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  )واحد زنجان(استاديار دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي 

  ) 7/12/86 :  تاريخ تصويب– 11/6/86: تاريخ دريافت( 
  

  

 

    :چكيده 

ها،  گرجي(ه، ملل ماوراء قفقاز  و تشكيل حكومت شوروي در روسي1917با انقالب اكتبر 
ماوراء  ي بزرگ درقدرت هااما به علت رقابت . هاي مستقل تشكيل دادند جمهوري) ها، ارامنه آذري

، و ستيز و )1919(كنفرانس صلح پاريس  ها در قفقاز، به رسميت شناخته نشدن اين جمهوري
 ارمنستان و ،هاي آذربايجان ها، حكومت بالشو يكي روسيه جمهوري دشمني ميان خود اين جمهوري

ولي . دكرآنها را دوباره به قلمرو روسيه ضميمه  گرجستان را يكي پس از ديگري درهم شكست و
قفقاز و آسياي مركزي  اكنون با فروپاشي اتحاد شوروي و توجهي كه دول بزرگ غربي به ماوراء

 با - ارمنستان و گرجستان،هاي تازه تأسيس آذربايجان رود كه جمهوري دارند، چنين انتظار مي
اند و دركي كه از پيوندهاي اقتصادي و ژئوپولتيك   آموخته1918-1920ي سال هادرسي كه از 

 به اختالفات ديرينه پايان دهند و از رقابت روسيه غرب براي حفظ استقالل خود -انديافتهخود 
  .استفاده كنند
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  مقدمه 

با فروپاشي اتحاد شوروي، از سواحل درياي سياه تا مرز چين يك سرزمين فاصل در قلب 
اين سرزمين  آسياي مركزي، كه  در ثبات ماوراء قفقاز و آسيا پديد آمده است و كشورهاي بي

هاي چندمليتي ي بزرگ و متوسط و شركتهاقدرتمعرض رقابت شديد  اند، در اقعفاِصل و
ها، مشاوران، بازرگانان، و مخصوصاً سالطين نفت، به اميد شهرت و به ديپلمات. قرار دارند

الحصول از جمله نفت درياي خزر، گاز تركمنستان، نخ  آوردن منابع و ذخاير سريع دست
  .اند ن، در آنجا گرد آمدهطالي قرقيزستا ازبكستان و

هاي غربي، براي شركت. شدن ماوراء قفقاز از روسيه اهميت ژئوپولتيكي زيادي دارد جدا
دهد و آن   ماوراء قفقاز پلي است كه درياي خزر و آسياي مركزي را به درياي آزاد پيوند مي

ها مريكايي مدتهاي نفتي آشركت. سازدنياز ميها را از دو كشور ايران و روسيه بيشركت
رت خارجه آمريكا سياست منسجمي نسبت به اين منطقه اتخاذ كند، به ناحيه اقبل از آنكه وز

       آمريكا، در صورت تهديد شدن نفت ةدولت اياالت متحد. خزر عالقمند شده بودند
ست داند و خواستار اين ا فارس، ماوراء قفقاز را منبع ديگري براي تأمين انرژي خود ميخليج

هم  را هم از نظر اقتصادي و) آذربايجان، ارمنستان، گرجستان(هاي سابق شوروي جمهوري كه 
را غيرممكن سازد   مسكو اي  تحت رهبري حاديه اتاز نظر سياسي از روسيه جدا كند تا تشكيل

 دهرال«اي كه در  مقاله سابق دفاع آمريكا در وزير )(Cas par Weinberger »َكسپر و اين بِرگِر«
اگر مسكو موفق به :  نوشت(Zurich, 10-11 May 1997) يافت انتشار » المللي تريبيون بين

   ,Cheterian) . تسلط بر بحر خزر شود اين پيروزي، از توسعه ناتو براي غرب، بزرگتر است

1997, pp. 1-3) آمريكا تاكنون . اولويت ديگر آمريكا جلوگيري از گسترش نفوذ ايران است
 با وجودي كه كوتاهترين -ت كه اين كشور را از مسيرهاي احتمالي خط لوله نفتكوشيده اس

مدل «همچنين، واشنگتن تالش كرده .  كنار بگذارد-گاز است نفت و ترين راه صدور و امن
  .(Ibid, pp.2-3) را براي سد كردن نفوذ احتمالي ايران، به ماوراء قفقاز صادر كند» تركيه

منطقه را  و برخورد منافع فزايندة  غرب و منافع سنتي روسيه درهاي جمعي، تضاد  رسانه
براي مسكو كه با فشار توسعه طلبانة ناتو روبرو است، . نامند  مي(Great Game) »بزرگ قمار«

اي است به سوي خاورميانه و هم سپري است عليه نفوذ غرب يا تركيه  قفقاز هم دروازه  ماوراء
ستون فقرات يكپارچگي باز هم بيشتر كشورهاي مستقل انرژي، . اش مرزهاي جنوبي در

كنندة نفت و گاز جهان است، بلكه صادرات  روسيه نه تنها بزرگترين توليد. المنافع استمشترك
 درصد نفت 90. گذرد نفت از قزاقستان يا تركمنستان به اُكراين يا گرجستان، از قلمرو و آن مي

ي  بحر صادرات مستقيم نفت و گاز منطقه. صادرشود درصد گاز روسيه بايد از راه كيف 80و 
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المنافع، وابستگي آنها را به مسكو خزر به اُكراين يا ساير اعضاي كشورهاي مستقل مشترك
گذاري وسيع غرب در اكتشاف و استخراج نفت  روسيه از بابت سرمايه. كاهش خواهد داد

كه نفت استخراج شده از درياي اش هم نگران است؛ و از آنجا  درياي خزر و مرزهاي جنوبي
 گروزني مركز چچن را 1994 گذرد، روسيه از دسامبر خزر از طريق خط لوله از چچن مي

اند  رهبران روسيه تشخيص داده. ها را نيز سركوب نموده است اشغال كرده و شورش داغستاني
ستيز و مقاومت بيشتر شدن با  روبرو قفقاز، آنها با خطر  ماوراء دادن نفوذشان بر  كه با از دست

از . قفقاز شمالي روبرو خواهند شد» هاي خودمختار جمهوري«در چچن و احتماالً درساير 
 هاي متعارف در اروپا  در پيمان مربوط به سالح1997مه  اي كه در ها با اصالحيهرو، روساين

 (The Treaty on Conventional Forces in Europe (CFE))ستند حضور عمل آوردند توانبه
كنند كه نشانه اين است كه، دولت روسيه مصمم » قانوني«نيروهاي اضافي خود را در قفقاز 

  .(Ibid, pp.1-7) قفقاز بماند  ماوراء است در
، يك سوم از 1993-95ي هاسالبين . اين منطقه منافعي دارد اتحاديه اروپا نيز در

ي  ماوراء قفقاز ارسال شده اتحاديه اروپا ها هاي بشر دوستانة اتحاديه اروپا به جمهوري كمك
ساحل گرجي درياي سياه  آهن بين در پروژه ماوراء قفقاز، كه هدفش ايجاد ارتباط دريايي و راه

. آنچه كه اروپا ندارد، يك بينش منسجم سياسي است. و آسياي مركزي است، نقش فعالي دارد
كند به  اش، احساس مي ه پر تعداد ارامنهآلمان به گرجستان توجه دارد و فرانسه، به خاطر جامع

انگلستان به آذربايجان، كه شركت نفت بريتانيا در آنجا خيلي زياد . تر است ايروان نزديك
  .(Ibid, p.3)  دهد است، اولويت مي درگير

استفاده كند و سياست ) فروپاشي اتحاد شوروي(تركيه اميدوار است از اين فرصت تاريخي 
ترين پيوند تاريخي و فرهنگي را با  ايران كه عميق . عثماني را ادامه دهددولت» پان تركيسم«

ملل آسياي مركزي و قفقاز دارد، گسترش نفوذ خود در اين منطقه را حق تاريخي خويش تلقي 
) آذربايجان، ارمنستان، گرجستان(قفقاز    ماوراءةگانهاي سه اين ميان، خود جمهوري در. كند مي

  .ات قومي و مذهبي از روابط خوبي برخوردار نيستندنيز به علت اختالف
شود كه منافع كشورهاي ايران و تركيه، و همچنين منافع  بنابراين، با شگفتي مشاهده مي

 وجود 1918-1920ي ها سالي بزرگ بسيار شبيه به همان منافعي است كه دراهقدرتكنوني 
هاي آذربايجان و ارمنستان  يان جمهوريهاي اختالف م رو، براي پي بردن به ريشهاز اين. داشت

اين منطقه، نيز از  ي بزرگ اروپايي و آمريكا دردولت هاو گرجستان، درك بهتر علل رقابت 
مدار نفوذ كامل روسية جديد قرار  گانه مجدداً درهاي سهاين لحاظ كه ممكن است جمهوري

 1918-1920ي سال هاگيرند، بررسي عمر كوتاه اين سه جمهوري و رقابت دول بزرگ در 
  .رسد الزم و مفيد به نظر مي
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  ماوراء قفقاز فروپاشي رژيم تزاري و سلطه تركيه و آلمان بر-1

 تزاري سرزمين قفقاز رابه يكي از ةگرچه متجاوز از يك قرن سلطة حكومت خودكام
اياالت روسيه تبديل كرده و تغييرات زيادي در آن به وجود آورده بود، با وجود اين بخش 

استقالل،  هاي ديرينة سنت. ها آشتي نكردندگاه با فرمانروايي روس عمده اهالي قفقاز هيچ
هاي مذهبي و فرهنگي با روسيه، دوست به دست هم  زمين، و تفاوت عاليق مشترك با مشرق

  .داده قفقاز را مبدل به يك سرزمين بيگانه در داخل امپراتوري روسيه كرده بود
و تشكيل حكومت موقتي در ) 1917مارس(ع انقالب در روسيه رو، به محض وقواز اين
هاي انقالبي تشكيل  و كميته) شوراها(ها سرتاسر قفقاز سويت ، در)سن پترزبورگ(پتروگراد 

 اجتماعات بزرگي كه در در تظاهرات و. شد و امور اداري و اجرايي به دست آنها افتاد
 و ساير 1)هاآذري(ها، ارامنه، تاتارها   گرجيشد، روزهاي اول بعد از پيروزي انقالب برپا مي

