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 گزارش کامل

بنیاد »با همکاری « مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی»نشست تخصصی 

تحوالت سیاسی ارمنستان: پیامدهای آن در منطقه »با عنوان « مطالعات قفقاز

با حضور  1397مهر  30در روز « خارجی این کشور و تاثیر آن بر سیاست

الکساندر اسکندریان رئیس موسسه مطالعات قفقاز در »دکتر آقای 

 در دانشگاه تهران برگزار شد. «ایروان

در چند ماه اخیر شاهد »ی گفتند: دکتر الهه کوالیین نشست در ابتدای ا

ی این  گسترده مردم در ایروان بودیم که در نتیجه های ات و اعتراضتظاهر

وزیری استعفا دادند و آقای  نخست مقامتظاهرات آقای سرژ سرکیسیان از 

در این « انقالب رنگی»نیکول پاشینیان جایگزین ایشان شدند. چیزی شبیه 

به « انقالب رنگی»عنوان  دادنرخ داد. البته برخی کارشناسان موافق  کشور

از تاثیر عوامل بیرونی بر تحوالت  جداتحوالت اخیر ارمنستان نیستند. 

ایران در قفقاز جنوبی است.  مهمسیاسی ارمنستان، ارمنستان یکی از شرکای 

یاست غیر ایدئولوژیک بودن س نشانگرروابط ایران با ارمنستان مسیحی، 

خارجی ایران است. به عبارت دیگر شاهد عملگرایی در سیاست خارجی 

ایران هستیم. جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی خود همواره برای 

ها ادامه  برقراری صلح و ثبات در قفقاز جنوبی تالش کرده است و این تالش

 . «دارد

ول تاریخ و در قفقاز در ط: »گفتندرییس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی 

المللی بوده  های بزرگ بین های مختلف همیشه محل رویارویی قدرت دوره

و پس از آن در  1917رسد آنچه که در شرایط انقالب اکتبر  است. به نظر می

قفقاز جنوبی شکل گرفت ریشه در تحوالت تاریخی و اجتماعی این منطقه 

های بزرگ در  قدرتداشت. بعد از فروپاشی شوروی هم روند رقابت بین 

های  ل حضور و نفوذ نیرویدامه داشته است. قفقاز همواره محمنطقه ا

ویژه در  خارجی بوده است. هم در قفقاز جنوبی و هم در قفقاز شمالی به

توان مشاهده کرد. کنشگری بازیگران خارجی در  چچن نفوذ خارجی را می
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در ها و گرجی هامنیراین منطقه همواره برای ایران مهم بوده است. حضور ا

های  قفقاز که به لحاظ تاریخی مدل خوبی از همزیستی میان ادیان و گروه

مختلف است برای ایران از اهمیت برخوردار بوده است. روابط ایران و 

کند  ویژه با رویکرد جدیدی که روسیه در قفقاز پیگیری می ارمنستان به

های  ته تا کنون طرحاهمیتی بیش از پیش یافته است. در دو دهه گذش

برای کوتاه کردن دست ایران از منطقه توسط آمریکا ارائه و  پرشماری

پال توان به طرح معاوضه سرزمینی  پیگیری شده است که از آن جمله می

دلیل در  بهآن  باغ اشاره کرد. این طرح و نظایر گوبل برای حل مناقشه قره

رار نگرفتند. اگر این طرح های منطقه مورد استقبال ق نظر نگرفتن واقعیت

 .«شد شد ارتباط مرزی ایران با ارمنستان قطع می اجرا می

ای دانشگاه  استاد مطالعات منطقه

روابط با ارمنستان »تهران افزودند: 

برای ما بسیار مهم است ولی ما 

حتما باید روابط ارمنستان با روسیه 

و نگاه روسیه به این منطقه را مورد 

عامل بسیار مهمی  توجه قرار دهیم.

که در سیاست خارجی ارمنستان 

توان از آن غافل شد عامل  نمی

دیاسپورای ارمنی است که چه ارامنه اروپا و چه ارامنه آمریکا بر پایداری و 

روند تحوالت ارمنستان تاثیر دارند. در شرایطی که جمهوری آذربایجان 

رمنی نقش بسیار مهمی در البی ا ارمنستان زیاد کند دیاسپورا و ها را بر فشار

ها  کنند. همه این بحث ای ارمنستان ایفا می ای و فرامنطقه تنظیم روابط منطقه

رساند. اینکه آیا روندهای جهانی  ما را به تحوالت جاری ارمنستان می

تحوالت جاری ارمنستان را تحت تاثیر قرار داده است؟ آیا مطالبات و 

ت سیاسی، ترکیب کابینه این کشور، تقاضاهای مردم ارمنستان در شکل قدر

کند؟ آیا انقالب ارمنستان  در تصدی قدرت در این کشور انعکاس پیدا می

ای ارمنستان تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا این تحوالت  های منطقه در نگاه

 «.ر خواهد داد؟های ارمنستان را تغیی سیاسی اولویت
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سیاست خارجی ارمنستان  در تحلیل ایشان با تاکید بر نقش عامل ژئوپلیتیک

ها و  ها و امکانات جغرافیایی ارمنستان و فرصت محدودیت» گفتند:

هایی که روسیه و ایران در این منطقه دارند باید مورد توجه قرار  محدودیت

تواند  گیرد. مالحظات ژئوپلیتیکی آثارش خیلی مهم است و هیچ دولتی نمی

یده بگیرد. برای ما در ایران بسیار این مالحظات را در نظر نداشته باشد و ناد

مهم است که در قفقاز صلح و ثبات برقرار باشد و کشورهای منطقه از جمله 

جانبه  ارمنستان بتوانند با تامین امنیت، از مقدمات رشد و توسعه همه

پیشرفته و مرفهی داشته  برخوردار شوند. برای ما مهم است که همسایگان

 «.باشیم

*** 

ی این نشست رییس موسسه مطالعات قفقاز در ایروان دکتر  در ادامه

ته توسط خانم دکتر گرف از دعوت صورتالکساندر اسکندریان با تشکر 

مدیرعامل بنیاد مطالعات قفقاز آقای حسینی جناب  کوالیی و همکاری

 هایم را ارائه کنم. کنم در این مجال کوتاه عصاره دیدگاه تالش می»گفتند: 

