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 باغ: از ستم تاریخی تا بحران بورژوازیجنگ قره

بار « باغقره-ناگورنو»های ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقۀ مدت دولتنشده و طوالنیمناقشۀ حل
رغم شود. علیترین درگیری در سه دهۀ گذشته قلمداد میدیگری سر باز کرده، منتها اینبار جدی

رد تا منازعه دقیقه زمان ب 5شدگان، تنها بس موقت و شکننده برای مبادلۀ اسرا و اجساد کشتهآتش
 بس متهم کنند. مجدداً از سر گرفته شد و طرفین یکدیگر را به نقض آتش

ای که در اما این بازی فراتر از ارمنستان و آذربایجان، دو سرِ اصلیِ دیگر هم دارد: روسیه و ترکیه. بازی
رویداد تصادفی  رسد و آنچنان که توضیح خواهیم داد، نه یکتمام مدت بوی تند نفت از آن به مشام می

های جهانی و ( رشد تعارض میان قدرت2گیری کرونا های جهانی با همه( تشدید بحران1که محصوِل بل
 ( ناتوانی بورژوازی از حل مسألۀ ملی است.3داری و سرمایهنظام ای منطقه

 های درگیری در امپریالیسم قرن نوزدهمریشه

ماً این درگیری را به کینۀ دیرینه میان ارامنۀ مسیحی مفسران و تحلیلگران مطبوعات جریان اصلی عمو
تکه از دهند. تردیدی نیست که منطقۀ قفقاز یک پازل چهلمی تقلیلهای مسلمان آذربایجان و ترک
های آمیز مسلمانان و مسیحیان برای قرنها و مذاهب مختلف است. منتها همزیستی مسالمتملیت

از هم غیرقابل انکار است. پس سؤال اینست که چرا این درگیری متمادی در مناطق مشابهی مانند قفق
 است؟ در منطقۀ قفقاز تا به این حد حاد بوده

های پاسخ را باید در موقعیت ژئوپلتیک این منطقه دید. منطقه قفقاز از قدیم سرحد بین امپراتوری
ومی در آن نیز بُعد سیاسی اسالمی و مسیحی )روم شرقی( بود و بنابراین هرگونه اختالفات مذهبی و ق

داری )یعنی سرمایه عصرگرفت. منتها این اختالفات در استفاده قرار میکرد و دستمایۀ سوءپیدا می
های امپریالیستی( وارد فاز کامالً جدیدی شد. به طوریکه قفقاز، کانون همزمان با تشدید رقابت قدرت

شود و چنان سیۀ تزاری و امپراتوری عثمانی میهای امپریالیستیِ بریتانیا و رورقابت شدید قدرت
 گذارد که هنوز هم بعد از دو قرن باز است.های عمیقی بر تن منطقه برجای میزخم

، قفقاز بخشی از سرحدّاتی بود که امپراتوری 19تا اویل قرن  16پیش از این دوره یعنی از اوایل قرن 
هایی از ارمنستان و جمهوری آذربایجاِن کرد. بخشمی اش در ایران جداعثمانیِ سنّی را از رقبای شیعه

ای مثل های ایران قرار داشتند؛ منطقههای کوتاهی به طور کلی زیر سیطرۀ حکومتامروز، به جز دوره
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باغ نیز گرچه زیر سلطۀ ایران بود اما در عمل از سوی شاهزادگان محلی ارمنستان به شکل نیمه قره
 . 1شدمستقل اداره می

زوال قاجار طی دو نبرد با امپراتوری روسیه این منطقه اما ایران تحت حاکمیِت روبه 19قرن  نیمۀ اولدر 
از ایران جدا و به خاک روسیه ملحق  2باغ یکی از ایاالتی بود که در عهدنامۀ گلستانرا از دست داد )قره

 ران به آذربایجان مهاجرت کردند.ها هزار خانوادۀ ارمنی از ایها دهدر نتیجۀ این جنگ و به عالوه شد(

مردم قفقاز و ماوراء قفقاز از این پس به مدت بیش از صدسال به کارت  شکست ایران، به این ترتیب
زنی در رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و امپراتوری عثمانی بدل شدند و به همین دلیل هم به چانه

 شد.من زده میهای قومی و دینی از سوی هر دو امپراتوری داکشمکش

 
هم در  -یعنی منطقۀ بالکان-ات غربی این دو امپراتوریِ رقیب البته مشابه همین سرنوشت در سرحدّ 

داد، برای های زوال را از خود نشان میامپراتوری عثمانی که آغاز نشانه 19جریان بود. در نیمۀ دوم قرن 
کشی از ساکنان بندی و مصادره و بهرهجبران بحران متوسل به تشدید سرکوب، کار اجباری و مالیات

طلبانۀ مناطق های استقاللها و شورشنواحی اشغالی شد و این همراه شد با جرقۀ اولین جنبش
؛ اما در 3شان از عثمانی محقق شدها جدایینشین غرب عثمانی )بالکان( که با دخالت روسمسیحی

 30و مشخصاً غرب ارمنستان( این سلطه تا  ات این دو امپراتوری )یعنی در قفقازبخش شرقی سرحدّ 
تا آنکه نهایتاً امپراتوری فرتوت و میرای عثمانی به جنگ جهانی اول کشیده  ؛سال بعد هنوز ادامه داشت

                                                           
1 Nationalism and Democracy in Gorbachev's Soviet Union: The Case of Karabagh, Ronald Grigor Suny 

 1813سال  2
 پی شورشهای مردمی منطقه بالکان به وقوع پیوستعثمانی و روس که در  1878-1877. جنگ  3 
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طوریکه ه ها را متوجه اقلیت ارمنی خود کرد. بترین سرکوبو متالشی شد و در همین برهه هم وحشیانه
میلیون  1.5های جنگ جهانی اول، قریب به در طول سال« جوان هایترک»کشی ارامنه به دست نسل

 کشته برجای گذاشت.

 های استالینیستیباغ و تشدید تبعیض در سایۀ سیاستسکته در حل انقالبی مسألۀ ملی قره

با تضمین حقوق دمکراتیک ملل در اوایل قرن بیستم روسیه  1917در چنین اوضاع و احوالی انقالِب 
و فرهنگ تا ایجاد فدراسیون  زباناتوری سابق تزار )از حق تعیین سرنوشت تا حق تحت ستِم امپر 

های متمادی ملل تحت ستم داوطلبانه( به کورسوی امیدی در منطقه بدل شد؛ خصوصاً که برای قرن
« زندان ملل»زیادی زیر چکمۀ امپراتوری روسیه له شده بودند و از این حیث امپراتوری تزاری به درستی 

 لقب گرفته بود.

