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 چکیده  
های وقت  بین دولت 1921اکتبر    13/  1300مهر    24قرارداد مهم قارص که در تاریخ  

به واگذاری   منجر  امضا رسید،  به  و گرجستان  ارمنستان، آذربایجان  ترکیه، شوروی، 
های زیادی جهت حفظ نخجوان انجام  آذربایجان شد. ارامنه تالش نخجوان به جمهوری 

به دلیل داشتن رقبای نیرومندی چون شوروی و ترکیه  های آنها  همه کوشش  دادند، اما
ناکام ماند. در نتیجه پیمان قارص نه تنها واحد سیاسی جدیدی را پهنه قفقاز ایجاد کرد، 

موجب شکل نیز  ژئوپلتیک  منظر  از  در  بلکه  سیاسی جدیدی  شمال  گیری جغرافیای 
چگونه    یغرب که  دهد  نشان  تا  است  آن  پژوهش  اصلی  هدف  شد.  توالی  ایران 

  ریتأث گیری واحد سیاسی نخجوان در شکل یجنگ جهانهای آغازین رویدادهای سال
  گذاشته است. روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر روش تاریخی و به شیوه توصیفی 

یافتهـ   پایه  بر  داده تحلیلی  و  کتابخانه ها  این    براساس  ای است.های  پژوهش،  موضوع 
بر تحوالت سیاسی نخجوان از    یریتأثچه    اول  جهانی  شود؛ جنگپرسش مطرح می

منافع مشترک    دهدی مهای پژوهش نشان  داد باتوم تا قرارداد قارص داشت؟ یافتهارقر
که هر دو کشور در ضعف سیاسی و نظامی   نیباوجودادولت نوپای شوروی و ترکیه  

واگذاری   برای نفوذ در قفقاز جنوبی با  اما بودند،  اول  یجنگ جهانناشی از پیامدهای  
 های نفوذ بعدی را برای خود فراهم کردند.نخجوان به جمهوری آذربایجان زمینه

  جهانی   جنگ  آذربایجان،ایران، ارمنستان، نخجوان، ترکیه، جمهوری  : ید یواژگان کل
 اول، قرارداد قارص.
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 مقدمه
تحت سرپرستی    « جمهوری خودمختار نخجوان»ای است که اکنون  نخجوان و شرور منطقه

می  نامیده  آذربایجان  منطقهشود.  جمهوری  بدو  سیاسی  حوزه  یک  در  امروز  که  ام  نهای 
با    مرزهمدر حاشیه شمال ساحل ارس و    یضلعسهبه شکلی  جمهوری خودمختار نخجوان  

ارمنستان    ازنظرنخجوان  است.    جوارهمایران   به  شمال  از  و  ایران  به  جنوب  از  جغرافیایی 
است.   کوه محدود  از  تعدادی  به  شرق  و  شرقی  جنوب  در  آن  منتهی  مرز  آتشفشانی  های 

کیلومتر مربع گستردگی دارد و شمار باشندگان کنونی آن    5000شود. این منطقه حدود  می
نفر برآورد شده  ه  400 جغرافیای تاریخی نخجوان و    .(Hakobyan, 2020: 10است )زار 

منطقه    یطورکلبه این  دارد.  ارس  ایران در شمال رود  با  نیز  مشترکی  تاریخ  قفقاز جنوبی، 
ق. بخشی از خانات ایران 1243  /م1828زمانی در پهنه اران و گاه شروان قرار داشت و تا سال  

م، این پهنه که ساکنانی از اقوام گوناگون مانند  1828چای در سال  بود. پس از قرارداد ترکمن 
ترک ایرانی و کُرد داشت، از خاک ایران جدا شد. پس از این تاریخ تا جنگ    ارمنی، ایرانی،

م، نخجوان در اختیار روسیه تزاری  1917جهانی نخست و انقالب بلشویکی در مسکو در سال  
 بود.

ستیزی  های پارسیبا فقدان تحرک سیاسی و نظامی ایران و کاستن از نفوذ ایران و سیاست
دار تحوالت این منطقه شدند. از این تاریخ با  ها میدانم، عثمانی  1828روسیه تزاری، از سال  

تازههای عثمانیمداخله تعلق    مسئله م،  1918پای آذربایجان در سال  ها و تشکیل جمهوری 
آذربایجان،   بعدها جمهوری  و  عثمانی  روسیه،  یعنی  اصلی  بازیگر  سه  از  یکی  به  نخجوان 

ن، موضوع ترکیب جمعیت ارمنی، ترک و یا ایرانی  تر شد. از عوامل مهم این بحراپیچیده
جایی رسید که در قرارداد قارص  آن بود که در دو سده گذشته با تغییراتی همراه شد. کار به 

های سوسیالیستی  م، دولت سوسیالیستی روسیه، عثمانی و نمایندگان جمهوری1921مورخ  
گیری واحد ی رقم زدند که بر شکلکار جدیدی را در مرزهای قفقاز جنوبونوپای قفقاز، ساز

 بود. رگذاری تأث سیاسی نخجوان هم  
و بسته نخجوان    یضلعسهوضعیت سیاسی و جغرافیای منطقه    کنندهمشخصپیمان قارص  

قره به  ارس  رود  باختری  گذرگاه  در  را  ایران  مرزهای  از  بخشی  استراتژیک و  )نقاط  سو 
نخست تشکیل    جنگ جهانیانی( در پایان  ایران، روسیه شوروی، ترکیه عثم  گانهسهمرزهای  

ای  دهد. پهنهای که اکنون مرز مشترک با ایران، ترکیه، ارمنستان را تشکیل میدهد، منطقهمی
کیلومتری محل اتصال جمهوری خودمختاری نخجوان به    12که در یک باریکه کوچک  
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بلن  و  تاریخی  ارمنستان  به  ایران  تاریخی  مرزهای  های آرارات  دیترکیه و محل جدا شدن 
 .کوچک و بزرگ در شُرور است

هدف از نگارش مقاله پیش روی، بررسی وضعیت نخجوان در شمال ارس و مشخص  
شکل به  منتهی  رویدادهای  سیر  مهم  کردن  پیمان  امضای  تا  نخجوان  سیاسی  واحد  گیری 

جمهوری   خودمختار  منطقه  ماندگاری  و  امنیت  ضامن  تاکنون  که  پیمانی  است.  قارص 
انقالب در فوریه  نخجوا از آغاز  بوده است. پس  ، دولت موقت روسیه  1917ن آذربایجان 

های فدراتیو دمکرات قفقاز  اداره کمیته ویژه قفقاز جنوبی را برعهده گرفت. آنگاه جمهوری 
نخجوان بخشی از جمهوری فدراتیو دمکراتیک ماورای   1917جنوبی شکل گرفتند. از سال 

شد.   مه    حکومت   نکهی ازاپس قفقاز  ماه  در  تنش   1918تزاری  شد،  در  منحل  قومی  های 
سیونیک کنونی در ارمنستان( و کازاک دوباره به اوج  زنگزور )باغ و  نخجوان، ناگورنو قره
ها و سپس  عثمانی  1918های کوتاه مدت شکل گرفتند و در ماه ژوئن  خود رسید. حکومت

های قدرت میان  اشغال و جابجاییها به قلمرو روسیه یورش بردند. پس از دو سال  انگلیسی
م، به جمهوری سوسیالیستی شوروی پیوست.  1921اکتبر    16ها و انگلیس، نخجوان در  عثمانی

 ,Kalaintzisشد )رسماً بخشی از جمهوری سوسیالیستی آذربایجان    1924فوریه    9سپس در  

با آن بدست  8 :2015 نیز مرز زمینی  )(. از این پس ترکیه   (. Aliprandi, 2016: 30آورد 
های  ترکیه پس از ارتباط زمینی با نخجوان در حقیقت برنده اصلی مناقشه نخجوان بین دولت

های بعدی این کشور را با توجه به این  نفوذ و مداخله   های زمینهزیرا  ؛  بوده است  ی قفقاز جنوب
 همسایگی فراهم کرد.

 پیشینه پژوهش 
ویژه تحوالت سیاسی ـ  قفقاز جنوبی بهدرباره رویدادهای جنگ جهانی اول و نتایج آن در  

نخجوان شد منابع ایرانی محدود، اندک و   خودمختارنظامی که منتهی به تشکیل جمهوری  
پایانی حکومت    هایسالزمان با این رویدادها در  گاه و با سکوت همراه بوده است. ایران هم

اقاجار و دوره احمدشاه تنها نظاره منابع کمی در  گر حوادث بود و اساساً نقشی  یفا نکرد. 
دسترس بوده است و یا برای پژوهشگر ایرانی چندان اهمیتی نداشته است که به آن بپردازد.  

