، فرانچس 
  421، 419ونس، سايروس 

  357زاده، بختيار  وهاب
  47، 46ويرو، اسقف 

  
  341) آروتينوف(هاراتونيان 

ــان، ســـورن   ، 373، 367، 366هاراتونيـ
376  

  459هارتونيان، خسرو 
  474، 383هاراتونيان، گاغيك 

  62الرشيد  هارون
  250هاس، فردريك 

  521، ويليام هاسكل
  451، 428هاشمي رفسنجاني، اكبر 

  417هاگ، داگالس 
  517هالپرين 

  371، 325هامباردزوميان، سرگئي، 



 607     نامه  نام

 

  374، 363هايريكيان، پريرور 
  47، 45هراكليوس 

  534هرتزيگ، ادموند 
  50هرمز 
  62بن عبدالملك  هشام

  88، 80هالكو خان 
  071همايون خان 

  258، 168، 167هوانس 
، 432، 417، 074، 024وافي  هوانسيان،

437 ،453  
  258، 185، 184هوسپ، اسقف 

  468، 463هوفمان، سرهنگ 
  470هوك، نيلس 

  22هووخ شتره 
  200، 198، 128هوهانس، اسقف 

  250هوهه ناكر 
  

  91، 90ياراحمد 
  390يازوف 

  479ياسترژميسكي، سرگئي 
  354ياشين 

  73ياغي سيان 
  369، 036ياكوولوف، آناتولي 

  352اكوولوف، الكساندر ي
  47ـ45يبغو 

  258يپرم، جاثليق 

  163يرس مانكاس 
ــف، ژنــرال الكســي    ، 230، 229يرمول

232 ،238 ،239  
  52، 51، 41، 40يزدگرد 

  62يزيدبن اسيد 
  55، 54يزيدبن معاويه 
  054يسايان، اولگ 

  80يشموت 
  351يكاترينبورگ 

  330يگوروف 
ــوريس  ــ044، 398يكتســـين، بـ ، 640ــ

456 ،457 ،459 ،464 ،466 ،469 ،
471 ،484، ،485 498 ،025 ،509  

  416يلماز، مسعود 
  47يوداكيا 

  250يوداكيموف 
  132يوزباشي باغين 

  120يوسف آقا 
  071، 061يوسف خليفه 

  65يوسف ديودست 
  274، 282يوسف كوسج 

ــو   ــا اوغل ــي(يوســف ميرباب ) چمــن زميل
286 ،287  

  187يولچو آرزومان 
  97ان يونس لورخ
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  نامه جاي

  

  آ
، 366، 77، 72، 68آبخـــاز، آبخازهـــا   

372  
  40آبشه رون 

  48، 45ـ43، 40، 39آتورپاتكان 
  333آخالكاالكي 

  18آخماخين 
ــا آذربايجـان، آذري، آذري  در بيشــتر : ه

  ها  صفحه
  19) كده(آرارات 

  438، 18، 17آرچاذرور 
  43، 40، 39، 37آرتساخ 

  452، 451آرتسواشن 
  148، 145رش آ

  226) رود(آرياچاي 
  277، 93، 45، 40، 21، 18آسيا 

  494آشاغي اسكي پارا 
  187آغاجان قلعه 

، 217، 072، 062، 151آغ اوغــــــالن  
226 ،227  

  287آغ بوالق 

  325آغ داش 
، 336، 287، 164، 161، 57، 32آغ دام 

351 ،376 ،393 ،394 ،399 ،403 ،
ــ409، 064، 054  ،422، 421، 411ــــــ

438 ،448 ،461 ،468 ،470 ،472 ،
  529 ،506، 055، 497، 480ـ474

، 415، 414، 349، 072، 130، 2آغ دره 
 ، ،448، 445، 443، 442، 441، 438ـ436
، 487، 475، 463ـ460، 454، 451 449
489 ،498 ،506  

  41) رود(آغشا فا 
  68آغوان 

  529، 12آفريقا، آفريقايي 
  7آقاياتاق 

  524آگاراك 
  131) رود(آگراخان 

  6آالگؤل 
  495آالند 

  65، 57ـ33، 27، 19ها  آلباني، آلباني
  531، 456، 454، 453، 347آلماآتا 

ــاني   ، 277، 250، 226، 126آلمـان، آلم



 609     نامه  جاي

 

417 ،418 ،422 ،435 ،445 ،457 ،
463 ،530  

  49، 19آلوئن 
  19آماراس 

ــائي   ــا، امريكـ ، 023، 251، 250آمريكـ
 ،417، 416، 408 ـ 064، 396، 321، 313
419 ،،42 43 ،433 ،435 ،442 ،445 ،
447 ،456 ،457 ،459 ،46 ،463 ،464 ،
، 486 ،485، 482، 479 476، ،469 ـ 467
  537، 534ـ532، 527، 15، 495، 493