( 1920الی  1918) ها در قفقاز، به مدت دو سالار آمدن بلشویکالزم به ذکر است که تا پیش از روی ک
های ملی آذربایجان و گرجستان و ارمنستان تشکیل شده بودند که در کمتر از چند ماه از تشکیل، دولت

باغ(. در طول این وارد جنگ با یکدیگر بر سر مناطق مورد مناقشه شدند )از جمله بر سر منطقۀ قره
های رفت و هر دوی این جمهوریهای عثمانی و بریتانیا پیش میها در سایۀ دخالتمدت نیز این جنگ

 گسیخته کرده بود.های قومی و ازهمتازه تأسیس را درگیر کشمکش

ً در سال  های های آذری و ارمنی با پشتیبانی حزب کمونیست روسیه، جمهوریبلشویک 1920نهایتا
 رسانند.ن را در این مناطق به پیروزی میسوسیالیستی شورایی آذربایجان و ارمنستا

ً ارمنیِ  های آذری از همان آغاز با در نظر داشتن جمعیتِ بلشویک باغ، با منطقۀ کوهستانی قره اکثرا
که به باغ به خاک جمهوری شورایی ارمنستان توافق داشتند. به طوریالحاق این بخش از منطقۀ قره

باغ به ارمنستان این اذعان به الحاق قره 4جمهوری شورایی ارمنستانفاصلۀ تنها یک روز پس از تأسیس 
باغ، بلکه در یک بیانیۀ رسمی از سوی آنان اعالم شده بود. در حقیقت نه فقط حق تعیین سرنوشت قره

منطقۀ دیگر آذربایجان )نخجوان و زانگزور( به خاک ارمنستان نیز در همین  دو پایبندی به لزوم الحاق
 .5رسمیت شناخته شده بود بیانیه به

                                                           
 1920نوامبر  30در تاریخ  4
و زانگزور باید به ارمنستان الحاق شوند و حق   بیانیه کمیته انقالبی آذربایجان به جمهوری شورایی ارمنستان: نخجوان 5

 شود.باغ نیز به رسمیت شناخته میتعیین سرنوشت بخش کوهستانی قره
Saparov, Arsène; 2012, Why Autonomy? The Making of Nagorno-Karabakh Autonomous Region 1918–
1925 

 به نقل از
Kharmandaryan, S. V. (1969) Lenin i stanovlenie Zakavkazskoi federatsii (1921–1923) (Erevan, 

https://www.leninist.org/1397/12/06/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c/
https://www.leninist.org/1397/12/06/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c/
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های ارمنی )کمیتۀ انقالبی های آذری، این بار بلشویکبه فاصلۀ یک ماه بعد از این اطالعیۀ بلشویک
کنند و ای پایبندی خود را به حق تعیین سرنوشت مردم نخجوان اعالم میارمنستان( با صدور اطالعیه

دهند که تصمیم بر سر نخجوان، نشان میبه عبارتی با دست شستن از هرگونه ادعا نسبت به خاک 
 .6چنین موضوعی جز با خود مردم نخجوان نخواهد بود

دهند که تا چه میزان هر دو طرف سعی داشتند تا تمایالت ناسیونالیستی را ها نشان میاین اطالعیه
ی داشتند یکبار برای همیشه دفن و به جای آن روحیۀ برابرکه دستاوردی جز جنگ و کشتار نمی

 انترناسیونالیستی را حاکم کنند.

باغ این رویه تا یکسال بعد از آن هم ادامه داشت و توافق عمومی بر سر الحاق بخش کوهستانی قره
، دفتر 1921ژوئن  3نشین( به جمهوری شورایی ارمنستان باقی بود. به طوریکه در تاریخ )منطقۀ ارمنی

باغ به ارمنستان را اعالم تصمیم به الحاق قره قفقاز حزب کمونیست شوروی طی یک اعالمیۀ رسمی
 .7خواهد که تدارکات قانونی و اجرایی این الحاق را به انجام برساندکند و از ارمنستان میمی

، حکومت شورایی ارمنستان فرمانی را صادر کرد مبنی بر اینکه 8به این ترتیب به فاصلۀ چند روز بعد
از خاک ارمنستان  جزئیایجان و ارمنستان، بخش کوهستانی قره باغ های انقالبی آذربطبق توافق کمیته

 9شود. این فرمان کمی بعد در قالب یک بروشور به سه زبان ترکی و روسی و ارمنی نیز منتشر شدمی
  .10و به فاصلۀ چند روز بعد هم در ارگان حزب کمونیست آذربایجان به ثبت رسید

باغ بود که حتی تدارکات اعزام هیأت نمایندگانش به قره حکومت شورایی ارمنستان در حالی مشغول
 .11شده بود دادههم « باغکمیساریای عالی ارمنستان در قره»تمبر رسمی سفارش طراحی 

                                                           
‘Aiastan’), p. 99  

 همان. به نقل از 6 
 Kommunist (Erevan, Armenian language), 28 December 1920. 

 همان به نقل از  7
Barsegov, Yu. G. (ed.) (2003) Genotsid Armyan: otvetstvennost’ Turtsii i obyazatel’stva mirovogo 
soobshchestva. Dokumenty i kommentarii, Vol. 2, Part 1 (Moscow, ‘Gardariki’). P 504 

 1921ژوئن  12تاریخ  8
 همان به نقل از 9

Armenian National Archive, Fund 1022, Register 2, File 197, pp. 1 and 2. 
 همان 10
 همان، به نقل از  11

Kazandzhyan, R. (1997) K predystorii samoopredeliniya Nagornogo Karabakha s prilozheniem novykh 
dokumentov (Moscow, ‘Institut Vostokovedeniya NA RA’), p 42. 
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ً به فاصلۀ یک هفته از این اتفاقات، این تیتر تأییدآمیز نیز در روزنامۀ رسمی شوروی ثبت  12مجددا
 «.شودخش کوهستانی قره باغ به ارمنستان الحاق میبا اعالم توافق آذربایجان، ب»شود: می

باغ تشکیل جلسه کردن مسألۀ قره، دفتر قفقاز حزب کمونیست شوروی برای نهایی13نهایتاً دو هفته بعد
کند. در گیری میدهد و از اعضایش که شامل رهبران بلشویک قفقاز بودند دربارۀ این موضوع رأیمی

 .14بینیدگیری هر یک از این پیشنهادها را در زیر میشود که نتایج رأیمیاین جلسه چهار پیشنهاد مطرح 

 

 آرای مخالف آرای موافق پیشنهاد
 سه رأی باغ بخشی از خاک آذربایجان باشدتمام قره

 )از جمله نریمانوف(
 چهار رأی

 --- چهار رأی باغ به ارمنستانالحاق بخش کوهستانی قره
ها ها و ارمنیباغ از آذریقرهبرگزاری رفراندوم در کل 

باغ به )موضوع رفراندوم: الحاق بخش کوهستانی قره
 ارمنستان(

 --- دو رأی

 باغبرگزاری رفراندوم در بخش کوهستانی قره
باغ به )موضوع رفراندوم: الحاق بخش کوهستانی قره

 ارمنستان(

 --- پنج رأی

 

نیز اکثریت آرا همسو با الحاق بخش کوهستانی  دهد، در این جلسههمانطور که جدول باال نشان می
 باغ به ارمنستان )یا برگزاری رفراندوم محلی حول این موضوع( بود. قره

