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 پیشگفتار

 
با تالشی فوق العاده و فعالیتهایی شبااه  ووی،  تواهتبتیب ببا شب اوه دو      
مجل  دو خدمتتان باشیب. دو این پیشگفتاو هختت بایتتی ای پرفتوو دکتبر یوهجبا   

و ه کاو  ک  دو اهتخبا  ماالب  هبا و اهتشباو     آهزولی اوغلو و داهشیاو شننوو شنل د
او، کنب. جا، آن داود کب   زمجل  دو موعد معین هاش بتزایی ایفا ه ودهد  سپاسگ

ای اساتید محتر  داهشگاهها، مختلف ترکی  ک  مااالتشان دو ش اوه دو  ب  چبا   
وسیده هیز سپاسگذاو، شود. دو این میان ای اسباتید محترمبی کب  بب  عنبوان داوو      

ل ی   مااالت اوسالی جهت چا  وا  اوییابی و سبنجش ه بوده اهبد هیبز تشبکر      ع
ماال  جالب توج  متفاوت عل ی وجبود داود. مبا ببر ایبن      8مین ایب. دو این مجل  

عایده ایب ک  این مااالت عل ی برا، محااین دو واسبتا، فعالیتهبا، عل بی شبان     
یبز مبوود اوییبابی ربراو     واهگشایی خواهد ه ود و دو مجامع عل ی ببین ال للبی ه  

خواهد گرفت. اهتشاو این مجل  بب  سب  یببان ترکبی  فاوسبی و اهگلیتبی  ببرا،        
داهش نداهی ک  دو وابط  با منطاب  خاوومیاهب  تحایاباتی اهجبا  میدهنبد  امکبان       
 دسترسی ب  س  یبان جهت پیدا کردن منابع و ماخذ الیم  وا فراهب خواهد ساخت.  

مجل  هب گفتیب  هدف ما تامین صلح جهباهی و دو وا   ه اهطوو ک  دو ش اوه اول 
صلح و دوستی دو منطا  خاوومیاه  است. جهت تحاق این هدف هیبز آشبنایی ببا    
متائل منطا  و شناختن کشووها، منطا  اه یت داود. ما بب  عنبوان گرداهنبدگان    
مجل   خواهان وهایی ملتها و دولتها، منطا  ای وضعیت دواماتیک فعلبی و تبامین   

 برابر، و برادو، و دوستی مابین این ملتها و دول هتتیب. 
بدین وسیل  ای کلی  خواهندگان و هویتندگاهی ک  خواهان اوتااط با ما و یبا  
اهتشاو ماول  ا، عل ی دو این مجل  بوده و یا توصی  هبایی دو ایبن یمینب  داشبت  و     

طریبق پتبت    خواهان ح ایت ای ما هتتند  خواهش ندیب هاط  هظرات خبود وا ای 
 الکتروهیکی و یا تلفن با ما دو میان بگذاوهد.

 

 
 

 به نمایندگی از هیئت تحریریه

 پرفسور دکتر حیدر چاکماک

 استاد کرسی روابط خارجی دانشگاه غازی آنکارا
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ترکها در جغرافیای ایران، پیش از تاریخ و در دوران 

 مدون تاریخ

 
 
 
 

 پرفسور دکتر عبدالقادر  یووالی

Ayuvali48@gmail.com 

 
 

 
امروزه به جغرافیایی که ترکها در آن سکنی دارند، تعبیر جهان ترک به کار 
میرود البته یک واقعیت جهان ترک قدیم، وسطی، جدید و خیلی جدید نیز وجود دارد. اسناد 
و مدارک مربوط به جغرافیایی که نیاکان تاریخ ملی یعنی تاریخ ترک از عصر قدیم برای ما 
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اهمیت فراوانی هستند. عالوه بر این برای روشن کردن تاریخ به جای گذاشته اند، حائز 
جهان ترک در اعصار قدیم، اطالعات مربوط به اقوام ترک در اسناد اقوامی که با انها 
همجواری داشتند نیز اهمیت دارد. کذا کاوشهای باستانشناسی که اطالعات باقیمانده از 

ثار جدیدی به ما ارمغان میکند. آثار باستانی آن دوران را تایید و متمولتر میسازد، هر روز آ
مکشوفه متعلق به اقوام همسایه جهان ترک در عصر قدیم، اکثرا به طور تصادفی به دست 
امده است ولی امروزه در پرتو معلومات موجود و اطالعات جدید، در اماکن معین و 

جه فعالیتهای فعالیتهای باستانشناسی با سرعت انجام میگردد. بدین ترتیب در نتی
اینچنینی، از یک سو به تعداد اقوام و دول تاسیس شده از سوی ترکها، دول و اقوام جدیدی 
عالوه شده و از سویی دیگر در رابطه با دول و اقوام ترکی که پیشتر در رابطه با انها 
اطالعاتی به دست امده بود، اسناد تاریخی دیگری افزوده میگردد. در موازات کلیه این 

الیتها میتوان گفت در کنار موجودیت ترک در اعصار قدیم و وسطی، مشاهده میکنیم که فع
این اقوام و دول ترک از خود آثار مهمی که نشانگر تمدن و فرهنگ واالی آنها میباشد، به 
یادگار گذاشته اند که بدین ترتیب به معنایی جدی، حقیقت جهان ترک در اعصار قدیم و 

 وسطی مبرهن میگردد. 
همانگونه که امروزه وقتی سخن از جهان ترک به میان می آید، جغرافیای یورو 
آسیا تداعی میگردد، در عصر قدیم استفاده از اصطالح جهان ترک نیز به همان مصداق 
بود.در رابطه با منابع نیز، میتوان از منابع یونانی، بیزانس، عرب، ایران، سومر، آشور، بابل، 

، نام برد. در خالل تحقیقات منابع مذکور با اتکا به زمان و مکان چین، هند، ترک و غیره
اولویت پیدا کرده و نباید هیچ یک از این اسناد و مدارک نادیده گرفته شود. با در نظر گرفتن 
این موارد مشاهده میکنیم که در رابطه با تاریخ کلی جهان ترک، از عصر قدیم تا به امروز 

ولی در موازات منابع مورد بحث، آثار بدست امده در نتیجه یک منبع جامع وجود دارد. 
کاوشهای باستان شناسی در جغرافیای جهان ترک )مسئله مربوط به نامگذاری آثار موجود 
در موزه ها نبایستی نادیده گرفته شود( که هر روز تعداد زیادی از آنها را مشاهده میکنیم، 

 ست. برای روشن شدن تاریخ ترک امیدوار کننده ا
تحقیقات ترکیات، از سه قرن قبل تاکنون، از سوی اروپاییها و روسها و 
دانشمندان برخی کشورها، انجام میشود. از قرن هجدهم به بعد، استرالنبرگ، یادرینتسو، 
هیکل، رادلوف، تامسون و بسیاری دیگر، در این راه فعالیتهای مهمی انجام داده اند. چراکه 

 Ecole des Languages "در پاریس، در  1795ال اولین کرسی ترکولوژی، س

Orientales Vivantes"  تاسیس شده است. این کرسی را انستیتوهایی که با
(، در پاریس 1814خاورشناسی و ترکولوژی مرتبط میباشند، دنبال کرده اند. در مسکو )

با کمک این  ( و...1906( و باز هم در لندن )1883(، در هلسینکی )1823(، در لندن )1821)
سازمانها، دوره های مرتبط با عصر قدیم و عصر میانی، یافته شده و تعداد بیشماری مقاله 

، "کیمرها و اسکیتها، اولین ترکها در آسیای اولیه"علمی، نوشته شده است. )تانر تارهان، 
(. پس از تاسیس دولت جمهوری ترکیه، غازی مصطفی کمال آتاترک، 597ترکها، صفحه 

این ماموریت را به فوئاد کوپرولو داده است. بدین ترتیب برای اولین بار در  1924 در سال
کشورمان، سازمان ترکیات با هدف تحقیقات در خصوص زبان ، فرهنگ، تاریخ و مردم 



3 
 

، سازمان تاریخ ترک )گروه  1931شناسی ترک، تاسیس شده است. به همین ترتیب، سال 
ان زبان ترک )فرهنگستان( )گروه فنی زبان ترک(  و ، سازم1932فنی تاریخ ترک( و سال 

نیز دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیا در آنکاراتاسیس گردید. در میان مسائلی که  1933سال 
آتاترک با اصرار بر رویشان تاکید میکرد،انجام تحقیقات علمی در رابطه با جهان ترک، 

انجام شده و بدین ترتیب تثبیتها و ترتیب دادن اجالسهایی علمی در رابطه با تحقیقات 
تفاسیر نادرستی که تا آن روز در رابطه با ترکولوژی به میان آمده بود، در کنگره های علمی 

بررسی شده و برای یافتن درک صحیح، گامهای مهمی برداشته شده است.  مورد بحث،
ا نادرست در بدین ترتیب برای باطل نمودن تعداد بسیاری تصور و تئوری طرفگیرانه و ی

 رابطه با ترکها و علم ترک که تا به آن روز مطرح گردیده بود، گامهای مهمی برداشته شد.
ترکها در مرکز قاره آسیا یعنی منطقه ای که از سوی دانشمندان به عنوان 
آسیای میانی و یا ترکستان بزرگ شناخته میشود و از شمال به سیبری، از شرق تا کوههای 

تا هیمالیا و رشته کوههای هندوکوش، از غرب تا دریای خزر و رود  کینگان، از جنوب
اورال، میرسد، زندگی میکردند. ترکها از قدیمی ترین ادوار بدین طرف، در جغرافیای 
بزرگ مورد بحث زندگی کرده و از این منطقه به دیگر مناطق جهان مهاجرت نموده اند. در 

کدام نقطه این جغرافیای وسیع قرار داشته،  رابطه با سرزمین مادری ترکها و اینکه در
مورخین، باستان شناسان، انسان شناسان، تئوکراتها و مورخین فرهنگی، نقطه نظرات 

( یکی از این مراکز kögmenمتفاوتی دارند ولی شمال غربی کوههای آلتای و سایان )
ترکها،  مسکونی نام برده میشود. کارشناسان فیلولوژی معتقدند که سرزمین مادری

وسیعتر از شرق، غرب و جنوب منطقه مذکور بوده است )ابراهیم کافس اوغلو، فرهنگ 
( مهاجرت ترکها  از ترکستان بزرگ به سوی 29،30، صفحه 1977ملی ترک، استانبول، 

غرب افزایش یافته است. گفته میشود که اینگونه مهاجرتهای بزرگ در تاریخ بشریت 
ست انجام گیرد. در سفر و ترک مام وطن از سوی یک بدون وجود علت جدی، نمیتوان

خانواده و یا یک قشر اجتماعی بزرگ، به نقطه نا معلوم، حتما در نتیجه علت و دلیلی بوده 
است. در بین این دالیل، میتوان از آفات طبیعی، بیماریها، عدم تفاهم در امور سیاسی، 

ت، فشارهای داخلی و یا خارجی و تالش برای یافتن موطنی جدید در نتیجه افزایش جمعی
 تالش برای تاسیس موطنی جدید، نام برد.

به دلیل محدود و یا تصادفی بودن  تحقیقات در رابطه با مهاجرتهایی که در 
دوران پیش از میالد انجام گردیده است، نمیتوان گفت که این موضوع کامال روشن شده 

به تمدن چین، مزوپوتامیا، ایران،  است. ولی در تحقیقاتی که بر اساس مدارک مربوط
هندوستان و آناتولی، انجام شده است، در رابطه با تاریخ سیاسی و فرهنگ ترک اطالعاتی 
به دست آمده است. در هر مکانی که یک دولت بزرگ ترک تاسیس شده است، میتوان 

چون چین،  نشانه هایی از فرهنگ ترک نیز مشاهده نمود. با تکیه بر این دیدگاه، تمدنهایی
ایران، سومریان و هیتیتها، که تمدن شهرنشینی داشتند، با اقوام و قبایل کوچ نشین از 
نزدیک مرتبط بودند و بدون استفاده از نبوغ آنها، امکان رسیدن به سطحی از مدنیت که 
امروزه بدان رسیده اند، وجود نداشت. )سالیم کوجا، مهاجرت ترکها و پخش شدن آنها، 

( چنانچه زبان سومری، از نظر ساختار، در داخل گروهی از 657اول، صفحه  ترکها، جلد
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زبانها که ترکی نیز جزوشان میباشد، قرار دارد. در نتیجه تحقیقات انجام شده، مشخص 
کلمه سومری، از نظر صدا و مفهوم، مرتبط با زبان ترکی  300-200گردیده است که حدود 

تاریخی زبانهای سومری و ترکی و مسئله قدمت، آنکارا میباشد. )عثمان ندیم تونا، ارتباط 
( همین وضعیت میان زبان ترکی با گوتی، هوری و اورارتوری نیز مورد بحث است. 1990

فرهنگ در ترکستان  بزرگ  با ( Anauدانشمندان، با تکیه بر تشابه میان فرهنگ آناو )
فرهنگ از ریشه مشترک و یا از  سومری در بین النهرین، متوجه شده اند که  احتماال هر دو

اقوام خویشاوند، به میان امده اند. در راستای همین موضوع، مشخص شده است، در دولت 
که در چین تاسیس شده است، فرهنگ اسب، اعتقاد به خدای  Chou( COVجو )

آسمان،  مقدس شمردن خورشید و ستارگان و برخی دیگر، مرتبط با فرهنگ ترکها بوده 
مین اساس، گفته میشود که موسسین دولت جو، ترک بوده اند. به طوری که با است. بر ه

حل برخی مشکالت در زبان اتروسکها که از آناتولی تا ایتالیا رفته اند، میتوان اتروسکها را 
پیش از میالد،  1700نیز نماینده ای از فرهنگ ترک خواند. میدانیم که کیمریها در سالهای 

و به سمت غرب مهاجرت کرده اند، اسکیتها به سوی شبه جزیره  ترکستان را ترک کرده
بالکان از مسیر قفقاز و شمال دریای سیاه سفر کرده اند، همین اقوام از طریق قفقاز به سوی 
ایران و سوریه رفته اند و با آشوریها و پارسها، به مبارزه پرداخته اند.)سالیم کوجا، صفحه 

658) 
از میالد نیز به همین شکل از سمت شرق به  مهاجرت ترکها در دوران پس

غرب ادامه یافته است.  در نتیجه اولین کوچها که به دلیل نزدیکی جغرافیایی، به شمال 
چین و شمال هندوستان انجام شده است، دولت تابگاچ از سوی ترکها در شمال چین 

. ولی با تحت ( و شمال چین را تحت کنترل خود در آورده اند557-338تاسیس شده است )
تاثیر قرار گرفتن بودیسم، روح جنگجویشان را از دست داده و بعدها نیز نتوانسته اند از 
چینی شدن و قبول فرهنگ آنها رها گردند. به همین شکل، تضعیف دولت هون و از هم 
پاشیدن آن، ترکهای هون نیز به سوی غرب حرکت کرده اند و در افغانستان امروزی، 

را تاسیس کرده اند. در این میان، روابطشان با دولت ساسانی واقع در  دولت آک هونها
جغرافیای ایران را توسعه داده و سپس نیز شمال هندوستان را تحت حاکمیت خود درآورده 
اند. ولی دولت گوک ترک غربی و ساسانیان با یکدیگر توافقنامه ای علیه آک هونها 

 ا، پایان داده اند.تشکیل داده و به موجودیت سیاسی آک هونه
اکثر مهاجرتهای ترکها در جهت شرق به غرب انجام شده و مهاجرت ترک 
اکثرا از دو مسیر اصلی انجام شده است. یکی از آنها، مسیر شمال است، قبایل ترک که از 
ترکستان بزرگ و جغرافیای غربش بنا به دالیل مختلف به راه افتاده اند، با عبور از شمال 

به سمت شمال دریای سیاه حرکت کرده و سپس به شبه جزیره بالکان و دریای خزر، 
اروپای میانی رسیده اند. مسیر آن نیز از دشت قزاقستان امروزی، به سمت دریاچه آرال و 
خزر و شمال دریای سیاه و بخصوص مکانهایی که آب و هوای استپی داشته اند میباشد. 

طبیعی و نیروهای مرکزی چون چین، ایران  همچنین در طول مسیر شمال، اثری از موانع
و یونانیها، نبود. بدون شک، ترکهای هون این مسیر را برای اقوام ترک باز کرده اند. 
چنانکه عناصر محلی در مقابل جریانهای هون، از کوههای اورال، به طوری که گویی 
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تاریخ اروپا رد  یکدیگر را از بین خواهند برد، به شکل قومهایی که در بسیاری مسائل در
عمیقی به جای گذاشته ا ند، مهاجرت را حس کرده اند. در نتیجه مهاجرت اقوام که با پشت 
سر گذاشتن کوههای اورال از سوی ترکهای هون، آغاز گردیده است، مهاجرتی از 
کوههای اورال تا اسپانیا و یا حتی تا شمال افریقا جریان یافته است. در نتیجه حوادث ناشی 

هاجرت اقوام، امپراتوری روم ابتدا به دو قسمت امپراتوری روم شرقی و غربی تقسیم از م
شده است. سپس نیز امپراتوری روم غربی، از صحنه تاریخ حذف شده است. عناصر محلی 

ر را یکدیگ غرب –در جغرافیای اروپا، گوتها، سواوها، فرانکها و واندالها، در جهت شرق 
ن ترتیب دموگرافی اروپا تغییر یافته، به شکلی بسیار جدی، متغیر تحت فشار قرار داده و بدی

 گردیده است.
نامیده میشود، در دوره های  "مسیر میانی"جریان مهاجرت ترک که به نام 

مختلف تاریخ، گهگاه انجام شده است. یکی از بزرگترین موانع مقابل ترکها در این مسیر، 
سانیان که از شرق، تحت فشار گوک ترکها و از تشکلهای سیاسی مسکون در ایران بود. سا

غرب نیز تحت فشار بیزانسها بودند، بسیار تضعیف شده و در مقابل نیروهای عرب 
مسلمان، فروپاشیده اند. اقوام ترک که از طریق مسیر میانی آمده بودند، میرفت تا 

به چین،  نمایندگان تاریخ و تمدنی جدید جهان اسالم گردد. چرا که اقوام ترکی که
هندوستان و شبه جزیره بالکان رفتند، در میان تمدن مسیحی و غربی، هویت فرهنگی 

خود را از دست میدادند. قره خانلو ها، سلجوقیان بزرگ، سلجوقیان ترکیه و دیگر دول و  
اتابکیان در فاصله هزاران کیلومتری غرب ترکستان بزرگ، میرفت تا موسس و بنیانگذار 

 گردند.دول ترک بزرگی 
درنتیجه مهاجرت بزرگ اقوام ترک در عصر قدیم از جغرافیای یورو آسیا در 
ترکستان بزرگ، مناطق آسیای صغیر، شمال دریای سیاه، شبه جزیره بالکان و جغرافیای 
شرق و میانی اروپا نیز  در چهارچوب مرزهای جهان ترک  مطالعه میگردد.  جغرافیای ایران 

اشد، برای دولتهای ترک که در طول اعصارمختلف تاسیس که موضوع تحقیقات ما میب
شده اند، به منزله وطن اصلی بوده است. زیرا جغرافیای ایران گرچه تحت تاثیر اقوام و 
جوامع ترکی که از راه شمال به مهاجرت پرداختند قرار نگرفته ولی تحت تاثیر و نفوذ کامل 

و جغرافیای ایران گویی در موقعیت گذرگاه اقوام و جوامع مهاجر از راه میانه قرار گرفته 
جبری اقوام ترک قرار گرفته است. از سویی دیگر دشتها و کوهستانهای ایران نیز برای 
سوارکاران ترک، به عنوان یک مرکز بسیار جاذب برای زندگی مسکون مشاهده گردیده 

 است.
یای عمان، از جغرافیای ایران با مرزهای امروزی، از جنوب، با خلیج بصره  و در

شمال  با دریای خزر و همچنین با کشورهای همسایه ای چون ترکیه، آذربایجان، 
ارمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان احاطه شده است.  در تاریخ نیز، 
جغرافیای ایران که در شمال آن دریای خزر و در جنوبش خلیج بصره واقع شده است، بسان 

هم برای اقوام مختلف و همچنین در صورت مساعد بودن شرایط، مسیر و گذرگاهی م
سرزمینی برای یکجانشینی و تاسیس دولت محسوب میگردید. با نگاهی اجمالی از پنجره 
ترکها در ادوار پیش از تاریخ و بعد از آن، مشاهده خواهد شد که جغرافیای ایران در دوران 
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بخش مهمی از جغرافیای ترکها  باستان، قرون وسطی، عصر جید و اعصار معاصر،
محسوب میشود. اقوام ترک در دوران مختلف دولی با مرکزیت جغرافیای ایران تاسیس 
کرده و خلقهایی که در جغرافیای اطراف بوده اند را نیز تحت حاکمیت خود در اورده اند. 

گاهی برخی دول ترک که به همین شکل در خارج از جغرافیای ایران تاسیس شده اند نیز، 
اوقات، خلقهای جغرافیای ایران را تحت حاکمیت خود گرفته اند. در راستای این 
خصوصیت، اقوام ترک بزرگ وکوچک، و ساکنان جغرافیای ایران، از صدها سال قبل 

 تاکنون، در این جغرافیا زندگی کرده و میکنند.
امروزه اصطالح جهان ترک، جمهوریهای مستقل و خودمختار ترک و همه 

ها در مناطق مختلف دنیا و تشکیالت سیاسی را در بر میگیرد. ترکهای ایران نیز دول ترک
سیاسی که ازدیروز تا به امروز در جغرافیای ایران تاسیس شده و با مرکزیت ایران مناطق 
دیگر را نیز اداره کرده است را تداعی میکند. عالوه بر دول سیاسی که این دو خصوصیت را 

مع ترکی که از دیروز تا به امروز در جغرافیای ایران زندگی کرده اند نیز به در بر دارند، جوا
عنوان ترکهای ایران محسوب میشوند. وقتی سخن از ترکهای ایران به میان می آید، 
ترکهایی که در ادوار پیش از میالد در جغرافیای ایران دولی تاسیس نموده اند، تداعی 

 در ، میالد از پیش  1900 – 2500بودند که در سالهای میگردد.  کیانیان دولت نیرومندی 
 محسوب جغرافیا این در ترکها نمایندگان نخستین جزو و یافته تاسیس ایران جغرافیای

 دنبال هونها و کیمریها ساکاها،/ اسکیتها مادها، پی، در پی طور به را کیانیان. میگردند
 ترک المللی بین دانشگاه ،"ترکها از ناشناخته ملتی کیانیان،"بایراکتار،  محمت. )اند کرده

 ترکستان ،2009 می، 20-18 ترکولوژی، المللی بین کنگره سومین یسوی، احمد قزاق –
 (509 صفحه ،2009 ترکستان ها، اعالمیه قزاقستان، –

هرودوت میگوید، اسکیتها که پس از کیمریهای قفقاز به حاکمیت رسیده اند، 
دمیرکاپی واقع در خط ساحلی دریای خزر، وارد سرزمین  ماد در -دربنداز طریق مسیر 

آذربایجان و ایران شده اند. در منابعی که با خط میخی آشوری معاصر در دست میباشد، در 
خصوص فعالیتهای کیمرها و اسکیتها در خاکهای اورارتوها، اطالعات ارزشمندی یافته 

و برای اسکیتها نیز نام  "Gimirrai"میشود.  آشوریها برای کیمریها نام 

"İskuze/Asquzai"  ،را استفاده نموده اند. در این دوره، میان کیمریها و آشوریها
مبارزات بسیار مهمی بر روی زمینهای ناتولی شرقی به میان آمده است. کیمریها و مادها 

تارهان، علیه دولت آشوری که دشمن مشترک خود میدانستند، همکاری نموده اند. )تانر 
( کیمریها و اسکیتها که در راستای مهاجرتهای پیش از میالد به قفقاز و 606،607صفحه 

شمال دریای سیاه آمده اند از طریق قفقاز، با آسیای میانه و در این راستا با دولتهای سیاسی 
 در آناتولی و ایران جنگیده، صلح کرده و با یکدیگر متحد نیز شده اند.

ن طی دوره امویان،  با از دست دادن حاکمیت سیاسی از سوی در جغرافیای ایرا
ساسانیان، اسالمیت نیز در این منطقه به سرعت رواج پیدا کرده است. پس از پایان 
حاکمیت سیاسی امویان، در جغرافیای مذکور، عباسیان حاکمیت را به دست گرفتند. از 

تا قرن بیستم، به غیر از برخی  قرن دهم که دولت ترک غزنویان حاکم این جغرافیا گردید،
دوره های خیلی کوتاه، حدود هزار سال، حاکمیت ترک در این منطقه ادامه یافت. پس از 
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، با آن روبرو شدند، دولت بزرگ سلجوقی در 1040جنگ دندانقان که غزنویان در سال 
 جغرافیای ایران حاکم گردید.  در منطقه ای که دولت بزرگ سلجوقی حکمرانی نمود،

، 1141دولت وجود دارد پس از شکست سلجوقیان در مقابل قراختاییان به سال  26امروز 
روند تجزیه این دولت آغاز شده و بر روی خاکهای وسیع این امپراتوری، تعداد بسیاری 
اتابکان ترک، وارد صحنه تاریخ گردیده است. پس از مبارزات حاکمیت میان اتابکیان، 

ایران حاکم شده است. در ربع اول قرن سیزدهم، امپراتوری  دولت ترک خوارزمشاهی، بر
ترک مغول به عنوان قدرت حاکم از چین تا شمال دریای سیاه شده است. در جغرافیای 
ایران، هالکو خان، نوه چنگیز خان دولت ایلخانیان را تشکیل داد. در اواسط قرن 

ت تیموری که از سوی امیر چهاردهم، دولت ایلخانی،به طور سیاسی فروپاشیده است. دول
تیمور با مرکزیت ایران و ترکستان غربی تاسیس گردید، تا اواسط قرن پانزدهم، به عنوان 
قدرت حاکم، به حاکمیت خود ادامه داده است. در این تاریخ، حاکم جدید جغرافیای ایران، 
 دولت ترکمن قره قویونلوها با مرکزیت آناتولی جنوب شرقی شد. دولت ترکمن آق

قویونلوها که با مرکزیت دیاربکر در همین منطقه تاسیس گردید، به حاکمیت قارا 
کویونلوها، پایان داد. دولت عثمانی، پس از تاسیسش، همانند دیگر خاندانهای آناتولی، 

( که می توان گفتن 1471پس از پیروزی بر دولت ترکمن آک کویونلو در جنگ اولوکبلی )
ادیه آناتولی از سوی دولت عثمانی محسوب میگردید، این آخرین حلقه برای تاسیس اتح

دولت را از صحنه تاریخ پاک کرد. این بار نیز دولت ترک صفوی که موسسش شاه 
اسماعیل بوده و از سوی عناصر موسس ترکمنها که از آناتولی به ایران رفته 

م ایران گردید. در بودند)ترکمنهای آنتالیا، ماراش، آماسیا و توکات(، تاسیس شده بود، حاک
این دوره که میتوان گفت از هر نظر قویترین دوره جهان ترک محسوب میشود، دولت 
عثمانی در جغرافیای یوروآسیا، شبه جزیره بالکان، اروپای میانی، شمال دریای سیاه، 

 دریای –قفقاز، جغرافیای خاورمیانه و شمال آفریقا را با مرکزیت آناتولی )مدیترانه، اژه 
 ایران در صفویان سلسله شکل همین به. میگرفت بر در( سرخ دریای و سیاه دریای یر،جزا

. بود هند جزیره شبه در بابریان امپراتوری و ترکستان جغرافیای در شیبانیان دولت قفقاز، و
بین  از سرعت به ترکها،  باشکوه دوره و نیافته پایان مذکور، ترک دولتهای میان جنگ ولی

 خواهد رفت. 
ترکهای ایران، همانند دوره باستان و قرون وسطی، در عصر جدید و دوران 

، حاکمیت 1736معاصر نیز، موقیعتشان در این جغرافیا حفظ کرده اند. چنانچه در سال 
ترک در ایران در دست ترکهای افشار که شاخه ای از ترکهای اوغوز هستند، بود. پس از 

ایران برای مدتی به دست خاندان زند که شاخه مرگ نادرشاه افشار، حاکمیت سیاسی در 
ای از لرها بودند، افتاد. ولی آقا محمد خان از ترکهای قاجار، موجب شده است تا حاکمیت 
در ایران، به دست خاندان ترک دیگری برود. در میان اجرائیاتی که انجام داد، می توان به 

ور که در سطح گسترده ای از میان انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت، ایجاد نظم در کش
رفته بود و ایجاد صلح و آرامش در کشور اشاره نمود. ولی در قرن نوزدهم، ایران با 
تنگناهایی مواجه گر دیده و صحنه مبارزه کشورهای  انگلستان، فرانسه و روسیه شده 

گلستان است. در میان این وضعیت پیچیده، رضا خان فرمانده نیروهای قزاق که از سوی ان



8 
 

، به همراه سید ضیاءالدین طباطبائی، علیه حکومت، 1921نیز حمایت میشد، درسال 
کودتایی ترتیب دادند. پس از کودتا، رضا خان به فرماندهی ارتش و سید ضیاالدین نیز به 
مقام نخست وزیری انتصاب شد. ولی با افزایش مشکالت در ایران، احمد شاه قاجار، 

ه انگلستان رفت. رضا خان که فرماندهی ارتش ایران را برعهده کشورش را ترک کرده و ب
با نام رضا شاه پهلوی، خود را شاه  1925داشت، سید ضیاالدین را تصفیه نموده و در سال 

ایران اعالم کرد. بدین ترتیب دوره حکومت ترک که بیش از هزار سال در ایران ادامه 
فارس تبار بود، دوره فارس در ایران آغاز  داشت، پایان یافته و با حکومت رضا پهلوی که

شد. پیوندهای مذهبی که در ایران ریشه عمیقی دارد، هویت ملی ترکها را تحت فشار قرار 
داده و این تغییر نیز موجب عدم وقوع مناقشان و مناضعات داخلی گردیده است. در طول 

دودیتی علیه دولت حاکمیت هزار ساله ترکها در جغرافیای ایران، گرچه کوچکترین مح
ترک وجود نداشت ولی در دوره رضا شاه پهلوی و بعد از آن در دوره جمهوری اسالمی 
ایران، ممنوعیتها و محدودیتهای منظمی بدون وقفه علیه ترکها و فرهنگ ترک در ایران 
اعمال میگردد. موضع حکومت علیه ترکهای ایران، علی رغم اینکه برخی ترکها در 

ی داشتند )به عنوان مثال، آیت اهلل علی خامنه ای رهبر دینی ایران( شیوه مقامات عالی جا
های سرکوبگر کاهش نیافت. دولتهای ترک که از عصر قدیم آغاز شده و در جغرافیای 
ایران تاسیس شده اند، گرچه با مرکزیت ایران نبوده اند ولی در مدت زمان مشخصی 

حت اداره خود گرفته اند. همچنین جوامع ترک تمامی سرزمین ایران و یا بخشی از آن را ت
که از دیروز تا به امروز در جغرافیای ایران زندگی کرده اند نیز موجودیت جهان ترک در 

 ایران را تشکیل میدهند.
اقوام و یا تیره های ترک که به عنوان نمایندگان ترکهای ایران معرفی 

ادامه می یابد، دول سیاسی تاسیس شده در میکنیم، در دوره ای که از عصر قدیم تا به امروز 
داخل ایران و یا تشکیالت سیاسی که در خارج آن تاسیس شده اند، کل ایران و یا بخش 
اعظمی از ان را اداره کرده اند. دانشمندان در رابطه با دول ترک مورد بحث، دارای 

شده اند، اکثرا  دیدگاههای متفاوتی میباشند. دولتهایی که در  جغرافیای مذکور، تاسیس
دارای فرهنگ یکجانشینی بوده اند و به همین دلیل بدون انجام تحقیقاتی کامل، گفته 
میشود که برخی از دول ترک تبار، آریایی بوده اند. ولی در نتیجه یافته های باستانی در 
ایران و مناطق اطرافش و داده های انسان شناسی، موضوع را تا حد باالیی روشن کرده 

این موضوع، که معتقیدم به طور مستقیم با دول سیاسی که مورد بررسی قرار  است.
خواهیم داد، مرتبط است، در مقاله هایی مستقل به طور کامل مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. با علم به اینکه اعالم محیط، عمق تاریخی و غنای این موضوع مورد توجهتان واقع 

ترکی که در جغرافیای ایران تاسیس شده اند را ارائه خواهد شد، نام دولتهای ترک و ملل 
دولت ترک از میان شانزده دولت ترک موجود که تحت پرچم ریاست  6میکنیم. آیا تاسیس 

جمهوری جمهوری ترکیه میباشند، در جغرافیای ایران، تصادفی است؟ این وضعیت نشان 
انی که  از دیروز تا به دهنده این است که جغرافیای ایران بخش بسیار مهمی در خط زم

امروز در جهان ترک امروزی تشکیل یافته است، میباشد. با یک چنین تفکری، دول 
 سیاسی ترک که در جغرافیای ایران تاسیس شده اند  را به شکل زیر نامیدیم.
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 کیانیان -1

 مادها -2

 کیمریها و اسکیتها -3

 آک هونها -4

 امپراتوری خزر -5

 غزنویان -6

 امپراتوری بزرگ سلجوقی -7

 ن عراقسلجوقیا -8

 سلجوقیان کرمان -9

 پسران الدنیز -10

 دولت خوارزم شاهیان -11

 دولت ایلخانیان -12

 دولت تیموریان -13

 دولت قره قویونلوها -14

 دولت آک قویونلوها -15

 دولت صفوی -16

 دولت  افشار -17

 دولت قاجار  -18

برخی از دول مذکور که تحت پرچم ریاست جمهووری جمهووری ترکیوه جوای     

 گرفته اند، عبارتند از:

 آک هونها -1

 خزرامپراتوری  -2

 غزنویان -3

 امپراتوری بزرگ سلجوقیان -4

 دولت خوارزمشاه -5

 دولت تیموریان -6

امروزه جوامع ترکی که از دوران تاریخی توا کنوون در جغرافیوای ایوران زنودگی      

 میکرده اند به شکل زیر رده بندی میشوند؛

ترکهای اذربایجان در رده اول قرار دارند. اموروزه در میوان مللوی کوه جمهووری      

بر آنها تکیه کرده است، در رده اول فارسها و در رده دوم، ترکهای آذربایجان اسالمی ایران 
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جنوبی میباشند. ترکهای آذربایجان، در شهرهای ارومیه، خوی، اردبیل، مشکین، زنجان و 

در راس تبریز و همچنین تهران پایتخت این کشور زندگی میکننود. ترکهوای آذربایجوان    

ی پیروی میکنند. هنگامی که تمدن و فرهنگ ایرانی مورد اکثرا از مذهب شیعه دوازده امام

 بحث میشود، ترکهای آذربایجان در موقعیت مهمی جای میگیرند.

 ترکمنها -1

 ترکهای خراسان -2

 ترکهای قشقایی -3

 ترکهای خلج -4

 ترکهای افشار -5

 ترکهای قاجار -6

 ترکهای قره پاپاق -7

 ترکهای قزاق -8

 ترکهای شاهسون -9

 ترکهای بیات -10

 ترکهای شاملو -11

 ترکهای صنقر  -12

جغرافیای ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکش، طی مهواجرت ترکهوا، بوه عنووان     

مسیری مهم و همچنین مکانی جاذب برای استراحت مسافران بوده اسوت کوه در هموین    

دولوت تورک در آنجوا     18راستا، بر اساس تثبیتهایی که در دست داریم، مکوانی مهوم کوه    

 16دولت از میان دول مورد بحث، اموروز در میوان    6تاسیس شده است، محسوب میگردد. 

کشوری که در سمبل ریاست جمهوری ترکیه به صورت ستاره ای مشاهده میشووند، قورار   

دارند. به همین شکل، امروز حتی اگر جمهوری اسالمی ایران نیز مورد بررسی و آنالیز قرار 

ترکها تشکیل میدهند.  درصد از جمعیت این کشور را 40گیرد، مشخص میشود که بیش از 

دولتی که موسس ترکهای ایران میباشند، از ترکهای اوغوز هستند و این نیوز   18دولت از  8

نشان دهنده این میباشد که اکثریت جامعه ترک ایران، از ترکهای اوغوز هستند. ولی عودم  

بوه  توجه جمهوری اسالمی ایران به موجودیت ترکها و یا نخواستن این کشور برای توجوه  

 موجودیت آنها، بدشانسی بزرگی است. 

 

 
 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نگاهی کلی به فعالیتهای استقالل ترکها در ایران از 

 گذشته تا به امروز

 

 
 پرفسور دکتر سعادتین یاغمور گومچ

 

 

  
در ایران که مابین شرق و غرب جهان ترک، صدها سال اسوت هماننود دیوواری    

زندگی میکنند که در صدر آنان قشقاییها، افشوارها، قاجارهوا،   ایستاده است، میلیونها ترک 

شاهسونها، قره داغی ها، قره پاپاقها، ترکهای خمسه، کنگرلوها، قاراییها، خلجهوا، بیتاهوا،   

این جغرافیا که گذرگاه مهاجرتهایی از  1قره چورلوها، و دیگر تیره های ترکمن وجود دارند.

در طول اعصار، اقوام و تیره های زیادی از ترکها را  شرق به غرب بوده است، به همین علت

 به خود جلب کرده و این قشر عظیم در جغرافیای مذکور، مسکون شده اند. 

                                                        
 برای دریافت اطالعات بیشتر در رابطه با ترکهای ایران، مراجعه کنید به، آ. جعفراوغلو، اقوام ترک،  1

 72-64، صفحه 1983آنکارا، 
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در زمان ترکهای هون و گوک ترکها، جغرافیای امروزی ایوران، بوا ترکهوا آشونا     

مهموی در  گردیده به دنبال خزرها، سلجوقیان وارد این صحنه شده اند که این خود مرحلوه  

روند ترک شدن این سرزمین را تشکیل میدهد. ولی اینجا این مورد را نیز بایستی به عنوان 

نقدی ذکر کنیم که گرچه سلجوقیان سهم مهمی در اسکان ترکهوا در جغرافیوای ایوران و    

آذربایجان داشته اند، ولی متاسفانه زبان فارسی را آنها در رده های دولتی جایگزین نموده و 

سزایی در تبدیل این زبان به صورت یک زبان مشترک ایفا نمودند. مبارزات ایران با نقش ب

توران که اساس حماسه شاهنامه میباشد، جنگهای فارسها و ترکها در عصر ترکهای هوون  

و گوک ترک تشکیل میدهد. علی رغم وجود نزدیکیهای بسیار موابین ترکهوای ایوران بوا     

، مشاهده میکنیم کوه اسوارت ترکهوای ایوران در یووغ      ترکهای ترکیه، با نظری به گذشته

سیاست شیعه گری و ملی گرایی فارس و تمثیل ترکهای آناتولی به عنوان نماینوده جهوان   

 اسالم سنی، این دو برادر ترک مدام در حال خصومت با یکدیگر بوده اند. 

موذیانوه  فارسها با استفاده از نامهای منطقه ای و قبیله ای ترکها، از یک سیاسوت  

پیروی میکنند و متاسفانه ترکها که نمیتوانند در محور یک هویت مشترک گرد هم بیاینود،  

از توان و قدرتمندی خود آنچنانکه باید آگاهی ندارند. به موجب آمار غیر رسمی، گرچوه در  

میلیون ترک زندگی میکند ولی متاسفانه جنبشهای اسوتقالل طلبانوه در    30ایران بیش از 

ن ایران و خود ایران در مقایسه با جغرافیای شمال، با تاخیر آغاز شده است. گرچوه  آذربایجا

افکار عمومی ترک در رابطه با ایران آگاهی چندانی ندارند، ولی بایستی بگوییم کوه ایوران   

یکی از کشورهایی است که ترکها بیش از دیگور کشوورها، موورد تمسوخر و تحقیور قورار       

عمل بدی از ترکها سر میزند و طبیعی است کوه ایوران بوا ایون      میگیرند. در ایران گویی هر

سیاست خود، حقوق بشر را به طور صریح نقض میکند. روزنامه ای متعلق به یوک آژانوس   

چوه  "در کاریکاتوری با عنووان   2006خبری رسمی ایران در شماره دوازدهم ماه می سال 

صوورت سوسوک نشوان داده و    ، ترکها را تلویحا بوه  "کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند

شوهر   25تحقیر کرد. به همین علت ترکهای ایران واکنش شدیدی نشان داده و در بیش از 

دست به تظاهرات زدند که به علت تیراندازی نیروهای فارس به سوی تظاهر کننودگان در  

 فارسوها ترکهوا را بوه    2ترک جان خود را از دست داد. 50ماه می در شهر سولدوز بیش از  25

صورت قشری عقب مانده و بی فرهنگ نشان داده و فکاهیاتی در این زمینوه انتشوار داده و   

 در برنامه های مختلف رادیو و تلویزیونها، ترکها را  به صراحت تحقیر میکنند. 

تاریخ ترکیه، ایران و ترکستان، کم و بیش، تا آغاز قرن شانزدهم، در واقع بخشوی  

میدهد زیرا جغرافیای مورد بحث همواره تحوت حاکمیوت   از تاریخ عمومی ترک را تشکیل 

                                                        
، 2013سازمان مقاومتت ملتی آذربایجتان در راه مزتارزه آزادی ترکهتای آذربایجتان جنتوبی، آنکتارا           2

 41-40صفحه 
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خاندانهای ترک قرار گرفته و به هر شکل ممکنه، یکی از خاندانهای ترک، خاندان دیگری 

از ترکها را سرنگون کرده و خود به حاکمیت رسیده اند. ترکها در این سرزمین هم جنگیده و 

کهوا در زموان صوفویان، افشواریان و     هم صلح را بر قرار ساخته است. اگر دوره حاکمیت تر

قاجار را به کناری بگذاریم، میبینیم که در اوایل قرن بیستم در ایران که اکثر ترکهوا بوا دور   

شدن از هویت ملی در محور فرهنگ تشیع وملی گرایی فارس جمع شده اند، تنها قشقاییها 

بوه مبوارزات    هستند که علی رغم مسکون بوودن قشور بزرگوی از انهوا در ایالوت فوارس،      

آزادیخواهانه خود ادامه داده اند. ولی پیش از پرداختن به این موضوع، الزم است اشواره ای  

با مرکزیت تبریز نقش مهموی ایفوا    1906به ستارخان که در جنگ استقالل ایران به سال 

 کرده اشاره شود.

یعنوی اوایول    1907در پی امضای قرار دادی مابین انگلستان و روسویه، در سوال   

قرن بیستم، روسیه با ترس سرایت حوادث آذربایجوان و اراضوی ایون کشوور از حکوموت      

مرکزی ایران که میخواست حوادث آذربایجان را سرکوب کند، حمایت به عمل اورد. ولوی  

هزار نفره حکومت مرکزی که هسوته   40ستارخان با عزمی راسخ موفق به شکست ارتش 

اصلی آن را فارسها تشکیل میدادند و از سوی حکومت تزاری روسیه حمایوت میگردیدنود،   

شد. در نتیجه محاصره تبریزف قحطی و بیماریهای واگیر مردم را به سوطوح اورد. درسوت   

ن را در موقعی که ستارخان با ترکهای آذربایجان جنوبی قصد لشکر کشی بوه سووی تهورا   

داشت، انگلستان با مشاهده خطرنواک شودن وضوعیت، بوا همگوامی روسویه و حکوموت        

مرکزی، واحدهای ترک را مغلوب کرده، بسویاری از خووانین تورک را بیرحمانوه بوه قتول       

رساندند. مبارزات ستارخان که ترکهای ایران به وی لقب سردار ملی و یوا قهرموان ملوی را    

و یا رهبر ملی داده شوده اسوت، حماسوه ای     "ساالر ملی"لقب را که به او  3دادند و باقرخان 

 ملی و فراموش نشدنی از ترکهای آذربایجان را تشکیل میدهد. 

در خالل جنگ جهانی اول، انگلستان و فرانسه با تسولیح برخوی از عناصور غیور     

ی ترک در ایران، واحدهایی از انان را جهت مبارزه بر علیه دولت عثمانی تشکیل دادنود ولو  

 1916ترکهای منطقه از پا نایستاده و جهت مبارزه با اشوغال روسویه و انگلسوتان در سوال     

حزب عدالت ایران را تاسیس کردند. اکثریت اعضای این حزب را ترکهوای سوسیالیسوت   

ایران تشکیل میدادند. البته که همه ترکها طرفودار سوسویالیزم نبودنود. بوه هموین علوت       

 1917اعالم اینکه تبعیضاتی علیه آنها انجام میگیرد، در سال  ترکهای آذربایجان جنوبی با

                                                        
3  P.Oberling, “The Tribes of Qaraca Dağ”, Oriens, 17/31 ،1964  آ 22، صتفحه .– 

مجلسه انستیتوی تحقیقات ترکیات دانشگاه آنکارا،  ،"ایران ترکهای ادبیات و ایران ترکهای" قفقازی،

مجله علوم  "شاعر آذربایجان جنوبی، حزیب ساحر"، ی. آراس، 118، صفحه 2004، ارزروم 24شماره 

 95 - 94، صفحه 2004، االزیغ 14/2اعی دانشگاه تکنیک، اجتم
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به رهبری شیخ محمد خیابانی، اقدام به تاسیس حزب دموکرات آذربایجان در تبریز کرده و 

 فعالیتهای استقالل طلبانه ای آغاز نمودند.

مبارزات سیاسی شیخ محمد خیابانی، بوه گذشوته هوای دور برمیگشوت. وی در     

به عنوان نماینده پارلمان ایران علیه تهدیدات تجاوزکارانه روسویه   1911 تا 1909سالهای

در ایون پارلموان،    1911علیه ایران مبارزه کرده و با یک سخنرانی مهم در اواخر ماه نوامبر 

 1914خود را نشان داده بود. وی در پی فسخ مجلس، مجبور به ترک کشور شد. و در سوال  

به بعد، موضع شدیدی علیه سیاسوت   1917یابانی از سال به تبریز بازگشت. شیخ محمد خ

احتمال دارد که خیابانی در آن هنگوام بوا حکوموت      4استعماری انگلستان در پیش گرفت.

 بلشویک در آذربایجان شمالی در حال ارتباط بوده است.

در اواخر جنگ جهانی اول، هدف استعمارگرانه انگلستان در رابطه با ایران، دیگر 

، اقدام 1920ی آشکار شده بود. به همین انگلیزه، شیخ محمد خیابانی در آپریل سال به خوب

به اعالم دولت ترک آزادستان در آذربایجان جنوبی نموود ولوی چوون وی آموادگی کوافی      

نداشته و از سوی هیچ یک از دول جهانی حمایت نمیشد و طبیعتوا ایون وضوعیت بوه سوود      

کومت آزادستان نیز چندان به طول نینجامید.خیابانی انگلستان نیز مشاهده نمیشد، عمر ح

نتوانست کوچکترین کمکی از بلشویکها دریافت نماید. وی در مبارزه با سربازان متشکل از 

جان خود را از دسوت   1920فارسها، تا آخرین قطره خون خود جنگیده و باالخره در سپتامبر 

 1920آذربایجان جنوبی در سوالهای   داد. بدین ترتیب تالشهای استقالل طلبانه  ترکهای

 5.شد سرکوب خونین شکلی به ،1922 –

در این سالها که فعالیتهای استقالل طلبانه در آذربایجان جنووبی اداموه داشوت،    

کشمکشهای حاصله از انقالب بلشویکها در روسیه و فعالیت ترکهای آذربایجان شمالی در 

 جهت تاسیس دولت را نیز نباید نادیده گرفت. 

 در ای گسوترده  فعالیتهوای  انگلسوتان  ،1920 – 1919عالوه بر این، در سالهای 

 تحوت  توالش  در و کورده  انتخواب  جهش سکوی عنوان به را کشور این و داده انجام ایران

از این نظر سیاست چورکین انگلسوتان را     6.بود آباد عشق طریق از ترکستان گرفتن کنترل

                                                        
 .267 – 264، صفحه 2006آ.عطار، ساختار قومی ایران، آنکارا   4

 Communism and Communalism in Iran: The Tudah and the "ی. آراهامیتان،    5

Firqah-ı Dimukrat" ،International Journal of Middle East Studies ،¼،  1970 لنتدن، 

، "قشتقایی "؛ م. بتاال،  57، صتفحه  1984ترکهای ترکستان، استانزول  سارای،. م ؛295 – 294 صفحه

 Imperial "، م. پ. زیرینسکی، 415، صفحه 1988، استانزول 5، چاپ 6دایره المعارف اسالم، جلد 

Power and Dictatorship: Britain and the Rise of Reza Shah ،1921 – 1926"، 

International Journal of Middle East Studies ،24/4 ؛ آراس، 643، صتفحه  1992، لندن

a.g.m  عطار،  95، صفحهa.g.e  88 – 87صفحه. 

، هنگامی که در ترکستان علیه روسها جنگ آغاز نموده بودند، ترکمنهای 1921انور پاشا در سالهای   6

، حکومت مستقل 1921کرده و ماه آوریل سال خراسان نیز به کمک سرهنگ محمد تاکی خان شورش 
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که درگیری ترکها با فارسها در ایران را به سود خود مشاهده میکرد، در این زمینه نبایسوتی  

 از نظر دور داشت.

در نتیجه اقدامات انگلستان، در جهت تامین حاکمیت یک خاندان فارس بر ایران 

ا به دست گرفت و دو سه سال بعود،  سید ضیا با کودتایی حاکمیت این کشور ر1921در سال 

ترکها که  7رضا خان که از طرف انگلستان تربیت و آموزش داده شده بود، به حکومت رسید.

آوریول   25تا نیمه اول قرن بیستم، در اداره نظام دولتی ایران حاکم بوده و نفووذ داشوتند، از   

به بعد خاندان پهلوی و فارسها این امتیاز خود را از دست دادند. زیرا از این تاریخ  1926سال 

حاکم ایران شدند. دولت ایران که تا آن تاریخ به نام خاندانها و مناطق نامیده میشود، بعود از   

حکام جدید ایران زبان ترکی را در مدارس ممنوع کردند. بودجه  8آن، به ایران تغییر نام داد.

انگلسوتان در محوور هویوت    دولت بیشتر به مناطق اکثرا فارس نشین سرازیر شد. با کمک 

فارس و با یک سیاست فرهنگی، تاریخی و زبانی جدید، ملی گرایی فوارس خوود را نشوان    

داد. مابین ترکها و فارسها که تا آن تاریخ در محور تشیع گوردهم آموده بودنود، اختالفواتی     

جدی بروز نمود و ترکها گویی از سوی فارسوها بوه صوورت شوهروندان طبقوه دو قلموداد       

دند. البته مبارزات فارسها با ترکها، سابقه ای دیرینوه و تواریخی دارد. ایرانیهوا کوه در     گردی

خالل جنگهای ایران و توران از ترکها ضربات سنگینی خوردند، گرچه این مورد را آشوکارا  

بیان نمیدارند ولی این مورد را چنان یک سیاست خونخواهی به صورت سیاست فرهنگوی  

 جدید تحمیل میکنند.

ر سالهای اولین جنگ جهانی دوم، مشاهده میشود که آلمانهوا بوا ایوران روابوط     د

جاسووس   4000در ایران نزدیک به 1941اقتصادی گسترده ای دارند و به روایتی در سال 

آلمانی وجود داشت. ترکهای قشوقایی کوه بهتورین اسوبهای جهوان را پورورش داده و بوا        

ی در اوایل قرن بیسوتم، تحوت اداره صوولت    فرشهای خود شهرت داشتند، در آن دوره یعن

الدوله که مخالف انگلستان بود قرار داشت و این تیره از ترکها در خالل جنگ جهوانی اول،  

ضربات سنگینی به نیروهای انگلسوتان وارد آورده بودنود. در سوایه سیاسوت فتنوه انگیوز       

د ولی مجددا عشوایر  انگلستان، صوله الدوله برای مدت کوتاهی حاکمیت خود را از دست دا

                                                                                                       
خراسان را اعالم کرده اند، شاید بیان این موضوع به این شکل، مفید باشد. )مراجعه کنید به، قفقازی، 

 (121صفحه 

ترکهای ترکیه نیز در همان سالها، در جنگی برای استقالل بودند.مطمئنا مصطفی کمال این جنزش را   7

 ترکیه نیز قادر به انجام کاری نزود.نیز دنزال میکرد، ولی 

 .Persien Zwischen England und Rußland 1918-1925"ب. گ. فراگنتتتر،   8

Großmachteinflüsse und Nationaler Wiederaufstieg am Beispiel des Iran" Band 
22, Die Welt des Islams, New Series,  ،1982 ادی ، مزارزه آز30، عطار، صفحه 125، صفحه

 5 -4ترکهای آذربایجان جنوبی...، صفحه 
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خود را تحت کنترل گرفت. بسیاری از کارشناسان خارجی میگویند که ترکهای قشقایی به 

 9علت جسارت، شجاعت و اکثریت خود، گاهی متوانستند با ارتش مرکزی برابری نمایند.

که جنگ آلمان و روس آغاز شد، ترکیه بی طرفوی خوود را اعوالم     1941در سال 

اروپا از سوی آلمان، ایران به صورت مرکز کمکهای ارتشهای متفقین  کرد و به علت اشغال

به روسیه درآمد. در آن روزها، بسیاری از کشورها در صدد کسب حمایت عشوایر ایوران بور    

امدند. رضا شاه در صدد حمایت از سیاست آلمان بر آمد که بوا کودتوایی از سووی روسویه و     

سویه شووروی، آذربایجوان جنووبی و انگلسوتان،      انگلستان برکنار گردید. بدین ترتیب  رو

 مناطق میانی و جنوبی ایران را تحت کنترل خود گرفتند. 