  324، 322، 316، 89، 16آناتولي 
ــارا  ، 457، 451، 45، 443، 427آنكـــــ

467 ،476  
  72، 7، 69، 62، 26آني 
  41ي آوار

  3آودال الر 
  15آوه تارنوتس 

  
  الف
  134ابهر 

  261، 221، 126اتريش 
  374اتيوپي 

ــادزين  ، 198، 196، 189، 167، 22اچمي
258 ،83  

  238اخسطقه 
، 43ـ39، 37، 35، 34، 27ـ25، 1ـ8اران 

، 75ــــ 72، 7، 66، 63، 61، 59، 51، 45

78، ،82 86 ،9 ،91 ،99  
  221، 219، 218، 14) رود(ارپاچاي 

ــل  ، 116، 96، 94، 93، 67، 62اردبيـــــ
128 ،13 ،135 ،154 ،157 ،168 ،72 ،

21، ،232 236 ،265 ،273  
  451، 449، 439، 311، 131اردوباد 
، 128، 115، 11، 81، 41، 31ارزروم 

129 ،174  
ــ3) رود(ارس  ، 23، 2، 16، 11، 1، 7، 5ـ

33 ،37 ،43 ،44 ،47 ،51 ،59 ،69 ،8 ،
92، ،112 113 ،141 ،153 ،154 ،16 ،

165 ،169 ،178 ،179 ،188 ،189 ،12 ،
، 239، 226، 223ــ 221 219ــ، 216، 52

241 ،263 ،271 ،277 ،288 ،318 ،
483  

، 16، 113، 112، 68) داغ قـره (ارسباران 
211 ،224  

ــي  ــي، ارمن ــا ارمنســتان، ارمن ـتر : ه در بيشـ
  ها  صفحه

، 261، 217، 124، 61، 14اروپا، اروپايي 
 ، 418 ـ 415 ، 64، 318، 317، 285، 283
422  ،424 ،428 ،431، 439 ،442 ،
446 ،451 ،463 ،468 ،47 ،471 ،473 ،
ــ475 ، 491، 49، 488، 487 478، ،476ـ
495 ،5 ،15 ،85 ،514 ،519 ،521 ،
524 ،526 ،527، ،533 537  

  483، 457، 429ازبكستان 
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  379اسپيتاك 
ـتانبول  ، 137، 136، 128، 112، 111اســ

139 ،14 ،155 ،165 ،177 ،221 ،278 ،
317 ،322 ،437 ،443 ،464  

  261، 155، 113، 051استرآباد 
  250استراخان 

  361استوني 
  533ـ531اسرائيل 

  126اسمولنسك 
  158) بهشهر(اشرف 

، 124، 120، 119، 89، 82، 73اصــفهان 
135 ،137 ،154 ،175 ،264 ،266  

  491، 227اصالندوز 
، 124، 123هـا   فغانستان، افغاني، افغـان ا

128 ،134 ،153 ،366 ،498 ،527  
  331الكساندروپل 

  222، 220اماملي 
  072انزلي 

  73انطاكيه 
هـا، بريتانيـا    انگلستان، انگليس، انگليسي

199 ،220 ،221 ،261 ،286 ،288 ،
، 411، 323، 322، 32ــ 318 314ــ، 299
456 ،467 ،469 ،500 ،501 ،505 ،
530 ،535  

  65، 56، 53اوتي 
  149، 39اوتيك 
  272، 159، 78) آباد بستان(اوجان 

  22، 21اورارتو 
  14اوزرلپك تپه 

  272اوزومدل 
  154اوشاچيق 

، 044، 361، 346ها  اوكراين، اوكرايني
417 ،418 ،455 ،468 ،483 ،498 ،
537  

  309، 307اوالخ 
ــايي   ــا، ايتاليـ ، 302، 281، 106، 8ايتاليـ

435 ،436 ،445 ،463 ،464 ،473  
  ها  در بيشتر صفحه: ايران، ايراني

  10ايرانويچ 
  7ايسي سو 

  230ايگيرمي دورد 
  148، 145ايلي سو 

  5) رود(اينجه چاي 
  

  بـ  پـ  ت
  073باتوم 

  89بادكوبه 
  ها  در بيشتر صفحه: باكو

  63باگرات 
  372بالتيك 
  159) رود(بالليجا 
  175بايزيد 
  192بخارا 

  38براشكان 
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ــردع  ــ24، 19، 6بـ ــ30، 27ــ ، 35، 32ــ
ــ41 ــ45، 43ـ ــ55، 53، 51، 5، 47ـ ، 57ـ
، 98، 90، 77، 76، 72، 68ــ 65، 63ــ 59
501 ،119 ،139 ،141 ،161 ،259 ،

260 ،480  
  236، 150، 137برگشاد 

  475، 418، 417بروكسل 
  110بشي تپه 

  10بصره 
ــداد  ، 136، 119، 87، 80، 73، 10بغــــ

155 ،260  
  39بالسكان 

  120بليلي 
  527بلژيك 

  54بلنچر 
  171بوچالو 

  331، 187بورچالو 
  467بوسني 
  291بوالخ 
  313بهلول 

ــ54، 51ــ 48، 40، 39بيـزانس   ، 68، 56ـ
69  

  509بيشكك 
، 77، 76، 67، 59، 42) بايالكان(بيلقان 

83 ،88 ،90 ،142 ،491 ،502  
  361ها  بيلوروس

  