ميانشان به جوشش درآمده  برداري و رفاقتي  كه ناگهان در با روح،2قفقاز اقوام گوناگون ماوراء
  . (Kazemzadeh, 1951, pp. 31-32) بود» دموكراسي«كردند و فكر و ذكر همه  بود، شركت مي

اي را كه اعضاي آن همگي از نمايندگان   مارس، حكومت موقتي روسيه كميتة ويژه22در 
مأمور ) دموكرات مشروطه خواه(بودند به رياست خارالموف ) مجلس ملي روسيه(دوما 

شد، كميسرهايي  ناميده مي» اوزاكم«اين كميته كه . ماوراء قفقاز نمود برقراري نظم و امنيت در
ا چون حق  لغو قوانين سابق و ام. را به جاي فرمانداران مخلوع تزاري در واليات تعيين نمود 

ارضي به بعد از تشكيل مجلس  وضع قوانين جديد را نداشت، حل مسائل ملّي و اجتماعي و
  . )23-22، صص 1370آفاناسيان، ( مؤسسان موكول شد

حزب سوسيال دموكرات «هاي انقالبي را اعضاي  ا و كميتههاكثريت اعضاي سويت
ماوراء قفقاز تحت سلطه و كنترل مطلق جناح اقليت  ردادند كه د تشكيل مي» كارگران روسيه

 بسيار 1917مارس  در) هابالشويك(جناح اكثريت حزب . قرار داشت) هامنشويك(حزب 
 (Kazemzadeh, pp. 36-39)  . شد  نيرويي قابل توجه محسوب نميماوراء قفقاز ضعيف بوده در

 را با آنكه ضعيف بود به ي مخالف بالشويزم، حكومت موقتي روسيهگروه هااحزاب و 
به » روسيه جمهوري فدراتيو«شناختند و تنها خواست آنها اين بود كه در چارچوب  رسميت مي

انتخابات مجلس مؤسسان  در. داده شود» خودمختاري«گرجستان و ارمنستان و آذربايجان، 
     هااك درصد، داشن30ها سراسر قفقاز برگزار شد، منشويك  در1917روسيه كه در اكتبر 

آفاناسيان، ( . درصد آراء را به دست آوردند8ها  درصد، و بالشويك19ها درصد، مساواتي20

                                                           

  .شدچ جا به كار برده نمي، واژة آذري و آذربايجان در هي1918قبل از مه  - ۱

  .ها ، ماوراء قفقاز مي نامند آن قسمت از قفقاز را كه در جنوب سلسله جبال قفقاز قرار گرفته، غربيان و روس-2
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قفقاز در وضعي نسبتاً مطلوب قرار داشت كه  بنابراين، اوضاع سياسي ماوراء )27-25صص 
  .روسيه به وقوع پيوست ناگهان انقالبي ديگر در

 آن با مهارت تمام طرح و ةنقش لح كه مقدمات وها با يك قيام مس، بالشويك1917اكتبر  در
معروف به (والديمير ايليچ اوليانوف و تنظيم شده بود، حكومت موقتي روسيه را بر انداختند 

. تشكيل داد» شوراي كميسرهاي خلق« كمونيستي جهان را تحت عنوان ةاولين كابين) لنين
بر به امضاي رئيس شوراي  نوام15اي كه در  حكومت بالشويكي پتروگراد در اعالميه

ها و ملل تابع   حقوق خلقةدربار) استالين(ها  و كميسر امور مليت) لنين( كميسرهاي خلق
  :اساس سياست ملّي خود قرار داد روسيه صادر كرد، اصول زير را 

  ها و ملل تابع روسيه؛  حق حاكميت خلق تساوي حقوق و -1
ري، تا حد جدايي كامل از روسيه و تشكيل ها و ملل تابعه به داشتن خودمختا حق خلق -2

  كشورهاي مستقل؛
  هاي سابق؛  مذهبي، و محدوديت– الغاي كلية امتيازات ملي، ملي -3
 ي نژادي ساكن در قلمرو روسيههاگروهها و رشد و تكامل آزادانه همه اقليت -4

(Kazemzadeh, p. 56).  
توانستند براساس اين اعالميه   مي نوامبر16قفقاز در  به اين ترتيب كشورهاي ماوراء

امپراتوري آلمان را به  استقالل خود را اعالم كنند و ضمن صلح با تركيه، شناسايي آن دولت و
 نوامبر در 24اما آنها از اين فرصت طاليي استفاده نكردند و در كنفرانسي كه در . دست آوردند

قفقاز را تا  كه ماوراء«مختار تفليس تشكيل دادند تصميم گرفتند كه يك حكومت محلي خود
ومرج  روسيه از هرج تشكيل مجلس مؤسسان و روي كارآمدن يك حكومت دموكراتيك در

قفقاز معتقد بودند كه عمر حكومت بالشويكي  اءرسران ماو. ، تشكيل دهند»مصون نگاه دارد
اتوري به ديكت» نمايندة قاطبة اهالي روسيه است«كوتاه است و به زودي مجلس مؤسسان كه 

نمايندگان احزاب  اين كنفرانس، عالوه بر  در(Ibid, pp. 56-57) .ها پايان خواهد دادبالشويك
و فرماندهان ارتش، نمايندگان » اوزاكم«هاي كارگران و كشاورزان و اعضاي  سياسي و سويت

و كنسول ) ژنرال شور انگليسي و كلنل شارديني فرانسوي(قفقاز  هاي نظامي متفقين در هيأت
براساس . )Kazemzadeh, pp. 57-58 ؛ 28آفاناسيان، ص ( نيز شركت داشتند) اسميت(آمريكا 

يك حكومت محلي » اوزاكم« نوامبر به جاي 28اين كنفرانس اتخاذ شد، در  تصميمي كه در
شد، با شركت سه گرجي، سه ارمني، سه  خوانده مي» قفقاز كميسيارمالي ماوراء«خودمختار كه 

بعد از تشكيل شدن كميسارياي . )29آفاناسيان، ص ( دو روسي تشكيل گرديدآذربايجاني، و 
اي به كميساريا اعالم  منطقه با ارسال نامه قفقاز، واهب پاشا فرماندة قواي تركيه در ماوراء

براي » حكومت مستقل قفقاز«داشت كه انورپاشا وزير جنگ عثماني اظهار تمايل نموده كه با 
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اين نامه پيشنهاد كرده بود هيأتي به پايتخت  واهب پادشاه در. ودعقد صلح وارد مذاكره ش
حكومت «نامة ديگري  ، واهب پاشا در)1918ژانويه  16(دو روز بعد . قفقاز اعزام گردد ماوراء
كه با حضور نمايندگان » برست لي توفسك«را به شركت در كنفرانس صلح » قفقاز ماوراء

اما از آنجا كه كميساريا  .يل يافته بود، دعوت كردحكومت بالشويكي روسيه و متحدين تشك
قفقاز بخشي از جمهوري روسيه است و تنها بعد از كسب اجاره از  معتقد بود كه ماوراء

 تواند مذاكرات را آغاز كند، در مذاكرات صلح شركت نكرد مجلس مؤسسان مي
(Kazemzadeh, pp. 84-85).  
 جلس مؤسسان روسيه وحدت و دموكراسي راقفقاز به اينكه م اميد كميسارياي ماوراء

برقرار خواهد كرد، به زودي به يأس مبدل شد زيرا حكومت بالشويكي روسيه، بعد از امضاي 
 ژانوية 18، مجلس مؤسسان روسيه را در 1917دسامبر  قرارداد متاركة جنگ با متحدين در

  .دست گرفت كلية اختيارات را خود در  منحل كرد و1918
ها به هيچ عنوان حاضر قفقاز پس از آنكه برايش مسلّم شد كه بالشويك ماوراءكميسارياي 

گيري از قدرت نيستند، يك مجلس قانونگذاري با شركت نمايندگاني كه قبالً توسط  به كناره
). 1918 فوريه 10(هاي ملي به عضويت مجلس مؤسسان انتخاب شده بودند تشكيل داد سويت
ستاد ارتش  اي كه با  با ناديده گرفتن قرار داد ترك مخاصمههاترك  1918 فورية 12اما در 

هاي تخليه شده از قشون  دفاع از مردم مسلمان قفقاز در سرزمين«قفقاز بسته بودند، به بهانة 
 از خط جبهه عبور كردند و چون كميسارياي ماوراء قفقاز قبالً درخواست تركيه را ،»روسيه

 بيك فرماندة قشون تركيه به چخن كلي  ده بود، رئوفمذاكرات صلح رد كر براي شركت در
 بايد خودش را نه يك …قفقاز  حكومت ماوراء…«: قفقاز گفت رئيس هيأت نمايندگي ماوراء
  . )51-41آفاناسيان، صص (»...فدارسيون روسيه تلقي كند دولت مستقل بلكه عضوي از

كه اميد هرگونه مقاومت   (Seim))سئيم(قفقاز  ترتيب، مجلس قانونگذاري ماوراء بدين
 را اعالم ماوراء قفقاز استقالل 1918 آوريل 22دربرابر قشون تركيه را از دست داده بود، در 

، طي تلگرافي به ژنرال واهب پاشا ماوراء قفقازكرد و چخن كلي رئيس حكومت جديد 
 برست لي مواد پيمان» ماوراء قفقازجمهوري مستقل «فرماندة قشون تركيه، اعالم داشت كه 

) كه به موجب آن مناطق قارص واردهان و باتوم به تركيه واگذار شده است(توفسك را 
 .Kazemzadeh: pp)  عمليات نظامي خود را متوقف كنندترك هاآنكه   مشروط بر-پذيرد  مي

را به » قفقاز جمهوري دموكراتيك فدراتيو ماوراء« آوريل 28امپراتوري عثماني در .  (105-108
خالل كنفرانس باتوم در برابر هيأت   درترك هااي كه  اما به علت رويه.  شناخترسميت

  .قفقاز اتخاذ كردند، اين جمهوري بيش از يك ماه دوام نياورد اعزامي حكومت ماوراء
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 عالوه برسرزمينهايي كه در برست لي توفسك به ترك ها، )1918مة ( در كنفرانس باتوم 
نواحي آخال كلك و آخال تسيخ رانيز مطالبه )  واردهان و باتوميعني قارص(آنها داده شده بود 