در پی مرگ صوله الدوله، ناصر خان به جای جوی حاکمیت ترکهای قشقایی را بر 

عهده گرفت. در این دوره انگلستان حکومت ایران را تحت فشار قورار داد توا موانع خوروج     

ها گردد. ناصرخان معتقد بود که زندگی شهرنشینی موجب آسمیله شودن  قشقاییها از ییالق

اگر قدرتش را دارید، بیاییود و  "ترکها توسط فارسها خواهد شد. به همین انگیزه ابراز داشت 

. در آن روزها یک شبکه جاسوسی آلمان در اصوفهان از طورف انگلیسوها    "جلوگیری کنید

ین شبکه بوه نوام شوولز و همسورش، هموراه بوا       کشف و نابود شده بود. یکی از منسوبین ا

که این نیوز فشوار انگلیسوتها علیوه ترکهوای        10دوستانشان به قشقاییها پناهنده گردیدند.

قشقایی را افزایش داد. هواپیماهای متعلوق بوه نیوروی هووایی ایوران، منواطق ترکهوای        

و نواجی اوکوای    قشقایی را بمباران کردند. جمال حسنی تارای سفیر کبیر ترکیه در تهوران 

 وابسته نظامی سفارت ترکیه، از قتل عام ترکهای قشقایی جلوگیری به عمل اوردند.

 در خاطرات خود این واقعه را چنین تعریف میکند:  جمال حسنی تارای

به سفیر انگلستان، پیشنهاد دادم که به جای نابود کردن این عشیرت، با توافوق  "

را به ترکیه انتقال دهیم. سفیر انگلستان گفت کوه   حکومت ایران، میتوانیم عشیرت مذکور

ترکیه این مورد را رسما اعالم کنند تا ما نیز قبول کنیم. البته اعوالم آموادگی غیور منتظوره      

"وزیر امور خارجه ترکیه در این زمینه، سفیر انگلسوتان را عصوبانی نموود.   
در آن روزهوا    11

شوقایی را محاصوره کورده بوود، ژنورال      فرماندهی نیروهای مسلح ایران را که ترکهوای ق 

                                                        
، آنکتارا  56، فرهنتگ تترک، شتماره    "قشقاییها و نقششتان درحیتات سیاستی ایتران    "ج. اورهونلو،   9

، عطتار، صتفحه   93، صتفحه  1999، ر. گروست، بیداری آستیا، س. گتوم ؛ آنکتارا    615، صفحه 1967

 .334 – 333، 30، عطار صفحه 109

شتماره    "، اخزار داخلی و خارجی"ترکهای قشقایی"، ر. شاشیحسین اوغلو، 618اورهونلو، صفحه   10

عناصتتر ستتنتی و فرهنگتتی در  "،یشتتیل بورستتا، 30، عطتتار صتتفحه 17، صتتفحه 1982، استتتانزول 33

 87 – 86، صفحه 1988، آنکارا 26/305، فرهنگ ترک، "قشقاییها

آوریتل   18جمهوریتت، نست ه بته تتاری      ، روزنامته  "مسائل قشتقاییها و امتور درهت    "ج. ه. تارای،   11

،  "The Origins of U.S. Support for an Autocratic Iran "، ح. الجتتوردی، 1963

International Journal of Middle East Studies  ،15/2 225، صفحه 1983، لندن. 
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جهانبانی بر عهده داشت. با تالشهای جمال حسنی تارای سفیر ترکیه، حکومت ایران، بوه  

 ژنرال جهانبانی دستور داد که مسئله را از طرق صلح آمیز حل و فصل نماید.

دو روز بعد از این دسوتوری کوه بوه    "تارای در ادامه خاطرات خود چنین مینویسد: 

جهانبانی داده شده بود، گفته شد که خسروخان بورادر ناصور خوان رهبور قشوقاییها       ژنرال

میخواهد به جای سفارت، در نقطه دیگری مالقات داشته باشد و در این چهوارچوب نواجی   

کیلومتری تهران، با خسرو  15اوکای وابسته نظامی سفارت ترکیه، در ساختمانی به فاصله 

ان ترک با چشمانی گریان و ترکوی سولیس خوود ارهوار     قشقایی مالقات نمود. این قهرم

داشت که پدرمان برای اولین بار است که با برادران خود عالقمند میگوردد. از ایون نظور از    

شما سپاسگذاریم. ژنرال جهانبانی همه چیز را به من تعریف کرد و مرا با هوایپما به اینجوام  

م. به وی گفتیم که جاسوسهای آلموانی را  نتقل نمود. من برای گرفتن اوامر شما اینجا هست

به انگلیسها تحویل دهید و کلیه خواسته های انگلیستها را به جای آورید. ولوی خسوروخان   

بی آنکه تردیدی نشان بدهد، ارهار داشت آنهایی که به ما پناهنده میشوند، حتوی اگور بوه    

اسوت. موا بودون    قیمت جانمان هم باشد، تحویل نمیدهیم زیرا این نواموس عشویرت موا    

مذاکره با سالمندترین مادر عشیرتمان نمیتوانیم کاری انجام دهیم. وقتی به تهران آمود، از  

پاشای ترک هر چه بگوید، آن را انجام "او پرسیدم که مادر سالمندش چه گفته است، گفت 

ند بدین و باالخره آلمانیها را تحویل نداده، فقط از آنها خواستیم که مرزها را ترک نمای "بده

این وقایع که بسیاری از ترکهوا   12ترک قشقایی از مرگ نجات یافت. 160الی  150ترتیب 

 از آن اطالعای ندارند، خود یک سندی است که از آن بایستی درس عبرت گرفت.

موضوع تاسیس یک دبیرستان ترک در تهران مطرح گردید. ولوی   1943در سال 

تباهات بزرگی مرتکب شده بود، بوا اعوالم   حسن علی یوجل وزیر آموزش ملی وقت که اش

اینکه بودجه کافی برای این کار نداریم، متاسفانه این فرصت مهم را از دسوت داد. در بهوار   

ترکهای قشقایی به دنبال استمالک اراضی آنها از سوی رضا شواه، دسوت بوه     1943سال 

ان مجبوور بوه   قلعه سمیرم را به دست گرفتند. حکوموت ایور   1943شورش زده و در ژوئن 

دست بوسیِ مچی که نتوانسته بود خم کند، گردید. و به موجب توافوق حاصوله، ترکهوای    

 قشقایی به ییالقهای خود بازگشتند.

در آذربایجان جنوبی به رهبری ترکی به نام سید جعفر پیشوه وری   1945در سال 

اشوتند، جنوبش   با حمایت شوروری علیه امپریالیزم فارس که قصد اسمیله کردن ترکها را د

بزرگی آغاز گردید و با اتحاد حزب خلق ایران با حزب دموکراتیک آذربایجوان در سوپتامبر   

، جمهووری  1945دسوامبر سوال    12و انتخاب جعفر پیشه وری به رهبری ان،  1945سال 

                                                        
آوریتل   19 ، روزنامته جمهوریتت، نست ه بته تتاری      "مسئله قشتقاییها و امتور درهت    "ج. ه. تارای،   12

1963 
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بدین ترتیب دراین جمهوری زبا ن ترکوی   13دموکراتیک آذربایجان جنوبی تاسیس یافت.

زبان رسمی شده، مدارس ترک زبان آغاز به فعالیت کرد. مرکز کلیه این نوو آوریهوا، تبریوز    

بود. در مرکز سازمان ملل وقت، چون در تاسیس این دولت جدید روسیه کمونیست نقشوی  

انجوا م گرفوت.    داشت، مابین امریکا که از شاه ایران حمایت میکورد و روسویه، مناقشواتی   

درست یک سال بعد از این تاریخ، حکومت ایران ضمن همکاری با روسیه شوروی، دولوت  

جدید آذربایجان جنوبی را سرکوب نموده و دهها هزار نفر را به هالکت رساند. گفته میشود 

هزار نفر بوه قتول    40که در خالل قتل عام ترکهای آذربایجان جنوبی توسط ارتش فارس، 

زاران تن نیز مجبور به فرار به شمال گردیدنود. میرجعفور پیشوه وری از مسوکو     رسیده و ه

توسوط   1947تقاضای پناهندگی کرد و مجبور به اقامت دائم در باکو شد و باالخره به سال 

، سازمان امنیت اتحواد جمواهیر شووروی، بوه قتول      KGBیک ارمنی با تعلیمات و دستور 

جدید ترک، روسیه شوروی نقش مهموی داشوت.   رسید. در تاسیس و نابودی این حکومت 

 روسیه شوروی از ترکها علیه ایران و از ایران علیه ترکها به خوبی استفاده نمود. 

ترکهای قشقایی بعد از این تاریخ با حزب کمونیست توده ایران، مبوارزه کردنود و   

بوه   1946عشایر ترک جهت جلوگیری از تاثیر حزب توده بر روی ترکها، در سپتامبر سوال  

رهبری ناصرخان گرد هم امده و در بیست و سوم سپتامبر همین سال اخطوار شودیدی بوه    

حکومت و شاه ایران دادند. در این اخطار نامه گفته میشد که وزرای منسوب به حزب تووده  

بایستی از حکومت برکنار گردیده به ایالتهای جنوبی خودمختاری داده شوده و نماینودگان   

فزایش یابد. عشایر مذکور برای تحقق مفاد این اخطار نامه، به حکوموت  عشایر در مجلس ا

ساعت فرصت شناختند. حکومت ایران در پی مذاکرات ناصر خوان و زاهودی فرمانوده     24

 14نظامی منطقه در شیراز، بسیاری از خواسته های مذکور را قبول نمود. 

ایران، نخسوتین  گفته می شود که این شورش ترکهای قشقایی، در تاریخ معاصر 

مقاومت آنتی کمونیست محسوب میگردد. خسرو خان، برادر ناصر خان به عنوان نماینوده  

ترکهای قشقایی، وارد مجلس ایران شد. ترکهوای قشوقایی کوه در زموان دکتور مصودق       

نخست وزیر وقت، حقوق بسیاری کسب کردند ولی بوه علوت از دسوت دادن ایون حقووق      

مقام نخست وزیری، دست به شورش زدند. علت برکنواری  مکتسبه در پی برکناری وی از 

مصدق که خود ترک تبار بوده و با شونیزم فارس مبارزه میکرد، ملی کردن نفت ایران بوود.  

در آن تاریخ که محمد رضا پهلوی مجبور به ترک ایران شده بود، طی کودتوایی بوه ایوران    

                                                        
 287 - 284، 113عطار، صفحه   13

 301، عطار صفحه 231، الجوردی صفحه 26، شاشی حسین اوغلو، صفحه 618اورهونلو، صفحه   14

 11-10مزارزه آزادی ترکهای آذربایجان جنوبی، صفحه ،304 –
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های نظامی ایران در حال آماده نیرو 15بازگشته و مصدق از مقام نخست وزیری برکنار شد.

باش بود و درست هنگامی که نیروهای قشقایی آماده مبارزه با نیروهای ارتوش میشودند،   

در آن تاریخ ناصر خوان بوا احتموال اینکوه      16شاه از خسرو خان خواستار ترک ایران گردید.

را  درگیری با ارتش حکومت مرکزی میتواند به نفع حزب توده باشود، توافوق بوا حکوموت    

 قبول نمود.

در خالل اجرای اصالحات ارضی، ترکهای قشوقایی کوه اراضوی     1962در سال 

جنگنده هواپیمای ایران منواطق  8خود را از دست داده بودند، مجددا دست به شورش زدند. 

ترکهای قشقایی را بمباران کرد. فرمانده ژاندرامری ایران، جهوت بررسوی منطقوه، عوازم     

ت فارس از حکومت خواستار تقویت نیروهای منطقه شود. فرزنودان   شیراز شد. فرمانده ایال

قهرمان ترک در منطقه، با تفنگهای از سرپرکن، دوهواپیمای ایران را سرنگون کردند. شاه 

که احساس کرد نمیتواند مانع این شورش گردد، دستور اعودام بسویاری از رهبوران تورک     

ی سوعی در ممانعوت از ایون اعودامها     منجمله خسروخان گردید. بسیاری از ترکهای قشقای

کرده و حتی سوء قصدهایی نیز انجام دادند ولی کواری از دستشوان بور نیامود. ترکیوه نیوز       

متاسفانه نتوانست به این حادثه وحشت انگیوز علیوه بورادران تورک در آن سووی مرزهوا،       

 دست به شوورش  1966و ترکهای قشقایی، برای آخرین بار در سال  17واکنشی نشان دهد

 زدند.

در قووم از سوووی آیووت اهلل خمینووی  1963، در سووال 1962بعوود از شووورش سووال 

تظاهراتی آغاز گردید که بسیاری از سردمداران ایون تظواهرات دسوتگیر و اعودام شودند.      

خمینی با وساطت آیت اهلل سید کارم شریعتمداری از مرگ نجات یافته و به ترکیوه تبعیود   

 18گردید.

به ترکهای آذربایجان در  1936ضرورت دارد، تا سال  در این مقوله ذکر یک نکته

، بوه ترکهوا آذربایجوانی و بوه زبوان      1937ایران، ترک و یا تاتار گفته میشد ولی بعد از سال 

ترکی هم زبان آذربایجانی گفته شد. علی رغم این ترکهای ایوران کوه قهرمانوان زیوادی     

ترکهای آذربایجان بورای اولوین بوار در    ارمغان کردند، به مبارزات خود همواره ادامه دادند. 

نیز که رژیم  1979اقدام به انتشار روزنامه به زبان ترکی نمودند. ترکها در سال  1978سال 

شاه در ایران سقوط کرد، در صفوف اول قرار داشتند. در پی موفقیت رژیوم خمینوی، تهیوه    

                                                        
ود و مصتدق تتا   به جای دکتر مصدق، با تالشهای ایاالت متحده امریکا، ژنرال زاهدی انت اب شده ب  15

که درگذشت، تحت نظارت و در تزعید بود.چند سال پس از برکناری مصدق از مقامش، ماه  1967سال 

، ترکیه، عراق، ایران و پاکستان، پیمان بغداد را تاسیس کردند. ولی با جدا شتدن  1955نوامزر سال 

نمودند. بزینید، صفحه را وارد میدان  CENTO، اعضا، 1959عراق از این سازمان ظاهرساز، در سال 

123-124 

 30، عطار، صفحه 122-118، عطار، صفحه 620اورهونلو، صفحه   16

 1963مارس  8روزنامه جمهوریت، نس ه به تاری   17

 139 - 131عطار، صفحه   18
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ایران حواکم خواهود    قانون اساسی جدید و تصویب آن نشان میداد که دیکتاتور جدیدی بر

شد. حزب خلق مسلمان ترکهای آذربایجان و رهبر ان آیت اهلل سید کوارم شوریعتمداری،   

 بر علیه این حرکت دست به قیام زدند. 

حزب خلق مسلمان و آیت اهلل شریعتمداری طرفدار داده شدن حقووق بیشوتر بوه    

تسونن و علویهوا،   ترکهای آذربایجان جنوبی بود. وی میگفت کتاب مقدس شیعیان، اهول  

یکی است و نبایستی تفاوت مذهب اتحواد آنوان را بور هوم زنود. همبسوتگی کشوورهای        

اسالمی، توانمندی آنان در قبال جهان غیر مسولم را افوزایش خواهود داد. در دنیوا عالقوه      

بسیاری نسبت به ترکها وجود دارد. مردم ایران برای رهایی از دیکتاتور، علیه شواه قیاموت   

یخواهند به روزهای دیکتاتوری قدیم بازگردند. در صورتی کوه کشوور در حوال    کردند و نم

بازگشت به دوره دیکتاتوری میباشد. خانه آیت اهلل شوریعتمداری در ششوم دسوامبر سوال     

 اشغال شد و این نیز موجب وقوع حوادث بزرگی در ایران گردید.  1979

م به خیابانهای ریختند و در پی اشغال خانه آیت اهلل شریعتمداری، ترکهای شهر ق

آغاز به مبارزه با طرفداران خمینی نمودند. ایون تظواهرات بوه شوهر تبریوز سورایت کورد.        

نیروهای خمینی از آیت اهلل شریعتمداری خواستار قطع رابطه خود با حزب خلوق مسولمان   

ی شد ولی با پاسخ منفی شدید شریعتمداری روبرو شدند. ترکها ادارات دولتی و سواختمانها 

رادیو و تلویزیون و اداره پست را به تصرف خود درآوردند و خواستار تغییر قانون اساسوی در  

راستای خواسته های شریعتمداری شدند ولی به دنبال تهدید دولت مرکوزی در رابطوه بوا    

اینکه با هواپیما بمباران خواهند شد و با کمک تروریستهای فلسطینی که به تبریوز انتقوال   

یروهای حکومت مرکزی تظاهرات تبریز را سرکوب کرد و هوزاران نفور را بوه    داده شدند، ن

شواید آیوت اهلل سوید کوارم      19قتل رسانید. در این حادثه، صدها نفر نیوز دسوتگیر شودند.   

شریعتمداری نخواست جنگ داخلی به وقوع بپیوندد و مانع خونریزی بیشتر گردید ولی آیا 

 ست. این اشتباه بود یا نه، خود قابل بحث ا

، ژنرال مختار قره باغ کوه ترکهوای آذربایجوان جنووبی را در     1980در ژوئن سال 

اطراف حزب مساوات جمع نمود، ابراز داشت که برای حفظ تمامیت ارضی ایران، بایود بوه   

ترکهای آذربایجان مختاریت داد و سپس نیز ایران با عراق وارد جنگ شده است. به همین 

نیوز، شوریعتمداری    1982، به پایان رسید. ماه آوریول سوال   دلیل یک جنبش، پیش از آغاز

دستگیر شد و با شکنجه، وادار شد تا جاسوسی بورای امریکوا را بپوذیرد. در نهایوت، وی در     

اعالم اسوتقالل   1991ولی سال  20درگذشت. 1986مارس  3حالی که تحت نظر بود، روز 

                                                        
، سنت، "آذربایجان از دستهای ترک"، آ. کاراجا، 1979دسامزر  2روزنامه ترجمان، نس ه به تاری   19

، مزتارزه آزادی ترکهتای آذربایجتان    320، 311، عطتار، صتفحه   59، صتفحه  1983آنکارا ، 143شماره 

 41-15، صفحه 2014، ب. شاهد، شریعتمداری، آنکارا 13-12جنوبی... صفحه 

 151 – 150عطار، صفحه  20
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احساسوات ملوی گرایانوه    آذربایجان شمالی از اتحاد جمواهیر شووروی، موجوب افوزایش     

جنوبیان شده است. شمال و جنووب، در اصول ایوده آلیسوتهای آذربایجوان متحود، بورای        

یکپارچه نمودن خاکهای این کشور تقسیم شده، تالش کردند. ابوالفضل الچی بیگ ملوی  

گرای ترک بزرگ، ابراز داشت که تمامیت ارضی ایران را به رسومیت نمیشناسود، او بیوان    

کشور جوامع مختلف را همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق، به زور زیور یوک   نمود که این 

سقف جمع کرده بخش اعظم کشور را ترکها تشکیل داده و شمال وجنوب، بوه طوور قطوع    

یکی خواهند شد. البته که جمهوری اسالمی ایران نیز در این میان بیکار ننشست. از لحظه 

ر و رژیوم، احسواس تهدیود کورد، آغواز بوه       ای که علیه تمامیت ملی خود، خاکهوای کشوو  

همکاری با ارمنستان و روسیه نمووده و موفوق شود توا موجوب شکسوت حکوموت ملوی         

اذربایجان شمالی در مقابل ارمنستان گردد. سپس نیز با دور شدن حکومت ملی آذربایجان 

 شمالی از راس دولت، سرعت فعالیتهای اتحاد شمال و جنوب، کاهش یافت.

ای که علیه رژیم فعلی ایوران انجوام میگوردد، از سووی ترکهوا اداره      اکثر مبارزه 

میشود. حکومت فارس ایران، ترکهای اذربایجان و دیگر ترکمنها را به عنوان خطری علیه 

خود محسوب میکند. امروز تنها چیزی که ایران را یکپارچه نگاه میدارد، اعتقاد بوه موذهب   

گرایانه به شکلی عمیقتر احساس میگردد که به شیعه میباشد. ولی گاهی اوقات، حس ملی 

، تصمیم حکومت ایران در جهت تغییر نوام اسوتان آذربایجوان    1992عنوان مثال، در سال 

شرقی، از سوی مالهای ترک آذربایجان که از صادقترین مالهای رژیوم اسوالمی ایوران    

 بودند، نیز مورد واکنش قرار گرفت.

ده، خاکهای وطن برادر، به هر بهایی که به شکلی واضح مشخص است که در آین

باشد، به آزادی اش دست خواهد یافت. هم اکنون گرچوه ترکهوا در ایوران شوورش بوه پوا       

نمیکنند، ولی نمیتوان تالشهای اندکی که گواهی اوقوات انجوام میشوود را پنهوان کورد.       

ق و واضحترین مثال  این مورد دکترمحمد علی چهرگانی که در هور مکوان و زموانی حقوو    

آزادیهای ترکهایی که در ایران زندگی میکنند را به زبان می آورد، میباشد. دکتر چهرگوانی  

نامزد شد. در اعالمیه انتخابات، به شکلی واضح به دلیل  1996در انتخابات مجلس به سال 

ملی گرایی ترک، تالش برای گرفتن حق و حقوق ترکها، تحت فشار قرار گرفته، دسوتگیر  

ه طبق معمول، حکومتهای ترک که به آب و صابون دست نمیزنند، در برابور  متاسفان 21شد.

 این امر نیز سکوت کردند.

بوه بعود، نقوش مووثری در کول       21در نتیجه، ایاالت متحده امریکا از اوایل قرن 

خاورمیانه، قفقاز، حوزه  دریای سیاه و ترکستان بازی نمود. در همین راستا هودفش تبودیل   

                                                        
، ترجمته: ی. خاطتب اوغلتو،    "نجات جمهوریت آذربایجتان: تتاریرش بتر آذریهتای ایتران     "ب. شافر،   21

 276 - 268، صفحه 2002هارل  جمهوریتهای ترک در دهمین سالگرد استقاللشان، 
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حت کنترل خودش بود. همانگونه که میدانیم، ایران یکی از کشورهایی ایران به کشوری ت

است که در مرکز کریدور انرژی شرق به غرب میباشد و به طور قطع به عنوان کشوری کوه  

باید در مقابل امریکا گردن خم نماید تصور میشود. به همین دلیل مدتی طوالنی است کوه  

در این روزها که سناریوی خاورمیانوه بوزرگ بوه    میان این دو کشور جنگی سرد ادامه دارد. 

مورد اجرا گذاشته شده و در پی عراق، سوریه به میدان درگیوری تبودیل گردیوده، ایواالت     

متحده امریکا به صراحت نشان میدهد که ایران با تجزیه بایستی به صورت دولتوی تحوت   

و سووریه، بورای    کنترل این کشور درآید و ترکیه بایستی همانند مسئله کرکووک، موصول  

اینکه از معرکه به دور نماند، بایستی به طور قاطع عمل کرده و راهوی پیودا نمایود. امریکوا     

همانند استفاده از کردها در عراق و سوریه، در صدد استفاده از ترکهای ایران کوه بیشوترین   

سیاسی، قشر این کشور را تشکیل میدهند، بر خواهد امد. زیرا ترکهای ایران در زمینه های 

نظامی و اقتصادی، پیشروی دیگر اقشار هستند. ترکیه که تاریخ جدیود نشوان داده اسوت،    

نبایستی به امریکا اعتماد نماید، بایستی برای حفظ حقوق هم نواادان خوود و جلووگیری از    

 یک حادثه مهاجرت بزرگ از خاکهای ایران به سوی این کشور تدابیر الزمه را اتخاذ نماید.
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 فعالیتهای سیاسی آنان در دوره مشروطه 

 (1912-1906  ) 

 
 

22جالل متینپروفسور دکتر
 

 

 

 خالصه:

روابط ایران و ترکیه ابعاد گسترده ای داشته است. در چهوارچوب ایون ابعواد و در    

طول قرن نوزدهم تا بیستم، حضورایرانیان در خاکهای عثمانی بوه دالیول مختلوف و نیوز     

فعالیتهای مخالف آنان بعنوان عامل موثر در تغییرات سیاسی ایران، از موضوعاتی است که 

آثار و نوشته های ترک نیز جای گرفته است. الزم بذکراسوت  همواره جلب دقت نموده و در 

که مسایل مربوط به این موضوع اثرات بسیار چشمگیری در تواریخ معاصور ایوران داشوته     
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است. جنبش قانون اساسوی در ایوران بوا هودف جلووگیری از سوقوط ملوت و دولوت و در         

انی و مشوروطیت اول  جستجوی تغییرات سیاسی، با الهام از قانون اساسی، تنظیمات عثمو 

در عثمانی، مهمترین اهداف روشنفکران سیاسی ایران را تعیین کرده بوود. توالش بورای    

داشتن یک قانون اساسی که ازاواسط قرن نوزدهم شروع شده بود، باعوث وقووع انقوالب    

شد. بررسی جنبه عثمانی این جرکت سیاسی یعنی روشونفکران   1906مشروطیت درسال 

ی عثمانی و فعالیتهای بیدارگرایانوه سیاسوی آنوان و نقوش مووثر ایون       ایرانی مقیم خاکها

فعالیتها  در برقراری مشروطیت، نشاندهنده بعدی متفاوت از روابط ایران و ترکیه می باشد. 

در این مقاله بدون پرداختن به رقابتهای سیاسی، تالش برای تسلط بر منطقوه، جودالهای   

فرهنگی بین دو کشور، به بررسی بعد دیگوری از   شیعه و سنی گری و ادعاهای برتری های

 . شود می پرداخته ایران –روابط ترکیه 

ایرانیان ساکن در خاکهای عثموانی، جنوبش قوانون اساسوی،     : کلمات کلیدی

 انجمن، ژون ترک، مشروطیت، روزنامه اختر، سعادت ایرانیان.

 

 مقدمه:

ختلفی به خود گرفته است. ترکیه از ایام قدیم تا کنون صورتهای م -روابط ایران 

چگونگی این روابط را اکثرا برخوردهای نظامی مشخص کرده و بدسوت آوردن حاکمیوت   

قومی، دینی و سیاسی، سبب بروز جنگهای خانمانسوزی بین آنها شده است. با شروع قرن 

نوزدهم اگر ازچند برخورد کوچک نظامی صرفنظر کنیم، روابوط ایوران و ترکیوه بور حوول      

ظیر حل مشکالت مرزی، تجدید روابط تجاری، کنترل درگیری های موذهبی و  مسایلی ن

فرهنگی چرخیده است. با شوروع قورن نووزدهم و بوا قورار       -احیای مجدد روابط اجتماعی

گرفتن هر دو کشور تحت تهدید امپریالیسم غرب، درگیری های گسترده نظوامی بوین دو   

ینی و قومی بوه کنوار گذاشوته شوده و     کشور به خودی خود از میان رفته و حساسیت های د

تالش برای صلح و همکاری جایگزین آن شد. یکی از عوامل مهم مووثر درایون وضوعیت    

این بود که این  دو کشور در حالی وارد قرن نوزدهم شودند کوه  فعالیتهوای تغییور طلبانوه و      

کورده   جستجوبرای یک رژیم سیاسی، آنها را  از لحاظ فرهنگی و سیاسی خسته و بی رموق 

 بود.

در تاریخ معاصر ایران و در طول قرن نوزدهم و بیستم حرکتهای زیادی با ماهیت 

( و 1906 -1912سیاسی به وقوع پیوسته یود. از میوان ایون حرکتهوا انقوالب مشوروطه )     

( با پیامدها و نتایج خود، تاثیرعمیقی در حافظه اجتماعی بور جوای   1979انقالب اسالمی )

در ایران اعوالم شود عمور درازی نداشوت،      1906طیتی که در سال گذاشت. با آنکه مشرو

مباحثات سیاسی پیرامون آن بعنوان یک  میراث سیاسی، تا به امروز ادامه دارد.  این مقالوه   
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عوامل و پیش زمینه های تاریخی عصر مشروطیت در ایران را مورد مطالعه قورار داده و در  

و رفرمیسوتهای ایوران، بور حضوور و     این چهارچوب ضومن بررسوی نقوش روشونفکران     

فعالیتهای آنان در خاکهای عثمانی تمرکز می کند. در این مقاله همچنین نگاهی خوواهیم  

داشت به نقش افکار و فعالیتهای روشفکران ایرانی مقیم استانبول در انقالب مشوروطیت  

در طوول   که انقالبی نشات گرفته از ایده آل های سیاسی رفرم های محقق شده در ایوران 

 قرن نوزدهم بود.

بطور خالصه می توان گفت که در این تحقیق  فعالیتها و حضور طبقه روشن فکر 

سیاسی ایران که به علل مختلوف در قورن نووزدهم و آغواز قورن بیسوتم مقویم خاکهوای         

امپراطوری عثمانی  بودند مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف ما بویش از اینکوه جسوتجوی    

عثمانی در تاریخ رفورم هوای ایوران باشود، نشوان دادن گسوترده نقوش        نقش وقایع عصر

 مخالفین سیاسی مقیم استانبول در انقالب مشروطیت است. 

 نگاهی به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران در قرن نوزدهم

حاکمیت  قاجار در ایران با تاجگذاری آقا محمود خوان قاجوار در تهوران در سوال       

از آقا محمود خوان، هفوت پادشواه،  بترتیوب فتحعلوی شواه،         میالدی آغاز شد. پس 1797

(، 1848-1896(، ناصووورالدین شووواه ) 1834-1848(، محمووود شووواه ) 1834-1797)

 -1925( و احمود شواه )  1907-1909( محمد علی شاه )18969-1907مظفرالدین شاه )

 ( به تخت نشستند. 1909

ون شوده و خانودان   از سوی رضا خان مازندرانی سرنگ 1925این سلسله  در سال 

 پهلوی به جای آن بر مسند قدرت قرار گرفت. 

دوره قاجار در تاریخ ایران بعنوان دوره استبداد، رواج کالهبرداری، فقز چشومگیر   

اجتماعی، ازدیاد مهاجرت های داخول و خوارج از کشوور، شکسوتهای نظوامی و افوزایش       

عصر رهور اولین حرکتهوای  اشتباهات سیاسی شناخته می شود. از سوی دیگر عصر قاجار 

جدی اجتماعی، افزایش تمایالت غرب گرایانه، پذیرش واسوتقبال روشونفکران از افکوار    

مدرن و سرایت این پذیرش به الیه های پایین تر اجتمواع و بواالخره  بعنووان دوره ای کوه     

سمبل تجدد طلبی و مباحثات روشنفکرانه در خصوص افکار و ایده های جدید است تلقوی  

شود. با وجود این سلسله قاجار یکی از نمونه های بارز دسپوتیزم غربی در قرن نووزدهم  می 

بوده و دوره قاجار نیز دوره ای است که در آن تجزیه اجتماعی در باالترین حد خود دیده می 

 23شود.

                                                        
23Ervand Abrahamian , “Oriental Despotism : The Case of Qajar Iran”, 

International Journal of Middle East Studies (IJMES) 5(1974), pp. 9 –21. 
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در طول قرن نوزدهم ایران پوس از صودها سوال شواهد از بوین رفوتن سواختار          

ان اجتماعی در چهارچوب روابوط تکوراری و شوکل گیوری     وتشکل های کم و بیش یکس

در ابتدای قرم نوزدهم قودرت و ثوروت    24مجدد آن با توجه به روابطش با دنیای خارج شد.

بصورت نامتعادلی بین طبقات اجتماعی پخش شده بود. در سالهای ابتدایی قورن نووزدهم   

ورت کووچ نشوینی   درصود بصو   25درصد در شوهرها و   20درصد جمعیت در روستاها و  55

در اوایل دوره قاجار، طبقه برتر جامعه را پادشاه و اطرافیان او و روسای  25زندگی می کردند.

عشایر بزرگ تشکیل موی دادنود. نقوش بختیواری هوا، کردهوا، افشوارها، قشوقایی هوا،          

قراگوزلوها و ترکمانهای ایران در سیاست داخلی این کشور را موی تووان بوا میوزان قووای      

می توانستند جمع آوری کنند، نشان داد. از اواسط قرن نوزدهم تالشهای قدرت   نظامی که

مرکزی برای تحکیم قدرت خود باعث کاهش تدریجی قدرت روسای عشوایر شوده و بور    

26حیطه تاثیر بروکراسی افزود. 
 

عالوه بر همه این گروه بندی های اجتماعی، ایران قرن نوزدهم از لجواظ موانوع   

ت های قومی و گوناگون دینی، بافتی پیچیده داشت. در حالیکه در مرکوز و  جغرافیایی، تفاو

جنوب غربی فارس زبانان اکثریت داشتند، درقسمتهای شمال و شرق زبوان اصولی، زبوان    

ترکی با دیالکتهای مختلفش بود. در جنوب و غرب نیز مردم به زبان عربی سخن می گفتند 

کردی، ارمنی و گرجی مورد استفاده قرار موی  در صورتیکه درغرب و شمال شرقی زبانهای 

تاثیر عمیق این موزاییک قومی در طول تواریخ موانع بوجوود آمودن یوک ملوت         27گرفت.

هموژن در ایران شده بود. آنچه که در چنین شرایطی تمامیت ارضی ایران را حفظ می کرد، 

ر ایرانی که تجلی فاکتور دین در چهارچوب شیعه گری بود که اکثریت را در بر می گرفت. د

در سال  "بابی گری "گاه آمیزش دین و دولت در سایه فلسفه امامی گری شیعه بود، رهور 

و  پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن،  منبع الهامی برای حرکتهوای تجودد    1844

  28گرا و تغییر طلب در نیمه دوم قرن نوزدهم گردید.

                                                        
24Ann K. S. Lambton, Qajar Persia, Austin, 1987, s. 33-85; Ahmad Seyf, 

“Commercialization of Agriculture: Production  and Trade of Opium in Persia, 

1850-1906 ”, IJMES, 16(1984),  pp.233- 234. 

25M. H. Malik, “Capitalism in Nineteenth Century Iran”, Middle Eastern Studies, 

vol .: 30, No.: 2(1994) ,s.69;  Lambton, age., s.210-211. 
 
26Nikki R. Kenddie, “The Iranian Power Structure and Social Change 1800-1969: 

An Overview”, IJMES, 2(1971), s.5. 
 
27 Abrahamian, agm, s.14-15. 
 
28 Hamid Algar, Religion and Stade in Iran, 1785-906, Berkeley, 1969, s. 137- 

151; Mangol Bayat, Iran’s First Revolution, Oxford, 991, s. 53-70; Juan R. I. Cole, 
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و داخلی،  تغییر مقدار و محور   لیدات سنتیدر اوایل قرن نوزدهم در ایران رکود تو

تجارت محلی به علل مختلف،  فقر تدریجی و کوچ بوه کشوورهای دیگور سوبب کواهش      

جمعیت شد. در طول قرن نوزدهم در جو بی اعتمادی ها و عدم وجود ارتباطات، در حالیکوه  

در بعضی نقاط قحطی و گرسنگی می توانست حکمفرما باشد، منطقه دیگر موی توانسوت   

فراوانی باشد.  تالش برای توسعه ارتباطات و حمول و نقول نتوانسوت خبررسوانی     غرق در 

های اجتماعی را افزایش دهد. روستاها و قصبه ها برای فرار از خواست های دولت مرکزی 

  29نظیر مالیات و خدمت سربازی، از جاده های اصلی فاصله می گرفتند. 

تاثیرات غرب و عکس العمول  اقتصادی در سایه  -تمام این ساختارهای اجتماعی

پادشاهان قاجار به این تاثیرات، دگرگونی هوای عمیقوی را تجربوه میکورد. در حالیکوه در      

بوه   1900این ساختارها قدرت های محلی بشمار موی آمدنود، در سوالهای     1800سالهای 

احوداث خطووط تلگوراف     30قدرت های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی تبدیل شدند. 

(، 1835زسازی راههای قدیمی و احداث راههای جدیود، انتشوار روزناموه هوا)    (، با1859)

و باالخره آسانتر شدن اطالع رسانی باعوث کوتواهتر    1870تاسیس سیستم پستی در دهه 

31شدن مسافت های بین شهری و بوجود آمدن یک شبکه ارتباطی جید و سریع شده بود. 
 

نی، باعوث انتگراسویون بازارهوای    انتگراسیون ایران در اقتصاد کاپیتالیستی جها

محلی دراقتصاد ایران شده بود. واردات کاالهای تولیودی سوبب رونوق گورفتن تجوارت      

داخلی شده، صادرات محصوالت کشاورزی خصوصا پنبه، برنج، توتون و چرم سبب شروع 

ارزش گذاری بر روی محصوالت کشاورزی شد. هموه ایون مووارد تمواس و ارتبواط بوین       

سرازیر  32، روستاییان و صادرکنندگان و واسطه ها و تجار را  به ارمغان آورد. شهرها و کشور

شدن اجناس خارجی در مقادیر بزرگ خصوصا در زمینه منسوجات باعث تضوعیف صونایع   

در حال حاضور   33دستی داخلی شده و رقابت در بازارها را به رویکردی خصمانه مبدل نمود.

                                                                                                       
“Iranian Milenarianism and Democratic Tought in the 19th Century, IJMES, 

24(1992), s.1-23; Ahmet Ağaoğlu, İran İnkılabı, Ankara, 1941, s. 63-70.   

29Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton, 1982, s.34-

35 

30Lambton, age., s.195-223.  

31 Hafez Farman Farmayan, “The Forces of Modernization in Nineteenth 

Century Iran: A Historcal Survey” , Conference on the beginnings of 
Modernization in the Middle East, 1968,s. 151.  

32 Hafez Farman Farmayan, “The Forces of Modernization in Nineteenth 

Century Iran: A Historcal Survey” , Conference on the beginnings of 
Modernization in the Middle East, 1968,s. 151.  

33Ahmad Seyf, “Forein Firms and Local Merchants in Nineteenth- Century Iran 

“, Middle Eastern Studies, Vol. 36, No.: 4(4 October 2000), s. 142-146.  
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د که هر گفتوه و عمول تواثیر گرفتوه از دنیوای غورب،       نیز در ایران گرایش بزرگی وجود دار

 امپریالیستی و بر علیه ایران تلقی شود.

  

 ظهور روشنفکران در ایران:

در نیمه دوم قرن نوزدهم اثرات غرب، رابطه فرسوده مابین دولت قاجار و مردم را 

هودف  از دو طریق تضعیف کرده بود. اولین مورد نفوذ اقتصادی غرب بوود. ایون نفووذ کوه     

امپریالیستی داشت اثرات بسیار منفی بر اقتصواد ایوران گذاشوت. دوموین طریوق اثورات       

مراکزآموزشی و انتشاراتی مدرن غربی بود که باعث بوجود آمدن نوع جدیودی از نگورش،   

 34هنر، نیاز و بخصوص روشن فکرانی حرفه ای از طبقه متوسط شد. 

وژی غرب، در مخالفت با محافظه این طبقه روشن فکر الهام گرفته از نفوذ ایدئول

کاری سیاسی و دیکتاتوری،  شروع به ترویج پایه هوا و اصوول ناسیونالیسوم، لیبرالیسوم و     

حتی سوسیالیسم نموده و برای معرفی مفاهیم برابری، آزادی و برادری تالش نمود. در این 

آریستوکرات دوره کلمات غربی زیادی مانند دسپوت، فئودال، پارلمان، سوسیال دمکرات، 

و غیره وارد فرهنگ لغات ایران شد. در کنار این لغات البته کلمات قدیمی هم بودند کوه بوا   

 "بوه   "مونارشوی "بوا معنوای    "اسوتبداد  "معانی جدید به کار رفتند. بعنووان مثوال کلموه    

 "از معنای جامعه دینی به معنای سکوالر آن و کلموه   "ملت "، کلمه "مونارشی استبدادی

این ها بعنووان اعتقوادات    35تغییر یافت.  "خلق"از معنای انسان به مفهوم سیاسی  "مردم

اصلی صنف روشنفکر، با ایده آل ها و اعتقادات شیعی طبقه متوسط همسوو شوده و باعوث    

 شد. 1906وقوع انقالب مشروطه در سال 

روشنفکران ایران برای داشتن ایرانی مدرن قوی و توسعه یافته، تحقق سه اصل 

و ملووی گرایووی. بسوویاری از  36ضووروری مووی دانسووتند: قووانون اساسووی، سکوالریسوومرا 

روشنفکران ایرانی خواستار دولتی با قانون اساسی، مجلس و سازمان یافته به مفهوم غربی 

 بودند. 

روابط رو به توسعه با غرب، اعزام دانشجو بوه خوارج از کشوور) کوه اعوزام اولوین       

، آوردن متخصصوین و اسوتادان غربوی، بواز شودن      37آغازشد(  1811دانشجویان از سال 

مدارس میسویونری در شوهرهای مهوم ایوران، مشوکالت امنیتوی واقتصوادی داخلوی و         

مهاجرت مردم به سرزمین های هم جوار قفقواز، هندوسوتان و خاکهوای عثموانی، باعوث      

                                                        
34 Bayat, age., s. 34-44. 
 
35 Abrahamian, age., s.50-51 

 .s. 62 ,همان مقاله 36
37 Farmayan, agm., 121-126. 
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 معرفی و ترویج افکار وعادات جدیدی در ایران شد. قسمتی از ایون عوادات جدیود نیزایوده    

هایی بود که پادشاهان قاجار در سفرهایشان به ممالک خارج دیده و سعی در پیواده کوردن   

آنها در ایران می کردند. دو مورد از این سفرها بازدید از سرزمین عثموانی را نیوز در بور موی     

بعنوان یکی از سفرهای چند منظوره و بزرگ، از عراق  1889گرفت. بعنوان مثال سفر سال 

ا گذشتن از استانبول به اروپا ادامه یافته و ورود به ایران از ارضروم نیز بعنووان  شروع شده و ب

مسیر برگشت انتخاب شده بود.  روشنفکران ایرانی علیرغم اینکه بابی گری حرکتی دینی 

بود، در خصوص اصول آن همانند برابری مردان و زنان و انسانها، مخالفت با تعودد ازدواج،  

فقرا، اعتقاد به دولت الئیک مبتنی بر قانون و مسواوات در برابور قوانون،    عدم اخذ مالیات از 

 مباحثات مهمی آغاز کرده بودند. 

در تالش برای ایجاد تغییرات اساسی در ایران  کوه بوا عبواس میورزا آغواز شود،        

 38دولتمردانی چون امیرکبیر، مشیرالدوله و ناصرالدین شاه نقش اساسی داشتند. 

حافظه حرکت روشنفکری ایران را روزنامه هوا، کتابهوا، درس هوا وطورح هوایی      

پرمی کند که افراد مدیر و روشنفکری چون حاجی بابا، میرزا جعفور، میورزا صوالح، خسورو     

میرزا، مصطفی خان افشار، سیف الملک، رضا قلی میرزا، فرهاد میرزا و آقاخان کرمانی کوه  

ه، هندوستان و عثموانی تحصویل نمووده و یوا مقوام      در کشورهای انگلیس، فرانسه، روسی

 39سفارت داشتند، اجرا نمودند. 

یکوی از تواثیر    40در این دوران ملکم خان بعنوان یک مدیر و روشنفکر مثبت گرا 

 "گذاران بر حرکت روشنفکری ایران محسوب میشود. ملکم خوان کوه فرصوت شوناخت     

در  "دفتور تنظیموات   "از آثوار خوود بنوام    عثمانی را از نزدیک پیدا کرد، در یکی  "تنظیمات

به معرفی  حکومت ایوده آل خودکوه مبتنوی بور      "اتحاد، عدالت و ترقی "چهارچوب شعار 

 41سیستم پارلمانی و بر اساس برتری حقوق و قوانین بود می پردازد. 

                                                        
 .s. 126- 132; Bayat, age., s.35-40; Algar, age, s.82-102 ve 184-204 ,همان مقاله 38

Mehmed Emin Resulzade, İran Türkleri, İstanbul, 1993, s.71-78. 
39 Mehmed Emin Resulzade, İran Türkleri, İstanbul, 1993, s.71-78. 

40 Algar, age., s. 185-193; Edward G. Browne, The Persian Revolution of 1905-

1909, London, 1966, s. 35- 42; Farmayan, age, s.136-139; Resulzade, age, s. 

74-75 
41 Rissaleha-yı Mirza Malkum Han Nizam üd-Devle, Tahran, 1381, s. 23-59. 

Melkum Han’ın görüşlerinin bir değerlendirmesi için Celal Metin, Emperyalist 
Çağda Modernleşme (Türk Modernleşmesi ve İran/1800-1941), Ankara, 2011, 

ss.137-147. 

. برای ارزیابی عقاید ملک  خان s. 23-59 ,1381رساله های میرزا ملک  خان نظام الدوله. تهران  

 جالل متین، مدرنیس  در عصر امپریالیست.

(. 1941-1800) مدرنیس  ترک و ایران  Ankara, 2011, ss.137-147 
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از روشنفکران دیگری است که با اعتقاد به قدرتمند کوردن   42جمال الدین افغانی

دنیای اسالم در مقابل غرب، از تاثیر گذاران بر حرکت روشنفکری ایران بوده هر چه بیشتر 

است. افغانی معتقد بود که برای رسیدن به تحول ذهنی که بتواند نقطوه تالقوی پیامهوای    

جهانی اسالم و اطالعات علمی عصر باشد باید تالش کرد.  افغانی که به ایوران، سورزمین   

برخی کشورهای اروپایی سفر کرده بود، نه تنهوا بوا پیوام     عثمانی، افغانستان، هندوستان و

های خود در مورد ایران بلکه با توصیه هایش بورای تموام عوالم اسوالم شوناخته میشوود.       

محمت پاشا، نامق کمال، علی سوآوی و ضویا پاشوا بعنووان روشونفکران دوره تنظیموات      

نفکران روسویتاثیر پذیرفتوه   عثمانی و علی آخوندوف و میرزا عبدالرحیم تبریزی که از روش

 43بودند، از دیگر نامهای تاثیر گذار بر حرکت روشنفکری در ایران بودند. 

و در هندوستان، عثمانی و اروپوا نیوز     200در طول قرن هجدهم در ایران بیش از  

نیز تیراژ روزنامه  1870به تعداد بسیار زیادی کتاب به زبان فارسی انتشار یافته بود. در دهه 

باال رفته بود: عالوه بر روزنامه های رسمی مانند وقایع اتفاقیه، روزنامه هوای قوانونی و    ها

 "در اسوتانبول،   "اختر "در لندن،  "قانون "در ایران،  "وطن "غیرقانونی دیگری همچون 

در قاهره، حرکت روشن فکری در ایران را زنده نگوه موی    "ثریا"در کلکته و  "حبل المتین

که به همت افغانی و شیخ عبدو منتشر می شد، در ایران نیز  "عروه الوثقی " داشت. روزنامه

 44همچو دیگر کشورهای اسالمی خوانندگان بسیار زیادی پیدا کرده بود.

با پیشرفت هایی چون رواج آموزش و پرورش مدرن، تاسیس دارالفنون، اسوتفاده  

پلویس و آغواز احوداث     از تلگراف، تغییرپوشش و لباس به سبک غربی، تاسیس تشکیالت

خطوط راه آهن، ایران نمایی از یک دولت مدرن بدست آورده بود. حرکتهای روشن فکری 

 و رفرم در ایران از قفقاز، دولت عثمانی و هندوستان تاثیر می گرفت. 

حبول  "درچهارچوب فعالیتهای ایرانیان مهاجر در هندوسوتان روزناموه ای بنوام    

بلیغ و اشاعه افکار رفرمیست و مودرن انتشوار آن از سووی    منتشر شده ولی بعلت ت "المتین

و پویش از اعوالن    6و  1905نظام حاکم بر ایران ممنوع شد. حبل المتوین کوه در سوالهای    

مشروطیت از پرخواننده ترین روزنامه ها بود، سخنگوی جناح مخالف در ایوران محسووب   

توقف انتشار روزنامه اختور آغواز    میشد. این روزنامه که انتشار آن تنها مدت کوتاهی قبل از

شده بود، بر خالف روزنامه اختر که مشوق انجام تغییرات به سوبک غربوی، اداره دولوت از    

                                                        
42 Afgani için Nikki Keddie, Cemaleddin Efgani –Siyasi Hayat-, İstanbul, 1997; 

Metin, ss.48-51. 

، متین 1997استانزول،  -حیات سیاسی -برای افغانی نیکی کدی، جمال الدین افغانی , ss.48-51 
43 Bayat, age., s. 79-81; daha fazla bilgi için Metin, ss.105-162. 

 .ss.105-162 ,برای اطالعات بیشتر متین 

 
44 Resulzade, age., s.75-78, 101-106 
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سوی افراد صادق و کارآمد برای رهایی آن از شورایط نامسواعد وقوت و ضورورت قبوول و      

 پذیرش مفهوم مدیریت  و اداره مملکت به سبک غربی بود، به صوورت مسوتقیم خواهوان   

در درخواستهای رفرم طلبانه این روزنامه   45تغیییر رژیم و برقراری حکومت مشروطه بود. 

 که از طرف هندوستان حمایت می شد، تاثیرات انگلیس نمایان بود. 

یکی دیگر از تاثیر گذارترین جریانات بر روی روشونفکران ایوران موردم منطقوه     

روشونفکران روسوی چوه از طریوق      قفقاز و بخصوص آذربایجان بود. ایوده هوا و تفکورات   

ترکهای آذربایجان و چه توسط کارگران مهاجر ایرانی به ایران موی رسوید. آذربایجوان در    

عین حال محل آشنایی روشنفکران ایرانی با تاثیرات عثمانی نیز بود. تجوارو روشونفکران   

 46آذربایجانی، روابط تجاری و فرهنگی گسترده ای با قلمرو عثمانی داشتند. 

این دوره بیداری سیاسی و فرهنگی  آذربایجان، همانگونه که ایوران را تحوت    در

تاثیر قرار داده بود، سبب بیداری هشیاری ملی در بین ترکهای آذربایجوان شوده و موجوب    

مطرح شدن خواستهای سیاسی آنان گشته بود. در حالیکه آذربایجان از لحاظ روشنگری و 

داشت، این تاثیرات  بعلت بیدار کردن حس هویت ملی روشنفکری تاثیرات مثبتی در ایران 

در ترکهای آذربایجان مخرب دیده می  شد چرا که باعث رهوور حرکتوی بور اسواس ملوی      

گرای ترکی میگردید که اتحاد سیاسی که صدها سال در سایه اعتقادات شیعه اداموه پیودا   

 47کرده بود را برهم میزد. 

 

 ایرانیان در امپراطوری عثمانی

برخوردهای تاریخی که از ابتدای قرن شانزدهم بین امپراطوری عثمانی و دولت 

قاجاردیده می شد، از ربع اول قرن نوزدهم جای خود را به درگیری های کوچک مرزی داده 

و موجب پیدایش یک جو صلح آمیز شد. علت این امر نتایج سنگین مشکالت حواکم بور دو   

 کشور بود. 

                                                        
45 Ağaoğlu, age., s.96. 
 
46 Hüseyin Baykara, İran İnkılabı ve azatlık Hareketleri, Ankara, 1978, s. 33-38; 

Bayat, age., s. 76-105; Resulzade, age., s77. 

 ,.s. 33-38; Bayat, age ,1978  -نزش های آزادی طلزانهو آنکاراحسین بایکال، انقالب ایران و ج

s. 76-105; Resulzade, age., s77. 

 
47 Tadeusz Swietochomski, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus 

Azerbaycan’ı,1905-1925, İstanbul, 1988, s. 97-118 

-s. 97 ,1988 - استانزول ، 1925-1905 –از جماعت مسلمان تا هویت ملی آذربایجان روسیه 

118 
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زا ولیعهد وقت، با توجه به شکست های سنگین در مقابل در این دوره، عباس میر

ارتش روسیه، با اعتقاد  به لزوم تشکیل یک ارتش بوه سوبک غربوی، دسوت بوه  اقودامات       

نوگرانه ای زد. عباس میرزا در اقدامی   کامال مشابه با سلطان سولیم سووم، بوه واحودهای     

48داد.  "نظام جدید"ارتشی جدیدی که تشکیل داده بود نام 
 

گرچه این اقدامات نوگرایانه عباس میرزا در آن زموان بوه موفقیوت نرسوید ولوی      

هیئوت   1811تا  1807زمینه ای پایدار برای نتایج آینده را پایه گذاری کرد. در بین سالهای 

های نظامی فرانسوی بازدید کننده از ایران اطالعات و تکنیک های مهم در زمینوه هوای   

جدیدترین سیستمهای جنگی و انواع توپها را بوه ارتوش ایوران     مختلف از جغرافیا گرفته تا

از سوی دیگر سالی است که اولین گوروه دانشوجویان ایرانوی     1811سال    49انتقال دادند. 

نیز گروه دیگری از دانشجویان ایرانی  1815عازم خارج از کشور)انگلستان( شدند.در سال 

و میرزا صالح، از راههای مختلف به امپراطوری عازم خارج شدند که از میان آنها میرزا جعفر 

در دوره سولیم سووم و محموود دوم     "تنظیموات   "و بالشخصه شاهد رفرم  50عثمانی آمده

 شدند. 

در ربع نخست قرن نوزدهم رقابت بین دول ایران و عثمانی به علت درگیوری بوا   

دو کشوور بوه    مسایل داخلی و تالش در جهت رفرم ها، به خودی خود کمتر شده بوود. هور  

خاطر اهمیتی که برای یکدیگر قایل بودند در انتصاب سفرای منتخب دقوت زیوادی بکوار    

در طول قرن نوزدهم و تا نیمه اول قرن بیستم قدرتهای خارجی نقش مهمی   51می بردند. 