  31، 23، 10پارس 
، 313 ،309، 302، 300 ،287پــــاريس  

316 ،318 ،32 ،348 ،486 ،527  
  482، 429، 366پاكستان 
  219پامباك 

  43، 40پايتاكاران 
ــورگ  ، 273، 24، 186، 132، 128پترزب

287  
  505، 468، 418، 064پراك 
  521پرتقال 

  221پرس 
  53پروزگادات 

  263پري خان 
  159پل آبا 

  3پل شكسته 
  211پناه آباد 

  222پنبك 
  35پونتوس 

  
  496، 483، 429، 361يكستان تاج

  405تالش 
ــزي   ، 77، 75، 74، 69، 10تبريــز، تبريـ

ــ84، 81، 78 ، 127، 110، 98ـــ 96، 86ـ
ــ152، 142 141، ،135، 131 ، 158، 55ـ
160 ،165 ،166 ،168 ،169 ،175 ،
197 ،199 ،012 ،072 ،،220، 222 ،
، 274ـ272، 268، 265، 252، 238، 226
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276 ،452  
  26ترابوزان 

ــر ت ، 79، 32، 30، 24، 6، 5) رود(رتـــــ
154 ،159 ،72 ،221 ،222 ،224 ،422 ،
498  

  131) رود(ترك 
  89، 46تركستان 

  460، 257، 241تركمن چاي 
  496، 483، 429، 417، 361تركمنستان 

، 331، 330، 327، 023، 013، 5تركيــه  
362 ،388 ،407 ،408 ،413 ،416 ،417 ،
ــ432، 43، 429 427، ،425 ، 440، 437ـ
ــ 449 ،448، 445، 443، 442 ،  452 ــــ
، 482، 479، 472ـ465 463، ،458ـ456
ــ498، 495، 491، 49، 485 ، 065، 005ـ
  536، 534ـ532  527، ،524، 515
  71تشير 

ـيس  ، 128، 127، 117، 72، 68، 45تفلــ
13 ،131 ،139 ،143 ،170 ،183 ،188 ،

ــ32 1،2، 198  ،215، 211، 92، 82، 52ـ
221 ،223 ،224 ،226 ،238 ،245 ،
247 ،252، ،271 273 ،287 ،291 ،
292 ،295 ،296 ،023 ،053 ،093 ،
310 ،313 ،325 ،326 ،329،331  ،
333 ،334 ،448 ،477 ،498  

  325، 323تقاورد 
  37تئسر ودنك 

  204توغ 
  119تويسركان 
ــران  ، 189، 188، 184، 178، 176تهــــ

193 ،197 ،204 ،208 ،209، 218 ،
ــ26 257، ،219 ، 278، 273، 271، 267ـ
319 ،396 ،24 ،74 ،418 ،421 ،
ــ423 ، 452، 451 429، ،428، 426ــــــ
457 ،463 ،467 ،475 ،482 ،490  

  117تهمورث 
  51، 50تيسفون 

  272تيكمه داش 
  

  جـ  چـ  حـ  خ 
  164جار 

  193، 146جارباالكن 
  426، 054جان حسن 
  130جان ياتاق 

  403جانيلي 
ــل جبرائ ، 422، 339،  083، 276، 247يـ
461 ،476 ،479 ،481 ،483 ،486 ،
501 ،506  

  19جرابرت 
، 159، 151ـ149، 145، 47، 46جرابرد 

172 ،173 ،212 ،248 ،300 ،305، 
315  

  151جرموخ 
  311جلفا 
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  313جميللو 
، 308، 260، 248، 247، 173جوانشـــير 

321 ،339  
  153خوي 

  80) رود(جيحون 
  222، 220چارداقلي 
  236 ، 210، 206، 150چاناقچي 
  129چاواندور 

  535، 526چچن 
  121، 107چخور سعد 

  346چرنوبيل 
  484چريلي 

ــلواكي  ، 421، 418، 417، 064چكســـ
435 ،445  

  132چلبي 
  183چهل نام 
  174، 156، 131، 071چيلدير 

  463، 286چين 
  300حاج شاملو 

  10حجاز 
  131خاچ 

  286خاچماز 
  486خاچيك 

ــاچن   ، 145، 78، 44، 19خـــاچين، خــ
149 ،150 ،163 ،172 ،212 ،300 ،

053 ،321  
  17خاچين خان 

  5) رود(خاچين چاي 
  438، 399خان آباد 

  497، 464، 395، 389، 337خانالر 
ـتپاناكرت (خان كندي  ، 073، 17، 2) اس

310 ،335 ،302 ،322 ،340 ،348 ،
، 373، 364ـ362، 359 353ـ،351، 349
375، 376 ،382 ،385 ،390 ،394 ،
، 415، 414 ،409 ،054ـ024، 400ـ398
ــ420 ، 443، 438، 436، 426، 422ــــــ
448 ،449 ،453 ،454 ،466 ،468 ،
470 ، 473 ،475 ،477 ،478 ،485 ،
494 ،498 ،503 ،515 ،525 ،526  