بندی واحدهای نوظهور  از مذاکرات و معاهدات بر سر مرزبندی و شکل  کیچی ه ایران در  
و   ارس  و   ژهیوبهشمال  بزرگ  نداشت. کشورهای  و دخالتی  نخجوان سهم  منطقه عمومی 

نخجوان طرف مشورت قرار    مسئله  ژهیوبههای جدید سیاسی  وچک منطقه برای مرزبندیک
مناقشه    ویژهای بهالمللی و منطقهایران نیز توانایی ورود به مناقشات بین . از سوی دیگر  ندنگرفت 
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بنابراین اسناد دولتی در این زمینه بسیار محدود است. اسناد و مدارک  ؛ نداشت قفقاز جنوبی 
ای باشد. نخست  تواند روشنگر برخی وقایع منطقهایران تنها در دو مقطع تاریخی می  دولتی
شکلجنگ  و  روسیه  و  ایران  دیگری  های  است.  تزاری  حکومت  دل  در  نخجوان  گیری 

جنگ جهانی  پس از    هایسالهای نوپا با یکدیگر در  بازتاب مناقشه و اختالفات جمهوری
از شهرهای گنجه، تفلیس، ایروان و باکو به تهران ارسال  است که نمایندگی سیاسی ایران    اول

اند. از سوی دیگر اسناد و مدارک روابط سیاسی ایران با عثمانی در روزهای پایانی و کرده
کنسولگری ایران در استامبول نیز درباره کشتارها و    های گزارشپس از جنگ و    هایسال

درباره    کهیدرحال ن عثمانی اهمیت دارد،  ها و ترکاهای شرق آناتولی میان ارمنیدرگیری
 ایم.با کمبود منابع آرشیوی مواجهه یموردبررسموضوع 

  هایگزارش  ه یبر پاتا    کوشیده است پژوهش حاضر با توجه به محدودیت منابع ایرانی،  
جنگ جهانی اول بر نخجوان و همچنین پیمان قارص بر خودمختاری این پهنه    تأثیرموجود، 

فارسی،   به زبان  تنها کتاب  میان  این  قرار دهند. در  پژوهش  »را مورد  تاریخ سیاسی  کتاب 
راد است.  (« به قلم جمشیدی1991-1828ها )کیبلشوتا سقوط    ها روسنخجوان: از چیرگی  

د که منابع  ندر این اثر کمتر از منابع ایرانی استفاده کرده و اذعان دار نگارندگان از همین رو
ایرانی درباره این موضوع بسیار محدود است. در منابع ایرانی که در این پژوهش مطالعه شده  

ختصر به تاریخ منطقه نخجوان« اشاره  هوسپیان با عنوان »نگاهی متوان به مقاله شاهن  است می
 باغداساریان هم گزارش کوتاهی به زبان فارسی درباره تاریخچه نخجوان دارد.کرد. ادیک 
آینده   ازآنجاکه حتی  و  دارد  اهمیت  بسیار  ایران  از  جدایی  از  پس  نخجوان  تحوالت 

نگران مرزی  مناقشات  ادامه  با  واحد  این  داردسیاسی  است، ضرورت  تاریخ    کننده شده  تا 
تر شود. با توجه به چنین ضرورتی است که نگارندگان  کامل ترمتنوعگیری آن با منابع  شکل

هایی که به  ها و پژوهش پژوهش حاضر، افزون بر اندک منابع فارسی، با استفاده از گزارش
مند شده است. ادیک زبان انگلیسی منتشر شده است، مراجعه و در این پژوهش از آنها بهره

هرابیان کتاب مهمی به زبان ارمنی درباره تحوالت سیاسی نخجوان دارد که در پژوهش  ظ
 حاضر از آن استفاده شده است. 

توان به  اند، می ای ارائه دادهارزنده  هایگزارشمنابع ارمنی که در این زمینه    ترینمهماز  
م ارمنستان«، گاراپت  منابع زیر اشاره کرد؛ جورج بونوتیان در کتابی بنام »تاریخ مختصر مرد

«، گایانه مخموریان در کتاب  1639چیچکیان در کتاب »تغییرات سرزمینی ارمنستان از تاریخ  
(«، آلیک قریبیان در اثر  1920-1918نخجوان )  نینشیارمن های مرتبط با مناطق  »مجموعه نامه

پریکیان  («، آرمینه ای1920-1918اقتصادی و سیاسی در قفقاز جنوبی )  -»وضعیت اجتماعی
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»گام اثر  در  در  هاکوپیان  گریگور  نخجوان«،  اشغال  برای  ترکیه  نظامی  و  دیپلماتیک  های 
ای و اهمیت استراتژیک نخجوان«، نیکالی هوهانسیان در اثر  کتاب »پیدایی مناقشات منطقه

گرایان در باغ و راه آزادی و استقالل«، تیگران مارتیروسیان در اثر »مانیفست ملی»مسئله قره
«، آرا پاپیان هم در اثر خود با عنوان »پاداش سرزمینی  1980تا    1940قفقاز جنوبی از دهه  

 ترکیه«.   -وودرو ویلسون در مرزهای ارمنستان
پژوهش   نخجوان  زمینه  در  که  نیز  آذربایجانی  نویسندگان  آثار  دادهاز  انجام  اند،  هایی 
بریمی »سیاست خارجی  نام  با  احمدوف  افغان  کتاب  به  آذربایجان  توان  در جمهوری  تانیا 

آن بر جغرافیای    تأثیرنورانا علیوا در کتاب »ادعاهای ارمنستان بر نخجوان و    («،1918-1920)
با   مرزی  مناقشات  و  ارمنستان  نخست  »جمهوری  کتاب  در  امرانلی  کماال  منطقه«،  تاریخی 

هوری  آذربایجان«، علیار عظیموف در کتاب »جمهوری خودمختار نخجوان در درون جم
مرکزی   کمیته  قفقاز  دفتر  »چگونه  اثر  در  لی  حسن  جمیل  درباره    هاکیبلشوآذربایجان«، 

)قره کردند  مذاکره  موضوع    (« 1923-1920باغ  به  نیز  گلتکین  بورجو  ترکیه  نویسنده  و 
نخجوان پرداخته است. وی در کتاب خود با نام »بازگشایی راه بسته نخجوان، دروازه شرق«  

قرارداد »ای با نام  پردازد. علی ساتان هم مقالهارمنستان و ترکیه بر سر نخجوان میبه منازعه  
 سور و ارمنیان« دارد. 

پرداخته نخجوان  تاریخ  مطالعه  به  که  اروپایی  نویسندگان  میاز  امانوئل اند،  به  توان 
جوان را از  الپیراندی ایتالیایی یاد کرد. او در کتاب خود با نام »داستان نخجوان« تاریخچه نخ 

نگاه یک نویسنده اروپایی نوشته است. الکساندر بالیسرری کنفرانس باتوم را بررسی کرده  
است و چمپین پیل به همراه گروهی از نویسندگان اروپایی نیز در اثر خود با نام »از جنگ  

های مهمی دارد. کاپیستو لوری نیز در  اقتصادی تا صلح اقتصادی« به موضوع نخجوان اشاره
نخجوان اشاره کرده است.   مسئله(« به 1920-1918تاب »مداخله بریتانیا در جنوب روسیه )ک

ملی   اهمیت موضوع   رانیامتاسفانه در آرشیو  با وجود  دیپلماسی  اسناد و  و همچنین مرکز 
شود.  ای درباره موضوع مورد بررسی دیده نمی نخجوان برای ایران، سند مهم و قابل توجه

  ؛ وهای داخلی کشور بوده استع درگیرهای داخلی ایران و گرفتاری علت اصلی این موضو
المللی برای ایران به جهت این که در شرایط ضعف به سر  که بازیگران عرصه بیندیگر این 

نبودهمی قائل  جایگاهی  اقبال  رون یازااند.  برد،  از  گزارش  یک  سند  جز  ماکوئی  السلطنه 
با   ارتباط  در  ایران  آرشیو  در  پژوهش دیگری  وجود  با  است.  نشده  دیده  های  موضوع 

ارزشمندی که درباره نخجوان به زبان انگلیسی صورت گرفته است، اما تاکنون به صورت  
نخجوان از   جنگ جهانی اول بر تحوالت سیاسی  تأثیرجدی و مستقل در بین آثار یاد شده  
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ه درباره نخجوان  های انجام شد( موضوع اصلی پژهش1921-1918قرارداد باتوم تا قارص )
شود تا با استفاده از منابعی که درباره این موضوع وجود دارند،  نبوده است. در نتیجه تالش می 

تحوالت سیاسی نخجوان که منجر به الحاق آن به جمهوری آذربایجان بین دو قرارداد باتوم  
 و قارص شده است، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. 

 بر سرنوشت نخجوان آن  تأثیرقرارداد باتوم و 
 م  1918جون    4قرارداد باتوم میان امپراطوری عثمانی، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در  

در کنفرانسی در شهر باتومی    م  1918ماه مه    11امضا شد. مذاکرات بسیار گسترده بود و از  
است کردند و همچنین درخو  خواستندیمها، الکساندروپل و ایچمیادزین را  آغاز شد. عثمانی

قارص به باکو    تا باکو کشیده شود. هدف آن بود که  ازآنجاآهن میان قارص تا جلفا و  که راه
این خواسته   البته  ها سرانجام در  شد. عثمانی متوجه گذرگاه نخجوان می   قاًی دق متصل شود. 