 با عبور نيروهاي تركيه از راه ماوراء قفقازنموده و خواستار آن شدند كه جمهوري فدراتيو 
 ندروپل و جلفا به خاك ايران براي جنگ با قواي بريتانيا، موافقت كند، و بدون آنكه رالكسا

 26در . (Ibid, pp. 110-112) قل وانتقال نيروها را آغاز كردند مه ن15منتظر جواب بمانند، در 
رئيس (مه، خليل بيك رئيس هيأت نمايندگي تركيه دركنفرانس، اولتيماقومي به چخن كلي 

مطالبات ارضي  تسليم كرد و ضمن تأكيد بر) ماوراء قفقازهيأت نمايندگي جمهوري فدراتيو 
اين تقاضا ناشي از . ركيه تعلق نداشته، خواستار شدقبلي، ناحية نخجوان را نيز كه هرگز به ت

آن تاريخ، تحت  صوصاً باكو بود كه درخ، مماوراء قفقازتمايل دولت تركيه به نجات مسلمانان 
عالوه بر  .قفقاز قرار داشت ماوراء ها به رهبري استپان شائوميان نمايندة لنين درسلطة بالشويك

ماوراء آهن  شت كه تركيه براي انتقال نيروهايش، به راهاين، خليل بيك به چخن كلي اظهار دا
 .Ibid., p) . ساعت به وي فرصت داد تا به اين اولتيماتوم جواب دهد72 احتياج دارد و قفقاز

116) 
 ها و ارامنه، حاضر به ايستادگي و مقاومت درها، برخالف گرجياز آنجا كه آذربايجاني

در سخناني كه در آخرين نشست ) هاي گرجيران، منشويكاز رهب(برابر تركيه نبودند، تسرتلي 
. اند  استقبال كردههاترك از ماوراء قفقازاز آنجا كه مسلمانان «:  مه ايراد كرد گفت26در » سئيم«

تواند به حيات خود ادامه دهد و زمان مناسب براي اعالم   ديگر نميماوراء قفقازفدراسيون 
 -اي كه به تصويب اكثريت منشويك سپس در قطعنامه» .استقالل گرجستان فرارسيده است

نظربه اختالفاتي كه درباره مسائل جنگ و صلح ميان ملل : مساواتي سئيم رسيد، اعالم شد
از .  وجود دارد، براي آنان غيرممكن است كه زير لواي يك حكومت باقي بمانندماوراء قفقاز

دارد و از قدرت كناره  را رسماً اعالم مي ماوراء قفقازرو، سئيم انحالل جمهوري فدراتيو اين
 (Ibid, p. 120)» .گيرد مي

دولت آلمان كه به منابع طبيعي قفقاز، به ويژه نفت باكو، عالقة بسيار داشت، مايل بود 
ها  داد كه اين قشون با انگليسي قشونِ متحدِ خود تركيه را از اين منطقه دورسازد و ترجيح مي

نمايندة آلمان در » لوسو فون«اما دخالت . يشروي بودند، بجنگدالنهرين درحال پ كه دربين
، و حفظ مرزهايي كه در برست لي فسك ماوراء قفقازكنفرانس باتوم به نفع هيأت نمايندگي 

بنابراين، هنوز چند ساعتي ). 62-61آفاناسيان، صص ( نكرد ترك هاتعيين شده بود، هيچ تاثيري بر 
) رئيس شوراي ملي گرجستان( (Noi Jordani) نوئي ژوردانيا از انحالل سئيم نگذشته بود كه

نمايندة سياسي امپراتوري آلمان، استقالل گرجستان را » كنت فون دِر شولنبرگ«در حضور 
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و وزارت خارجة چخن (Noi Ramishivili) اعالم كرد و حكومتي به رياست نوئي را ميشويلي 
  .كلي تشكيل گرديد

 مه سربازان آلماني در بندر پوتي 28لمان و گرجستان، در در اجراي قرارداد همكاري آ
پياده شدند؛ و در خالل روزهاي بعد، بندر باتوم و تفليس پايتخت گرجستان را نيز اشغال 

مقابل  كردند و تركيه را، كه پس از تصرف قارص و اردهان خيال تصرف باتوم را داشت، در
 مه فراكسيون 27از سوي ديگر، در  )41-40 ، صص1365لنزوسكي ( عمل انجام شده قرار دادند

سئيم تصميم به تشكيل دولت مستقل آذربايجان گرفت و روز بعد، استقالل  مسلمان در
به اراضي «در اعالمية استقالل آمده بود كه قلمرو آذربايجان درآينده . آذربايجان را اعالم داشت

  )63ص : انفاناسيآ( ».واقع در جنوب و شرق قفقاز گسترش خواهد يافت
 به حال خود رها شده و پشتيباني ماوراء قفقازارمنستان نيز كه با انحالل جمهوري فدراتيو 

در اعالميه استقالل ارمنستان آمده .  مه مجبور شد استقالل خود را اعالم كند28 نداشت، در
وجود  بماوراء قفقازبه علت اوضاعي كه در نتيجة انحالل و از بين رفتن وحدت سياسي «: بود

آمده، و درنتيجة اعالم استقالل گرجستان و آذربايجان، شوراي ملي ارامنه خود را قدرت فائقة 
همان روز، حكومتي به رياست   در)همان(.كند نشين اعالم مي واحد در واليات ارمني

  .خاچازنوني تشكيل شد و وزارت خارجه به خاتيسيان واگذار گرديد
گرجستان، آذربايجان، (هاي نوبنياد   با جمهوري، دولت عثماني1918در چهارم ژوئن 

پيمان صلح تركيه . پيمان صلح امضا كرد و هرسه جمهوري را به رسميت شناخت) ارمنستان
اما . آور بود، در مجموع خيلي سخت وناگوار نبود با گرجستان، با آنكه براي گرجستان زيان

كه گرجستان با چه بهاي گزافي صلح نشان داد . قرارداد مكملي كه درهمان روز به امضا رسيد
كرد؛ زيرا كه تعداد  قرارداد مكمل، گرجستان را عمالً خلع سالح مي. را به دست آورده است

 عالوه بر). 1مادة (شد   معين ميترك هانفرات و تجهيزات ارتش گرجستان بايستي با توافق 
ي كشورهايي را كه با نمود تمامي صاحب منصبان نظامي و غيرنظام اين، گرجستان تعهد مي

هاي آهن گرجستان كه قبالً راه). 2مادة(خاك خود اخراج كند  حال جنگ بودند، از تركيه در
 نيز قرار هاتركها قرار گرفته بود، مورد استفاده به موجب قرارداد پوتي در اختيار آلمان

اگر گرجستان داشت كه  همچنين، تركيه اين حق را براي خود محفوظ مي) 3مادة (گرفت،  مي
آهن خود نباشد، نيروهاي تركيه حفاظت از آنها  قادر به حفظ نظم و قانون در امتداد خطوط راه

  .kazemzadeh: pp. 126-127)(  دار شوند را عهده
پيمان تركيه و ارمنستان از نظر شكلي شبيه به پيمان تركيه و گرجستان، ولي از نظر محتوي 

كه مورد (بوچارلو   موجب اين پيمان، قارص واردهان، منطقةارمنستان به. تر از آن بود سخت
هايي از منطقه اچميادزين و شارور، و قسمت اعظم منطقة قسمت) بود ادعاي گرجستان نيز
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 -آهن آلكساندروپل ه همچنين، ارمنستان مجبور شد كنترل كامل را. نخجوان را از دست داد
خارجه و پاپا جانوف،  وزير و خاتيسيان وزير ستخاچازنوني نخ.  واگذار كندهاتركجلفا را به 

به موجب قرارداد تكميلي منضم به پيمان . كنندگان اين قرارداد از طرف ارمنستان بودندامضا
تعداد . كلي مرخص كند ارمنستان، دولت ارمنستان مكلف شد ارتش خود را به تركيه و

ارمنستان ). 1مادة (شد  اني تعيين مينيروهايي كه براي حفظ نظم الزم بود، از جانب دولت عثم
هاي ارتباطي خود را براي عبور آزادانه در اختيار ارتش عثماني همچنين مكلف شد كلية راه

   )64-63 صص ،آناناسيان( .قرار دهد
 رهبر حزب مساوات ،زاده اما پيمان تركيه و آذربايجان كه توسط محمدامين رسول

اً جنبه تشريفاتي داشت؛ زيرا كه دو كشور از مدتي قبل آذربايجان و حاجيانسكي امضا شد صرف
داد بلكه  آذربايجان با عقد اين پيمان چيزي را از دست نمي. عمالً با يكديگر متحد بودند

ها كه آذري. بياورد ها درنگ بالشويكچاميدوار بود به كمك امپراتوري عثماني، باكو را از 
 در 1918 ژوئن 14خود نهاده بودند، در  را بر) ايجانآذري يا آذرب(بار اين نام براي نخستين

  )64همان، ص ( .مستقر شدند) پايتخت موقت آذربايجان(گنجه 

، همواركردن ماوراء قفقاز هدف دولت عثماني از انعقاد قراردادهاي فوق، عالوه بر تسلط بر
ن موقعيت راه رسيدن قواي تركيه به بحر خزر و آسياي مركزي و در نهايت، به خطر افكند

درنگ با كمك جمهوري آذربايجان، يك قشون   بيهاترك. بريتانياي كبير در هندوستان بود
تشكيل دادند و ) ماوراء قفقازنيمي از سربازان تركيه و نيمي از مسلمانان (دوازده هزار نفري 

راي  بماوراء قفقازآهن  اين قشون، با اسلحه و مهمات كافي، از سمت تفليس و در امتداد راه
  )241ص : خاطرات ژنرال دنسترويل (.تصرف باكو حركت نمود

  
  ها براي جلوگيري از حملة احتمالي متحدين به هند كوشش انگليسي -2

يكي از اهداف عمدة امپراتوري آلمان در قرن بيستم، نفوذ در اعماق 
سياستمداران برلن كه به اهميت سياسي و بازرگاني خليج فارس . آسيا بود

د، براي از ميان بردن نفوذ بريتانيا و برقراري نفوذ آلمان، درصدد واقف بودن
: 1323سايكس، (. راهي بودند كه آنها را از هامبورگ به خليج فارس برساند