  409، 313خايبالي كند 
ــداآفرين  ، 189، 178، 154، 68، 3خـــ

052 ،216 ،491  
ــاني خراســ  ، 81، 80، 77، 74ان، خراسـ

91 ،92 ،96 ،135 ،138 ،143 ،147 ،
148 ،153 ،272  

  461، 409خرامورت 
  262، 46، 40خلخال، خال خال 

  215، 175خمسه 
  229خندزورسك 

  150خنز پرستان 
  236، 235، 179خنزيرك 

  159خواجه عليلو 
ــالي  ، 395، 378، 159، 19، 18خوجــــ

  464، 452، 413، 411ـ084
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  402، 400اوند خوج
  73خوزستان 

، 169، 168، 166، 165، 98خـــــــوي  
181 ،199 ،215 ،235 ،238 ،267 ،
269 ،271  

  
  دـ  رـ  ز 

  121داديان 
  194)  رود(داش آلتي 
  455داش باشي 

  32داش بوالق 
  337داش كسن 

، 127، 123، 35، 23، 19داغســــــــتان 
، 163، 146، 142، 140، 139، 137ـ133
168، ،187 191 ،200 ،215 ،277 ،
326  

  118، 021دانقي 
  470دانمارك 

  406داووس 
  73، 52) رود(دجله 

ــد  ــ39، 26دربنـ ، 62، 54، 46، 44، 42ــ
ــ 08، 72 ، 110، 108، 89، 88، 86، 82ــ

، 171، 145، 138، 136،  132 ـ129، 127
216  

  297، 288، 011، 68، 20، 19درياچه وان 
ــزر   ــاي خـ ، 46، 39، 37، 31، 5، 3دريـ

66 ،124 ،130 ،171 ،188 ،012 ،250 ،

319 ،451  
ـياه   ــاي ســـ ، 311، 250، 188، 19دريــ

416 ،442  
  150دژباللي قاپا 

  154، 152، 151، 148دژ بيات 
  156، 154) شاه بوغالق(دژنكوت 

  دشت مغان، مغان 
  دشت ميل، بيل

  299دق 
  55، 54دمشق 

  213) رود(دن 
  17دوشانلي 

  69، 62، 44، 43، 26دوين 
  73دياربكر 

ــزاق  ــادروت(ديــ ، 40، 13، 12، 2) هــ
ــ149، 145 ، 189، 172، 163، 151ــــــ

  323ـ321، 053، 300،، 212، 042
  272، 262ديزمار 

  
  118رستمدار 

  1266، 135رشت 
ــي ــا  رم، رم ــ34، 32، 10ه ، 46، 45، 40ـ

56 ،67 ،70 ،80 ،81 ،88 ،89 ،94 ،
155 ،439، ،444 445 ،449 ،450 ،
454 ،463 ،467  

ـيه، روس ــوروي  روسـ ــا، ش ـتر  : ه در بيشـ
  ها  صفحه
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  478روماني 
  73ري 

  392ريگا 
  442ريودوژانيرو 

  
  299) رود(زابوخ 
  266، 262، 176، 81زنجان 
  225زرداب 

ــالن  ، 493، 490، 482، 461، 439زنگــ
65 ،51 ،524  

، 248، 247، 154، 148، 143زنگــه زور 
276 ،299 ،301 ،043 ،063 ،083 ،
، 33ــ 325، 322، 321 318، ،315ــ 311
339 ،369 ،442 ،452 ،455 ،462  

  227، 94) رود(زيوه 
  

  288ژاپن 
  471، 463ژنو 

  
  سـ  ش 
  287ساراتوف 

  266ساري 
  6ساري بابا 

  185، 184، 4، 3ساليان 
  486سانفرانسيسكو 

  74ساوتكين 
  431سدرك 

  175سراب 
  176سرچم 

  438سرخاوند 
  148، 143سرخس 
  81سجاس 

  53، 44، 43) سيونيك(سسيكان 
  10سقالب 

  225، 224، 94سلطان بودا 
  232، 91، 85سلطانيه 
  272،، 169سلماس 
  90سمرقند 

  123سمنان 
  455سوچي 
  463سودان  

  311سورمالو 
  393، 57سوريه 

  131سوالكو 
ــومكائيت  ــ356، 349ســ ، 364، 362ـــ

366 ،368 ،369 ،371 ،374 ،375 ،
377 ،38، ،383 411  

  130سونيك 
، 445، 435، 421، 233سـوئد، سـوئدي   

468 ،49 ،496  
  530، 064، 250سوئيس، سوئيسي 

  349سيرخاوند 
  

  259، 88، 80، 73شام 
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  172شاموكي 
  225بالغي  شاه

  226، 062، 052شاه بوالق 
، 439ــ 437، 054، 400، 389شـاهوميان  

479 ،065  
  77شتره 

  22شرش بلور 
  311شرور 
 ،145، 1421، 091، 021، 65، 39شكي 

148 ،152 ،158 ،164 ،165 ،194 ،
196، 201 ،208 ، 216 ،217 ،220 ،
222 ،224 ،227 ،229 ،231 ،252 ،
374 ،375  