در سیاست داخلی ایران داشته و تاثیر زیادی در تعیین خط مشی سیاست داخلی و خوارجی  

کردند. از این نقطه نظر سوفیران عثموانی نوزد پادشواهان ایرانوی ارزش و      این کشور بازی 

اعتبار خاصی داشته و در بین خارجیانی که روشنفکران ایرانوی بوا آنهوا در تمواس بودنود،      

ایون حقیقوت در دوره نخسوت     52وابستگان سوفارت عثموانی جایگواه ویواه ای داشوتند.     

( نشوان  1906از انقالب مشروطیت ) نگاهی به دوره پیش  53جمهوریت نیز دیده می شود.

                                                        
48 Algar, age., s.77. 
 
49 Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişimi, İstanbul,1999, s. 

13-14. 

 تولد و تحول ادبیات معاصر ایران ، استانزول
50 Farmanyan, agm., s. 118-127. 
51 Gökhan Çetinsaya, “Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşına Osmanlı- İran İlişkileri”, 

Kök Araştırmalar- Osmanlı Özel Sayısı, 2000, s.12-16. 

 شماره – ای ریشه تحقیقات و"روابط ایران و عثمانی از تنظیمات تا جنگ جهانی اول"گوک ان چتین سایا

  عثمانی ویژه
52 Aynı Makale, s. 16. 
53 Gökhan Çetinsaya, “Atatürk Dönemi Türkiye – İran İlişkileri”, Avrasya Dosyası-

İran Özel-, Cilt: 5, Sayı: 3 (Sonbahar 1999), s. 166-175. 
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می دهد روشنفکران، دولتمردان و عالمان دینی درمواردی به سفارت عثمانی پناهنده شده 

اند. بر اساس اطالعات ثبت شده در دفتر مجلس مبعوثان گاهی مدت زمان این پناه جویی 

دولت ایران سفیران عثمانی گهگاه  بین  54ها در سفارت عثمانی به چند سال رسیده است. 

 55و مخالفین میانجیگری کرده اند. 

، علوت  1823پس از پایان درگیریهای نظامی بوین ایوران و عثموانی در سوال      

اصلی اختالفات دو کشور را مسائل مرزی تشکیل موی داد. موذاکرات آغواز شوده در سوال      

عنووان  میرزا تقی خان امیرکبیور ب  56با معاهده ارضروم به پایان رسید. 1847در سال  1845

یکی از اعضای هیئت مذاکره که چهار سال نیوز در خاکهوای عثموانی اقاموت کورده بوود،       

تغییرات و نوآوری های دولت عثمانی در سیستم مالی، کابینوه، مجلوس شوورا، آمووزش و     

پرورش، بهداشت و قرنطینه و پست را دیده و مشاهدات خود را به کشورش انتقال داد. بواور  

یر بعنوان پیشگام بزرگ رفرم در ایران، حتی تغییراتی کوه در دولوت   بر این است که امیرکب

یکوی دیگور از    57عثمانی ندیده بود را نیز تحت تاثیر رفرم های دولت عثموانی انجوام داد.   

دولتمردان ایرانی بنام میرزا حسین خان سپهسواالر مشویرالدوله، بوه نماینودگی از طورف      

پس از بازگشوت بوه ایوران ریاسوت دولوت را       دولت ایران در دولت عثمانی حضور داشته و

شخصا به عهده گرفته و درپست های مختلف  وزارت  نیز انجام وریفه نمود. میرزا حسوین  

خان سالهای زیادی در پایتخت عثمانی گذرانده و در این مدت با سلطان عبدالعزیز، بعضی 

م پاشوا و مودحت پاشوا    مانند علی پاشا، فواد پاشا، محمود ندی "عثمانیان جوان"از اعضای 

رابطه دوستی برقرار کرده بود. میرزا حسین خان که جریانوات مشوروطه اول را از نزدیوک    

                                                                                                       
 جلد ایرانو ویژه – یورواسیا پرونده و"روابط با ایران -ترکیه در دوران آتاترک "گوک ان چتین سایا

3 شماره -5  
54 -i Mebusan Zabıt Cerideleri- I, Ankara, 1982, s, 1113-115. 
55 Algar, age., s.228. 
56 Erzurum Anlaşmasının metni ve sonuçları ve diğer anlaşmalar için Kaiyan Homi 

Kaikobad, The Shatt-al Arab Boundary Question, Oxford, 1988. 

 Kaiyan Homi Kaikobad, The Shatt-al Arabبرای معاهده ارضروم و دیگر معاهدات و نتایج آن  

Boundary Question, Oxford, 1988. 

 
57 Emiri Kebir, Osmanlı-İran ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkısı olacakken, 

yaptığı reformlardan rahatsız olanların entrikaları sonucu görevinden alınmış ve 

boğularak öldürülmüştür. Feridun Ademiyet, Amir-i Kabir va İran, 7. Çap, Tahran, 

1360; H. J. Lorentz, “ Iran’s Great Reformer of the Nineteenth Century Iran : An 

Analysis of Amir Kabir’s Reform”,  Iranian Studies, No: 4( 1971), s. 85-103; ayrıca 

Osmanlı etkisi için Metin, age, ss.112-118.  

عثمانی داشته باشد، با  -امیرکزیر در حالیکه می توانست سه  بزرگی در پیشرفت روابط ایران

دسیسه کسانی که از رفرم های او ناخشنود بودند از مقامش عزل شده و کشته شد.فریدون آدمیت، 

تهران 1360  امیرکزیر و ایران.چاپ هفت  
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دنبال می کرد، تغییراتی مشابه  با تغییرات جدید سیستم دادگستری حاکم در دولت عثمانی 

    58را در ایران اعمال کرد.

ای عثموانی اقاموت   در طول قرن نوزدهم همواره گروههایی ازایرانیان درخاکهو 

داشتند که یا به دالیل سیاسی و دینی به این کشور تبعید شده و یوا بطوور قاچواق وارد ایون     

کشور شده بودند. اما اکثریت ایرانیان مقیم کشور عثمانی را تجار آذربایجوانی االصول کوه    

 59برای هدفهای بازرگانی آمد و رفت می کردند تشکیل می دادند.

ان نیز کسانی بودند که برای آموزشهای دینی درمودارس  قسمت دیگری از ایرانی

واقع در مراکز مقدس اهل شیعه درعراق عثمانی سکونت گزیده بودند. در میان آندسوته از  

ایرانیان ساکن کشور عثمانی که  فعالیتهای مخالف داشتند، اکثریت با تبعید شودگان اهول   

زار ایرانوی در شوهرهای مختلوف    هو  25فرقه بابیت بود. در اواخر قورن نووزدهم در حودود    

امپراطوری عثمانی مانند استانبول، ازمیر، ارضروم، ترابوزون، عکوا، بغوداد، نجوف و شوام      

هایی که در پی قتل عام های بزرگ از ایران تبعید گردیدند، ابتدا بوه   "بابی "اقامت داشتند. 

و با  60مانی آشنا شده عراق و سپس به سوریه رانده شدند. این افراد در عکا با روشنفکران عث

برخی از اعتقادات بابی خصوصا ایده دولت الییک، آمووزش الئیوک و برابوری مورد و زن،     

روشنفکران عثمانی را تحت تاثیر قرار دادند. رهبران و پیشگامان بابی در عین حوال بعود از   

آنان در  رفرم تنظیمات با برخی از دولتمردان مشهور روابط نزدیک دوستانه برقرار کرده و با

 61مورد بسیاری از نقطه نظرات و اعتقادات خود به بحث و گفتگو نشسته بودند. 

می توان گفت در ربع آخر قرن نوزدهم تعداد زیادی از ایرانیان مخالف از استانبول 

گذشته و یا مدت زیادی در آن اقامت کردند. استانبول در طول زمان مرکز تجموع ایرانیوان   

اد زیادی از روشنفکران ایرانی به ترجمه آثوار ادبوی و علموی غربوی     روشنفکر شده بود. تعد

پرداخته و با حمایت مالی تجار آذربایجانی به انتشار آن پرداختند. چاپخانه تاسیس شوده در  

استانبول جایگاه ویاه ای در دنیای انتشارات آثار ادبی و علمی آندوره ایران را دارد. با وجوود  

سی درهندوستان تاسیس شد ولی مهمترین انتشوارات آن دوره در  اینکه اولین چاپخانه فار

                                                        
58 Feridun Ademiyet, Endişeha-yı Terakki va Hükümet-e Kanun, Asrı Sipehsalar, 

Tahran, 1351, ss. 142- 260; Farmanyan, agm.,s. 123-126; Algar, age., s. 169-

183; ayrıca Osmanlı etkisi için Metin, ss.121-125. 

انون، عصر سپهساالر. فریدون آدمیت، اندیشه های ترقی و حکومت ق  
59 Thierry Zarcone; “!905-1911 İran Devrimin ve İstanbul’daki İran Topluluğu 

İçin bir Kaynak”, Toplumbilim, Sayı: 1(Eylül 1992), s. 67; Bayat, age., s. 46-47. 

1992سپتامزر  1منزعی برای انقالب ایران و جامعه ایرانی در استانزول، اطالعات برای عموم، شماره   
60 Bereketzade İsmail Hakkı, Yadı Mazi, İstanbul, 1232, s. 105-111. 
61 Metin, age, özellikle dipnot 274; Osmanlı devlet adamlarını ve aydınları 

etkilediği iddiası için Juan R. I. Cole, Modernty and the Millennium, New York, 

1998, s.49-78;  



36 
 

از نیمووه دوم قوورن نوووزدهم بووه بعوود دو توون از مشووهورترین   62اسووتانبول انجووام گرفووت. 

روشنفکران ایرانی یعنی میرزا ملکم خان و فتحعلوی آخونودزاده را بوه کورات در زمانهوای      

ارمنی االصل، هوم بورای انجوام     مختلف در استانبول می بینیم. میرزا ملکم خان روشنفکر

وریفه و در حیطه کاری و هم در زمان تبعید سالهای زیادی در استانبول بسر برد. عالوه بور  

ملکم خان، جمال الدین افغانی نیز مدت زیادی در استانبول که گذرگاه اصلی بوین ایوران و   

آخونودزاده در یکوی از   اروپا بود اقامت کرده و به فعالیت پرداخته بود. ملکم خان و فتحعلوی  

مباحثات مهم روشنفکران عثمانی در مورد اصالح حروف عربی شرکت داشتند. آخوندزاده 

جزو کمیسیون اصالح بود و ملکم خان نیز پیشنهاد استفاده از حروف اصالح شده عربی بور  

 میرزا ملکم خان  63اساس پروژه خود را به این کمیسیون داد که مورد استقبال قرار نگرفت.

طرفدارغربی شودن  "بر روی روشنفکران ایرانی وعثمانی تاثیر گذاشته بود. ملکم خان که 

 "با این هدف دست به فعالیت های انتشواراتی زده بوود. روزناموه     "در همه ابعاد و زوایا بود

بعنوان یکی از پر خواننده ترین روزناموه هوا دراسوتانبول چواپ و تکثیور موی شود.         "اختر 

وشته ها و آثار چاپ شده ملکم خان چه در روزنامه اختور و چوه بعودها در    (. ن1877 -1896)

روزنامه قانون چاپ لندن، عالوه بر روشنفکران ایران، از سوی روشنفکران عثمانی نیوز بوا   

  64دقت خوانده می شد.

از دیگر روشنفکران ایرانی می توان به میرزا آقاخان کرمانی، حاجی میرزا حسون  

یخ احمد اشاره کرد که دراستانبول فعالیت های سیاسوی و فرهنگوی   خان، خبیرالملک و ش

می کردند. ایرانیان استانبول که اکثریت آنان را آذربایجانی های ایران تشکیل می دادنود،  

روابط خوبی با روشنفکران عثمانی و دولتمردان برقرارکرده بودند. درمیان این روشنفکران 

ترجیح ها و افکوارش اثورات عمیقوی روی روشونفکران      میرزا آقا خان کرمانی با نوشته ها،

کرمانی که روابط نزدیکی با ملکم خان و جمال الدین افغانی داشوت،   65ایرانی گذاشته بود.

ها و نظرات رادیکال خود، مورد خشم حاکمان ایران قرار داشوت.   "بابی"با نزدیکی خود به 

جموال الودین افغوان، شویخ احمود       ، ایران از دولت عثمانی خواستار استرداد1896در سال 

                                                        
62 Kanar, age., s. 47. 
 
63 Hamid Algar, “Malkum Han, Akhundzada and the Proposed Reform of the Arabic 

Alphabet “, Middle Eastern Studies, 5(1969), no: 2, s. 116-130; Resulzade, age., 

s.74. 
64 Algar, age., s. 184-204. 
65 Mirza Ağa Han Kirmani için Feridun Ademiyet, Endişeha-yı Mirza Ağa Han 

Kirmani, Tahran, 1357; Mongol Bayat Philipp, “The Consepts of Religion and 

Government in the Toght of Mirza Ağa Khan Kirmani, A Nineteenth- Century 

Persian Revolutionary”, İnternational Journal  of Middle East Studies, 5(1974), s. 

381-400; Metin, age, 151-157. 
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روحی و آقا خان کرمانی به جرم تشویق به سوقصد ناصرالدین شاه شد. بغیراز افغانی دو نفر 

دیگر به همراه خبیرالملک به ایران تحویل داده شده و سپس اعدام شدند. آقا خان کرموانی  

انی که با آثار اخالقی بسیاری از آثار خود را درکشور عثمانی نوشته و چاپ کرد. آقا خان کرم

و اجتماعی خود نقش مهمی در بیداری جامعه ایران داشوت، درمودت اقاموت در خاکهوای     

عثمانی نیز به همراه افغانی به حمایت از سیاست اتحاداسوالم عبدالحمیود دوم پرداختوه و    

بالشخصه برای متقاعد کردن روشنفکران مختلف دنیای اسوالم و علموای شویعه توالش     

  66کرده بود.زیادی صرف 

از ابتدای قرن شانزدهم، یکی از نمونه های مهمی کوه نشوانگر ماهیوت فراگیور     

اقدامات امپراطوری عثمانی در جهت تجرید یا کنترل ایران بود،  محودود کوردن تجوارت    

مرزی بود. این اقدام به سبب مداومت درگیریهای بین دو دولت تا اوایل قرن نوزدهم ادامه 

ط تجاری، تا حدی بر روابط فرهنگی نیز تاثیر گذاشته بوود. کواهش   داشت. محدودیت رواب

 -تاثیر فرهنگ فارسی در فرهنگ ترک بیشتر در آثار ادبی خود را نشان داد. ادبیات عثمانی

ترک مسیر تحول خود  را به طرز مختص به خود طی می کرد. البته تاثیر فارسی بر ادبیوات  

را می توان تا دوران جمهوریت مشاهده نمود. بدون ترک هیچگاه ازبین نرفته و رد پای آن 

 بورای  کوه  کسوانی  را نقوش  مهمترین وعثمانی ایران فرهنگی –شک در روابط اجتماعی 

 این که آنجا از البته. داشتند آمدند، می درعراق شیعیان مقدس اماکن به زیارت یا و تحصیل

 در. پرداخوت  نخوواهیم  آن به مقاله این در ندارد؛ زیادی ارتباط تحقیق این موضوع با مقوله

است که مجتهدین شیعه درعراق همیشه مهمترین حوامی تموامی    یادآوری به الزم اینجا

حرکتهای مخالف سیاسی در ایران بودند.این عالمان با فتواها و نقشی کوه در سوازماندهی   

 مردم داشتند، یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت مخالفین بودند. 

قرن نوزدهم، روابط تجاری ایران و عثمانی حتی اگور هیچگواه بوه سوطح     با آغاز 

مورد نظر نرسیده باشد،  افزایش قابل مالحظه ای نشان داد. بخصووص از نیموه دوم قورن    

 -نوزدهم در نتیجه اقدامات دول اروپوایی، پیشورفت قابول مالحظوه ای در روابوط ایوران      

برای رقابت با روسیه در نواحی شومالی   عثمانی دیده شد. درنتیجه تالشهای انگلستان که

ایران و ناحیه قفقاز از خاک عثمانی بعنوان یک پایگاه تجاری استفاده می کرد، بواالخره در  

ایون   67شهرهای عثمانی نزدیک به مرزهای ایران، تجارت رواج گرفته و حیات می یافت .

                                                        
66 Muhammedi İstilami, Bugünkü İran Edebiyatı Hakkında bir İnceleme, Ankara, 

1981, s. 49-51; Sultan Abdülhamit, Siyasi Hatıratım, 7. Baskı, İstanbul, 1999, 

s.133. 

1981یقی درباره ادبیات معاصر ایران، آنکارا محمد استعالمی، تحق  

 سلطان عزدالحمید، خاطرات سیاسی من. چاپ هفت .
67 Karadeniz ve Trabzon merkezli bu canlanma için Üner Turgay, “Trabzon”, 

Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri (1800-1914), İstanbul, 1994, s. 48 vd.; 
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وضعیت رابطه مستقیم با خواست ایران و روسیه برای استفاده از این شهرها بعنوان گذرگاه 

 1852 -1878و  1805 -1841تجوواری خووود دارد. در ایوون دوره بخصوووص در سووالهای  

موضع خصمانه روسها در مقابل ایران و عثمانی وتالش این کشور برای کنترل منطقه، آنرا 

اقتصادی دو کشوور را بطوور وسویعی      -ل کرده و روابط اجتماعیبه  یک میدان جنگ تبدی

تحت تاثیر قرار داده بود. این امر همچنین سبب شده بود تا مسیر راههای تجواری بسووی   

منطقه تجاری ایران به دالیل امنیتی تغییر کند. در نیمه دوم قرن نوزدهم از دیگور عوامول   

قحطوی و بیماریهوای واگیور ناشوی از بالیوای      تاثیر گذاربر روابط تجاری ایران و عثمانی، 

طبیعی در دو کشور بود. بعنوان مثال تجارت ابریشم که یکی از اقالم تجاری مهوم بوین دو   

بعلت شیوع یک بیماری واگیر و از بین رفتن کرم های ابریشوم در    1871کشوربود، درسال 

  68گیالن بعنوان منطقه اصلی تولید ابریشم، به نقطه رکود رسید.

بدالیل نامعلوم چنین بنظر می رسد که تجارعثمانی برای تجارت با ایران چندان 

ای نشان نمی دادند. درمقابل، این تمایل وعالقه بازرگانان ایرانی برای تجوارت بوا    عالقه

عثمانی بود که روابط تجاری دو کشور را زنده نگه می داشت. وجود کنسوولگری ترکیوه در   

یه، تهران، سلماس، رشت و مشهد نشانه ای از تاسیس کولوونی  شهر هایی مثل تبریز، اروم

های تجاری کوچک در شهر های ایران از سوی تجارعثمانی است. این در حالی بود که در 

شهرهای ارضروم، ترابزون، سامسون، آدانا، وان، دیار بکر، بغوداد، بصوره، حلوب، بورسوا،     

بول تعداد زیادی تجار ایرانی که اکثریوت  ازمیر، سالنیک، ادیرنه،  قاهره و خصوصا در استان

آنها را ترکهای آذربایجان و ارامنه تشکیل می دادند وجود داشتتند. الزم به ذکر اسوت کوه   

استانبول، بصره، ازمیر، سالنیک، ادیرنه و ترابوزون پول تجوارتی ایوران و اروپوا در کشوور       

اکثر آنها را تجار تشوکیل موی   در اواخر قرن نوزدهم جمعیت ایرانیانی که   69عثمانی بودند. 

                                                                                                       
Mübahat Kütükoğlu, “XIX. Yüzyılda Trabzon Ticareti”, I. Tarih Boyunca 
Karadeniz Bildirileri, Ekim 1986, Samsun,, 1988, ss. 97- 133. 

: ترابزون ، شهرهای بندری در Üner Turgayبرای این رواج و فعال بودن در کارا دنیز و ترابزون 

 کناره مدیترانه

 
68 İpek böceklerinin ölümüne yol açan salgın hastalık için Seyf, age., ss. 117- 

119.   

  ss. 117- 119 برای کسب اطالعات در مورد بیماری مسری بین کرمهای ابریش  صیف،
69 Johann Straus’un verdiği istatistikî bilgilere göre İran devletinin Osmanlı 

ülkesindeki resmî temsilciliklerin sayısı yüzün üzerinde ve hemen hemen tüm 
şehirlerde mevcuttur. “La présence diplomatique iranienne à Istanbul et dans 
les Provinces de l’Empire Ottoman (1848-1908), Les Iraniens d’Istanbul, Eds. 

Thierry Zarcone et Fariba Zarinebaf-Shasr, Paris&Teheran&Istanbul: Instıtut 
Français des Recherches en Iran/Instıtut Français d’Etudes Anatoliennes, 
1993, s. 28 vd.   

Johann Strausبر اساس داده های آماری  تعداد نمایندگی های رسمی ایران در خاک عثمانی بیش از  

و تقریزا در تمامی شهرها موجود بوده است .  100  
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دادند درخاکهای عثمانی افزایش قابل مالحظه ای پیدا کورد. علوت ایون افوزایش عوالوه      

برتجار، افرادی بودند که برای پیدا کردن کاریا ادامه تحصیل آمده یا به علل سیاسی تبعیود  

 شده بودند. 

هزارنفور ذکور    16خان ملک ساسانی بر اساس آمار کنسولگری، تعداد ایرانیان را 

هزار نفر درمناطقی بوه جزاسوتانبول بوه ثبوت رسویده بودنود. وی        11می کند از این تعداد 

همچنین بر مشکل بودن گورفتن شوهروندی عثموانی از طریوق ازدواج و کوشوش هوای       

کنسولگری برای رفع مشکالت عدیده وممنوعیت ها دراین پروسه تاکید می کند.با توجوه  

اکید ازدواج برای ایرانیان) به علت موضوع شیعه و سنی(  ترکهای به اینکه برغم ممنوعیت 

ازاین قانون)بعنوان بخشی از سیاسوت   "اتحاد و ترقی "آذربایجانی خصوصا در دوره اقتدار 

درصد( ایرانیان  70توران گرایی حزب اتحاد( مستثنی شدند و نیز با توجه به اینکه اکثریت )

ان بودند، بنظور موی رسود کوه آموار و ارقوام رسومی        در سرزمین عثمانی ترکهای آذربایج

در اصول آندسوته از ترکهوای آذربایجوان کوه از       70کنسولگری چندان دقیق نبوده اسوت.  

شهرهای شمال غربی ایران مانند تبریز، خوی، سلماس و شبستر وارد خاک عثموانی موی   

را که از سووی  خود "کاله ایرانی "شدند، با مردم کشور عثمانی براحتی عجین شده و حتی 

مردم عثمانی موضوع شوخی یا رنجیدگی می گردیود، کنوار گذاشوته و هماننود عثمانیوان      

 71لباس می پوشیدند.

با توجه به اینکه تعداد ایرانیانی که اکثرا اقامت های طوالنی داشتند، در استانبول 

نیوان در  هزار نفر و در اطراف نیز به همان تعوداد موی رسوید، تعوداد کول ایرا      20نزدیک به 

برخالف نمایندگی های رسمی  72هزار نفر تخمیمن زده می شد.  35کشورعثمانی بیش از 

                                                        
70 Han Melik Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İstanbul, Çap-e Devom, Tahran, 

1338(1959), ss. 93- 102. 
71 Sasani, s. 95. 
72 Birçok kaynak 1880’li yıllar itibariyle bu sayıyı yirmi yedi bin civarında 

vermektedir. Ancak 20. yüzyılın başına doğru İran’dan yurt dışına göç 

edenlerin sayısındaki büyük artış göz önüne alınırsa Osmanlı topraklarında da 
buna paralel artış olması gerekir. Ayrıca Osmanlı ülkesindeki İranlıların büyük 
çoğunluğunu Azerbaycan Türklerinin oluşturması; Osmanlı vatandaşlığına 
geçmekte istekli davrandıkları ve hatta birçoğunun Osmanlı devlet hizmetinde 
bulundukları gözden uzak tutulmamalıdır. Verilen rakamlar ise daha çok 
ticaret yapanları kapsamaktadır. Değişik nedenlerle gelenleri kapsadığı 
şüphelidir. Özellikle Irak’taki Şiî kutsal merkezlere eğitim için ziyarete gelenler 
ve Osmanlı-İran sınır bölgelerinde geçici ve sürekli iş ve ticaret için kalanların 
hesaba katılmadığı açıktır. İstanbul’daki İranlıların 1908’de kurdukları 

muhalif örgütlenmelerde esnafın ezici çoğunluk oluşturması iki sebeple; ya 
İranlılar arasında esnaf sayısında bu dönemde büyük artış olması ya da bu tür 
örgütlerin kurulmasında kullanılan siyasî muhaliflerin iadesini engellemeye 
yönelik bulunduğu ülke vatandaşlığına geçme önlemiyle açıklanabilir. İran 
topluluğu ile ilgili örnek bir değerlendirme için Fariba Zarinebaf-Shasr, “The 
Iranian (Azeri) Merchant Community in the Ottoman Empire and the 
Constitutional Revolution”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 209 vd.; İran 
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عثمانی، وجود فراگیر نمایندگی های رسمی ایران در سرتاسور کشوورعثمانی، موی توانود     

 نشانگر جمعیتی بیش از ارقام تخمینی مذکورنیز باشد. 

موی تووان در آثوار نوارران      اطالعات مربوط به ایرانیان ساکن استانبول را بیشتر

 سیاسی و سیاحان اروپایی دید. 

از نیمه دوم قرن نوزدهم این اطالعات بیش از آنکه مربوط بوه افوزایش جمعیوت    

73باشد، مربوط به تغییرات سیاست دولت عثمانی نسبت به ایران است. 
دولت عثموانی در    

یوران نیوز بوا دیود مثبتوی      تالش برای بهبود روابط با ایران، سعی کرد توا بوه شوهروندان ا   

نگریسته، برای حل مشکالت آنها اقدام کرده و از پیش داوری درباره هویوت شویعی آنوان    

، کوه توا    1870دوری جوید. آزاد شدن برگزاری مراسم مذهبی اهل شیعه دراستانبول  دهه 

 آنموقع ممنوع بود می تواند اشاره و مثالی برای اثبات این موضوع باشود. محلوه هوایی کوه    

ایرانیان برای اقامت طوالنی در استانبول انتخاب می کردنود عبوارت از اسوکودار، کاراجوا     

احمد و حیدر پاشا و اطراف آن بود. البته با ید اشاره کرد که مراکز تجاری تجار ایرانی نیوز در  

سمت اروپایی استانبول و در اطراف بیاضیت، بیگلر بیگی، ایوب، کادی کوی، تاحتا کالوه و  

در بازارها و خان ها بود. با نگاهی به مراکز تجمع ایرانیان از ابتدای قرن بیسوتم، موی    بیشتر

توان به والده خانی  یا کاروانسورای والوده بعنووان قودیمی تورین مقور تجواری ایرانیوان،         

کاروانسرای وزیر، کاروانسرای ییلدیز،  کاروانسرای تامبوراجی، کاروانسرای یوسف پاشوا،  

پاشا،  کاروانسرای جعفر پاشا و کاروانسرای نصوحی پاشوا اشواره کورد.     کاروانسرای روحی

  1950البته در این میان باز هم کاروانسرای والده خانی برای جامعوه ایرانیوان توا سوالهای     

 نقش و موقعیت مرکزی خود را حفظ کرده بود. 

                                                                                                       
muhaliflerinin İstanbul’da kurdukları en ciddî örgüt olan Encümen-i Saadet’in 
ilk kurucuları olan otuz kişinin yirmisinin esnaf olduğu üzerine bkz. 
Devletabadi, Tarih-i Muasır ya Hayat-ı Yahya, Cilt: III, s. 33.  

هزار نفر اعالم کرده اند. اما بتا درنظتر    27، در حدود 1880منابع زیادی این تعداد را درحدود سالهای 

گرفتن افزایش چشمگیر مهاجرت ایرانیان به خارج از کشوردر اواخر قرن نوزده ، بتدون شتک ایتن    

ی نیز در نظر گرفت. از سوی دیگر نزاید فراموش کرد افزایش را باید در مورد مهاجران به کشور عثمان

که اکثر مهاجران به عثمانی را ترکهای آذربایجان تشکیل میدادند که تمایل به اخذ شتهروندی عثمتانی   

داشته و تعداد زیادی نیز به است دام  دولت عثمانی درآمدند. ارقام داده شده بیشتر شتامل تجتارت   

ه این آمتار افترادی کته بته دالیتل م تلتف آمتده انتد را نیتز شتامل           کنندگان می شود. در خصوص اینک

میشود. تردید وجود دارد. افرادی که برای تحصیل به اماکن مقدس در عراق رفته با در مناطق مترزی  

برای تجارت یا کاریابی آمده اند در این آمار نیستند. علت آنکه تعداد اصناف در انجمتن هتای تاستیس    

از اکثریتت بتاال برختوردار استت ایتن استت کته یتا          1908وی ایرانیان در سال شده دراستانزول از س

تعداد اصناف در این دوره در ایران باال بوده و یا برای جلوگیری از دیپورت م الفین سیاسی عضو ابتن  

انجمن ها برای کسب حق شهروندی برای آنها تمهیداتی پیش بینی میشده است. برای ارزیابی جامعته  

عضو انجمن سعادت از اصناف بودند. دولت آبادی ، تاری  معاصر  30تن از  20یزا زرین باف. ایرانی: فر

 .3یا حیات یحیی. جلد 

 
73 Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul, 1992, s. 132 vd 

 جزمی ارسالن ، عزدالحمید دوم و اتحاد اسالمی 
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ه و بوا  در منابع، کاروانسرای والده بیشتر با نام کاروانسرای بزرگ والوده ذکور شود   

توجه به ابعادش درعصر خود بزرگترین کاروانسرای تجواری اسوتانیول بووده اسوت. ایون      

کاروانسرا از دو بخش تشکیل شده است. بخش دوم به سبب کوچکتر بودنش, خان صوغیر  

یا کاروانسرای کوچوک نامیوده موی شوود. کاروانسورای والوده بعنووان یکوی از بهتورین          

هجدهم بعنووان محول تجوارت ایرانیوان و خصوصوا      کاروانسراهای عصر، ازاواسط قرن 

ترکهای آذربایجان بوده به شهرت رسیده بود. این خان یا کاروانسرا با مسجد و قهوه خانوه  

های داخلش، محل تجمع اصلی ایرانیان بود. در این کاروانسرا همچنین مراسم ماه محرم 

د. این کاروانسرا همچنوین بوا   که از نیمه دوم قرن نوزدهم هم آزاد شده بود، برگزار میگردی

چاپخانه های پرکار خود، از نقطه نظر تاریخ چاپ در ترکیه و نیز از لحاظ مطبوعات، افکار و 

وارد  1870حرکتهای مخالف در ایران حائز اهمیت است. ایرانیان کوه از سوال هوای دهوه     

راها آغواز  کارهای چاپ و نشر شدند فعالیت خود را از کاروانسورای خوان و دیگور کاروانسو    

کردند. این چاپخانه ها بیشتربطور مخفیانه کتابهای دینوی،  و کتابهوای پرخواننوده ماننود     

یا گروه ترکهای جوان ونیز آثار  "ژون ترک "آثارشناسی، ضیا پاشا و نامک کمال، کتابهای 

آزادیخواهان ایرانی را منتشر نمودند. علیرغم شوکایتهای زیواد  ناشوران عثموانی، دولوت      

ی نمی توانست ازاینگونه فعالیت های ناشران ایرانی جلوگیری کند. در تاریخ انتشوار  عثمان

و نشرعثمانی اولین بار در این چاپخانه ها بود که کتابها و لوحه هوای تصوویردار بوه چواپ     

 74رسید. 

ایرانیان که تا اوایل قرن بیستم پیشرفت چشومگیری در زمینوه انتشوارات و کوار     

در این زمینه حتی به رقابت با ارامنه و رومها پرداختند. چاپخانه های  چاپ نشان داده بودند،

اختر، خورشید وشرق و شمس به همراه بخشی از ایرانیان دسوت انودر کوار چواپ و نشور،      

                                                        
74 Valide Hanı ve özellikle etrafında şekillenen İstanbul’da İranlı cemaatin 

görünümü hakkında “Büyük Valide Hanı”, İstanbul Ansiklopedisi, Yay. Haz. 
Reşat Ekrem Koçu, Cilt: VI, İstanbul, 1961, s. 3307 vd.; Semavi Eyice, “Büyük 

Valide Hanı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 6, İstanbul, 1992, 

ss. 516-517. Muharrem törenleri için Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İran, ss. 

108- 111; Dorina L. Neave, Eski İstanbul’da Hayat, İstanbul, 1978, s. 96 vd.; 

Max Müller, İstanbul’dan Mektuplar, İstanbul, 1978, s. 137 vd.; “Leyli Aşure”, 

Tercüman-ı Hakikat, 4 Mart 1905; Thierry Zarcone, “La Situation du Chiisme à 

Istanbul au XIXe.et au début du XXe. Siècle”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 97 vd.; 

Erica Glassen, “Muharram-Ceremonies (Azadari) in Istanbul at the End of the 
XIXth and the Beginning of the XXth Century”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 113. 

İranlı matbaaların kaçak Kur’an bastıkları ve bunu önlemek için Osmanlı 
hükümetinin fotolitografik baskı tekniğiyle Kur’an basma teşebbüsü için 
Cevdet Paşa, Tezakir, 3. Baskı, 

 والده و جماعت ایرانی اطراف آن، دایره المعارف استانزول.کااروانسرای بزرگ  "

چاپ قاچاق قرآن در چاپ انه های ایرانی و استتفاده دولتت عثمتانی از تکنیتک چتاپ فوتولیتوگرافیتک       

 برای  چاپ قران جهت جلوگیری ازچاپ قاچاق. جودت پاشا، تذاکیر، چاپ سوم
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 75شرکت بزرگ صحاف ایرانیان را تاسیس کرده وبصورت تنها ناشر کتب دینی درآمدنود.  

رقابت هوای ناعادالنوه ایون شورکت،      عالوه بر شکایت های ناشران عثمانی در خصوص

، چاپ کتب شویعی و  76گزارش های زیادی نیز مبنی بر چاپ کتاب بدون رعایت حق تالیف

با وجود این ناشران ایرانی به نشر   77انتشار بدون مجوز قران در حق این شرکت مطرح شد. 

ازموسسوین  بعنووان مثوال ابوراهیم تموویکی      78نیز ادامه دادند.  "ژون ترک"و توزیع آثار 

جمعیت اتحاد عثمانی در خاطرات خود سخن از انتشار بیانیه هوای خوود بوه بهوای زیواد از      

کاروانسرای والده خان و دیگور کاروانسوراهای    79طریق چاپخانه های ایرانی می میگوید. 

محل تجمع تجارایرانی، با دینامیزم طبع و نشر خود، این مکانها را بصوورت مراکوز تواثیر و    

 ترک در آورده بود. -عثمانی -نتاثر ایرا

( که محل تحصیل فرزندان ایرانیان مقیم 1883-دبستان ایرانی ) مدارس ایرانی 

استانبول بوده و روشنفکرانی چون کرمانی، حبیب اصفهانی، میرزا مهدی اختر، میرزا رضوا  

کولی خان خراسانی، فیاض افندی معلم و حسین دانش) پدرام( که نامی در تواریخ ادبیوات   

ادند، برای اولین بار در کاروانسرای والده آغاز به کوار نموود.    ایران داشتند  درآن درس می د

براساس نوشته های ساسانی)حکومت عثمانی اجازه تدریس مسایل شیعی را بدلیل اینکه 

                                                        
75 Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, İstanbul, 1993, s. 105. Servet R. 

İskit 1883 yılına ait devlet salnamesindeki matbaacılar listesinde Valide Hanı 

içinde “Tebaa-yı İraniye Şirketi”ni; kitapçılar listesinde kitapçı İsmail’i (Şirket-i 
Sahafiye-i İranî) zikreder. Aynı yazar 1936 yılına ait İstanbul’daki eski 

kitapçılar arasında başta Ahter ailesinden olmak üzere ondan fazla İranlının 
ismini sayar. Bkz. İskit, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, 2. 

Basım, Ankara, 2000, ss. 72, 82, 175. 

 .İstanbul, 1993, s. 105 Ahmet İhsan Tokgöz . "خاطرات من ومطزوعات 

Servet R. İskit  شرکت  "درلیست ناشرین کاروانسرای والده از 1883در سالنامه دولتی سال

و در لیست کتابفروشان از اسماعیل کتابچی ) شرکت صحافی ایرانی( بحث می کند.  "طزایع ایرانیه

یرانی کتابچی شامل ا 10نام   1936همین نویسنده در مورد کتابفروشان قدیمی استانزول در سال 

 خانواده اختر را ذکر می نماید. 

 نگاهی به تاری  نشریات در ترکیه . چاپ دوم.
76 Tugay, age., ss. 129- 130; Ahmed Rasim, Muharrir, Şair, Edib - Matbuat 

Hatıralarından-, İstanbul, 1980, s. 96. 
77 B.O.A A.MKT., 453/60; B.O.A Y.PRK.A., 66/95; B.O.A Y.PRK.EŞA. 40/87. 
78 Örneğin Nasreddin Şah’ı vuran Mirza Rıza Kirmani İstanbul’da kaldığı 

müddetçe seyyar kitapçılık yapmış ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk 
nüvesini teşkil edecek Tıbbiyeli Jöntürklerle yakın ilişki içinde olmuş; onlara 
yurt dışında yayınlanan İran hürriyetçilerinin ve Jöntürklerin yayınlarını temin 
etmiştir. Mirza Rıza’nın bu faaliyeti için İbrahim Temo’nun İttihat ve Terakki 
Anıları, 2. Baskı, İstanbul, 2000, s. 59.  

استتانزول کتتابفروش    بعنوان مثال میرزا رضای کرمانی ضارب ناصرالدین شتاه در زمتان اقتامتش در   

سیار بوده و با ژون ترکهای طزیه که هسته جمعیت اتحاد و ترقی را تشتکیل متی دادنتد روابتط نزدیکتی      

برقرار نمود. کرمانی نشریات آزادی واهان ایرانی در خارج ازکشور را برای آنان تامین می کرد. بترا ی  

 تمو. اطالعات بیشتر در این مورد خاطراتت ات اد و ترقی ابراهی 
79 Temo, ss. 44- 45. 
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تبلیغ مستقیم شیعه گری بشمار می آمد، در این مدرسه نداد( موضوع تدریس درس دینوی  

زیادی در بوین ایرانیوان و تخریوب     بر اساس عقاید مولوی گری سبب مباحثات و مناقشات

  80این دبستان شده  و سران اتحاد و ترقی نیز بر این مسئله فشار می آوردند. 

ایرانیان مقیم استانبول تنها با تجارت مشغول نبوده و عالوه بر کارهای انتشاراتی 

ی و در زمینه های دیگری چون تجارت قالی و ابریشم، اداره چای خانه و قهوه خانه، صوحاف 

آجیل فروشی نیز فعالیت داشتند. بر اساس نوشته های ساسانی صدها ایرانی کارگواه هوا و   

شرکتهای بزرگی در زمینه های مختلفی چون فرش، چرم، صوابون، بافنودگی ، صوحافی،    

 انتشارات، تولید حلوا تاسیس کرده بودند. 

یان بوود  در میان زمینه های مختلف فعالیت، برخی از مشاغل بیشترمختص ایران

مانند: پخش سیگار و چای، کار قهوه خانه، حمل و نقل بوار، حموالی و راننودگی فوایتون...     

ایرانیان عالوه بر اینکه در بیشتر کارها پیشرو بودند، کارفرمایی چندین گروه از کوارگران را  

 81نیز در انحصار داشتند. 

بیمارسوتانی   1886 ایرانیان عالوه بر گورستانی در کنار رودخانه کاباال، در سوال 

برای خود تاسیس کرده بودند. ایرانیان که برای سازماندهی ایون   "بیمارخانه ایرانی "بنام 

امور خیریه انجمنی بنام انجمن خیریه ایرانیان به رهبری حاج میرزا فتحعلی خان اصفهانی 

بعلوت   یکی از ثروتمندان ایرانی تاسیس کرده بودند، در مقایسه با دیگر خارجیوان و شواید  

 82هویت مسلمان خود، با مردم استانبول بیشترعجین شده بودند. 

با توجه به اینکه ایرانیوان مقویم سورزمین عثموانی از نزدیوک شواهد تحووالت        

سیاسی، تالشهای مدرن سازی و نتایج مادی آن در خاکهای عثمانی بودند، می توان آنوان  

روهبندی کرد. آندسته از ایرانیوانی  را از لحاظ رفتارو رویکردشان نسبت به این تحوالت، گ

که برای تجارت، کاریابی و گردش به کشور عثمانی آموده بودنود، تمایول بوه انتقوال ایون       

عناصر مدرن به ایران برای استفاده عمومی یا شخصی داشتند. این دسته از ایرانیان پس از 

                                                        
80 Debistan-ı İraniyan için Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İstanbul, ss. 103- 105; 

ayrıca İran okullarının ve bu okulun tarihî seyri için Süleyman Büyükkarcı, 
“Osmanlı Devleti’nde İran Okulları” Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıl 

Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, Bildiriler (7-9 Nisan 

1999), Konya, 2000, s. 437 vd. 

 جهت اطالعاتت بیشتر درمورد دبستان ایرانیان، ساسانی : یادبودهای سفارت استانزول. 

Süleyman Büyükkarcıتاری  مدارس ایرانی:     "مدارس ایرانی در دولت عثمانی "
81 Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İstanbul, ss. 94- 95. 
82 Hayır kurumu, hastahane ve mezarlık için Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i 

İstanbul, ss. 105- 107; ayrıca Muhammed Emin Riyahi, Osmanlı Topraklarında 

Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul, 1995, s. 262. 

بنیادهای خیریه، بیمارستان ها و گورستان ها :ساسانی ، یادبودهای سفارت استانزول برای   

 محمد امین ریاحی، زبان و ادبیات فارسی در سرزمین عثمانی 
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برقوراری و  شناخت اصالحات حقوقی و سازماندهی های مدرن در کشور عثمانی خواستار 

همچنوین تجوار ایرانوی کوه بوا       83تاسیس این قوانین و سازمان ها در کشور خوود شودند.   

تکنیکها و محصوالت غربی در کشور عثمانی آشنا شدند، بوا توامین نمونوه هوایی از ایون      

ماشین آالت و محصوالت، آنها را به ایران برده و معرفی نمودند. بعنوان مثال ماشین آالت 

بافت فرش و قالی و تکنیکهای تیپوگرافیوک چواپ، از کشوور عثموانی وارد     اروپایی برای 

 ایران شد.

در ربع آخر قرن نوزدهم تعداد ایرانیانی که به جهت تحصیل بوه کشوور عثموانی    

آمدند افزایش قابل مالحظه ای یافت. بیشتر دانشجویانی کوه بورای تحصویل در مدرسوه     

رزمین عثمانی آمدند، پس از اتمام تحصویالت  های استانبول، بغداد، بصره و ترابزون به س

به کشور خود بازگشتنند. عاله بر ایرانیانی که در مدرسه نظمیه استانبول تحصویل کردنود،   

مدارس عثمانی مدرن زیادی همچوو حربیوه، طبیوه، ملکیوه، آموزشوگاه پلویس، رشودیه        

 85الدوله، ، محل تحصیل افرادی چون صادق خان مشیر84توپخانه، سلطانیه گاالتاسارای

فرج اهلل خان، عبدالحمید خان غفاری کاشانی، بها الدین میرزا، حسین اختر تبریزی، حکیم 

بودند کوه   88و تقی رفعت 87،  حسین دانش86اللی، آقا میرزا علی دکتر، علی محمد کاشانی

                                                        
83 Özellikle I. Meşrutiyet’ten dokuz gün sonra yayınlanmaya başlanan Ahter 

gazetesi Kanun-i Esasî’nin ilânını müteakip meşrutiyetin ne anlama geldiği ve 
Kanun-î Esasî’nin Farsça tercümesini yayınlamıştır. Ademiyet, Endişeha-yi 
Terakki, s. 409. 

روز پس از مشروطیت اول چاپ شد، مفهوم قانون اساسی، مفهرم  9ب صوص روزنامه اختر که 

و ترجمه فارسی قانون اساسی را منتشر کرد. آدمیت، اندیشه های ترقی مشروطیت  
84 Ahmet Ağaoğlu, “Galatasaray Sultanisi Balkan memleketlerine birçok rical 

yetiştirdiği gibi İran için de birçok münevverler hazırlamıştır” der. Ağaoğlu, 
age., s. 92 
.  

گوید: مکتب سلطانیه گاالتاسارای همانطور که رجا ل زیادی برای ممالک بالکان احمد آقا اوغلو چنین می 

 پرورش داد، برای ایران نیر روشنفکران زیادی تربیت کرد. 

 
85 Hakkında daha fazla bilgi için Mehdi Bamdad, Şerhal-ie Rical-e İran der Kurn-

e 12, 13 va 14 Hicri, 3. Çap, Tahran, 1363, Cilt: II, ss. 166-168; Yunus Mirverid, 

Ez Meşrutiyet ta Cumhuri- Nagehe ba Edvar-e Meclis-e Kanungüzari der Devran-
e Meşrutiyet, Tahran, 1377, Cilt: I, s. 225 vd. 

برای اطالعات بیشتر :مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در ق    

رییونس میروردی: از مشروطیت تا جمهو  
86 Resniye, İran va Osmani der Estane-yi Kern-i Bistom, Tebriz, 1995, s. 81 vd. 

رحی  رئیس نیا در کتاب ایران و عثمانی در آستانه قرن بیست  می نویسد: کاشانی در روزنامه تریا  به   

 تحصیالت خود در استانزول اشاره کرده است
87 John Gurney, “A. G. Browne and The Iranian Community in Istanbul”, Les 

Iraniens D’Istanbul, s. 154. 
88 Riyahi, age., s. 269. 

به گروه خیاباتی که برای  20-1918تقی رفعت در مدرسه ترابزون تحصیل کرده، در سالهای 

خودم تاری آذربایجان  مزارزه می کرد پیوست و روزنامه آذربایجان را منتشر ساخت.   
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بعدها در دولت ایران و عثمانی خدمت کرده ویا کارفرمایانی بودنود کوه در ایوران، قفقواز و     

ی فعالیت نشان دادند. آقا میرزا علی دکتر، حسین اختر تبریوزی، تقوی رفعوت، علوی     عثمان

محمد کاشانی و حسین دانش از ایرانیانی بودند که در حرکتهای مخالف سیاسی نیز جوای  

با انتشار روزنامه و نشریه در حووزه   89داشتند. از میان اینها تقی رفعت و علی محمد کاشانی 

 شان دادند. انتشارات نیز فعالیت ن

از میان دیپلمات های ایرانی که در تالش غربوی کوردن ایوران و مدرنیزاسویون      

دولت موثر بودند، آنهایی که در کشور عثمانی انجام وریفه کورده بودنود،جایگاه ویواه ای    

، مستعمره نبودنش همانند ایران، و درک ضرورت 90داشتند. هویت اسالمی دولت عثمانی 

م وابستگی و دوری از مستعمره شدن، می تواند بهترین دلیل بورای  مدرنیزاسیون برای عد

روشنفکران سیاسی ایرانی برای الگو قرار دادن کشور عثموانی باشود. یکوی از بوارز تورین      

( می 1819 -1900نمونه ها دراین مورد بعد از میرزا حسین خان سپهساالر، محسن خان )

( در پایتخوت عثموانی، برقوراری    1872 -1892سپری کردن سالهای طووالنی )  91باشد.

روابط دوستانه با دولت و روشنفکران عثمانی، پسندیدن و اعتقاد به کارآمد بودن مدرنیسم 

عثمانی، شواهد بوودن بوه تجربوه رفورم مبتنوی بور دسوپوتیزم روشونفکرانه در شوخص           

عبدالحمید، به همراه درک تحوالت بین المللی و داشتن ارتباطات ماسوونیک کوه باعوث    

روابطش با دولتمردان ایران شده بود همگی ازعلل منصوب شدنش بوه مقوام هوای     حفظ

مهم شده بود. مدرنیزاسیون سیستم قضایی، بوجود آوردن قوانین الئیک، تاسیس دادگواه  

های تجاری و اقدام به تالیف قوانین جدید با ترکیب قوانین کشورهای غربی و عثموانی، از  

یک دولت قانون در ایران بود کوه در زموان وزارتوش در    مهمترین قدمها در جهت برقراری 

عدلیه آغاز نمود.  وی برای انتخاب و بررسی قوانین کمیسیون های تخصصی تشکیل داده 

 -در زمان وزارتش درگسترش روابوط ایوران   92و خود بالشخصه کار آنها را دنبال می کرد. 

                                                        
89 Ahmed Kesrevi, Tarih-i Meşruta-ye İran, 20. Çap, Tahran, 1381, s. 41 vd.  

دو روزنامه به  1898-1901کاشانی پس از ترک روزنامه اختر به قاهره رفته در آنجا در سالهای 

نامهای رریا و پرورش منتشر کرد. روزنامه رریا در دوران پیش از مشروطیت بعنوان یک روزنامه 

وجه و استقزال روشنفکران ایرانی بود. مدرنیست م الف مورد ت  
68 Feridun Ademiyet, İdeoloji-yi Nehzat-ı Meşrutiyet-i İran, Tahran, 1357, s. 13. 

 
91  Bamdad, age., Cilt: III, ss. 204- 212;  برای اطالعات بیشتر در زمینه زندگی و فعالیتهایش  

Sasani, Yadbudha-yı Sefaret-i İran, ss. 255- 265; Shaul Bakhash, Iran, London: 

Ithaca Press, 1978, s. 383; Resniye, age., s. 243 vd 

 

 جهت اطالعات بیشتر در مورد رابطه اش با فراماسیونری:
.. Hamid Algar, “Participation by Iranian Diplomats in The Masonic Lodges of 
Istanbul”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 38 vd. : 
92 Ademiyet, İdeoloji-yi Nehzat-ı Meşrutiyet-i İran, s. 15 vd. 
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شه وحدت اسوالمی عبدالحمیود   عثمانی نقش داشته و از طرفداری عثمانی در ایران  و اندی

  93دوم حمایت کرد. 

سه سال پس از آغاز به کار، محسن خان آغاز به نشر و انتشار روزنامه اختور نموود   

که جایگاه ویاه ای در حیات سیاسی ایران و ایرانیان مقیم استانبول داشت. روزنامه اختر به 

خوان خوویی از سوفارت    زبان فارسی با حمایت محسن خان و به تشویق میرزا نجوف قلوی   

اختور عوالوه بور      94انتشوار یافوت.    1876ایران، با مدیریت محمد طاهر تبریزی در سوال  

تجارت، خوانندگان خود را  در زمینه  اوضاع ایران، دولت عثمانی، منطقوه قفقواز، روسویه،    

انگلستان، هندوستان و اروپوا مطلوع موی سواخت. دوموین دور انتشوار اختور همزموان بوا          

مشروطیت اول بود. در این دوره اخترمطالبی هشدار دهنده و بیداری بخش با موضووعاتی  

لت قانون، وطندوستی و ضعیف شدن مسلمانان بوه خواننودگان خوود ارائوه موی      درباره دو

و با مطالبی کوه چواپ موی کورد از       95داد.اختر با ارائه ترجمه فارسی قانون اساسی عثمانی

مفهموم قانون اساسی که برای ایران و جوامع شرقی بیگانه نمود حمایت می نمود. در یکی 

این روزنامه، بوا اشواره بوه      1877منتشره در دوم ژانویه  از نوشته های بدون امضا در شماره

اینکه وجود قانون اساسی باعث اطمینان مردم به دولوت شوده و بوا وحودت بخشویدن بوه       

عناصر متفاوت در حول محور هموطن بودن، وحدت ملی را تامین می کنود، بور ضورورت    

طرح نقطه نظرهای متفاوت، تدوین قانون اساسی برای ایران تاکید شده بود.این روزنامه با 

مطرح کردن آزادانه این نقطه نظرها تحت حاکمیت پادشاه را حائز اهمیت و بسیار مفید می 

خواند. در مقاله ای دیگر از این روزنامه آمده بود در مقابل تهدید نزدیک روسویه مسولمانان   

 ند. باید متحد شده و دولت ایران در کنار دولت عثمانی و تحت امر پادشاه باش

                                                        
93 Nejat Göyünç, , V, -1971-1972’den Ayrı Basım-, Ankara, 1975, s. 139;  

 Muhsin Han’la Mülakat, s. 164 vd.  

ابران، کنفرانس های  -نمایندکان عثمانی در قرن نوزده  در تهران و تاریر آنان بر مناسزات ترک

 آتاترک.

 همان مقاله: دیدار با محسن خان
94 Ahter için Metin, age, ss.207-210; ayrıca Resniye, age., s. 277 vd; Sasani, 

Yadbudha-yı Sefaret-i İran, ss. 205- 207; Yahya Ariyanpur Ez Saba Ta Nima, 5. 

Çap, Tahran, 1372, Cilt: I, s. 250 vd.; Küel Kahn, Tarih-e Sansür der Matbuat-e 

İran, Tahran, 1321, Cilt: I, ss. 101- 102; Kanar, age., s. 115; Orhan Koloğlu, “Un 

Journal Persan d’Istanbul: Akhtar”, Les Iraniens D’Istanbul, s. 133 vd.; İlhame-i 

Miftah-Vahab Veli, Nigahı be Reverd-i Nüfuz va Gösteriş Zeban va Edeb-i Farsî 
der Turkiya, Tahran, 1374, s. 382 vd. 

 ،age, ss.207-210 Resniye, age., s. 277 vd ,برای اطالعات بیشتر مراجعه کتید به متین 

 
95 Resniye, s. 326 vd. Mehrdad Kia, “Pan-Islamism in Late Nineteenth-Century”, 

Middle Eastern Studies, Vol.: 32, No.: 1 (January 1996), s. 33. 