پیش از آنکه هیئت عثمانی    م1918دسامبر    13مذاکرات نخجوان را از آن خود کردند. در  
پرسد: یوسف کمال از مصطفی کمال می  تیئه مسکو شود، رئیس    یسوبهآماده حرکت  

روس بود:  »اگر  چنین  پاسخ  کنم؟«  چکار  من  کنند؟  اصرار  نخجوان  تصاحب  سر  بر  ها 
بسپر و هر کاری که می  »نخجوان دروازه ترکیه توانی برای تحقق آن  است. این را بخاطر 

دهنده اهمیت نخجوان در جغرافیای  (. این موضوع نشانHasanli, 2011: 161)  « انجام بده
 ها بوده است. ژئوپلتیک قفقاز برای عثمانی

حمالت خود را آغاز کرد تا مناطق جدیدی را در قرارداد    ازآنپس امپراطوری عثمانی  
ها را  خ. ارتش عثمانی مقاومت ارمنی1297تیر    28/م 1918جوالی    20وم بدست آورد. در  بات

این    م.1918اگوست    15در نخجوان شکست و پرچم عثمانی در نخجوان برافراشته شد. در  
سپتامبر همان   14خوانده شد. در    1ها رسماً اشغال شد و بیانیه سلطان محمد وحیدالدینسرزمین 

برا منطقه گرفته شدسال تصمیمی  این  محلی  اداره  این Hasanli, Ibid: 161)  ی  پایه  بر   .)
تصمیم، استان باتومی شامل شهرهای قارص، اردهان، باتومی و مناطق همجوار شد. نخجوان  
نیز ضمیمه مرزهای عثمانی بر پایه قرارداد باتوم گردید. بدین ترتیب نخجوان در استان باتومی  

 قارص شد.قرار گرفت و بخشی از ناحیه 
ها مرزهای خود را تا نخجوان گسترش  در مناقشه بر سر مرزهای جنوبی قفقاز، عثمانی
قارص ـ جلفا را نیز بدست خود    آهن راهدادند و خود را به مرز ایران رساندند. آنگاه محور  

  ها تا باکو گرفتند. در آن هنگام نیروهای بریتانیایی در شمال ایران مستقر شده بودند. عثمانی
 

 ( سی و ششمین و آخرین پادشاه امپراطوری عثمانی بود. 1926-1861. محمد ششم یا وحیدالدین محمد )1
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 1918اکتبر    24همه چیز را به ناگهان تغییر داد و در    1هم پیشروی کردند ولی پیمان مندروس
ها  نیروهای عثمانی از همه مناطقی که در پیمان باتوم بدست آورده بودند پس نشستند. عثمانی

با ائتالف    2بس و پیمان دیگری را بنام مندروس قرارداد آتش   م1918اکتبر    30بدین ترتیب در  
  هایگیریجهتدر    یمؤثر(. این قرارداد نقش  Balistreri, 2021: 82کردند )اروپایی امضا  

 . پیش رو در عرصه داخلی و خارجی داشت  هایسالسیاسی ترکیه نوین طی 

 جمهوری ارس و مسئله نخجوان 
با پایان جنگ جهانی    زمانهم  و  م1917پس از فروپاشی روسیه تزاری و پیروزی انقالب اکتبر  

اعالم استقالل کرد و منطقه نخجوان را بخشی از خاک    م1918نخست ارمنستان در ماه مه  
(. این ادعا بر پایه تشکیل خانات ایروان در دوره صفویه به  83:  1387  ،خود دانست )هوسپیان

تقسیم همه  در  زیرا  بود،  سو  ایروان  بندی این  استان  از  بخشی  شرور  و  نخجوان  بود  ها 
چای ادامه داشت و در دوره  د ترکمنبندی تا قراردا(. این تقسیم237:  1396  ،آراکلیانس )

می نیز  نخجوان  شامل  ایروان  استان  نیز  )تزارها  میان  Imranli, 2012: 22شد  این  در   .)
ترک ایرانی را    یاهال  خواهی خود و رویکرد تورانیستی،ها با توجه به نیات گسترشعثمانی

نخجوان، منطقه  اوضاع  و  کرده  خونینی    وارد  تحریک  )مناقشه   ,Abrahamyanشد 

2017:102) . 
عثمانی  زمان  همین  کمک  در  با  و  داشتند  نگه  نخجوان  در  را  کوچکی  نیروهای  ها 

پایهمساواتی را  ارس  جمهوری  )گذاری  ها  رادکردند  هدف 195:  1377  ،جمشیدی   .)
ها آن بود تا این منطقه را به جمهوری آذربایجان الحاق کرده و در نهایت  ها و عثمانیمساواتی
با  عثمانی  این  ها  در  شوند.  همسایه  آذربایجان  نخجوان    ها سالجمهوری  جمعیتی  ترکیب 

باشندگان ارمنی ـ مسیحی بود. آمارها   بیشتر از 3تغییراتی کرده و شمار ایرانیان ترک مسلمان 

 
1

پایه   ی هاو دولت  ی عثمان  نیب  خ1297آبان    7/م1918اکتبر    30که در   Mondros قرارداد مندروس  بر 
ها  ترک   1299مرداد    1920/29اوت    10روز  ، سرانجام  دیرس  انیبه پا  عمالً  ی عثمان  یامضا شد، امپراطور  ی ائتالف 

 ( 399  :1364 دوالندلن،کردند ) ی پوشچشمهای عربی از تمامی سرزمین
2. Mudros reconciliation. 

اند. آنها از دوره سلجوقیان و بتدریج از های شمال ارس و منطقه نخجوان و شرور اصالتاً ایرانی بوده. ترک 3
کردند ها که والیت ایروان و گاه نخجوان را برعهده داشتند در این منطقه زندگی می ها و خانبیگلربیگی زمان  

و بخشی از ملیت ایرانی بودند. در آن تاریخ هویتی بنام هویت جمهوری آذربایجان وجود خارجی نداشت، 
ها در تالش  ها و مساواتی بعدها عثمانی اما  ؛  و مناطق اطراف آن ساکن بودند  به نام شروان، اران  یاپهنه بلکه در  

عملی دولت وقت قاجار، هویت جدیدی را برای مردمان این منطقه درست بودند که با توجه به کوتاهی و بی 
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درصد از    40های ساکن در نخجوان  دهد که تا جنگ جهانی نخست، شماره ارمنی نشان می
بوده   )کل  زمینه  ( Abrahamyan, 2017:104است  این  در  عثمانی  خزنده  سیاست  البته   .
توانستند نقش    نخجوانو مسلمان    زبانترک  یتی جمع بوده و بعدها بر پایه کثرت    ثمربخش 

 مهمی در تحوالت سیاسی و دیپلماسی انجام دهند. 
اعالم کردند تا مانع   1918ترک را در سوم نوامبر ـنشانده ارسها جمهوری دستعثمانی 

شدن با جمهوری آذربایجان را    مرزهمالحاق آن به ارمنستان شوند و از سوی دیگر زمینه  
خان نخجوانسکی جمهوری ارس را در نخجوان    یجعفرقل  . م1918فراهم کنند. در دسامبر  

ها به ارمنستان واگذار شده بود( اعالم کرد.  یسی وسیله انگل )بخشی از استان ایروان وقت که به
های ترکی کردن و تغییر زبان و فرهنگ را  جمهوری کوتاه و زودگذر ارس بالفاصله طرح

م. ادامه یافت تا  1919ترک تا مارس  ـبرای تشکیل جمهوری ارس  . عملیاتدرآوردبه اجرا  
 (. Aliyeva, 2020: 150کنند )ها دوباره نخجوان را تصرف اجازه ندهد ارمنی 
در نخجوان، دولت ارمنستان نیروهای خود را به منطقه فرستاد    هاترکهای  با وجود تالش

. نبردی آغاز شد که مشهور به جنگ ارس است. تا ماه  درآوردتا نخجوان را به کنترل خود  
، ارمنستان منطقه نخجوان را بدست گرفت. با سقوط جمهوری ارس، نبرد با  1919جون سال  

وهای ارتش آذربایجان ادامه یافت و این جنگ تا پایان جوالی همان سال ادامه داشت.  نیر
ها  سرانجام نیروهای ارمنی مجبور شدند که شهر نخجوان را تخلیه کنند. خشونت میان ارمنی

روستای ارمنی   45هزار ارمنی و ویران شدن  10ها باال گرفت و منجر به کشته شدن و آذری
 (. New World Encyclophediaشد )

سال   اوایل  در  که  جوان  م1919بریتانیا  جمهوری  بود  کرده  تصرف  را  نخجوان   .
از کشور  ـارس را بخشی  بریتانیا، نخجوان و شرور  برابر،  نشناخت. در  به رسمیت  ترک را 

شناخت رسمیت  به  ارس؛  ارمنستان  جمهوری  ژوئن  ـبنابراین،  در  فروپاشید.  ، 1919ترک 
نداشناک کمک  با  کردند.  ها  اشغال  را  نخجوان  بریتانیا  نخجوان  ازآنپس یروهای  در   ،

تشکیالت جدیدی در شکل فرمانداری نظامی تحت قیمومیت انگلیس به وجود آمد و یک  
نشینی نیروهای  از عقب  ریاست حکومت نخجوان را به عهده گرفت، اما پس   1عضو داشناک 

 
وجود کنند تا بتوانند با تحریک آنها زمینه مداخله و توسعه ارضی و باز کردن کریدور نخجوان و زنگالن را به

 (. 11و  10: 1386 رضا،شود )ه جمهوری نوپای آذربایجان ها همسایآورند تا عثمانی 
شد. آنها نقش اساسی    یگذارهیپادر تفلیس    م1890داشناکسیوتیون یا فدراسیون انقالبی ارمنستان که در  .  1

سال   در  ارمنستان  نخست  جمهوری  تأسیس  سال    1918در  در  حاکم  حزب  این  بدست    1920داشتند. 
 شوروی سقوط کرد.   یهاستیکمون
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 (. Azimov2017,2-3راند )ها را عقب بریتانیا، کمیته ملی نخجوان، نیروهای نظامی داشناک

 2و سور 1سرنوشت نخجوان در قرارداد مدروس 
در   مدروس  مهم  متعددی    م 1920آگوست    10پیمان  بسیار  مواد  مهم  پیمان  این  امضا شد. 