  411شللي 
ــماخي  ،  110، 108، 107 ،99، 26شــــ

133 ،137 ،142 ،152 ،164 ،165 ،
174 ،194، ،213 225 ،245 ،248 ،25 ،
374 ،375  

  172، 158، 143، 136الدين لو  شمس
  145شمشاديل 

  337، 238، 77، 69شمكور 
  6شور بوالق 
  222شوره گل 

  ها  در بيشتر صفحه: شوشا
  261، 161، 154، 82شيراز 

ـيروان   ، 59، 45، 43، 38، 35، 4، 3شــــ
ــ84، 82، 75، 72، 70 ، 96، 94، 92، 87ـ

 ،121، 113،  110ــ  108، 106، 99، 98
123 ،127 ،133 ،135 ،136 ،141 ،
142 ،145، 169 ،177، ،179 184 ،
196 ،052 ،212 ،202 ،222 ،224 ،
227 ،229 ،232 ،238 ،245  

  
  صـ  طـ  ع 

  3صابرآباد 
  

  134طارم 
، 221، 159، 1251، 149، 145طـــالش  

232  
  

ــ011، 98، 96عثمـاني، عثمانيـان    ، 091ـ
، 139ـ126، 124، 123، 121، 117ـ111
142، ،145 146 ،165 ،166 ،169 ،
170 ،174 ،177 ،178 ،185 ،188 ،
196 ،198 ،022 ،214، ،216 218 ،
219 ،221 ،249 ،254 ،255 ،260 ،
269 ،288 ،023 ،063 ،310 ،313 ،
316، ،317 326 ،329  

، 158، 138، 85، 81، 73عراق، عراقـي  
463 ،527  

ــكران  ، 072، 062، 42، 19، 171، 2عس
221 ،223 ،291 ،23 ،31 ،322 ،351 ،

،394 395 ،399 ،034 ،405 ،084 ،
094 ،411 ،415 ،437 ،441 ،448 ،
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454 ،461  
  496، 278آباد  عشق

  
  فـ  ق 

  261، 158، 119، 72فارس 
  144فتح آباد 

  52) رود(فرات 
 ،221ـ218، 199، 130فرانسه، فرانسويان 

261 ،273 ،288 ،300 ،301 ،318 ،
345، ،396 412 ،429 ،435 ،443 ،
445 ،457 ،460، 463 ،464 ،469 ،
482 ،495 ،055 ،530، ،532 533 ،
537  

ــولي  ، 423، 422، 325، 13، 12فضـــــ
ــ 479 ، 477، 476، 470 ، 025، 483 ــــ

065 ،510 ،524  
  532فلسطين 
  534فلوريدا 

  496، 495، 447، 421فنالند 
  

  18قارابوداق 
  210قاراقاپا 

  15قاراكؤبر 
  15قاراكؤپك تپه 

  331، 174، 139، 138، 131قارص 
  5) رود(قارقارچاي 

  186، 46، 3قازاخ 

  143قازارالر 
  275قازان 

  165، 140قافالنكوه 
  136، 92قاهره 

  184، 163قبا 
ــادلي  ، 506، 483، 482، 461، 394قبـــ

510  
  526، 465، 432قبرس 

  145، 61، 54قبله 
، 217، 210، 179، 154، 129قپـــــــان  

220 ،455 ،462  
  86، 84، 82، 80قيچاق 

ـتان  قرق ، 496، 483، 457، 361يزســــــ
095 ،537  

  272قره بابا 
  ها  در بيشتر صفحه: باغ قره

  273قره باغليالر 
  138، 108قره تپه 

، 434، 429، 398، 347قزاقســـــــــتان 
  496، 483، 463، 457، 455ـ453

  138) رود(قزل آالچاي 
، 120، 112، 091، 081، 96، 84قزوين 

260  
  133، 69قسطنطنيه 

  ها  ر بيشتر صفحهد: قفقاز
  169قلعه نازك 

  264، 261قم 
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  260، 188، 183قندهار 
  145قوبان 

  148، 145، 38، 34قوت قاشن 
  144قوچان 

  12، 5قوروچاي 
  094قوشچوالر 

  102قهقهه 
  184قيزالر 

  157قيزيل قايا 
  

  كـ  گـ  ل 
  164كاتاون 
  127، 124، 117، 111، 68كاخت 
  143، 127، 118، 041كارتيل 

  302ياگين كار
  145كازاخ 

ـپي  ــا  كاســپي، كاسـ ــزر(ه ، 245، 34) خ
248  

  265كاشان 
  348كالوگا 

  532، 468كانادا 
  50، 49، 38، 34كاواالك 

  248كبيرلي 
  352كراسنودار 
  462كراسنوسي 

  352كراسنويارسك 
  182، 180، 119كربال 

  10كرج 
  155، 130كردستان 
  402، 313كركجان 
  136كركوك 

ــان  ، 182، 179، 177، 176، 77كرمــــ
265 ،266  

  264، 131كرمانشاه 
  110كريمه 
  121كسگر 
  39كلت 

 ،466ـ462، 428، 423، 337، 7، 6كليجر 
، 500، 498، 497، 478ـ476، 473ـ468
506 ،510  

  74كوتائيسي 
، 23، 20، 16، 15، 6ــ 3) رودخانه(كور 

، 53، 47، 43ــ 41، 39، 37ــ 35، 31، 24
66 ،80 ،83  ،99 ،107 ،121 ،135 ،

141 ،148 ،218 ،221 ،226 ،157 ،
158 ،164 ،188 ،194 ،319  

  299كورنيدزور 
  202، 154) رود(ك چاي  كوره
  59كوفه 

  261كوكالن 
  438كيچان 
  301كيليكيه 

  
  055گابلين 
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  172، 171، 167، 163، 135گانزاسار 
  453گراسنوسي يلسك 