اصله پس از انتشازقاون اساسی عثمانی ترجمه فارسی آن از سوی وزارت خارجه ایران انجام فبال

 گرفت 
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سوال نظورات سیاسوی را     10مطالب روزنامه اختر که از ابتدای انتشار برای حدود 

بطور صریح ارائه نمی داد  و خط مشی مشخصی نداشت، عبارت بود از جوابگویی به نوشته 

های علیه ایران در روزنامه های عثمانی، مطرح کردن مشکالت تجواری، اعوالم رفوت و    

در ایران و بخصووص شورکت کوردن دربحوث الفبوا کوه        آمدها از ایران، آخرین تحوالت

موضوع روز نشریات عثمانی هم بوود و طورح نقطوه نظورات  ایرانوی االصول هوا در ایون         

خصوص. اختر با مطالب برگرفته از مطبوعات خارجی حتی اگر از کیفیت باالیی برخووردار  

ی علمی مودرن و  نباشد هم سعی در مطلع ساختن خوانندگان خود از تکنیک ها و پیشرفتها

 ایفای وریفه خود بعنوانی یک نهاد طرح افکار عمومی داشت.  

، با هدایت روشنفکرانی چون مهدی خان اختور،  1880این روزنامه از اواسط دهه 

، شیخ احمد روحی، ملکم خان، جمال الودین  96میرزا حبیب اصفهانی، میرزا آقاخان کرمانی

ی محمد خوان کاشوانی بوه صوورت سوخنگو و      افغانی، میرزا حسن خبیرالملک و میرزا عل

پرچمدار مخالفان سیاسی و مدرنیسم در آمد. شیوه جدید این روزنامه که جای بیشتری بوه  

مطالب علمی، ادبی و سیاسی داده و دولت ایران را مورد انتقاد قرار می داد نارضایتی دولوت  

دالحمیود دوم کوه موی    و سفارت ایران و دولت عبدالحمید دوم را برانگیخت. ولی دولت عب

خواست از این روزنامه بعنوان حربه ای در مقابل ایران استفاده کند، علیرغم تمامی شکایت 

ها انتشارآن را ممنوع نکرد. اختر بزرگترین اقدام سیاسی خود را در جریوان امتیواز تنبواکو و    

موجوود  درج و اعالم مخالفت گروههای سیاسی مخوالف بوا آن انجوام داد.  بنوا بوه منوابع       

دولت ایران ورود و پخش و   97می نامیدند. "مذهب اختر "خوانندگان اختر در ایران خود را 

خواندن روزنامه اختر و روزناموه قوانون ملکوم خوان را اکیودا ممنووع کورد. در ایون دوران         

عبدالحمید دوم که قصد بهتر کردن مناسبات با ایران را داشته و موضوع سو قصد به شواه )  

( را موقعیت مناسبی برای این کار دیده بود، نظر و عملکرد خود نسبت به این 1896اول می 

 روزنامه را تغییر داده و چند ماه بعد نیزدستور به توقیف این روزنامه را داد.

اختر بعنوان اولین روزنامه فارسی زبانی که برای طوالنی ترین مودت درخوارج از   

 خ ایران دارد. ایران انتشار یافت، اهمیت خاصی در تاری

به جز روشنفکران مدرنیست ایران مانند ملکم خان، محمد تبریزی مودیر اختور،   

مهدی تبریزی، آقاخان کرمانی ، زین العابدین مراغه ای که از نیمه دوم قورن نووزدهم بوه    

مجامع استانبول راه یافتند.، شمار روشنفکرانی که با امکانات شخصی خوود بوه اسوتانیول    

                                                        
96. Ademiyet, Endişeha-yi Mirza Ağa Han Kirmanî, s. 19. 

 پیشنهاد محسن خان به کرمانی برای نوشتن مطالب غیر سیاسی در اختر 
97 Edward G. Browne, The Press and Poetry of Modern Persia, reprint, Los 

Angeles, 1983, s. 17, 5. dipnot. 

در آرار زیادی با این تعزیر روبرو می شوی .گفته می شود که ریشه آن به براون می رسد.   
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ال آخر قرن نوزدهم افزایش قابل مالحظه ای یافت. افکار سنتی بسیاری از س 10آمدند در 

این افراد به نسبت زیادی در طول اقامت در استانبول دچوار تغییور شود.  بوه میورزا حبیوب       

،  99( 1910 -1842، میرزا علی محمد خان کاشانی، معلوم فیضوی تبریوزی، )   98اصفهانی 

روشونفکران   1908، از سوال   100( 1943-1870محمد توفیق همودانی، حسوین دانوش)   

دیگری که یا تبعید شده ویا بصوورت مخفیانوه از ایوران آموده بودنود اضوافه شودند. ایون         

روشنفکران در جریان مخالفت سیاسی و در روند مشروطه خوواهی نقوش هوای اساسوی     

داشتند. صادق طباطبایی، رسولزاده، تقی زاده، دولت آبادی، تربیت و دهخودا از زموره ایون    

 وشنفکران بودند. ر

 

 (1906قانون اساسی و حرکت مشروطه در ایران )

اثر نامطلوبی بر اقتصاد ایوران   1905 -1904جنگ بین ژاپن و روسیه در سالهای 

داشت. دراین دوره تجارت قفقار متوقف شده و قیمت ها بر اثر شرایط بد فصل درو افزایش 

. تمامی این شرایط سخت و نوامطلوب  یافته و مناطق شمال شرقی کشور در چنگال وبا بود

همراه  با حاکمیت ضعیف باعث ضعف وضعیت موالی کشوور شوده و دولوت بعنووان چواره       

                                                        
 -Ariyanpur, Ez Saba Ta Nima, Cilt: I, ss. 395برای اطالعات بیشتر در خصوص اصفهانی :  98

405; Bamdad, age., Cilt: I, ss. 313- 314; 

; Resniye, age., s. 497-516; Riyahi, age, ss. 254- 255, 260, 262; Kanar, age, ss. 

105- 107 

 برای مزاحثات بر سر ترجمه مردم گریز: مری  . ب. سنجابی
Mardum-guriz: An Early Persian Translation of Moliere’s Le Misanthrope”, 
International Journal of Middle East Studies, Vol.: 30 (1998), ss. 251- 270.  

 درخصوص دقت به ترجمه مولیر که در همان سالها انجام گرفت :

 در خصوص چلب توجه احمد واقف به ترجمه های مولیر:

Edward G. Browne, A Literary History of Persia, 1997, ss. 461- 462; İstanbul 

(Kostantiniyye) üzerine yazılmış örnek bir şiiri için Sasani, Yadbudha-yı 
Sefaret-i İstanbul; ss. 192- 195. 
 
99 

 برای زندگی و فعالیتش در خاکهای عثمانی:

 İbnülemin Mahmut Kemal (İnal), Son Asır Türk Şairleri, İstanbul, 1930, ss. 

419- 421; Ahmed Rasim, age., s. 123 vd.; Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap 

Tarihimiz ve Jöntürkler, 2. Baskı, İstanbul: Kaynak, 2000, s. 84 

 
100  

 برای زندگی و فعالیتهایش:

 “Mirza Hüseyin Daniş (Pedram)”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: XVIII, Ankara, 1970, 

s. 417; İbnülemin Mahmut Kemal (İnal), Son Asır Türk Şairleri, İstanbul, 1930, 

ss. 261- 264; John Gurney, “A. G. Browne and The Iranian Community in 

Istanbul”, Les Iraniens D’Istanbul , s. 154; Riyahi, age., s. 255; Kuran, s. 157 ve 

165 vd. 
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تصمیم به اخذ مالیات بیشتر از تجار داخلی گرفت. اولوین عکوس العملهوا در ایون موورد  از      

کی تظاهراتی که با حمایت علما که رابطه اقتصادی نزدی  101آغاز شد.  1905اگوست سال 

با تجار و تولید کنندگان داخلی داشتند آغاز شد، با رهبری علمای بزرگی چون طباطبوایی،  

بهبهانی و فضل اهلل نوری و با شورکت طبقوات مختلفوی ازتجوار، اصوناف و دانشوجویان       

مدارس دینی تبدیل به حرکت بزرگی شد. حکومت سعی کرد تا مسئله را  از طریوق هیئوت   

انی هم وجود داشت، حل کند. ولی به فلک بستن برخوی از  های نصیحت که در کشور عثم

تجار شکر از سوی والی تهران پس از ادعای افزایش قیمت شکر از سوی آنوان،  منجور بوه    

گردید. بازار تهران تعطیل شد و موردم بوه رهبوری     1905اوج گرفتن تظاهرات درآگوست 

ه رهبری طباطبایی در زیارتگاه  علما درمساجد تحصن کردند.  تعداد زیادی از علما و مردم ب

 102شیخ عبدالعزیم که یکی از مراکز مقدس شیعی در جنوب تهران است به بست نشستند.

شاه با وساطت شمس الدین سوفیرکبیر دولوت عثموانی خواسوتهای ایون       1906در ژانویه 

تحصن کنندگان منجمله تاسیس عدالت خانه را قبول نمود.  ولی علیرغم ایون قوول شواه،    

هیچ قدمی در این راه برنداشته و حتی برخی وعاظ، مخالفین وعلمای محبووب بوین    دولت

مردم  مانند سید جمال الدین اصفهانی، شیخ محمد واعظ و شیخ الرئیس قاجار را دستگیر و 

طی وقوایع مسوجد جوامع تهوران، سوید جووانی از سووی         1906یا تبعید نمود. در جوالی 

وخیم تر شدن و همگانی تر شدن اعتراضوات شود.    نظامیان کشته شد. این وضعیت باعث

علما شهر را ترک کرده و با جمعیت عظیمی به قم یکی از بزرگترین مراکز موذهبی رفتنود.   

پس از آن تظاهرات مردم باالگرفت و برای اولین بار در تاریخ ایران، زنان نیز وارد تظاهرات 

الوه بر مراکز دینی موردم سوعی   شدند. این اعتراضات به شهرهای دیگرنیز سرایت کرد. ع

تن بوه سوفارت    100در پناه بردن به سفارت های انگلیس و عثمانی  نیز نمودند. نزدیک به 

دولت عثمانی در تهران و کنسولگری در تبریز پناه بردند. تحصن اصلی درسفارت انگلیس 

ن وقوایع  هزار تن رسید. سرایت سریع ایو  14بوقوع پیوست و شمار پناهندگان به سرعت به 

                                                        
101 Abrahamian, age., s. 81; İran Anayasacılık hareketinin ortaya çıkışı ve 

Meşrutiyetin ilanı için Metin, age, s.212-231. 

 
102 Kirmani, age., s. 273 vd.; Kesrevi, Tarih-i Meşrutiyet-e İran, ss. 58- 63.  

کوچ علمای دینی در یک شهردر مذهب شیعه معنای منفی دارد. ابن وضعیت به معنی اعتراض به 

حکومت است. با توجه به مصونیت مکان های دینی از گزند هر نوع حمله، در تاری  ایران از این گونه 

س وقایع دیده شده است. در قرن نوزده  ، سفارت های خارجی نیز برای بست نشینی به اماکن مقد

اضافه شد. بست نشینان به این عمل خود تا زمانی که به خواستهایشان ترتیب ارز داده شود یا مورد 

ب شش واقع شوند ادامه می دهند.در مکاهای دینی می توان به افرادی برخورد که تا آخر عمر در این 

 مکان می مانند. 

ه سفارت عثمانی پناه بردکه ب 1907  -1909برای تلگراف تشکر سردار محیی که بین سالهای   

Meclisi Mebusan Zabıt Cerideleri, Cilt: II, Ankara, 1982, s. 288. 
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به شهرهای دیگرتجارت و امور عدلی را فلج کرد.  خواسوت گروههوای رادیکوال در موورد     

قانون اساسی، مجلس و مشروطیت از سوی علما تایید شده بود،  برای بوه جوا آوردن ایون    

خواستها به شاه تلگرافهای زیادی ارسال شد. از عوامل موثر در شکستن مقاومت حکومت 

ی سفارت های خارجی و تلگرافهای مراجع دینوی از مراکوز مقودس    می توان به توصیه ها

 شیعی عراق در خاکهای عثمانی به شاه برای بر آوردن درخواستهای مردم اشاره کرد.

 "ژون تورک  "علمای شیعی طرفدارمشروطیت درعراق همانطورکوه از حرکوت   

ت عثموانی  حمایت کردند، درانتقال هویت دینی به ایران پوس از اولوین تجربوه مشوروطی    

 نیزموثر بودند. 

صودراعظم عوین الدولوه را از صودارت      1906مظفرالدین شاه در ابتدای اگوست 

برکنار کرده و برای باز شدن مجلس قول داد. اولین مجلس ایران براساس قانون انتخابات 

پس از برگزاری انتخابات در تهران و بدون منتظر شدن بورای انتخابوات    1906سپتامبر  9

گشایش یافت. اکثریت اعضا مجلوس را تجوار، منسووبین     1906دیگر، در اکتبر شهرهای 

خاندان قاجار، مالکین اراضی بزرگ، علما، روسای عشایر و نماینودگان اقلیوت هوای غیور     

مسلمان تشکیل میداد. مجلس درداخل خوود کمیسویونی بورای تودوین قوانون اساسوی       

اساسی عثموانی بوا الهوام از جوامع تورین      تشکیل داد.  قانون اساسی ایران عالوه بر قانون 

بلایوک تودوین شود. بوا وجوود ایون        1831قانون اساسی آن دوره یعنوی قوانون اساسوی    

مظفرالدین شاه تا زمان مرگش در دسامبراز امضای آن خودداری کرده و شاه جدیود یعنوی   

ش (، هر قدر هم که برای به تعویق انداختن اجرای آن توال 1907 -1909محمد علی شاه )

آن را امضا کرد. با به اجرا در آمدن قانون اساسی مجلس،  1907کرده باشد، باالخره دراکتبر

اختیارات شاه و حکومتش در امور حیاتی) شامل قرارداد با کشورهای خوارجی و مسوئله وام   

ها و بدهی های مالی( را بر اساس وریفه حکومت نسبت به مجلس، به خود اختصاص موی  

لما با قانونی که برای غیرمسلمانان نیزحقووق و جایگواهی مسواوی بوا     دهد.در این میان ع

مسلمانان قائل میشد مخالفت نشان داده و ارهار داشتند که این امر، اسالم کوه دیون ایون    

دولت است را خدشه دار خواهد ساخت. علما همچنین بوا آزادی مطبوعوات و تحصویالت    

نوری یکی از شخصیت های مهم و متمایز اجباری نیز مخالفت کرده بودند. شیخ فضل اهلل 

جبهه مخالفت روحانی بود. نوری که از ابتودای نهضوت تنبواکو جوزو مخوالفین وطرفودار       

بود، از آن بوه   1905 -6حکومت مشروطه بوده و یکی از چهره های فعال در وقایع سالهای 

ونه ای از بعد سردسته مخالفین آن شد. مجلس بسرعت کار کرده وبا به نمایش گذاشتن نم

وطندوستی واقعی، یک پیشنهاد که موجب افزایش بدهی میشد را رد کرده، برای تاسویس  

یک بانک ملی تصمیم گرفته  الویت را به دیسیپلین موالی داده  و مقودمات حقووقی بورای     

تشکیل هیئتی متشکل از علما برای بررسی مطابقت قانون ها با اسالم را فراهم کرده بوود.   
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قانونی در خصوص تایید انتصاب کارمنودان دولوت از سووی انجمون هوای      از سوی دیگر 

محلی را تصویب کرده بود. این قانون با انتقادهایی از قبیل باز کردن راه انجمون هوا بورای    

دخالت در کار دولت روبرو شده بود. جالب اینجا بود که مجلس این انجمون هوا را از لحواظ    

می توان بصورت تالش مجلس یرای جلووگیری  قانونی برسمیت شناخت. این موضوع را 

از قدرت گیوری مخالفوان مشوروطه در دسوتگاه دولوت و سوعی بورای حفوظ و اعوتالی          

 "انجمن "مشروطیت تعبیر کرد. همراه با اعالم مشروطیت، گروه های مختلفی تحت نام 

نمودنود.  رهور کردند. روزنامه ها و نشریاتی با مضامین اخبار و تفاسیر سیاسی آغاز به کوار  

افوزایش   100عدد بود در عرض ده ماه به بویش از   6تعداد روزنامه ها که قبل از مشروطیت 

یافت. همزمان با این جنب و جوش در دنیای مطبوعات، بهترین نمونه های هجوو و انتقواد   

سیاسی در ادبیات ایران در این دوره به رهور رسید. دراین دوره روزنامه هایی چوون نودای   

، بیداری، ترقی، مساوات، آدمیت، صوراسورافیل و روح القودس هرکودام بوا     وطن، مجلس

حمایت یک انجمن به بقای خود ادامه دادند. در میان نوشته هوای طنزبخصووص نوشوته    

 های طنز دهخدا در صوراسرافیل با استقبال عده زیادی از مردم روبروشده بود. 

می دانود افوزایش یافتوه،     درصد آن را تشکیل 70در مجلس نفوذ تجار و علما که 

مجلس بصورت ساختاری مستبد درآمده و تحت نام اعتدال و آزادی صحنه گروه بندی هوا  

شده بود. گروه بندی های داخل مجلس که در آن تجار، اصناف، موالکین اراضوی بوزرگ و    

علما صاحب سخن بودند، بیشتر بر پایه باورهای ایدولوژیکی بوده و به خارج از مجلس هوم  

یافته بود. برخی از گروههای دینی با تصور اینکه وجود قانون اساسی به معنوای حوذف    راه

دین و شریعت است، به شاه و اطرافیانش پیوسته بودند. برخی از گروههای قوومی و دینوی   

خواستار خودمختاری شده بودند. تمامی گروههایی که در این ساختار جدید امتیازات قبلی 

 دند، برای بازپس گرفتن این حقوق شروع به اعتراض کردند. خود را از دست داده بو

محمد علی شاه که با اکراه با تاسیس مجلس و اجورای قوانون اساسوی موافقوت     

کرده بود، از همان ابتدا عدم رضایت خود را نشان داده و موضعی سرد نسبت بوه مجلوس و   

ییور داده و اموین   مشروطیت در پیش گرفته بود. شاه بدون خبور مجلوس، صودراعظم را تغ   

السلطنه ) یا اتابک( را به مقوام صودر اعظموی منصووب نمووده، حکوموت اتابوک از دادن        

اطالعات به مجلس خودداری کرده و در آخورین نقطوه مخالفوت، حکوموت بودون خبور       

مجلس، اقدام به گرفتن وام خارجی نمود. شاه و اطرافیانش بوا کموک روسوها گروههوای     

جلس در آرام کردن تظاهرات ناموفق شوده و در روز بوه امضوا    ناراضی را تحریک کردند، م

رسیدن قراردادی که ایران را به دو قسمت روس و انگلیس تقسیم میکرد، صدر اعظم امین 

(. در چینین موقعیتی شاه اقودام بوه   1907آگوست  31السلطنه مورد سو قصد قرار گرفت. ) 

 فزایش از این تصمیم منصرف شد. بستن مجلس کرد ولی با دیدن عکس العمل های روبه ا
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محمد علی شاه با کمک قوزاق هوای    1908درپی سوقصد نافرجام به شاه درسال 

روسی و علیرغم مقاومت هایی که در اطراف مجلس وجود داشت کودتایی موفق بوه اجورا   

در آورد. مجلس  بسته  شده و بسیاری از اعضا آن دستگیرشدند. برخی از علمای دینی مانند 

انی به حبس خانگی و بعضی نیز به اعدام محکوم شدند. برخوی فورار کورده و مخفوی     بهبه

شدند و مخالفینی مانند تقی زاده و دهخدا به سفارت انگلویس پناهنوده شودند. در حالیکوه     

تهران بستر این حوادث بود،  تالش انجمن ها در شهرهای مختلف دیگر بخصوص تبریوز  

تالش محمد علی شاه برای محقق کوردن مطلقیوت   برای کمک بی نتیجه ماند. درمقابل 

حاکمیت خود در شهرها و مناطق دیگر، بیشترین و جدی ترین مقاومت ها در تبریوز دیوده   

 شد. 

به رهبری ستار خان و باقرخوان آغواز شوده     1908مقاومت در تبریز درجون سال 

در مطبوعوات  ودقت افکارعمومی جهانی را جلب کرد. وجود اخبار مربوط به ایون مبوارزان   

عثمانی، باعث عکس العمل حزب اتحاد و ترقی شد. مقاومت تبریوز بوا محاصوره شوهر از     

سوی ارتش شاه و با حمایت نیروهای روسی به یک تراژدی انسانی تبدیل شود. بوا وجوود    

قحطی و گرسنگی، با درایت و کاردانی انجمن تبریوزو بوا روشوهای دموکراتیوک و رفتوار      

ماه به طول انجامید. اما سرانجام با حمله و قتول عوام    10مقاومت  مصممانه ستار خان، این

توسط روسها شهر سقوط کرد. درهمین دوره با فعالیتهای انجمن های سوسیال دموکرات  

محلی در گیالن عصیان ها واعتراضات اوج گرفت. در جنوب نیز شوورش بختیواری هوای    

پوی پیشوروی سوریع و اتحواد     طرفدار مشروطیت مجددا موجب تغییور معوادالت شود. در    

نیروهای مخالف و رسیدن آنها به تهران، محمد علی شاه به روسها پناهنده شده و مجلوس  

ساله او احمد شواه   10مجددا گشایش یافت. نیروهای مشروطه بجای محمد علی شاه پسر 

عدام را به پادشاهی گمارده و شیخ فضل اهلل نوری با حکم یک دادگاه فوق العاده اعدام شد. ا

یک شخصیت بلند پایه دینی برای نخستین بار در تاریخ شیعه موضوعی است که مباحثات 

 در مورد آن تا امروز ادامه دارد. 

 

 ر استانبول و دیگرشهرهای عثمانیفعالیتهای مشروطه خواهان ایرانی د

اقدام به تاسیس بعضوی موسسوات    1895با آنکه ایرانیان مقیم استانبول از سال   

کردند، ولی درکل از فعالیتهای فرهنگی و سیاسی دور بودند.  علت سوکوت جامعوه   خیریه 

که مصادف با فعالیتهای سیاسی ایرانیوان   1896 -1905ایرانی مقیم استانبول درسالهای 

روزنامه هوای ثریوا و     1898-1901مخالف و اعالم مشروطیت بود، معلوم نیست. درسال 

نیوز   1904انی انتشار یافوت. در همانجوا در سوال    پرورش در مصر از سوی علی محمد کاش

روزنامه ای بنام شعر نامه منتشر شد. هر قدر هم که ایرانیان مقیم اسوتانبول در ایون سوالها    
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ساکت و بدون فعالیت بوده باشند، بازهم نشریات ژون ترک، مطبوعات اروپایی کوه اخبوار   

توسط ایرانیانی که در گذرگاههای  ایران را منتشر میکردند و برخی نشریات ممنوع الورود، 

 استانبول،  بغداد، بصره و ارضروم تجارت می کردند به ایران منتقل می شد. 

حرکتها و تحوالت مشروطه خواهی در ایران ، از طریق ایرانیان مقیم استانبول به 

اطالع افکار عمومی جهان می رسید. این تجارایرانی که با داشتن روابوط و واسوطه هوای    

ری از آخرین تحوالت آذربایجان که دارای انجمن های قوی بوود وشومال غورب کوه     تجا

شامل تهران نیز بود باخبر می شدند، مرتبا علمای عراق را به حمایت از مخوالفین تشوویق   

می کردند.  برغم این، مخالفینی که پس از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمود علوی   

زاین جامعه هیج کمکی نگرفته بودند.اما حکومت عثموانی  شاه به استانبول آمدند، در ابتدا ا

از آنها با آغوش باز استقبال کرده و بعضی از آنها را در دولت به کار گماشت و حتوی ایرانیوان   

جوانی که شهروندی عثمانی گرفته بودند را در آموزشگاه های پلیس قبول نمود. اعتقادات 

کی از علل سردی روابط بین تجار و مخالفین در تقریبا  سوسیالیستی مخالفین را می توان ی

این دوره دانست.  این وضعیت با آمدن تجوار و محافظوه کوارانی چوون دولوت آبوادی بوه        

استانبول پایان یافته و روابط مستحکمی بین جاموه ایرانوی اسوتانبول و محافظوه کواران      

 بوجود آمد.

ت پارالل با حرکت ژون جامعه ایرانی استانبول نیز بصور 1908در جون و جوالی  

ترک آغاز به فعالیت کرد. علت این جنبش و فعالیت بیش از آنکه بعلت شرایط قبل ازاعوالم  

مشروطیت دوم در استانبول باشد، رسیدن بسیاری از مشروطه خواهان به استانبول و جدی 

شدن مبارزات تبریز بود. در دوره های قبلوی شواهد پیوسوتن ایرانیوان مقویم کشوورهای       

وپایی به سازمانهایی که بیشتر بر پایه اندیشه اتحاد عوالم اسوالم تکیوه داشوتند بوودیم.      ار

انجمن اخوت اسالمی که از سوی روشنفکران تاثیر گرفته از جمال الدین افغانی و جمعی از 

آغاز کرد. بسویاری   1897دانشجویان تاسیس شده بود، فعالیتهای خود را در پاریس از سال 

انی از جمله اسماعیل امین الملک، ابوالحسون پیرنیوا، میورزا محمودخان     ازروشنفکران ایر

قزوینی و علی اکبور دهخودا در ایون انجمون فعالیوت داشوته و برخوی نیوز وارد جریانوات          

مشروطیت ایران شده بودند. دهخدا می نویسد نظام نامه انجمن جوان ایرانیان در سویس 

در شوهر   "کمیته ایران"یگر از این سازمانها از ژون ترکهای اینجا گرفته شده است.  یکی د

لندن بود که از اعضای آن میتوان به  ای. جی. دابیلئو گیب) متخصوص ادبیوات کالسویک    

(، ادوارد براون ) شرق شناس مشهور و متخصص تواریخ ادبیوات ایوران( و    1901عثمانی( )

سال. این فرد  20مدت اندرو رایان ) شاگرد براون و منشی سفارت انگلستان در استانبول به 

بود( اشاره کرد. همگوی ایون سوازمانها از     1923یکی از اعضا هیئت قرارداد لوزان در سال  

سازمانها و انجمن های دیگری در اروپوا،   1908لحاظ ارتباط با ایران ضعیف بودند. از سال 
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گروه  دولت عثمانی و منطقه قفقاز تاسیس شدند. بر اساس نوشته های ژوداکی،ازمیان این

ها که با تشویق مشروطه خواهان فراری از ایران تشکیل شودند، مشهورترینشوان کمیتوه    

اتحاد و ترقی ایرانیان در پاریس، کمیته آزادی های قفقاز در تفلیس، انجمن اخوت ایرانیان 

در بغداد و انجمن سعادت ایرانیان در استانبول بود. در میان ایون سوازمانها کمیتوه اتحواد و     

 رانیان و انجمن سعادت ایرانیان تا حدی هماهنگ با هم حرکت می کردند. ترقی ای

، 1908همزمان با آغاز فعالیت کمیته اتحاد و ترقی در پاریس، و در اواخر آگوست 

انجمن سعادت در تبریز و به همت شیخ سولیم تبریوزی و یحیوی دولوت آبوادی دو تون از       

فعالیوت   1908 -1912ین سالهای مشروطه خواهان مشهورتاسیس شد. این انجمن که ب

کرد و تجار و روشنفکرانی چون یحیی دولت آبادی، محمد صادق طباطبایی، محمد توفیق 

و علی اکبر دهخدا عضو آن بودند، با نهادهایی مانند جمعیت اتحاد و ترقی عثمانی و دیگور  

در ایون   گروههای ژون ترک که ایده آل های مشترک با آنها داشت، ارتبواط برقورار نموود.   

تماس ها مهمترین نقش را روشنفکرانی چون احمد رضا، رضا توفیق، حسین دانش، احمد 

آقا اوغلو، عمر ناجی، سلمان) سعید( سلماسی که با بعضی از گروههای ژون تورک ارتبواط   

هایی داشتند، بر عهده می گرفتند. انجمن سعادت که به سازماندهی شدن ایرانیوان مقویم   

آغازبه انتشار هفته نامه شمس بوه    1908سپتامبر  4بخشید، در تاریخ استانبول سرعت می 

مدیریت سید حسن شمس نمود. محمد توفیق، دهخدا، مراغه ای، حسین دانش و احمد آقا 

اوغلو با نوشته های خود برای روزنامه شمس به نشر روزنامه کمک می کردند. با آنکه ایون  

ا نتوانسوت نشوان دهود ولوی از جهوت انعکواس       نشریه پیشرفتی که از آن انتظار میرفت ر

مبارزات تبریزو بعلت اینکه تریبونی برای ایرانیان درتبعید بود، وریفوه مهوم خوود را بجوا     

اقودام بوه     1909آورده بود. این انجمن بدنبال تیره شدن روابطش با سید حسون، در جوون   

شماره  14نیز به بیش از انتشار روزنامه سروش به مدیریت دهخدا کرد که عمر این روزنامه 

نرسید. انجمن سعادت در کنار فعالیتهای خود بورای سوازماندهی کوردن، کمپوین کموک      

وحمایت از مبارزات تبریز را آغاز گردانده  با انتقال روزانه آخرین رویدادهای ایران به افکوار  

عمومی اروپا، مخصوصا در فرانسه و انگلیس یک حس همودردی بوه مشوروطه خواهوان     

ان و یک حس واکنش گرایانه نسبت به شواه را بوجوود آورد. ایون انجمون بوه  مسوایل       ایر

مهاجران رسیدگی کرده، برای مبارزات تبریز داوطلب جمع کرده و آنها را به منطقوه قفقواز   

فرستاد. از دیگر فعالیت های آن می توان به برنامه ریزی برای ارسال نامه و تلگراف بورای  

علمای عراق بر علیه شاه ، ترتیب دادن تظاهرات در مقابل سفارتخانه آغاز گرداندن فعالیت 

های انگلیس، فرانسه و آلمان در جهت اعتراض به موضع این دولتها نسبت به وقایع ایوران  

، تالش برای ایجاد همکاری بین این انجمن وحزب اتحاد و ترقی و دیگر گروههوای ژون  

انیان و برگزاری نشسوت و جلسوه بوا ایون هودف      ترک، ارمنی ها، ترکهای آذربایجان و ایر
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اشاره کرد. این انجمن برای ارزیابی تحوالت ایران و افزایش اتحاد وهمکاری بین ایرانیان 

و برای نزدیک شدن به حزب اتحاد و توسعه در سینما ادئون استانبول نشستی ترتیوب داد.  

ضا شرکت کردند. با اینکوه  در این نشست برخی طرفداران حزب اتحاد و ترقی مانند احمد ر

ادعاهایی مبنی بر وجود شعبه های این انجمن در ترابزون، ارضروم و ازمیر وجود دارد ولوی  

منابعی برای تایید این ادعا وجود ندارد. البته احتمال باز شدن این شعبه هوا هوم وجوود دارد    

اه ترابوزون و  زیرا همانطوریکه ذکر شد انجمن سعادت برای ارسال کمک به تبریز ازگوذرگ 

 ارضروم استفاده می کرد. 

ایرانیان استانبول سازمانهای دیگری نیز در این شهر تاسویس کورده بودنود کوه     

اطالعات موثقی در مورد آن ها در دست نیست. برخی نوشته هوا خبور از تاسویس انجمون     

اتحاد و ترقی ایرانیان در استانبول در پی رسیدن تقی زاده و تربیوت بوه اسوتانبول دراوایول     

از نام آن نیز پیداست این انجمن یا عقایود مشوترکی بوا    می دهند.  همانطور که  1909سال 

حزب اتحاد وترقی داشته و یا قصد جلب حمایت این حزب را داشته است. البته فعال بوودن  

این انجمن کامال ممکن است زیرا گروه تقی زاده در ایوران و بخصووص شومال ایوران بوا      

حلی روابط محکمی داشوت  گروههای زیادی از سوسیالیست ها گرفته تا گروههای ملی م

و گاه گاهی با این گروهها همکاری میکرد.  دراصل ترکهوای آذربایجوان مثول تقوی زاده،     

تربیت و شیخ خیاباتی در بستر حزب سوسیال دموکرات آذربایجان فعالیت میکردنود ولوی   

 آنچه در هر شرایطی به ایدئولوژی آنان شکل میداد، ملی گرایی آنان بود. ملی گرایی ایران

و آذربایجان قوی است. عالوه بر انجمن اتحاد و ترقی، زنان ایرانی مقویم اسوتانبول نیزبوا    

الهام گرفتن از تالش زنان عثمانی برای سازمان یافتن و تشکیل نهاد پوس از مشوروطیت   

دوم، به تشکیل انجمن زنان ایرانیان اقدام کردند. این انجمن با فعالیتهای اعتوراض آمیوز   

ستبداد محمدعلی شواه، اعالمیوه هوایی در حمایوت از جریوان مقاوموت       مختلف برعلیه ا

 تبریزانتشار داده بود. 

تالش انجمن سعادت برای متحد کردن ایرانیان مقیم اسوتانبول و نیوز حمایوت    

مستقیم آن از تحوالت ایران، از سوی نویسندگان تاریخ مشروطیت تحسین شده است. بوا  

توجه به همین منابع و نویسندگان می بینیم که افکار عموومی ایوران نیوز بوه نقوش مهوم       

 و موفقیت دوباره آن واقفند. انجمن سعادت در ادامه مبارزات مشروطیت 

تمامی شخصیتهایی که در نیمه اول قرن بیستم در تاریخ سیاسوی ایوران و رونود    

رفرم نقش کلیدی داشته اند بغیر از چند استثنا همگی از استانبول گذشته اند. یکی از دالیل 

 -1912بارز شهرت استانبول در پر حرکت ترین دوره تاریخ ایران مدرن یعنی بین سالهای 

جدایی های سیاسی و ایدئولوژیک است. نزدیکی استانبول به ایران، یکوی دیگور از    1906

دالیل جاذبه این شهر است. از نقطه نظر جدایی های ایدئولوژیک می بینیم کوه تفلویس و   
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باکو بیشتربرای گرایشهای سوسیال دموکرات و بغداد برای تمایالت اسالم گرا جاذب تور  

که استانبول بیشتر با جو ال ئیک و ملی گرای خود مطرح موی شوود.    است، این در حالیست

آزاد بودن استانیول از فشارهای روس و انگلیس در مقایسه بوا اروپوا، قفقواز، هندوسوتان و     

مصر، حمایت و کمک های ایرانیان ساکن ازمیر، ترابزون و ارضروم که زمینه مساعد برای 

راهم می کرد، از دالیل دیگرجاذبه استانبول بودند. فعالیت های مطبوعاتی در استانبول را ف

اگرنقش مرکزیت فرهنگی و سیاسی عالم اسالم را بعنوان یکی دیگر از خصوصیات جذاب 

استانبول کنار بگذاریم، آخرین دلیل این جذابیت را می تووان در سیاسوت خوارجی دولوت     

توان گفت که  استانبول برای عثمانی در راستای قبول و تاکید بر تمامیت ایران ذکر کرد. می

 مشروطه خواهان ایران ، به منزله پاریس برای ژون ترک ها است.

 

 نتیجه :

دراواخرقوورن نوووزدهم اسووتانبول وخاکهووای عثمووانی  بعنوووان مرکزفعالیووت    

روشنفکران ایرانی ، چندان مورد توجه محققین ایرانی و خارجی نبود. محققوین ایرانوی در   

ت غرب و خصوصا تاثیرات غربی بودند که ازهندوستان گوذر کورده   کل بدنبال دیدن تاثیرا

بود.  محققین غربی نیز در پی تاثیرات روسیه از ناحیه قفقاز بودند. محققوین تورک در ایون    

زمینه اثر قابل مالحظه ای نداشته اند. این محققین بیشتر بر روی روابوط سیاسوی نظوامی    

نکه جنگهای شیعه و سنی از قرن نوزدهم بوه بعود   ایران و عثمانی متمرکز بوده اند. برغم ای

 -در حد قابل مالحظه ای کاهش یافته بود، باز هم یکی از جنبه های اصولی روابوط ترکیوه   

ایران بود) هدفهای امپریالیستی تاریخی ایران درخصوص قفقاز و عراق، استفاده از کوارت  

 ترک درایران(. کردها برای تهدید ترکیه در مقابل کارت موجودیت توده کثیر 

را در بر میگیورد،   1912در این مقاله که سالهای بین ربع آخر قرن نوزدهم تا سال 

تحوالت ایران در قرن نوزدهم و ایرانیانی که دراین سالها به دالیول مختلوف در خاکهوای    

عثمانی سکنا گزیده اند مورد بحث و بررسی قورار گرفتوه اسوت. همچنوین درچهوارچوب      

بررسی حیطه  تالشها و فعالیتهای مخوالفین سواکن اسوتانبول بورای      حرکت مشروطه به 

سازمان دادن حرکت های مخالف پرداخته شده است. در این مقاله بوه بررسوی همکواری    

 های نزدیک بین حزب اتحاد و ترقی و طرفداران جنبش قانون اساسی ایران پرداخته ایم. 

تاثیرات دینی و فرهنگوی خوود   ایران هم بعنوان  یک دولت وهم با در نظر گرفتن 

کشوری است که برای ترکیه مهوم  بووده و دقوت بوه آن ازلحواظ سیاسوی ایودئولوژیکی        

ضروری است. یعنی برای ارزیابی درست ایران باید دالیل تاریخی وجود ایران و هودفهای  

امپریال آن را بخوبی بشناسیم. برای این کارنیز الزم است توا ابتودا گذشوته تواریخی ایون      

شور را بدانیم. نویسونده ایون مقالوه بوا دقوت و بوا تکیوه برامکانوات تواریخ، سیاسوت و           ک
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سوسیولوژی سعی کرده تا سهم کوچکی درشناختن وشناساندن ایران  داشوته باشود. ایون    

  مقاله با این هدف تدوین شده است.
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 نقش  تشیع در سیاست خارجی ایران 

 و نمونه مقتدی الصدر

 
 
 

 دکتر یشیم دمیر

 
 
 مقدمه

خاورمیانه که نقش گذرگاهی مابین شرق و غرب را دارد، با منابع غنی زیرزمینی و 

صاحب بودن به اماکن مقدس سه دین بوزرگ آسومانی، از دیربواز موورد توجوه جهانیوان       

میباشد. این منطقه در طول تاریخ همواره میدان مبارزه قدرتهای بزرگ گردیده و هر دولت 

نظام بین المللی، در تالش موثر واقع شدن و نفوذ در ایون   برای دستیابی به قدرت بیشتر در

جغرافیا بوده است.جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از دول واقع در این منطقوه اسوت کوه    

برای رهبری در منطقه تالش میکند و مذهب شیعه مهمترین حربه ایران برای دستیابی به 

ایران به عنوان یوک دولوت شویعه در    این سیاست خود در خاورمیانه میباشد. افزایش نفوذ 
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منطقه، نقطه نظرات مربوط به تشکل یک هالل شیعه در منطقه را تقویت بخشیده اسوت.  

برای تحقق همچون خیاالت و نقطه نظرات نیز، در منطقه خاورمیانوه، جواموع شویعه  بوه     

 عنوان حربه ای مورد استفاده قرار میگیرند.

 

 تشیع و سیاسی شدن آن

ت اینکوه عنصور مهموی در تشوکل تمودنها و مشوخص سواختن        دین در مووازا 

هویتهووای جامعووه محسوووب میگووردد، صوواحب ویاگووی مشخصووی در انسووجام و تووامین 

 103یکپارچگی ملی و جامعه بین المللی میباشد.

دولتها، حتی اگر منسوب به یک دین مشخص باشند نیز  گاهی برای حفظ امنیت 

 104ب نمیورزند.و منافع خود، در درگیری مابین خود اجتنا

ایران یک کشور کثیرالملت متشکل از انسانهای منسوب به ریشوه هوای نواادی    

متفاوت است و تشیع مهمترین عنصر در تامین وحدت ملی و یکپارچگی مابین گروههوای  

ناادی مختلف در ایران است. از مذهب شیعه برای حفظ استقالل و هویت ملی و به حرکت 

ایران، در سیاست داخلی و خارجی خوود همیشوه    105میشود. در آوردن حمایت ملی استفاده

 در سطح گسترده ای از نفوذ تشیع به عنوان یک حربه استفاده میکند. 

مذهب شیعه در پی وفات حضرت محمد خاتم النبیین با ادعوای اینکوه حضورت    

علی بایستی نخستین خلیفه گردد، به وجود آمده اسوت. کلموه شویعه بوه معنوی پیوروان و       

  106ران حضرت علی استفاده شده است.طرفدا

امروزه وقتی سخن از تشیع به میان می اید، در وهله نخسوت، دولوت جمهووری    

اسالمی ایران تداعی میگردد. ایران تنها دولتی است کوه انقوالب اسوالمی در آن تحقوق     

 107یافته و دین رسمی دولت، شیعه میباشد.

بود ولی از استیالی مغول تا در دوران نخست اسالم، مذهب تسنن بر ایران حاکم 

برقرای حاکمیت  دولت صفوی، ایران کم کم به مذهب شیعه گرویود. شواه اسوماعیل کوه     

نخستین حکمران خاندان صفوی بود، با اعالن مذهب تشویع بوه عنووان موذهب رسومی      

                                                        
، "مقدمه، اصتطالحات و تئوریهتا  "روابط بین المللی  "دین و روابط بین الملل"محمت امین چاغیران،  103

 379-371، صفحه 2007، آنکارا، Iحیدر چاکماک )ویرایش( انتشارات پالتین، 
، صتفحه  2005، آنکتارا،  Iوق آری، آرسالن اوکان، روابط بین المللی و دین، انتشارات پالتین، سلج  104

28 

 
جان ل. اسپوسیتو، جان و.وول، اسالمیت و دموکراسی، )ترجمه. اجمد فتحی(، انتشارات سارمال،  105

 77، صفحه 1998استانزول، 

 
 167، صفحه 2005ات در، . استانزول، انتشار4باکی اوز، علوی بودن به چه معناست؟  106
  220، صفحه 1995،استانزول، 2اولیور روی، ازمیان رفتن اسالم سیاسی، انتشارات ماتیس،   107
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از ایون دوره بوه بعود،      108دولت، اتحاد سیاسی و دینی کشور را در آن دوران، توامین نموود.  

ن ایران از مذهب شیعه به عنوان یک حربه توسوعه طلبوی در سیاسوت خوارجی و     حکمرانا

آسمیله نمودن انسانهای ساکن اراضی تحت اشغال خود استفاده نمودند. دولت ایران برای 

اینکه کشورهای مسلمان را زیر سقف تشیع گرد هم درآورده و یک دولت بوزرگ اسوالمی   

کشوورهای مسولمان، بوه یوک سلسوله       تاسیس نمایود، در کشوورهای همسوایه و دیگور    

 109فعالیتهای تبلیغاتی، آغاز نموده است.

 

 سیاست خاورمیانه ایران و تشیع

، آغاز به استفاده از حربه دین در سیاست 1379ایران پس از انقالب اسالمی سال 

 خاورمیانه ای خود نمود. ایران با استفاده از شعارهایی بعد از انقالب، چنین وانمود میکرد که

این انقالب تنها متعلق به ایران نبوده، بلکه این انقالبی متعلق به تمامی مسلمانان جهوان  

است. کذا در ماده یازده قانون اساسی ایران، گفته میشود که تمامی مسلمانان جهان، یوک  

ملتند و ایران بایستی جهت تامین اتحاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم، تالش 

این ماده، گویی قانون اساسی ایران، نه تنها برای این کشور بلکه برای کلیوه  کند. بر اساس 

 110مسلمانان جهان آماده شده است.

ایران با استفاده از شعارهای دینی و کسب عالقه مسولمانان، درصودد توسوعه در    

منطقه خاورمیانه برآمده است. زیرا ایران بر آن فکر است که تنها از طریق شعارهای دینوی  

واند در خاورمیانه خودنمایی کند. زیرا میداند که در غیر ایون صوورت ایوران، در منطقوه     میت

میتواند با مقاومت اعراب مواجه شود. شعارهای دینی ایران به جز مناطق شویعه نشوین، در   

دیگر مناطق چندان تاثیری نگذاشت و این موضع ایران با مقاومت جدی دول سنی مذهب 

 111عودی مواجه گردید.عربی به ویاه عربستان س

اقدام ایران در جهت صدور انقالب اسالمی به خاورمیانه، در مرحلوه نخسوت، در   

عراق و برخی از کشورهای خلیج تاثیراتی نشان داد. به همین علوت برخوی از رژیوم هوای     

عربی سکوالر، برای ممانعت از توسعه طلبی ایران، بوا شوعارهای دینوی فعالیتهوایی آغواز      

 بوا  مقابلوه  بورای  وسیعی حد در ،(1988 – 1980شت ساله ایران و عراق )نمودند. جنگ ه

                                                        
، استتانزول،  Iحمید احمدی، آغاز هویتت ملتی ایتران، )ترجمته: حتاکی اویغتور(، انتشتارات کتوره،           108

 Setاتژی در خاورمیانته،  ، اسماعیل کایابالی، سمندر آرسالن اوغلو، جنگ و استتر 109، صفحه 2009

Ofset ،1990 98، صفحه 
 99اسماعیل کایابالی، سمندر ارسالن اوغلو، صفحه  109
، 2یوردانور آکسویالر چتیرگه، از می کی که در لوله تفنگ استت، تتا شتریعت، انتشتارات بیلگتی،        110

 151، صفحه 1997آنکارا، 
، 2، صتفحه  2یک خاورمیانه، جلتد  آکادم "شعارهای مذهلی سیاست خارجی ایران"محمت شاهین،  111

 49، صفحه 2008
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در خوالل ایون جنوگ، آن دسوته از       112. گرفوت  انجوام  ایوران  طورف  از دینی رژیم صدور

کشورهای عربی که روابطی با غرب داشتند، آمریکا و اسرائیل از عراق حمایت نمودنود. بوا   

می، ممانعت به عمل آمد ولی انقالبیوون  جنگ ایران و عراق از سیاست صدور انقالب اسال

 در داخل ایران قدرت بیشتری پیدا نمودند.

حمایت از شیعیان لبنان، پای دیگر صدور انقالب اسالمی به خاورمیانه را تشکیل 

میدهد. گرچه ایران با حمایت از شیعیان لبنان نتوانست تغییری در رژیم لبنان به وجود اورد 

ای خود، جایگاه مهمی در سیاست لبنان به دست اورد. اموروزه  ولی در سایه سیاست دینگر

نیز ایران در سایه روابط حسنه با شیعیان، در سیاست لبنان و روابط لبنان با دیگر کشوورها،  

 113بازیگر مهمی میباشد. 

ایران در موازات اولویت دادن به شعارهای دینی در سیاست خارجی متوجه خوود  

ج از این شعارها هم اقداماتی انجام میدهد. به طور مثال،  روابوط  به خاورمیانه، گاهی در خار

ایران با سوریه که از یک سیاست سکوالر و ملی گرای عرب پیوروی میکنود، نوه بور پایوه      

رفرانسهای دینی، بلکه تماما در چهارچوب منافع ملی و استراتایکی به پیش برده میشوود.  

اقدام به قتل عام سنی هوا   Hamaوریه در رژیم بعث س 1982کذا به هنگامی که در سال 

نمود، ایران هیچ واکنش منفی از خود نشان نداده و به روابط گرم و حسونه خوود بوا سووریه     

ادامه داد. به شکلی برعکس، عربستان سعودی کوه دولوت دینوی دیگوری در خاورمیانوه      

  میباشد، موفق به برقراری روابطی مثبت با رژیم دینی ایران نگردیده است.

به طوری که امروزه به شکلی واضح مشخص است، ایران در خاورمیانه، بویش از  

دیپلماسی از دولتی به دولت دیگر،  دیپلماسی را از دولت به ملت اعمال مینمایود.  چورا کوه    

 114ایران به خوبی واقف است که نمیتواند دول موجود در خاورمیانه را به خود جذب کند.

ورمیانه، می بینیم که ایران به شکل مسوتقیم و یوا   با نگاهی به مشکالت مهم خا

غیر مستقیم، در همه آنها مداخل میباشد. در خاورمیانوه بخصووص در لبنوان، فلسوطین و     

مهمتر از همه در عراق، نمیتوان نقش این کشور را نادیده گرفت. ایران جایگاه خود در ایون  

اقشار مختلوف جواموع اسوالمی بوه      مسائل را با استفاده از شعارهای دینی و تعمیم نفوذ در

دست آورده است. ایران از طریق این اقشار که با آنهاروابط دینی برقرار میسازد، موجودیت 

خود در مناطق مختلف خاورمیانه را نشان میدهد. به عنووان مثوال، در اسورائیل از طریوق     

                                                        
 Regional Implications of Shi’a Revival in Iraq" ،The Washington "نثتر، ولتی،    112

Ouarterly،  2004، تابستان 3، شماره 27جلد 
 52محمت شاهین، صفحه   113
 53صفحه  114
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نیز از طریوق دیگور   شیعیان لبنان و در امریکا و عراق از طریق شیعیان این کشور و در خلیج 

 115جوامع شیعه، میدان تجلی سیاست خارجی خود را حفظ میکند. 

همانطوری که ذکر شد، ایران با شعارهای دینی بوه منواطق مختلوف خاورمیانوه     

نفوذ میکند. در غیر این صورت نمیتواند با هویت یک دولت فوارس در جهوان عورب نفووذ     

خاورمیانه ای خود، نه تنها از شوعارهای دینوی،    نماید. ایران با آگاهی از این امر، در سیاست

بلکه با ضدیت نشان دادن علیه امریکا و اسرائیل نیز خودنمایی مینماید. بوه طوور خالصوه    

 ایران در منطقه با شعارهای دینی موجودیت خود را نشان میدهد.

با نگاهی به اکثریت شیعه در کشوورهایی کوه ایوران قصود نفووذ در آنهوا را دارد،       

درصد جمعیت شویعه، بعود از بحورین و ایوران، بیشوترین       50مشاهده میکنیم که عراق با 

جمعیت شیعه را دارد. نقطه ای که عراق را از دیگر کشوورها جودا میکنود، وجوود دو شوهر      

 116مقدس کربال و نجف که از طرف شیعیان مقدس شمرده میشود، در ایون کشوور اسوت.   

ر نجف و کربال اقامت داشت. شیعیان ایون منطقوه از   آیت اهلل محمد الصدر، رهبر شیعیان د

همان روزهای نخست حاکمیت خمینی، طرفداری خود از ایران را در هور فرصوت اعوالم    

، علیه رژیم بعث اقدام به تظاهرات کردند که در نتیجوه  1979داشتند. کذا در ماه ژوئن سال 

از عوراق اخورج شود. ایون      رهبور شویعه   31این تظاهرات، ایت اهلل الصدر به قتل رسویده و  

وضعیت موجب اوج گیری حوادف گردیده و باالخره منتج به تشکیل یک جنوبش رهوایی   

در نجف شد. که این گوروه بوا خمینوی روابوط بسویار       1979بخش اسالمی در اواسط سال 

 117نزدیکی داشت. 

 25شیعیان که نفوذ سیاسی زیادی در عراق داشتند، در شورای موقوت حکوومتی   

وزارت را در حکومت موقت، به خود اختصاص دادند. بعد  13نفر شرکت و  13ق، با نفره عرا

از صدام حسین، در مبارزه بر سر کسب قدرت در عوراق، دو گوروه شویعه بیشوتر بوه جشوم       

میخورد. رهبری یکی از این دو گروه را مقتدی الصدر برعهده داشته و این گروه خود نیز بوه  

رهبری گروه دیگر را محمد بکیر الحکیم بر عهوده دارد. کوه   نام گروه صدر شناخته میشود. 

این نمیگروه نیزگروه سیستانی به رهبری آیت اهلل علی سیستانی یکوی دیگور از رهبورای    

 شیعه عراق، با گروه الحکیم رابطه نزدیک دارد. 

گروه صدر، یکی از گروههای با نفوذ عراق در میان شیعیان است. این گروه شیعه، 

اشغال عراق توسط امریکا، مقاومت شدیدی از خود نشوان داد و در رونود تجدیود    در خالل 

                                                        
 55صفحه  115
، 1999، استتانزول،  4انتشارات آلفتا،   ،2000طیار آری، تعادل قدرت در خلیج فارس طی سالهای  116

 190صفحه 
 327-326اسماعیل کایابالی، سمندر آرسالن اوغلو، صفحه   117
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بنیه عراق که از طرف امریکا آغاز شد، شرکت ننموده و مقاومت کرد. به هموین علوت نیوز    

 118گروه صدر در حکومت موقف عراق جای نگرفت. 

ا گروه گروههای شیعه، گهگاه مابین خود نیز مبارزه میکنند و این گروهها بیشتر ب

صدر رقابت مینمایند. شورای عالی انقالب اسالمی عراق کوه مرکوز آن در تهوران اسوت،     

یکی از گروههای شیعه رقیب گروه صدر در این کشور است. گوروه الحکویم کوه سوازمان     

هزار نفره مسلح به نام لشکر  15-10یافته ترین گروه شیعه عراق بوده و دارای یک نیروی 

گروهی است که به علت موضع مالیم خود در  قبال ایاالت متحده   بدر میباشد، منظمترین

امریکا، از طرف دیگر گروههای شیعه مورد انتقاد قورار میگیورد.گفتیم کوه یکوی دیگور از      

گروههای شیعه عراق، گروه آیت اللی علی السیستانی است. بیانوات سیسوتانی هموواره از    

انی هم در نجف دارای یک مدرسه دینوی  طرف شیعیان، با اهیمت تلقی میگردد زیرا سیست

نفره خادم امواکن مقودس و عوالی تورین      10متختص شیعیان میباشد و هم ریاست حوزه 

اوتوریته دینی عراق را بر عهده دارد. این در حالی است کوه مقتودی الصودر رهبوری علوی      

الحوائری را  السیستانی را قبول ندارد. گروه صدر به عنوان اتوریته دینی، به جای سیستانی، 

 119که در ایران زندکی میکند، به عنوان رهبر دینی قبول دارد. 