  ) 665-663صص 
هشتصد مايل از باكو فاصله داشت و ) مركز فرماندهي قواي بريتانيا(با توجه به اينكه بغداد 

گذشت، گشودن  زدة شمال ايران مي هموار و از مناطق قحطيبيشتر اين راه نيز خراب و نا
بنابراين، در ) . 7، ص همان(  غيرممكن بودماوراء قفقازاعزام نيروي كافي به  اي جديد و جبهه

هاي گرجي وارمني و اعزام گروهي   ستاد ارتش بريتانيا نقشة تشكيل ارتش1917نيمة دسامبر 
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فرماندة كل قواي (، به ژنرال مارشال ماوراء قفقازو ايران به از افسران انگليسي را از را ه بغداد 
. را در نظر گرفت» ميسيون ژنرال دنسترويل«ابالغ كرد و بدين منظور، ) النهرين بين بريتانيا در

، با يك دستر 1918ژانويه  27 در (Dunsterille)ژنرال دنسترويل ) 83، ص 1375ميروشنيكف (
كه حامل اثاث ( اتومبيل فورد باري 36تومبيل سواري، و  افسر، چهار ا12جلودار شامل 

از بغداد عازم ايران شد تا ) هاي مسكوك بودشخصي و اموال افراد، و ذخاير و مهمات و پول
وظيفة ميسيون «. از راه كرمانشاهان، همدان، قزوين، و انزلي خود را به باكو و تفليس برساند

ها و ارامنه كه گرجي ها و ماموريت، فوراً از روساعزامي اين بود كه به محض ورود به محل
مقابل  در] اي  جبهه[= بودند تشكيالتي داده و فرونتي ] سابق روسية تزاري[قشون  جزو

كه از ) جبهة قفقاز(ولي در انزلي، كميتة انقالبي ارتش روس » .پيشرفت قواي ترك ايجاد نمايد
ه بود و از دستورات حكومت شوروي هاي انقالبي تشكيل شد ها و سوسياليستبالشويك

 فوريه، 20به اين ترتيب، در .  جلوگيري كردماوراء قفقازپيروي كرد، از پيشروي ميسيون به 
  . )54-18 و صص 7خاطرات، ص  (نشيني كرد ميسيون به همدان عقب

 هندي بريتانيا كه در پي ميسيون دنسترويل به -، واحدهاي منظم انگليسي1918در مارس 
) رئيس ستاد ارتش بريتانيا(» ژنرال را برتسون«ربي ايران سرازير شده بودند، به فرمان شمال غ

نيروي « كرمانشاه را به دست گرفتند و همدان كم كم به محل تمركز -كنترل جادة قصرشيرين
همان زمان، ميسيون   تقريباً در)85-84ميروشنيكف، صص (  تبديل گرديد (Dunster Force) »دنستر

به نوشته . خراسان را اشغال كرد و مشهد را مقر ستاد فرماندهي خود قرار داد» اليسونژنرال م
استاد  محقق برجستة انستيتوي آسيا، فرهنگستان علوم اتحاد شوروي سابق، و(ميروشنيكف 

اشغال خراسان نه فقط به خاطر كنترل اين ناحيه از ايران و جلوگيري «، )دانشگاه دولتي مسكو
اي تجاوز تركيه و آلمان به هند، بلكه به منظور سازمان دادن به مداخلة مسلحانه  از خطر افسانه

ژنرال «اما به نوشتة . ) 85همان، ص (  انجام گرفتماوراء قفقازضد روسيه شوروي در  بر
پليس «مشهد و فرماندة وقت نيروي موسوم به  كنسول سابق بريتانيا در(» سرپرسي سايكس

ها را از كنترل و بالشويك«يون ژنرال ماليسون صرفاً اين بود كه هدف ميس، ) »جنوب ايران
 ».قسمت غربي جادة آسياي مركزي و همچنين بندر كراسنو ودسك باز دارد يافتن بر  دست

  )758سايكس، ص (

طرف نمايندگان سياسي و   از1918هايي كه در خالل مارس و آوريل اخبار و گزارش
س و باكو، مأموران اطالعاتي فرستاده شده به منطقه، افسران نظامي انگليس و فرانسه در تفلي
» شوراي سري ارامنه«ها همكاري داشتند، و باالخره نمايندگان  ضد انقالبي روس كه با انگليسي

شد، بر دنستر ويل روشن نمود كه نقشة حركت به تفليس و تشكيل يك  به همدان فرستاده مي
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شد؛ زيرا قواي  آمد، با شكست مواجه مي  اجرا در ميقشون محلي عملي نبوده حتي اگر هم به
  . آورد  را به تصرف خود درميماوراء قفقازدشمن، به زودي تمام 

يابي او به درياي  بنابراين، براي جلوگيري از پيشرفت قواي دشمن به سمت باكو و دست
 فقط به هدف از طرح اين نقشه،«. اي جديد شد سترويل مجبور به طرح نقشهنخزر، ژنرال د

 بود و چون براي پيشرفت اين نقشه اشغال حتمي دست آوردن سيادت و حاكميت بحر خزر
بادكوبه الزم بود، مجبور بوديم هر چه زودتر براي حمايت شهر از تغرض قواي خصم شروع 

   .)196-195خاطرات، صص  (».به اقدامات نماييم

بين بردن حكومت كمونيستي  ي ازي آمريكا و انگليس و فرانسه برادولت هااين تاريخ،  در
     بايستي يكي از  ايران مي«ها،  كردند و طبق اين نقشههاي وسيعي طرح ميروسيه نقشه

ايران براي مبارزه با حكومت  هاي مهم ضد كمونيستي قرار بگيرد و دستجات مسلحي درپايگاه
كردند كه  ه فراهم ميها زمين همان موقع بود كه انگليسي نوبنياد شوروي تشكيل بشود و در
بنابراين، براي ) 63 جلد دوم ، ص – 1351مسعود انصاري، (» ...ايران تحت حمايت انگليس درآيد

با نهايت » حل و فصل كلية مسائل مربوط به وضعيت شمال ايران«آنكه ميسيون بتواند در 
اول ژوئن   ژنرال دنسترويل قزوين را اشغال كرد و در1918 مارس 24سهولت اقدام كند، در 

  )197 و  193  صص – 104-103خاطرات، صص ( .ستاد خود را از همدان به اين شهر منتقل نمود

كار ميسيون  السلطنة بختياري، به نوشتة دنسترويل، مدام دراز آنجا كه حكومت صمصام
تلگرافي كه به مقامات مافوق خود مخابره كرد، پس از  سترويل درنكرد، ژنرال د اخالل مي

بهتر است كه ابتدا امنيت و انتظامات را درايران ... «:  وضعيت عمومي در قفقاز، نوشتتشريح
ها را نيز ساكت نماييم و آن وقت راه سواحل جنوبي بحر خزر براي برقرار كرده و جنگلي

 26توافقي كه در در  گونه، بدين)89-75همان، صص ( ».عمليات بعد، خود به خود باز خواهد شد
تهران به عمل آمد، احمدشاه  وزير مختار بريتانيا در» مارلينگ«ن احمدشاه قاجار و  ميا1918مة 

كه از سرسپردگان جدي  الدوله راخان وثوق موافقت نمود كه در موقع مناسب، ميرزا حسن
منصوب كند و مارلينگ نيز رسماً تعهد ) رياست وزراء(وزيري ايران بود به نخست بريتانيا در

، »دارد و صميمانه از او حمايت كند الدوله را بر سركار نگاهكه شاه وثوقتا موقعي «نمود 
الدوله هم يك مقرري براي خود وثوق. ماهيانه پانزده هزار تومان به معظم له پرداخت گردد

در اوايل اوت، كابينة ) 99 و 10، 9، شماره 1365اسناد محرمانه (. ثابت ماهيانه در نظر گرفته شد
الدوله كابينة خود را   اوت وثوق7تحت فشار بريتانيا مجبور به استعفا شد و در السلطنه صمصام

هايي به بيجار و زنجان مانع از پيشروي  ژنرال دنسترويل ابتدا با اعزام دسته .به شاه معرفي نمود
- و ميرزا كوچكترك هابرقراري ارتباط ميان  قواي تركيه از آذربايجان به طرف اين دو شهر و

 نفر 1200و » كلنل بيچرا خوف« سپس، به كمك )159-160خاطرات، ص ( .گلي گرديدن جن خا
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ايران  كه به علت مخالفت با حكومت بالشويكي روسيه هنوز در(افراد تحت فرماندهي وي 
 ژوئن به انزلي 27الجيسي منجيل شكست داد و در ها را در گذرگاه سوق، جنگل)مانده بودند

ژنرال دسترويل در انزلي ماند و  . )116-112، صص 1344 فخرائي ، – 224-239همان، صص ( رسيد
هاي انقالبي براي سرنگوني حكومت بالشويكي باكو و منتظر كودتاي موعود سوسياليست

ر اخوف براي چ بيلاما كلن .شدن درآن بندر گرديد دعوت از سربازان انگليسي جهت پياده
حكومت بالشويك .مود كند بالشويك شده استاي نداشت جز اينكه وان رسيدن به قفقاز چاره

باكو بيچرا خوف و افراد تحت فرماندهي او را به عنوان بخشي از ارتش سرخ باكو پذيرفت و 
به وي مأموريت داد كه به آن قسمت از قواي سرخ كه با نيروهاي تركيه مشغول جنگ بودند و 

بيچراخوف با قواي . (Kazemzadeh, p. 133) رسيد ملحق شود  نفر مي000/10تعدادشان به 
همراهي  يك اتومبيل زر پوش انگليسي آنان را و كه چند افسر حالي اش، در جمعي بابوا
 شد؛ ولي در نبردي كه در شرق باكوميان قواي ماوراء قفقازكردند، روز اول ژوئيه روانة  مي

سي و خدمه رانده شدند و زره پوش انگلي ها عقبترك و نيروهاي سرخ روي داد، بالشويك
خاطرات،  (. بيچراخوف سپس  به نيروهاي ضدانقالبي روس پيوست، افتادهاتركآن به دست 

  )241-239صص 
  

  نشيني دنسترويل به انزلي نبرد باكو و عقب -3

نيروهاي تركيه . يك جزيرة بالشويكي در دريايي ضد بالشويك بود ، باكو1918در پايان مة 
كردند كه قواي انگليس براي  بيني مي ي از مردم پيشاين شهر را محاصره كرده و بسيار