ـتان، گرجــي    ، 36، 35، 7، 5، 3گرجسـ
39 ،45 ،46 ،53 ،62 ،73 ،77 ،8 ،85 ،
88 ،91 ،103 ،104 ،106 ،107 ،109 ، 

ــ115، 113 ــ127، 125، 123ـــ ، 130ـــ
، 157، 154 153، ،141ـ139، 136ـ134
، 188ـ186، 183، 178، 171ـ166، 158
ــ198، 196، 190  212، ،720، 052ــــــ
215 ،218 ،22 ،221 ،238 ،245 ،31 ،
313 ،322 ،332 ،334 ،361 ،366 ،
371، ،385 392 ،416 ،417 ،448 ،
449 ،455 ،458 ،468 ،482 ،527 ،
532 ،535 ،537  

  272، 271گرمارود 
، 083، 300، 291، 236، 235گـــروس  

312 ،329 ،462  
  232، 62) رود(گرگر 

  410گالبلي 
ـتان   ، 228، 227، 212، 172، 163گلســ

235 ،337 ،404 ،405 ،460  
  5گلين قايا 

ــ68، 67، 61، 44، 30، 3، 1گنجــه  ، 71ـ
% 104، 98، 95، 88، 79ـــــ 77، 74، 73

ــ111 ،109، 105 ، 120، 116، 114ــــــ
ــ136، 133، 130، 127، 121 ، 139ــــــ
145 ،149 ،151 ،152، ،154 161 ،

 ،185ـ183، 173، 170، 168، 165، 162
187 ،188 ،196 ،198 ،214 ،217 ،،22 
ــ237، 235، 233، 224ــــ 222 ، 239 ـــ
247 ،248 ،252 ،259 ،261 ،269 ،
281 ،286، ،287 291 ،292 ،326 ،
331 ،359 ،374 ،375 ،378 ،390 ،
392 ،4 ،464 ،472 ،529  

  449، 443، 362، 6گنده بيگ 
  479گوتاشن 
  497، 493، 489گوراديز 

  3) رود(گوران 
  220گوگ تپه 

  273، 242، 22گوگجه 
  32گول اوغلوالر 

  222گومري 
  150گونئي 

  52، 51، 39، 37گيردمان 
  166، 131گيالن 

  
ـين   ، 426، 363، 337، 79، 32الچـــــــ

، 451 ،450، 443، 438، 437، 434ـ429
، 489 ،482، 477، 475 462، ،455ـ453
495 ،503 ،065 ،510 ،512  
  38الن 

  94الهيجان 
  532لبنان 

  392، 361لتوني 
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  134لرستان 
  35لزگستان 

  015، 500، 319، 9لندن 
  374، 145لنكران 
  441لنيناوان 

  187، 67لوري 
  527لوكزامبورگ 

  419، 328لهستان 
  426ليساگور 

  521ليسبون 
  
  م

  277ماراليان 
ــارتوني  ـئن(مــ ، 217، 072، 2) خوناشـــ

393 ،394، 400 ،402 ،403 ،409 ،
415 ،454  ،455 ،461 ،466 ،479  

  409، 403مارداكرت 
  300ماركيز 

، 131، 118، 83، 81،  80مازنــــــدران  
263 ،266  

  41ماكو 
  409، 405يگلي مالي ب
  78ماهان 

  92محمودآباد 
  52مداين 

  12مديترانه 
  267، 260، 152مراغه 

  416مرسين 
، 274، 250، 229، 100، 124مســـــكو  

285 ،316 ،328 ،332 ،343 ،344 ،
، 369، 366ـ364، 360ـ358 353ـ،347
372 ،374 ،376 ،278 ،380 ،381 ،
385 ،386 ،388 ،393 ، 394، 400 ،
402 ،407 ،408 ،409، 419 ،421 ،
424 ،432 ،434 ،436 ،448 ،449 ،
، 479، 473، 471ـ469، 460ـ457، 451
، 500ـ497، 495، 494، 492، 485ـ483

250، 503 ،506 ،507 ،525 ،531 ،
  536ـ534

  265، 263مشكين شهر 
  92،  80، 23مصر 

ــان  ، 154، 89، 73، 38، 9، 4، 3، 1مغـــ
183 ،120  

  90مغولستان 
ــري  ، 443، 248، 222، 220، 150مگـــ

457 ،524  
  68مالزگرد 

  359موگيال 
  361مولداوي 
  51مهرآوان 

  92ميانه 
  89، 4، 3ميل 

، 445ـــ 443، 438، 435، 421مينســك  
450 ،453 ،463 ،472 ،473 ،476 ،



 621     نامه  جاي

 