یکی دیگر از گروههای شیعه ای که در عراق فعالیت دارد، گروه الودعوه میباشود.   

محمد ناصر رهبر این گروه، بعد از اشغال عراق، با مراجعت به این کشوور، در صودد توامین    

م الجعفری به عنوان نماینده این گروه، در شوورای  حمایت از گروه خود برآمده است. ابراهی

، در دوره 2005موقت حکومت عراق قرار داشت. ابراهیم جعفری تا انتخابات دسامبر سال 

 موقت به عنوان نخست وزیر عراق نیز انجام وریفه نمود.

گرچه مرکز سیاست ایران در رابطه با عراق را شیعیان این کشور تشکیل میدهند، 

طرفین، یک رابطه چند بعدی و متضاد مشاهده میگردد. عراق که مرکوز رهوور    ولی مابین

مذهب شیعه میباشد، از نظر کلیه شیعیان جهان، اهمیت فووق العواده ای دارد. چوون اکثور     

علمای بزرگ شیعه ایران در نجف آموزش دیده اند، از این نظور ایوران هموواره از شویعیان     

وره حاکمیت حوزب بعوث بوه ویواه در زموان صودام       عراق، حمایت نموده است. عراق در د

 120حسین، درهای خود را به روی کلیه شیعیان بجز ایران و سوریه بست.

 

 

 

                                                        
، صفحه  2007، استانزول، 2طیار آری، عراق، ایران و ایاالت متحده امریکا و نفت، انتشارات آلفا،   118
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، صفحه 2007، 3، صفحه13یوروآسیا، جلد ، پرونده "ژئوپلتیک شیعه و ایران"عاریف کسکین،   120
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 مقتدی الصدر

در عراق چشم به جهان گشود، فرزنود آیوت اهلل    1973مقتدای الصدر که در سال 

مود بواقر   محمد صادق الصدر رهبر دینی شیعیان است. پدر مقتدی، برادرزاده آیوت اهلل مح 

الصدر، فیلسوف، متفکر و عالم دینی شهیر عراق که با فلسفه سکوالر آشنایی داشوته و بوه   

عنوان رهبر دینی نیز پذیرفته میشد، بود. باقر الصدر، یکی از افراد مووثر شویعیان عوراق در    

، در بین موسسین حزب الدعوه شیعه قرار 1958قرن بیستم محسوب میگردد. وی در سال 

پی تظاهرات گسترده شویعیان عوراق، عربسوتان سوعودی و بحورین بعود از        در 121گرفت.

همراه با خانواده خود و دیگر اعضای مهم  1980انقالب اسالمی ایران، باقر الصدر در سال 

، با مورگ  1992سال بعد از اعدام وی، یعنی در سال  12 122حزب الدعوه، به دار آویخته شد.

عراق یک خال رهبری شیعه به وجود آمود.  حکوموت    طبیعی آیت اهلل عبدالقاسم خویی، در

عراق بعد از مرگ خویی، جهت پر کردن خالء حاصله، در صدد پر کردن این خالء از طریق 

یک رهبر شیعه طرفدار خود برآمد تا بدین وسیله بتواند گروههای شویعه را تحوت کنتورل    

محمدصوادق الصودر در بوین     خود بگیرد. زیرا در این دوره در خارج از حوزه نجف، آیوت اهلل 

عشایر فقیر جنوب عراق، خانواده الحکیم که بیشتر اعضای آن در شورای اسوالمی عوراق   

نقش داشتند و رهبر و اعضای حزب الدعوه که در تهران، دمشوق و لنودن در تبعیود بودنود،     

 نقش مهمی داشت.

یون مقتدی الصدر ضمن مخالفت با سکوت آیت اهلل علی سیستانی یکی از روحان

موثر نجف و علی رغم کوچک شمرده شدن از طرف طرفداران حوزب بعوث و ایوران و بوی     

توجهی روحانیون شیعه عراق که وی را به عنوان تهدیدی نمیدیدنود، در توالش تاسویس    

یک دولت متکی بر اصول دینی بود. وی صاحب یک نقطه نظر ملی گرای مخوالف ایوران   

در مطرح گردید، وی چندان مخالف رژیوم دیوده   بود. وقتی از طرف رژیم عراق صادق الص

صادق الصدر با موعظه های خود در نجف و کوفه، مخالفت  1998نمیشد و باالخره در سال 

 19که این نیز منجر به اعدام وی به هموراه دو پسورش در    123خود با رژیم را آشکار ساخت.

در کووچکترین پسور   ، از طرف رژیم بعث گردید. بدین ترتیب مقتدی الص1999فوریه سال 

 124صادق الصدر به جای وی رهبری گروه صدر را بر عهده گرفت.

                                                        
، 20080می  Council on Foreign Relations ،16، "مقتدی الصدر"گرگ برونو،  121

http://www.cfr.org/iraq/muqtada-al-sadr/p7637 
، "روابط ایران با غرب"، "در جمهوری اسالمی ایران علمای دینی و دولت"هوچانی ی. چهابی،   122

 16، صفحه 1995، 1، صفحه 2پرونده یوروآسیا، جلد 
، "خانواده صدر: روابط با ایران و جایگاهش در سیاست عراق" 123

http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-
siyasetindeki-yeri/haber-142509 

 2008می  16ونو، گرگ بر  124

http://www.cfr.org/iraq/muqtada-al-sadr/p7637
http://www.cfr.org/iraq/muqtada-al-sadr/p7637
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مقتدی الصدر که در بین پسرانش تنها وارث صادق الصدر بود، به نظر اطرافیانش 

صاحب ویاگیهای رهبری نبود. کیفیت مرگ پدر و دوران سیاسی پر تالطم این کشوور در  

 125بود.  2003تا  1999جنبش صدر در سالهای آن دوره، یکی از علل فعالیتهای زیرزمینی 

سال داشت و رتبه آیت اللهی را کسوب نکورده بوود ولوی در      30صدر گرچه هنوز 

اقشار مختلف جامعه، تاثیر گذار بود. وی بویاه بعد از اشغال عراق از طورف ایواالت متحوده    

ف دیگر اقشوار  امریکا، در مخالفت با این کشور، نقش مهمی ایفا کرده و بدین ترتیب از طر

جامعه، بیشتر شناخته شد و این نیز موجب شد که صدر به عنوان یک بوازیگر مهوم و مووثر    

جنبش صدر که در پی اشوغال عوراق، تاسویس شود، یوک حرکوت دینوی          126عراق درآید.

اجتماعی مردمی بود. هدف این جنبش، تاسیس یک نظام اجتماعی متکی بر اصول سنتی 

ه اشغال عراق توسط امریکوا، طرفوداران نهضوت صودر بیشوتر      در آغاز دور 127و دینی بود. 

شیعیان فقیر حومه نشین بودند که نمیتوانستند از خودمات بهداشوتی برخووردار گردیوده و     

نیازهای خوراکی خود را تهیه نمایند. بیش از دو میلیون شیعه فقیر حومه نشوین بغوداد، بوه    

بهداشتی، اجتمواعی و خودماتی   رهبری صدر شهرداری خود را تاسیس نموده و موسسات 

خود را تشکیل داده و به منطقه ای که به نام شهر صدام شناخته میشود، نوام شوهر صودر را     

صدر ضمن موعظه های روز جمعه خود به شعارهای ضد امریکوایی خوود اداموه     128دادند.

از  2003داده  و از مردم میخواست که علیه اشغال امریکا، به مقاومت بپردازند. وی در سال 

نفوره   6000توا   5000نفوره نظوامی و یوک گوروه      1000توا   500یک گروه آموزش دیده 

داوطلب، یک واحد نظامی به نام ارتش مهدی تشیکل داد. که این ارتش با نظامیان ایاالت 

ذکر این مورد ضروری است که در خالل اشغال عراق  129متحده امریکا، به جنگ پرداخت.

گروه حاکم بود که این سه گروه عبوارت بوود    3ه این کشور، از سوی امریکا در سیاست شیع

 130از، شورای عالی انقالب اسالمی عراق، حزب الدعوه و ارتش مهدی.

در بین این سه گروه، شورای عالی با نزدیکی خود به ایوران شوناخته میشود ولوی     

ت عودم  علی رغم این، این شورا با امریکا نیز روابط حسنه ای داشت. در ایون میوان بوه علو    

                                                        
، "خانواده صدر: روابطشان با ایران و جایگاهشان در سیاست عراق"  125

http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-siyasetindeki-

yeri/haber-142509 
 http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/al-sadr.htm، "مقتدی الصدر" 126
127  " Profile: Moqtada Sadr" ،BBC ،19  2012ژانویه ،

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12135160 
، پاییز Understanding Muqtada al-Sadr" ،Middle East Quarterly "نیمرود رافائلی،   128

2004 ،http://www.meforum.org/655/understanding-muqtada-al-sadr 
129 " Al-Mahdi Army/Active Religious Seminary/Al-Sadr’s Group" 

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/al-sadr.htm 
، "خانواده صدر: روابطشان با ایران و جایگاهشان در سیاست عراق  130

http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-siyasetindeki-

yeri/haber-142509 
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شرکت رهبران شورای مذکور و حزب الدعوه در مقاومت علیه رژیم صدام، مردم عراق نظر 

مثبتی به این دو گروه نداشتند. این در حالی است که ارتوش مهودی وابسوته بوه صودر، بوا       

سربازان امریکایی میجنگید، خود صدر عراق را ترک نکورده، از یوک سیاسوت ملوی گورا      

میداد که مستقل از ایران عمل میکند. این نیوز باعوث افوزایش     پیروی نموده و چنین نشان

 پرستیا صدر و سمبل شدن وی در مبارزه با اشغال خارجیان گردید. 

ایران نمیتوانست افزایش پرستیا صدر را نادیده بگیرد. علی رغم حمایت مردمی، 

ایوران   صدر صاحب نفوذ دینی نبود و صالحیت فتوی نداشت. این نیز فرصت بزرگی برای

 جهت نزدیکی به صدر فراهم میساخت.  

آیت اهلل کارم حسین الحائری که شاگرد آیت اهلل باقر صدر عموی مقتدی الصدر 

و خلف دینی محمد صدر پدر وی بوده و روابط نزدیکی با سوپاه انقوالب ایوران داشوت، در     

نموود. ایون   ، مقتدی الصدر را به عنوان وکیل خود در عراق تعیوین  2003هفتم آوریل سال 

رابطه حائری و صدر، فرصت مهموی بورای ایوران فوراهم سواخت توا بتوانود یوک رهبور          

ناسیونالیست ملی گرای با نفوذ جنگنده شیعی پر طرفدار عراق را تحت نفووذ خوود بگیورد.    

حائری در پی اعالم مقتدی الصدر به عنوان وکیل خود، از شیعیان خواسوت کوه پسوتهای    

را پر کنند و بدین ترتیب مقتودی الصودر کوم کوم رده هوای       مختلف اداره شهرهای عراق

مختلف حکومتی در عراق را به دست گرفت و بعد از بغداد، کنترل کامول بخشوهای حوموه    

 نشین این شهر که به شهر صدر معروف شد را به دست گرفت.

در پی این تحوالت، صدر برای نخستین بار به تهران دعوت شود. بودین ترتیوب    

ن طرح مشابه تشکل حزب اهلل در لبنان را در عراق به صورت یک بافت متکی ایران نخستی

 بر سه پایه سیاسی، دینی و نظامی، پی ریزی کرد.

مخالفت رو به افزایش صدر با ایاالت متحده امریکا، این کشور را بوه جسوتجوی   

ی یک رهبر شیعه تحت کنترل امریکا در منطقه سوق داد. آیت اهلل سیسوتانی بوا موضوع بو    

طرف خود در منطقه، جلب توجه میکرد. از طرفی دیگر ادعاهای مربوط بوه تورور آیوت اهلل    

خویی که موجب برقرار روابطی میان امریکا و سیستانی گردیده بود، توسط گروه صودر، در  

اذهان عمومی رایج بود. ترور آیت اهلل محمد باقر الحکیم یکی از رهبوران دینوی وسیاسوی    

از ترور آیت اهلل خویی، موجب گردید که خامنه ای ایاالت متحده امریکوا  شورا، چند ماه بعد 

را مسئول این سوءقصدها معرفی نماید. در پی تحقیقات به عمل آموده از طورف امریکوا و    

 عراق، گروه توحید و الجهاد، به رهبری زرقاوی، مسئول این سوء قصدها شناخته شد.
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شعارهای صدر علیه امریکوا، شودیدتر   طرحهای امریکا علیه صدر، نتیجه نداده و 

 131شده بود.

با میانجیگری آیت اهلل سیستانی برقرار شده بود، در  2004آتش بسی که در سال 

در  132، مجددا بر هم خورد و جنگ مذهبی در عراق شودت گرفوت.   2007و  2006سالهای 

رتش مهودی  ، به دنبال توقیف روزنامه ای متعلق به جنبش صدر در بغداد، ا2004بهار سال 

در نجف و کربال، اقدام به یک شورش نمود. روزنامه الشرق االوسط، ادعا نمود کوه ایوران   

میلیون دالر کموک موالی در اختیوار صودر قورار داده اسوت.        80جهت این شورشها، حدود 

درگیری چندین هفته ای میان ارتوش مهودی و نیروهوای امریکوا، هوم رقبوای  ایوران را        

این کشور را صاحب متفقی ساخت و هوم ضوربه ای بوه پیشوروی     تضعیف نمود، هم برای 

 اشغال ایاالت متحده امریکا زد. 

درست در هنگامی که تصور میرفت درگیریها به پایان رسیده اسوت، در مواه اوت   

، ارتش مهدی و طرفداران صدر، آرامگاه حضرت علوی را اشوغال کردنود و بوه     2004سال 

ران پادرمیانی نموده و از صدر خواسوتار پایوان بخشوی بوه     دنبال این اقدام، در همین ماه، ای

حمالت خود شد. در خالل مذاکرات میانجیگرانه در بغداد توسط هیئوت اعزاموی تهوران،    

محمدخاتمی ضمن انتقاد از صدر، اعالم داشت که فعالیتهای وی بوه امواکن مقودس، بوه     

 شیعیان زیان وارد میکند.

ضع دوجانبه پیروی میکرد. از یک سو ضومن  ایران با این سیاست خود، از یک مو

حمایت از فعالیتهای صدر، ثبات عراق را بر هم میزد و از طرف دیگرمیوانجیگری ایوران در   

دیدارها، امریکا را وارد کار کرده بود. در همان روزها آیت اهلل سیستانی، که در لندن معالجه 

تووافقی در رابطوه بوا توقوف      مابین سیسوتانی و صودر،   133میشد، به عراق انتقال داده شد.

بوا ایون توافوق،     134درگیرها در نجف و عاری سازی نجف و کوفه از سالح، حاصل گردیود. 

سیستانی، کنترل در نجف را تامین کرد. صدر نیز  از محاصره دست برداشته و بوه درگیرهوا   

ی عوراق  پایان بخشید. عالوه بر این با این توافق، آیت اهلل سیستانی، عمال وارد روند سیاس

 شد. 

برگزار شوود   2005این روند تعویق انتخابات عراق که قرار بود در ماه ژانویه سال 

را مطرح نمود. ایران به علت احتمال تحکیم تاثیر امریکا در عراق در صورت لغو انتخابوات،  

                                                        
131  http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-siyasetindeki-

yeri/haber-142509 
132  " Anti-U.S. cleric Muqtada Sadr returns to Iraq" ،2011ژانویه  5، لوس آنجلس تایمز 

، "ختتتتتانواده صتتتتتدر: روابطشتتتتتان بتتتتتا ایتتتتتران و جایگاهشتتتتتان در سیاستتتتتت عتتتتتراق         133
http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-siyasetindeki-

yeri/haber-142509 
 2004آگوست  27حریت،   134
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صدر با درک اینکه از طریق شدت عمل نمیتواند به اهوداف خوود برسود،     135ناخشنود بود. 

روی از یک سیاست دینی و اجتماعی متوجه کوچوه و خیابوان هماننود حوزب اهلل     آغاز به پی

در حوالی کوه شوورای عوالی      2005ژانویه سوال   30گردیده بود. در انتخابات عمومی روز 

کرسوی   32کرسی را از آن خود ساخت، حزب صدر تنها  275اسالمی عراق و حزب الدعوه 

 136کسب نمود. 

در حالی که مذاکرات مربوط به تشکیل حکومت در ائتالف متحد عراق، نخستین 

حزب پیروز انتخابات ادامه داشت، صدر در انتخاب نوری المالکی از حزب الدعوه، به عنوان 

نخست وزیر نقش مهمی داشت. حزب صدر که در آغاز در حکومت ائتالفی موالکی جوای   

در  137یری نمووده و بوه صوف مخوالفین پیوسوت.      از ائتالف کناره گ 2007داشت، در سال 

، حزب صدر بعد از مالکی حوزب دوم عوراق شود و بعود از ایون      2009انتخابات محلی سال 

کرسوی یوه    40، حزب صدر در اتحاد ملی عراق، 2010موفقیت، در انتخابات عمومی سال 

 138خود اختصاص داد.

که افراطیوون   جرج بوش رئیس جمهور وقت امریکا، اعالم داشت 2007در سال 

شیعه، تهدیدی برای بغداد تشکیل میدهند و اقدام به افزایش نیروهای نظوامی امریکوا در   

عراق نمود. صدر این اقدام را متوجه خود تلقی کرده، با ترک عراق، به ایران رفوت و جهوت   

صودر علوی رغوم     139کسب مقام آیت اللهی، در شهر قم به آموزش اصول دینی پرداخوت.  

و بوه کنتورل    140ان، نفوذ خود بر روی اقشار شیعه فقیر در عراق، از دست ندادهاقامت در ایر

ارتش مهدی از دور اداموه میوداد.  حموالت مسولحانه رو بوه افوزایش ارتوش مهودی، در         

، موجب ناخشنودی شدید مالکی، نخست وزیر عوراق  2008چهارچوب اوامر صدردر سال 

بوه   141بودین ترتیوب ارتوش مهودی      گردید. ایران جهت اعالم آتش بس وارد عمل شد و

عملیات نظامی خود پایان بخشید. صدر در این میان اعالم داشت که در موازات دارا بوودن  

                                                        
، "خانواده صدر: روابطشان با ایران و جایگاهشان در سیاست عراق"  135

http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-siyasetindeki-

yeri/haber-142509 
 2008می  16گرگ برونو،   136
137 "Moktada al-Sadr Returns to Iraq" ، ،2001ژانویه  5نیویورک تایمز ،

http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middleeast/06iraq.html 
، 2009فوریه  25، نیگاش، "Final election results "خلود رمضی،   138

2395www.niqash.org/en/articles/politics/http:// 
139 "Moktada al-Sadr Returns to Iraq" ، ،2011ژانویه  5نیویورک تایمز ،

http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middleeast/06iraq.html ،گرگ برونو ،

 2008می  16
140  " Profile: Moqtada Sadr" ،19  2011ژانویه ،http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-12135160 
141  "Mahdi Army/Mapping Militant Organizations" ،

57bin/.../-web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi 
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به یک واحد ویاه جنگاور در بنیه ارتش مهدی، تبدیل به یک سازمان اجتماعی و فرهنگی 

ر در ایاالت متحده امریکا، ارتش مهدی را که جهت مبارزه بوا اشوغال ایون کشوو     142شدند.

تشووکیل یافووت را خطرنوواکتر از سووازمان القاعووده مشوواهده  2003عووراق در ژوئوون سووال 

 143مینمود.

، چند هفته پیش 2011عراق را ترک نمود، در ژانویه سال  2007صدر که در سال 

بازگشوت وی در   144از ترک نیروهای امریکایی از این کشوور، بوه عوراق مراجعوت نموود.     

ن، به ویاه ارتش مهدی، از طرف سنیها که وی را عامل موازات خشنودی بسیاری از عراقیا

 145جنایات مذهبی و ماشه ایران میدانستند، با ترس و واهمه، استقبال شد.

در همین دوره که مذاکرات مربوط به تمدید میسیون امریکا در عراق مابین بغداد 

نیروهای امریکا، و واشنگتن ادامه داشت، صدر تهدید نمود که در صورت عدم عقب نشینی 

ارتش مهدی را وارد عمل خواهد ساخت. در هفته های اول ترک عراق از سووی نیروهوای   

امریکا طرفداران صدر با گشت در کوچه های شیعه نشین حومه بغداد، مواد غوذایی توزیوع   

  146نموده و در موازات خدمات بهداشتی، دیگر خدمات محلی را نیز بر عهده گرفتند.

روابط خود با ایران دقت الزموه را نشوان داده و در بیانوات خوود      مقتدی الصدر به

همواره به هدف تاسیس دولت اسالمی تاکید نموده است. صدر عوالوه بور ایون، رهبوران     

روحانی شیعه را که طرفدار دور ماندن از سیاست هستند را دعوت به بر عهده گرفتن وریفه 

تدی الصدر جهوت توامین نفووذ هرچوه     مق 147در تجدید سازمان دولتی عراق نموده است. 

بیشتر بر روی شیعیان عراق و مشروعیت بخشیدن به رهبری خود در برابور علموای دینوی    

وی در پی عقب نشینی نیروهوای نظوامی    148شیعه، در تالش کسب عنوان آیت اللهی بود،

                                                        
142  " Profile: Moqtada Sadr" ،19  2011ژانویه ،http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-12135160 

 
143 "Mahdi Army/Mapping Militant Organizations" ،

57bin/.../-web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi 

 
144  " Profile: Moqtada Sadr" ،19  2011ژانویه ،http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-12135160 

 

Rebecca Sntana and Qassım Abdul-Zahra145 ،" Radical cleric returns to Iraq from 

exile" ،http://www.salon.com/2011/01/05/ml_iraq_54/ 
146 " Profile: Moqtada Sadr" ،19  2011ژانویه ،http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-12135160 

 
147  " Iraq: Al-Sadr’s Political Ambitions" ،Council on Foreign Relations ،12  اکتزر

2004 ،http://www.cfr.org/iraq/iraq-al-sadrs-political-ambitions/p7632#p6 
148  " Profile: Moqtada Sadr" ،19  2011ژانویه ،http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-12135160 
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امریکا جهت تامین یکپارچگی و اتحاد عراق و حل بحران سیاسی حاصوله در ایون کشوور،    

ین حکومت خودمختار کرد عراق و حکومت مالکی نخست وزیر این کشوور، اقودام بوه    ماب

 149میانجیگری نمود. 

به عراق مراجعه نمود، آشکارا با حکومت مالکی مخالفوت   2011صدر که در سال 

، صدر با اعالم کناره 2014ورزیده و خواستار برگزاری مجدد انتخابات گردید. ولی در سال 

مالکی در خوالل   150ها ادامه فعالیت در زمینه دینی، همه را شوکه کرد.گیری ازسیاست و تن

این انتخابات، از یک سیاست تحکیم موقعیت خود پیروی نمود. در پی تصمیم صدر ، گرچه 

نمایندگان حزب احرار که بخشی از نهضت صدر بودنود، اقودام بوه اسوتعفا نمودنود، ولوی       

 151، شرکت کردند.2014استعفاهای خود را پس گرفته و در انتخابات 

از سووی سوازمان تروریسوتی داعوش،      2014صدر در پی اشغال موصل به سال 

باری دیگر خطاب به طرفداران خود، نطقی ایراد کرده و در کنار ارتش مهودی، بوه هویوت    

مذهبی این ارتش، تاکید نمود و با ترس از درگیری مذهبی مابین شویعه و سونی، خواسوتار    

به لشکرهای صلح برای تنها مبارزه با ترور، گردید و تاکید نمود کوه   تغییر نام ارتش مهدی،

 این لشکرهای صلح، جهت حفظ مناطق مقدس مسلح شدند. 

این لشکرهای صلح در عین حال دو وریفه دیگر داشوتند. یکوی سواقط سواختن     

نوری المالکی از نخست وزیری، دوم اینکه انتصاب حیدر العبادی بوه جوای وی بوه مقوام     

به عبارت دیگر شیعه بودن رهبری که با ایران روابط نزدیوک دارد،   152وزیری بود. نخست

موجب میگردید که تهران موضوعی در مخالفوت بوا عبوادی در پویش نگیورد. کوذا علوی         

(، با اعالم حمایت خود از اقودام  UASBشمعخوانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران )

داد، تلویحا به لزوم پایان یابی دوره نخست وزیور  مربوط به انتخاب نخست وزیر جدید در بغ

 153مالکی، اشاره میکرد.

، مجددا تصمیم گرفت که به حیوات سیاسوی   2016مقتدی الصدر درژانویه سال 

بازگردد و از عبادی نخست وزیر خواسوتار داخول نموودن شوبه نظامیوان شویعه و در راس       

                                                                                                       
 

 2012آوریل  29، صاباح، "کریز مالکی را تنها گذاشت"  149
150  "Mahdi Army/Mapping Militant Organizations" ،

57bin/.../-web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi 
، "الصدر، از سیاستش کناره گیری کرد، استعفاها، بازپس گرفته شد."  151

http://www.haberturk.com/dunya/haber/922738-es-sadr-siyasetten-cekildi-

istifalar-geri-alindi 
152  "Mahdi Army/Mapping Militant Organizations" ،

57bin/.../-web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi 

 
153  "Why Iran has finally let go of Maliki" ،http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-28777142 
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نفوت موابین موردم عوراق از      لشکرهای صلح به ارتش عراق و تقسیم عادالنه درامد هوای 

طرف حکومت این کشور شد. صدر که خواسوت وی در جهوت انجوام اصوالحات تحقوق      

نیافت، جهت اعتراض به این امر، طرفداران خودرا به خیابانها ریخت. صدر دهها هزار نفر از 

طرفداران خود را در میدان تحریر بغداد جمع کرده و ضمن تحوت کنتورل گورفتن منطقوه     

 154زهر چشم دادن به مقامات پارلمان عراق را نیز اشغال نمود. سبز، جهت 

العبادی نخست وزیر عراق، ادعا نمود، علت عقب ماندن اصوالحات موورد نظور،    

برخی از احزاب سیاسی پارلمان، جهت ممانعت از انجام برخی تغییرات در کابینوه میباشود.   

کابینه بوه پارلموان از طورف     تظاهرات صدر در پی اعالن اسامی تکنوکراتهای نامزد برای

ماه مارس پایان یافت. ولی عدم تصویب اسامی ارائه شده به پارلمان به علت  31عبادی، در 

وابسته بودن آنها به برخی احزاب و گروههای سیاسی و عدم تکنوکرات بودن حقیقی آنها، 

اب مجددا جو سیاسی رو به بحران گذاشته و نهضوت صودر بوا تشوکل و آن دسوته از احوز      

سیاسی که نمیخواستند از نعمات حکومت اجتناب ورزند، به مخالفت پرداخت. یکی دیگور  

از نتایج سیاسی اشغال پارلمان عراق از طرف طرفداران صدر، بورهم خووردن اتحواد ملوی     

مابین احزاب سیاسی شیعه بود که این نیز نشانگر احتموال تشوکل اتحادهوا و گروههوای     

 155سیاسی جدید بود.

 

 نتیجه

طقه خاورمیانه، صحنه حوادث بسیار مهمی در تاریخ جهان گردیده اسوت. هور   من

دولتی که خواهان قدرتمندی در نظام بین المللی گردیده، در تالش نفوذ بور ایون جغرافیوا    

 برآمده است که ایران نیز یکی ازاین دول میباشد.

و جمهوری اسالمی ایران با موقعیت مهوم خوود در خاورمیانوه، بافوت جمعیتوی      

نیروی نظامی خود یکی از مراکز قدرت مهم منطقه محسوب میگردد. ایوران بورای نفووذ    

بیشتر بر منطقه، جهت برهم زدن ثبات کشورهای منطقوه، هوم از جواموع شویعه اسوتفاده      

نموده و هم از گروههای غیر شیعه مخالف حکومتها حمایت میکند. ایران با پیوروی از ایون   

رها علیه خود نیز ممانعت میکند. به عبارت دیگر، ایوران بوه   سیاست، از اقدامات دیگر کشو

 منافع سیاست خارجی خود، اولویت میدهد.
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، یکی از بازیگران مهوم سیاسوی   2003مقتدی الصدر در پی اشغال عراق به سال 

عراق گردید. ایران که نمیتوانست این مورد را نادیده بگیرد، از صدر حمایت مادی و معنوی 

 است. به عمل آورده 

وقتی روابط صدر با ایران را بررسی میکنیم، مشاهده میشود که یک نا معلومی در 

این روابط وجود دارد. صدر علی رغم تاسیس روابط حسنه با ایران، به موضوع ملوی گورای    

 خود و هویت عرب بودن خود، مصرا تاکید میکند. 

از مبارزات بور   اختالفات موجود مابین گروههای شیعه در سیاست عراق، در واقع

سر کسب قدرت منشا گرفته و عالوه بر ایون در پشوت پورده تظواهرات طرفوداران صودر،       

تالشهای مربوط به کسب قدرت سیاسی بیشوتر از طریوق جلوب حمایوت موردم در قبوال       

 حکومت قرار دارد.
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 " Iraq: Al-Sadr’s Political Ambitions " ، Council on 

Foreign Relations ، 2004اکتبوووووووووووووووووور  12، 
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 "2012آوریل  29، صاباح، "نها گذاشتبحران مالکی را ت 

 "Moktada al-Sadr Returns to Iraq ژانویوه   5، نیویوورک توایمز،   "

2911 

 http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middlee

ast/06iraq.html 

http://www.haberturk.com/dunya/haber/922738-es-sadr-siyasetten-cekildi-istifalar-geri-alindi
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http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-iliskileri-ve-irak-siyasetindeki-yeri/haber-142509
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http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middleeast/06iraq.html
http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middleeast/06iraq.html
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  2004آگوست  27حریتف 
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http://www.salon.com/2011/01/05/ml_iraq_54/ 

     خووانواده صووودر: روابطشووان بوووا ایووران و جایگاهشوووان در سیاسووت عوووراق" ،

http://www.timeturk.com/sadr-ailesi-iran-ile-

iliskileri-ve-irak-siyasetindeki-yeri/haber-142509 

  ،2، خاورمیانه آکادمیک، جلد "لفاری دینی سیاست خارجی ایران"شاهین، محمت ،

 2008، 2صفحه 

 
  

http://www.cfr.org/iraq/muqtada-al-sadr/p7637
http://www.cfr.org/iraq/muqtada-al-sadr/p7637
http://www.niqash.org/en/articles/politics/2395/
http://www.niqash.org/en/articles/politics/2395/
http://www.meforum.org/655/understanding-muqtada-al-sadr
http://www.meforum.org/655/understanding-muqtada-al-sadr
http://www.salon.com/2011/01/05/ml_iraq_54/
http://www.salon.com/2011/01/05/ml_iraq_54/


86 
 

  



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح راه ابریشم جدید چی  و واقعیتهای پیرامون آن

 

 
 156پروفسور دکتر عبدالرشید ج. کارلوک

 

 

 مقدمه

ساله کتبی و تمدن موداوم   3000است که یک تاریخ چین کشوری در آسیای دور 

( کشور کثیر الملتی است که با اقتصاد بوازار بوا سیسوتم    1949) دارد. جمهوری خلق چین،

میلیوون جمعیوت، بوا مسواحت      400سوسیالیستی اداره شده و بوا بویش از یوک میلیوارد و     

وری بوا تلفیوق   کیلومتر مربع، بزرگترین کشور قاره آسویا میباشود. چوین کشو      9600000

سیستمهای وارداتی از غرب با سیستمهای سنتی دولت، یک نظام مختص به خوود و یوک   

ویاه چین که درگیریهای ایدئولوژیکی در آن، حوداقل   "چند حزبی"سیستم سوسیالیستی 

                                                        
( عضتتتو هیئتتتت علمتتتی گتتتروه جامعتتته شناستتتی،  AYBÜدانشتتتگاه ییلتتتدیری  بیاضتتتیت آنکتتتارا ) 156

ackarluk@ybu.edu.tr 
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88 
 

شودن اسوت ولوی در عوین حوال مشوکالت        "مدرن"میباشد، و کیفیتی که مدام در حال 

 ده ای دارد، میباشد.اجتماعی، فرهنگی و ناادی عدی

در پی مرگ مااو زدونگ رهبر افسانه ای حزب کمونیستی چین که اموروزه دیگور   

(، بعد از مبوارزات  1997-1904(، دنگ خیوپینگ )1976نام آن از تداول خارج شده است، )

(، و با تجربیواتی کوه در گذشوته در    1978فراوان به عنوان رهبر این حزب بر سر کار آمده )

(، درهای چین را به جهان خارج بواز کورده و رونود    1924-1920ب کرده بود، )فرانسه کس

改革开رفورم و بازشدن بوه جهوان آزاد/   "نظام اصالحات در کشور را آغاز نمود. روند 

放"  آغاز شد، با روندصنعتی شدن و نظام جدید اقتصادی و توسعه، ادامه 1979که در سال

وسعه ای که چین درایون دوره بوه موورد اجورا     ( مدل رشد و ت267: 2001یافت.  )کارلوک، 

گذاشت، به طور اعم، یک مدل توسعه ای منطقه ای بود و در آغاز بخشوهای شورقی چوین    

یعنی شهرهای ساحلی و تعمیم افزایش سطح رفاه انسانهای این منطقه را در بر میگرفوت.  

سورکت رو بوه رشود    در همین راستا، تولیدات صنعتی در این منطقه و طبیعتا افتصاد آن، به 

گذاشت و به عنوان مناطق رشد و توسعه زودرس چین در تاریخ این کشور ثبت شد. )جوین،  

(ولی بخشهای میانی و غربی چین کوه قسومت وسویعی از    2005؛ هو، 2009؛ سان 2011

جغرافیای این کشور را شمال میشود، به علت اجرای استراتایهای متفاوتی از نظور توسوعه   

یسه با بخشهای ساحلی شرق عقب مانده و یا آگاهانه احما شده است.)لیا، اقتصادی، در مقا

( امر مهمی که در اینجا باید بدان توجه نمود، زندگی اقلیتهای چین کوه  436-437: 2002

درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهد، در ایون منطقوه    10به موجب آمار رسمی چین 

درصد کل مساحت کشوور   65جا زندگی میکنند، میباشد. مساحت مناطقی که اقلیتها در آن

少数民族مناطق ملیتهوا/ "را تشکیل میدهد و  در لیتراتور چین این منطقه به عنوان 

地区" ،( مناطق مذکور درمقایسه با مناطق شرقی و 66: 2009ذکر شده است. )کارلوک

 ساحلی چین، مناطقی عقب مانده است. 

رکزی برای پیدا کردن راه حلوی  در سالهای آغازین قرن بیست و یکم، حکومت م

به عدم تعوادل در درآمودها و تفاوتهوای بوارز منطقوه ای، کواهش دادن حوداقل تواثیرات         

بحرانهای مختلف جهانی، تحرک بخشیدن به بازار داخلی، پیدا نمودن راه حلهای متفاوت 

ت در مقابل محاصره بلوک اقیانوس آرام به پیشگامی امریکا که به علت افوزایش اختالفوا  

کشورهای شرقی و جنوب شرقی با همسایگانشان تشوکل پیودا نمووده اسوت، بوه جهوت       

تضمین صنعتی شدن مداوم و رشد اقتصادی، تحت کنترل گورفتن طورق و منوابع جدیود     

انرژی، مجبور به تولید استراتای و سیاستهای جدید میباشد. در این راسوتا،  دفتور سیاسوی    

که طرح توسعه بخوش   "راه ابریشم جدید" حزب کمونیست چین، تصمیم به اجرای طرح

 غرب نیز نامیده میشود، گرفت.
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به عنوان یک سیاست دولتوی، در مواه   "西部大开发طرح توسعه غرب /"

اسواس هودف سیاسوت     157(450: 2002به اجرا گذاشته شد. )الیوی،   2000مارس سال 

دولتی مورد بحث، در صفحه اینترنتی رسمی توسعه غرب چین بدین صورت تعریف شوده  

انرژی توسعه مافوق مناطق ساحلی پیشرفته شرق کشور، جهت باال بردن سطح  :158است

رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق غرب و تحکیم امنیت و دفاع ملی به کوار گرفتوه   

سال، با رشود اقتصوادی روز افوزون، متکوی بور       30ن در طول قریب صنایع چیخواهد شد. 

صادرات بوده ولی نیاز انرژی خود را مجبور به تامین از خارج است بوه هموین علوت بوا هور      

بحران جهانی ناشی از غرب، بالفاصله تحت تاثیر قرار میگیرد. به همین علت دولت چوین  

رات حاصله، مجبوور بوه اجورای مودلهای     در سالهای اخیر به علت بحرانهای جهانی و تغیی

متکی بر بازار مصرف داخلی و تسریع سرمایه گذاریهای خارجی و استراتای خرید گردیوده  

 است. 

حزب کمونیست چین که با موفقیت از عهده حل مسائل مختلف داخلی و خارجی 

یت بر آمده است، رویدادهای جهانی را نیز از نزدیک دنبال میکنود. در پوی تسوجیل عضوو    

چین در سازمان جهانی تجارت، این کشور در اقتصاد جهانی و تعمین منابع الزمه بوه طوور   

روزافزون از امکان رقابت با کشورهای غربی برخوردار گردیده است. در حالی که در غورب  

( 2011ادعاهای مربوط به استعمارگری چین در افریقا بر زبوان آورده میشوود )کاسوونگو،    

: 2015ود اختالفات جدی مرزی پیدا کرده اسوت. )المون و شووفیلد،    چین با همسایگان خ

XIV       ،بن بستهای حاصله مابین چین با ژاپون، ویتنوام و فیلیپوین یعنوی متفقوین امریکوا )

موجب تنها ماندن چین در شرق و جنوب آسیا و محاصره شدن از طرف قودرتهای موذکور   

هبوری حوزب کمونیسوت چوین     به ر 2012که در نوامبر سال  Xİ Jipingگردیده است. 

، به ریاسوت دولوت جمهووری خلوق چوین انتخواب       2013انتخاب شد، در ماه مارس سال 

گردید. وی که بعد از مائو، ملی گراترین و قویترین رهبر چین در مقایسوه بوا پیشکسووتان    

خود است، استراتایهای جدید متفاوتی را به مورد اجرا گذاشته است.  در این دوره وی، با به 

، سوعی در توسوعه روابوط    "周边外交دیپلماسوی همجوواری/  "ورد اجرا گذاشوتن  م

موزون با کشورهای همسایه و هماهنگی با نظام جدید جهانی و تاسیس بلوکهای فعالتر بوا  

                                                        
برای اطالعات کامل در این رابطه مراجعه کنید به:   157

http://en.wikipedia.org/wiki/China_Western_Development; 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%BC

%80%E5%8F%91 

 http://baike.baidu.com/view/13834.htm,   :10.2.2017دستیابی 

西部大开发战略"تکامل"آینده ده سالی که استراتژی توسعه غرب اجرا گردید، جهت توسعه   158

实施十年 未来发展转向“开放

http://www.chinawest.gov.cn/web/NewsInfo.asp?NewsId=55943  دستیابی

20.2.2017 

http://en.wikipedia.org/wiki/China_Western_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Western_Development
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%BC%80%E5%8F%91
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E5%A4%A7%E5%BC%80%E5%8F%91
http://baike.baidu.com/view/13834.htm
http://www.chinawest.gov.cn/web/NewsInfo.asp?NewsId=55943
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( 2016:83هدف درآوردن چین به عنوان یک بازیگر اصلی منطقه را داشته است. )چانگ، 

 Xiند جدید که با صدای رسوایی از طورف   یکی از مهمترین و پایدارترین طرحهای این رو

jinping  ،پروژه جدید راه ابریشوم / "مطرح گردید Xin silu新丝路"   .میباشود

Xi    رویووای چووین/"در عووین حووال ایووده آل چووین واحوود، یکپارچووه و قوووی بووه نووام 

Zhongguo meng-中国梦"   مطرح ساخته و برای قبوالندن به موردم چوین ،

 ا به حرکت در اورده است.کلیه نهادهای آموزشی و فرهنگی ر

 

 راه ابریشم چی 

امروزه اکثر دانشمندان چینی و برخی از دانشمندان غربی، بر آنند که راه ابریشوم  

ژنرال چینی، به عنوان سوفیر  ( 张骞سال پیش از میالد، از سوی زانگیان ) 138تاریخی، 

امپراتور هان، جهت تامین اتحوادی بوا شورکت خووانین مختلوف       ،(汉武帝وودی )

ترکستان در منطقه ترکهای اویغور علیوه هونهوا در ایون منطقوه احوداث گردیوده اسوت.        

ساله این راه،  2000( ولی استفاده از تعبیر راه ابریشم، علی رغم تاریخ 57: 2014)کارلوک، 

بوار از سووی فردینانود وون رشوتوفن     چندان دیرینه نمی باشد. این تعبیر بورای نخسوتین   

(Ferdinand von Richthofen(  )1833-1905   دانشمند آلموانی در سوال )

مورد استفاده قرار گرفته و بعد از این تاریخ، هم در غرب و هم  19یعنی نیمه دوم قرن  1877

 (2014:97در شرق رواج یافته است. )تزجان 

عودا بوه راه ابریشوم معوروف شود، از      که ب "راه"به موجب داده های تاریخی، این 

طرف چینیها با نگرانی از تهدیدهای متوجه از سوی هونها، جهت تضعیف و نابودی آنها در 

ورای مرزهایشان احداث گردیده و از سوی کشورها و جوامع غربی، به طور چند جانبه مورد 

ذکور بورای رسواندن   استفاده قرار گرفته است. البته تداوم این هدف موجب استفاده از راه م

مازاد محصوالت و تولیدات بوه بازارهوای جدیود و اسوتفاده کاروانهوای تجواری موجوب        

ی مناطق غربی گردید. بدین ترتیب، راه مذکور به صورت یوک راه تجواری بوا    "ثروتمند"

عنوان راه ابریشم معروف شد. از سویی دیگر، رسیدن اسکندر کبیر فاتح شهیر اروپوایی بوه   

شرقی ترکستان در خالل لشکر کشی به بخش مهمی از یوروآسیا، پیش از مرزهای جنوب 

قبل از میالد( و احداث راههای ارتباطی از سوی وی نیز به طور قطوع   323-356زانگیان، )

 در افزایش نقش راه ابریشم موثر بوده است. 

اداموه   1800راه ابریشم که به موجودیت خود از دو قرن پیش از میالد تا سوالها ی 

داده، در تامین ارتباط شرق با غرب و شمال و جنوب و تامین دیالوگ مابین ادیان، فرهنگها 

و ملل دارای زبانهای مختلف در جغرافیای وسیعی نقش فعال و مهمی ایفا نموده اسوت. در  

طول این روند تبادل فرهنگی چین کوه از یوک قابلیوت آسومیله نموودن قووی فرهنگهوا        
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جوامع و فرهنگهای واقع در گذرگاه راه ابریشم را تحت تواثر قورار    برخوردار بود، بسیاری از

داد و جوامع و فرهنگهایی که این تاثیر را نپذیرفتند، یک به یک از صحنه تاریخ پاک شدند. 

 (56: 2014)کارلوک، 

با نگاهی کلی به جوامع ترک در واقعیتهای راه ابریشم، مشاهده خواهد شد که راه 

گردیدن در جغرافیای وسیعی که جوامع ترک بوه طوور پراکنوده در آن    مذکور به علت واقع 

زندگی میکردند، موجب تامین ارتباط این جوامع با یکدیگر و تامین ارتباط جوامع تورک بوا   

دیگر همسایگان خود و برقراری ارتباط تجاری و فرهنگی به طور متقابول و حتوی توامین    

فا کرده است. ولی این راه از سویی دیگر بوا  اتحاد و یکپارچگی جوامع ترک،  نقش مهمی ای

اهداف استراتایکی در ماورای راه تجاری بودن کوجب آسومیله شودن سوریع فرهنگهوا و     

جوامع ترک حومه را از فرهنگهای استیال گر و جدایی ایون جواموه از پیکور اصولی جامعوه      

ن نیوز یوک   بزرگ ترک و پاک شدن از صحنه تاریخ به طوری بی سر و صدا گردیده کوه ایو  

 (56: 2014واقعیت آشکار است.  )کارلوک 

به طور خالصه بایستی گفت که این راه یعنی راه ابریشم کامال منشا چینی داشته 

ولی با مرور زمان به صورت گذرگاهی در آمده که از سوی جوامع و ملل مختلف، مورد قبول 

تنها راه فروش مازاد تولید، قرارگرفته است. به عبارت دیگر، راه تاریخی ابریشم برای چین 

تامین استفاده از آن و داد و ستد تجاری و فرهنگی نبود زیرا این کشور از این راه  برای تامین 

امنیت سرزمین خود و تشکیل مناطق حائل امنیتوی موداوم جهوت جلووگیری از خطورات      

. هدف مختلف و تامین اسکان جمعیت خود در این مناطق و توسعه فرهنگ استفاده میکرد

چین تنها با صدور تولیدات ابریشمی و سنگهای قیمتی خود به غرب و توسعه روابط خو د با 

مناطق غربی و عالقمندی به لوازم لوکس و اقتصاد باال نبود بلکه هدف اصلی این کشوور،   

استفاده از این موارد در صحنه سیاست بود. بسیاری از فرهنگهای مسکون در این جغرافیا و 

چین، جهت مطیع ساختن فرهنگهای دور از خود و یا استفاده از اقووام مهواجر کوه    در راس 

مینامیدند، به عنوان سرباز مزدور از لوازم لوکس به عنوان هدیوه بوا اهوداف     "بربر"آنها را 

سیاسی استفاده میکردند. حتی وقتی نماینده ای از هون و یا یک اصیل زاده ترک بوه کواخ   

 2014جه وی، از هدایای گرانقیمت استفاده میکردند.)تزجان، چین می آمد، جهت جلب تو

( به همین علت بیلگه کاغان، امپراتوور بوزرگ تورک، در سونگ نبشوته هوای منگوو،        99: 

 ابریشمهای نرم چین را نخورید.  "فریب"نصیحت کرده است که هرگز 

 

 طرح جدید راه ابریشم چی 

ها آن را ترکستان و روسها آن را چین در ده سال اخیر در جغرافیای وسیعی که ترک

آسیای میانه مینامند، در صدد احداث راهی است که این کشور را از طریوق ایوران بوا اروپوا     
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ارتباط خواهد داد. پروژه این راه، پر مدعاترین طرح توسعه اقتصادی تاریخ بشوریت اسوت.   

ایسوته کورده و   چین جهت آغاز احداث راه ابریشم جدید، اقدام بوه موذاکرات دیپلماتیوک ب   

گامهای ملموس بسیار جدی در این زمینه بر می دارد. ایران و شبه جزیره عربستان، هوم از  

نظر این پروژه و هم از نظر منابع انرژی الزمه برای اقتصاد چین و طبیعتا احوداث راههوای   

انتقال اهمیت حیاتی دارد. به طور خالصه، چین با طرحهای ملموس جودی در جغرافیوای   

 . میدهد انجام مهمی اقدامات اسالم، –ترک 

رهبر جدید چین، صالحیتهای دبیرکلوی حوزب    Xi jinping، 2013در سال 

کمونیست، ریاست دولت و فرماندهی ارتش را به دست گرفوت و بوه دنبوال آن، اقودام بوه      

توسعه یک طرح استراتایکی ژئوپلتیکی جدید که بتوانود جریانهوای موجوود در سیاسوت     

( هودف از ایون اسوتراتای، هوم  توامین      27: 2014هوم آورد، نموود. )زائوو     خارجی را گرد

فرصتهای بیشتر تجاری و سرمایه گذاری برای کاپیتالیسوم سورخ چوین و هوم رهوایی از      

محاصره استراتایکی ایاالت متحده امریکا و متفقینش بود. یکی دیگور از اهوداف اصولی    

و راه    jingjidai-丝绸之路经济带طورح کمربنود اقتصوادی راه ابریشوم/    

Ershiyi Shiji Sichou zhilu-二十一ابریشم دریایی قرن بیست و یکم/

世纪海上丝绸之路  و یا یک کمربند و یا یکک

( توامین ارتبواط موابین افریقوا،     OBOR一带一路-Yi dai Yiluراه )

منطقه یوروآسیا هم از دریا و هم از زمین بوده و برای تحقق این هدف یک زیربنای مهموی  

 تامین مینمود.

Xi Jinping     رئیس دولت چین، در خالل دیدار از قزاقستان، در اکتبور سوال

، برای نخستین بار از طرح پروژه کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشوم دریوایی   2013

تاکید نمود که پروژه های مذکور، جهان ترک،    Xiقرن بیست و یکم، سخن به میان اورد. 

ق با جنوب شرق و آسیا را با کریدورهای تجاری به هم پیوند اروپا، جهان عرب و افریقا، شر

خواهد داد. طرح چین شامل راههای آهن، زمینی، هوایی، دریایی و خطووط لولوه میباشود.    

(، و بریکس بوا  AIIBبرای تامین هزینه این طرح، بانک سرمایه گذاری زیربنیه ای آسیا )

کرده و برای تحقق پوروژه، یوک    ( را تاسیسNDBمرگز شانگهای و بانک توسعه جدید )

 (6: 2015میلیارد دالری اختصاص داده است. )زائو  40سرمایه 

این پروژه که به نام یک کمربند و یک راه شناخته شود، چوین را بوا جنووب آسویا،      

شمال افریقا، جهان اسالم و اروپا پیوند داده و به صورت یک پروژه همکاری و تامین منافع 

ین مناطق در خواهد امد که چین این مورد را با صدای رسا بر زبوان موی   متقابل برای کلیه ا

 اورد. در این چهارچوب
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کمربند اقتصادی راه ابریشم از چین آغاز و با عبور از جهان تورک،   یک کمربند :

به اروپا خواهد رسید. این طرح، شامل یک همکاری اقتصوادی بوا پیشوگامی چوین در راه     

 ابریشم قدیمی است. 

هدف از این طرح، تاسیس راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم اسوت   اه :یک ر

که این راه همکاریهای چین را با جنوب شرقی آسویا، اقیوانوس هنود و کشوورهای حووزه      

 دریای مدیترانه، تامین خواهد نمود.

، جنوب آسویا، جهوان تورک، شومال     ASEAN، شامل "یک راه، یک کمربند"

میلیوارد جمعیوت و اقتصوادی     4,4این مناطق دارای نزدیوک بوه    افریقا و اروپا خواهد بود.

درصود   29درصود و   63تریلیون دالر امریکا میباشد که این نیز به طور جداگانوه   24معادل 

کشور چین که نقطوه آغواز راه    Xianکل جهان را تشکیل میدهد. کمربند زمینی، از شهر 

رومچی خودمختار ترک اویغور در غرب ابریشم تاریخی بود، شروع و تا منطقه خودمختار او

چین و از آنجا از غرب ترکستان به مسکو و از آنجا نیز به اروپا خواهد رسید. این راه یک خط 

کیلومتری خواهد بود. یک خط راه آهون سوریع السویر دیگور، از      80000آهن سریع السیر 

پاکستان، به بنودر   جنوب چین از طریق آسیای شرقی به سنگاپور و از راه ترکستان شرقی و

Gwadar  .در دریای عمان که از طرف چین احداث میشود خواهد رسید 

Xi Jinping   در رابطه با کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید، ضمن اشواره بوه ،

میلیارد تن  3پروژه شامل  این": میگوید میباشد، "برد – برد طرح"اینکه پروژه مذکور یک 

و معادن غنی بوده، ضومن توامین راههوای ارتبواطی اروپوا و      از نفرات جهان، منابع انرژی 

: 2016)کادیالر، کوپایوان،   "جهان عرب به صورت یک منطقه تجارت آزاد در خواهد آمد.

47) 

در اینجا این سوال مطرح میگردد، امروزه که ترابری دریایی مهمترین راه تجاری 

ونقل و انتقال جهانی است، چرا چین برای تحرک بخشی به راه ابریشم زمینی که یوک راه  

تاریخی و قدیمی است، چنین بودجه هنگفتی اختصاص داده است؟ آیا هدف اصلی تحقق 

منطقه ترکها و جهان عورب کوه قودرتهای جهوانی      همچون پروژه پر بودجه ریسک دار در

جهت تصاحب امتیاز در انجا رقابت میکنند،  ولی این مناطق دارای ثبات نبوده و فاقد سنت 

 اداره دولت هستند، چه میتواند باشد؟ 

مقطع حرکت طرح راه ابریشم جدید چین در واقع متکی بر طرح راه ابریشم جدید 

اموروزه چوین آن را بور عهوده گرفتوه اسوت. برچیوده شودن         ایاالت متحده امریکا بود که 

پایگاههای نظامی امریکا در ترکستان غربی، یکوی از مهمتورین علول لغوو طورح موذکور       

، هیالری کلینتون وزیر امور خارجه وقت امریکا، اعالم 2011امریکا میباشد. در ژوئیه سال 

ا بین میان و جنوب آسیا تاسیس داشته بود  که با طرح راه ابریشم جدید، یک مرکز تجاری م
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کرده و بعد از جنگ، رفاه افغانستان را تامین خواهند کرد. ولی در نتیجه سیاسوت متضواد و   

بی ثبات ایاالت متحده امریکا، این پروژه به دست دولت چین افتاد. )روایت کدامان از مک 

 (1255: 2016براید، گونجا، 

رت یک سیاست دولتی بسیار مهم بورای  پروژه راه ابریشم جدید که امروزه به صو

جمهوری خلق چین در آمده است، از نظر ما ترکها، معانی متفاوتی دارد و تحقق این پوروژه  

 از طرف چین، موارد ذیل را در پی خواهد داشت.