انگیزی شود و به شکل حیرتبا این حال تنها به فاصله یک روز، جلسۀ دیگری با همان اعضا برگزار می
گردد )با این تبصره که نفع آذربایجان برمی ها، نتیجه بهتوافق روز قبل ملغی و این بار با تغییر رأی

 باغ اعطا شود(.پذیرد که خودمختاری اداری به بخش کوهستانی قرهآذربایجان می

در مورد اینکه چرا در دقیقۀ نود، توافق جمعی معکوس شده و در عرض این یک روز چه اتفاقات پشت 
نگاراِن بلشویک آنست که این است، مدرک قطعی وجود ندارد. اما اتفاق نظر اغلب تاریخای افتاده پرده

                                                           
 1921ژوئن  19در تاریخ  12
 1921ژوئیۀ  4در تاریخ  13
 43-42. همان به نقل از همان. ص 14
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است که ملل( بوده گیری در نتیجۀ دخالت استالین )در مقام رئیس کمیساریای خلق در امورتغییر رأی
نداشت اما در این جلسه حاضر بوده و توانسته است فضا را به نفع  را گرچه حق رأی در این مورد

بایست ناشی است و می. در هرحال این تغییر رویه در لحظۀ آخر عادی نبوده 15آذربایجان تغییر دهد
 . 16باشدآمیز بوده از یک فشار یا همدستی توطئه

، شش ماه بعد از این تصمیم در اولین کنگرۀ حزب کمونیست 17زب کمونیست ارمنستانیکی از رهبران ح
های قبل از آن و از روحیۀ کند که فضای آخرین جلسه تا چه میزان از روزها و ماهارمنستان نقل می

بود و کار به تهدید به تحریم نفتی ارمنستان از سوی ها فاصله گرفته انترناسیونالیستی بلشویک
  18.باغ کشیده بودها در صورت اصرار بر موضوع الحاق قرهآذربایجانی

های ارمنی از این تصمیم راضی نبودند. چه آنکه حزب کمونیست آنچه مشخص است آنست که بلشویک
 ای اعالم کرد.اش را رسماً در بیانیهارمنستان در کمتر از ده روز از اعالم این تصمیم مراتب نارضایتی

عنوان جزوی از خاک آذربایجان اعالم و به« باغقره-خودمختار ناگورنو 19اُبالستِ » 1923سال  نهایتاً در
 .20شوداش نوشته میقوانین برای اداره

                                                           
دانند. ناحیه نگاران دلیل دخالت منفی استالین را مرتبط با تحوالت ناحیه زانگزور در ژوئیۀ همان سال میبرخی از تاریخ 15

ها نیفتاده بود و تالش برای باز کردن راه مذاکره با شورشیان آن ناحیه و دست بلشویک نشین زانگزور در آن زمان بهارمنی
های ترتیب و طبق اذعان بلشویکها در آنجا ادامه داشت. بدین گرا و منشویکگیری قدرت از دست ارامنۀ ملیبازپس

با شورشیان ارمنی زانگزور داشته باشد. توانست نقش مثبتی در مذاکره باغ به ارمنستان میارمنستان وعدۀ الحاق قره
زمان با جلسات ژوئیۀ دفتر قفقاز بود(، دیگر قول ها )که همبااینحال پس از بازپسگیری نواحی زانگزور توسط بلشویک

ها صورت گرفت؛ به همین خاطر برخی نشینی ناگهانی از وعدهباغ به ارمنستان موضوعیتی نداشت و عقبسپردن قره
 اند.دو اتفاق را دلیلی بر اقدام تنبیهی استالین علیه ارامنۀ شورشی برداشت کرده همزمانی این

های تبلیغاتی زیادی کرده تا این فرضیه را القا کند . در یک قرن اخیر، بورژوازی از این مسأله و ابهامات موجود استفاده 16
باغ وجود داشته که از اجرای این الحاق سأله قرهکه گویی نوعی قرارداد محرمانه میان شوروی و کشورهای خارجی بر سر م

لیتوفسک یا عهدنامۀ کارس )میان شوروی و ترکیه( -اند. مثالً آن را مرتبط به عهدنامۀ برستدر لحظات آخر جلوگیری کرده
پوچ بودن  کردند. با فروپاشی شوروی و آشکار شدن تمام اسناد محرمانه،یا قراردادهای خیالی مشابه و محرمانۀ دیگری می

سال از آن ماجراها کوچکترین سندی در ارتباط با زد و بند پنهانی دولت  100تمام این ادعاها ثابت شد. نه فقط بعد از 
های امپریالیستی داشت دولت ترکیه یا دولتباغ هرگز یافت نشد، بلکه اگر چنین سندی وجود میبلشویکی بر سر قره

 باغ در برابر ارمنستان علم کرده بودند. بر سر مالکیت قره« حقوقی»ادعاهای تاکنون آن را بارها به عنوان گواه 
 الکساندر میازنیکوف 17
توان توصیف کرد: گویی که آهارونیان }رهبر ناسیونالیست ارمنی{، گونه میآخرین جلسۀ دفتر قفقاز حزب را این»  18  

ات گرجی{ در آن جلسه حضور داشتند. آذربایجان اعالم تابچیباشوف }ناسیونالیست اسالمگرا{ و چخنکلی }سوسیال دموکر 
 نقل از:«. دهیمها نفت سفید نمیباغ را بخواهد، ما هم به آنکرد که اگر ارمنستان قره

Nationalism and Democracy in Gorbachev's Soviet Union: The Case of Karabagh, Ronald Grigor Suny 
 ر شورویای دواحد تقسیم اداری منطقه 19
المثل باغ بیرون براند. فیها را از قرهاز این پس حکومت آذربایجان با تبعیض و ستم سیستماتیک تالش کرد تا ارمنی 20

ها تعطیل شدند. مخابرۀ باغ طفره رفت. مدارس ارمنی به همراه کلیساهای قرهگذاری در زیرساختحکومت باکو از سرمایه
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های استالینیستی هایی جدی از سیاستباغ هم درست مثل بسیاری دیگر از مناطق، آسیبقره-ناگورنو
اجباری کردهای مقیم ارمنستان به قصد جلب رضایت  سازی اجباری گرفته تا کوچانیدندید، از اشتراکی

 . 1930ترکیه در دهۀ 

 مسائل ملی مناطق تحت اختیار شوروی در دورۀ استالین، تابعی از محاسبات و سیاست خارجیِ 
شوروی بودند و نه در ارتباط با نیازهای اجتماعی این مناطق. یک نمونه از آن  بوروکراسی حاکم بر

از  1950و  1948های هزار آذربایجانی در سه نوبت در فاصلۀ سال 100بیش از  سیاست اخراج اجباری
ستون »برد که در صورت حملۀ ترکیه، اینان به جاسوس و ارمنستان بود، چون استالین ظن آن را می

 ترکیه بدل شوند. « پنجم

باغ به مقامات های ارمنستان و قرههایی از سوی کمونیستباز هم درخواست 70و  60بعدها در دهۀ 
اعتراضاتی  ،آذربایجان داده شد و با اقدامات مدنی ۀزیر سلط باغِ شوروی برای تجدیدنظر در وضعیت قره