. ماوراء قفقاز شوند به هند، وارد) خزر و خراسان از راه ماوراء(جلوگيري از پيشروي متحدين 
ي نترين دسته يعبزرگ: اين تاريخ، اهالي باكو به چهار دسته تقسيم شده بودند در

نقاط، با  برادران آذربايجاني آنها در سايرآذربايجانيهاف حاضر به دفاع از شهر نبودند؛ زيرا 
دومين دسته، ارامنه . كردند و تحت لواي تركيه به حومة باكو رسيده بودند  همكاري ميهاترك

ها  و آذربايجانيهاتركبودند كه به هر قيمت كه شده مصمم به دفاع از شهر بودند؛ زيرا ذاتاً از 
ها،  طلباين عده شامل سلطنت. ويك بودندبالشرهاي غيسومين دسته، روس. ترسيدند مي

 هاتركهمة آنها از . هاي انقالبي بودندراست سوسياليستها، و جناح ها، كادتمنشويك
ماوراء ترسيدند و نسبت به متفقين احساس تمايل و همفكري داشته مسائل و مشكالت  مي

ترين دسته، آخرين و كوچك. دادند  را از ديدي اروپايي مورد قضاوت و ارزيابي قرار ميقفقاز
 حفظ هاتركخواستند تا آنجا كه ممكن است، آن بندر را در مقابل  آنها مي. ها بودندبالشويك

ها  حاضر به قبول كمك انگليسي كنند تا نفت الزم را براي حكومت شوروي تامين كنند؛ اما
است تا   بيفتد بهتراهتركگفتند كه اگر قرار است باكو سقوط كند، به دست  آنها مي. نبودند
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اين شرايط، ارامنه و  در. تر خواهد بود  آسانهاتركها؛ زيرا در آينده پس گرفتن آن از  انگليسي
با ژنرال دنسترويل در انزلي ارتباط برقرار كرده وي را ) جناح راست(هاي انقالبي سوسياليست

   (Kazemzadeh: pp.128-132) .كشي به باكو نمودند تشويق به قشون
 به باكو، نه تنها كنترل شهر بلكه كنترل شوراي باكو هم از دست هاتركبا نزديك شدن 

از آنجا كه لنين نتوانسته بود راجع به اعزام . شائوميان رهبر حكومت بالشويكي باكو خارج شد
ها  قواي كمكي اطمينان قطعي بدهد، و اكثريت اعضاي شورا به طرفداري از اتحاد با انگليسي

را منحل ) هيأت دولت باكو(بودند، شائوميان شوراي باكو و شوراي كميسرهاي خلق پرداخته 
 ژوئيه به اتفاق تمامي اعضاي شوراي كميسرهاي خلق، باكو را به مقصد آستراخان 31و در 

ديكتاتوري «ها حكومتي تحت عنوان به محض خروج آنان از شهر، غيربالشويك. ترك كردند
 تشكيل دادند و كشتي حامل كميسرها را (The Centro-Caspian Dictatorship) »خزر مركزي

. كه سه يا چهار مايل بيشتر از ساحل دور نشده بود، توقيف و سرنشينان آن را زنداني نمودند
-Ibid, pp. 137). ها براي دفاع از باكو بود مهمترين اقدام حكومت جديد، دعوت از انگليسي

139) 
را به ) چليابين، الزارف، بوبوخ(ميتة انقالبي ارتش در انزلي ژنرال دنسترويل ابتدا اعضاي ك

خاطرات، (. الحفظ به قزوين فرستادبا حيله دستگير كرد و تحت» ها داشتن رابطه با جنگلي«اتهام 

رد  آنگاه با استفاده از ضربات سختي كه در اواخر ژوئيه به قواي جنگل وا)259-308صص 
در همان ايام و . )754-755سايكس، صص  (ه عقد صلح نمودها را وادار بساخته بود، جنگلي

نيروي دنستر با ورود  ،)1918اوايل اوت (مقارن با روي كار آمدن حكومت وثوق الدوله 
استقرار سيادت و  كه به منظور تجهيز بحريه تجاري و(همراهان وي  و» ناريس« دريادار

ستاد ژنرال  در همان ماه،.  تقويت شد)درياي خزر به انزلي آمده بودند حاكميت بريتانيا در
همان، ( .آباد منتقل شد و ستاد دنسترويل از قزوين به انزلي تغيير يافت ماليسن از مشهد به عشق

  )256-257صص 
وضعيت باكو از همان .  اوت وارد باكو شد17با توجه به اين مقدمات، ژنرال دنسترويل در 

بايست تنها به پدافند منفي اكتفا شود و اين   كه ميرسيد و معلوم بود آور به نظر مي آغاز يأس
دنسترويل پس از چند درگيري با . گرديد رويه نيز به شكست قطعي و تسليم شهر منجر مي

بنابراين، در .  غيرممكن استهاتركنيروهاي ترك، دريافت كه حفظ شهر در برابر عزم راسخ 
 ند، براي آنكه با انتقام متحدان روسي و حمله عمومي خود را آغاز كردهاترك سپتامبر كه 14

رو نشود، شب هنگام، تمام سربازان انگليسي و اسلحه و مهمات موجود را به هارمني خود روب
همان، ص ( .هايي كه از قبل آماده كرده بود منتقل نمود و باكو را به مقصد انزلي ترك كرد كشتي

  )427-428 و 412
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ربايجان به شهر يورش بردند؛ ولي سربازان تركيه تا سه آذ  سپتامبر، سربازان جمهوري15در 
  . ها فرصت انتقام از ارامنه را داشته باشندروز در بيرون شهر ماندند تا آذربايجاني

اعم ( نفر ارمني 8988منتشر شد، حدود » شوراي ملي ارامنه«طبق آماري كه بعدها از طرف 
 (Kazemzadeh, pp. 143-144) عام شدند قتل ترك هادر باكو به دست ) كودك وزن و از مرد

  . سپتامبر، حكومت آذربايجان از گنجه به باكو منتقل شد17 در و
  
  قفقاز توسط قواي بريتانيا اءرالملل و اشغال ماو پايان جنگ بين-4

، آن تهديدي كه ماوراء قفقازالملل و خروج نيروهاي تركيه و آلمان از  جنگ بين با خاتمة
اما تبليغات . ميان رفت توجة هندوستان و خليج فارس شده بود ازاز ناحية متحدين م

شد، چنان آشكارا و خصمانه عليه امپراتوري بريتانيا  كمونيستي كه از مسكو و تاشكند صادر مي
رسيد و هم  هم منطقي به نظر مي«خزر و قفقاز  ماوراء گرديد كه ادامة علميات در هدايت مي

اي از كشورهاي حايل كه روسيه را از هند  اين، براي ايجاد زنجيرهبنابر .)86لنزوسكي، ص ( »الزم
، قفقاز، ايران، ]آسياي مركزي[ در لندن صحبت از اين بود كه از 1918جدا كنند، در دسامبر 

  . )22، جلد اول، ص 1364پيرن ، ( به وجود بياورند» هندثانوي«عراق و فلسطين، يك امپراتوري، 

 ميان نمايندة 1918 اكتبر 30كه در » مود روس«اد ترك مخاصمه اجراي قرارد بنابراين، در
آن اشغال باكو و  دولت عثماني و فرماندة ناوگان بريتانيا در درياي اژه به امضاء رسيد و در

 1918 نوامبر 17بيني شده بود، نيروهاي انگليسي به نمايندگاني از طرف متفقين در  باتوم پيش
هاي  كه لوله( اشغال كردند و تا اواخر دسامبر در تفليس و باتوم هاي نفتي آن راباكو و ميدان

  مستقر گرديدندماوراء قفقازو ديگر نقاط ) شد  به آن منتهي ميماوراء قفقازآهن  نفت و راه
(Kazemzadeh; pp. 163-173) .هنگام حركت ناوگان حامل نيروهاي انگليسي از انزلي به  در

پرزيدنت «فراز كشتي  سه، اياالت متحدة آمريكا و روسيه تزاري برهاي بريتانيا، فرانباكو، پرچم
  .)103ميروشنيكف، ص ( در اهتزاز بود) كشتي فرماندهي(» گروگر

، به محض ورود به باكو ماوراء قفقازفرمانده قواي متفقين درشمال ايران و » ژنرال تامسون«
اين اعالميه، كلمة  در .نموداي خطاب به اهالي شهر صادر   نوامبر، اعالميه17در بامداد 

ژنرال تامسون به . رفتار شده بود» بخشي از روسيه«حذف و با قفقاز به عنوان » آذربايجان«
شود، اما  آذربايجان به رسميت شناخته نمي... «حكومت آذربايجان رسماً اعالم نمود كه 

  برقرار خواهند نمودآن رابطه» دو فاكتوي«نمايندگان انگلستان و فرانسه و آمريكا با حكومت 

.(kazemzadeh, pp. 163-165) وزير  ژنرال تامسون در اعالمية ديگري كه براي نخست
گونه تشكيالت مستقلي را در قلمرو  دول متفق هيچ«فرستاد نوشت كه ) ژوردانيا(گرجستان 

: و برنامة متفقين را درباره قفقاز چنين تشريح نمود» روسيه به رسميت نخواهند شناخت
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 »...ها؛بالشويك         ها و ازگرداندن نيابت سلطنت به قفقاز؛ آزاد كردن قفقاز از دست آلمانب«
(Ibid, pp. 169-170) 

در خالل اين احوال، حكومت شوروي از تسليم آلمان و تركيه در برابر متفقين استفاده 
معنا بود كه گرجستان اين بدان . اعتبار اعالم كرد كرده عهدنامة برست لي توفسك را باطل و بي

 معني ديگر رد. توانند ادعاي مالكيت بر قارص واردهان و باتوم را از سربگيرند و ارمنستان مي
معاهدة برست لي توفسك، پس گرفتن شناسايي گرجستان بود كه در پيمان مكمل اين عهدنامه 

 (kazemzadeh, p. 161) .تصريح شده بود) 1918 اوت 27مورخ (

  
   و كنفرانس صلح پاريسازماوراء قفق -5

هاي گرجستان و ارمنستان و  با پيروزي متفقين و تشكيل كنفرانس صلح، جمهوري
مشكالت بزرگ داخلي و خارجي، خود را در آستان دوراني  آذربايجان، علي رغم روبروبودن با