کوچکی از این پیمان  درباره شرایط ترک جنگ با عثمانی کمالیستی داشت. بخش بسیار  
  ی هان یسرزممربوط به تعیین تکلیف موقعیت نخجوان بود. در ماده چهاردهم پیمان به مسئله  

در   مرج  و  است که در خصوص هرج  تأکید شده  و  اشاره شده  ارمنی،    6ارمنستان  استان 
  ها را به اشغال دارند که هر یک از این بخش نیروهای ائتالف این حق را بر خود مفروض می

(. منظور از این بند، همان مناطق شرقی آناتولی و  Maurice, 1943: 85-88درآورند )خود  
بود ترابوزان  تا وان و  از نخجوان گرفته  باختری  از آن، عثمانی؛  ارمنستان  بیکار  اما پس  ها 

 آغاز نمودند.  این مناطق بریابی ننشستند و حمالت شدیدی در این مناطق با هدف دست
از   مناطق سازمان  ن تریمهمیکی  در  که  اردهان 3باتومی، آخالکلکی  هایی  آرتوین4،   ،5 ،

نخجوان ایجاد شد، »سازمان شورای ملی« بود    و  8، ساری کامیش7، قارص، کاقیزمان6اولتو 
 م 1919ژانویه   17ای در شد. در نتیجه آن کنگره یگذارنامکه به نام »شورای اسالم قارص« 

موقت ملی در جنوب غرب قفقاز تأسیس شد. نخست نیروهای بریتانیا  تشکیل گردید و دولت  
اما با مداخله  ؛  به رسمیت شناختند  1919فوریه    13که وارد قارص شده بودند این شورا را در  

گارگانف بنام  ارمنی  محلی  منصوبان  از  به 9یکی  بریتانیا  نیروهای  و  ماند  ناکام  طرح  این   ،
در   قفقاز،  موقت جنوب غرب  ملی  و سپس   1919آوریل    19مجلس دولت  بردند  یورش 

ارمنی به این   ینظامشبهنیروهای  ن ی ازاپس اعضای این دولت را به جزیره مالت تبعید کردند. 
 :Satan, 2021گرفت )ار  مناطق یورش برده و این مناطق به مدت کوتاهی در اختیار آنها قر

35) . 
بردند    سپتامبر همان سال به ارمنستان یورش  12ها در  یک ماه پس از قرارداد سور، عثمانی

به ارمنستان در شرق ترکیه واگذار کرده بود را اشغال  و سرزمین  هایی را که قرارداد سور 

 
1. Mudros. 
2. Sevres. 
3. Akhalkalaki. 
4. Ardahan 
5. Artvin. 
6. Oltu. 
7. Kagizman. 
8. Sarikamish. 
9. Garganov 
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با ژنرال هادی    1در شهر سور   1920آگوست    10قرارداد سور که در    89ماده    کردند. بر پایه
العاده و وزیر مختار ترکیه عثمانی  فرستاده فوق  4بی ، رشاد هالیس 3بی ، سناتور رضا توفیق2پاشا

که موضوع   کنندیمهای متعهد، موافقت  امضا شد، ترکیه و ارمنستان و سایر طرف   5در بِرن
مرز تعیین شده میان ترکیه و ارمنستان در والیات ارزروم، ترابوزان، وان و بیتلیس را به داوری  

تسلیم    جمهورس ی رئ )امریکا  وودرو  (Papian, 2011: 2-3کنند  کمیته  گزارش  پایه  بر   .
ویلسون برای تعیین حدود مرزهای ترکیه و ارمنستان، طرفین باید هر تصمیمی و نیز هرگونه  

به دریا و   ارمنستان  کردن هر بخش از    یرنظامی غ شرطی را که ممکن است برای دسترسی 
پیشنهاد شود را   این  Papian, 2011)  رندیبپذخاک ترکیه در مجاورت مرز مذکور  البته   .)

به دنبال پذیرش آن باشند. در نتیجه سرسختانه در مقابل    هاترکموضوع پیشنهادی نبود که  
تیجه قرارداد سور هرگز به تأیید دولت انقالبی مصطفی کمال نرسید  ن  در   آن مقاومت کردند.

و اجرایی نشد. در این پیمان وضعیت نخجوان در داخل ارمنستان بزرگ به رسمیت شناخته  
هزار   75و ترابوزان را نیز به ارمنستان دادند و یکباره    7ارض روم  6شد. ایاالت وان، بیتلیس

شد ارمنستان  کشور  وسعت  امروزی    کیلومتر  ترکیه  شرق  در  باختری  ارمنستان  شامل  که 
های بلشویک و ترکیه به  شد. ترکیه سور را نپذیرفت و سه ماه بعد از قرارداد سور، روسمی

ارمنستان حمله کردند. در برابر این حمالت، ارمنستان تنها ماند و قدرت مقاومت در برابر 
پذیرفت. سرانجام در    8یعنی الکساندروپل   آنها را نداشت و شروط ترکیه را در قرارداد بعدی

های بلشویک در همان  م. ارمنستان این قرارداد را امضا کرد و سپس با روس1920دسامیر    2
این قرارداد نقش مهمی در سنگینی وزنه در   (.Chichekian, 1967: 67) دی رس روز به توافق 

ها با فشارهای  . در حقیقت روسر ارمنستان بودبشرق و نخجوان به نفع ترکیه در برا  ارمنستان 
 را در منطقه فراهم کردند. هاترکها زمینه برتری  خود بر ارمنی

 سرنوشت نخجوان در قرارداد الکساندروپل 
عثمانی »گیومری« بین جمهوری ارمنستان  ـترکی  هایگزارشقرارداد الکساندروپل یا بنا بر  

امضا شد و مقدمه قرارداد  م.  1920دسامبر    3و مجلس اعالی ملی ترکیه عثمانی در آنکارا در  

 
1. Sevres. 

 سور بود. بارخفت( فرمانده عثمانی که امضا کننده قرارداد مشهور 1932-1861. محمت هادی پاشا )2
3. Riza Tavfik Bey. 
4. General Reshad Halis Bey. 
5. Bern 
6. Bitlis. 
7. Erzurum. 
8. Alexandropol Treaty. 
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ارمنستان    مسئلهگونه مناسبی به  قارص بود. مصطفی کمال بعدها گفت که قرارداد قارص به
این  برای  داد.  تالش پایان  همه  خدکه  برای  گذشته  جهان  های  اقتصادی  منافع  به  مت 

 (. Fleet, 2018: 144-145بود )داری و نه در خدمت منافع واقعی ارمنستان سرمایه
شرور  راه  پیمان  این  شاه  ـ  در  به  میان  نخجوان  آزاد  ترانزیت  راه  جلفا،  و  تختی 

گیومری  معاهده    درباره  1ترکیه شناخته شد. پژوهشگر ترکیه الف. آتنور ـارمنستانـباکوـایران
می آن  در  شده  تعیین  مرزهای  ارمنیو  به  ترکیه  بوسیله  صلح  پیشنهاد  از  »پس  ها،  نویسد: 

در   ارمنستان  و  ترکیه  نمایندگان  میان  صلح  شد.   25گفتگوهای  آغاز  گیومری  در  نوامبر 
 24دسامبر و در همان روز و همان شب تا روز سوم تا ساعت    2مذاکرات میان دو سو در  

 (. Aliyeva, 2020: 151) « ارداد گیومری بسته شدادامه یافت و قر

مرزها و وضعیت نخجوان    2قرارداد، مربوط به نخجوان بود. بر پایه ماده    18و    12،  2ماده  
کوه شد:  تعیین  زیر  شرح  کوکو به  کاماسور کوه  ،2های  روستای  3های  کوه   ،

تگاه آرارات، رود ارس،  ، ایس7سرای ، چشمه6، کوه گومورلو 5، رود آرپا4سایات ـگوردگوالخ
سوی کوچک، در داخل حکومت نخجوان  تختی، شرور، جنوب نوارگذر قرهنخجوان، شاه

است و ارمنستان حق دخالت در مناطق نامبرده را ندارد و حکومت محلی، زیر نظر ترکیه  
 تأسیس خواهد شد. 