خواهم خاطرنشان سازم که ایران برای ارمنستان  در همین ابتدا میین همچن

صورت مداوم  کشوری بسیار مهمی است و برای ما خیلی اهمیت دارد که به

ها صحبت کنیم. آیا  با هم در تماس و ارتباط باشیم. ابتدا در مورد واژه

 بود؟ در ارمنستان طرفداران این« انقالب»تحوالت اخیر در ارمنستان 

که مخالف آن هستند  خوانند و کسانی را انقالب می تحوالت سیاسی آن

نامند. اگر بپذیریم  می« کودتا»را  نامند و برخی از آنها آن را انقالب نمی آن

شود که چه  گاه این پرسش مطرح می که این تحوالت انقالب بوده است آن

روی در که در فضای پسا شو« انقالب رنگی»انقالبی بوده است؟ مفهوم 

رخ داد یک محور عمده داشت. محور و و قرقیزستان  اوکراین، گرجستان

المللی کشور از شرق  گیری بین ها تالش برای تغییر جهت اهداف این انقالب

به غرب بود. به عبارت بهتر هدف قرارگیری کشور در سپهر غربی و دوری 

شان،  ندارند انقالباز روسیه بود. از این منظر انقالبیون در ارمنستان تمایل 

خوانده شود. از طرف دیگر چون این انقالب بدون خشونت « انقالب رنگی»

برای توصیف آن استفاده « انقالب مخملی»دهند از اصطالح  بوده ترجیح می

 . «کنند
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ها  ها و مفهوم در فضای کارشناسی استفاده از ترم»ایشان تاکید کردند: 

نبود « کودتا»ر ارمنستان اتفاق افتاد بستگی به نظر متخصصین دارد. آنچه د

ای مردم صورت گرفت. از سوی دیگر انقالب  چون با مشارکت انبوه و توده

های کالسیک فرانسه، روسیه و ایران بود. در این  ارمنستان متفاوت از انقالب

شد و انقالبیون، حاکمان  ها مشروعیت انقالب از خود انقالب اخذ می انقالب

گرفتند. ولی انقالب  و مشروعیت را از بطن انقالب میسابق را برکنار 

های  در دهه ارمنستان مشروعیت خود را از قوانین موجود و جاری گرفت.

هایی در پرتغال، اوکراین و گرجستان و... اتفاق افتاد. در این  اخیر انقالب

ها شاهد بودیم که انقالبیون مشروعیت خود را بر قوانین جاری بنیان  انقالب

رسمیت شناختند. انقالب ارمنستان هم شبیه این  را به پیشیناشتند و قوانین گذ

ها بود. پاشینیان بارها گفته آنچه ما انجام دادیم در چارچوب قانون و  انقالب

خواهیم بر اساس قانون و از معبر  بر اساس قانون اساسی بوده است؛ ما می

 . «انتخابات به قدرت برسیم

است، قدرت « انتقال قدرت»در ارمنستان اتفاق افتاده  آنچه»ایشان افزودند: 

نخبگان انتقال یافت و دیگر سری  سری از نخبگان به یک از دست یک

اشخاص جدیدی بر سر کار آمدند. کماکان ارمنستان یک فرایند گذار را 

صورت کامل اتفاق نیفتاده است. قدرت  کند. انتقال قدرت به تجربه می

وزیر،  وزیر، معاونان نخست تغییر کرده و نخستصورت کامل  اجرایی به

اند. در مدیریت محلی ارمنستان در  وزرا و اکثریت معاونان وزرا تغییر کرده

خیلی از جاها تغییر و تحول صورت گرفته است. اخیرا انتخابات شوراها 

برگزار شد و شهردار جدید ایروان معرفی شد. ایروان هر چند که مدیریتش 

شود و مدیریت ملی نیست ولی نباید فراموش  حسوب میمدیریت محلی م

شاکله مدیریت اجرایی  در عملکرد که ایروان یک سوم ارمنستان است. 

ها در اختیار  کرسی بیشترهنوز  مجلسکشور تغییر پیدا کرده است. ولی در 

آذر( سال جاری انتخابات  18دسامبر ) 9خواه است. در  حزب جمهوری

گزار خواهد شد اگر اتفاق شگفتی صورت نگیرد با پارلمانی زودهنگام بر

در اختیار پاشینیان  مجلساین روندی که در ارمنستان حاکم است اکثریت 

 . «قرار خواهد گرفت
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که چرا این تحوالت سیاسی در  دکتر اسکندریان با طرح این پرسش

خواه و شخص سرژ سرکیسیان  حزب جمهوری» گفتند: ارمنستان اتفاق افتاد؟

این حزب مشروعیت و محبوبیت بسیار پایینی داشتند. حتی در سال رهبر 

که سرکیسیان به قدرت رسید هم محبوبیت مردمی نداشت. چرا که  2008

های  در بدو به قدرت رسیدن سرکیسیان شاهد تظاهرات گسترده و درگیری

رخ  2008زیاد بودیم. تظاهراتی که در پی اعالم نتایج انتخابات اول مارس 

نفر از نیروهای پلیس(  2نفر از معترضین و  8نفر ) 10جر به کشته شدن داد من

که سرکیسیان به قدرت رسید مصادف با  2008شد. از طرف دیگر سال 

دنبال این بحران ارمنستان در بین  شروع بحران اقتصادی جهانی بود. به

کشورهای اروپایی از لحاظ سقوط اقتصادی رتبه اول و یا دوم را داشت. 