  و از زيربار حكومتترك هاهر سه كشور كه از قيد تسلط . ديدند تازه از آزادي و اميد مي
تدوين ) با استفاده از الگوهاي غربي(مشكوك آلمانها رهايي يافته بودند، قوانين اساسي خود را 

هايي براساس  هر سه جمهوري پارلمان در. و براي بسط دموكراسي، مجدانه به كار پرداختند
 تشكيل شد و حكومتهايي كه بر -يض ملي و مذهبيع بدون تب-حق انتخاب براي زن و مرد

    ها در گرجستان سوسيال دموكرات. لماني متكي بودند، روي كار آمدنداكثريت پار
 ها حكومت را در دست گرفتندها، و در آذربايجان مساوات، در ارمنستان داشناك)هامنشويك(
  .)52-54لنزوسكي، صص (

اين باور بودند كه كنفرانس صلح پاريس تمام   جداً برماوراء قفقازاين هنگام، ملل  در
شان  كننده موجوديت مستقل و مشكالت آنان را حل نموده صلحي پايدار، كه تضمينمسائل

» عدالت و دادگستري«ها، به  ها و آذري ارامنه، بيش از گرجي باشد،  برقرار خواهد ساخت؛ و
  .متفقين ايمان داشتند

  خود را به دستة كه نخستين و مهمترين وظيفماوراء قفقازاز اين رو، حكومتهاي جديد، 
دانستند، هر يك هيأتي را روانة كنفرانس صلح  آوردن شناسايي كشورهاي متبوع خود مي

  . كردند
 براي جلب حمايت دول متفق و تحصيل شناسايي ماوراء قفقازهاي سه گانة  جمهوري

از جمله، گرجستان تصميم گرفته . رسمي استقالل خويش، حاضر به هر نوع فداكاري بودند
 40 درصد آن را به ايتاليا، و 20نابع اقتصادي خود را به بريتانياي كبير،  درصد امتياز م40بود 

ها با اعزام هيأتي به رياست  گرجي. طرف، واگذار كند درصد ديگر را به ساير دول متفق يا بي
خارجة گرجستان به رم، به دولت ايتاليا پيشنهاد كردند كه حاضرند امتياز  معاون وزارت
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معاون ذغال  ،(Borjom) »بورجم«و ناحيه (Savnetia) » تيا سوانه«اي هبرداري از جنگل بهره
هاي ، و تمام نيرويي را كه از آب)نزديكي بندرپوتي در( (Tzvarcheli)» تزوارچلي«سنگ 

آنكه ايتاليا استقالل   مشروط بر–گرجستان به دست خواهد آمد، به آن دولت واگذار كنند 
كاردار سفارت بريتانيا در . (Documents: vol. III, No. 229) گرجستان را به رسميت بشناسد

: در گزارشي كه راجع به اهداف هيأت گرجي به لندن مخابره كرد، نوشت) مستر كِنارد(رم 
مس، منگنز، الوار، تنباكو، هيزم، و نفت به ايتاليا  تواند در تأمين ذغال سنگ، آهن، گرجستان مي«

 (Ibid, note 2) ».كمك كند

ايتاليا از شناسايي رسمي استقالل آذربايجان » حمايت موثر«ذربايجان نيز در قبال حكومت آ
 جلفا را به -كه آماده است امتياز خط آهن آليات كنفرانس صلح، به آن دولت اعالم كرد در

همچنين، وزيرخارجة آذربايجان به . (Documents: vol. III, No. 474) ايتاليا واگذار كند
 ها از وجود كارشناسان انگليسي استفاده شود اظهار تمايل نمود كه درهمة زمينهها جداً  انگليسي

(Documents: vol. III, No. 453).   
 زده و فاقد منابع اقتصادي بود، در قبال خدماتي كه در ارمنستان كه كشوري فقير و جنگ

سلحه و مهمات و خالل جنگ به متفقين كرده بود، از دولت بريتانيا تقاضا داشت كه با ارسال ا
كرد كه نيروهاي خود را  تجهيزات نظامي به ارمنستان كمك كند؛ و به شدت اظهار عالقه مي

 .Documents: vol).  يا ساير دول متفق قرار دهد تحت فرماندهي و تعليمات افسران انگليسي

III, No. 429) 
ن را به رسميت جمهوري ارمنستان خواستار آن بود كه دولت انگلستان استقالل ارمنستا

به ارمنستان، از آن ) از فرماندهان ضد انقالبي روسيه(» ژنرال دنيكين«بشناسد و در قبال تهاجم 
حتي مايل بود كه قيمومت ارمنستان به ) خاتيسيان(رئيس جمهور ارمنستان . كشور دفاع كند

هم  آن ، و اگرانگلستان واگذار شود و اگر اين امر ممكن نشد، مشتركاً به بريتانيا و آمريكا
  .(Documents: vol. III, No. 482) مقدور نشد، فقط به آمريكا محول گردد

دانستند و قصدشان كمك به متحدشان  اما متفقين، قفقاز را بخشي از امپراتوري روسيه مي
   .(Documents: vol. III, No. 223). روسيه بود

ل دنيكين واگذار كرد و نيروهاي  ناوگان بحر خزر را به ژنرا1919اوت  دولت انگلستان در
گردان سرباز انگليسي براي حفاظت ازمنافع بريتانيا،  تنها دو.  بيرون بردماوراء قفقازخود را از 

  . (Documents: vol. III, No. 223) ماندند باتوم باقي  در
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  قفقاز اءرهاي ماو هاي تزاري و شناسايي جمهوري شكست ژنرال-6

ها و به ضرر نيروهاي ضد انقالب هاي نبرد به نفع بالشويك  در جبهه اوضاع1919در پائيز 
به تغيير نهاد و دراواخر آن سال، ارتش سرخ موفق شد ُكلچاك و يودنيچ را شكست دهد و  رو

» رستوف«نشيني به سمت  قواي دنيكين، وي را مجبور به عقب با وارد كردن ضرباتي سخت بر
هفتمين كنگرة شوراهاي «، 1919 دسامبر 5ن ضمن، در اي ر د(kazemzadeh: p. 278). كند

 .تصويب كرد» قطعنامة صلح«به اتفاق آراء يك » سراسر روسيه
جواب ماند و آنها همچنان به كمك خود به  اين قطعنامة صلح، از سوي متفقين بياما 

 (Documents: vol… III, No. 620 and No. 629) .نيروهاي ضد بالشويك ادامه دادند

هاي گرجستان و آذربايجان و ارمنستان داير به شناسايي  پي اصرار مداوم حكومتدر 
رسمي استقالل اين كشورها از سوي متفقين؛ اظهار نگراني شديد مقامات اين سه كشور از 

پي كميسر عالي بريتانيا درتأييد اين  هاي پي درتلگراف قفقاز؛ و اءرحملة ارتش سرخ به ماو
 سرپرسي كاكس وزير 1920 ژانوية 6 در پي تلگراف مورخ ،همچنين ؛ها ها و نگرانيخواست

كه درآن به ترس و نگراني شديد اولياي امور تهران و مسئوالن اياالت (تهران  مختار بريتانيا در
درشرق درياي خزر به دست ارتش » كراسنوودسك«نتيجة افتادن بندر مهم   در،شمالي ايران

شوراي عالي متفقين درجلسة مورخ  (Documents: vol. III, No. 635) د اشاره شده بو،سرخ
هاي گرجستان  حكومت» دو فاكتو«رزن داير به شناسايي  ك خود با پيشنهاد لرد1920 ژانويه 10

» هاردينگ لرد«همان روز اين تصميم شورا را به  كرزن در لرد. و آذربايجان موافقت كرد
د و از وي خواست اين موضوع را بالدرنگ به مخابره كر) معاون ثابت وزارت خارجة انگليس(

: اين تلگراف افزود كرزن در لرد. ابالغ كند) آذربايجان گرجستان و( هاي زيربطحكومت
ارمنستان را از اين جهت پيشنهاد نكردم كه تعيين تكليف آن كشور منوط به انعقاد عهدنامة «

 1920 ژانوية 19جلسة مورخ   در، (Documents: vol. III, No. 635) »صلح با تركيه است
اصل ارسال  و به رسميت شناخته شد» دوفاكتو«به صورت هم شواي عالي متفقين ارمنستان 

گرفت و   در صورت امكان، آذوقه، مورد تصويب شوراي عالي متفقين قرار،اسلحه و مهمات و
ال آنها را فيلد مارشال ويلسن خواسته شد كه ميزان و چگونگي و نحوه ارس از مارشال فوش و

اما همچنان كه لردها  (Documents: 1948: vol. II, No. 77) . به قفقاز، مورد بررسي قرار دهند
داير به (هاي خود  بيني كرده بود، متفقين به وعده ردينگ معاون وزارت خارجه انگليس پيش

  (Documents: vol. III, No. 645) .عمل نكردند) آذوقه ارسال اسلحه و مهمات و
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  تشكيل حكومت شوروي در آذربايجان-7

نشيني آنها به شبه جزيرة  پس از شكست نهايي ارتش داوطلب ژنرال دنيكين و عقب
 جنوبي قوياً از ژنرال دنيكين خواست كه ةكميسر عالي بريتانيا در روسي» ژنرال كيز«كريمه، 

 .روي بپذيردمخاصمات را متوقف و ميانجيگري بريتانيا را در مذاكرات صلح باحكومت شو
ژنرال دنيكين كه حاضر به ترك مخاصمات و صلح با حكومت شوروي نبود، ناچار از 

افراد تحت فرماندهي خود به قفقاز  اي از افسران و سمت فرماندهي استعفا داد و به همراه عده
  .شمالي پناه آورد

روي هاي گرجستان و آذربايجان به سياست متفقين نسبت به شواين هنگام حكومت در
تأخير در فرستادن «ترسيد كه  مشكوك گرديده و افكار عمومي اين دو كشور از اين مي

 بنابراين، مقامات آذربايجان و گرجستان .»هاي موعود، ناشي از تغيير سياست بريتانيا باشد كمك
ا سازش هبالشويكِ آيا با«به شدت خواستار اين بودند كه دولت انگليس صريحاً اعالم كند كه 