ماده   می  12در  متعهد  ترکیه  دولت  که  است  راهآمده  امنیت  که  گذر  شود  میان  های 
شرور شاهـ  ارمنستان،  جلفانخجوان  و  مرزهای  ـایرانـتختی  محدوده  کند.  تأمین  را  ماکو 

و مناطق    10در موافقتنامه گیومری و در نتیجه ودی بزرگ  9آرازدایان  و  8نخجوان بجز دولی 
تر از همه  ، و مهم 12، گامارلی11هستند، مانند اولوحانی   هاترککه مناطق تاریخی   اطراف آن

مرز در »دولی« است. ارمنستان در   باختریشوند. شمال تعیین می 1920خود نخجوان تا سال 
شود که زیر  نخجوان حق دخالت ندارد و نظام اداره نخجوان تأسیس می ی پرسهمهامور پسا  

 . ( :Aliyeva, 2020 150بود )نظر ترکیه خواهد 

 
1. A. Atnur. 
2. Kuku. 
3. Kamasor. 
4. Gurdgulag village–Sayat Mountain. 
5. Arpa River. 
6.Gomurlu mountain. 
7. Saray spring–8071. 
8.Develi. 
9. Arazdayan. 
10. the Great Vedi 
11. Uluhanli. 
12. Gamarly. 
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آذربایجان مشخص    براساس پیمان الکساندروپل مرزهای جمهوری نخجوان زیر کنترل
نمی  نخجوان  و  همسایهشده  حکومت  هیچ  به  بنابر  توانست  ارمنستان  گردد.  واگذار  ای 

منطقه شرور   از  به جمهوری نخجوان واگذار    یپوشچشمدرخواست ترکیه  کرده و آن را 
متقابل    طور بهکرد. این بدان معنی بود که ارمنستان در این مسیر از تماس مستقیم با ایران و  

  )باغداساریان،  گرفتشد. این تماس تا قبل از آن از راه پل شاه تختی صورت میم میمحرو
(. ترکیه با قطع مسیر شرور بین ایران و ارمنستان با این اقدام بستر محدود نمودن 104:  2016

های داخلی فرصت اقدام و فراهم کرد. ایران نیز به جهت درگیری  ش یازپش یباین کشور را  
 ترکیه در برابر ارمنستان را نیز دارا نبود.   می تصم   اعتراض نسبت به

 های ارمنستان برای انضمام نخجوان در کنفرانس صلح پاریسآخرین کوشش
براساس قرارداد الکساندروپل مناطق قارص و اردهانِ ارمنستان به عثمانی و بر پایه ماده سوم 

  عنوانبهقرارداد، منطقه نخجوان    14قرارداد، منطقه زنگزور به ارمنستان واگذار شد و در ماده  
منطقه خودمختار تحت سرپرستی عثمانی قرار گرفت. این شرط تا زمانی بود که این منطقه  

 (. Chichekian,1967: 67دهد ) اند حق تعیین سرنوشت پیدا کند و خودمختاری تشکیل  بتو
نشین عثمانی در  های ارمنیها را در کسب سرزمین های ارمنیاین قرارداد هم نتوانست آرمان

 پایان جنگ جهانی نخست تحقق بخشد.
لمللی موضوع اهای بین نخست و کنفرانس  جنگ جهانیارامنه ارمنستان همواره در هنگام  

تشکیل کشور ارمنستان و تعیین قلمرو خاکی از پهنه خاوری اران، شروان و تالش تا دریای  
پاریسسیاه را مطرح می بار دیگر نگاه  1919در    1کردند. کنفرانس صلح  م. تشکیل شد و 

ارامنه را به خود جلب کرد تا در این کنفرانس ادعاهای سرزمینی خود را مطرح کنند. این  
ارمنیادعا تاریخی  مناطق  از  بزرگی  بخش  بود که  عثمانی  متوجه دولت  را  ها عمدتاً  نشین 

نخست مردمان این سرزمین در شرق آناتولی متحمل کشتار    جنگ جهانی داد و در  تشکیل می
اما در زمان  ؛  درپی قرار گرفته بودند. موضوع ارمنستان پیش از کنفرانس مطرح شده بودپی

اریس، دولت مستقل ارمنستان یادداشتی به کنفرانس در ورسای  برگزاری کنفرانس صلح پ
ای در پی نداشت. در نتیجه موضوع اشغال قارص،  ارائه داد که نتیجه  م1919فوریه    26در  

نخجوان    م1919ماه مه    20تا    12منطقه نخجوان با کمک فرمانده عالی بریتانیا اشغال شد و در  
ژنرال افتاد.  انگلیسی  نیروهای  ارمنی    2دوی  دست  غیر  اهالی  از  بریتانیا  نیروهای  فرمانده 

 
1. Paris Peace Conference. 
2. Devi. 
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میناسیان وزیر اس.   1919نخجوان خواست که حاکمیت ارمنستان را بپذیرند. در سوم ماه مه  
آن   پیرامون  و  نخجوان  فرماندار  را  وارشامیان  پتروس  گورگ  ارمنستان،  جمهوری  کشور 

ادا  (Makhmourian, 2016:183گمارد ترتیبات  این  اما  زیرا در اقدامی  ؛  ری موقتی بود(. 
از   از نخجوان خارج کرد. پس  نیروهای خود را  و  تغییر داد  بریتانیا سیاست خود را  دیگر 

وسیله ترکیه و مأموران آذربایجانی  نشینی نیروهای بریتانیا، جمعیت مسلمان منطقه که بهعقب
آگوست   تا  بودند  شده  شورش  م1919تشویق  اسلسله  علیه  پیوسته  وجود  های  به  رمنستان 

  1نفره کنفرانس صلح پاریس، کلنل هاسکل  5آوردند. این وقایع در شرایطی بود که شورای 
کمیسر عالی برای ارمنستان را گماردند تا به ایروان فرستاده شود و مناطق مورد ادعا را بررسی  

با جمهوری  ای را  کلنل هاسکل پس از رایزنی محلی، موافقتنامه  م1919آگوست    29کند. در  
باشد. این وضعیت تا پیمان »سور«    طرفیبآذربایجان امضا کرد که منطقه نخجوان منطقه  

باقیماند و بعد هم در پیمان قارص سرنوشتش تغییر کرد. از نگاه ساماندهی سرزمینی و تصویر 
در شرق    باغقرهژئوپلتیکی و سیاسی منطقه، تعیین تکلیف مناطق زنگزور در شرق نخجوان،  

 (. Chichekian,1967: 60-61) بود  ترکنندهجی گو شمال شرق زنگزور، بسیار پیچیده و 

پیوسته   پهنه  این  نخجوان،  درباره  و تصمیم کلنل هاسکل  باتوم  قرارداد  امضای  از  پس 
میدان جنگ و درگیری خونین بود. از نگاه کنفرانس صلح پاریس، دولت ارمنستان به دالیل  

زیرا در آن زمان چاره دیگری ؛ م. با روسیه بست1920آوریل  20امنیتی پیمان دوستی را در 
به رسمیت  ن برابر، دولت سوسیالیستی شوروی پذیرفت که استقالل ارمنستان را  داشت. در 

ها به این  اما روس؛  بشناسد و کمک کند تا ارمنستان بعدها مشکالتش را با عثمانی حل کند
نگذاشتند احترام  با روس؛  قرارداد  ارمنستان  از  فوراً پس  قرارداد مشابهی را  ها  زیرا عثمانی 

نمود. اولویت را روس  منعقد  بهآشکارا  دادند که عمدتاً  به طرح عثمانی  های  دلیل طرحها 
ها (. این اقدام روسChichekian, Ibid: 62بود )ها برای آینده منطقه  استراتژیک بلشویک

 های ترکیه نوین در منطقه قفقاز داشت. در دخالت یمؤثرنقش 

 پرسی خودمختاریجمهوری سوسیالیستی نخجوان و همه
و فعالیت با  سرخ  جود  ارتش  نخجوان،  و  باختری  ارمنستان  در  عثمانی  نظامی  مستمر  های 

نیمه سال   یورش و تصرف نخجوان،    ن ی ازاپس نخجوان را اشغال کند.    م1920توانست در 
ارتش سرخ، جمهوری   و  ایجاد شد  ایران  باختری  و شمال  ارمنستان  میان  بسته  منطقه  یک 

در همین زمان بیانیه استقالل آذربایجان شوروی در سال    سوسیالیستی نخجوان را اعالم کرد.