سال رکود و عدم رشد اقتصادی در ارمنستان  9جه این سقوط اقتصادی نتی

رونق منجر به وضعیت اجتماعی بد و متزلزل  بوده است. اقتصاد ضعیف و بی

هایی مثل نبود شغل و مهاجرت و نارضایتی عمومی بر  شود. پدیده می

وضعیت کشور تاثیر گذاشته بود. در ارمنستان مردم از طریق انتخابات قدرت 

چرا حکومت از طریق . را تغییر ندادند به همین دلیل کار به انقالب کشید

خواه ارمنستان که یک حزب از  انتخابات تغییر نکرد؟ چون حزب جمهوری

 نوع احزاب پساشوری است، به معنای واقعی کلمه حزب نیست بلکه یک

است. این حزب نقش آسانسور  یدولت های اتحادیه اقتصادی مشتمل بر مقام

را برای جوانانی که خواستار ورود به ساختار قدرت و نهادها و ادارات بودند 

برد. احزاب اپوزیسیون هم  کرد و به این شکل کار خود را به پیش می ایفا می

احزاب ضعیفی بودند که توانایی تغییر وضع موجود را نداشتند. فضای 

ای بود که مردم انتظار نداشتند  به گونه 2008عمومی ارمنستان بعد از سال 

بتوانند فضای سیاسی را با انتخابات و رای خودشان عوض کنند. آنچه حزب 

بود. مردمی که از تغییر وضع « مدیریت یأس»داد  خواه انجام می جمهوری

موجود نا امید بودند فقط دلخوش بودند که از قِبَلِ انتخابات منفعتی و لو 

د و رای خودشان را به قیمتی بفروشند. البته به این شکل اندک حاصل کنن

خواه هر  نبود که پول را در پاکت بگذارند و به مردم بدهند. حزب جمهوری

کرد. مثال در یک روستا با ساخت  ای با خود همراه می قشری را به گونه

داشت با تعمیر  اش نیاز به تعمیرهایی خریدند؛ کسی که خانه جاده رای می



 
 

6 

خریدند؛ کسی که معلم یا مدیر و یا فعال سیاسی بود  اش را می اش رای خانه

کردند. به این  اش را جلب می شنیدند و رای ها و انتقادهایش را می حرف

« مدیریت یأس»که اشاره کردم با  کردند و چنان شکل فضا را مدیریت می

 . «بردند کارشان را به پیش می

در انتخابات پارلمانی دوم »گفتند:  نی مطالعات قفقاز ایروا رییس موسسه

وارد انتخابات شد و موفق « رفت راه برون»بلوکی به نام بلوک  2017آوریل 

درصد از آرا را کسب کند و به پارلمان راه یابد. یکی از اعضای این  7شد 

با  2012به ریاست نیکول پاشینیان بود. او که از « قرارداد مدنی»بلوک حزب 

صورت مستقل و همچنین عضوی از فهرست  همزمان، بهکاندیداتوری 

، به عضویت پارلمان درآمده بود موفق شد مجدد «حزب کنگره ملی ارمنی»

به پارلمان راه یابد و این مرتبه از طریق حزب خودش. طبق قوانین ارمنستان 

درصد کل آرا را باید کسب کنند و  5احزاب برای ورود به پارلمان حداقل 

درصد آرا را کسب کنند.  7ی ورود به پارلمان باید حداقل ها برا بلوک

را ایجاد کرده بودند امید « رفت راه برون»کدام از سه حزبی که بلوک  هیچ

درصد آرا را کسب کنند و وارد پارلمان شوند  5نداشتند که به تنهایی 

درصد از مجموع آرا را  7بنابراین با هم بلوک تشکیل دادند و توانستند 

عنوان اپوزیسیون در مجلس ملی  ت آورند و وارد پارلمان شوند و بهدس به

 . «ارمنستان حضور پیدا کنند

 با طرح دکتر اسکندریان

با وجود »که  پرسشاین 

برگزاری انتخابات چرا 

انقالب اتفاق افتاد؟ چه 

تغییری رخ داد که مردم 

وارد کار شدند و انقالب 

برای »گفتند:  «کردند؟

و « رهبر»، «مردم»ی سه مولفه باید در کنار هم جمع شوند: وقوع هر انقالب

؛ این موارد در انقالب ارمنستان چگونه گرد هم آمدند؟ در «پیشران»

ارمنستان اپوزیسیون ضعیف بود ولی تا حدودی آزادی بیان وجود دارد. 

سیاست خیابانی بسیار قوی هم در ارمنستان وجود دارد. ارمنستان هر چند 
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اسی با سوئیس و هلند قابل مقایسه نباشد ولی از طرفی با که در دموکر

های سیاسی در  قزاقستان و جمهوری آذربایجان و... تفاوت دارد و آزادی

ارمنستان تا حدودی وجود دارد. دیگر زمینه وقوع انقالب تغییر قانون اساسی 

بود که سیستم سیاسی از ریاستی به نظام پارلمانی تغییر کرد. پیش از 

 5دور ریاست جمهوری  2اری رفراندوم، سرکیسیان که باید بعد از برگز

در رفراندوم شرکت کنید » کرد به مردم گفت: گیری می ساله از قدرت کناره

به قانون اساسی جدید رای دهید؛ قانون اساسی جدید زمینه اروپایی شدن، 

به سرکیسیان « ارتقای دموکراسی و توسعه ارمنستان را فراهم خواهد آورد

وزیر نشود. اما او به وعده  مردم قول داد قدرت را ترک کند و نخست

وزیر  عنوان نخست خویش عمل نکرد و اتفاقی که افتاد این بود که ایشان به

انتخاب شد و این جرقه انقالب بود. متد و شیوه انقالب در ارمنستان بسیار 

ایجابی و مثبت هوشمندانه بود. شعارها بیشتر سلبی و منفی بود و شعارهای 

های اصلی حمایت اقشار  سرداده نشد. شعارهای پاشینیان یکی از علت

مختلف مردم از وی شد. اگر در ارمنستان کسی در خیابان و در جمع 

ای از معترضین خیابان را ترک  معترضین بگوید من غربگرا هستم عده

ستم، به گرا ه کنند، اگر بگوید من لیبرال هستم، سوسیالیست هستم، شرق می

کنند، چون مردم  ای دور او را ترک می دلیل هر یک از این شعارها عده

معترض در مورد خیلی از این موارد اختالف دیدگاه و عقیده دارند. ولی 

اتفاقی که در انقالب ارمنستان افتاد سرداده شدن شعارهای منفی و سلبی بود 

نستان اگر کسی از در ارم«. سرژ قدرت را رها کن»و « سرژ برو خانه»مثل 

آنها انتقاد کند همه مردم  هایها و اقدام فساد انتقاد کند از الیگارش

پسند عموم مردم را  آید. بنابراین پاشینیان با این شعارهای عامه شان می خوش

 . «بود« سرژ سرکیسیان»به « نه»دور خود جمع کرد. محورِ انقالبِ پاشینیان 

کشی ارمنیان توسط عثمانی  دبود نسلآوریل روز یا 24هر ساله در روز 

هزار نفر از ایروان و دیگر شهرهای ارمنستان  800الی  700جمعیتی حدود 

های معترضین به  اگر راهپیمایی به طبعدر اطراف بنای یادبود جمع می شوند، 

گرفت و  شد جمعیت غیر قابل مهاری شکل می آوریل کشیده می 24روز 

عملی نبود لذا سرژ گزینه استعفا را انتخاب  البته گزینه شلیک به معترضین



 
 