 ».نيست  باز بگذارد، يا كه اصالً سازشي در كارماوراء قفقازه و خيال دارد دست آنها را در كرد
(Documents: vol. xII, No. 523)  در واقع، سياست دولت انگلستان اين نبود كه از پيشروي

 .Documents: vol. xII, No)جلوگيري كند » ر اسلحهزو با «ماوراء قفقازها به داخل بالشويك

529)   
و تمركز ) از ساحل درياي سياه(با توجه به پيشروي سربازان بالشويك به طرف باتوم 

مسترواردراپ وهمكاران فرانسوي و ) مجاور مرز شمالي آذربايجان(ارتش سرخ در دربند 
به  كنفرانسي با شركت نمايندگان سه جمهوري آذربايجان 1920 آوريل 11اش در  ييايتاليا

 حل و هاي مذكور را به عقد يك قرارداد و شكيل دادند تا جمهوريارمنستان و گرجستان ت
 .Documents: vol. XII, Nos) فصل كليه اختالفاتشان، از جمله اختالفات ارضي، وادار نمايند

530,531,539,541 and 542) 
هاي كردن جمهوري خارجة بريتانيا با صلح كرزن وزير از سوي ديگر، پيرو موافقت لرد

قاز با شوروي، وزير خارجة آذربايجان خواستار افتتاح باب مذاكرات به منظور ماوراء قف 
 ولي چيچرين كميسر ؛بين مردم روسيه و آذربايجان شد» روابط حسن همجواري«برقراري 

كه ( آذربايجان ةخارجة شوروي، نه به اين درخواست و نه به درخواست ديگر وزيرخارج
 ، پاسخي نداد)بود»  دربند را جويا شدهةمنطق وروي درعلل تمركز نيروهاي نظامي حكومت ش«

(Kazemzadeh: 281-283) . هاي باكو و شوراي نظامي خالل اين احوال، ميان بالشويك در
انقالبي ارتش يازدهم شوروي چنين توافق شد كه تشكيالت بالشويك باكو شورشي برپا نمايد 

 آوريل، كميتة مركزي 27در ظهر . د ساعت بعد، ارتش سرخ وارد خاك آذربايجان گرد24و 
اي قفقاز حزب كمونيست سراسر دفتر باكوي كميتة منطقه« حزب كمونيست آذربايجان و 

، اولتيماتومي به رئيس پارلمان آذربايجان تسليم و خواستار واگذاري قدرت به »وسيهر
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 تصميم  ساعت فرصت داده شد تا دراين باره12به حكومت آذربايجان . ها شدندكمونيست
 اي قبل از دريافت اين اولتيماتوم، حكومت آذربايجان به افسر لحظه. (Ibid, p. 283) بگيرد

 سرباز بالشويك به خاك آذربايجان رخنه كرده 6000باكو اطالع داده بود كه  يا درناتسياسي بري
 (Documents: vol. XII, No. 548) .اند و به حوالي خاچماس رسيده

 27غروب  ت آذربايجان به محض دريافت اولتيماتوم شوروي دربه اين ترتيب، حكوم
اي كه همان شب با شركت رهبران احزاب آذربايجان  درجلسه«. گيري كردكناره آوريل، از كار

كميسر شوروي  متولد باكو و(تشكيل شد، موافقت گرديد كه اختيارات اجرايي به نريمانوف 
ادرت به تشكيل يك شوراي اجرايي براي اداره واگذار شود و او مب) مشرق زمين براي امور

 آوريل، از سوي كميتة 28تلگرافي كه روز  در (Kazemzadeh, p. 284)».امور كشور نمايد
مخابره شد، اين ) لنين(مركزي حزب كمونيست آذربايجان به رياست شوراي كميسرهاي خلق 

زة مشترك عليه امپرياليزم به منظور مبار«كميته به حكومت جمهوري شوروي پيشنهاد نمود كه 
با جمهوري شوروي آذربايجان اتحادي برادرانه برقرار كند و با اعزام واحدهاي ارتش » جهاني

 (Ibid) .درنگ به كمك آنها بشتابد سرخ به آذربايجان، بي

عمل نيازي به فرستادن اين پيام نبود زيرا كه ارتش سرخ پيشاپيش وارد خاك آذربايجان  در
ا هدف از ارسال اين پيام اين بود كه به جهانيان نشان دهند كه سرنگوني حكومت تنه. شده بود

اندكي بعد، يك پيمان اتحاد نظامي و . هاي محلي بوده، نه روسيه آذربايجان كار بالشويك
به موجب اين پيمان، نيروهاي مسلح . اقتصادي بين روسيه و آذربايجان شوروي به امضاء رسيد

ونقل، و مالية دو كشور يكي  تجارت خارجي، پست و تلگراف، حملو تشكيالت اقتصادي، 
   .(Ibid, p. 285) شدند و بدين ترتيب، آذربايجان دوباره به روسيه ضميمه شد

 

  ارمنستان استقرار رژيم شوروي در -8

) جانشين ژنرال دنيكين(ژنرال وِ رانگل«ها و نتيجة حملة لهستاني مادام كه نتيجة جنگ با
كرد كه با همسايگان آذربايجان  ها اقتضا ميعلوم نشده بود، منافع بالشويكبه شوروي م

. شوروي، يعني گرجستان و ارمنستان، مدارا كنند تا بهانة دخالت نظامي به دست متفقين ندهند
كه (گنجه و ساير نقاط آذربايجان  در) هاآذري(حكومت شوروي ضمن سركوب قيام تاتارها 

 .Documents: vol.XII, No) ،)به انضمام زنان و كودكان منجر شد نفر، 15000به قتل عام 

 مه يك پيمان صلح با گرجستان منعقد كرد و استقالل آن سرزمين را به رسميت 7در  (574
 .داخلي گرجستان خودداري كند امور  و تعهد نمود كه از هرگونه مداخله در،شناخت

(Kazemzadeh, pp. 296-300)  آمادگي خود را براي برقراري روابط ها همچنين، شوروي
 . (Documents: Vol. xII, No. 562) عادي با ارمنستان اعالم داشتند
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  فرانسوي بر»ژنرال ويگان«ها با كمك  اوت و پيروزي لهستاني10در » پيمان سور«امضاي 
نامه   اوت، موجب نزديكي بيشتر روسيه و تركيه و عقد يك موافقت15قواي بالشويك در 

   )138آفاناسيان، ص ( . اوت گرديد24لي بين دو كشور در اصو
اي كه با   ، مصطفي كمال با استفاده از روابط خيلي نزديك و دوستانه1920 سپتامبر 28در 
 .ها، به ارمنستان حمله برد طرفي گرجي ها پيدا كرده بود، و بعد از اطمينان از بيشوروي

(Kazemzadeh, pp. 287-288) 
 :Documents). اكتبر پيشروي خود را به سمت نوو بايزيد آغاز كردند8روسها نيز در 

vol.xII, No. 605)همان روز، حزب كمونيست ارمنستان كه حكومت داشناك را مسئول   در
دانست، در پيامي خطاب به  شكست نيروهاي ارمني از تركيه و اوضاع فاجعه آميز ارمنستان مي

پرچم آن حزب گرد آيند تا با كمك پرولتارياي زير « كه كارگران و كشاورزان، از آنان خواست
نجات دهند و پرچم  المللي، ها، اين عامالن امپرياليزم بينروسيه، خود را از يوغ داشناك
  )166آفاناسيان، ص ( ».كمونيزم را در ارمنستان برافرازند

بود، به ناچار  قرار گرفته ترك هاها و دولت ارمنستان كه از دوطرف مورد تهاجم بالشويك
  .(Documents: vol.xII, No.616)  نوامبر با عقد قرارداد با تركيه جنگ را به پايان رساند7در 

 با كمك متفقين، مسكو را وادار به ماوراء قفقاز به هاتركشكست ارامنه و تهديد رخنة 
ه منظور وارد كردن ارتش سرخ به ارمنستان ب«اخذ تصميمات قاطع نمود، كه مهمترين آنها، 

، كه يك )كميتة انقالبي(» رووكم« نوامبر، 29بنابراين در . بود» ترك هامتوقف ساختن پيشروي 
كش  هاي زحمت توده«هاي ارمني مقيم باكو تشكيل شده بود، به دعوت روز قبل از بالشويك

به دنبال آن واحدهاي ارتش سرخ وارد خاك . گرديد) ايجوان(وارد كار و انسراي » ارمني
» كش ارمني توده هاي زحمت«اي صادر و به نام  بيانيه» رووكم«همان روز، . نستان شدندارم

  )178-179آفاناسيان، صص  (.جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان را اعالم كرد

  
  تشكيل حكومت شوروي در گرجستان-9

ارمنستان، گگچكوري وزيرخارجةگرجستان براي  به دنبال تشكيل حكومت كمونيستي در
وزير  رج نخستو بالويد ج،1920 دسامبر 10رخواست كمك از متفقين به لندن رفت و در د

 (Documents: vol.xII, No. 641) .انگلستان مالقات و مذاكره نمود

كوشيد كه با درآمدن به عضويت جامعة ملل، استقالل  اين ضمن، حكومت گرجستان مي در
 اساسنامه جامعه ملل، تمام اعضاي 10دة و تماميت ارضي خود را تضمين كند؛ زيرا طبق ما

از استقالل و تماميت ارضي هر يك از «جامعة، به هيات اتفاق، اين تعهد را پذيرفته بودند كه 
اول سپتامبر  بنابراين، در» .آن حراست كنند مقابل تهاجم خارجي دفاع و از كشورهاي عضو در
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جستان را به عضويت جامعه ملل  ملل درخواست كرد كه گرة چخئيدزه از شوراي جامع1920
 ,Documents: vol. xII). كرزن، به نتيجه نرسيد بپذيرد؛ ما اين درخواست به علت مخالفت لرد

No. 608)  پس از مطالعه درخواست عضويت 1920در نوامبر كميسيون ويژة جامعة ملل ،
ا نرسيده هنوز زمان پذيرش گرجستان به عضويت جامعة ملل فر«گرجستان، گزارش داد كه 

 .(Kzemzadeh, p. 275)» است
اينكه ارتش  ، حكومت گرجستان اطالعاتي دريافت نمود داير بر1921در اوايل ژانوية 

است و بدين ) نزديك مرز گرجستان(» زاكاتالي«حال تمركز قواي خود در ناحية  سرخ در
، گرجستان براي بنابراين. ترتيب، موادي از پيمان صلح روسيه و گرجستان را نقض نموده است

ها به گرجستان تصميم به بسيج همگاني گرفت و از كميسر مقابله با حملة احتمالي بالشويك
. نمود  درخواست كمك فوري به شكل اسلحه و مهمات را)استوكس(عالي بريتانيا در تفليس  

(Documents, Vol.xII, Nos: 649 and 650)  ر  ژانويه كنفرانس متفقين د27نتيجه، در  در
صلح با  .(Documents, Vol. xII, No.652) اعطا كرد» دوژوره«پاريس به گرجستان شناسايي 

 ماوراء قفقازها را در  لهستان و شكست ژنرال وِ رانگل آخرين فرماندة تزاري، دست شوروي
اي كه با شركت  جلسه  در1921 ة ژانوي20تروتسكي كميسر جنگ شوروي در  .بازگذاشت

  :وروي در مسكو تشكيل شده بود، به اين فرماندهان گفتفرماندهان نظامي ش
تنها . هاي شرق قرار دادند ارتش ما در دروازه پيروزي ما نزديك است و

... راه ماست و ما براي اشغال آن با هيچ مانعي مواجه نيستيم سر گرجستان در
هدف ما تشكيل يك كشور جهاني بالشويك است كه از مسكو هدايت گردد 

(Documents, Vol.xII, No. 839).   