 

 احاطه شدن و حس محاصره شدن (1

به بعد، اغاز به سرمایه گوذاریهایی در قواره    1960جمهوری خلق چین از سالهای 

، و هموراه بوا رشود    WTOفریقا نموده بود. در پی عضویت در سوازمان تجوارت جهوانی    ا

اقتصادی چین، این کشور جهت تامین مواد خام مورد نیواز خوود و طبیعتوا امنیوت انورژی،      

باالجبار به صورت یک بازیگر جهانی درآمد. عالوه بر این، در نتیجوه تاثیرپوذیری از نظوام    

اقتصاد بوازار  "ی سوسیالیت حاکم بر کشور، به علت پیروی از کاپیتالیست جهانی، ایدئولوژ

،  دچار تزلزل گردید و رهبریت حوزب کمونیسوت ایون کشوور     "سوسیالیست به طرز چین

برای به حرکت در آوردن اقشار جامعه، به طور موداوم، از گفتمانهوای ملیگرایوی اسوتفاده     

یک پتانسیل خاک طلبوی و  نمود. ملی گرایی چین جدید، از سوی همسایگانش به صورت 

یک اقدام خصمانه تجزیه طلبی تلقی شد. به عنوان مثال ژاپنها بوه عنووان همسوایه بود و     

دشمن خارجی، بازیگر مهمی برای ملی گرایی چین انتخاب شده و مسئله جزیره سونکاکو،  

 دوباره مطرح گردید. از طرفی دیگر، در دریای چین جنوبی، این کشور بوا ویتنوام و فلیپوین   

 اختالفات جدی مرزی پیدا کرده است.

امریکا و متفقینش که در آسیا، آفریقا و جغرافیای کشورهای اسالمی با چین دچار 

اختالف منافع گردیده اند، دیگر این کشور را جدی میگیرند. امریکا در دوره حکومت اوباما، 

بوه آسویا را   جهت تقویت موقعیت خود به عنوان یک ابرقدرت جهانی، استراتای بازگشوت  

مجددا دستور کار خود نمود. ایاالت متحده امریکا، نیروهای خود را علی رغم عمیقتر شدن 

 بورای  تهدیودی  چوین  آنجوا  در کوه  پاسویفیک  –سقوط اقتصادی جهانی، به منطقه هنود  

، بوا بلووک   "بازگشوت بوه آسویا   " طرح از اوباما،. داد سوق میدهد، تشکیل امریکا حاکمیت

نتیک، تماما در کل منطقه علیه چوین وارد همپیموانی هوای نظوامی     اقتصادی ترانس آتال

 گردید. 

رژیم چین که در سطح گسترده ای در منطقه با مردود شدن از سوی گروه ترانس 

آتالنتیک، با تمرکزهای نظامی امریکا مواجه شده بوود، مجبوور بوه نشوان دادن واکونش      
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ختن واشنگتن، اقدام به فعالیتهای گردید. حکومت چین باالخره ضمن تالش برای آرام سا

 تسلیحاتی نمود.

کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین، تقویت مداوم اقتصادی و نظوامی  

چین را به عنوان تهدیدی متوجه خود تلقی کرده و با پیشگامی امریکوا اقودام بوه تشوکیل     

س آرام و دریوای  کرده و برای جلووگیری از فعالیتهوای چوین در اقیوانو     "بلوک پاسفیک"

جنوبی چین و شرق اقدام به محاصره این کشور نموده اند که این اقدام نیز موجوب گردیود،   

حکومت چین به جستجوی راههای جدید سرعت ببخشد. حکومت چین بورای رهوایی از   

محاصره دریایی و نجات از تنگنا، جغرافیای ضعیف  ترک  اسالم را به عنوان هودفی بورای   

 د.خود انتخاب نمو

 

 بازکردن دری به سوی غرب، راه ابریشم (2

بعود از   220قبول از مویالد و    202در آغاز مقاله گفتیم که در دوره خانودان هوان )  

میالد( به منظور برطرف ساختن حمالت و تهدیودات هونهوا، از شومال  و بورای پایوداری      

دیوار  "نیهوا،  اقدامات نظامی و دیپلماتیک، اقدام به احداث راه ابریشوم شود. بوه اعتقواد چی    

، برای امنیت و رفاه کشورشان اهمیت بسیاری دارد. به همین علت چین میتواند بوه  "غرب

طرف غرب توسعه یابد زیرا بسیاری از مناطق غرب، از عزل به بعد، خاک چوین محسووب   

عالوه بر این جوامع و کشورهای حومه گذرگاه مورد بحث، در مقایسه با چوین   159میشود.

فرهنگوی  -یرومند مرکزی بوده و یک بافت نا آرام و پراکنده  اجتماعیفاقد حکومت های ن

داشته اند. بزرگترین جامعه قوی گذرگاه راه ابریشم را ترکها و یا اقوامی که به زبوان آلتوای   

سخن می گفتند، تشکیل میداد که چین در طوول تواریخ خوود، عملیاتهوای دیپلماتیوک و      

انجام داده بود. )با تجزیه، نفاق افکنی و یوا بوا دادن    نظامی موفقیت آمیز زیادی بر روی آنها

 رشوه( این وضعیت علی رغم سپری شدن هزاران سال، هنوز چندان تغییری نیافته است. 

چین در راس کشورهایی قرار دارد که بعد از از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی 

آورد. چوین بوا سوازمان     در این منطقه فعالیتهای سیاسی و تجاری گسترده ای به عمل می

همکاری شانگهای، خالء قدرتی را که روسها بوه وجوود آورده بودنود را پور نموود. تجربوه       

سازمان همکاری شانگهای، برای چین جهت تحقق پوروژه هوای بزرگتور زمینوه فوراهم      

 ساخته و جسارت بخشید. 

                                                        
نامیتده میشتود، از غترب رود زرد آغتاز      Xi yu/西域که در تاری شناسی چین به نتام   "دیار غرب" 159

منطقه ای که سعی میگردید تتا بتا نتام    1884شده و مش ص نمیزاشد که تا به کجا ادامه دارد. در سال 

تزدیل به ب شی از خاکهای چین گردد و از ستوی ترکهتا، شترق ترکستتان      Xinjiang-新疆شینجیانگ 

自古以来中国不可分نامیده میشد، از نظر سیاسی به عنوان ب شی جدا نشدنی از خاکهای چتین  

割的一部分 .محسوب میشود 
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 بازار و منابع مواد خام (3

تشوویقی حکوموت ایون کشوور،     نیروی کار ارزان در چین و سیاستهای مختلوف  

منجر به سرازیر شدن سرمایه گذاران و تولید کنندگان خارجی به این کشور شود. چوین در   

به صورت کارخانه بزرگ جهان درآمد. چین برای تامین مواد خام و نیاز انورژی  1990سال 

خود، در خلیج های بصره و عمان، جهان عرب، جهان ترک و افریقا بوا دیگور کشوورها بوه     

 قابت پرداخت.ر

مواد خام و منابع انرژی مورد نیاز صنایع چوین، در جغرافیوای اسوالمی بوه وفوور      

موجود بود. در سایه روابط حسنه با برخی از کشورهای منطقه، خطوط لوله های نفت و گواز  

طبیعی میان چین و این کشورها کشیده شد. هدف چین از خرید بندر گووادار در پاکسوتان،   

ه نفت و انرژی از این بندر به منطقه کاشگار میباشد. چین بوا ایون اقودام،    احداث خطوط لول

انرژی خریداری شده از خلیجهای بصره و عمان را بدون دور زدن دریوای چوین جنووبی و    

ماالککا که تحت کنترل امریکا و دشمنان جنوب آسویایی آن قورار دارد، بوه چوین انتقوال      

 خواهد داد.

ای اسالمی، مهمترین بازار پر سود  تولیدات صنعتی این در حالی است که جغرافی

 چین میباشد.

دولی که فاقد سنت دولت نیرومند بوده و جوامع بیروکراتیک  (4

 روشنفکری که به آسانی قابل خرید هستند

یکی از خصوصیات مشترک بسیاری از کشورهای منطقه که راه ابریشم جدیود از  

ی و اداره شودن  از سووی منسووبین    آنها عبوور خواهود کورد، نداشوتن سونت دولوت قوو       

استعمارگرانی است که آنها را تجزیه کرده اند. بسیاری از این کشورها، با مرزهای ساختگی 

که از طرف استعمارگران ترسیم گردیده، توسط افراد انتساب شوده بوه صوورت دولتهوای     

روی پای خوود  و یا عشیره ای اداره گردیده و از قدرت رقابت جهانی و ایستادن بر  "قومی"

برخوردار نمیباشند. در این کشورها، نفوذ استعمارگران قدیمی در زمینوه هوای آموزشوی و    

فرهنگی، هنوز ادامه دارد. رهبران جوامع ترک منطقه که دارای تمودنهای کهون و ریشوه    

داری هستند، در طول روند استعمار، از فرهنگ خود به دور مانده و به علت مسائل هویتی و 

به وجود آمده از سوی قدرتهای خارجی به راحتی هدایت گردیده و حتی در برخیها فرهنگی 

 نیز نشانه هایی از خودفروشی هم دیده شده است. 

در سایه همکاریهای استراتایکی در چهارچوب سوازمان همکواری شوانگهای،    

زبان چینی که مهمترین واسطه قدرت فرهنگی این کشور است، با سورعت در کشوورهای   

ه رواج پیدا میکند و کشاورزان چینی، در برخی از این کشورها، منجمله تاجکسوتان و  منطق

قزاقستان اسکان گزیده اند. عالوه بر ایون در کشوورهایی ماننود تاجکسوتان، انسوتیتوی      
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کنفسیوس، به طور فعال، مشغول کار است و این انسوتیتوها تعوداد زیوادی دانوش آمووز و      

درصد از دانشجویان خوارجی در   10ی، به چین میفرستند. دانشجو را با دادن بورس تحصیل

هزار نفر میباشند، دانشجویان قزاقستانی تشکیل میدهند. یعنوی   460چین را، که مجموعا 

کشوری قرار دارد که بیشترین دانشجو را به چین میفرستد. )کوارلوک   10قزاقستان در بین 

رک رو به افزایش گذاشته و حتوی  ( عالقمندی به زبان چینی در جمهوریهای ت167: 2016

در برخی از کشورها، از زبان روسی نیز فراتر رفته است. بسویاری از کارمنودان عوالی رتبوه     

جمهوریهای ترک، در چین آموزش دیده و این بروکراتها، روابط کشور متبوع خود با چین را 

 ،2014 و 2012 – 2007توسعه میدهند. به عنوان مثال، کریم مسویموف کوه در سوالهای    

بر عهده داشت، در چین آموزش دیده و مدت زیوادی   را قزاقستان وزیر نخست مقام 2016

 (168: 2016در این کشور اقامت گزیده است. )کارلوک، 

 Xinjiang Production and Construction "سوازمان  

Corp(XPCC/Bingtuan160)"  که یک سازمان بانفود نیمه نظامی چین بوده و

دن منطقه منچوری و منطقه ترکهای اویغور نقش مهمی ایفا کرده اسوت، در  در آسمیله کر

میلیون هکتار زمین خریداری کرده است. گفته میشود که در طوول چنود    3اوکراین قریب 

درصد از مساحت زمینهای مسوتعد کشواورزی اوکوراین، از آن ایون شورکت       7سال آینده، 

 (102: 2015چینی خواهد شد. )تیموفیو، 

                                                        
از سوی ارتتش آزادی چتین در ترکستتان شترقی بته شتکلی نیمته         1954ساختاری است که سال   160

گتوان که به شکلی کامال مستقل از حکومت منطقه ای خودم تار اویغتور  نظامی تاسیس شده است. بین

شینجیانگ به شکلی مستقی  از حکومت مرکزی مسئول میزاشد، تشکلی استت کته در جمهتوری خلتق     

تتا کنتون خاکهتایی کته تحتت کنتترل داشتت را         1954چین، هی  مشابهی ندارد. بینگتوان که از ستال  

کیلتومتر مربتع بتوده استت.      70600ارای مساحتی بته بزرگتی   د 2013گسترش داده است، در سال 

دولتی "هنگ میزاشد. با افزایش مسئولیتهای بروکراتیک نیز امروزه به عنوان  176تیپ و  14دارای 

، 1954محسوب میشود. بر اساس داده های مقامات رسمی جمعیت بینگتوان هک سال  "داخل دولت

یلیون تن رسیده است و برای همه آنها موقعیت کتاری تتامین   م 3هزار تن بوده است، امروزه، به  175

نمتتوده استتت. اکثریتتت نیروهتتای کتتار ایتتن منطقتته را چینیتتان هتتان تشتتکیل میدهنتتد. نگتتاه کنیتتد:       

www.china.org.cn/e-white/20030526/9.htm   :25.12.2016دستیابی 

بینگتوان که از دوره مائو تا اواخر قرن بیست ، به عنوان دریچه اطمینانی در مقابل شورشهای قتومی و  

که چین جهش اقتصادی کرد، به عنوان تشکلی که از  1990اشغال شوروی محسوب میشد، از سالهای 

ره متردم  اقتصادی  جمعیت چینی هان در منطقه محافظت کرده و با شورشتها و محاصت   -برتری اجتماعی 

، Donald Mcmillenمحلی، به شکلی س ت مقابله کرده است محسوب میشود. برای اطالعات بیشتر: 
" Xinjiang And the Produnction and Construction Corps: A Han Organızation in a 

Non Han Region" The Australian Journal of Chinese affairs ،1981/6  ؛96-65صفحه 
James D Seymour ،" Xinjiang’s Produnction and Construction Corps, and the 

Snification of Eastern Turkestan"  193-171صفحه  2000/2آسیاس میانی 

http://www.china.org.cn/e-white/20030526/9.htm
http://www.china.org.cn/e-white/20030526/9.htm
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واقعیتهای ذکر شده در این مقاله، در حقیقت علل مهم تحقوق طورح راه ابریشوم    

 65جدید چین را تشکیل میدهد. عالوه بر این، البته که تامین یکپارچگی منطقه اقلیتها که 

درصد مساحت چین را تشکیل میدهد، با منطقوه نواادیِ هوانِ چینوی از نظور فرهنگوی و       

وموت ترکهوای اویغوور و منطقوه تبوت و بواالخره       اجتماعی، همچنین در هم شکستن مقا

آسمیله کردن این مناطق از اهمیتها اولویوت دار ایون پوروژه میباشوند. )کودامان، گونجوا،       

2016 :1257) 

پکن انتظار داشت کوه بوا پیشونهادات قابول مالحظوه سورمایه گوذاری خوود و         

، یوروآسویا،  سودرسانیهای تجاری و اقتصادی میتواند بسیاری از کشورهای جهوان تورک  

جهان عرب و آفریقا را به خود جلب نموده و بدین ترتیب طرح بازگشت امریکوا بوه آسویا را    

عقیم نماید. چین جهت تامین امنیت واردات مواد خام و انرژی خود از جهان عرب و افریقا و 

کاهش وابستگی به خطوط نقل و انتقالی که از جنوب شرقی آسویا عبوور میکنود، اهوداف     

یکی جدیدی تثبیت نموده است. درراس این استراتایها نیوز خریود بنودر گووادار از     استراتا

پاکستان و احداث یک کریدور اقتصادی مابین این بندر با منطقه کاشکار قرار دارد. )سیال، 
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 46( حکومت چین جهت احداث این کریودور اقتصوادی موابین چوین و پاکسوتان،      2014

 (62: 2015ست. )زانگ میلیارد دالر بودجه اختصاص داده ا

گفته میشود که چین برای تحقق پروژه یک کمربند، یک راه و هزینه خارجی این 

بانک سرمایه گذاری زیور بنیوه ای    161تریلیون دالر بودجه اختصاص داده است. 3پروژه، 

میلیارد دالر سرمایه تاسیس گردیوده، در آغواز کوار،     100( که اخیرا با حداقل AIIBآسیا، )

میلیارد دالر تامین کرده است و در موازان این گفته میشود که برای پروژه های مربووط   50

: 2016میلیارد دالر اختصاص یافته است.)اویانگ،  40به راه ابریشم جمهوریهای ترک نیز 

73) 

 

 ارزیابی کلی

تمدن چین که متکی بر یک فرهنگ حداقل دو هوزار سواله میباشود، در مووازات     

ن قدیمی جهان محسوب میشود، در داخل نظام کاپیتالیست جهانی، به طور اینکه تنها تمد

مدام در حال تغییر و تحول بوده و با عزمی فراوان ولی استراتای قابول اجورای مالیوم، بوه     

پیش میرود. این کشور با اعتماد به نفس و انرژی مکتسب از تاریخ قدیم خود، پیش از اینکه 

در جستجوی تبدیل شودن بوه یوک قودرت جهوانی      یک کشور منطقه ای محسوب شود، 

میباشد. چین در خالل این روند، ضمن استفاده بسیار خوب از تجربیات تمدن قودیم خوود،   

روند سیاست جهانی به ویاه سیاست غرب را نیز به خوبی تحلیل میکند. چوین بوا بررسوی    

رت مالیوم خوود،   فرهنگهای منطقه ای و محلی، با آنها روابطی تاسیس و با استفاده از قود 

قدرتش را به این کشورها و جوامع منطقه ای، به طور موثر نشان میدهد. این کشوور نشوان   

میدهد که گزینه ای برای غرب است. بسیاری از کشورهای محلی و منطقه ای در این روند 

به علت تراژدی هایی که با آنها مواجه گردیده اند، در کوتواه مودت چوین را بوه غورب و یوا       

ارگران قدیمی، ترجیح میدهند. چین که موجودیت خوود بوه عنووان یوک سیسوتم      استعم

کاپیتالیست جهانی را نشان داده است، در کشورهای مورد بحث سرمایه گذاریهایی انجوام  

 میدهد که کمتر از استعمارگران غرب نمیباشد.

 Dengبوه رهبوری    "رفوورم و بازشودن بوه خوارج    "روند جدیدی که بوه نوام   

Xiaoping از گردیده، در چهلمین سال خود، چین تبدیل به یک پایگاه عظیم تولید و آغ

جامعه چین به صورت یک جامعه تولید کنند و مصرف کننده درآمده است. بورای مصورف   

بایستی تولید کرد و تولید برای مصرف نیز بورای چوین غیور قابول اجتنواب اسوت. شورط        

ات اجتمواعی و سیاسوی میباشود. بوه     برای چینیها، یکی از ضروریات ثبو  "حداقل اعاشه"

                                                        
-http://www.fortuneturkey.com/cin-servetiچتین رتروت را بته کتل جهتان منتشتر میکنتد،         161

dunyaya-yayiyor-42227,  20.1.2917دستیابی 

http://www.fortuneturkey.com/cin-serveti-dunyaya-yayiyor-42227
http://www.fortuneturkey.com/cin-serveti-dunyaya-yayiyor-42227
http://www.fortuneturkey.com/cin-serveti-dunyaya-yayiyor-42227
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همین علت استخدام در چین شرط است و برای استخدام نیز تولیود الوزم میباشود. طبیعتوا     

برای تامین استخدام نیز  کلیه بخشهای تولید بویاه صنایع، نیاز به مواد خام و انرژی داشته 

در خوارج از کشوور،   و امنیت این دو نیز باید تضمین گردد. در راس سرمایه گذاریهای چوین  

تامین منابع انرژی و مواد خام قرار دارد. صادرات نیز یکی از ویاگیهای مهم اقتصاد چوین را  

تشکیل میدهد. چین مجبور است که برای فروش تولیدات خود، بازارهوای جدیودی پیودا    

ن نیوز  نموده و مازاد تولید خود را تبدیل به ارز نماید. یکی دیگر از ویاگیهای مهم اقتصاد چی

 رقابت در بازارهای جهانی و تحت کنترل گرفتن این بازارها میباشد.

 Xiبه خاطر همین ضروریات است که حکومت حزب کمونیست چین به رهبری 

Jinping  متفاوت از اسالف خود، مجبور به توسعه و اجرای استراتایهای متفاوت شوده ،

دد و به موقعیت ریسک پوذیر  است. چین دیگر در تالش آن است که یک بازیگر جهانی گر

به بعد، پروژه یک کمربند  2013، از سال Xi Jinpingدرآمده است. در راس پروژه های 

یک راه قرار دارد. این طرح در منطقه یوروآسیا که امریکا آن را به عنووان مرکوز حاکمیوت    

. جهانی خود قبول میکند، موجب برطرف شدن مرحله ایِ امریکا از سوی چین خواهد شود 

فعالیت پربار سازمان همکاری شانگهای و پروژه مورد بحث، از طرف رهبوران کشوورهای   

منطقه، مورد استقبال قرار میگیرد. چوین اهمیوت جغرافیوای جهوان تورک را کوه اموروزه        

یوروآسیا نامیده میشود، بسیار زود کشف کرده است. چنین به نظر میرسد که پوروژه هوای   

ای بوزرگ وعوده شوده از طورف ایون کشوور، از سووی        ملموس چین و طرحهای زیربنیه 

 کشورهای منطقه ترجیح داده میشود.

با در نظر گرفتن اینکه صحنه تحقق پروژه یک کمربند و یک راه چین، جغرافیای 

جهان ترک است و این جغرافیا، کم و بیش، کلیه جغرافیای جهان اسالم را در بور میگیورد،   

یخ درس عبرت گرفته و استراتایهای خود را با احتیواط،  بایستی روشنفکران ترک تبار از تار

خونسردی و تدبیر تعیین نموده و تزهای مساعدی ارائه دهند. تاثیرات احتمالی این پوروژه  

در جهان ترک، منافع جوامع ترک بایستی به طور واقوع بینانوه موورد ارزیوابی قورار گیورد.       

طع مسوائلی بوه وجوود خواهود آورد کوه      نگرشی با ذهنیت تاجر معابانه به حادثه، به طور ق

 تالفی آنها امکان پذیر نخواهد بود.
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 مسئله ارمنی در تقویم اروپا

 
 
 

 162پرفسور دکتر یونجا آنزرلی اوغلو

 
 

، نقطه عطفی برای ارمنیان عثمانی میباشد. با تاسسیس یوک خلیفوه   1461سال 

گری ارامنه در استانبول به فرمان سلطان محمت فاتح، امپراتور عثمانی، ارمنیهایی کوه در  

آناتولی زندگی میکردند، همانند یونانیان ارتدوکس، به جایگاه و موقعیت ملت شدن رسیده 

تکی بر پایه های دینی در نظام اداری عثمانی، یهودیان تحت اند. در راستای سیستم ملت م

تابعیت دولت عثمانی نیز همانند یونانیان و ارامنه از حق ملت شدن برخوردار شودند. بودین   

ترتیب یونانیان ارتدوکس، ارامنه گریگوریانی و یهودیان، به صوورت سوه ملوت از امکوان     

 برخووردار  آزادانوه  طوور  بوه  خود فرهنگی –استفاده از هویت خود و تداوم حیات اجتماعی 

 163.گردیدند

                                                        
 پرفسور دکتر یونجا آنزرلی اوغلو، عضو هیئت علمی گروه روابط بین المللی دانشگاه حاجت تپه  162
 Millets and Nationality: The Roots of "یست  ملت مراجعه کنید به ، کمال کارگات، برای س  163

Incogruity of Nation and the State in the Post Ottoman Era" Christians and Jews in 

The Ottoman Empire , ed. By Benjamin Braude and Bernard Lewis  ،ب تش اول ،

 Salahi Sonyel, Minorities and The Desctuction of the ،169-141نیویتورک، صتفحه   
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ارامنه که به انگیزه خدمات و وابستگی خود به دولت عنوان ملت صادق را گرفتوه  

بودند، در مکانیزم دولتی عثمانی، به امور ترجمه، ماموریت در اخذ مالیات، معماری، خزانوه  

ی اشوتغال داشوتند.   داری، عضویت در مجلس و حتی بر عهده گرفتن مقام نخسوت وزیور  

برخی از ارامنه نیز حتی به مقامهای وزارت دولت و پزشک خاص سلطان نیز رسیده انود. در  

بین این جامعه، مورخین، شاعرین و ادبای معروفی نیز مشواهده میگوردد. در دوره ای کوه    

هنوز مسلمانان تحت حاکمیت دولت عثمانی با چاپخانه آشنایی پیدا نکرده بودنود، ارامنوه   

در بوین   164، اقدام به تاسویس چاپخانوه نمودنود.   1587انند یونانی ها و یهودیان در سال م

تمامی غیر مسلمین که علی رغم داشتن خودمات دولتوی در نظوام اداری دولوت، از انجوام      

وریفه سربازی معاف بودند، ارامنه از نظر فعالیتهای اقتصادی نسبت به دیگر غیر مسلمین 

 شتند. در موقعیت بهتری قرار دا

ارامنه صدها سال در جغرافیای عثمانی در کمال صلح و آرامش زندگی کورده انود   

ولی آیا همچون آرامشی سبب آغاز روندی غیر قابل بازگشت به آن دوران گردیوده اسوت؟   

در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که ارامنه دولت عثمانی چگونوه از موقعیوت   

یک ملت مساله ساز در سیاست خارجی ایون دولوت و جامعوه    یک ملت صادق، به موقعیت 

 بین المللی افتادند.

 

 میسیونری و ارامنه عثمانی

در آمریکا و انگلستان آغاز شد، در قرن نوزده موجوب   18بیداری دینی که در قرن 

پیدایش جنبش میسویونری در سوطح گسوترده ای در جهوان مسویحیت گردیود. در ایون        

به سال  THe Church Missionary Society of Londonچهارچوب، 

در لنودن تاسویس گردیود. در     1804به سوال   Foreign Bible Societyو   1799

 American Board of Commissioners forنیووز 1810سووال 

Foregin Missions   در امریکا آغاز به فعالیتهای میسیونری نمود. خیلوی پویش از ،

 یاست فعال میسیونری پیروی میکرد. پروتستانها، دنیای کاتولیک از یک س

در قرن نوزده، با افزایش سریع کولونی ها و رقابتهای استعمارگری، میسیونرهای 

پروتستان امریکایی و اروپایی، به فعالیت خود افزوده و در سرزمینهایی که استیال میکردند، 

یک هدف دینی بود آغاز به ترویج اعتقادات خود نمودند. بدین ترتیب گرچه این فعالیتهای 

ولی این فعالیتها در دراز مدت، به اهداف امپریالیسم کمک فراوانی کرد. بوه عبوارت دیگور    

                                                                                                       
Ottoman Empire ،علی گولر، 1993، آنکارا ،Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Azınlıklar ،آنکارا ،

، گولنیهال بوزکورت، وضعیت حقوقی شهروندان غیر مسلمان عثمانی در راستای اسناد آلمتان  2000

 .1989 آنکارا، ،1914-1839 سیاسی، تحوالت و انگلیس –
 2003نیازی برکس، معاصر شدن در ترکیه، آنکارا،   164
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میتوان گفت که اکتشافات جغرافیایی، رسیدن به سرزمینهای جدید جهت سرمایه گوذاری  

و یا تجارت، با هدف رساندن اعتقادات درست به اقشار مختلف این سرزمینهای جدیود، بوه   

 165زمان به پیش برده شد. طور هم

سرزمین دولت عثمانی و در همین چهارچوب، منطقه خاورمیانه، در قرن موذکور  

در بین اهداف امپریالیسم، با هدف مذکور، در تقویم دول اروپایی جای گرفت. در این راستا، 

میسیونرهای امریکایی در ربع اول قرن نوزده، اولین گامهای خوود را در شوهرهای ازمیور،    

بیروت، استانبول، بیتلیس، دیاربکر، هارپوت، ماردین، عورفوا، تارسووس، آدانوا، مواراش،     

مرزیفون، سیواس، ترابزون و ارضروم  در آناتولی و در شوهرهای بوا مرکوز ارومیوه ایوران،      

 برداشتند.

، بررسیهایی در بین النهورین و  1825تا  1823میسیونرهای انگلیسی در سالهای 

، 1938امون وضعیت مسویحیان بوه عمول اورده و در پوی آن در سوال      جغرافیای ایران پیر

C.A. Rassam      معواون کنسوول موصول و Mr.Ainsworth   جهوت انجوام

 166فعالیتهای میسیونری در این مناطق به کار گمارده شدند.

این دو میسیونر گزارشات خود پیرامون وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگوی  

ولوت عثموانی و ایوران، در جغرافیوایی کوه ارامنوه زنودگی        غیر مسلمین در سرزمینهای د

 میکردند، به کشورهای متبوع خود ارسال نمودند.

گرچه نخست ارامنه از موجودیت پروتستانها در جوار خود خشنود نبودند، ولوی بوا   

تاسیس کلیسا، مدرسه، چاپخانه و بیمارستانها به طور پی در پی در استانبول پایتخت دولت 

جغرافیای آناتولی منجر به استفاده فعالیتهای میسیونری رسمی از سووی ارامنوه   عثمانی و 

در ارضروم و باز  1839در ترابزون،  1835گردید، ارامنه با مرکز قرار دادن استانبول در سال 

در شهر ارومیه ایران، اقدام به تاسویس ایسوتگاههای میسویونری نمودنود.      1835در سال 

در  1853در مرزیفوون و آدانوا،    1852در سویواس،   1851های ایستگاههای مشابه در سوال 

در تارسووس   1859در هارپوت و در  1885در تاالس، اورفا و ماراش، در  1754دیاربکر، در 

تاسیس و آغاز به کار نمودند. به اعتبار دیگر، ایستگاههای میسیونری در دولت عثمانی، بوا  

تگاه میسویونری بوا مرکزیوت ترکیوه و     یک طرح کلی، به صورت ایستگاه میسیونری، ایس

ایستگاه میسیونری شرق ترکیه با هدف فعالیت در زمینه غیر مسلمین اقدامات گسترده ای 

 167انجام میدادند.

                                                        
165  James Joll, Europe Since 1870, An International History, Middlesex ،1973 ،

 49، صفحه 2000، یونجا آنزرلی اوغلو، نستوریان، آنکارا، 80صفحه 
امریکایی در امپراتتوری عثمتانی طتی قترن نتوزده  در      اویغور کوجاباش اوغلو، مدارس میسیونر   166

 ، آنزرلی اوغلو2000مناطق خود و امریکا در آناتولی، آنکارا، 
 مراجعه کنید به: آنزرلی اوغلو، کوجاباش اوغلو  167
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 ارمنیها در تقویم انگلستان و روسیه

، رشود اقتصوادی سوریعی از خوود     18انگلستان با تحقق انقالب صنعتی در قرن 

مترین نقطه مرکزی انپراتوری استعمارگر خود قورار داد. در  نشان داد و هندوستان را در مه

تامین امنیت راه دریایی انگلستان به هندوستان با مرکوز دریوای مدیترانوه، رگ     این راستا

حیاتی سیاست خارجی لندن را تشکیل میداد. روسیه بزرگترین خطر متوجه امنیت ایون راه  

توسعه طلبی روسیه را آسیا و شورق دور و  استعماری بود. کمااینکه شاخه ای از خط اساسی 

شاخه دیگر این هدف استعمارگری روسیه را، سیاست رسیدن به دریاهوای گورم تشوکیل    

میداد.  شبه جزیره بالکان، قفقاز و بسیاری از سرزمینهای تحت اداره دول عثمانی و ایوران،  

نوافع انگلسوتان،   با این هدف در تقویم سیاست خارجی روسیه جای گرفته بودند. از نظور م 

جهت برطرف ساختن تهدیدات روسیه، امپراتوری معظم عثمانی، بوه عنووان یوک بیموار     

مشاهده گردیده و انگلستان راه همکاری با این دولت را برگزید.  دولت عثموانی کوه فاقود    

قدرت مقابله با توسعه طلبی روسیه بود، برای حفظ یکپارچگی دولوت عثموانی، توا جنوگ     

یه، از سیاست خارجی با انگلستان، به عنووان یوک سیاسوت غیور قابول      با روس 1877-78

 اجتناب استفاده نمود.

Lord J. Russel   یک دولتمرد انگلیسی، این وضعیت را به طوور خالصوه ،

اگر روسیه را در رودخانه دانوب متوقف نسازیم، یک روز مجبور به "چنین بر زبان می آورد: 

"خواهیم شد.متوقف ساختن آن در سواحل ایندوس 
168 

در حالی که متوقوف سواختن توسوعه طلبوی روسویه در رودخانوه دانووب بورای         

جغرافیای تحت استعمار انگلستان اهمیت حیاتی داشت، روسویه بوه انگلسوتان پیشونهاد      

نمود، سرزمین عثمانی را که به عنوان یک بیمار تلقی میشد، مابین خود تقسیم نماینود کوه   

ورد قبول قرار نگرفت و انگلستان به پیروی از یک سیاستی در این پیشنهاد از طرف لندن م

 جهت تداوم دولت قدرتمند عثمانی در مقابل استعمارطلبی دولت روسیه  پیروی نمود. 

که توسعه طلبی روسویه اداموه داشوت، مسوئله امواکن       1850در اواسط سالهای 

ی این امواکن بوه   مقدس تحت کنترل دولت عثمانی، مطرح گردید. روسیه خواهان واگذار

قشر اعظم ارتدوکس این دولت بود که این نیز بحران جدیدی موابین دو دولوت بوه وجوود     

کنگره اروپا در  پاریس، در پی کنگره وین که جهت حول مسوئله ناشوی از جنوگ       169اورد.

در کریمه تشکیل شده بوود، کنگوره مهموی از نظور      1856روسیه با دولت عثمانی به سال 

                                                        
 عثمتانی،  ختارجی  سیاستت  بتر  آن تتاریرات  و عثمانیتان  بتر  غربتی  دول سیاستت "مصطفی اوزترک،   168

 360-359 صفحه ،2008 استانزول عثمانی، دوره – ترک خارجی سیاست"
، استتانزول،  The Armenian File, The Myth of Innocence Exposedکتاموران گتورون،     169

 67، صفحه 2007
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به موجب توافق حاصله در این کنگره، دولت عثموانی بوه    170ر اروپا بود. تعادلهای موجود د

عنوان عضوی از جامعه دول اروپا پذیرفته شده و امنیت تمامی سرزمینهای دولت عثمانی، 

به طور مشترک تضمین گردیده بود. در این قرارداد، بسته بودن تنگه های دولت عثمانی و 

یک دریاچه ترک شناخته میشد، به عنووان یوک    اصل بی طرفی دریای سیاه که به صورت

 تعهد بین المللی قید گردید. 

روسیه که نتیجه ای از جنگ با دولت عثمانی نگرفته بود، آغاز به پیوروی از یوک   

سیاست تضعیف این دولت با تحریک غیر مسلمین ساکن در سرزمین عثمانی نمود. در این 

جزیره بالکان بوه عنووان یوک اسوتراتای موورد      راستا، ایدئولوژی پان اسالویزم را در شبه 

استفاده قرار داد. در قبال تمامی این موارد نامطلوب، دولت عثمانی برای اداموه بقوا مبوارزه    

میکرد ولی تمامی فعالیتهای مقامات دولتی، علی رغم تحقوق رفورمهوای مختلوف بورای     

 جلوگیری از سقوط دولت ناکفا مشاهده میشد.  

اصالحاتی در وضوعیت غیور مسولمین سواکن سورزمین       انجام رفورمهای جهت

عثمانی، جزو مفاد قرارداد منعقده در پاریس بود. این رفورمهای جدید که در تاریخ به عنوان 

فرمان اصالحات در دولت عثمانی قید گردیده، برای نخستین بار با فرموان تنظیموات بوه    

ی، از حقوق مسواوی برخووردار   آغاز شد و به موجب آن، کلیه اتباع دولت عثمان 1839سال 

بوده و جان و مال و ناموس اتباع، تحت تضمین قوانین دولت قرار داشت. گرچه بعد از ایون  

تاریخ، مفهوم تساوی حقوق مسلمانان و غیرمسولمین حواکم گردیود، ولوی دول اروپوایی      

ن سوال بعود از فرموا    7گامهای برداشته شده در ایون زمینوه را ناکفوا میدیدنود. کمااینکوه      

تنظیمات، در یک قرارداد بین المللی دیگر، دول اروپایی، با قید مواده ای، خواهوان اجورای    

اصالحات جدیدی در وضعیت غیرمسلمین سرزمین عثمانی گردیده و اعوالم داشوتند کوه    

 171اجرای این رفورمها را دنبال خواهند کرد.

مسلمانان و هوم  در روزهای اول اعالن فرامین تنظیمات و اصالحات، در بین هم 

غیر مسلمین، ناخشنودیهایی وجود داشت ولی این ناخشنودی به مرور زمان در مقایسوه بوا   

 گذشته با بهبود وضعیت طرفین، جای خود را به خشنودی بخشید.

با بررسی تحوالت مذکور از نظر ملت ارمنی، مشاهده خواهد شد که وضعیت این 

، به معنوای کلوی بوا دیگور غیور مسولمین       1856ملت نیز با مرعیت فرمان اصالحات سال 

یکسان بوده است. مجالس کلیساهای هر ملت غیر مسلم دیگور اهمیوت خوود را از دسوت     

میداد و کلیه اقشار سرزمین عثمانی، دارای حقوق مساوی در بافت جدید ایون دولوت شوده    

روحوانیون   بودند. در این دوره دیگر نمایندگان مردم نیز دارای قدرت موثری که تابدان روز

                                                        
نیهات اری ، متون سیاسی تاری  و حقوق دول، توافقنامه های امپراتوری عثمانی جلد اول، آنکارا،   170

 353-316، صفحه 1953
 72، گورون، صفحه 116، صفحه 1993تولد ترکیه مدرن، آنکارا، برنارد لوئیس،   171
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داشتند، میگردیدند که این نیز خود تحول مهمی در زمینه برقراری نظوام سوکوالر و یوک    

در خارج از وضعیت مجوالس کلیسوا، ارامنوه دارای     172ملت شدن اقشار دولت عثمانی بود. 

 یک مورد دیگر بودند که آن نیز نظام نامه ملت ارمنی بود. 

 

 نظام نامه ملت ارمنی

نی، در نتیجه فعالیتهای میسیونری، به ویاه بعد از منسووبیت  ملت گریگوریان ارم

برخی از آنها به مذاهب کاتولیک و پروتستان، به سه بخش تقسیم شود. کلیسوای ارمنوی،    

برای جلوگیری از این تجزیه، از شعارهای ملی گرایی در حد موثری استفاده نمود. با اعمال 

نظام نامه ملوت  "،  نظام نامه ای به نام 1863ماه مارس سال  29فشارهای دول اروپایی در 

ماده ای، خود یک نوع قانون اساسی  99به مورد اجرا گذاشته شد. این نظام نامه  "ارمنستان

عضوی در نظر گرفته شده است. خلیفوه ارامنوه در    140است و در آن تاسیس یک مجلس 

 173انتخاب این مجلس جدید که تشکیل خواهد شد، صاحب سخن خواهد بود.

بعد از این سازماندهی جدید، یعنی  ارامنه با دارا بودن بوه یوک مجلوس و قوانون     

اساسی متعلق به خود در داخل دولت عثمانی گویی به صورت یک دولت درآمدنود و بودین   

 ترتیب گامی در جهت پدیدار شدن فکر مربوط به کسب استقالل  برداشته شد. 

 

قههرارداد ( و 1878-1877جنهه  دولههت عثمههانی بهها روسههیه ) 

Ayastefanos 
با پیروی روسیه از سیاست پان اسالویزم علیه دولت عثمانی بعد از عقود قورارداد   

، اسالوهای شبه جزیره بالکان، به شورش تشویق شوده و بوه دنبوال    1856پاریس به سال 

آن، عصیانهایی در هرزگوین و منطقه بلغار آغاز شد که ادعا میشود در عصیان بلغوار در مواه   

، بسیاری از بلغارها، توسط ترکها به قتل رسانده شدند. که این نیوز موجوب   1876ل می سا

 قید گردیدن اتهام جدیدی علیه دولت عثمانی در تقویم دول اروپایی شد. 

مدتی بعد باز با تشویق و حمایت روسیه، صربستان و مونته نگرو بور علیوه دولوت    

ارتش عثمانی به نتیجوه رسویده و دول   عثمانی جنگی آغاز نمودند که این جنگ با پیروزی 

اروپایی جهت حل دیپلماتیک مسئله حاصوله وارد میودان شودند. بودین ترتیوب روسویه،       

، در کنفورانس  1876دسوامبر سوال    23انگلستان، فرانسه، آلمان، اتریش و ایتالیا در تاریخ 

 ترسانه استانبول پایتخت دولت عثمانی، گرد هم آمدند.

                                                        
 228برکس، صفحه   172
، گتورون، صتفحه   175، صفحه 1976اسات اوراس، ارمنیها در تاری  و مسئله ارمنی، استانزول،  173
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کنفرانس ترسانه مطرح نموی گردیود، ولوی ارامنوه ایون       گرچه موضوع ارامنه در

سفیر  Sir Elliotکنفرانس را به عنوان فرصتی تلقی نموده و خلیفه ارامنه موفق شد که 

انگلستان را وادار به تهیه گزارشی پیرامون اینکه ارامنه دولت عثموانی تحوت فشوار قورار     

روپایی، از بیوان اینکوه در صوورت    دارند، گردید.  وی عالوه بر این، جهت جلب توجه دول ا

در بین خواسته های روسیه و  174لزوم ملت ارمنی اقدام به قیام خواهد نمود، اجتناب نورزید.

دیگر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس، از دول عثمانی خواسوته میشود کوه طوی     

ای قراردادی به مونته نگرو و صربستان اراضی داده شده، ضمن اعوالن عفوو عموومی بور    

بلغارها، به بلغارستان خودمختاری داده شده و سربازان ترک تنها در مراکوز بوزرگ مسوتقر    

گردیده، سالحهای مسلمانان جمع اوری شده و جهت تحقق کلیه این خواسوته هوا، یوک    

این خواسته ها که مغایر تمامیوت ارضوی عثموانی     175کمیسیون بین المللی تشکیل گردد.

و مشروطیت به عنوان یک اقودام رفورمیسوت جهوت نجوات      بود، با زبانی قاطع رد گردید

 دولت در خالل اجالسی که کلیه نمایندگان اروپایی در آن شرکت داشتند، اعال م گردید. 

با اعالن مشروطیت که جایگاه مهمی در اقودامات رفورمیسوت دولوت عثموانی     

داشت و مفهوم تساوی حقوق کلیه شهروندان دولت عثمانی در چهارچوب مفهوم تابعیت و 

هموطنی با قانون اساسی جدیدی تحت تضمین قرار گرفت. دولت عثمانی دیگر یک نظام 

خالصه دولت عثمانی جهت تامین رفواه   پادشاهی با قانون اساسی مشروطیت بود. به طور

 اتباع خود، یک اقدام رفورمیست انجام داده و لزومی برای مداخله دول اروپایی نبود. 

گرچه دولت عثمانی به یک رفورم بسیار جدی امضا انداخته بوود و تاسویس یوک    

 بافت پارلمانی متکی بر قانون اساسی مطرح شده بود ولی روسیه از اهوداف تواریخی خوود   

انصراف نمی ورزید و راه دیگری جز آماده شدن برای جنگی جدید برای روسیه باقی نمانده 

معوروف   93رومی، به جنوگ   1293بود. این جنگ جدید به علت مصادف گردیدن با سال 

 روسیه و دولت عثمانی قید شده است.  78-1877است ولی در تاریخ به جنگ 

، با اعالن جنگ علیه دولت عثموانی  1877آوریل سال  24جنگ مذکور به تاریخ 

از طرف روسیه آغاز شد. ارتش عثمانی که علیه روسیه در دو جبهوه شوبه جزیوره بالکوان و     

قفقاز میجنگید، نتوانست در مقابل پیشرفت نیروهای روسی مقابله قابول تووجهی از خوود    

                                                        
مسئولیت کلیسا در انتقال مسئله ارمنی به دستور کتار بتین المللتی،    "بوزکورت، عثمان کوکسال،   174

 7، صفحه 2014، آنکارا، 9ارمنیها در تاری ، متین هالکو، موسی شاشماز، جلد  ترکها و
اسماعلی حقی اوزون چارشیلی، توافقنامه شورا در خصتوص مقتررات کنفترانس ترستانه، مجلته        175

، 1956، 4تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاری ، صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحه  

(

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023002103/102

 (3.3.2017( )تاری  دستیابی، 3001748

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023002103/1023001748
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023002103/1023001748
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ژانویه  31ی روسیه با امضای متارکه نامه ادیرنه در نشان دهد  این جنگ و پیشرفت نیروها

 متوقف شد.  1878سال 

با پیشرفت نیروهای روسیه در روند جنگ در شبه جزیره بالکان، بسیاری از ترکها 

به قتل رسانده شد و آنهایی که امکان فرار پیدا کردنود، بوه آنواتولی پناهنوده گردیدنود. بوا       

نشینی ارتش عثمانی، مجلس ملی ارامنه به رهبری  مشاهده پیشرفت ارتش روسیه و عقب 

Nerses    خلیفه ارمنی، تشکیل جلسوه داده و توسوطEçmiyazin Katogigos ،

یعنی کلیسای ارمنی، از تزار روسیه خواست که منطقه ای تا رودخانه فرات را تحت کنتورل  

یه ، خلیفه ارمنی، در پی پیشرفت ارتش روسNerses Varjabedyanروسیه بگیرد. 

سرپرست هیئت روس دیداری انجوام داده   Grandük Nikolaبه طرف استانبول، با 

و از وی خواستار داده شدن حق خودمختاری به ارامنه گردید. باالخره، این خواست ارامنه با 

( بوه تواریخ سووم مواه     Ayastefanos( در قرارداد یشویل کووی )  16قید ماده ای )ماده 

د گردید. به موجب این قرارداد، در نواحی شرقی آناتولی کوه  برای اولین بار قی 1878مارس 

ارامنه مسکون بودند، دولت عثمانی اقدام به اجرای اصالحاتی نموده و از ارامنوه در مقابول   

 176کردها و چرکزها، حمایت میکرد.

بدین ترتیب مسئله ارامنه در صحنه سیاست بین المللی، از سوی دول اروپوایی و  

عنوان بخش مهمی از سیاستی علیه دولت عثمانی درآمد. دول اروپوایی  در راس روسیه، به 

و روسیه، در روندی که دولت عثمانی وادار بوه اجورای اصوالحاتی در حوق غیور مسولمین       

شهروند این دولت بودند گردیده بود خود را محق به مداخله در امور دولت مذکور میدیدند و 

 داخله میکردند.در هر فرصت به امور داخلی دولت عثمانی م

 

 قرارداد برلی  در تقویم اروپا و ارامنه

گرچه روسیه قرارداد صلحی با دولت عثمانی امضا کرده بود ولی دول اروپایی بوه  

  ویاه انگلستان وجود یک روسیه نیرومند در منطقه را نمیتوانست بپذیرد بوه هموین علوت   

، در پی جنوگ دولوت   Ayastefanosتصمیم گرفته شد که نتایج مطرح شده در قرارداد 

مجوددا موورد بررسوی قورار      177پرنس آلمانی  Bismarkعثمانی با روسیه تحت داوری 

 گیرد. 

روسیه که نمیتوانست جنگ جدیدی را آغاز نماید، چاره ای به جز قبول این موورد  

 Radziwilدر کاخ  Bismarkنداشت. در این چهارچوب کنگره ای که تحت ریاست 

                                                        
 7کوکسال، صفحه   176
-1878تشکیالت جماعت اسالمیه در شزه جزیتره بالکتان پتس از بترلین)    "آیشه زیشان فورات،   177

 68، صفحه 2013، 33، اوتام، شماره: "(1918
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ژوئیوه هموین    13جلسه ادامه یافت، در  20آغاز و در  1878ژوئن سال  13در برلن به تاریخ 

 سال با قرارداد برلن به پایان رسید. 

بووه موجووب ایوون قوورارداد، مفوواد مربوووط بووه شووبه جزیووره بالکووان در قوورارداد   

Ayastefanos مورد تجدید نظر قرار گرفته و ضمن انجام تغییراتی در آن، کلیوه دول ، 

شرکت کننده در کنگره، یک بار دیگر خواستار اجرای اصوالحاتی در سورزمین اسوتانی در    

زمینه غیر مسلمین این دولت گردیدند. حتی نماینده روسیه در این کنگره اعالم داشت کوه  

 178هدف از جنگ مذکور، تامین بهبودی وضعیت بد غیرمسلمین بوده است. 

رد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، همانند روند اگر این روند را از نظر جماعت ارمنی مو

، Nerses، رهبران جماعت ارمنوی بوه ویواه خلیفوه     Ayastefanosپیش از قرارداد 

ضمن دیدار با نمایندگان ذیعالقه اروپایی، اقدام به مطرح ساختن وضعیت ارامنوه نمووده و   

یتالیا و اتورش در  ضمن مالقاتهای جداگانه با هیئتهای روسیه، انگلستان، فرانسه، آلمان، ا

برلن، خواست خود در جهت ضرورت تاسیس یک ارمنستان مستقل را به صراحت بر زبوان  

 179آورده و پیشنهاد کتبی خود را به کنگره ارائه داشتند.

ارامنه با ارزیابی خوب روند کنگره اروپا که در پوی امضوای قورارداد صولح موابین      

دیدی که در خالل این کنگره امضا شد، بوه  دولت عثمانی و روسیه تشکیل شد، با قرارداد ج

موفقیتهایی از نظر اهداف خود نائل گردیدند. خواسته های آنان که قبال به عنوان ماده ویاه 

ای در قرارداد منعقده مابین دولت عثمانی و روسیه قید گردیده بود، این بار در بعد وسیعی در 

رارداد این بود که ماده ذیعالقه بوا ارامنوه   یک قرارداد بین المللی ذکر میشد. تفاوت این دو ق

مطورح میشود و    61، ولی در قرارداد برلن درماده 16، در ماده Ayastefanosدر قرارداد 

عالوه بر این، نظارت دول اروپایی در رابطه با اصالحات دولت عثمانی نیز در این ماده قیود  

 180گردیده بود. 

بواب  "عیت ارامنه، عینا چنین گفته میشد: قرارداد برلن، در رابطه با وض 61در ماده 

عالی یعنی حکومت متعهد به تنظیم بی وقفه اصالحات در وضعیت ارامنه در والیواتی کوه   

ساکن آن هستند و حمایت از امنیت و آرامش ارامنه در مقابل کردها و چرکزها بوده، تودابیر  

ارد را به دول ذیربط اعالم نموده الزمه در این زمینه ها را اتخاذ کرده، در مواقع لزوم، این مو

"و دول مذکور نیز به اجرای تدابیر مورد بحث نظارت خواهند نمود.
181 

                                                        
 70ایزید، صفحه   178
پرفسور دکتر حقتی   "The Secret Report on the Congress of Berlin "رودریک تاویسون،   179

، متارس  32اوزون چارشیلی، شماره یادبود، مجله تاری  دانشگده ادبیات دانشگاه استانزول، شتماره  

 52-51، صفحه  1987، سونیل، 640-639، صفحه 1979، استانزول، 1979
 129، اوکه، صفحه 211، 1986مشیر، شی 180
 133گورون، صفحه   181
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بدین ترتیب جماعتی که از سوی دولت عثمانی ملوت صوادق نامیوده میشود، در     

جامعه بین المللی با عبور از دو رده گرچه به خودمختاری نرسیدند ولی در روند استقالل بوه  

منافع اروپا به صورت یک ماده مهم میان دول این قاره در تقویم سیاسوی   شکلی مناسب با

آن قرار گرفت. گرچه آن موقع استقالل حاصل نگردید، ولی این امر برای ارامنه عثموانی،  

موردی غیر قابل انصراف بود. بعد از این آنچه کوه الزم دیوده میشود، صوبور بوودن توا روز       

عملیات مسلحانه جهت تاسیس دولت ارمنستان مستقل بود.   مداخله اروپا به نام آنها و آغاز

 آنها شبه جزیره بالکان را به عنوان نمونه ای برای خود انتخاب کرده بودند.

در استانبول، کانونی به نام جمعیت خیر ارمنی تاسیس شد. هودف   1860در  سال 

شوی، اجتمواعی و   از تاسیس این جمعیت، گرچه در راهر ارائه خدماتی در زمینه هوای اموز 

اقتصادی بود ولی هدف اصلی آن، بیدارسوازی شوعور ملوی ارامنوه آدانوا و حوموه  ان کوه        

Kilikya     جماعوت ارمنوی    1890-1870نامیده میشد بود. عالوه بور ایون در سوالهای

در وان ، دوستداران مدرسه در موش و زنان ملی گورا در   Araratlıانجمنهایی به نامهای 

بی به نام صلیب سویاه، مودافعین موام وطون و ارمنیهوای انقالبوی       ارضروم همچنین احزا

( و 1877در سووئیس )  Hınçakتاسیس نمودند. یکی از مهمترین این کانونهوا، کمیتوه   

 182در تفلیس تاسیس یافت. 1890بود که به سال  Taşnakدیگری حزب 

ه بعد از این، شورشهای ارمنی که از طرف دولتمردان دولت اسالمی جنجال ارامن

نامیده میشد، تا جنگ جهانی اول، پی در پی در مناطق مختتلف مشاهده شوده و بوه شوکل    

 دستورکار مهمی برای حکومت عثمانی درامد.

باالبردن معنویات ارامنه، تسلیح آنها، تاسویس کمیتوه هوای انقالبوی، تضوعیف      

سوب  روحیه مردم و مقامات دولت، پیش بردن هر نوع فعالیتی و در راس شورشها جهوت ک 

 بود.  Hınçakو  Taşnakاستقالل از اهداف دارای اولویت کمیته های 

، شورش وان و حمله به بانک عثموانی در  894به سال  Sasunوقوع حوادثی در 

از جمله این فعالیتها محسوب میگردند.  دوین اصویان در   1896اوت  26استانبول به تاریخ 

Sasun       و ادامه آن در زیتون و آدانا، همچنین شورشوهایی در دیگور منواطق، بوه طووری

جدی دولت عثمانی را مشغول میکرد. این در حالی است که دول غربی نیز به اعمال فشوار  

 21خود بر دولت عثمانی را افزایش داده بودند. سوء قصد به جان سلطان عبدالحمید دوم در 

در آدانا، از جمله فعالیتهای مخربانه جماعت  1909سال و شورش بزرگ  1905ژوئیه سال 

 ارمنی در آن دوره را تشکیل میدهد. 