 
1.Colonel Haskell. 
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م. نیروهای ارمنی که برای  1920جوالی    28اعالم شد. پس از ورود ارتش سرخ در    1920
این آخرین حضور نیروهای    و  دفاع از ارامنه در نخجوان بودند، این منطقه را ترک کردند

 (. 25-22 :2015 ،نظامی ارمنی در نخجوان بود )اپریکیان
با توجه به کوشش ارمنستان برای انضمام نخجوان، موضوع جمهوری خودمختار دوباره  

  ها ترکدر نخجوان بافت جمعیتی به نفع    م1921گیری گذاشته شد. در اوایل  روی میز تصمیم
این   و گرسنگی  و کشتار  دلیل جنگ  به  نخجوان  ارامنه ساکن  از  بسیاری  بود.  تغییر کرده 

پرسی  پرسی انجام شد و در پی برگزاری همهبودند. در این هنگام همه  مناطق را رها کرده
»ترک« شده بودند، اعالم نمودند تا به جمهوری آذربایجان    باًیتقربیشتر جمعیت این منطقه که  

این   از  مشتاقانه  ترکیه  ولی    حلراهبپیوندند.  در    90حمایت کرد.  ماندن  به  مردم  از  درصد 
  م 1921آذربایجان و تأسیس جمهوری خودمختار در ژانویه  جمهوری سوسیالیستی شوروی  

پرسی کاماًل به سود آذربایجان بود، زیرا در  (. شرایط همهAzimov, 2017: 4-5دادند )رأی  
شدن روستاها و کلیساهای  های شرور و نخجوان و ویران نتیجه جنگ و کشتارها و فرار ارمنی 

کاماًل تغییر کرده بود. ارمنستان در شرایط    م1920تا    1914  هایسالآنها ترکیب جمعیتی میان  
پرسی که  پرسی تن دهد. همهای نداشت تا به این همهها چارهناتوانی و وابستگی به بلشویک

داخلی فرصت    یهایری رگد از پیش سرانجام آن روشن بود. متاسفانه دولت ایران نیز به دلیل  
اقبال   به  دولت  است،  موجود  ملی  آرشیو  در  که  سندی  در  نداشت،  را  نخجوان  در  داخله 

تا   است  داده  دستور  ماکوئی  بابالسلطنه  ارمنی   در  بین  کند  تالش  نخجوان  و  موضوع  ها 
در این سند تالشی جهت    .( 293165سند  ش   آرشیو ملی، شود )مسلمانانِ نخجوان صلح ایجاد  

ای  مردم نخجوان برای الحاق به ایران با توجه به شرایط ناپایدار شوروی، اشاره  جه تو جلب
 نشده است.

 بیانیه کمیته انقالب جمهوری آذربایجان در واگذاری نخجوان به ارمنستان 
ارمنستان در    کهیهنگام باکوی   م1920نوامبر    30رژیم شوروی در  اوضاع در  تشکیل شد 

های جمهوری نوپای آذربایجان شادمانه  کرد. در ابتدا بلشویک  سوسیالیستی شده کمی تغییر
ها بودند. شدن رفقای خود در ایروان، موافق واگذار نمودن نخجوان به ارمنی  از سوسیالیستی 

باغ  ای بسیار مهم به ناگورنو قره، کمیته انقالبی آذربایجان در اقدامی برادرانه در بیانیهازآنپس 
 ناپذیر ارمنستان اعالم کرد. خجوان را بخش جداییحق خودمختاری داد و ن
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دسامبر   یکم  ارمنستان،  هم  م1920در  شوروی  سوسیالیستی  جمهوری  تأسیس  با  زمان 
نریمانوف  بیانیه  1نریمان  باکو  سوسیالستی  مرکزی  کمیته  طرف رئیس  از  را  ای 

، هیچ خونریزی  های حاکم بر باکو بدین شرح منتشر کرد: »از این تاریخ به بعدسوسیالیست
میان آذربایجان و ارمنستان نخواهد بود. آنها برای سدهبر سر مسائل مورد مناقشه ها  مرزی 

بوده  یکدیگر  نخجوان بخش جداییهمسایه  و  زنگزور  مناطق  ارمنستان  اند.  ناپذیر سرزمین 
  «مند خواهند شد باغ کوهستانی از فرصت حق تعیین سرنوشت بهرهاست و طبقه دهقانان قره

(Libaridian, 1988: 107-108.) 
باغ بخشی از خاک ارمنستان است. متن  ای صادر کرد که ناگورنو قرهارمنستان نیز بیانیه 

فرمان دولت ارمنستان هم در جراید ارمنی و هم آذربایجانی منتشر شد. بر پایه موازین حقوق  
باغ و نخجوان به ارمنستان  هالملل این آخرین اقدام قانونی در موضوع واگذاری ناگورنو قر بین 

هرچند دولت شوروی  (.  Martirosyan, 2020: 2بود )در هنگام رژیم کمونیستی آذربایجان  
 ها بر این منطقه را نداشت. تمایلی برای تسلط ارمنی 

 تغییر تصمیم واگذاری نخجوان به ارمنستان 
  4ها در این دوره، در  ملیتپس از بیانیه نریمان نریمانوف، استالین کمیسر مردمی در امور  

باغ به ارمنستان خبر داد. از سوی دیگر در  در روزنامه پراودا از واگذاری قره  م1920دسامبر  
تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه دفتر قفقاز، درباره واگذاری    1920ژوئن    3

ارمنستان   نفع  به  مسئله  به حل  این تصمیم  ارمنستان گرفته شد.  به  اما  ؛  کمک کردنخجوان 
دفتر قفقاز، تصمیم نهایی دیگری را برای این دو منطقه گرفت.    م1921جوالی    5در    ازآنپس 
به آذربایجان واگذار نمودقره به این منطقه خودمختاری اعطا    باغ را  کرد  و در همان حال 

(Martirosyan, 2020: 5)  دست در  تصمیم  این  ناگهانی  تغییر  درباره  رسمی  گزارشی   .
نشاننیس ماجرا  اما شواهد  فشار  ت،  نتیجه  در  دوم  تصمیم  دفتر    یررسمی غدهنده  بر  استالین 

 (. Martirosyan, Ibid: 131است )مرکزی جهت اتخاذ چنین تصمیمی 

خواستند ترکیه را آرام کنند  زیرا آنها می ؛  ها بوداین تصمیم انعکاسی از نگرانی بلشویک
کوشیدند ایش با ارمنستان بزرگ تثبیت کند و میترسیدند که ترکیه وضعش را در مرزهو می

رسید  که جمعیت مسلمان منطقه را که زیر سلطه روسیه شوروی بودند، آرام کنند. به نظر می
انقالب اکتبر    نظرازنقطهکه آذربایجان با جمعیت زیاد و منابع نفتی بسیارش، بیشتر از ارمنستان  

که پولیت  است که پس از این  شدهگفته(.  Martirosyan, Ibid: 5کمونیستی اهمیت داشت )

 
1. Nariman Narimanov. 
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پیوستن قره  م1921بورو قفقاز جنوبی در جوالی   برای  به  به ارمنستان رأی داد. استالین  باغ 
رضایت ترکیه با این تصمیم مخالفت کرد. استالین معتقد بود که ما باید برای برقراری آشتی  

باغ با آذربایجان، ترکیه را راضی  ادی قرهها و مسلمانان، و برقراری ارتباط اقتصمیان ارمنی
 (. در نتیجه این رویه را در برابر نخجوان هم پیش گرفت. Martirosyan, Ibid: 7) میکن 

  بدست باغ را ها کنترل قرهها موافقت کردند که بلشویکارمنی م1921در آگوست سال 
قره بهگیرند. در مدت کنترل  بلشویکباغ  ارمنوسیله  به  آنها  دادند که قرهیها،  باغ، ها قول 

گذاری روابط  های استالین برای پایهاما طرح؛  ها بماندنخجوان و زنگزور زیر سرپرستی ارمنی
کمالیست با  دوستی  و  بیخوب  را  توافق  این  ترکیه  به های  کرد.  استالین  اعتبار  آن،  جای 

 :Beukian, 2015را به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان واگذار کرد )  باغقرهنخجوان و  

107 .) 
اسکاچکو مقاله آ.  خامه  به  ملیت  1ای  امور  کمیسر  استالین  رهبری  تحت  نشریه  ها  در 

لنینیست    باره ن یدرا اصول  بوسیله  که  داد  اجازه  شک  بدون  ارمنستان  به  باید  است:  نوشته 
د. ارمنستان باید نه تنها به خاطر ایجاد ارمنستان بزرگ،  بزرگترین فداکاری ملی را داشته باش

هایی که  همچنین به آرزوی اتحاد سرزمین   احتماالًها دست بکشد که  از حکومت داشناک
سیاسی و    های(. بازیMartirosyan, 2020: 5برسد )ها بوده است،  ارمنی  موردنظرهمیشه  

کمال در شرق آناتولی تا باتومی  های مسکو و مصطفی  معامالت سرزمینی میان کمونیست
 ها نگذاشت.جایی برای خواست ارمنی

آذربایجان   دولت سوسیالیستی جمهوری  تصمیم  مدت  همآنتغییر  دالیل    در  کوتاهی 
باکو و    زی برانگ وسوسهفشار باکو، سوم نفت    مهمی داشت. نخست فشار ترکیه عثمانی، دوم

چهارم ترکیب جمعیتی نخجوان بود. تحریکات ترکیه در منطقه نخجوان ادامه داشت. آنها  
به نخجوان  در  هم  و  باکو  در  هم  که  نبود  محل  روزی  مردمان  میان  در  خود  نفوذ  وسیله 

یک    مانندبه(. فراتر از همه برای ترکیه، نخجوان  Martirosyan, Ibid: 6نکنند )  نفوذاعمال
 سمت ترکستان و شرق در کاسپین اهمیت راهبری داشت.  کریدور به

 ها در سرنوشت نخجوانقرارداد دوستی مسکو و نقش کمالیست
از   فروپاشی عثمانی شکل گرفت، درباره نخجوان  از  نوین که پس  ترکیه  اهمیت رویکرد 

ت ترکیه پیوسته سرنوشت نخجوان را در مذاکرات میان  أاهمیت زیادی برخوردار است. هی 
میترک انجام  زیادی  پیگیری  شوروی  روسیه  و  حل  یه  برای  ترکیه  و  روسیه  سرانجام  داد. 