8 

پاشینیان »گیری کرد و گفت:  آوریل از قدرت کناره 24کرد و روز قبل از 

 «. کردم و تو بر حق بودی من اشتباه می

در حال حاضر بعد از انقالب چه اتفاقی افتاده است؟ افرادی »ایشان گفتند: 

اند. اینها معترض بودند و  تجربه اجرایی در راس قدرت قرار گرفته بدون

برخی از آنها بسیار باهوش و مستعد و توانمند هم هستند، تخصص اینها 

مدیریت اعتراض و به راه انداختن راهپیمایی است نه حکمرانی. تیم پاشینیان 

درصد آرا را کسب  6/81محبوبیت زیادی دارند. در انتخابات اخیر شوراها 

درصد آرا  80دهم که حتی تا  احتمال میکردند. در انتخابات پارلمانی هم 

اند، حزب و نهاد ندارند و  را کسب کنند. از طرف دیگر نهادسازی نکرده

سازی، نهادسازی و  باید برای حکمرانی در این فرصت محدود حزب

دانم که خاطرنشان کنم که اگر در  ساختارسازی کنند. در ادامه ضروری می

لی صحبت کردم و در مورد سیاست این جلسه بیشتر در مورد سیاست داخ

خارجی چیزی نگفتم از روی عمد است زیرا که تحوالت در ارمنستان 

ها در  ارتباطی به سیاست خارجی ندارد و بیشتر تغییر نگاه و تغییر اولویت

داخل است، در سیاست خارجی چیزی عوض نخواهد شد. آن چیزی که در 

جی آنها را از شرق به گیری سیاست خار های رنگی بود و جهت انقالب

داد در تحوالت ارمنستان وجود ندارد و تیم پاشینیان در پی  غرب تغییر می

چرا تحوالت در ارمنستان تاثیر در سیاست خارجی این کشور  آن هم نیستند.

ندارد؟ دکتر کوالیی این سوال را مطرح کردند و البته خودشان نیز به 

ه کشور کوچک است که توسط درستی پاسخ دادند؛ قفقاز جنوبی شامل س

اند و هر یک از این سه کشور  سه کشور بزرگ پیرامونی خود احاطه شده

های ژئوپلیتیکی متعددی دارند. ارمنستان نیازمند  قفقاز جنوبی محدودیت

ارتش قوی است. ارتش قوی نیازمند تسلیحات قوی و پول کافی برای خرید 

ن برای ارمنستان بس است که این تسلیحات است. ترکیه عضو ناتو است همی

راه تسلیحات غربی برای ارمنستان بسته باشد. چه کسی باید این تسلیحات را 

ماند. در چنین وضعیتی داشتن روابط  به ارمنستان بدهد؟ فقط روسیه می

 . «خوب یا حداقل روابط عادی با روسیه برای ارمنستان یک باید قطعی است

 در نشست 2008در اوایل »ت گفتند: ایشان در پایان بخش نخست از نشس

ناتو در بخارست میخاییل ساکاشویلی، رئیس جمهور وقت گرجستان گفت 
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 24های روسیه در  ماه بعد تانک 4ما در آستانه پیوستن به ناتو هستیم. 

خواهد. رویکرد  کیلومتری تفلیس بودند. ارمنستان چنین پاسخی را نمی

است و پاشینیان بارها تاکید کرده سیاست خارجی ارمنستان تکمیل متقابل 

است که دنبال این است که روابط خوبی نیز با روسیه و ایران داشته باشد. هر 

های زیادی وجود  چند که اینها حرف است و در عمل شاید محدودیت

وزیر ارمنستان طرح  ها توسط نخست داشته باشد. ولی خب این صحبت

به افراد نیست این روابط فرای  شود. روابط ارمنستان و روسیه محدود می

های ارمنستان است که هر  ها و محدودیت افراد است و مبتنی بر ظرفیت

وزیری در ارمنستان بر سر کار بیاید باید آنها را در  جمهور یا نخست رئیس

تواند آنها را نادیده بیانگارد. البته این وضعیت ابدی نیست و  نظر بگیرد و نمی

وقت تغییر نکند. حتی اگر نخبگان جدید  شرایط هیچطور نیست که  این

ارمنستان، یعنی انقالبیون هم بخواهند شرایط سیاست خارجی تغییر نکند 

نظر تغییر نسل سیاستمداران شاهد یک شرایط تغییر خواهد کرد. زیرا از 

من از تلویزیون اولین دیدار پوتین و پاشینیان را در  دگرگونی جدی هستیم. 