                                                        
، تحقیقات ارمنتی،  "کمیته خیر ارمنی)جمعیت ارمنی، خیریه عمومی( و نظام نامه آن"تانر آرسالن،  182

 144، صفحه 2016، 53شماره: 
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،  قودرت  1908ارامنه با جوو آزادی حاصول از اعوالن مشوروطیت دوم بوه سوال       

بیشتری پیدا کرده و با جنگهای طرابلس غرب و شبه جزیره بالکان، میدان مناسوبی بورای   

-1877ترل جزیره قبرس در خالل جنگ عثمانی با روسیه )فعالیتهای خود پیدا نمودند. کن

( به دست انگلستان افتاد که آن نیز راحتی بیشتر امنیت انگلستان در مرکز اروپا را تامین 78

نمود ولی تاسیس روابط نزدیک دولت آلمان با دولت عثمانی، میتوانست تعادلهای منطقوه  

ادی ناخشنود مینمود. طبیعتا این ناخشونودی در  را بر هم زند و این نیز انگلستان را در حد زی

 تشکل بلوکهای جنگ جهانی اولو نزدیکی انگلستان با روسیه، نقش مهمی ایفا کرد. 

نزدیکی روسیه و انگلستان آنچنان تاثیری در بین ارامنه به وجود آورد که نمیتوان 

ر گردیوده و طورح   آن را کوچک شمرد زیرا روسیه مجددا با ارامنه شورق آنواتولی عالقوه دا   

 ضرورت انجام اصالحاتی در مورد ارامنه را یک بار دیگر مطرح ساخت. 

در دوره مشروطیت دوم که حزب اتحاد و ترقی در حکومت مستقیما نفوذ داشوت،  

 1913مارس  26جهت ممانعت از مداخالت خارجی و فعالیتهای مخرب ارمنی، قوانینی در 

محلوی شورق آنواتولی کوه ارامنوه در انهوا در        جهت تقویت حکومتهای 1913آوریل  24و 

اکثریت بودند، به مورد اجرا گذاشوته شوده و جهوت اجورای ایون قووانین، کارشناسوانی از        

انگلستان دعوت گردید. ذکر تنها نام انگلستان در این طورح موجوب ناخشونودی روسویه،     

الحاتی را اتریش و فرانسه گردید و در پی توافق حاصله، دولت عثموانی اجورای طورح اصو    

ما بین روسویه و دولوت    1914که در ماه فوریه سال  183قبول نمود. ائتالف نامه یئنی کوی 

عثمانی امضا شد، به صورت یادداشتی به کشورهای دیگر ارسال گردیود. بوه موجوب ایون     

سوال   5اصالحات دو بازرس خارجی مسئول کنترل مقاماتی که در شش والیت بوه مودت   

د و امور عدلی، اداری، امنیتی و ژاندارمری بوده و کل این والیتهوا  انجام وریفه خواهند نمو

درصود کوادر مجوالس اداری و کادرهوای دولتوی را       50در دو منطقه جای خواهد گرفوت.  

کارمندان و مامورین ارمنی االصل بر عهده گرفته و در ایون منواطق قووانین و تصومیمات     

ز از نظر رسمیت یافتن ارامنه در منطقه، گوام  تماما به زبان محلی انتشار خواهد یافت. این نی

مهمی منسوب میشد.  البته این قرارداد که مابین روسیه و دولت عثمانی منعقد شده بود، به 

علت جنگ جهانی اول مرعیت پیدا نکرد. درروند بعد از این مقطع زمانی، جماعت ارمنی به 

رده و با فعالیت مشترک بوه  هشدارهای دولت عثمانی در جهت بی طرف ماندن اعتنایی نک

همراه روسها، شورشهایی در زیتون، ماراش، قیسری، وان، بیتلیس، موش و ارضروم آغواز  

نمودند. کذا به هنگامی که دول متفق در تالش عبور از تنگه چاناک کاله بودنود، ارامنوه در   

                                                        
 جهتانی  جنگ در ارمنی – روس همکاری و ارمنیها روی بر کوی یئنی توافقنامه تاریرات"نجال گونای،   183

 2015 تابستان ،16 شماره ،8 جلد آکادمیک، دیدگاه "اول
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سوها  ، شهر وان را تصرف کرده و آن را در بیستم ماه موی هموین سوال بوه رو    1915آوریل 

 تسلیم نمودند. 

در نتیجه ارامنه که با صفت ملت صادق شناخته میشدند، جهت کسوب اسوتقالل   

اقدام به همکاری با روسها نموده و دولت عثمانی در مقابل این اقدام متوصل به اخذ تودابیر  

، کلیه مراکز کمیته های ارمنی در آنواتولی  1915آوریل  24الزمه شد. در این چهارچوب در 

نبول تعطیل شده، مقامات و سرپرستان انها دستگیر گردیدند. سپس با قانون موقوت  و استا

تدابیر بایسته نظامی جهت مقابله با مخالفین حکومت در زمان جنگ، تصومیم بوه تخلیوه    

ارامنه از مناطق پشت خط جبهه و نقاط حرکت و تدارکاتی به ویاه ارتش سووم کوه از نظور    

ارامنوه   184به علت خطراتی که ایجاد میکردند، گرفته شود.  امنیتی حائز اهمیت فراوان بود،

ای که در مناطق مذکور زندگی میکردند، به مناطق موصل و زور و ارامنه شمال والیت وان 

به طرف شرق حلب و جنوب شرق این والیت و شرق والیت سوریه انتقال می یافتند. ایون  

مذکور اسکان داده شده و کلیه  درصد در مناطق 10جماعت به شرط عدم عبور از حد نساب 

نیازهای آنها از طرف حکومت عثمانی تامین میشد. این نقل و انتقال و مهاجرت چندان کار 

آسانی نبود و در سر راه به سفر، بیماری و مرگ و میرهای ناشی از شرایط راه و هوا مشواهده  

همال نشوان دادنود، از   شد. بسیاری از مقامات نظامی و غیر نظامی عثمانی که در این روند ا

طرف دادگاههای عرفی محلی، به مجازاتهوای مختلوف محکووم شودند. تعوداد مورگ و       

هزار تن رسید. افزایش تعداد انسوانهایی   300میرهای ناشی از این روند تهجیر، به بیش از 

که در خالل این تهجیر جان خود را از دست دادند را نمیتوان با هیچ متد علمی توجیه نموود.  

گ و میر انسانهادر خالل جنگها، امری غیر قابل اجتنواب اسوت. کوذا در خوالل جنوگ      مر

جهانی اول بیش از یک میلیون ترک مسلمان جان خود را از دست داد و با حمالت ارامنوه و  

میلیون نفور   2یونانیها و بیماریها و قحطی نیز تعداد مرگ و میر ترکهای مسلمان به بیش از 

هی به این امر داده نمیشود .برخالف این اتهامات واحی مربووط بوه   رسید که متاسفانه توج

قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی به طور مدام در دستور کار نگواه داشوته میشوود. البتوه     

لزومی به تفکر زیاد در این رابطه وجود ندارد زیرا علت آن واضح و مبرهن است . با آگاهی و 

ه غیرمسلمین ساکن سرزمین عثمانی همیشه به عنوان مطالعه تاریخ مشاهده خواهد شد ک

 مزدور و ماشه اهداف قدرتهای امپریالیست بوده اند. 

در خاتمه بایستی یک مورد تاریخی را یادآوری نماییم: در پایان جنگ جهانی اول 

منصوب حزب اتحاد و ترقی به علت قتل عام جنگی ارامنوه   145در جزیره مالت در رابطه با 

ی صورت گرفت. این محاکمه از سوی دادستانی کول بریتانیوای کبیور صوورت     محاکمه ا

                                                        
برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: حکمت اوزدمیر، یوسوف حالی جی اوغلتو، ارمنیتان تزعیتد و     184

 2004مهاجرت، آنکارا، 
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گرفت. عالوه بر این از طرف جمعیت بین الملل نیز تصمیم به کیفیت تشوکل ایون دادگواه    

گرفته شد و کمیسیونی در این زمینه تشکیل شد. ولی دادستانی کل بریتانیا، طی حکمی به 

ه تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد کوه هویچ   اعالم داشت ک 1921ژوئیه سال  29تاریخ 

دلیلی در رابطه با قتل عام ارامنه وجود ندارد. به همین علت سوببی بورای اداموه محاکموه     

بوه   185وجود ندارد و منسوبین حزب اتحاد و ترقی را نمیتوان متهم به قتل عام ارامنه نموود. 

المللوی بررسوی  و حول    طور خالصه بایستی بگوییم این موضوع در چهارچوب حقوق بین 

شده است و مناشقاتی که امروزه وجود دارد، از  حقیقت به دور بوده و فاقود اصوول حقووقی    

میباشد و به جز اینکه همچنان بسان ماده ای پاک نشدنی در تقویم کشورهای امپریالیست 

 اروپا قرارگرفته، حکم دیگری ندارد و نخواهد داشت.

  

                                                        
 ، مجلته آکتادمی  "محاکمه مالتتا و اهمیتت آن  "برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: اولوچ گورکان،   185

TESAM (1) 2، 2015، ژانویه 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شانگهای و سیاست خارجی ترک سازمان همکاری

 در قبال یوروآسیا 

 
 

 استادیار دکتر باریش دوستر

 186استاد دانشگاه مارمارای استانبول

 
 مقدمه

سازمان همکاری شانگهای، در سالهای اخیریکوی از موضووعات موورد مباحثوه     

صحنه سیاسی و دیپلماسی روزمره ترکیه را تشکیل میدهد. البته این موضوع تحوت تواثیر   

تحوالت سیاسی داخلی و خارجی، در زمانهای متناوب بوه ویواه در ادواری کوه جمهووری     

                                                        
 "این مقاله در دهلی نتو هندوستتان، در دانشتگاه جتواهرالل نهترو، طتی ستمپوزیوم بتین المللتی           186

Twenty Five Years of Post- Soviet Experience: Perspectives on Nation Building 
and Democratisation in Eurasia"  برگتزار گردیتد، ابتراز     2016نتوامزر   4-2روزهتای   کته در

 The Shanghai Cooperation Organization "گردیده و حالت به روز رسانی شده اطالعیه 

and Turkish Foreign Policy Towards Eurasia"  میزاشد. برنامه هندوستان با تالشهای

ژه های تحقیقات علمی دانشگاه که از سوی کمیسیون پرو SOS-D-131016-0482پروژه به شماره 

 مارمارا تهیه گردیده است، برگزار گردید.
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ترکیه با ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا روابط بحرانی سپری میکند، به عنووان یوک   

گزینه بر زبان آورده میشود. ولی ترکیه در این زمینه یک آمادگی پر شمول و ملموس ندارد. 

مکاری شانگهای، شرایط ملزمی ندارد. عضوویت ترکیوه در پیموان    عضویت در سازمان ه

دفاعی ناتو و نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا که هنوز به صورت خیالی اداموه  

دارد، خود مانعی در این زمینه است. عالوه بور ایون، در زمینوه هوای سیاسوی، اقتصوادی،       

و فنی، نفوذ جدی غرب در ترکیه کامال  دیپلماسی، نظامی، فرهنگی، علمی، جامعه شناسی

قابل مشاهده است. ترکیه دارای تفکرات استراتایکی معینی در قبال یوروآسیا ندارد و تنها 

 از این مورد به عنوان حربه ای موقت و تاکتیکی در قبال جهان غرب استفاده میکند.

شرکت  با پیشگامی چین و روسیه و با 1996سازمان همکاری شانگهای در سال 

بوا   2001قزاقستان، قرقیزستان وتاجکستان تشکیل یافتوه اسوت. ایون تشوکل، در سوال      

شرکت ازبکستان، به نام سازمان همکاری شانگهای شناخته شده است. ایون سوازمان در   

آغاز به منظور حل اختالفات مرزی، همکاری در زمینه مبارزه با ترور، جریانهای افراطوی و  

سال که از تاسیس آن میگوذرد، فعالیتهوای    21فت. ولی در طول تجزیه طلبانه، تاسیس یا

ایون سوازمان    187این سازمان متنوعتر گردیده و در زمینه های مختلف توسعه یافته اسوت. 

همچنان به روند توسعه خود ادامه میدهد. این در حالی است که هنوز همانند اتحادیه اروپا، 

 188ول متعهد کننده ای داشته باشد، ندارد.تمایلی برای پیدا کردن ماهیتی فراملل که اص

سازمان همکاری شانگهای به منظور افزایش نفوذ و تاثیر خود، به علت موقعیوت  

جغرافیایی روسیه و چین، مجبور به حفظ قدرت دریایی خود میباشد. این سوازمان در کلیوه   

وم رهبری مناطق جهان که ایاالت متحده امریکا به عنوان یک قدرت جهانی به منظور تدا

خود به ویاه در مناطق استراتایکی که دارای توان انرژی و مناطقی که هم پیمانوانی دارد و  

به رقبای خود اهمیت میدهد و یا انرژی مورد نیاز خود را تامین میکند، مجبور بوه برداشوتن   

گامهای موثری میباشد و در همین راستا نیز موضعگیری میکند. این موضع گیری سازمان 

ری شانگهای، موجب خستگی و فرسودگی ایاالت متحده امریکا گردیوده و موجوب   همکا

 افزایش اعتماد به نفس و آزادی عمل بیشتر سازمان مذکور میگردد.

ایاالت متحده امریکا با مشاهده افزایش اهمیت یوروآسیا و مشاهده اینکوه کلیود   

سوازمان همکواری   حاکمیت جهانی، حاکمیت بر یوروآسویا میباشود، در مووازات توسوعه     

شانگهای، عالقه و توجه خود به منطقه را افزایش داده است. ایون توجوه و عالقوه، تعیوین     

کننده  سیاست امریکا در قبال روسیه، چین و آسیای مرکزی گردیده اسوت. یعنوی ایواالت    

                                                        
، فکر میکنی که ترکیه عزیتزم، در دستت چته کستی خواهتد مانتد      در این رابطه مراجعه کنید به:   187

 و ادامه اش 23، صفحه  2007انتشارات آسی، استانزول، 
مسئله امنیتی یوروآسیا تحت مداخله ایاالت متحده امریکتا و  "مراجعه کنید به: افه جان گورجان،   188

 25-4، صفحه 323، شماره 2016دسامزر تئوری، ، "سازمان همکاری شانگهای
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متحده امریکا علی رغم پشت سر گذاشتن روابط بحرانی با روسیه، به منظور محاصره چین 

ساختن  این کشور با احاطه آن، نیازمند روسیه میباشد. به همین علت، حتوی اگور   و منزوی 

نتواند روسیه را به طرف خود بکشاند، در حد کمی هم که باشد، در تالش متزلوزل سواختن   

روابط استراتایکی این کشور با چین برمی آید و در همین راسوتا، در شورق دور از ژاپون بوه     

 یت میکند. عنوان پلی در قبال چین حما

تغییر هم پیمانیها با تغییر نیازها، یکی از اصول دیپلماسی میباشد. و در قبوال هور   

هم پیمانی، پیمانهای جدیدی، تاسیس می یابد. این امر در منطقوه خاورمیانوه نیوز صودق     

میکند. یعنی جهت قدرتمندی در یوروآسیا، توانمندی در خاورمیانه و جهت تاثیرپوذیری در  

موثر بودن در یوروآسیا، حکم ضرورت دارد. ولی متاسفانه ترکیه که یک کشوور  خاورمیانه، 

یوروآسیا محسوب میگردد و در مرکز مثلث خاورمیانه، قفقواز و شوبه جزیوره بالکوان قورار      

گرفته، همچنین با دریای سیاه، اژه و مدیترانه هم ساحل میباشود، یوک سیاسوت خوارجی     

رد. جمهووری ترکیوه نوه از تجربیوات تواریخی      مناسب با موقعیت ژئوپوولتیکی خوود نودا   

امپراتوری عثمانی استفاده میکند و نه متکی بر تجربیوات دوران جمهوریوت میگوردد. بوه     

عبارت دیگر، چندان متوجه اهمیت ژئوپولتیکی خوود نبووده، پتانسویل اقتصوادی خوود را      

خوود، اسوتفاده   آنچنان که باید، به کار نمیبندد و در این جهت از نیروی انسانی متخصوص  

نمیکند. ترکیه که از سه طرف با دریا احاطه گردیده، در منطقه تقاطع آسویا، اروپوا و افریقوا    

ساعت امکان دسترسی به پنجاه و هشت کشور و یک و نیم میلیوارد   4,5قرار دارد، در طول 

 انسان را دارد، از امتیازهای جغرافیایی خود در سیاست دیپلماسی، استفاده نمیکند.

 

 ازمان همکاری شانگهای و  دینامی،مهای منطقه ایس

وقتی سازمان همکاری شانگهای به زبان آورده میشود، به طور اجتنواب ناپوذیر و   

طبیعی، یورو آسیا تداعی میگردد. منطقه یوروآسیا، یوک سووم مجمووع  خاکهوای دنیوا را      

شوود، در غورب بوا    تشکیل میدهد. یوروآسیا که از تقاطع قاره های اروپا و آسویا تشوکیل می  

اقیانوس اطلس، در شرق با اقیانوس آرام ، از جنوب با اقیانوس هند و از شمال بوا اقیوانوس   

میلیارد یعنوی سوه چهوارم     7,5قطب شمال احاطه میگردد. جمعیت این منطقه نزدیک به 

% درآمودهای اقتصوادی  جهوان، در ایون     60% منابع انرژی دنیا و 75جمعیت دنیا میباشد. 

رار دارد. سازمان همکاری شانگهای نه تنها بزرگترین سازمان یوروآسویا، بلکوه از   منطقه ق

تلقوی   "پیموان دفواعی نواتوی یوروآسویا    "نظر جغرافیایی، درست یا نادرست، به عنووان  

میگردد. این موقعیت ژئوپلتیکی، جمعیت کشوورهای عضوو، نفووذ منطقوه ای و جهوانی      

توسعه سونگینی اقتصوادی و سیاسوی جهوان از     روسیه و چین، غنای منابع طبیعی منطقه، 
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غرب به شرق و از آتالنتیک به اقیانوس آرام و سرعت باالی رشد اعضای این سوازمان بوه   

 ویاه چین و هندوستان و اهمیت سازمان همکاری شانگهای، افزوده است. 

، یعنی در 1999، تا سال 1996سازمان همکاری شانگهای بعد از تاسیس به سال 

هی، نقش مهمی در حل اختالفات مرزی و موضوعات امنیت مرزی، ایفا نموود و  مدت کوتا

در همین سال طی یک اجالس عالی، تصمیم به توسعه همکاریهای امنیتوی و اقتصوادی   

، سازمان همکاری شوانگهای طوی اجالسوی در روسویه،     2002منطقه ای گرفت. در سال 

ه بخشویده و اولویتهوای خوود را در    هدف، اصول و فعالیتهای خود را با تحوالت روز توسوع 

سندی تسجیل نموده است. در این سند، به ضرورت مبارزه مشوترک بوا تورور، فعالیتهوای     

افراطی و تجزیه طلبانه و به همکاریهای اقتصادی و فرهنگی و امنیوت منطقوه ای تاکیود    

گردیده است. در اجالس مذکور همچنین گفته شد که سازمان همکاری شوانگهای علیوه   

شورهای سوم و دیگر سازمانهای موجود نمیباشد. علی رغم این، تصورات رایوج جهوانی   ک

بر آن است که در عمل سازمان همکاری شانگهای، سازمانی مخالف پیموان دفواعی نواتو    

بوده و هدف آن ممانعت از موجودیت ایاالت متحده امریکا در آسیا و دور نمودن نیروهوای  

لی که اولویت روسیه یکوی از دو موسوس بوزرگ سوازمان     خارجی از منطقه میباشد. در حا

همکاری شانگهای، بعد امنیتی آن است، کشور چین یکی دیگر از دو موسس بوزرگ ایون   

سازمان به موضوع اقتصادی اولویت میدهند. نقش دیگر چهار کشور عضوو در درجوه دوم   

 اهمیت قرار دارد.

ندوسوتان و ایوران، کوه در    در سالهای گذشته، کشورهای افغانستان، پاکستان، ه

بین برخی از آنها مسائل  جدی وجود دارد، در سطوح متفاوت وارد این سازمان گردیده انود.  

که این نیز هم موجب افزایش اعتماد به نفس سازمان و هم نشوانگر قاطعیوت سوازمان در    

 حل مسائل منطقه ای گردیده است.  سازمان همکاری شانگهای،  با ایون توسوعه، قابلیوت   

خود با عنوان یک سازمان موثر در شرق، غرب، شمال و جنوب آسیا را نشان داده است. این 

نیز منعکس کننده اعتبار و تاثیر سازمان در  سطح جهوان اسوت. دو عضوو دائموی شوورای      

امنیت سازمان ملل متحد، یعنی روسیه و چین، عضو موسس سازمان همکاری شوانگهای  

ثروتمند ترین کشور دنیاست. روسیه و چین در عین حوال   میباشند. چین پر جمعیت ترین و

دو کشور دارای نیروی هسته ای هستند.  کشورهای هند و پاکستان که روند عصویت خود 

، جهوت عضوویت   2017در سازمان همکاری شانگهای را در سال آغواز نمودنود، در سوال    

ها نیوز  دارای نیوروی   کامل در این سازمان به مذاکره خواهند پرداخت. هر دوی این کشور

هسته ای هستند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دارای بزرگترین ارتشهای 

 دنیا، بازارهای جهانی و منابع غنی انرژی میباشند. 
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سازمان همکاری شانگهای که در حل مسائل امنیتی منطقه نقوش مهموی ایفوا    

به مداخله موثر و سوریع در   نموده است، ضمن اولویت بخشیدن به امنیت کشورهای عضو،

مسائل منطقه ای و جهانی نیز اولویت میدهد. این سازمان جهت واکنش نشان دادن سریع 

به مسائل عاجل در زمینه های کمکهای مالی و انسانی در خالل تخلیه انسوانها از منواطق   

 فالکت زده به اعزام نیرو نیز همت میگمارد. سازمان همکواری شوانگهای دارای اعضوای   

اصلی، اعضای نارر و شرکای در حال مذاکره میباشد. سازمان همکاری شانگهای در سال 

از ایاالت متحده امریکا خواستار عقب کشیدن نیروی نظامی خود در آسیای مرکزی  2005

شده است. کذا ایاالت متحده امریکا در پی این دعوت، پایگاههوای خوود در ازبکسوتان را    

 2007کلیه اعضای سازمان مذکور برای نخستین بوار در سوال   تخلیه و تعطیل کرده است. 

اقدام به یک مانور نظای مشترک کرده اند. در همین سوال سوازمان همکواری شوانگهای     

 اعالم نموده است که جهان تک محوری را نمیپذیرد.  

سازمان همکاری شانگهای در تالش تاسیس یوک کمربنود باثبوات در آسویای     

راستا، در پی عقوب نشوینی نیروهوای امریکوایی از افغانسوتان،      مرکزی میباشد. در همین 

بالفاصله این کشور را به عنوان عضو نارر به این سازمان  قبول نموده اسوت کوه ایون نیوز     

یکی از گامهای مهم و پر مدعای سازمان مذکور محسوب میگوردد. زیورا ایواالت متحوده     

ن افغانستان با موقعیت استراتایکی خوود،  امریکا در افغانستان نفوذ بارزی دارد. عالوه بر ای

زمینه مناسبی برای تشکل سازمانهای تروریستی و ترافیک مواد مخدر در جهان میباشود.  

از این نظر نیز افغانستان یکی از منابع بی ثباتی آسیای مرکزی مشاهده میگردد. که این نیز 

 میسازد.   زمینه مداخالت ایاالت متحده امریکا در کشور مذکور را فراهم

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، البته که مواضع مختص خود را هم 

 200دارند. به عنوان مثال؛ روسیه و چین که هدفشان رساندن حجم تجاری متقابل خود به 

میباشد، در آسیای میانه، با همدیگر رقابت دارنود. و احتمواال در    2020میلیارد دالر در سال 

بت ادامه خواهد داشت. این دو کشور عالوه بر این جوزو شورکای تجوارت    آینده نیز این رقا

خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آسیای میانه هستند. هر دو کشوور  

جزو سرمایه گذاران منطقه هستند. روسیه از نظر نظامی، فرهنگوی، تواریخی و سیاسوی و    

ند. روسیه تمایل بیشوتری بوه توسوعه    چین از نظر اقتصادی در منطقه، اهمیت بسزایی دار

سازمان شانگهای دارد ولی چین با احتیاط عمل میکند. چین از توز دادن اولویوت در زمینوه    

عضویت در این سازمان به کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان نزدیک پیروی میکند. 

د داد و زیرا معتقد است، عضویت بیشتر در این سوازمان، تواثیر و نفووذ آن را کواهش خواهو     

میگوید، از مسائل ناشی از توسعه اتحادیه اروپا، بایستی درس گرفت. و پیش از قبول عضوو  

جدید، باید مسائل حاصله ما بوین اعضوای موجوود، حول و فصول گردیوده و روابوط آنهوا،         
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هماهنگ شود. زیرا در غیر این صورت، مسائل ناشی از عدم هماهنگی، بروز خواهود کورد.   

نظارات و هشدارهای چین، پاکستان و هندوستان به عضویت سوازمان  علی رغم این نقطه 

 همکاری شانگهای پذیرفته شده اند.

هم روسیه و هم چین، هر دو هم جهت توسعه منافع ملی و هم تحکویم موقعیوت   

خود در منطقه و هم  از نظر حفظ تعادل در منطقه یوروآسیا، به سازمان همکاری شانگهای، 

هستند.چین جهت توسوعه اقتصوادی ایون سوازمان، سورمایه قابول       اهمیت ویاه ای قائل 

توجهی اختصاص داده و بزرگتورین سوهم بانوک توسوعه و صوندوق سوازمان همکواری        

شانگهای، متعلق به این کشور است. این کشور عالوه بر این، در دیگر کشوورهای آسویای   

. ایون در حوالی   مرکزی سازمان مذکور، سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجوام داده اسوت  

است که چین ضمن افزایش ررفیت کمکهای خود به این کشورها از یک سلسوله فعالیوت   

دیپلماتیکی مالیم در نهادهای دولتی آن کشورها، پیروی میکند. در این راستا چین تعوداد  

این کشور برای  189انستیتوهای کنفسیوس در کشورهای مورد بحث را افزایش داده است.

چه بیشتر سازمان همکاری شانگهای، بیشترین کارشناس را آموزش داده سازمان یابی هر 

 و سرمایه بیشتری را صرف این سازمان میکند.

دانشجو از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بوورس   30000چین به

اسوتاد و دانشوجو از انسوتیتوهای     10000آموزشی اختصاص داده است. عوالوه بور ایون،    

کور را برای ادامه تحصیل، به چین دعوت کرده اسوت. سوازمان   کنفسیوس کشورهای مذ

همکاری شانگهای عالوه بر بعد اقتصادی خود و بعد امنیتی مناطق نزدیک، اهمیت ویواه  

دیگری هم برای چین دارد که آن نیز نامگذاری این سازمان بین المللوی، بوه نوام یکوی از     

وان بازار بزرگی میبیند، از سوازمان  شهرهای چین میباشد. چین که آسیای مرکزی را به عن

مذکور، به عنوان وسیله ای برای رسیدن به منابع غنی انرژی استفاده میکند. چوین بعود از   

ایاالت متحده امریکا، دومین اقتصاد بزرگ جهان است و از نظر درآمد غیور خوالص ملوی،    

 ثروتمندترین کشور دنیاست. 

بوه افوزایش سوازمان همکواری      روسیه هم در سیاست خارجی خوود از نفووذ رو  

شانگهای استفاده میکند. در یک مقطع زمانی که به علوت مسوائل ناشوی از شوبه جزیوره      

کریمه ، اوکراین و سوریه، روسیه با ایاالت متحده امریکا و اتحادیوه اروپوا، وارد یوک دوره    

کواهش د  بحرانی گردیده، برخی از کشورهای اروپایی، واردات گاز طبیعی خود از روسیه را 

اده و به علت تحریمهای مورد اجرا علیه روسیه و کواهش قیموت نفوت در جهوان اقتصواد      

روسیه دچار تزلزل گردیده است، همکاریهای اقتصادی روسیه و چین افزایش پیودا نمووده   

                                                        
در رابطه با استفاده از سیاست خارجی چین به عنوان عنصر قدرتی ارام از سوی این انستتیتوها ،    189

)ترجمه: پویزان نور شتاهینر(، انتشتارات    چه کسی از چین هراس دارد، ه: مایکل بار، مراجعه کنید ب

 110-92، صفحه 2013تکین، استانزول، 
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است. در حالی که کمیسیون اروپا، علیه شرکت گازپروم روسیه بوه علوت نقوض مقوررات     

ه است، شرکت انرژی گوازپروم، عالقوه خوود بوه کشوورهای      رقابت، تحقیقاتی آغاز نمود

درصد از صادرات  روسیه را نفت  60آسیای میانه را توسعه داده است. با در نظر گرفتن اینکه 

و گاز طبیعی را تشکیل میدهند، میتوان گفت که شرکت گازپروم نه تنها در زمینه انورژی و  

 سالح مهمی به شمار میرود.اقتصاد، در زمینه های سیاسی و دیپلماسی نیز 

 

 نتایج احتمالی توسعه سازمان همکاری شانگهای

، 2017عضویت هندوستان و پاکستان در سازمان همکاری شوانگهای، در سوال   

ضمن توسعه این سازمان توجه بیشتر مجامع بین المللی و منطقه را به این سوازمان جلوب   

با سازمان مذکور نیز، منعکس خواهود  خواهد نمود. این عضویتهای جدید، به روابط ترکیه 

شد. زیرا هم روابط ترکیه و پاکستان بسیار قوی بوده و هم هندوستان در بوین قودرتهای رو   

به رشد جهان قرار دارد. با نیروهای هسته ای رشد سریع و توسعه اقتصادی جمعیوت یوک   

خواهد شود(،  ، همردیف چین 2025میلیارد و سیصد میلیونی )احتماال جمعیت هند در سال 

میلیون کیلومتر مربع )هفتمین کشور بوزرگ جهوان( و مصورف بواالی       3,287با مساحت 

 انرژی، کشور مهم و قابل توجهی است.

با در نظر گرفتن اینکه علی رغم برخی بهبودیهای حاصله، هندوستان در گذشوته  

ه قبوول  هم با چین و هم با پاکستان بحرانهای جدی بزرگی داشته است، میتوان گفوت کو  

عضویت کشورهای هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای، تصومیم پور مودعایی    

بوده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، چین و هندوستان که دو رقیب تاریخی بووده و  

در گذشته مسائل مرزی داشته اند، زیر سقف سازمان همکواری شوانگهای، همکاریهوای    

ین همکاریها، نه تنها در منطقه، بلکوه تعوادالت جهوانی را نیوز     خود را تقویت بخشیده و با ا

، کشوور هنود،   2015تحت تاثیر قرار داده اند. بر اساس داده های بانوک جهوانی، در سوال    

(، IMFهفتمین اقتصاد بزرگ جهان بوده و بر اساس داده های صندوق بین المللی پوول، ) 

ومین کشور ثروتمند جهان بوده است. ، هند با درآمد غیر خالص ملی خود، س2016در سال 

، سوومین  2040احتمال میرود که در صورت تنظیمات زیور بنیوه ای،هندوسوتان در سوال     

 اقتصاد بزرگ جهان گردد.

)برزیل، روسویه، هندوسوتان،    BRICSهندوستان که یکی از کشورهای عضو 

نگلستان و استرالیا چین، افریقای جنوبی( میباشد، روابط نزدیکی با ایاالت متحده امریکا، ا

دارد. هند صاحب دیاسپورای قابل توجهی در این کشورهای میباشود. کشوور هنود از نظور     

تاریخی و سیاسی نیز با روسیه دارای روابط مستحکمی است. این کشور از اواسط سوالهای  

به بعد، از یک اقتصاد لیبرال پیروی نموده و در تالش همواهنگی بوا جهوان برآموده      1980
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به بعد، گامهای سریعی برداشته است. ایون کشوور    1990ر این زمینه نیز از سالهای است. د

که تا آن دوران ازیک اقتصاد مختلط پیروی مینمود، سهم دولت در اقتصاد را کاهش داده و 

درهای سورمایه گوذاریهای ویواه را بورای سورمایه گوذاران داخلوی و خوارجی، بوازنمود.          

به بعد، رشد اقتصوادی قابول تووجهی قیود      2000سالهای هندوستان در این چهارچوب، از 

درصود رسوید.    7,5، رشد اقتصادی این کشور به 2014-2009کرده است. کذا در سالهای 

حجم تولید و باروری اقتصادی، قدرت رقابت هند را افوزایش داد. ایون کشوور دارای یوک     

اشد. ولی بخش اعظم جمعیت جوان با آموزش خوب که به زبان انگلیسی آگاهی دارند، میب

جمعیت این کشور فقیر بوده و به انرژی برق، آب، موواد اولیوه غوذایی دسترسوی چنودانی      

دالر و  2ندارند. درآمد یک چهارم جمعیت این کشور، یک دالر، در آمد یک چهوارم دیگور،   

درآمد یک چهارم بقیه، در حد متوسط  و باالی متوسط میباشد. هندوستان علی رغم رشود  

ی باال، در تقسیم عادالنه رفاه، علی الخصووص توسوعه آن بوه بخوش کشواورزی      اقتصاد

کشور، با مشکالتی مواجه است. البته در این کشور، مشکالت ناادی، دینی و موذهبی نیوز   

 وجود دارد.

در دوره جنگ سرد، ایاالت متحده امریکا، با برنامه هسته ای هندوستان مخالفت 

امریکا تغییر یافته و این کشور آغاز به فروش تکنولووژی   ، موضع2000میورزید. با سالهای 

و سوخت هسته ای به هند نمود. هند که مابین غرب و شرق، آتالنتیک و یوروآسیا، ایواالت  

 طرفودار  همواره میکرد، پیروی متعادل سیاست یک از روسیه، و انگلستان –متحده امریکا 

انرژی در سوالهای   المللی بین آژانس. بود پاکستان و چین با خود مسائل آمیز مسالمت حل

اخیر به کشور هند اهمیت خاصی قائل میگردد.هند، سهم بزرگی در طلب جهانی انرژی به 

 ویاه در مصرف زغال سنگ دارد.

طلب هند به نفت هم به سرعت افزایش می یابد. انتظار میرود با افزایش جمعیوت  

ز طلب چین گردد. طلوب هنود بوه زغوال     شهرنشین هند، طلب این کشور به انرژی بیشتر ا

سنگ، این کشور را به صورت دومین کشور بزرگ تولیود زغوال سونگ در جهوان دراورده     

، هند از نظر واردات زغال سنگ بزرگتورین کشوور جهوان در    2020است.  احتماال در سال 

 90، 2040 مقابل ژاپن، اتحادیه اروپا و چین درآید. و باز احتمال میرود که این کشور در سال

و  BRICSهند در میوان کشوورهای    190درصد نفت خود را از طریق واردات تامین نماید. 

G20  همگام با روسیه و چین میباشد. هند با عضویت در سازمان همکاری شوانگهای، در ،

پی دسترسی به منابع غنی آسیای مرکزی و بازارهوای بوزرگ ایون منطقوه میباشود. ایون       
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ر با روسیه مذاکراتی در زمینه تاسویس منطقوه تجواری آزاد و    درحالی است که کشور مذکو

 اتحاد گمرکی به عمل می آورد.

در سازمان همکاری شوانگهای، در   2017عضویت کامل هند و پاکستان در سال 

موازات اینکه یک گام نخست خواهد بود، از نظر دیپلماسی و روابط بین المللی نیوز تجربوه   

ت. زیرا این دو کشور که دارای مسائل بسیار جدی فیموابین  قابل توجهی به شمار خواهد رف

میباشند، در تاریخ سازمان همکاری شانگهای، برای نخستین بار در یک زمان به عضویت 

این سازمان در خواهند آمد.  سازمان همکاری شانگهای بدین ترتیب، هم پرمدعایی خوود  

ک سوازمان بوین المللوی، بوه رده     در جهت حل مسائل را نشان خواهد داد و هم به عنوان ی

باالتری ارتقاء پیدا خواهد کرد. زیرا این عمل یک اقدام سازنده و حمله مهمی میباشد. ایون  

، ضمن یک همه پرسوی، تصومیم بوه جودایی از     2016در حالی است که انگلستان در سال 

هور ایواالت  اتحادیه اروپا گرفته  و ناتو، پیمان دفاعی آتالنتیک، از طرف ترامپ، رئیس جم

قلمداد گردیده است. عضوویت هندوسوتان    "سازمان کهنه"متحده امریکا، به عنوان یک 

که روابط قدرتمندی با انگلستان و امریکا دارد، در سازمان همکواری شوانگهای، نشوانگر    

افزایش اعتماد به نفس این سازمان، افزایش قدرت آن و توانمندی بازوی این سوازمان در  

شد. سازمان همکاری شانگهای، بدین ترتیب از بعد منطقه ای خارج شده، مقابل غرب میبا

 به بعد جهانی گام خواهد گذاشت و تنوع و زاویه پذیرش عضویت را نیز توسعه خواهد داد.

برخی از کارشناسان، عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شوانگهای را  

اروپا، به دنبال جنوگ جهوانی دوم کوه    به نقش آلمان و فرانسه در تاسیس جامعه اقتصادی 

منجر به حل مسائل فیمابین آن دو کشور گردید، تشبیه میکنند. با این تفاوت کوه آلموان و   

فرانسه در اروپا موسس اتحادیه اروپا بوده اند ولی در سازمان همکواری شوانگهای، هنود و    

ینود.این دو  پاکستان، در یک مقطع زمانی معین، به عضویت یک تشوکل موجوود در موی آ   

کشور با عضویت در این سازمان، هم گامی در جهت حل مسائل فیمابین بر خواهند داشوت  

و. هم اراده خود در جهت تاثیرگذای در سازمان همکاری شانگهای را نشان خواهند داد. در 

روند عضویت، چین از پاکستان و روسیه از عضویت هند حمایت به عمل آورده است. چوین  

ط با هند، در بسیاری از زمینه ها و داشتن مسائلی با این کشوور، بوه عضوویت    علی رغم رواب

هند با دید مثبتی نگریسته است. زیرا بر این اعتقاد بوده است که با عضویت هند در سازمان 

همکاری شانگهای، هم مسائل فیمابین به سهولت حل و فصل خواهد شود و هوم چوین از    

استفاده خواهد نمود. در این میان همزمان با افوزایش   تاثیر عضویت هند در سازمان مذکور

مسائل پاکستان با ایاالت متحده امریکا، روابط پاکستان با کشورهای قدرتمنود یوروآسویا،   

میلیوارد   46، مابین چین و پاکسوتان، یوک قورارداد    2015رو به توسعه میباشد. کذا در سال 

ک راه زمینی، راه آهن و احداث خطووط  دالری به امضا رسید. این قرارداد، حاوی تاسیس ی
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لوله انتقال نفت و گاز میباشد. طبیعتا پروژه راه ابریشم چین نیز در این رابطه حوائز اهمیوت   

 است. این در حالی است که روابط پاکستان و روسیه نیز سیری بسیار حسنه دارد.  

برخی از کارشناسان اعوالم میدارنود کوه عضوویت هنود در سوازمان همکواری        

انگهای، مشابه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا میباشد. یعنی یک پای هند که روابط ش

نزدیکی با امریکوا و انگلسوتان دارد، آتالنتیوک و پوای دیگور آن نیوز سوازمان همکواری         

شانگهای خواهد بود. ولی  نبایستی فراموش کرد که هند یکوی از موسسوین جنوبش غیور     

ه هند از نظر سازمان همکواری شوانگهای، اهمیوت دارد.    متعهدین است. البته که این جنب

عالوه بر این، اتحادیه اروپا و سوازمان همکواری شوانگهای، دو سوازمان متفواوت از هوم       

میباشند. اتحادیه اروپا، یک سازمان متعلق به سالهای اولین جنگ سرد و سازمان همکاری 

اتحادیه اروپا در دوره رشود و  شانگهای سازمانی بعد از پایان جنگ سرد محسوب میگردد.  

توسعه نیروهای آتالنتیک ولی سازمان همکاری شانگهای، سازمانی متعلق به دوره رشد و 

توسعه نیروهای یوروآسیا میباشد. سازمان همکاری شانگهای، علی رغم ایواالت متحوده   

غورب   امریکا، تاسیس و توسعه یافته است. اتحادیه اروپا، سازمانی متعلوق بوه امپریوالیزم   

است. ولی سازمان همکاری شانگهای، سازمانی متعلق به قودرتهای بوزرگ یوورو اسویا و     

کشورهای رو به پیشرفت به شمار می رود. هدف از تاسیس اتحادیه اروپا،  گورد هوم آوردن   

آلمان و فرانسه، دو کشور رقیب در طول تاریخ که موجب موثر قرار گرفتن امریکوا در اروپوا   

ازمان همکاری شانگهای، با پیشگامی روسیه و چوین، بوا هودف توامین     گردید بود. ولی س

همکاریهای منطقه ای و جهت جلوگیری از تواثیر ایواالت متحوده امریکوا در یوورو آسویا،       

تاسیس یافت. اتحادیه اروپا، یک سازمان فرا ملتی است. یعنوی جهوت عضوویت بایسوتی     

، یک سازمان بین المللی است. در حاکمیت را واگذار نمود. ولی سازمان همکاری شانگهای

فکر تبدیل به یک سازمان فراملتی، نبوده است. این تنها به دلیل رژیمهوای ایون کشوورها    

نبوده است. بلکه علت این امر، عدم مشاهده فراملتی، به عنوان یوک اقودام واقوع بینانوه و     

 سالم بوده است.

 

 جریان یورواسیایی، در ترکیه تا چه اندازه موثر است؟

گرچه تفکرات مربوط به یوروآسیا در ترکیه، در سطح روشنفکران، در سطح بواال  

هم نباشد، دارای زمینه مشخصی بوده است، ولی در میان احزاب سیاسوی قووی، مجلوس    

ملی کبیر ترکیه، سازمانهای دولتی و رسانه های مهم، چندان طرفودار پیودا نکورده اسوت.     

ین مرکزگرای منطقه ای در سیاست خارجی موورد  تفکرات یورو آسیا، بیشتر از سوی مدافع

توجه قرار میگیرد و این بخش از متفکرین، آنهایی هستند که بوا ایواالت متحوده امریکوا و     

اتحادیه اروپا فاصله دار میباشند. تنها حزبی که در ترکیوه از عضوویت سوازمان همکواری     
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برنامه حزبی قرار داده اسوت،  شانگهای و تفکرات یوروآسیایی، دفاع نموده و این مورد را در 

حزب وطن است. البته این تفکرات در بین ملوی گرایوان، تورک گرایوان، سوسیالیسوتها و      

محافل چپ گرای کمالیست هم مدافعینی دارد. برخی محافل سیاست یوروآسویایی را بوه   

عنوان گزینه ای جدی در مقابل طرفداران توسعه روابط با غرب مشاهده میکنند و خواستار 

 191انجام تنظیماتی استراتایک در این زمینه هستند. 

در این میان محافلی که از تفکرات یوروآسیا طرفداری نمیکنند، مودافع تاسویس   

روابط نزدیک در این منطقه حائز اهمیت جغرافیایی هستند.این محافل، سازمان همکاری 

یه اروپا، نمی بینند. تنها شانگهای را به عنوان گزینه ای در مقابل پیمان دفاعی ناتو و اتحاد

وقتی روابط ترکیه با غرب بحرانی میگردد، به طور موقت از این سوازمان بوه عنووان یوک     

حربه تاکتیکی استفاده میکنند. این گروه، سازمان همکاری شوانگهای را بوه عنووان یوک     

سازمان استراتایکی مشاهده نمیکند. این محافل بیشتر در بین احوزاب مرکزگورا، راسوت    

رکز، چپ مرکز، حزب ملی گرای ترک و حزب عدالت و توسعه، وجود دارند. ایون محافول   م

به جغرافیای ترکستان، آسیای مرکزی و قفقاز، با دید سیاست خارجی دوران شوروی سابق 

 مینگرند و از یک سیاست کلی یوروآسیا دفاع نمیکنند.

بوال سوازمان   برای اینکه ترکیه یک سیاست مشخص در یوروآسیا بوه ویواه در ق  

همکاری شانگهای داشته باشد، پیش از هر چیز الزم است این دولت دارای یوک سیاسوت   

خارجی مرکزگرای  منطقه ای پرشمول و کلی داشته باشد. ولی متاسفانه از چنین سیاستی 

پیروی نمیشود. ترکیه نه تنها در این زمینه، بلکه در قبال شبه جزیوره بالکوان، خاورمیانوه،    

و منطقه قفقاز نیز سیاست خارجی مشخص پرشمول و کلی نودارد. ایون عودم    جهان ترک 

عالقه، طبیعتا به تجارت خارجی ترکیه نیز منعکس گردیده است. به عنوان مثال: بر اساس 

داده های سازمان آمار ترکیه، سهم صادرات ترکیه به شش کشور عضو سازمان همکواری  

کشور بوده است در حالی که سهم واردات درصد کل صادرات  6، 2015شانگهای، در سال 

درصد کل واردات بوده است. کسری تجارت خارجی ترکیه به  25,7ترکیه از این کشورها، 

درصد میباشد. این در حالی اسوت کوه    70,5کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، 

 درصود قیود گردیوده    23,2کسری تجارت خارجی ترکیوه، در تجوارت بوا اتحادیوه اروپوا،      

 192است.

                                                        
ترکیه را به میان آورده اند، از این تعدادی از آراری که میتوان گفت پایه های بحثهای یوروآسیا در   191
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 2006انتشارات بیلگی، آنکارا،  طرفداری از یوروآسیا، محمت پرینچک، 
 www.mahfiegilmez.com ،27.11.2016 "ترکیه و سازمان همکاری شانگهای"  192

http://www.mahfiegilmez.com/


125 
 

میلیارد دالر صادرات ولی  61,6به کشورهای اتحادیه اروپا،  2015ترکیه در سال 

میلیارد دالر واردات داشته است. این در حالی است که در هموین سوال،    79از این کشورها، 

میلیارد دالر صوادرات، ولوی از    7,5ترکیه به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، 

لیارد دالر واردات داشته است. این بدان معناست که ترکیه با شرکای می 47,5این کشورها، 

درجه یک و سه تجارت خارجی خود، یعنی چوین و روسویه، در سوطح قابول مالحظوه ای،      

کسری تجارت دارد.در صورتی که روابط تجاری ترکیه با روسیه، تاریخی دیرینوه دارد. در  

ای طرح برنامه های اقتصادی ترکیوه،  خالل جنگ رهایی بخش ترک و بعد از آن، در ساله

روابط تجاری آنکارا با مسکو بسیار قابل توجه بوده است. ترکیه در گذشته به عنوان اولوین  

کشور عضو پیمان دفاعی ناتو، اقدام به خرید سالح از روسویه نموود کوه ایون نیوز موجوب       

ییراووا، آلی آغا، انتقادات شدید محافل غرب گردید. سرمایه گذاریهای ترکیه در مناطق چا

سیدی شهیر و اسکندرون، از آن دسته فعالیتهای اقتصادی بوزرگ دولتوی هسوتند کوه در     

دوران جنگ سرد با وام و تکنولوژی اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی و بوه موورد اجورا    

گذاشته شدند. ترکیه در سالهای اخیر به کررات خواست خود در جهت عضویت در سازمان 

جهت شراکت مشورتی با این سازمان،  2011های را بر زبان آورده و در سال همکاری شانگ

، به اتفاق آراء، 2012مراجعه کرده است. سازمان همکاری شانگهای در اجالس عالی سال 

 "عضو نوارر "این مراجعه ترکیه را قبول نموده است. در این اجالس به افغانستان موقعیت 

گردیدن جنگنده هواپیموای روسویه، توسوط ترکیوه،     با سقوط  2015شناخته شد. در سال 

روابط این دو کشور متزلزل گردید ولی با جو مثبت حاصله در این روابط، به پیشنهاد روسیه، 

، به ریاست کلوب انرژی سازمان همکاری شانگهای انتخاب شود. بوا   2017ترکیه در سال 

گردیود و موضووع عضوویت     این گام روسیه، مباحثات مربوط به یورواسیا در ترکیوه، آغواز  

ترکیه در سازمان همکاری شانگهای، باری دیگر از طرف مقامات عوالی کشوور، بور زبوان     

اورده شد. گرچه به علت عضویت ترکیه در پیمان دفاعی ناتو، روسیه و چین تاکید میکننود  

که این کشور نمیتواند به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآید. ولوی ایون کشوورها    

 ت ترکیه در جهت عملکرد مستقل از غرب را تشویق میکنند.اقداما

در این مقطع زمانی که آلمان قدرتمندترین کشور اتحادیه اروپا در سوالهای اخیور   

با قدرتهای یوروآسیا و در راس روسیه و چین، روابط نزدیکی برقرار میکنود. ایوران در پوی    

رامون نیروی هسته ای خود، به شورای امنیت سازمان ملل متحد، پی 1+5توافق با اعضای 

نظام جهانی برگشته و در روند مسئله سووریه، بوا روسویه صواحب سوخن گردیوده اسوت،        

ترجیحات ترکیه بیش از پیش اهمیت پیدا نموده اسوت. ایواالت متحوده امریکوا مخوالف      

نزدیکی ترکیه با قدرتهای یوروآسیا میباشد. آمریکا در موزات ترکیه، بلغارستان و روموانی،  

سه عضو هم ساحل با دریای سیاه در پیمان دفاعی نواتو، بوا اوکوراین و گرجسوتان نیوز در      
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همین دریا همگامی نموده و پرچم خود را نشوان میدهود. امریکوا بوه پیوروی از سیاسوتی       

مشخص در اروپای شرقی، شبه جزیره بالکان، حوزه خوزر، دریوای بالتیوک و خاورمیانوه،     

 سرد جدیدی را آغاز کرده است.  گویی در مقابل روسیه روند جنگ

 

آیا در سیاست خارجی ترکیه، سازمان همکاری شانگهای جهایی  

 دارد؟

روابط ترکیه با نهادهای غربی، ریشوه دار اسوت. ترکیوه بوا  نهادهوای سیاسوی،       

نظامی، دیپلماتیک، فرهنگی، آکادمیکی و بروکراتیوک، وابسوتگیهایی دارد.از ایون نظور     

ن کوتاهی از یک سیاست مستقل یوروآسیا، امکوان پوذیر دیوده    پیروی ترکیه در مدت زما

نمیشود.  ترکیه نه تنها در قبال سازمان همکاری شانگهای در یوورو آسویا، بلکوه در قبوال     

جهان ترکی نیز، سیاست مختص به خودی ندارد. در حالی که یوروآسیا منطقه ای است که 

کز مشتر کی است که تمدنهای تورک،  ترکستان در مرکز آن قرار گرفته است. این مرکز مر

، Zbigniew Brzezinskiروس، هند، چین و فوارس در آن قورار گرفتوه اسوت.     

کارشناس معروف استراتای در ایاالت متحده امریکا، یوروآسیا را به عنووان تختوه بوزرگ    

شطرنج تلقی میکند و میگوید، قدرتی که حواکم بور یوروآسویا باشود، میتوانود بور جهوان        

کند. وی یوروآسیا را به عنوان مرکز ژئو پوولتیکی جهوان معرفوی میکنود و ایون      حاکمیت 

منطقه را به عنوان منطقه ای که قدرتهای بزرگ برای به دست اوردن برتری در منازعوات  

بازار، مواد  خام و منافع سیاسی و اقتصادی رقابت میکننود، مشواهده میکنود. از ایون نظور      

هدیدی بزرگ میبیند و برای محاصوره ایون کشوور، اعوالم     ایاالت متحده امریکا، چین را ت

درصد نیروهای دریایی خود را در آسیا و منطقه پاسوفیک   60، 2020داشته است که تا سال 

 مستقر خواهد نمود.