باغ صورت گرفت که باز هم نادیده گرفته و سرکوب های قرهبه تبعیض اقتصادی و فرهنگی علیه ارمنی
ً در اواخر دهۀ  ، این )تغییر ساختاری( «پرسترویکا» به دنبال ظهور سیاست 80شد. تا جاییکه نهایتا

 های انفجاری ملی و قومیتی پیش و پس از فروپاشی شوروی بدل گشت.منطقه به اولین محل نزاع

 کشدماشۀ تنازعات ملی را می« پرسترویکا»

 نفس مدعی شده بود که:( با اعتمادبه1987« )پرستروئیکا»گورباچف در کتاب 

ابرابری ملی پایان داده و پیشرفت اقتصادی و معنوی و فرهنگی کلیۀ انقالب و سوسیالیسم به ستم و ن»
است... اگر مسألۀ ملی به طور اصولی حل نشده بود، شوروی هرگز  ها را تضمین کردهملل و ملیت

 «.داشتاش را نمیظرفیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعیِ کنونی

باوری این ادعا اثبات شد، گرچه خودِ او ستی و خوشاما تنها شش ماه بعد از انتشار این سطور، نادر 
، 1980. با آغاز فرایند تجزیۀ شوروی از اواخر دهۀ 21هم عمالً به چیزی که نوشته بود باوری نداشت

تظاهرات سراسر پایتخت ارمنستان را درنوردید: اعتراض بر سر مسائل زیست محیطی، در واکنش به 
خیز ای در یکی از نقاطه زلزلهی تعطیلی تأسیسات انرژی هستهنَشت یکی از تأسیسات شیمیایی، برا

                                                           
ممنوع شد. به همین ترتیب در زمینۀ آموزش عالی و یافتن شغل باغ به خاک قرهی از ایروان های رادیویی و تلویزیونبرنامه

 ها.هایی پیش پای آنان قرار داده شد و نظایر ایندر جمهوری آذربایجان محدودیت
http://www.mountainous-karabakh.org/book_08.html#.X5fGhYgzaUk  

« های قومیهای منفی در حوزۀ تنشگرایش»کنندۀ در پلنوم حزبی به ظهور نگران سخنرانیگورباچف طی  1987ژانویۀ  21
 اشاره کرده بود.« های ناسیونالیستی یا شووینیستیداوریپیش»در اتحاد جماهیر شوروی و اهمیت جلوگیری از صعود 

http://www.mountainous-karabakh.org/book_08.html#.X5fGhYgzaUk
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000499321.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000499321.pdf
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سال بعد از فاجعۀ چرنوبیل( و غیره که همگی در ابتدا از سوی گورباچف نادیده گرفته  2)آن هم تنها 
باغ به ارمنستان بدل گشت که همراهی پارلمان قره-شد و خیلی زود به خواست بازگشت دوبارۀ ناگورنو

ً . اعزام نیروی سرکوب، 22ا خود داشتباغ را نیز بقره باعث تحریک بیشتر معترضان و ایجاد فضای  صرفا
آن « بهانۀ»اعتراضات که « دلیل»به عبارتی مسألۀ ملی در این مقطع نه  ضدیت با نظام شوروی شد.

 بود.

، مقامات حزب کمونیست آذربایجان دست به پاکسازی قومی 23باغبا گسترش جنبش به پایتخت قره
و نهایتاً جنگ  1988های قومی وحشتناک سال اش درگیریزدند که نتیجه« پوگروم»اصطالح ارامنه یا به

 ( بود. 1991تأسیس بعد از انحالل شوروی )میان این دو کشورِ تازه

رسید که ال به طول انجامید. در ابتدا به نظر میآغاز شد، دو س 1992عیار و آشکار که از این جنگ تمام
حتی از نیروهای  و عامی دریغ نکرده بودپیروزی با قوای نظامی آذربایجان باشد که از هیچ توحش و قتل

. اما ورق برگشت. قوای 24ها استفاده کردمجاهد افغانستانی و اسالمگرایان چچنی در جنگ علیه ارمنی
باغ نه فقط توانستند از قلمرو خود دفاع کنند، بلکه ضمن پیشروی قادر قره-نظامی ارمنستان و ناگورنو

چندان کمتر از شدند نواحی بیشتری را به تسخیر درآوردند. اینبار ناسیونالیسم ارمنی، با توحشی نه
 اش، دست به پاکسازی قومی جمعیِت اکثراً آذربایجانی این نواحی زد. همتای آذربایجانی

باغ )سرژ توان در توضیحات یکی از فرماندهان ارمنی قرهکارگیری توحش عریان را میاین عدم منع به
 دید: 1992سرکیسیان( در سال 

ها مردمی هستند که کردند که ارمنیکردند که با ما شوخی دارند؛ فکر میها فکر میآذربایجانی»
ستیم این کلیشه را بشکنیم و این توانتوانند دست روی شهروندان غیرنظامی بلند کنند. اما ما مینمی

 «. همان چیزی است که اتفاق افتاد

 باغ و نواحی اطرافش بیرون رانده شدند.قره-بیش از نیم میلیون آذربایجانی به اجبار از منطقۀ ناگورنو
میلیون نفر از مردم آذربایجان و ارمنستان آواره شده بودند و بنا  1.1، بیش از 1994بِس تا زمان آتش

هزار نفر جان باختند. از آن زمان تاکنون هنوز این درگیری حل  50تا  25های مختلف بین تخمین به
 سر باز کرد. -«جنگ چهارروزه»موسوم به - 2016نشده و پیش از این نیز برای مدت کوتاهی در سال 

                                                           
 این پارلمان رأی به الحاق به ارمنستان داده بود 1988در سال  22
 شهر استپاناکرت  23

24 https://www.leninist.org/1395/01/16/نزاع-ناگورنو-قرهباغ/  

https://www.leninist.org/1395/01/16/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%82%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA/
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و  ترین عناصر مذهبیبنابراین واضح است که بار دیگر همزمان با فروپاشی شوروی، مرتجع
 بدل شوند.های بین دو دولت بورژوایی ارمنستان و آذربایجان رقابت به دنبالچۀناسیونالیستی 

ریزی متمرکز و بوروکراتیک، تغییرات اقتصادی مهمی هم روی با سقوط شوروی و اضمحالل نظام برنامه
ده بودند رو شداد که تنازعات بورژوازی را شدت بخشید. هر دو کشور با رکود اقتصادی شدیدی روبه

آالت صنعتی بود، به )مثالً ارمنستان که زمانی تولیدکنندۀ خودرو و لوازم خانگی و نساجی و ماشین
سازی و و خصوصی« بازار آزاد»های تولیدکنندۀ مس خام و مشروب بِرَندی مبدل شد(. آغاز سیاست

گیری برای قدرت« هانباشت اولی»، در حکم نوعی تأسیسی تازهتاراج منابع عمومی در این کشورها
 های مافیایی در این کشورها بودند.الیگارشی