دیدم.  کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مینشست سران 

جمهوری مولداوی هم در این جلسه حضور داشت. البته این کشور  رئیس

عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست. از بین سران همه این کشورها تنها 

پاشینیان زبان روسی را یاد گرفته بود، بقیه همه زبان روسی به نوعی زبان 

برای نسل من زبان روسی زبان خارجی نیست مثل زبان شان بود.  مادری

چنین نیست. فضای فرهنگی این  های من این ام است ولی برای بچه مادری

 یشوروی به فضا کشورها در حال تغییر است، در حال انتقال از فضای پسا

شوری هستیم. این تحول فرهنگی را در قزاقستان، گرجستان و  پسا پسا

به دید. اتفاقاتی که در پیش است  تر توان عیان یجمهوری آذربایجان م

که به نظر  آن چیزی نیست که سران جدید انتظار دارند. چنان ضرورت

رسد حتی سران سیاسی جدید مثل پاشینیان تمایل دارند این تحوالت را  می

توان در رفتار پاشینیان و سفرهایش دید.  اش را می بیاندازند. نمونه عقببه 

باغ، روسیه،  وی بعد از به قدرت رسیدن به ترتیب به قره اولین سفرهای

های قبلی در سیاست خارجی ارمنستان  بروکسل و آمریکا یعنی همان اولویت

حال باید توجه داشته باشیم که شاهد تغییر نسل در کشورهای پسا  بود. با این
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شوری هستیم در همه این کشورها حتی در خود روسیه فضای فرهنگی در 

 .   «غییر استحال ت

*** 

 نظرهای خود را مطرح کردند.  ها و نقطه ی نشست حاضران پرسش ادامه در

ای، گرایش آسیای مرکزی در  مطالعات منطقه یخاشع دانشجوی دکتر آقای

ابتدا به یک نکته در مورد : »دانشگاه تهران و پژوهشگر بنیاد مطالعات قفقاز

پرسم. اینکه آقای  را میکنم سپس سوالم  انقالب ارمنستان اشاره می

گویند تحوالت ارمنستان یک اقدام قانونی و تنها یک انتقال  اسکندریان می

قدرت بود را قبول ندارم چرا که یک شخص با حمایت طرفدارانش یک 

پیروز  2017وزیر )سرکیسیان( را که حزبش در انتخابات پارلمانی  نخست

این اقدام قانونی نیست و  وزیر شد. شده بود را به زیر کشید و خود نخست

من این است که آقای اسکندریان  پرسش چیزی بین کودتا و انقالب بود.

نظر دارد و در  ردند انقالب ارمنستان صرفا تغییر در داخل کشور را فرمای می

سیاست خارجی ارمنستان هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد، آقای پاشینیان هم 

پیش از انقالب  روزهایی ما شاهد هستیم در ، ولاند گرفتهاین موضع را بارها 

باغ به بعد فضای ضد  و وقوع جنگ چهار روزه قره 2016به ویژه از آوریل 

روسی در جامعه ارمنی حاکم شده و بخشی از نارضایتی مردم از سرکیسیان 

دلیل همکاری نزدیک ایشان با روسیه بود، بنابراین قبل از انقالب بخشی از  به

معطوف به حوزه سیاست خارجی هم بود. در وهله دوم شاهد مطالبات مردم 

های تغییر رویه روسیه در قبال ارمنستان بعد از انقالب بودیم،  بروز نشانه

الکساندر دوگین  دولتی نزدیک به دولت روسیه مانندنمایندگان غیر 

هایی مبنی بر حمایت از طرف آذری در مناقشه  گیری اقدامات و موضع

های جمهوری  د. همچنین شاهد نوعی رضایت ضمنی رسانهباغ داشتن قره

آذربایجان از تغییر قدرت در ارمنستان هستیم. اگر سیاست خارجی ارمنستان 

آنها تغییر کرده  کرده است چرا رفتار روسیه در برابربعد از انقالب تغییر ن

 «.است؟

داد با رفتارهای  شعارهایی که پاشینیان قبل از انقالب می» :دکتر اسکندریان

نه تنها خود پاشینیان بلکه تیم پاشینیان هم در نتیجه  متفاوت است.فعلی وی 
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گفتید  گویند چه می گیرند. مردم می قرار می پرسشاین تغییرها دارند مورد 

و االن چه دارید انجام می دهید!؟ پاشینیان در این خصوص اعالم کرده 

ع یک اپوزیسیون بود ولی االن کردم موض است چیزی که من قبال مطرح می

من در راس حاکمیت هستم و موضع من با گذشته فرق دارد. اگر در 

گرفت االن  باغ می ای که اپوزیسیون بود مواضع نرمی در موضوع قره دوره

. گیرد میباغ  وزیر شده مواضع بسیار سختی را در مورد قره که نخست

ها قابل حل نیست. او بر  باغی قرهباغ بدون  پاشینیان تاکید دارد که مساله قره

آفرینی گروه مینسک تاکید دارد ولی در سیاست داخلی  گفتگو و نقش

باغ دارد. اتخاذ مواضع  شدت مستحکمی در قبال قره ارمنستان موضع به

کند یک  باغ برای کسی که در ایروان حکومت می سخت در موضوع قره

کند در فضای داخلی  است. هر فردی که در ایروان حکومت می« باید»

باغ بگیرد و به موازات آن با  مواضع مستحکمی در قبال قره« باید»ارمنستان 

ای و  های منطقه در سیاست خارجی در مکانیسم« منعطف»اتخاذ مواضعی 

های نخبگی  شماری حلقه. باغ تالش کند المللی برای حل بحران قره بین

پسندند و  گرایانه را نمی های روس تحصیلکرده در ایروان هستند که گرایش

بیشتر تمایل دارند ارمنستان از قیود وابستگی به روسیه رها شود. بخش عمده 

کرده غربگرا  معترضینی که با پاشینیان همراهی کردند از این اقشار تحصیل

داند که باید با روسیه همکاری کند. اوکراین در  بودند ولی ارمنستان می

باس را از دست داد و اوکراین کماکان کشمکش با روسیه، کریمه و دن

بدون آنها اوکراین است ولی اگر ارمنستان دنباس خود را از دست بدهد آیا 

ارمنستان خواهد ماند؟ این سوال مهمی است که در ایروان مطرح است 

هایی از این دست است که رفتار دولت ارمنستان  همین پرسش و محدودیت

ها و  تنها تفاوت با دوره قبل این است که ترم کند. را در قبال مسکو تنظیم می

 . «ها کار کنند دانند که باید با روس مفاهیم اصالح شده است. ارامنه می

الکساندر دوگین »ایشان در پاسخ به بخش دیگر پرسش طرح شده گفتند: 

یک فرد است و رفتار ایشان موضع رسمی روسیه نیست. کسی که در روسیه 

و موضع او موضع روسیه است، آقای پوتین است و باید جدی گرفته شود 

بس. در مورد روابط روسیه با جمهوری آذربایجان نیز آنچه که اهمیت دارد 

موضع حاکمیت روسیه و شخص پوتین است. دیدار مورد اشاره شما نخستین 
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دیدار الکساندر دوگین از جمهوری آذربایجان و مناطق نزدیک خطوط 