ــ485 479، ،478 ، 055، 500، 492 ـــــ
075 ،512 ،526  

  21، 5مينگه چئوير 
  

  نـ  وـ  ه ـ  ي
  19ناخ 

ــوان  ، 87، 75، 68، 45، 44، 3، 2نخجــ
091 ،126 ،125 ،131 ،135 ،151 ،

154 ،169، ،185 197 ،213 ،219 ،
240 ،244 ،251 ،252 ،258 ،311 ،
ــ329، 327، 318  348، ،342،  332ـــــ
369 ،37 ،375 ،385 ،413 ،422 ،

ــ43 ، 461، 452، 451، 449، 438، 434ـ
35، ،524 526  

  164نوخا 
  457نوودي 

  352نوورسيبرسك 
  40) گوگرگ(نويمبريان 
  157نهر خاتون 

  110نيازآباد 
  149نيژ 

  22نينوا 
  455نيويورك 

  19واتجار 
  361واردنيس 
، 300، 1248، 163، 150، 149وارنـــدا  

053 ،321 ،323  

  68واسپورگان 
  10واسط 

  475واشنگتن 
  52واگرشايات 
  311وردي بازار 

  396وسكپار 
  478وين 

  
  461، 441هاترك 

  482، 479، 476، 352، 351وت هادر
  299) رود(هاكارو 
  135، 133هاليتزور 

  266، 261، 183هرات 
  467هرزه گووين 

  130، 127، 106هشترخان 
  44) رود(هكره اكرا 

  447، 431، 421هلسينكي 
  527هلند 

  135، 73همدان 
  260، 219، 146، 23هندوستان 

  421هنگ هنگ 
  352ياروسالول 

  261يزد 
  472، 32يوالخ 

ــاني  ــان، يونـ ، 62، 57، 54، 34، 21يونـ
466 ،537  
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  الفـ  بـ  پـ  ت 
  23، 10ها  آريايي

  37آرشاگيدها 
  513) سازمان(باغ  آزادي قره

  22،  20، 19آشور، آشوريان 
  259، 93، 91، 89، 7ها  آقاياتاق

  71، 70، 38ها  آالن
  71آل بقراطون 

  34ها  ارياكيآن
  45، 19ـ  21آوارها 
  34ها  آينياني

  
  77ـ75اتابكان آذربايجان 

  81اتابكان فارس 
ـتقل      اتحـاد دموكراتيـك آذربايجـان مس

024  
  492، 475ارتدوكس 
  ها  در بيشتر صفحه: ها ارمني، ارمني

  149اسرائيليان 
ــلمانان   ــالمي، مس ــالم، اس ـتر  : اس در بيشـ

  ها  صفحه
  77اسماعيليان 
  42ـ37 اشكانيان

  259، 169افشاريه 
  67السريه 
  34ها  الياديكي

  61، 55امويان 
  224اميرلو 

  317انجمن قره كول 
  260، 259، 143اوتوزايكي 

  40، 39، 37، 35ـ33ها  اوتي
  40ها  ايبري

  259ايگيرمي دورد 
  272اينانلو 

، 316، 289، 271هـا   بلويسم، بلشـويك 
 ،535، 341، 332، 330ـ322، 320، 317
536  

  513بنياد فرهنگي ارمني 
  522بنياد كارنگي 

  90، 65ـ62عباس، عباسيان  بني
  151بوي احمدلي 

  
  464، 457پان تركيستي 

  272، 151پسيان 
  9پئچنك 
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ــا  ، 139، 136، 110، 901، 79تاتارهـــــ
251 ،323 ،457  

، 45، 21، 12، 10ترك، تركي، تركـان  
، 149، 112، 89، 88، 76ــــ 74، 72، 67

171 ،182 ،،193، 251 ،259 ،264 ،
265 ،275 ،283 ،286 ،297 ،310 ،
316 ،318 ،322 ،324 ،326، ،332 
442 ،457 ،534  

  37تسودني 
  261، 113، 9، 78ها، تركمانان  تركمن

  91تيموريان 
  

  جـ  چـ  حـ  خ 
  224، 223، 21جبرائيللي 

، 389، 387ــ 384جبهه خلق آذربايجان 
391 ،392 ،397 ،4 ،014 ،440 ،640 ،
، 451، 442، 43، 425ـ423،  413، 410
460 ،461  

  363باغ  جبهه مردمي قره
  92ها  جغتايي

  87جاليريان 
ــان    ــي ارمني ـبش مل ، 392، 387، 013جنـ

393 ،436  
ـير، جوانشــيرها   ، 259، 146، 143جوانش

260 ،262 ،269  
  151جنيلي 

  94ها  چركسي

  87، 86چوپانيان 
  271لو  حاجي علي

  151لي  حاجي
  456حزب استقالل ملي 

  520حزب جمهوري خواه ارمنستان 
  520حزب خلق ارمنستان 

  520حزب دموكراتيك ملي 
ــزب  كمونيســت آذربايجــان    ، 330ح

ــ334 ، 353، 349، 344، 342، 338ــــــ
355 ،359 ،361، ،363 384 ،386 ،
388 ،391 ،397 ،413 ،515  