 کشی دوطرفه تبعیض، ستم قومیتی و  تاریخ نسل

داری تحت تأثیر داری، اینک در دورۀ سرمایهتوضیح دادیم که اختالفات و نزاع مذهبی و قومیتیِ پیشاسرمایه
های عثمانی و روس قرار گرفت که به طور اخص تالقی خود را در منطقۀ قفقاز و ها و ابرقدرترقابت امپراتوری

های حاد قومی در شوروی، گرچه کشتار و نزاع یافت. اما بعد از انقالب اکتبر و هفتاد سال حکومتبالکان می
باغ اصل این منطقه برای بیش از نیم قرن متمادی متوقف شد منتها نتوانست در برخی از مناطق از جمله قره

 ها را مرتفع کند. تبعیض و ستم علیه اقلیت

هیچ »قرار دادند که:  این فرمول را جلوی پای همتایان آذربایجانی خود 1921های ارمنی زمانی در کمونیست
نشین نیز زیر سلطۀ نشین زیر سلطۀ آذربایجان نباشد و به همین نسبت هیچ روستای مسلمانروستای ارمنی

. دیدیم که نه فقط این فرمول پذیرفته نشد، که همچنین از برگزاری هرگونه رفراندوم طفره 25«ارمنستان نباشد
 رفته شد. 

عمیقی باز شد که بار دیگر آتش اختالفات  زخممیالدی  90ی در اوایل دهۀ به این ترتیب بعد از فروپاشی شورو
حاکم های جناحی طبقات استفادۀ رقابتدیرینه و کشتارهای کور قومی و مذهبی را روشن کرد و دستمایۀ سوء

ز اشغال خاک های جهانی قرار داد. به طوریکه بعد اآذربایجان و ارمنستان و ترکیه و روسیه و حتی سایر ابر قدرت
باغ از سوی ارمنستان این بار ستم قبلی معکوس و بر اقلیت آذربایجانی در مناطق اشغالی جدید اعمال قره
 شد. می

                                                           
25  Saparov, Arsène; 2012, Why Autonomy? The Making of Nagorno-Karabakh Autonomous Region 1918–
1925 

 
 نقل از:

Barsegov, Yu. G. (ed.) (2008) Nagornyi Karabakh v mezhdunarodnom prave i mirovoi politike. 
Dokumenty i kommentarii, Vol. 1. (Moscow, ‘Krug’). P635 
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هدف کشتار کور و  نینشیآذر یاز شهرها و روستاها یاری، بس90 ۀباغ در دهجنگ ارمنستان در قره انیدر جر 
در  نیها بود. همچناز آن یکی یلگرفتند که کشتار شهر خواجه ارمنستان قرار انینظام یاز سو یتیقوم یپاکساز

مناطق  یتیجمع بیو مجبور به مهاجرت شدند که ترک متواریباغ قره ۀاز منطق یهزار نفر آذر 780خالل آن جنگ 
بلکه به صفر رسیده، باغ در قره بایجانیآذر تعداد ساکنانامروز نه فقط  کهیطور داد. به رییرا به کل تغ یاشغال

 2001نفر در سال  30(، به کمتر از 1979هزار نفر )در سال  160از  زیخاک ارمنستان ن نِ ینشیآذر تیجمع یحت
 .است دهیرس

های در ادامه خواهیم دید که چرا جنگ اخیر دو دولت آذربایجان و ارمنستان هیچ ارتباطی با رفع ستم برای اقلیت
های نظامی طرفین است، خود مسکونی که در صدر فهرست تاکتیک طرفین ندارد، چه همین که حمله به مناطق

 بهترین گواه این ادعاست.

 گریکرونا، تشدید بحران اقتصادی و نظامی

گیری میلیون نفر جمعیت دارند، با همه 13بحران اقتصادی و اجتماعی هر دو کشور که روی هم رفته تنها 
های آذربایجان و ارمنستان افروزی حکومتجنگکرونا تشدید شده و این خود یک عامل کلیدی در 

 است.

های تحلیل و مشاورۀ امنیت های نظامی ماه ژوئیۀ امسال یکی از گروههمانطور که در جریان کشمکش
ً با هدف انحراف افکار منتقدان »های نظامی بود، درگیری عنوان کرده گزارشیاستراتژیک در  اساسا

زایی نظامی و و نه واقعاً به قصد تشنج« داخلیِ هر دو حکومت نسبت به نحوۀ مدیریت بحران کرونا
ها از ماه سپتامبر به مراتب شدیدتر عیار رخ داده بود. گرچه دور جدید درگیریورود به یک جنگ تمام

شان گذشته بوده، اما هر دو طرف بیم آن را دارند که در صورت گسترش جنگ، تأسیسات انتقال انرژیاز 
. اکنون هم 26آسیب ببیند و این شاید تنها دلیلی باشد که نخواهند جنگ از کنترل خارج و تشدید شود

عمومی از ناتوانی برداری از این وضعیت برای انحراف افکار های هر دو کشور قطعاً در حال بهرهحکومت
 .هستندخصوص در زمینۀ مدیریت بحران کرونا خودشان به

سیاسی شده  ۀبهبود وضع معیشتی مردم وارد صحن ۀ)پاشینیان( که با وعد وزیر فعلی ارمنستاننخست
ناسیونالیستی گره ها، بقای سیاسی خود را به گفتارهای فوقبود، بعد از شکست در تحقق آن وعده

های قبلی و او صراحتاً اعالم کرده بود که دکترین نظامی دولت وزیر دفاعاست. به طوریکه پارسال زده

                                                           
ارمنستان بود « طاوُش»آذربایجان و « تووُز»روزۀ ارمنستان و آذربایجان متمرکز بر نواحی  4درگیری ماه ژوئیۀ امسال،   26

 که هردو بسیار نزدیک به مسیرهای اصلی حمل و نقل و انرژی بودند.

https://www.pgitl.com/blog/pgi-insight-armenia-azerbijan-july-2020/
https://www.pgitl.com/blog/pgi-insight-armenia-azerbijan-july-2020/
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/10/19/what-is-behind-the-nagorno-karabakh-flare-up/
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/10/19/what-is-behind-the-nagorno-karabakh-flare-up/
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عوض « های جدیدجنگ)های( جدید برای سرزمین»ت را با سیاس« زمین در برابر صلح»سیاسِت 
 .27استکرده

حکومت ارمنستان اوایل ماه مه بازگشایی اقتصاد و بازگشت به کار را اعالم کرد و اکنون با نرخ باالی 
های هزار موردِ ابتال که جزء باالترین نرخ 50مورد فوتی از  959روست )مرگ و میر ناشی از کرونا روبه

درصد باشد. طبق  6زند که رشد اقتصادی تا پایان سال منفی انک مرکزی تخمین میآسیا است(. ب
گیری شان به خاطر همهوضع مالی اند که، بیش از نیمی از مردم ارمنستان گفتهنظرسنجی بانک جهانی

 اند.اند که شغل یا درآمد خود را از دست دادهکرونا بدتر شده و نزدیک به یک سوم هم گفته

هزار موردِ ابتال به کرونا را ثبت کرده، برعکِس ارمنستان  40مرگ از  585در مقابل آذربایجان که تاکنون 
های جهانی نفت بحران اقتصادی این قوط قیمتخیز است و درست به همین خاطر، سیک کشور نفت

درصد تولید ناخالص  40تر کرده. در شرایط که فروش نفت و گاز تقریباً کشورِ شدیداً استبدادی را عمیق
دهد، درآمد حاصل از صادرات نفت در نیمۀ نخست درصدِ درآمدهای صادراتی را تشکیل می 81داخلی و 

 4شود که رشد اقتصادی امسال نیز منفی بینی میافت و پیشدرصد کاهش ی 30سال میالدی کنونی 
با ارمنستان  2016مدتی بود که سال درآمد نزاع کوتاههای نفت پیشدرصد باشد. همین کاهش قیمت

 رخ داد.