 
1. A. Skachko. 
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آغاز کردند. مذاکرات به کنفرانس    م1921اختالفات خود سلسله مذاکراتی را در اوایل سال  
به مدت    27ترکیه در مسکو شهرت یافت که از  ـروسیه فوریه آغاز گردید. این کنفرانس 

بست مذاکرات،  رفت از بن یل اختالفات به تعویق افتاد. برای برونیک هفته در مسکو به دل 
های با نفوذ روس رفته و با استالین دیدار کند.  تصمیم گرفت تا به سراغ چهره  1یوسف کمال 

  ی گئورگ  مارس آغاز شد. در میان کنفرانس،  6مذاکرات در پی دیدار با استالین دوباره در  
کوشید نخجوان را به ارمنستان واگذار نکند،  که میچچرین کمیسر روابط خارجی شوروی  

آنها خودمختاری   نظر  زیر  و  مرتبط شود  آذربایجان  با  نخجوان  تا  کرد  پیشنهاد  را  فرمولی 
کسب کند. هیئت ترکیه فرمول دیگری را پیشنهاد کرد: »آذربایجان نباید این سرپرستی را  

متخصصان    طرفبه بوسیله  باید  نخجوان  مرز  کند.  واگذار  شود« سومی  تعیین   نظامی 

(Aliyeva, Ibid: 152 .) 
خطوط مرزی تعیین شده مطابق خواست آذربایجان است و تحت    هیئت روسی معتقد بود

شرور مرزهای  باید  و  است  نگرفته  قرار  ایروان  استان  بهـ   سرپرستی  اصول  داراالیز  وسیله 
رزها میان  ترکیب قومی تعیین شود. هیئت روسی گفت که اگر قرار است که تغییراتی در م

ارمنستان به تواند وجود آید در این صورت مرز میان نخجوان و ارمنستان میآذربایجان و 
کار نهایی رفع اختالفات  وموقتی باشد و این تغییرات تخلف از توافق جاری نخواهد بود. ساز

به سبب ترک خانه ساکنان بومی منطقه به دلیل جنگ میان این کشورها، بسیار سخت است.  
را کمهی این موضوع  ترکیه  مرزهای  ئت  امنیت  به  او  تأکید کرد که  تنها  و  دانست  اهمیت 

دهد و این مرزهای شرقی نباید محور مذاکره میان ارمنستان و آذربایجان  اش اهمیت میشرقی
بر پایه درخواست ترکیه، شرور باقی میداراالیز می  ـباشد.  ماند. بایست در منطقه نخجوان 

بوالغ تا ایستگاه  های سارایه و ارمنستان نیز از مسیر کوه گومورلو به سلسله کوه مرز میان ترکی
 (. Aliyeva, Ibid:151شد )آرارات قرار داده  

پیمان    3(. در ماده  Aliyeva, Ibid:153ماده و یک پیوست داشت )  16قرارداد مسکو   
رارداد اشاره شده  در ضمیمه قشود )آمده است به استان نخجوان ساختار خودمختاری داده می

به شود.  گونهاست(  اداره  آذربایجان  سرپرستی  تحت  باید  که  اداره    شرطبهای  این  آنکه 
واگذار    طرفبهخودمختار   سومی  کشور  یا  و   Champain Klein and)   نشودسومی 

Mirimanova, 2004: 29  بدین ترتیب بخشی از خاک ارمنستان میان دو کشور ترک یعنی .)
مرزهای در  غربی  ترکیه  مرزهای  در  آذربایجان  جمهوری  و  تقسیم  شرقی  شد  اش 

(Hovhannisyan, 2004: 42.)  ها  در نتیجه بالفاصله پس از پیمان دوستی روسیه، بلشویک

 
1. Yusuf Kemal Bey. 
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تسلیحاتی فراوانی فرستادند    ی هاکمکبنا به درخواست ترکیه برای جنگ در جبهه غرب،  
میلیون در    4شتر قول داده بودند )که پی میلیون روبل بسته کمک مالی همچنان  5و همچنین  

 104همچنین    (.Ulchenko, 2015: 320)  قرار دادند  گرایان ترکیه برخی منابع( در اختیار ملی
همان(. در همین زمان کند )افزار تهیه  میلیون روبل نقدی به ترکیه داده شد تا از آلمان جنگ

تصرف شد،   ترکیه  نیروهای  توسط  داشناک  کهیدرحالالکساندروپل  ارمنستان  هنوز  بر  ها 
ها آماده  کردند، شایعاتی هم از سوی بریتانیا منتشر شده بود که گویا بلشویکحکومت می

شوند. علی فواد سفیر ترکیه در مسکو نیز به رهبران ملیون ترکیه اطالع داد  حمله به ترکیه می 
دیکی رود ارس، وان و  که باور همگانی در بریتانیا آن است که گویی بزودی مناطقی در نز

به همین دلیل مصطفی کمال به    (.Ulchenko, Ibid :322)شود به ارمنستان ضمیمه می   1موش
به هم    هاروسکاظم کارابکیر پاشا فرمانده نیروهای جبهه شرق نوشت که نباید دوستی ما و  

 . (Ulchenko, Ibid: 323داد )ها انجام بخورد و باید معامله خوبی با بلشویک

اکنون همه مناطق ایروان  »  نویسد:در یادداشتی به علی فواد می  1921آوریل    8ن در  چچری
است که   فرا رسیده  آن  زمان  است.  ارمنستان شوروی  نیروهای  زیر دست  الکساندروپل  و 

 ,Ulchenko)  « نیروهای ترکیه به پشت مرزهای تعیین شده پیمان دوستی مسکو پس بنشینند

Ibid: 325 .) 

های سوسیالیستی  از جنوبی نگران حمله نیروهای ترکیه به جمهوری ارتش سرخ در قفق 
کوشش  آخرین  نتیجه  در  و  در  بود  را  خود  نیروهای  ترکیه  از    م1921اوریل    23ها، 

ها  تر شد. از سوی دیگر ارمنیالکساندروپل خارج کرد و زمینه پیمان بعدی یعنی قارص آماده
روبرو    م1921ریتانیایی از باتومی در جوالی  نیز در وضعیت سختی با پس نشستن نیروهای ب

 ها و ترکیه را نیرومندتر کرد.نبود قدرت در منطقه، محور بلشویک  شدند و
ها توان  ای نداشت تا به ارتش سرخ اجازه دهد تا وارد نخجوان شود. ارمنیارمنستان چاره

کننده  و البته مأیوس سازای برای امضای پیمانی سرنوشتکافی نداشتند و چاره افزارجنگو 
 3از نیروهای بریتانیا این اجازه را خیانت به بریتانیا دانست. اوهانجانیان   2نبود. فرمانده لوک

ایروان رساند که ارمنستان    در  4وقت ارمنستان به آگاهی کاپیتان جورج گریسی   ریوزنخست
محور  برابر  در  را  خود  از  دفاع  برای  کافی  بلشویک  نیروی  برخوردار  ـنیروهای  کمالیست 

 
بود. پس از   نینشی ارمن( در شرق ترکیه که تا پیش از جنگ جهانی نخست شهری  Mushموش )شهر  .  1

 ، ساکنان ارمنی آنجا را ترک کردند. ازآنپسارامنه و حتی نبردهای  عامقتل
2. Luke. 
3. Ohandjanian. 
4. George Gracey. 
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در   ارمنستان  وقت  دولت  داده    1920اکتبر    6نیست.  درخواست کمک  ملل  جامعه  بود  به 
(Stavridis, 2015: 59 با این .)دولت    دلیل موقعیت شکنندهرسد جامعه ملل بهمی  نظرحال به

آینده    های سالاوضاع به نفع ارمنستان در    چون  ارمنستان چندان اعتنایی به شکایت آنها نکرد.
 تغییری نکرد.