هايي به وقوع پيوست كه در  شورش» شوالوري«و » ُلوري« فوريه در 11به اين ترتيب، در 
 فوريه در شوالوري يك كميتة انقالبي 16در . هر دو مورد، شورشيان، ارمني يا روسي بودند

و كميته آوريل  همانند كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان در(تشكيل شد و اين كميته 
 اعالم رژيم شوروي نمود و از حكومت روسيه تقاضاي كمك كرد) نوامبر انقالبي ارمنستان در

(Kazemzadeh, pp. 318-319) . ًكميتة مركزي حزب كمونيست شوروي تصميم گرفت كه فورا
خلق «به كمك » كيروف«و » ارجونيكيدزه«ارتش يازدهم بالشويك را تحت فرماندهي 

گرفت؛ و  سمت آذربايجان نيز مورد حمله قرار  فوريه، گرجستان از16در . بفرستد» گرجستان
لوري و (اي ازمردم هنوز براين خيال واهي بودند كه واقعة بورچالو  اگر تا آن روز عده

ها از طرف آذربايجان، حقيقت را بر  بالشويكةصرفاً شورشي بيش نيست، حمل) شوالوري
 . (Ibid, p. 319) همگان روشن ساخت
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ها درهم شكست و تفليس به تصرف نيروهاي   فوريه مقاومت گرجي25دين ترتيب، در ب
بالفاصله، اين خبر از سوي ارجونيكيدزه . (Documents, Vol.xII, No. 654) بالشويك درآمد

پاينده با گرجستان . پرچم سرخ رژيم شوروي در تفليس در اهتراز است«: به مسكو مخابره شد
  .(Kazemzadeh, p. 322) شوروي
 

   نتيجه
 يك حكومت محلي خودمختار به ماوراء قفقاز ، در1917اكتبر پس از انقالب بالشويكي در

روسيه شوروي مستقل و  ، از1918 آوريل 22كه در  تشكيل شد» ماوراء قفقازكميسارياي «نام 
ولي به  .داد، تغيير نام ماوراء قفقاز، يا فدراسيون »ماوراء قفقازدموكراتيك  جمهوري فدرايتو«به 

و . قبال اين جمهوري نوبنياد اتخاذ كرد اي كه دولت امپراتوري عثماني در علت رويه خصمانه
ماه بعد اين فدراسيون تجزيه شد و در  به تركيه، حدود يك) ها آذري(به سبب گرايش تاتارها 

اما اين . پديد آمد) آذربايجان، ارمنستان، گرجستان( از بطن آن سه كشور مستقل 1918 مة 28
 از) به نمايندگي از سوي متفقين(و بريتانياي كبير ) آلمان و تركيه(بار هم رقابت بين متحدين 

هاي تزاري كه براي سرنگوني يك طرف و كارشكني حكومت بالشويكي روسيه و ژنرال
 هاي آذربايجان و كردند از طرف ديگر، مانع از اين شد كه جمهوري ها نبرد ميبالشويك
  .و گرجستان ثبات يابندارمنستان 

 ماوراء قفقازهاي  ، جمهوري1918الملل در پائيز  شكست متحدين و پايان يافتن جنگ بين
با استفاده از الگوهاي غربي،  ها،اين جمهوري .ها خارج ساخت و آلمانهاتركقيد تسلط  را از

به كار كشورهاي خود مجدانه  قوانين اساسي خود را تدوين و براي بسط دموكراسي در
كردند،   را بخشي از امپراتوري روسيه محسوب ميماوراء قفقازولي متفقين كه هنوز . پرداختند

آنها خودداري  شناسايي استقالل آذربايجان و ارمنستان و گرجستان و حمايت نظامي از از
، يكي پس از ديگري، از عزم ماوراء قفقاز با وجود آنكه كميسرهاي عالي بريتانيا در. كردند

 برابر ها به حفظ استقالل خود و ايستادگي در ها، و گرجي ارمني ها، ها، آذريراسخ داغستاني
سوي ديگر، به لندن و پاريس گزارش  هاي تزاري ازسو، و ژنرالقواي بالشويك از يك

) اسلحه و مهمات و آذوقه(هاي مادي  فرستادند، شوراي عالي متفقين همچنان از دادن كمك مي
كرد و تهديدي را كه از سوي بالشويزم متوجه قفقاز بود، جدي  ز خودداري ميبه ملل قفقا

ها با نيروي نظامي در واقع، شوراي عالي متقفين قصد نداشت از پيشروي بالشويك. گرفت نمي
لردكرزن به فرماندهان قواي بريتانيا در درياي مديترانه و درياي سياه صراحتاً  .جلوگيري كند

چنانچه سربازان بريتانيا را . خواهيم شاهد يك فاجعة نظامي باشيم ما نمي«ه اعالم داشته بود ك
  .»قفقاز تخليه كنيد اءردر اسرع وقت ماو در معرض خطري قريب الوقوع ديديد،
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هاي مكرر بين سه جمهوري آذربايجان و ارمنستان و گرجستان كه  اين ميان، وقوع جنگ در
گرفت، لطمة شديدي به قضيه استقالل  صورت ميبه علت اختالفات ارضي و مذهبي و قومي 

هاي اعزامي آنها به كنفرانس صلح ها وارد آورد و وحدت عمل ميان هيأت اين جمهوري
 بهانة خوبي فراهم شد كه ماوراء قفقازپاريس را غيرممكن ساخت؛ و براي دشمنان استقالل 

 ها، و ها، منشويككآذربايجان كه توسط داشنا ارمنستان و گرجستان و«استدالل كنند 
آميز براي  شوند قادر به حفظ نظم و امنيت و تامين يك زندگي مسالمت ها اداره ميمساواتي

 ها،ها، آذربايجانيبرانگيز داغستانيبه اين ترتيب، قيام دليرانه و تحسين» .باشند ملل خود نمي
م حمايت متفقين و عدم  به علت عد-ها در برابر ارتش سرخگرجي مقاومت قهرمانه، ها،ارمني

  . درهم شكسته شد و قفقاز دوباره ضميمة روسيه شد-اتحاد ميان ملل قفقاز
گرجستان  گذرد و آذربايجان و ارمنستان و سال از آن تاريخ مي اكنون كه بيش از هشتاد

 ي بزرگ درهاقدرترسد كه منافع  چنين به نظر مي. اند دوباره استقالل خود را به دست آورده
  و اختالفات ميان اين سه جمهوري شبيه به همان منافع و اختالفاتي است كه دراء قفقازماور
ي خارجي همچنان به هاقدرتويكم  آغاز قرن بيست در:  وجود داشت1918-1920ي هاسال
المللي به شدت بر اصل تماميت  ميانجيگران بين .قفقاز عالقمنداند وفصل اختالفات در حل

طلب ناگور نوقره باغ، ابخازيا،  ورزند و مناطق جدايي  تأكيد مي قفقازماوراءارضي كشورهاي 
مأيوس ) ورزند ي قومي تاكيد ميهاگروهكه بر اصل خودمختاري (اوستياي جنوبي، و چچن را 

استخراج و انتقال نفت درياي خزر، شرايط عادي  گذاري شده در مبالغ هنگفت سرمايه .اند كرده
كشورهاي (خشكي  كشورهاي محصور در .ا فراهم كرده استاي و ثبات ر همكاري منطقه

درآمدهاي .  احتياج دارندماوراء قفقازبراي حمل مواد خامشان به كشورهاي ) آسياي مركزي
شكل اقتصادهاي منطقه كمك كند و رونق و رفاه به ارمغان  تواند به تغيير نفت و توريسم مي

  .آورد
رغم پيوندهاي اقتصادي و  علي :وجود داردبا اين همه، احتمال معكوس شدن قضيه هم 

بندي قدرت درحال افزايش است؛ و اين  ، قطبماوراء قفقازژئوپولتيك ميان سه كشور 
كه به جنگ (ي بعد از فروپاشي، اتحاد شوروي هاسالامتداد همان خطوط غلط  بندي، در قطب

هاي گذاري  سرمايهاز سوي ديگر،. رود به پيش مي) ميان آذربايجان و ارمنستان انجاميد
مواضع قدرت را به نفع برخي و به ضرر برخي ديگر از اين كشورها تقويت  اقتصادي اخير،

 انگيز از اتحادهاست و هر يك از كشورهاي آن در  اكنون موزائيكي شگفتماوراء قفقاز. كند مي
زه اياالت متحدة آمريكا، به عنوان يك تا. جستجوي حمايت يك يا چند قدرت خارجي است

كند براي خود نقشي عمده تامين كند و به همان اندازه از حضور روسيه و  وارد،  كوشش مي
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تاريخ قفقاز، با تفوق و  حاصل كالم آنكه، مرحله بعدي در. منطقه بكاهد هاي ايران در طلبي جاه
  .برتري آمريكا و مقاومت روسيه رقم خواهد خورد
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