اند. امسال بودجۀ نظامی های نظامی خود را افزایش دادهتوجهی هزینههر دو کشور به طور قابل
 ً میلیون دالر افزایش یافت )معادل  630میلیارد دالر و در ارمنستان به حدود  2.2 آذربایجان به تقریبا

 درصد تولید ناخالص داخلی هر کدام(. 5با تقریباً 

 جنگ نیابتی روسیه و ترکیه

این منطقه را به چشم  که ای است. روسیههای منطقهباغ صحنۀ یک جنگ نیابتی بین قدرتقره-ناگورنو
های دو کشور توازن ایجاد کند و هر دو را کنار حکومت میانتالش کرده ، 28بیندحیاط خلوت خود می
دلیل نیست که روسیه به طور فعاالنه مشغول فروش سالح به طرفین این نزاع و خود داشته باشد. بی

ای خرید سالح دارد. در مقابل ارمنستان خاصه آذربایجان بوده که به دلیل درآمد نفتی امکان بیشتری بر 
 های نظامی در خاک این کشور.با روسیه پیمان دفاعی مشترک دارد و روسیه هم پایگاه

                                                           
 

گیری رابطۀ بیرون آمد، از زمان قدرت« انقالب مخملی»پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان که دو سال پیش از دل  28
 ای با روسیه داشته است.وستانهد

https://www.worldbank.org/en/country/armenia/publication/armenia-citizens-perceptions-on-covid-19-pandemic
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باغ را داد، بخشاً به این خاطر است که اینکه روسیه پیشنهاد میزبانی مذاکره و حل و فصل مناقشۀ قره
قفقاز دارد؛ روسیه خود با یک بحران اقتصادی جدی و نه توانی برای مدیریت یک جنگ تازه در  نه عالقه

دست به گریبان است، موج دوم کرونا به سرعت در حال پیشروی است، موج اعتراضات و اعتصابات 
اخیر بالروس به چالشی در برابر نفوذ روسیه بدل شده و غیره. در عین حال اما روسیه نگران نفوذ 

ترکیه بتواند ائتالفش را با آذربایجان نیرومندتر کند و در عوض رشد ترکیه در منطقه نیز است. اگر روبه
ی «دولت دوست»روسیه نفوذش را در بالروس از دست بدهد، در این صورت روسیه عمالً دیگر هیچ 

در مرزهای غربی و جنوب غربی خود )از لیتوانی گرفته تا بالروس و اوکراین تا گرجستان و آذربایجان( 
 نخواهد داشت.

ای که سال ن فروپاشی شوروی، رابطۀ ترکیه با روسیه همیشه به شکل کجدار و مریز بوده؛ رابطهاز زما
های روسیه به دنبال سرنگونی جت روسیه در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه و به دنبال آن تحریم 2015

 علیه ترکیه، تیره و تار شده بود.

یکدیگر دست دوستی بدهند، اما در حوزۀ روسیه و ترکیه هرچند که حاضرند در مقابل آمریکا به 
المثل در زمین سوریه، روسیه حامی خاورمیانه منافعی کامالً در تقابل با هم دارند؛ به طوری که فی

دهد که چرا رژیم رژیم بشار اسد بوده و در عوض ترکیه پشتیبان اپوزیسیوِن اسد. همین توضیح می
نظامیان اسالمگرای سوری برای تقویت نظامیان از بین شبه جذب نیرواردوغان مشغول یارگیری و 

نظامیان شود که حکومت ارمنستان در حال استفاده از شبهآذربایجان است و از طرِف باکو هم ادعا می
 کُرد پ.ک.ک.

کند. از گیری کرونا با مشکالت اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم میرژیم ترکیه هم به دنبال همه
درصد سقوط داشته؛ بیکاری و تورم دورقمی  150تاکنون ارزش لیرۀ ترکیه در برابر دالر  2016سال 
گذاری داران خارجی در حال فرار از سرمایهاند. رتبۀ اعتباری ترکیه کاهش یافته و بنابراین سرمایهشده

و دامن مشغول تشدید سرکوب داخلی  رژیم ترکیه در کشور هستند. بنابراین در پاسخ به این وضعیت
های است، به طوری که برخی چهره« پرستانهمیهن»و فضای « طلبی خارجیتوسعه»زدن به سیاست 

زنند. اما در واقع در پس این حرف می« یک ملت و دو دولت»از  حکومت در اشاره به آذربایجان
 بحران عمیق اقتصادی نهفته است. وجود دارد که در تریگرایی، دالیل عمیقملی

 قابت بر سر نفت و گازفاکتور ر 

داری است. آذربایجان های مختلف سرمایهقفقاز به خاطر منابع نفتی و گازی خود، زمین رقابت قدرت
در این میان نه فقط پل ارتباطی میان آسیا و اروپا، بلکه یک مسیر تجاری و انرژی کلیدی است که 

میلیارد دالر در اقتصاد  10کا بیش از کند. تا امروز آمریآمریکا و آسیای میانه را به هم متصل می

https://www.middleeasteye.net/news/azerbaijan-armenia-turkey-syrians-recruiting-guard-facilities
https://www.middleeasteye.net/news/azerbaijan-armenia-turkey-syrians-recruiting-guard-facilities
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 8( هم بیش از FAZSO« )جانیصندوق نفتی دولت آذربا»کرده و در عوض  گذاریسرمایهآذربایجان 
های درآمد ثابت، سهام و امالک و مستغالت( میلیارد دالر در بازارهای آمریکا )از جمله صندوق

بریتیشن »گذاری داشته است. به عالوه بخش اعظم تولید نفت و گاز آذربایجان توسط شرکت سرمایه
بنابراین به جز روسیه و ترکیه، اتحادیۀ اروپا گیرد که به بریتانیا و آمریکا تعلق دارد. انجام می« پترولیوم

 و آمریکا هم دو بازیگر اصلی با منافع مهم در این منطقه هستند.