های متعددی در حمایت از  ست. دوگین مقالهباغ نبوده ا تماس در قره

جمهوری آذربایجان نوشته است. جمهوری آذربایجان تا کنون بارها افرادی 

از روسیه را به باکو برده که مواضعی همسو با این کشور را اعالم کنند، لذا 

رویکرد روسیه  توان نشانه یک تغییر مهم ارزیابی کرد. سفر اخیر وی را نمی

الت سیاسی ایروان فعال سیاست صبر است. برای مسکو اهمیت در قبال تحو

گذرد؛ سرانجامِ فساد چه  ندارد که در سیاست داخلی ارمنستان چه می

شود؛ اینها برای مسکو اهمیت  وزیر و وزیر می شود و یا چه کسی نخست می

ندارد. آنچه برای مسکو مهم است جهتگیری ژئوپلیتیک ارمنستان است. 

باغ موضع  به سمت غرب یا به سمت روسیه برود. در مورد قرهاینکه ایروان 

روسیه این است که اگر روسیه طرف هر یک از طرفین مناقشه را بگیرد هر 

خواهد و نه جنگ،  باغ نه صلح می دو را از دست خواهد داد، روسیه در قره

دنبال توازن است که همین وضعیت ادامه پیدا کند. جمهوری آذربایجان 

 «خرد. فروشد و سالح می نفت می

شما چهار سال پیش که به » :مهدی حسینی، مدیرعامل بنیاد مطالعات قفقاز

تهران سفر کرده بودید و در دانشگاه تهران سخنرانی کردید اشاره کردید 

دهد. آیا کماکان همین  که پول خرید سالح ارمنستان را هم به نوعی باکو می

 «.نظر را دارید؟

این وضعیت تغییر پیدا »پاسخ منفی به این پرسش گفتند:  دکتر اسکندریان با

کرده است چون قیمت نفت پایین آمده است. اوضاع اقتصادی جمهوری 

اکنون وضعیت خرید تسلیحات  آذربایجان مثل چهار سال پیش نیست. هم

تر  توسط باکو با چهار سال پیش فرق دارد زیرا توان اقتصادی آنها ضعیف

 «شده است.

تحلیل » :هور قیتحق و ترجمه موسسه رهیمد ئتیه سیرئنانسیان، ایساک یو

ها معتقد هستند هدف  شما از سفر جان بولتون به قفقاز جنوبی چیست؟ برخی

این سفر ایجاد فشار حداکثری به ایران است، آیا این واقعیت دارد؟ سوال 

مذاکرات باغ( در  دوم اینکه آقای پاشینیان بر حضور نمایندگان آرتساخ )قره

باغ در  کنند، تا چه حدی حضور نمایندگان قره باغ تاکید می صلح قره
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مذاکرات با جمهوری آذربایجان محتمل است؟ سوال سوم اینکه ارزیابی 

شما از آینده سیاسی باکو چیست؟ آیا احتمال تکرار مدلی که در ارمنستان 

 «.جود دارد؟اتفاق افتاد در باکو و

د هدف سفر بولتون به منطقه من مطلع نیستم. ولی در مور»اسکندریان: دکتر 

شود  به احتمال زیاد یکی از اهداف او از این سفر موضوع ایران باشد و نمی

انتظار داشت که بولتون به منطقه سفر کند و در مورد ایران مذاکره نکند. 

های قفقاز جنوبی در  ولی احتماال هدف اصلی وی مذاکره با سران جمهوری

ه باشد. مسائل جدی بین آمریکا و روسیه در منطقه وجود دارد. مورد روسی

ارمنستان و قفقاز جنوبی مثل همیشه در موضوع تعامل با ایران از سوی 

سال گذشته در  25ی این  ایاالت متحده تحت فشار هستند. ارمنستان مثل همه

فته ها گ پاسخ به فشار آمریکا مبنی بر عدم همکاری با ایران که به آمریکایی

است لطفا نگاهی به نقشه بیاندازید و وضعیت ما را ببینید! همین پاسخ را این 

بار هم خواهند داد و آنها را متقاعد خواهد کرد. امیدوارم با این تیمی که در 

 آمریکا بر سر کار است اتفاق عجیب و غریبی نیفتد.

 باغ به میز مذاکره به نظر من در خصوص پرسش دوم شما، پیوستن قره

که اساسا فرایند صلحی  محتمل نیست. این مساله دو دلیل دارد. نخست این

به این طرف  2012وجود ندارد. از گفتگوهای صلح موسوم به قازان در سال 

باغ اتفاق نیفتاده است. هر چند  در واقع هیچ تغییر و تحولی در موضوع قره

ی  نشانه که در عمل طرح صلح مادرید باز است و روی میز است ولی هیچ

ها را نگاه کنید، خبرهای مربوط به  ها و رسانه مثبتی وجود ندارد. روزنامه

باغ چه خبرهایی هستند؟ همه در مورد پایش مرزها، استقرار نفرات بیشتر  قره

از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در خطوط تماس، تالش برای 

های مقصریابی  ینهکاهش تیراندازی از سوی طرفین، کوشش برای ارتقای زم

ها فرایند صلح  ها و مواردی از این دست است. این در شروع تیراندازی

نیست، اینها حاکی از مدیریت مناقشه است. گروه مینسک سازمان امنیت و 

باغ در حال مدیریت مناقشه  منزله متولی حل مناقشه قره همکاری اروپا به

 است. 
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گوید ما طرفدار صلح  آذربایجان میدلیل دوم موضع طرفین است. جمهوری 

است که  1988هستیم و صلح مد نظر آنها بازگشت به شرایط قبل از سال 

باغ در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار بگیرد و از باکو  قره