ـتان   ، 347، 341حزب  كمونيست ارمنس
355 ،356 ،365  

  317حزب كمونيست تركيه 
، 338ـ335، 332حزب كمونيست شوروي 

ــ350، 341 ، 363، 360، 356، 354ــــــ
366، ،369 37 ،376  

  337حزب كمونيست شوشا 
  317حزب كمونيست قفقاز 

  416حزب مام ميهن 
  344حزب ملي ارمنستان 

  150، 149حسن جالليان 
  151حسنلي 
  63حنبليان 

  63حنفي 
  

، 50، 47ــــ 45، 26خـــزران، خزرهـــا   
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  63، 61، 55ـ53
  79خوارزمشاهيان 

  63خوارج 
  

  دـ  رـ  ز 
ـناك، داشناكســـوتيون   ) حـــزب (داشــ

ــ294 ، 33، 321، 32، 73، 13، 297ــــــ
344 ،354، ،396 24 ،44 ،436 ،437 ،
440 ،441 ،447 ،471 ،499 ،520 ،
536  

  
  151دميرچي 

  215دنبليان 
  50ها  ديوفيزيت

  34ديدي روها 
  

  67 ،65رواديان 
  99روملوها 

  
  48، 47، 41، 40، 24زرتشتي 

  65زنادقه 
  259زنديه 

  269، 243، 162زياد اوغلوي قاجار 
  

  سـ  ش
  45، 44سابيرها 
  65، 64ساجيان 

  384سازمان جنبش ملي ارمنيان 
  55سازمان دفاع از اراضي آزاد شده 

  341ها  باغ براي ارمني سازمان قره
  364سازمان كروتك 

  024باغ  به قره سازمان كمك خلقي
ــرانس اســالمي   ، 464، 417سـازمان كنف

469 ،533 ،537  
  55، 49ـ44، 42، 41ساساني 
  151ساعتلي 
  33ها  ساكنسين

  41ـ38، 32، 26سامانيان، ساماني 
  34ساناروها 
  35ها  ساودني
  22، 21سكاها 

  81، 75، 74، 70سلجوقيان 
  32سلوكي 
  197ها  سنباتوف

  248، 127، 90، 63سني، تسنن 
  34ها  سودي
  34سيلوها 

  
  63شافعيه 

  166، 165، 133، 116شاهسون 
  149شاه نظريان 

، 73، 71ـ69، 67، 66شداديان، شدادي 
74  

  153ها  شقاقي
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  199شكاك 
  75شيبانيان 

  266شيخيه 
، 95، 93، 90، 82شــيعه، شــيعيان، تشــيع  

97 ،98 ،130 ،182 ،248 ،375  
  

  صـ  عـ  غـ  فـ  ق 
ــفويان  ــفويه، صـ ، 101، 98، 95، 93صـ

041 ،140 ،124 ،141 ،144 ،162 ،
243 ،259 ،26  

  151صفي كرد 
، 05، 31، 25، 10ها، عربي  عرب، عرب

  251، 65ـ06، 57، 55ـ52
  153غلجايي 

  
ــي  ، 264، 252، 250، 74، 40، 25فارسـ

265  
  

ــه    ، 091، 99قاجــار، قاجارهــا، قاجاريـ
ــ118، 115، 113، 111 ، 143، 120ــــــ
، 204، 190، 183ـ179 177ـ،174، 162
221 ،234 ،259 ،26 ،262 ،272  

  151قارقارلي 
  90قرامانلوها 

  99ها  قرامان
  272قره باغلو 

  93، 91، 89قره قويونلوها 

  كـ  گـ  ل 
  372، 124ها  كاتوليك، كاتوليك

  37، 34ها، كادوسان  كادوس
، 169، 133، 121، 66، 65كرد، كردها 

272 ،431  
  316رقي كميته اتحاد ت

  9كنگرلو 
  151كنگرلي 
  223، 154كوالني 

  
  37، 35، 34گارگارها 
  34ها  گارونائي

  34گرجي 
  57گريگوري 

  34ها  گل
ــ141، 139، 137، 127لرگيــان   ، 143ــ

163 ،164 ،194 ،215  
  34ها  لوپين

  
  مـ  نـ  وـ  ه ـ  ي

  33، 23ـ21ماد، مادها 
  464مجمع جهاني اهل بيت 

  272محمودلو 
  49مزدكيان 

ـيحيان   ، 64، 6، 54، 51ــ 47مسيحي، مس
68 ،69 ،70 ،80 ،82 ،031 ،117 ،124 ،

130، ،229  ،249 ،250 ،255 ،257 ،
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437 ،475  
  63معتزليان 
  223مغاويز 

، 91، 83ــ 78، 76، 74، 8مغول، مغوالن 
243  

  149مليك آوانيان 
  149مليك بيگلريان 

  197ها  مليكوف
  55، 50ها  مونوفيزيت

  61، 57، 19مهرانيان 
  

  383، 362ها  ناسيوناليست

  50نستوريان 
  

  34ها  ويك
  

  197ها  هايراپتيان
  35، 24، 23هخامنشيان 

  54، 45، 44، 38ها  هون
  297، 295هينچاك 

  
  199يزيدي 
  532، 475، 31ها  يهودي

  