در دورانی که ترکیه  با آسیای مرکزی به طور سطحی عالقه دار میشد، چنین بور  

شور، بلکه به نام ایاالت متحده امریکا، به وجوود  می آمد که این عالقه، نه به نام خود این ک

آمده است.  در فعالیتهای میانجیگرانه  ترکیه در مسائل حاصوله در منطقوه خاورمیانوه، بوه     

ویاه از طرف  ایران و سوریه نیز این طرز تلقی، برزبان آورده شده اسوت. اصورار ترکیوه بوه     

انبول، در خوالل جنوگ روسویه و    مونترو، پیرامون تنگوه هوای اسوت    1936احکام قرارداد 

و حساسیت نشان دادن به این مورد، موجب سوتایش کشوورهای    2008گرجستان به سال 

یوروآسیا، به ویاه روسیه قرار گرفت. ولی ترکیه نتوانست به موضوع خوود اداموه دهود و در     

 مقابل خواسته های ایاالت متحده امریکا در دریای سیاه، نتوانست مقاومت چندانی نشوان 

 دهد. که این نیز موجب ایجاد جو بحرانی در روابط ترکیه و روسیه شد.
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عدم وجود سیاست مختص به جهان ترک در ترکیه، موجب تضعیف روابوط ایون   

کشور با سازمان همکاری شانگهای میگردد. این در حالی است که موضع ترکیوه در قبوال   

، نه تنها نتایج مثبتی به "سیاست حل کامل مسائل با همسایگان"ارمنستان در چهارچوب 

بار نیاورد، حتی موجب بروز اختالفات کوتاه مدتی با جمهوری آذربایجان گردید. جمهوری 

در سووئیس، آگواهی    2009آذربایجان، از طریق روسیه از متن پروتکلهای منعقده به سال 

ن پیدا کرده است. جلوگیری از ورود پرچمهای آذربایجان بوه اسوتادیوم ورزشوی شهرسوتا    

بورسا در خالل مسابقه فوتبال تیمهای ترکیه و ارمنستان، موجب واکنش شدید اذربایجان 

گردید. جای گیری تصویر کوه آرارات در هواپیمایی که کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان 

را به بورسا آورد و عدم واکنش ترکیه به این تصویر، که حکوم سومبلی بورای ارمنسوتان را     

 را خدشه دار نمود. داشت، اعتبار ترکیه

این یک واقعیت است که کشورهای یوروآسیا، برای تحریکات موذهبی، دینوی و   

ناادی مساعدند. ایاالت متحده امریکا و غورب، مسوئله کشومیر موابین هنود و پاکسوتان،       

 بواغ  قوره  کوهستانی منطقه چین، در اویغور –)ترکستان شرق( منطقه خودمختار سنیجان 

و مسوئله اشوغال اراضوی آذربایجوان      میدهود  تشکیل را بایجانآذر مساحت پنجم یک که

توسط ارمنستان را علیه این کشورها، مورد استفاده قرار میدهد. غرب و امریکا برای مداخله 

در امور داخلی کشورها، به دنبال بهانه های کوچوک میگردند.کشوورهای منطقوه نیوز بوا      

و جنبشهای مخالف رژیوم، مبوارزه    مداخالت خارجی که منشا آنها را غرب تشکیل میدهد

میکنند. در تاسیس سازمان همکاری شانگهای، نگرانیهای مشوترک در ایون زمنیوه هوا و     

واکنشهای موجود، تاثیر بسزایی داشته است. ترکیه بایستی در سیاست خارجی خوود، ایون   

 حساسیتها را مد نظر قرار دهد.  

سیاست خارجی مختص به منطقه ترکیه با در نظر گرفتن این واقعیت، باید از یک 

پیروی نماید. وقتی سخن از یوروآسیا به میان می آید، حاکمیت زمینوی و دریوایی روسویه،    

تداعی میگردد. روسیه در تالش ادامه نفوذ شوروی سابق در این جغرافیا میباشد. روسیه بوا  

افوزایش داده   ، نفوذ خود در این منطقه را بوا سورعت  2000آغاز دوران اقتدار پوتین در سال 

است. چین که در جهان دارای قدرتی رو به افزایش است، به دنبال بازارهای جدید و تدارک 

انرژی ارزان برای ادامه حیات است. زیرا این کشور از نظور توامین انورژی، بوه کشوورهای      

دیگر نیازمند است. بعد از هند و پاکستان که در سیاست خارجی همگام با دیگور قودرتهای   

سیا حرکت میکنند، یکی از بازیگران مهم منطقه یعنی ایران، که انتظار میورود بعود از   یوروآ

هند و پاکستان، به عضویت سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شود، در منطقه یوروآسویا  

 از یک دیپلماسی معین با درنظر گرفتن حساسیتهای روسیه و چین پیروی مینماید.  
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مان همکاری شانگهای، خشونود اسوت.  بیانوات    روسیه از همکاری ایران با ساز

پوتین رهبر روسیه در اجالس عالی سوازمان همکواری شوانگهای در تاشوکند، پایتخوت      

هیچ مانعی در جهت عضویت کامل ایوران در ایون   "، دایر بر اینکه 2016ازبکستان به سال 

موون  ، شاهد بارز این موورد اسوت. در هموین اجوالس، طرحوی پیرا     "سازمان وجود ندارد

تاسیس یک کریدور اقتصادی مابین چین، روسیه و مغولستان، مورد قبول قرار گرفت. این 

سه کشور در رابطه با همکواری در زمینوه ترابوری، مسوائل مورزی و سورمایه گوذاریهای        

مشترک، به توافق رسیدند. در حالی که چین در این اجالس انتظارات خود پیرامون احیوای  

یشم را مطرح نمود، روسیه بوه انتظوارات خوود در زمینوه تاسویس      کمربند اقتصادی راه ابر

 کامول  طوور  به ترکیه هنوز تحوالت، این مقابل در. نمود تاکید یوروآسیا، –کریدور ترانس 

 از یکوی  ترکیوه  جمهووری  کوه  صوورتی  در. اسوت  ننموده مطرح را کمربندی یا و راه طرح

رسی به جهوان  دست در ابریشم، راه پروژه. دارد قرار مذکور پروژه گذرگاه کلیدی کشورهای

ترک، توسعه روابط با همسایگان، دستیابی به بازارهای جدید و توسعه روابط با کشوورهای  

 یوروآسیا، فرصتهای بزرگی برای جمهوری ترکیه تامین خواهد نمود.

 

 نتیجه

ترکیه صاحب سیاستی در رابطه با سازمان همکاری شانگهای نمیباشد. سیاستی 

بطه با یوروآسیا ندارد. سیاستی در رابطه با کشورهای منطقه ندارد. برای اینکه بوازیگر  در را

منطقه ای باشد، استراتای کوتاه، میان و طوالنی مدت خاصی مناسب بوا ررفیوت دولتوی    

ندارد. گامهایی که برای موثر بودن در منطقه ای بسیار گسترده، از خاورمیانه توا امریکوای   

ی، فعال و آشکار نمودن خود برمیدارد نیوز، بوه دلیول اینکوه فاقود یوک       التین، ایجاد آگاه

اولویت و رده بندی در اهدافش میباشد، به نتایج مورد نظر نرسویده اسوت. حوال اینکوه در     

سالهای اخیر، تحوالت بسیار مهمی در یوروآسیا به وقووع موی پیونودد. بوه عنووان مثوال،       

جستان، به کشورهای جوار خود، نشان داد کوه  ، با آغاز جنگ علیه گر2008روسیه در سال 

نیز با آغواز بحوران اوکوراین،  روسویه شوبه       2014میتواند متوصل به سالح گردد.  در سال 

بدین طرف نیز ضومن   2015جزیره بالکان را به خود ملحق نمود. جمهوری روسیه، از سال 

ز این رژیم حمایت قارعی حمایت از رژیم سوریه، با اعزام نیروی هوایی خود به این کشور، ا

 به عمل می اورد.

در مقابل این اقدامات روسیه، ایاالت متحده امریکا نیز، سعی در محاصره روسیه 

از طریق دریای سیاه، دریوای بالتیوک، اروپوای شورقی و شوبه جزیوره بالکوان را دارد. در        

یون نیوز موجوب    چهارچوب این هدف، از امکانات پیمان دفاعی ناتو نیز استفاده میکند که ا

ناراحتی هایی برای ترکیه در دریای سیاه میگوردد.  ایواالت متحوده امریکوا، سوعی دارد از      
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قرارداد مونترو، پیرامون تنگه های استانبول، استفاده نماید. در دریای سیاه، اقدام به موانور  

، "انهامبارزه بوا قاچواق غیور قوانونی انسو     "نظامی میکند. دردریای اژه، با بهانه قرار دادن 

گردان سرباز اعزام نمود  4قدرتنمایی مینماید. و حتی به لهستان، استونی، لتونی و لیتوانی، 

که این اقدام آخرین، با واکنش شدید روسیه مواجه شد. ترکیه گویی مابین امریکا و روسویه  

یه گیر کرده است.  از یک سو در رابطه با مسائل اوکراین و شبه جزیره کریمه، در مقابل روس

موضع گیری میکند ولی از سویی دیگر، ضمن خرید پنجاه و پنج درصد از گاز طبیعی موورد  

نیاز خود از روسیه، با آغاز جو بحرانی، ما بین ترکیه و غرب، در مقابل روسیه، با سرعت گوام  

پس مینهد. تغییرهای سیاسی متفاوت در قبال سوریه و تحووالت حاصوله در پوی سوقوط     

 ، نشانگر این موارد میباشد.2015سال هواپیمای روسی به 

ترکیه بایستی درموضع خود در قبال پیمانهای بین المللوی، تجدیود نظور بکنود.     

ترکیه نبایستی فراموش کند که عمر این پیمانها با موقعیتهای جغرافیایی، رو بوه هور دوره،   

هدیود  تعادلهای نظامی، منطقه ای و جهانی، بافت کشوورهای عضوو، ویاگیهوای آنهوا و ت    

، در 2016احتمالی متوجه آنها، همسویی دارد. ترکیه بایستی همه پرسی انگلستان به سال 

رابطه با خروج از اتحادیه اروپا را به خوبی آنالیز نماید. )در این همه پرسوی، تعوداد شورکت    

% از شرکت کنندگان در این همه پرسوی در جهوت خوروج از    52درصد بود. و  72کنندگان 

ا رای دادند( انگلستان در اتحاد پولی مشترک اتحادیه اروپوا، شورکت ننمووده    اتحادیه اروپ

است. از یورو استفاده نکرده و از استرلینگ صرف نظر ننموود. از سووی دیگور، انگلسوتان     

مهمترین متفق چین در اروپا است و چین از لنودن بوه عنووان پایگواهی در اروپوا اسوتفاده       

)یووان   RMBاست که چین را به رسومیت شوناخت.    میکند. انگلستان اولین کشور غربی

چین( واحد پولی چین، بعد از هنگ کنگ در لندن بیشتر خرید و فروش میگردد. انگلسوتان  

اولین دولتی است که اوراق بهادار یوان چینی را در اروپا وارد بازار نموده اسوت. علوی رغوم    

بی است که در بانک توسعه اعتراضات ایاالت متحده امریکا، انگلستان نخستین کشور غر

 اروپا، عضو شده است. ترکیه بایستی از کیفیت تشکل این روابط، درس بگیرد.

بایستی قبول نمود که برعکس ترکیه، یونوان و ایوران از موقیتهوای ژئووپلتیکی     

خود، به خوبی استفاده میکنند. ترکیه علل عضوویت مونتوه نگورو در پیموان دفواعی نواتو       

ی هرزگوین در اتحادیه اروپا را نیز بایستی بررسوی و آنوالیز نمایود.    واحتمال عضویت بوسن

% واردات خود را از این اتحادیوه انجوام   40ترکیه نیمی از صادرات خود را به اتحادیه اروپا و 

% سرمایه گذاریهای خارجی ترکیه نیز منشا اروپایی دارند. ولوی علوی رغوم ایون،     70داده، 

، جهت عضویت در اتحادیه اروپا مراجعه نمووده، ولوی   1963ال ترکیه با قرارداد آنکارا به س

تاکنون عضویت در این اتحادیه، میسر نگردیده است. ایواالت متحوده امریکوا، نتوانسوته     

است از توانمندی رو به افزایش چین، روابط این کشور با روسیه و افوزایش نفووذ روسویه و    
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مقطع زمانی که در رابطوه بوا فعالیتهوای    ایران در خاورمیانه، جلوگیری نماید و در همچون 

هسته ای ایران توافقاتی با این کشور انجام میگیورد، ترکیوه نتوانسوته اسوت از امتیوازات      

 موقعیت ژئوپلتیکی خود استفاده نماید.

ترکیه برای رهایی از این بن بستها، با اولویت بایستی، به نام خود عمل نماید نه به 

یانه و یوروآسیا، نبایسوتی بوه عنووان سوخنگوی سیاسوتهای      نام دیگر کشورها. در خاورم

امریکا تلقی گردد. ترکیه که عضو پیمان دفاعی ناتو میباشد، نمیتواند به عضویت سوازمان  

همکاری شانگهای درآید زیرا در آن واحد نمیتوان در هر دو پیموان عضوویت پیودا کورد. از     

کدیگر را بوه عنووان تهدیودی مشواهده     سویی دیگر، پیمان دفاعی ناتو و روسیه، متقابال ی

میکنند. ولی با در نظر گرفتن موقعیت ژئووپلتیکی، اهمیوت اسوتراتایکی و اینکوه قودرت      

سیاسی و اقتصادی جهان از آتالنتیک به طرف یوروآسیا سوق پیدا میکند، با مد نظور قورار   

یسوتی  دادن روابط تجاری، نیازهای انورژی و پیونودهای تواریخی و فرهنگوی، ترکیوه با     

حداالمکان، با کشوورهای یوروآسویا و سوازمان همکواری اقتصوادی شوانگهای، روابوط        

نزدیکی برقرار نماید. درک این واقعیت هم از نظر سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی، و هوم از  

 نظر شرایط عقالنی ومنافع ملی، حکم ضرورت دارد.
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 نقش ایران و ارمنستان در امنیت ملی آذربایجان

 

 
 پرفسور دکتر حیدر چاکماک

 آنکارا –دانشگاه غازی، گروه روابط بین الملل 

 

 

یکی از قوانین اصلی دولتها از ابتدای تاریخ تاکنون، حفظ تمامیت ارضی کشوور و  

آزادی آن میباشد. کشورهایی که پایدار مانده اند و امروزه عضوی از خانواده پر افتخار ملول  

شت زمان ارزشهای مادی و معنوی بسیاری را جموع آوری  محسوب میگردند، طبیعتا با گذ

کرده و برای حفارت از این ارزشها نیز تالش میکننود. ارزشوهای موادی، منوابع و ذخوایر      

زیرزمینی و سطح زمینی یک کشور و ثروتهایی چون تکنولوژی، صنایع و معمواری اسوت   

مجبوور بوه حفاروت از    که در طول زمان از سوی دولت و ملت به وجوود اموده انود. دولتهوا     

ارزشهای معنوی که هم از طریق میراث و هم از سوی مردم به میان آمده اند و آثار صونعتی  

و ارزشهای فرهنگی میباشد که کاری بس دشوار است. در حالی که برخی کشورها از نظور  
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جغرافیایی و همسایگانشان خوش شانس، برخی نیز بد شانس هستند. کشور مورد بحث ما 

جان میباشد. این کشور در حالی که از نظر جغرافیایی و ژئوپولتیکی و غنوای معوادن،   آذربای

بسیار خوش شانس است، از نظر همسایگانش، بد شانس محسوب میشوود. همچنوین در   

رابطه با میراث منفی که مرتبط با امنیت و تمامیت ارضی میباشد، نیز خوش شانس نیست. 

، اختالفات ارضی و قومی است. یک چنوین مسوائل   خطرناکترین مساله امنیتی این کشور

مهمی، معموال در دولتهایی که میراث خوار یک امپراتوری هستند، به چشم میخوورد ولوی   

گاهی اوقات نیز کشورها به دلیول جوای گیریشوان درمنطقوه ای بدشوانس و یوا داشوتن        

ورها دارای همسایگانی بدشانس، با مسائلی مختلف روبرو میشوند. در صورتی که این کشو 

قدرتی برای مقابله با این مشکالت و برطرف نموودن تخریبوات احتموالی  باشوند و یوا بوا       

کشورهای دیگر دارای اتفاق بوده باشند، میتوانند موجودیتشان را اداموه دهنود. ولوی اگور     

دارای این امکانات نباشند، معموال در نقطه ای از تاریخ، با این مشکالت مواجه شده و برای 

 آنها، با ریسکها و مسائل بسیار مهمی روبرو میشوند.حل 

آذربایجان در رابطه با اداره خود و رفتار آزادانه، با تجربه نیست. با توجه به موقعیت 

جغرافیایی اش، میتوان دید که با کشورهایی که دوسوت نمیباشوند همسوایه اسوت. ایون      

ایجوان ایجواد کورده و از    کشورها نه تنها دوسوت نمیباشوند، بلکوه مشوکالتی علیوه آذرب     

کشورهای دیگری که با آذربایجان دوست نمیباشند، حمایت میکنند. آذربایجوان از سوال   

( تحت اداره روسوها قورار گرفتوه اسوت.     1920و  1918، به غیر از دو سال )1991تا  1828

روسها مرزهای آذربایجان و گروههای قومی مختلفی که در آن زندگی میکردند را مناسب 

نافع خود تنظیم کرده اند. این تنظیمات، برای وابستگی آذربایجان به آنهوا و همچنوین   با م

باقیماندن این کشور در میوان مشوکالت انجوام گردیوده اسوت. نخبگوان، کوادر اداری و        

روشنفکران آذربایجان، تحت فشار روسها قرار داشته و حق سخنی در اداره کشور نداشتند. 

کشور، شانس دخالت برای یافتن راهکارهایی به نفع کشور و  به این نخبگان و روشنفکران

حتی بررسی مشکالت آن، داده نشده است. پس از فروپاشی شووروی، آذربایجوان کوه در    

، استقالل یافت، مجبور به حل مشکالت مرزی و مشکالت قومی و اقتصوادی  1991سال 

سائل عدیوده ای مواجوه   در داخل کشور گردید. آذربایجان در پی کسب استقالل خود، با م

گردید. مسئله موقعیت خزر که با کشورهای همجوار این دریا در شرق حاصل گردیده بوود،  

مسئله )قره باغ( اراضی با ارمنی ها، مسائل قومی مربووط بوه ترکهوای آذربایجوانی مقویم      

گرجستان، مسائل قومی و ترور با روسها در شمال و مسائل رادیکالیزم اسالمی و قوومی در  

جنوب با ایران از این جمله اند. آذربایجان با تنها کشوری کوه مسوئله نداشوت، جمهووری     

ترکیه بود. گرچه آذربایجان میتواند با جمعیوت کواربرد خوود، نیوروی نظوامی و امکانوات       

اقتصادی وفنی خود از عهده کلیه این مسائل بر آید ولی به هنگام درگیوری بوا کشوور و یوا     
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ارای مسائلی است، کشورهای مذکور، از حمایت قوی متفقین خوود  کشورهایی که با آنها د

برخوردار میگردند. به عبارت دیگور کشوورهای دارای مسوئله بوا آذربایجوان، از امکانوات       

همکاری با کشورهای دیگر آنچنان که نمونه ای در جهان ندارد برخوردارنود.از ایون نظور    

مجبور به مبوارزه بوا چنودین کشوور     جمهوری آذربایجان برای حل مسئله ای در عین حال 

میباشد. به عنوان مثال در مبارزه با ارمنستان، روسیه و ایران در کنار ارمنستان قرار گرفتنود  

 که این وضعیت دراماتیک نیروی دفاعی آذربایجان را تضعیف میکرد.

ارمنستان کشوری است که راهی به دریا ندارد. فاقد تمول زیر زمین و سطح زمین 

اذبه و پتانسیل گردشگری نودارد . در اموور صونعتی و تکنولووژی، پیشورفتی قیود       است. ج

ننموده است. تولیداتش ناکافی بوده و از این نظر وابسته به خوارج است.ارمنسوتان از نظور    

جمعیتی، مساحتی، درآمد ملی و نیوروی نظوامی، از موقعیوت یوک سووم آذربایجوان نیوز        

از سوی کشور دیگری که از نظر نیروی نظامی  برخوردار نیست. اشغال یک پنجم کشوری

سوال   25و امکانات اقتصادی، یک سوم آن کشور است و حفظ مناطق اشوغالی بوه مودت    

امری غیر منتظره و تعجب آور است. همچون وضعیتی، مغایر با واقعیتهای ملموسه اسوت.  

اله بویش از  در اینجا آنچه که اهمیت دارد، این است که آذربایجان بایستی بورای حول مسو   

ارمنستان با فدراسیون روسیه که از آن کشور حمایت به عمل می اورد وارد موذاکره گوردد.   

ولی اصل مساله اینجاست که روسیه طرفدار حل مساله نمیباشد. به طور مثوال اگور حتوی    

ارمنستان تصمیم به بازپس دادن اراضی آذربایجان بگیرد، روسیه بودان فرصوت و اجوازه    

یرا در صورت حل مساله مابین آذربایجوان و ارمنسوتان، ایون دو کشوور وارد     نخواهد داد. ز

بلوک غرب خواهند شد. به همین انگیزه میتوان گفت که روسویه از اداموه مسوائل تغذیوه     

میکند. برای اینکه روسیه بتواند از این دو کشور حمایت به عمل آورد و بوه حمایوت خوود از    

وجود مابین ان دو کشور حل و فصول گوردد. فدراسویون    آنها ادامه بدهد، نبایستی مساله م

روسیه در گرجستان و مولداوی نیز از این سیاسوت پیوروی میکنود. علوت پیوروی از ایون       

سیاست نیز عدم داشتن جاذبه ای مشابه کشورهای غربی است و ارزشوهای دیگوری کوه    

خود بگذارد، شکی نیسوت  بتواند به متفقینش ارائه نماید را ندارد. اگر این کشورها را به حال 

که کلیه این کشورها، وارد بلوک غرب خواهند شد. غورب بوا تموول، ازادی، دموکراسوی،     

احترام به حقوق انسانها و برتری حقوق دارای ارزشهای معاصری است که بورای اسوتقرار   

ای ارزشهای معاصر در روسیه، یک مدت زمان طوالنی الزم است. مسواله موجوود موابین    

و ارمنستان، از نظر آذربایجان مساله ای است که باید بالفور حل وفصل گردد. از  آذربایجان

این نظر آذربایجان برای حل این مساله بایستی دنبال طرق دیگری باشد. زیرا در غیر ایون  

صورت حل مساله مدت زمانی طوالنی خواهد کشید.روسویه در زموان کوتواهی برناموه و     

 استراتای خود در این زمینه ندارد. هدفی برای تغییر دادن سیاست و
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در سند استراتای امنیت ملی دولت آذربایجان، از کسب استقالل بودین طورف و   

در برنامه ریزیهای کاری و دفاعی و امنیتی این کشور ارمنستان به عنوان بزرگترین تهدیود  

از سوال   امنیتی مشاهده میشود. که این نیز یک نقطه نظر طبیعی و بایسته است. ارمنستان

بدین طرف منطقه قره باغ آذربایجان را تحت اشغال خود قرار داده است. ارمنسوتان   1992

یک پنجم اراضی آذربایجان را مغایر حقوق بین المللوی و کلیوه مقوررات و قووانین مرعوی      

تحت اشغال خود دارد. این عمل انجام گرفته ویاگوی ضورورت یکپوارچگی اراضوی یوک      

ر هم زده است.زیرا دولت حاکم بر تمامی اراضی خود نمیباشود. از  دولت حاکم و مستقل را ب

سوی دیگر این وضعیت صلح منطقه ای و بین المللی را نیز به مخواطره افکنوده اسوت. توا     

زمانی که مساله قره باغ حل و فصل نگردیده، توامین صولح موابین دو کشوور و در منطقوه      

روابط آذربایجان و ارمنسوتان، بلکوه روابوط     امکان پذیر نخواهد بود. مسئله قره باغ نه تنها

 مسوئله . داد خواهد قرار تاثیر تحت همچنان نیز را ارمنستان –ترکیه  و روسیه –آذربایجان 

 را دشمن و دوست بود، یافته دست خود استقالل به تازه که آذربایجان جمهوری به باغ قره

 وابسوتگی  و روسویه  شیفته آذربایجانی نخبگان نظر تجدید موجب این بر عالوه. داد نشان

آذربایجان که شیفته ایران بودند، گردید. زیرا حمایت  متدین شهروندان و کشور این به آنها

روسیه و ایران از ارمنستان، بسیار آشکار و صریح اسوت. ایوران طرفودار حول ایون مسواله       

را میخواهود کوه   نمیباشد و خواهان سرگرم شدن مداوم آذربایجان با این مسئله اسوت زیو  

جمهوری آذربایجان فرصت و زمان عالقه دار شدن بوا ترکهوا آذربایجوان جنووبی را پیودا      

ننماید. عالوه بر این، در صورت حل مساله آذربایجان و ارمنسوتان، ارمنسوتان نیوازی بوه     

ایران نخواهد داشت و طبیعتا وارد همکاری بیشتر با ترکیه و غرب خواهد شود. علوی رغوم    

وارد،هر دو کشور روسیه و ایران به طور رسمی  اعالم میکنند که در قبال مسواله  همه این م

قره باغ، بی طرف هستند. موقعیت روسیه، ایران و ترکیه سه کشور منطقه از نظور امنیوت و   

پدافند آذربایجان بسیار اهمیت دارد زیرا مداخله این سه کشور از نظر تعادل منطقوه بسویار   

ر روابط آذربایجان و ارمنستان و حل مسئله قره باغ کشوورهایی  مهم است. بخصوص از نظ

تعیین کننده میباشند. گرجسوتان یکوی از کشوورهای منطقوه قفقواز جنووبی و همسوایه        

آذربایجان نیز با مسائلی مشابه رودررو است. با مداخله و حمایت روسیه، تمامیت ارضی هر 

. این وضعیت بوا برداشوت سیاسوی    دو کشور از میان رفته و حاکمیتشان تضعیف شده است

قرن بیست و یکم و مقیاس برخورد قانونی و اخالقی که در مقابل شرکای قدیمی اش بایود  

اجرا نماید، تناسب ندارد. روسها این سیاستشان را با حق تعیوین سرنوشوت از سووی خوود     

 مردم، توجیه میکنند و در تالش مشروعیت بخشیدن بوه آن میباشوند. در صوورتی کوه در    

مقررات بین المللی، قاعده ای وجود دارد که نبایستی نقض گردد و آن نیز بور هوم خووردن    

تمامیت ارضی کشورها و احترام به حق حاکمیت ملوی کشوورها اسوت.  روسویه در مقابول      
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قوانین و رسوم، به شکلی که به نفعش باشد، رفتار میکند. بهترین مثال ایون موضووع را در   

ین نشان داده است. غربیها )ایاالت متحده امریکا و اتحادیوه اروپوا(،   رابطه با کریمه و اوکرا

در صورت عدم تفاهم با یک کشور، با آنها به مذاکره میپردازند، اگر آنهوا را قوانع نکننود، در    

حق آن کشورها تحریم سیاسی، سپس تحریم نظامی و یا تحریم اقتصادی به موورد اجورا   

ور میکنند. روش روسها متفاوت است آنها ابتدا تهدید گذاشته و سعی در قانع نمودن آن کش

میکنند، اگر نتوانند قانع کنند، به جنگ میپردازند. جنگیدن آذربایجان با ارمنستان، به معنی 

جنگ با روسیه میباشد. به همین دلیل آذربایجان که قصد جنگ بوا روسویه را نودارد، بایود     

یه از ارمنستان طرفداری میکند، کسی که طرف راهی پیدا کرده و روسیه را قانع نماید. روس

میگیرد، نمیتواند میانجیگری کند. در نهایت روسویه نیوز وارد اردوی غورب خواهود شود.      

افرادی با اصلیت ارمنی که در غرب زندگی میکنند، سعی در خارج نمودن ارمنستان از یووغ  

اشند و یا شهروند شوروری روسیه را دارند. امروز، جای رهبران ارمنی که طرفدار روسیه میب

سابق هستند را ارمنیانی با فرهنگ غربی خواهند گرفت و هیچ قدرتی قادر به نگوه داشوتن   

آنها تحت حاکمیت روس نخواهد بود. ولی این روند نیازمند مدت زمان و مسیری طووالنی  

میباشد که مسئله قره باغ، موضوعی حساس که هرچه سریعتر بایود حول شوود محسووب     

 .میگردد

آذربایجان، همانند همه دول دیگر، برای امنیت ملی، یک سری تدابیر در داخل و 

خارج از کشور اتخاذ میکند. در داخل، با برقراری ارزشهای معاصری چون تودابیری بورای   

ایجاد تمامیت ملی، تدابیری علیه فعالیتهای مخرب، جلوگیری از فانواتیزم دینوی، توامین    

برتری حقوق بشر و قوانین، سعی دارد تا در زندگی شهروندانش  برابری و عدالت، احترام به

آرامش و امنیت برقرار کند و شهروندی وابسته به کشور که در مقابل هر خطوری از خوارج،   

ایستادگی نماید، تربیت کند. یکوی از خطورات مهوم خوارجی، اشوغال  قوره بواغ از سووی         

ورتی کوه مسوئله قوره بواغ از طریوق      ارمنستان میباشد. خطرات جدید نیز وجود دارد. در ص

راههایی صلح جویانه حل نشود، جنگ با ارمنستان، احتمالی قوی است و آذربایجوان بایود   

در این خصوص آمادگی داشته باشد. باید از نظر نظامی، عرق ملی، اقتصوادی، سیاسوتی و   

ی طرح مستتری دیپلماتیک، تدابیر الزمه را اتخاذ کند. در روابط بین المللی، هر جنگی دارا

بوده و پس از اتمام جنگ نیز، مبارزه  دیپلماسی آغاز میگردد. کشورها، حتی اگور از اسولحه   

در میدان جنگ به خوبی استفاده کرده باشند، در صورتی که دیپلماسی درستی را پویش رو  

نگیرند، ریسک از دست دادن موفقیتشان در جنگ همیشه موجود خواهد بود. دومین خطر 

یسک وارد شدن تعصب اسالمی از سوی کشورهای دیگر به آذربایجان و تضعیف بزرگ، ر

حکومت معاصر میباشد. آذربایجان نیز همانند همه کشورهای مسلمان مدرن و معاصر، در 

معرض خطر اسالمگرایان مرتجع و فناتیک اسوت. ایون منطقوه چوه در دوره توزار و دوره      
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هدیود فنواتیزم اسوالمی مواجوه نبووده اسوت.       سوسیالیزم، یعنی قریب دو قرن، با خطر و ت

جمهوری آذربایجان علی رغم دارا بودن به یک گذشته طوالنی سکوالر و به دور از فناتیزم 

های دینی، در پی کسب استقالل بعد از فروپاشی اتحاد جمواهیر شووروری، بوه تودریج در     

رچه روشنفکران و سال گذشته، با خطر رادیکالیزم اسالمی مواجه گردیده است. گ 25طول 

مردم همچنین دولت آذربایجان با رادیکالیزم دینی به طور سنتی بیگانه هستند ولی در پوی  

پایان جنگ سرد و در جو آزادی، رادیکالیزم اسالمی، همانند دیگر کشورهای مسولمان، بوا   

حمایت خارجی، به جمهوری آذربایجان نیز سرایت نموده است. بایستی تاکید نمواییم کوه   

 ت ایران و نهادهای غیر دولتی این کشور در این امر سهم بزرگ و بسزایی دارند. دول

کوه   1991آذربایجان به عنووان کشووری پوس از فروپاشوی شووروی، از سوال       

استقالل یافت تا کنون، همانند بسیاری دیگر از کشورهای تازه استقالل یافتوه شووروری،   

ا، بوه مقابلوه پرداختوه اسوت. هماننود      برای جلوگیری از نفوذ فدراسویون روسویه بوه آنهو    

کشورهایی چون گرجستان، اوکراین و مولداوی، تحت تهدیود مشوابه واقوع شوده اسوت.      

کشورهای مجارستان، لهستان، رومانی و بلغارستان، متفقین قبلی اتحاد جماهیر شوروی، 

کشوور،   با عضویت در سازمان دفاعی ناتو و اتحادیه اروپا، از نفوذ روسویه و فشوارهای ایون   

اکتبور   10نجات یافته و چکوسلواکی و یوگسالوی نیز مجبور به فروپاشوی شوده انود.  روز    

، میان آذربایجان، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهایی چوون  1997سال 

در  GUAMگرجستان، مولوداوی و اوکوراین کوه از روسویه نگوران میباشوند،  سوازمان        

نیت دموکراسی، رفاه اقتصادی، حفظ مرزها،  برتری چهارچوب حفظ ارزشهایی چون مصو

قانون و همکاری، تاسیس گردید. همه چهار کشوری که این سازمان بین المللی را تاسیس 

نمودند، کشورهای تازه استقالل یافته از اتحاد جماهیر شوروی بوده  و با فدراسیون روسیه 

گرجسوتان، مالودوی و اوکوراین(،     مسئله داشته اند، هستند. این چهار کشور )آذربایجوان، 

گرچه قدرت  بازدارندگی  در قبال فدراسیون روسیه را ندارند ولی مطمئنوا پیغوامی بوه ایون     

کشور میدهند. روسیه برای استقالل کشورهای شوروری سابق و همچنین تداوم صولح در  

جغرافیای شوروی سابق، تهدیدی جدی محسوب میشود. فدراسیون روسیه، برای تحوت  

وذ خود قرار دادن کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، ترجیح میدهد توا بورای قوانع    نف

کردن آنها، نه با یک روش دلگرم کننده، جذاب و معاصر،  بلکه بوا روشوهای مختلوف و بوا     

، سوازمان پیموان امنیوت جمعوی  از     2002اکتبر سال  7تهدید آنها را در کنار خود نگاه دارد. 

قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ارمنستان و روسویه سوفید در    سوی روسیه، ازبکستان،

تاشکند تاسیس شد. آذربایجان علی رغم فشارهای روسویه، عضوویت در ایون سوازمان را     

قبول نکرده است. علی رغم اعمال فشار روسیه، کشورهای عضو تبدیل آن به یک سازمان 

نی ناموفق و بدون کاربرد، به فعالیت نظامی را قبول نکرده اند. این سازمان به عنوان سازما
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خود ادامه میدهد. گرچه این سازمان تمامیت ارضی کشورهای عضووش را حفوظ میکنود،    

ولی به دلیل موضع روسیه، میتوان گفت که حفظ ویاگیشان بوه عنووان کشووری حواکم،     

چندان سهل نیست. یک سازمان امنیت جمعی، بسان پیمان نواتو و ورشوو، نیازمنود یوک     

مشترک و یک خطر مشترک میباشد. یافتن دشمن و یوا تهدیود مشوترک از سووی      دشمن

روسیه برای این سازمان امنیتی و اعضایش چنودان آسوان نخواهود بوود. همانگونوه کوه       

تشخیص منافع و تهدیدها از سوی اعضای این سازمان، بسیار متفاوت میباشد، بوه جهوان   

یل مسلما روسویه در قوانع کوردن و انگیوزه     غرب نیز با عالقه چشم دوخته اند. به همین دل

دادن به متفقانش مشکالتی دارد. آذربایجان که فکور میکنود روسویه در بوه هوم خووردن       

تمامیت ارضی اش دخالوت دارد، عضوویت در ایون سوازمان را قبوول نکورده اسوت. اگور         

نون حل ارمنستان تصمیماتش در رابطه با قره باغ را مستقل از روسیه میگرفت،  مسئله تا ک

شده بود.روابط ارمنستان با ترکیه نیز به دلیل قره باغ قطع شده و درهای غورب بوه رویوش    

بسته شده است. حمایت روسیه از ارمنستان، برای خود ایون کشوور ضوررهای اقتصوادی،     

نظامی، سیاسی و دیپلماتیک بسیار پر بهایی به همراه داشته است. کواهش قیموت نفوت،    

و سوریه، باری سنگین بر اقتصاد روسیه بوده است.به همین شکل حوادث کریمه، اوکراین 

ارمنستان علی رغم اینکه کشوری فقیر میباشد، بسیار بیش از قدرتش سرباز آموزش داده و 

اسلحه خریداری میکند. روسیه نیز در مقابل حمایتش، از امکانوات بسویار کوم ارمنسوتان،     

دلیل این مشکل، بودجه دفاعی اش را بواال   بهره برداری میکند.همچنین آذربایجان نیز به

نگاه داشته و برای توسعه ملی و رفاه، پول کمتری مصرف میکند. با مشواهده ایون مووارد،    

 میبینیم که همه طرفین مساله مذکور، بازنده هستند.

موضع ایران که یکی از بزرگترین کشورهای منطقه میباشد، هم جالب و هوم بوه   

ا دشوار میکند. مسلمان بودن ایران و آذربایجوان و همچنوین   شکلی است که حل مسئله ر

میلیون ترک آذربایجانی در ایران، باعوث میشوود کوه انتظواراتی در      40موجودیت بیش از 

خصوص حمایت ایران از آذربایجان در رابطه با مسائل انسانی و سیاسی، به میان آید ولوی  

کرده و در مقابل تحت نفوذ قورار دادن   به شکلی تعجب برانگیز، ایران از ارمنستان حمایت

کشورهای منطقه از سوی روسیه، سکوت میکند و این موضوع به اندازه ای که تعجوب آور  

نامگوذاری کنویم،    "سیاست واقعوی "است، جالب نیز میباشد. این موضع ایران را حتی اگر 

شوور همسوایه   امری واضح است که به نفع ایران نیز نخواهد بود. ایران در عوین حوال دو ک  

ترک تبارش ترکیه و جمهوری آذربایجان را در مقابل خود قرار داده و هیچ مشوکلی نیوز در   

این امر ندیده و به عبارتی از این سیاست خود اجتناب نمی ورزد. از نارضایتی این دو کشور و 

ر اعمال تحریمهایشان نیز واهمه ای ندارد. یعنی روابطش با ارمنستان، از روابطش با دیگو 

دو کشور همسایه، مهمتر میباشد. این موضع همانگونه که از سوی دولت اتخاذ میشوود، در  
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قشر فارس تبار و تحصیل کرده نیز بوه چشوم میخوورد. بوه عنووان مثوال پرفسوور بهورام         

کوه   "خبور آنالیون  "امیراحمدیان از دانشگاه تهران، در مقاله ای که برای سوایت خبوری   

پیوروزی ارمنسوتان در درگیوری    " میباشد، نوشته است، سایت خبری مشهوری در ایران 

میان آذربایجان و ارمنستان، به معنای پیروزی ایران میباشد.حمایت ترکیه از آذربایجوان،  

نوشتن یک چنین  مقاله ای که از سوی نزدیوک بوه نیموی از     "این مسئله را ادامه میبخشد.

فوراوان قومیوت فوارس در کشوور      جمعیت مورد پسند واقع نخواهد شد، نشانه ای از قدرت

میباشد. نویسنده، عمق روابط میان ایران و ارمنستان، رضایت دولت ارمنستان از کمکهای 

ایران و اهمیت کمکها را به این شکل مشخص کورده اسوت. نویسونده از قوول مسوئوالن      

اگر کمکهای ایوران نبوود، دولتوی بوه اسوم ارمنسوتان وجوود        "ارمنی اینگونه مینویسند: 

وی نشان میدهد که تا چه حد طرفدار ارمنستان میباشد و از واکونش شوهروندان    "اشت.ند

 ترک تباری که در ایران میباشند و ترکیه و آذربایجان نمی هراسد.

ارمنستان علی رغم تحریمی که ایاالت متحده امریکا علیه ایران اعمال کرده بود 

ایران ادامه داد. جهان غرب نیز ایون   و بدون توجه به اخطار کشورهای غربی، به روابطش با

رفتار ارمنستان را نادیده گرفته و هیچ تحریمی اعمال نکرده اسوت. توافقناموه انورژی کوه     

میان ایران و ارمنستان امضا گردید، از مهمترین توافقنامه هایی است که میان  2007سال 

دو کشور خطوط لوله گواز  دو کشور انجام و اجرا گردیده است. بر اساس این توافقنامه میان 

احداث گردیده و ایران گاز طبیعی در اختیار ارمنستان خواهد گذاشوت ولوی ارمنسوتان بوه     

دلیل اینکه از نظر مالی در سطح پایین میباشد، در مقابل به ایران انرژی برقی که با استفاده 

کیلوووات در   3از این گاز تولید میشود را ارسال خواهد کرد. به ازای هور متور مکعوب گواز،     

از سووی    2008ساعت برق خواهد داد. مرکزی که گواز را بوه بورق تبودیل میکنود، سوال       

مهندسان ایرانی و در خاکهایی از ارمنستان که به مرز ایران نزدیک میباشد، تاسیس شوده  

است.همانگونه که در این توافقنامه نیز میبینیم، ایران به شکلی آشکار از ارمنستان حمایت 

لی رغم اینکه روابوط سیاسوی میوان دو کشوور در سوطح عوالی میباشود، روابوط         میکند.ع

اقتصادی میان آنها، در سطح مورد نظرشان، دیده نمیشود. دلیل آن نیز، بوه شوکلی کوه در    

باال اشاره کردیم، این است که دو کشور همانگونه که مکمل اقتصاد یکدیگر نمیباشوند، در  

ز دارای مشکالت مهمی هستند. حجوم تجواری ایون دو    رابطه با تکنولوژی و امور مالی نی

میلیون دالر بود. در این میان دیدارهایی ما بوین   300، رقم کمی چون 2015کشور در سال 

 16-14دو کشور در سطح مقامات عالی انجام میگیرد. آخرین دیدار میان مقاموات عوالی،   

یوران کوه هوم توراز بوا      با سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوور ا  2015اکتبر 

نخست وزیر میباشد، انجام گردید. جهانگیری در راس هیئتی کثیر از ارمنستان دیدن کرده 

و تعداد بسیاری توافقنامه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امضا نمود. با هاویوک آبراهامیوان   
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نخست وزیر ارمنستان و سرج سارکیسیان رئیس جمهور ایون کشوور، دیودار کورد. زمینوه      

قنامه های تجاری و اقتصادی را فراهم نمود. چندی از مهمترین توافقناموه هوا از ایون    تواف

تاسویس   هودف و طورح ریوزی    قرار است. بانکداری و کشاوری. تکنولوژیهای فن اوری،

در ارمنستان، برای فروش محصوالت ایران به کشوورهای شووروی    مراکز تجاری ایرانی

ه اقتصاد یوروآسیا میباشد. یکی دیگر از توافقنامه سابق از طریق این کشور که عضو اتحادی

ها، هنوز به تحقق نپیوسته است ولی در صورتی که اجرا گردد، به نفع هر دو کشوور خواهود   

بود که آن احداث راه آهن است. هدف از ساخت این خط آهن که دو کشوور را بوه یکودیگر    

احلی نمیباشد، با خلیج فوارس  متصل خواهد کرد، تامین ارتباط ارمنستان که دارای هیچ س

آغاز شده است، از سوی شرکت روسی  2013است. این پروژه خط آهن که ساخت آن سال 

"Russia FZA"   .واردان وسووتانیان، استراتایسووت ارمنووی و  "تاسوویس میگووردد

متخصص ایران، بر این باور است که در نتیجه پروژه هایی که با ایران به تحقق می رسانند، 

از محاصره ترکیه و اذربایجان نجات یافته و آزاد خواهود شود. بوا توجوه بوه ایون       ارمنستان 

که این  1992توافقها و همکاریهایی که بین دو کشور انجام میگردد، میتوان دید که از سال 

روابط به طور رسمی آغاز شده است تا کنون، پیشرفت چندانی مشاهده نگردیده است. علی 

های دو کشور در زمینه همکاری،هر دو کشور فاقود امکانوات   رغم وجود اراده قوی حکومت

 1992پیشبرد آن میباشند. انتظارات ایران که یکی از نخستین کشورهایی است که به سال 

ارمنستان را به رسمیت شناخته است، از این کشوور، تنهوا انتظوارات سیاسوی اسوت ولوی       

 انتظارات اقتصادی است.انتظارات ارمنستان از ایران، بیش از انتظارات سیاسی، 

، بوین  2014سوپتامبر   10-8اولین دیدار روسای جمهور این دو کشور، به تواریخ  

محمد خاتمی رئیس جمهور ایران و رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان انجام گردید 

و از آن پس نیز همه روسای جمهور منتخب ایران با روسوای جمهوور ارمنسوتان مالقوات     

، نشان دهنده اهمیتی که دو کشور برای یکدیگر قائل هستند، میباشد. ایران کردند. این امر

، در دوره امپراتووری عثموانی را   1915ادعاهای کذایی مربوط به نسل کشی ارامنه به سال 

به طور غیرمستقیم، به رسمیت میشناسد. به رسمیت شوناختن مسوتقیم را هوم بوه دلیول      

نند و همچنین به دلیل روابطش با کشور همسایه شهروندان ترکی که در ایران زندگی میک

ترکیه، مناسب نمیبیند. ایران همچنین به شکلی که مورد رضایت ارمنسوتان باشود رفتوار    

میکند.  به عنوان مثال حمید بقائی معاون رئیس جمهور ایران، طی یکی از سخنرانیهایش، 

قتل عام ارامنوه کورده اسوت،     با اشاره به اینکه دولت عثمانی تقریبا صد سال پیش اقدام به

تلویحا ادعاهای کذایی مذکور را به طور رسومی قبوول نمووده اسوت کوه در پوی اعوراض        

حکومت ترکیه به این امر، با بیان اینکه سخنان مذکور حکم رسمی نداشته است، در تالش 



140 
 

جلوگیری از احتمال وقوع یک بحران مابین دو کشور برآمده است.  علی  رغم ایون بیانوات   

 وی، از نظر نشان دادن نیت واقعی ایران، بسیار حائز اهمیت است. 

در اینجا این سوال مطرح است که چورا ایوران بوه ارمنسوتان اینچنوین اهمیوت       

بدین  1992بخشیده و در قبال ترکیه و آذربایجان از این کشور حمایت میکند. ایران از سال 

طرف، از این سیاست پیروی میکند ولی نمیتوان گفت که مناسب مناقع خوود عمول کورده    

دان ترک تبوار خوود و هوم ترکیوه و آذربایجوان، دو      است. ایران با این سیاست، هم شهرون

همسایه همجوار خود را رنجیده میسازد. شاید هدف ایوران اسوتفاده از عالقوه کشوورهای     

غربی به ارمنستان جهت تخفیف تحریمهای اقتصادی مورد اجورا علیوه آن کشوور اسوت.     

نستان در کشوورهای  ایران البته در این سیاست خود به موفقیت نرسید زیرا ایران قدرت ارم

غربی را آنچنان که باید نتوانست ارزیابی کند. به عبارت عامیانه، سنگی که ایران به سووی  

 قورباغه رم کرده پرتاب نمود، بدان اصابت نکرد. 

حمایت ایران از ارمنستان در خصوص قره باغ، گرچه موجب شورش شوهروندان  

ین سیاست حکومت ایران خشنود بوده و ترک این کشور نشد ولی نمیتوان گفت که آنها از ا

یا آن را قبول میکنند. چنان که ترکیه نیز روابط ایران با ارمنستان را زیور سووال میبورد و بوا     

شبهه به این امر نگاه میکند. پیوستن یونان به این رابطه دوجانبه، نشان دهنده ایون اسوت   

شخص است که روابط ایوران بوا   که  نیت ایران علیه ترکیه و آذربایجان، دوستانه نیست. م

این کشورها، با اهداف اقتصادی، فرهنگی و صلح آمیز نمیباشد. ایران سعی دارد تا به ترکیه 

و آذربایجان که از سوی ارمنستان و یونان بوه عنووان دشومن مشوترک قلموداد میشووند،       

اسوت  تصویری از اتحاد نمایش دهد. موضع یونان و ارمنستان قابل درک است ولی این سی

میلیون ترک نیز در آن زندگی میکنند توا چوه    40ایران که کشوری اسالمی بوده و بیش از 

حد واقع بینانه میباشد، امری بحث برانگیز و نیازمند توضیح است. این سیاستهای بی پروا و 

جسورانه ایران علیه ترکیه و آذربایجان از قدرت و یا کاردانی دولت ایران ناشی نمیشود. اگر 

میلیون فارس تبوار زنودگی میکورد، ایوران ایون دو       40ترکیه و یا اذربایجان، نزدیک به در 

کشور را به ستوه می آورد. بدین ترتیب در این مورد، باری دیگر میتوان دید که ضرب المثل 

 ، تا چه حد صحت دارد."اسب متعلق به سوارکار و شمشیر متعلق به زره پوش است"

آذربایجوان در خصووص روابوط  امنیتوی، سیاسوت      ترکیه تنها کشوری است که 

خارجی، اقتصادی و فرهنگی مشکلی با آن ندارد. دلیل اصلی آن نیز، هم ناادی مردم ایون  

تا کنون که آذربایجان استقالل یافته اسوت، روابوط میوان     1991دو کشور میباشد. از سال 

در قورار میگیورد.   این دو کشور، به حدی است که مورد حسادت بسیاری از کشوورهای بورا  

هنگامی که به روابط کشورهای عربی و همچنین روابط میان کره شمالی و جنووبی دقوت   

میکنیم، متوجه میشویم که رابطه میان ترکیه و آذربایجان شایان تقدیر است.  ترکیه برای 
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رساندن ساختار نظامی آذربایجان به سطح استانداردهای سوازمان دفواعی نواتو، بوه ایون      

بخشهای آموزش، تاکتیک، تجهیزات و ررفیت نظامی، کموک کورده اسوت. در    کشور در 

همه مسائل و مشکالت این کشور و در راس مساله قره باغ، همراه این کشوور بووده اسوت.    

آذربایجان نیز به همین شکل در همه مشکالت، با ترکیه همراهی کرده اسوت. بوه غیور از    

ای منافع مشترک هستند. ارمنسوتان بوا هور دو    اینکه کشور برادر میباشند، هر دو کشور دار

کشور دچار مشکالتی بوده و صاحب یک سری میراث مشترک تاریخی که دارای مسوائل  

ارضی، ملیتی و معنوی هستند، میباشند. هر دو کشور از نظور ارمنسوتان، بایود بوا روسویه،      

در ترکیه، برای حل اتحادیه اروپا و ایران به مبارزه بپردازند. حکومت حزب عدالت و توسعه 

مشکالت موجود با ارمنستان، در جسوتجوی طرقوی بور آموده اسوت. بوا حمایوت و فشوار         

، در شوهر زوریوخ   2009اکتبور سوال    10کشورهای غربی و در راس ایاالت متحده امریکا، 

سوئیس، احمد داووداوغلو وزیر امور خارجوه ترکیوه، ادوارد نعلبنودیان وزیور اموور خارجوه       

ر امور خارجه ایاالت متحده امریکوا و دیگور وزرای غربوی، طوی مراسومی      ارمنستان و وزی

بزرگ، توافقنامه ای امضا نمودند. این توافقنامه از سوی افکار عموومی تورک بوا تردیود و     

انتقادات بسیاری روبرو شد. آذربایجان نیز نگرانی خود را اعالم کرده بوود. افکوار عموومی    

د نبودند. روسیه نیز مخالف این توافقنامه بود چورا کوه   ارمنستان نیز از نظر خودشان، خشنو

در صورت حل مسئله، احتمال نزدیک شودن ارمنسوتان بوه غورب، افوزایش موی یافوت.        

حکومت هر دو کشور با عقب نشینی از موضع خود، توافقنامه زوریخ را به اجورا نگذاشوتند.   

ن برداشته شد. دلیول اینکوه   بدین ترتیب توافقنامه ای که آذربایجان مخالف آن بود، از میا

آذربایجان و افکار عمومی ترک مخالف این توافقنامه بودند، توافوق ترکیوه بوا ارمنسوتان     

تواکنون، در خصووص مسوئله     1992پیش از حل مسئله قره باغ بود. چرا که ترکیه، از سال 

یاسوتی  قره باغ، همراه آذربایجان بوده است. علی رغم حل مسئله قره باغ دنبال کردن از س

در جهت انجام توافقاتی با ارمنستان با توافق زوریخ، موجب تشدید واکنشوها قورار گرفتوه    

 بود.

مهمترین مسئله امنیتی امروز در آذربایجان، مسئله حفظ تمامیوت ارضوی کوه از    

درصد از بودجه سوالیانه اش   18,3مسئله قره باغ ناشی میگردد است. حکومت آذربایجان، 

دفاع کرده است. این یک رکورد جهانی محسووب میشوود بودجوه     را صرف 2016در سال 

میلیارد مانات بودجوه دفواعی    1,837میلیارد مانات است.  16,264آذربایجان،  2016سال 

میلیارد دالر است. این رقم تقریبا شصت برابور بودجوه    1,754میباشد که این مقدار معادل 

اید مود نظور داشوت کوه ارتوش روسویه، از       دفاعی ارمنستان میباشد. ولی این نکته را نیز ب

ارمنستان دفاع میکند. روسیه در ارمنستان دارای دو پایگاه نظامی، منجمله یک فرودگواه،  

یکی در منطقه مرزی گومرو درنزدیکی ترکیه و دیگوری در اریووان پایتخوت ایون کشوور      
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شور کمکهوای  میباشد. روسیه به غیر از کمکهای نظامی قابل توجه به ارمنستان، به این ک

اقتصادی نیز میکند. روابط نظامی و دفاعی روسیه با اذربایجان، در کمترین سطح میباشود.  

، یک پایگاه نظامی که دارای تاسیسوات رادار بوود تاسویس    "قبله"، در 1985روسیه سال 

سرباز روس مشغول به فعالیت بوود. پوس از فروپاشوی     1400کرد. در این پایگاه نزدیک به 

، حیودر علوی اف   1996پایگاه مدتی تحت کنترل روسیه مانوده اسوت. سوال     شوروی، این

رئیس جمهور وقت، طی فرمانی اعالم کرده است که ایون پایگواه متعلوق بوه آذربایجوان      

، به مدت "قبله"، با امضای یک توافقنامه میان دو کشور پایگاه نظامی 2002میباشد. سال 

ساله، دو کشور بواری   10، با پایان یافتن دوره 2012سال به روسیه اجاره داده شد. سال  10

دیگر در رابطه با این مسئله دیدار کرده و با درخواست آذربایجان برای افزایش مبلوغ اجواره   

ساالنه، اختالف به میان آمده است. روابط میوان دو کشوور، بوه دلیول حمایوت روسویه از       

نوین موضوع منفوی اش در    ارمنستان، خوب نبود. موضع روسیه در خصوص قره باغ و همچ

رابطه با تمامیت ارضی آذربایجان، این کشور را ناخشنود میسازد. روسیه با واقف بوودن بوه   

این موضوع و درک اینکه در نهایت باید از قبله خارج شود و دیگر نیازی به این مرکز نودارد،  

کوه از قبلوه   ، با بیانیه ای رسمی، به حکومت آذربایجان اعالم داشوت  2013ژانویه  23روز 

خارج میشود و بدین ترتیب روسیه از نظر نظامی، از آذربایجان عقب نشینی کرد. این امر در 

تاکنون،  1828اصل حادثه تاریخی مهمی است. چرا که موجودیت نظامیان روسیه از سال 

بدین ترتیب پایان یافته بود. این نتیجه از نظر استقالل آذربایجوان و همچنوین حاکمیوت    

 ، بسیار مهم میباشد.ارضی اش

 

 

 

 

 
 

 

 