 وضعیت نخجوان در پیمان قارص 

منطقه جنوبی قارص از نگاه جغرافیایی و تقسیمات دولت وقت عثمانی در نزدیکی نخجوان  
های گذشته برای ورود به قفقاز جنوبی  ها در سدهقرار داشت و همه تحرکات نظامی عثمانی 

های  که پیمان قارص محصول مشترک بلشویک  شودیمشد. گفته  انجام می   از همین مسیر
بوده استروسی و ملی نتیجه  ن یبنابرا؛  گرایان ترک  برای حل  پیمان قارص آخرین  گیری 

جنوبی را    ، مرز مشترک ترکیه با سه جمهوری قفقاز1921اکتبر    13بحران جاری بود و در  
فرمانده جبهه شرق ترکیه و نماینده    1ت ترکیه ژنرال کاظم کارابکیر أترسم کرد. نماینده هی 

 (. Fleet, 2018: 144-145بود ) 2جمهوری سوسیالیستی آذربایجان هم بهبود شاه تختینسکی 
و نماینده گرجستان نیز شالوا    3نماینده دولت سوسیالیستی ارمنستان نیز اسکاناز مراویان

نفره شامل  150ها بود. هیئت بلشویک 5و نماینده روسیه شوروی هم یاکوف گانتسکی  4الیوا 
با سخنان کاظم کارابکیر آغاز    1921سپتامبر    26شدگان بود. کنفرانس در  ها و دعوتمنشی

با ستم نیروهای غربی    شد. وی اعالم کرد: »ترکیه نگاهش را به شرق برگردانده بود، زیرا که
در نبرد بود. این موضوع زمانی بود که روسیه شوروی در حال تجربه انقالب بزرگ پرشوری  

ها  و ارمنی  هاترکگانتسکی از سوی روسیه شوروی اعالم کرد که   (Fleet, ibid:146) « بود
وسیالیستی  دشمنی و نفرت پراکنی را برای همیشه کنار نهادند. مراویان نماینده ارمنستان س

دشمنانی نداشت. ترکیه با احساسات    شیهاجبهههم گفت: »ترکیه هرگز در خطوط مقدم  
بوددوستانه همراه  با جهانخواران  رویارویی  و  نبرد  در  همسایگانش  از سوی   ,Fleet )« ای 

Ibid:146 ) 
ها با شعارها و گفتمان سیاسی خود از انقالب کمونیستی روسیه  ر آن هنگام کمالیستد

به کرملین نشان دهند که مصطفی کمال رهبر  یبانی کرده و هوشمندانه می پشت  کوشیدند تا 
 های شوروی در شرق و آناتولی است. نظامیان جوان خواستار ادامه راه سوسیالیست 

 
1. General Kaz m Karabekir (23 July 1882–26 January 1948). 
2. Behboud Shahtahtinsky (1884–30 May 1924). 
3. Askanaz Mravian (2 January 1886–23 November 1929). 
4. Shalva Eliava (30 September 1883–3 December 1937). 
5. Yakov Ganetsky (15 March 1879–26 November 1937). 
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تأکید کارابکیر  کاظم  پیمان،  امضای  سخنرانی  جهانی    یهاقدرتاین  »  کرد:  در 
 (. Fleet, Ibid:147 )  « بردندیممردمان قفقاز سود    امپریالیست غربی بودند که از دشمنی میان

ای برای همه مردمان شرق  گانتسکی نماینده روسیه شوروی نیز گفت: »پیمان قارص ستاره
شود که آنها با یکدیگر  کند. این موجب میاست که راه آنها را در مسیر درستی هدایت می

امپریالیستهم و  شوند  همدست  و  را  پیمان  آزمند  رانندهای  بیرون  منطقه   ,Fleet )  « از 

Ibid:148 .) 

 م1921مارس    16محتوای پیمان قارص بیشتر همان مفاد پیمان دوستی مسکو است که در  
به امضای ترکیه و روسیه شوروی رسید. مرزهای کنونی کشورهای قفقاز جنوبی با امضای  

وسیله سه کشور قفقاز  بهپیمان قارص باز رسم شد. با این توافق، دولت آنکارا و مرزهای آن 
قرارداد   از  رسماً  ترکیه  همچنین  شد.  شناخته  رسمیت  به  شوروی  روسیه  همچنین  و 

 ,Fleet)  کرد  یپوش چشمامضا کرده بود،    م1920دسامبر    2الکساندروپل که با ارمنستان در  

Ibid: 150 .) 
منطقه خودمختار با سرپرستی آذربایجان    عنوانبهپیمان قارص وضعیت نخجوان را    5ماده  
های ترکیه، ارمنستان و آذربایجان به توافق رسید. وسیله دولت. این پیمان بهکندیممشخص  
هایی میان ترکیه و ارمنستان با تأکید بر اعتبار داشتن پیمان قارص و تضمین امنیت  موافقتنامه 

(. ارمنستان در آن زمان تحت  4  :2009  ،گلتکین شد )نخجوان در برابر تهدید ارمنستان امضا  
ارمنستان در شرایطی   نمایندگان جمهوری سوسیالیست  و  بود  ارتش سرخ  نیروهای  اشغال 

این موضوع مسکو و برخی   رندهی گمیتصمنبودند که بتوانند تصمیم مستقل بگیرند. در نتیجه  
نت در  کردند.  همراهی  واگذاری  قرارداد  با  که  بودند  سوسیالیست  و  مقامات  ارمنستان  یجه 

گرای آن بازنده پیمان قارص و در نهایت جدایی همیشگی نخجوان از ارمنستان  نیروهای ملی
 بودند. 

 گیری نتیجه
و   اول، آخرین  پایان جنگ جهانی  تعیین    ترین مهمپیمان قارص در  برای  پیمانی است که 

های قفقاز جنوبی و شرق آناتولی در شمال مرز ارس ایران و یا پهنه مرزهای تاریخی  سرزمین 
آفرینی ایران به امضا رسید. البته ایران ایران در قفقاز جنوبی، بدون حضور و مداخله و یا نقش 

های  فرینی در بازیآخود بود که فرصت نقش   در آن دوران آنقدر درگیر مشکالت داخلی 
را نداشت. این پیمان در واقع آخرین تقسیمات جغرافیای پهنه قفقاز را رَقَم    ی المللن یبسیاسی  

ای را  است. در نتیجه واحدهای سیاسی تازه  ماندهیباقکه تاکنون به قوت خود    یاگونهبهزد،  
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ها  ها، گرجستانیها، روسیه شوروی، آذریبه رسمیت شناخت و مناطقی را هم میان عثمانی
بوده    بارفاجعهها جابجا کرد. اگرچه این جابجایی از نگاه ارمنستان، ناعادالنه و  و ارمنستانی

گرایان این کشور بودند، زیرا که نخجوان  است. بازنده حقیقی پیمان قارص ارمنستان و ملی
منابع    ح یتصرهببرای همیشه از نفوذ و قلمرو ارمنستان خارج گشت. نخجوانی که بخشی از آن  

جغرافیایی کهن ایران نظیر حمداهلل مستوفی همواره هویتی ارمنی در تاریخ داشت. تغییراتی  
که در این واحد سیاسی منزوی، با هویت جدید ترکیِ متکی به جمهوری آذربایجان و ترکیه،  

شد و  زیرا که نخجوان به حوزه سیاسی خودمختار تبدیل ؛ ایجاد شد، برای ایران نیز مهم بود
ها به کشور نوپای جمهوری آذربایجان واگذار شد که چند ماهی بیش نیز در برابر بلشویک

دوام نیاورد. به رسمیت شناختن نخجوان تاریخی که همواره بخشی ایرانِ کهن و ارمنستان  
با اهداف سیاسی و مرزبندی های استعماری شکل گرفت و موجب شد تا در  تاریخی بود 

ایران   برای  تا  آینده  قارص  پیمان  باشد.  داشته  همراه  به  سنگینی  پیامدهای  ارمنستان  و 
های نژادی و  سایه آهنین شوروی بر سر این پهنه قرار داشت، توانست آتش تنش  کهیهنگام

اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دوباره عرصه  ؛  مداخالت همسایگان را خاموش کند
قفقا در  مرزی  اختالفات  و  قومی  ماجراجویی مناقشات  البته  است.  شده  جنوبی  های  ز 

 افزاید.این آتش می برافروختنکشورهای همسایه و کشورهای خارجی نیز 
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Abstract 
The important Treaty of Kars, signed between the governments of 
Turkey, the Soviet Union, Armenia, Azerbaijan, and Georgia on October 
13, 1921, led to the transfer of Nakhjavan to the Republic of Azerbaijan. 
After the First World War, the Armenians first took political-military 
steps to annex Nakhjavan to the fledgling Republic of Armenia. 
However, all their efforts failed due to the presence of strong rivals such 
as the Soviet Union and Turkey. As a result, the Treaty of Kars not only 
created a new political unit in the Caucasus, but also from a geopolitical 
point of view, led to the formation of a new political geography in 
northwestern Iran. The present descriptive-analytical study, using a 
historical method based on library and archival documents, mainly 
aimed to show how the sequence of the events of the early years of 
World War I influenced the formation of the political unit of Nakhjavan. 
Therefore, this study concerns the possible impact of the First World 
War on the political developments in Nakhjavan, from the Batum treaty 
to the Kars treaty. Although Soviet and Turkish governments were 
politically and militarily weak due to the consequences of the First 
World War, the research findings show that the common interests of 
both fledgling countries paved the way for starting their influence in 
South Caucasus by handing over Nakhjavan to the Republic of 
Azerbaijan to keep their further control of the region. 
Keywords: Iran, Armenia, Nakhjavan, Turkey, Republic of Azerbaijan, 
World War I, Treaty of Kars. 
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