گاز خود را از « پروژۀ توسعۀ خط لولۀ قفقاز جنوبی»حکومت آذربایجان قصد دارد که در چهارچوب 
آذربایجان آغاز و با عبور از دریای خزر به بازارهای اروپا صادر کند. این خط لوله در حال حاضر از 

 رسد.گرجستان به ترکیه می

 

عنوان اسپانسر این پروژه قصد دارد که به صادرکنندۀ اصلی نفت و گاز به اتحادیۀ اروپا بدل ترکیه به
شود؛ در حالی که از منظر روسیه، ترکیه یک رقیب بالقوۀ صادرات گاز به اروپا است که باید مهار بشود. 

فع استراتژیک ترکیه در تقویت موقعیت خود در آذربایجان است تا بعدتر بتواند از موضع بنابراین منا
درصد کاهش یافت و صادرات  62، واردات گاز ترکیه از روسیه 2020تر با روسیه مذاکره کند. ماه مه قوی

 به این سو رسید. 1990گاز روسیه به ترکیه به کمترین میزان از دهۀ 

https://www.azerbaycan24.com/en/minister-us-invested-10-billion-in-azerbaijan-while-investment-by-our-country-in-us-exceeded-8-billion/
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گردد می« اش در نظام جهانیجایگاه شایسته»اردوغان به دنبال  کالمم ترکیه به باغ هدر تحوالت قره
های یونان و اسرائیل های نفتی اکتشافی اخیر در شرق مدیترانه، با حکومتاکنون هم بر سر میدانو هم

 و مصر درگیری دارد. 

و ارمنستان و هم حضور در این میان جمهوری اسالمی هم به خاطر مرز مشترک با دو کشور آذربایجان 
گری برای های ملی ارمنی و آذری در خاک خود، نگران اوضاع است. بنابراین ضمن آنکه از میانجیاقلیت
رستد فرا به ارمنستان می های حامل سالحکامیونزند، از یک طرف پشت پرده بس فوری دم میآتش

شناسد! تا سر حد آنکه چهار تن از ائمۀ ارضی آذربایجان را به رسمیت میو از طرف دیگر حق تمامیت
ای بیانیههای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان، با صدور فقیه در استان جمعه و نمایندگان ولی

 کنند.باغ دفاع جمهوری آذربایجان بر قره« قانونی و شرعی»از حق  کمشتر 

ترین متحد گیرد که مهمطنز ماجرا اینجاست که جمهوری اسالمی در حالی جانب آذربایجان را می
درصد نفت اسرائیل از  40اقتصادی و سیاسی حکومت آذربایجان، اسرائیل است؛ به طوری که حدود 

فروشد. همچنین اسرائیل در فاصلۀ د و در عوض به این کشور سالح میشوآذربایجان تأمین می
 .29میلیون دالر سالح به باکو فروخته است 825، نزدیک به 2019و  2006های سال

طوریکه ه هایی میان آذربایجان و اسرائیل وجود دارد، بسیاسی نیز همکاری ۀعالوه بر این در حوز
 است. کرده خودشمتهم به همکاری امنیتی با اسرائیل علیه جمهوری اسالمی بارها آذربایجان را 

 یافتهخأل چپ انقالبی سازمان

دار پر شده و اخبار ها، صفحات مجازی از فیک نیوز و اتهامات و اطالعات نادرست و جهتبا آغاز درگیری
های یابند. در شرایطی که مارکسیستها به دنیای خارج راه میرسمی هم بعد از عبور از  فیلتر حکومت

ت منسجمی بسازند، نه اند تشکیالای هم نتوانستهانقالبی نه فقط در سطح ملی که فراملی و منطقه
رو هستیم، که بدتر از آن حتی در صورت طبقاتی مارکسیستی روبه-های سیاسیبا خأل تحلیل تنها

نیروهای پراکنده وجود ندارد.   اینگری عملیِ گیری اصولی هم مجال و امکان چندانی برای دخالتموضع
 است.« بحران رهبری انقالبی»این ترجمۀ سادۀ 

شنویم، صدای در خاک ارمنستان می« چپ»اصطالح ها صدایی که از یک جریان بهدر این شرایط تن
ای بعد از تعارفات و حزب کمونیست ارمنستان است که مانند اسالف استالینیست خود، در بیانیه

« نیروهای مسلح»و « حمایت کامل از حق استقالل»برای « کلیۀ نیروهای مترقی و میهنی»درخواست از 
اندازد و رسماً از او خود رو می« متحد اصولی»عنوان به« پرزیدنت پوتین»راست به ن، یک)!( ارمنستا

                                                           
 المللی استکهلممؤسسۀ تحقیقات صلح بینطبق گزارش  29

https://www.youtube.com/watch?v=k1Nz30TAeE4
https://www.bbc.com/persian/iran-54342771
https://www.bbc.com/persian/iran-54342771
https://atalayar.com/en/content/israels-game-azerbaijan-arms-sales-and-reports-iran
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تر استفاده کند تا این منازعۀ دیرینه هرچه سریع« اشالمللینفوذ و اعتبار بین»کند که از درخواست می
 «!یک بار و برای همیشه پایان داده شود»

داری و نقش مخرب استالینیسم که خود ریشه در سرمایه ایبه این ترتیب این حزب برای حل مناقشه
 داری!های سرمایهچسبد و هم به دولتدارد، همچنان هم به استالینیسم می

در ارتباط با « جوان چپ آذربایجان»ای با امضای در غیاب تشکیالت قوی انقالبی، در عوض اخیراً بیانیه
های نظامیِ اشاعۀ تبلیغات ناسیونالیستی و هزینه باغ منتشر شد که نویسندگانش به درستیجنگ قره
و « معنیبی»کنند؛ با بسیج و اعزام جوانان کشور به جنگ های طرفین جنگ را محکوم میحکومت

ما جوانان آذربایجانی و »گویند که کنند. میمخالفت می« گسترش نفرت میان مردم دو کشور»
ه را به دست خود بگیریم ... و نه حضراتی که هدفی جز ارمنستانی هستیم که باید حل این نزاع دیرین

های سیاسی از پایین برای همکاری و گفتگوهای صلح حیاتی ندارند... احیای ابتکارعمل انباشت سرمایه
و غیره. قطعاً در این فضای مسموم ناسیونالیستی و جوّ سرکوب و بازداشت فعاالن ضد جنگ، « 30است

احترام متقابل و رویکرد »ت کرد. اما نویسندگان در انتها صرفاً به ضرورت باید این صدای سوم را تقوی
کنند، بدون آنکه مسیر تحقق این ضرورت را روشن کنند یا مکانیزم بسنده می« جویانه و تعاونصلح

عملی برای سازماندهی و تحقق آن ارائه داده یا درگیرش شده باشند. در حالیکه برای مقابله با 
و ناسیونالیسم و برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و مطالبات دمکراتیک، هم نیاز به یک افروزی جنگ
انداز و برنامۀ سیاسی عملی روشن است و هم نیاز به بازوهای سازمانی و انسانی برای اجرای آن. چشم

 سفانه خالی است. أها متچیزی که حضورش در این دست بیانیه

 موضع مارکسیستی

داری نیست که استثنا در اصول مارکسیستی در قبال یک استثنا در عصر کنونی سرمایهباغ تحوالت قره
، یک جنگ 31اش بوده باشدهایی را بطلبد. این جنگ، فارغ از آنکه کدام طرف آغازکنندهچنین درگیری