وقت تن  خودمختاری دریافت کند. ارمنستان مناطق را در اختیار دارد و هیچ

ها  هد. از سمت دیگر ارمنید به این مطلوب جمهوری آذربایجان نمی

گویند ما خواهان جنگ نیستیم و طرفدار صلح هستیم، همین وضعیت  می

باغ بزنیم که خب این  مان را به صورت رسمی در قره باشد فقط ما پرچم

پذیرد. این یک وجه ماجرا است و  شرایط را هم جمهوری آذربایجان نمی

ها دور میز  باغی ه قرهپذیرد ک ف نمیا وجه دیگر این است که آقای علی

باغ وجود  ای معطوف به حل مناقشه قره مذاکره بنشینند چون اساسا اراده

ندارد. اگر روزی قرار باشد که مناقشه حل شود قطعا جمهوری آذربایجان 

وقت  ها هستند و آن باغی داند که طرف حسابش در این ماجرا قره می

 د کرد. ها را به مذاکره دعوت خواهن باغی خودشان قره

در مورد سوال سوم: وقوع انقالب رنگی در جمهوری آذربایجان غیر ممکن 

است. در کشورهایی مثل جمهوری آذربایجان اگر انقالبی رخ دهد نه 

آمیز بلکه یک انقالب واقعی خواهد بود.  انقالب رنگی و نه انقالب صلح

عطف به صحبتی که ابتدای جلسه در خصوص مشروعیت گفتم. مشروعیت 

ر انقالب جمهوری آذربایجان در صورت وقوع از خود انقالب اخذ د

های حاکمیت فعلی بنا  خواهد شد و حکومت انقالبیون جدید بر ویرانه

کشور )مولداوی، اوکراین، گرجستان،  5خواهد شد. اگر نگاه کنیم 

قرقیزستان و ارمنستان(که در فضای پسا شوروی انقالب رنگی در آنها اتفاق 

هایی بودند که سیستم سیاسی آنها نظام پارلمانی بود و تا حدی افتاد کشور

پلورالیسم داشتند، مخالفان تا حدودی آزادی بیان و تکاپو داشتند. طبعا 

بالروس، روسیه، قزاقستان،  وان انتظار داشت در کشورهایی مانندت نمی

جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان که 

خواه هستند انقالب رنگی رخ  یا استبدادی و یا تمامیتشان  های حکومت

اند یا زندانی هستند و یا  های جمهوری آذربایجان یا کشته شده دهد. پاشینیان

تیراژ و انتقادی پاشینیان، اند. روزنامه پر به خارج از کشور تبعید شده

، نقطه عزیمت او در قدرت بود، در جمهوری «ژاماناک کاکانیها»
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ف و الهام ا و نه در دوره حیدر علی گبی در دوره ابوالفضل ایلچیآذربایجان 

ای که نسبت به  ها بسته شدند. یعنی در دوره ف این دست از روزنامها علی

ها اندکی آزادی بیان وجود داشت و فضای سیاسی  یف دوران حاکمیت علی

 کاکانیها»هایی نظیر  ثباتی سیاسی بود روزنامه بازتر بود و کشور نیز دچار بی

 بسته شدند چه برسد به شرایط امروز.« ژاماناک

های مجازی  در مورد فعالیت مخالفین در فیسبوک، توئیتر و دیگر رسانه

ف بسیار محدود و بسته است. شمار ا وضعیت برای مخالفان دولت علی

ها در زندان و تبعید هستند و اساسا  زیادی از افراد به خاطر این نوع از فعالیت

نیکول پاشینیان از میان مردم جمهوری  هایی مانند رآمدن چهرهزمینه ب

میلیون  7-6آذربایجان در حال حاضر وجود ندارد. جمهوری آذربایجان 

تواند افرادی  پرور هم است و می جمعیت دارد. جمعیتی که نخبه دارد و نخبه

ا های بسیار باال عرضه کند ولی سیستم سیاسی اجازه رشد به آنه با توانمندی

توان از  دهد. تحوالتی نظیر آنچه در ارمنستان اتفاق افتاد را نمی را نمی

توان در جمهوری  جمهوری آذربایجان انتظار داشت. خب چه انتظاری می

آذربایجان داشت؟ احتمال برآمدن اسالم سیاسی در جمهوری آذربایجان 

، نه مدل باال است، البته نه اسالم سیاسی شبیه آنچه در ایران شاهدش هستیم

شیعی، نه مدل ایرانی، بلکه یک اسالم سیاسی سنی در جمهوری آذربایجان 

آورد. اسالم سنی در جمهوری آذربایجان سه منبع دارد: قفقاز  سر بر می

شمالی، ترکیه و وهابیت کشورهای عربی. اسالم سنی جمهوری آذربایجان 

ای  پدیدهکند.  های کشورهای عربی تغذیه می صورت مستقیم از سلفی به

قرار که طبقه عجیب در جمهوری آذربایجان رخ نموده است، از این 

مذهبی جمهوری آذربایجان که تریبون ندارد و روشنفکر سکوالر غیر

تواند حتی در فضای مجازی صحبت کند اگر بخواهد حرفی بزند  نمی

کند، البته نه مسجد شیعی بلکه در  تریبون خود را در مسجد جستجو می

. مساجد سنی به تریبون روشنفکران سکوالر مخالف دولت مسجد سنی

سال  30یا  20توان انتظار داشت در  اند. با این فرآیند می ف تبدیل شدها علی

آینده گفتمان سیاسی مخالف در جمهوری آذربایجان در بستر مساجد سنی 

 .«ی که ذکر شد سر بر آورد ا و با منابع تغذیه
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های  ای از درگیری ای خود به گونهه شما در صحبت»: یکی از حضار

های  شده اشاره کردید. اشاره شما در موضوع درگیری خیابانی هدایت

پاشینیان؟ یا یک قدرت  خیابانی و هدایت آنها به سوی کیست؟ به سوی

خارجی؟ به نظر من دیگر دوران شرق و غرب برای ارمنستان تمام شده 

اشینیان با حرکتی که در این ها باید بروند و پ ها و آمریکایی است. روس

اروپا با محوریت فرانسه و  نجام داده نشان داده بیشتر به سویمدت کوتاه ا

انگلستان گرایش دارد. ارمنستان در دوره پاشینیان خودش را به اتحادیه اروپا 

 . «کند و کشورهای اروپایی نزدیک می

وال از من در کنم. در ایران معم از سوال شما تشکر می» اسکندریان:دکتر 

پرسند، شما از نقش اروپا پرسیدید. درباره  مورد نقش روسیه در ارمنستان می

تحوالت سیاسی اخیر در ارمنستان عنوان کردن اینکه یک قدرت خارجی 

را مدیریت کرده است تعبیر دقیقی نیست.  در این تحوالت دست داشته و آن

فساد به تنگ آمده  واقعیت این است مردم از حاکمیت ناراضی بودند، از

جمهور یک دهه بر سر  بودند و سرکیسیان در عمل این سنت که هر رئیس

شکنی دست به ریسک بزرگی زد.  کار باشد را نقض کرد. او با این سنت

لوون ترپتروسیان و روبرت کوچاریان هر کدام ده سال بر سر کار بودند. 