و نه های امپریالیست «میانجی»قطعاً باید متوقف شود، اما نه با اتکا به مداخلۀ  ؛تماماً ارتجاعی است
ها سی ساِل تمام دلیل ساده که تمامی این داری مرتجع منطقه. به اینهای سرمایهدولت« وساطت»با 

شان خود بخشی ها با مداخالت خارجیاند و به عبارت بهتر تمامی این دولتعاجز از حل مناقشه بوده

                                                           
  طکانال سرخ. متن کامل ترجمه بیانیه در  30
اصطالح ها فهرستی از اقدامات بهسپتامبر یعنی درست سه روز قبل از آغاز درگیری 24وزیر خارجۀ آذربایجان،   31

سازی فضا برای داد مشغول آمادهمنتشر کرد که همین نشان میبه این سو  2018آمیز حکومت ارمنستان از سال تحریک
 آغاز حمالت نظامی هستند.

https://bit.ly/33jugOb


 

 
16 

 www.Leninist.org گرایش بلشویک لنینیستهای ایران  

 

قات اینان، همانقدر شکننده حل آن. هرگونه توافق صلح آتی از مجرای توافاند و نه راهبوده از بحران
 های اروپایی.گری قدرتبا واسطه 1994 خواهد بود که توافق صلحِ 

داری منطقه و جهان های سرمایههای جنگ را زد. ریشۀ جنگ، رقابت دولتبرای توقف جنگ، باید ریشه
های کشهای نفوذ سیاسی است که خود را به شکل تنازعات نظامی و کشمبر سر انرژی و ایجاد حوزه

از جمله -ها و ذخایر طبیعی دهد. پس هیچ راهی نیست جز آنکه ثروتمذهبی بروز می-قومی
از انحصار طبقات حاکم بازپس گرفته شوند، تحت مالکیت عمومی  -خصوص منابع نفتی و گازیبه

ه ریزی شوند. واضح است کدربیایند و سپس به نفع اکثریت مردمان منطقه به شکل دمکراتیک برنامه
آیند. چون بقایشان در گروی چنبره زدن بر این منابع طبقات حاکم با هرچه کنار بیایند، با این یکی نمی

 شان است. و حفظ مالکیت خصوصی

ارتباط عنوان جنگی بیبنابراین اصل اساسی کماکان برای ما اینست که جنِگ میان طبقات حاکم را به
جامعه، باید به جنگ داخلی علیه آنان بدل کرد. این یعنی های واقعی اکثریت به منافع و خواسته

 های دوسوی جنگ.ایستادن در جبهۀ سوم و مستقل از دولت

هایی هستند که در قدرتند. شود که دشمن، هماندر شرایط جنگی، این حقیقت ساده فراموش می
خاصم در این بحران نفع و متهای ذیاقتصادی و زدوبندهای پشت پردۀ دولت-پس باید منافع سیاسی

 ها افشا کرد. الی خطوط رصد کرد و مقابل چشم تودهساعته و از البه 24را 

ها نشوند. اینجا به توِپ باالییدمباید سربازان طرفین نبرد را به تمرّد و سرپیچی دعوت کرد تا گوشت
ترناسیونالیستی بهترین آژیتاتورهای ضدجنگ نیاز است که مسلط به خطوط برنامۀ سوسیالیستی و ان

 باشند.

ها، هرچند الزم اما به تنهایی ها، بهترین آژیتاسیونها و بیانیهبرای مقابله با جنگ ولی بهترین تحلیل 
ها را به بسیج فعال کارگراِن هر دو کشور در یک جنبش ضدجنگ اند. در عوض باید تمام اینناکافی

ن خود همزمان نیازمند سازماندهی تظاهرات و های دفاعی گره زد. اینیرومند و سازماندهی کمیته
خصوص از دل روسیه و ترکیه و فراتر از آن نیز است و همینطور درگیر اعتصاب و همبستگی فعاالنه به

 مقیم سایر کشورها در این جنبش ضدجنگ.  کردن مهاجران آذری و ارمنیِ 

هزار نفر باشد، باید دفاع  150از تنها  شان کمترباغ، ولو آنکه جمعیتاز حق دمکراتیک اولیۀ ساکنان قره
باغ است و نه کرد. تصمیم به الحاق به ارمنستان یا تشکیل دولت خودمختار بر عهدۀ خودِ ساکنان قره

 آنکه از باال برایشان تصمیم گرفته شود. 
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در کدام به خودیِ خود و مادام که منتها از پیش هم باید روشن کنیم که نه جدایی و نه الحاق هیچ
حلی برای پایان این مصایب و تضمیمی برای جلوگیری کنند، راهداری حرکت میهمان چهارچوب سرمایه

 های آتی نیستند.از درگیری

و مرزهای ملت -باغ بار دیگر حصار کهنه و منسوخ دولتقره-دور جدید تنازعات خونین در ناگورنو
 کند. را به ما یادآوری میمصنوعی 

ناپذیر است. مسألۀ محوری کماکان این است سألۀ ملی، از مسألۀ طبقاتی جداییحل دمکراتیک مراه
شود. تا اقتصاد به دست چه کسانی و به نفع چه کسانی سازماندهی می در صورت الحاق یا جدایی، که

داری و تمام عوارضش همچون فقر و بیکاری و کمیابی به جای خود باقی است، زمانی که اقتصاد سرمایه
ها نژادپرستانه هم از سوی طبقات حاکم پیش روی توده های جعلی ارتجاعی و ناسیونالیستی و«حلراه»

 قرار خواهد گرفت و این سیکل معیوب ادامه خواهد یافت. 

شده از منابع منطقه، ریزیبرداری دمکراتیک و برنامهنیافتگی و بهرهحل مسألۀ ملی، جهش از توسعه
در قفقاز است. منتها این بار حرکت به  32ون سوسیالیستی دواطلبانهدر گروی حرکت به سوی فدراسی

اندوزی ای باید همراه باشد با تجربههای منطقهسوی انقالب سوسیالیستی و تشکیل چنین فدراسیون
گیری از خطاهای تاریخی، نظیر تجربۀ از شکست سنگین و گزاف انقالب سوسیالیستی روسیه و درس

 باغ. قره

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1918گردد. سال ای تاریخی دارد که به روزهای بعد از پیروزی انقالب روسیه بازمیایجاد چنین فدراسیونی سابقهایدۀ   32
های ملی ماه بیشتر عمر نکرد و با فروپاشی آن دولت یکتشکیل شد که البته « جمهوری فدراتیو دمکراتیک ماوراء قفقاز»

جمهوری »با تشکیل  1922ها در سال این جنگ ؛د با یکدیگر شدندقفقاز درگیر جنگ بر سر مرزهای سرزمینی خو ۀمنطق
اما این جمهوری متشکل از ارمنستان و آذربایجان و گرجستان متوقف شدند. « شورایی فدراتیو سوسیالیستی ماوراء قفقاز

 منحل گشت.  1936سال  نیز در
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