با بر عهده  اش را تمام کرد و سرژ سرکیسیان ده سال ریاست جمهوری

ون اساسی اختیارات اصلی در وزیری در دولتی که با تغییر قان گرفتن نخست

وزیر بود، در عمل تالش کرد که دوره  عهده نخستآن بر 

وزیری و البته با همان قدرت و  اش را در ردای نخست جمهوری ریاست

 اختیارات ادامه دهد و این برای مردم پذیرفتنی نبود. 

تان قطعا حمایت غربی وجود داشته ولی نه خیلی زیاد. از در تحوالت ارمنس

را  ها انی که این اعتراضهایی که صورت گرفت افراد و نخبگ منظر هزینه

مدیریت و هدایت کردند افرادی هستند که در طول مدت فعالیت خود در 

ها بلکه از موسسات  اند. البته نه از دولت ها پول گرفته هایی از غربی دوره

اش هم دریافت پول از بنیاد سوروس  ول گرفته بودند. معروفترینغربی پ

ترها این پول را گرفته بود. در پاسخ به شما  توسط پاشینیان بود. البته قبل

گویم که بله، اینها پول گرفته بودند، ولی یک واقعیت هم هست که  می

ترضین توان صد هزار نفر را با پول به خیابان کشاند. پاشینیان برای مع نمی
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شان پاسخ  های ها و دغدغه ارمنستان در سال اخیر فردی بود که به پرسش

ها باشد مردم پای کار  داد. تمام این مولفه ها را پاسخ می داد. مطالبات توده می

افتد. یعنی پول غربی و رهبری پاشینیان باشد ولی زمینه  نباشند اتفاقی نمی

ی این تحول از  ارمنستان زمینه افتد. در اجتماعی فراهم نباشد اتفاقی نمی

 لحاظ اجتماعی فراهم شد و آنها بر این موج سوار شدند. 

در مورد شرق و غرب در سیاست خارجی ارمنستان باید اعالم کنم که وقتی 

کنم منظورم انتخاب سیاسی است نه انتخاب  من بحث انتخاب را مطرح می

محور در میان است.  منفعتگرایانه و  رو نوعی نگاه عمل تمدنی، و از این

ارمنستان امروز به صالحش است با روسیه کار کند لذا با روسیه کار 

کند، فردا شاید صالحش در همکاری با نیکاراگوئه باشد یا صالحش در  می

داند کجا هست اما با آن کشور  همکاری با پاپوا گینه نو باشد که اصال نمی

چیز دیگری ایجاب کند به همان همکاری خواهد کرد. منافع ارمنستان هر 

کند ولی چند خطوط  عمل خواهد کرد. منافع رویکردها را مشخص می

است؛ اینها جهت « توسعه»و دیگری « امنیت»قرمزی وجود دارد که یکی 

 کند. حرکت را مشخص می

اروپا اولین شریک تجاری ارمنستان است. نسل جدید ارتباط بهتری با اروپا 

دارند. فرزندان من انگلیسی را خیلی بهتر از روسی در مقایسه با روسیه 

های مطالعاتی خود را در  کنند. همه دانشجویان من فرصت صحبت می

ام یکی از  ها است که من ندیده گذرانند. سال کشورهای غربی می

وستوک برود در  دانشجویانم بخواهد مثال برای فرصت مطالعاتی به والدی

طور کامل و البته به دالیل روشن  به که در دوره شوروی وضعیت حالی

ویژه در  متفاوت بود. این گرایش به سمت غرب در ارمنستان وجود دارد به

میان قشر تحصیلکرده. ارمنستان از لحاظ تمدنی بخشی از اروپا است و اینکه 

جزو اروپا باشد مبحث دیگری است. البته ارمنستان در میانه قرار دارد هم 

تباران خود در ایران به  ی در شرق دارد. وقتی با همپای در غرب و هم پا

کنم انگار در خانه هستم، همین امکان برای من در  زبان ارمنی صحبت می

جامعه  آنجلس هم فراهم است، این یک ویژگی مسکو، در پاریس و در لس

گرا به نظر من باید هر دو باشیم.  گرا باشیم یا غرب ارمنی است. اینکه روس

کشورها در پیگیری منافع خود عملگرا   اینها تناقض ببینیم. همهنباید بین 
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کند و این یک وابستگی  % گاز خود را از روسیه وارد می100هستند. اتریش 

بنیادین است. در اتحادیه اروپا کسی منتظر ارمنستان نیست که ارمنستان به 

اتحادیه اتحادیه بپیوندد ولی از طرف دیگر ارمنستان اولین کشور از اعضای 

نامه جامع مشارکت با اتحادیه اروپا را امضا  اقتصادی اوراسیا بود که موافقت

کرد. منطقه آزاد مغری در مرز ایران و ارمنستان اخیرا افتتاح شده است که 

تواند داالن دسترسی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از سمت دیگر به  می

یران و ارمنستان بسیار حائز اهمیت اروپا باشد و این در روابط دوجانبه ا

 .«است

دلیل  دکتر اسکندریان به از با سپاسگزاری دکتر کوالییدر پایان نشست 

 از مهدی ،شان های شایان توجه پذیرش دعوت و سخنرانی ارزشمند و تحلیل

نیز دند و که ترجمه را انجام دا مدیرعامل محترم بنیاد مطالعات قفقاز حسینی

 .قدردانی کردند ت موثرشانمشارکاز حضار برای 

 

پایان
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