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 1گزارش کامل

عامل کرد در قفقاز، با تاکید بر تحوالت سده »کارشناسی ـ  نشست علمی

از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی  ۱۴۰۰تیر  ۲۶در روز شنبه « اخیر

ای )کارگروه دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه

اوراسیای مرکزی( به صورت وبینار برگزار شد. در این نشست پروفسور 

ـ  شناسی دانشگاه دولتی روسیشرق آساطوریان رئیس انستیتویگارنیک 

خود پرداختند. مدیر این های ارمنی )اسالونی( ایروان به طرح دیدگاه

 بودند. نشست دکتر الهه کوالیی 

کارشناسی مرکز مطالعات ـ  نشست که نود و نهمین نشست علمیدر این 

اره پروفسور آساطوریان و اشاوراسیای مرکزی بود، دکتر کوالیی با معرفی 

 دعوت از ایشان ،های مختلفبه آثار علمی و پژوهشی ایشان در زمینه

عامل کرد در قفقاز به ویژه در  موضوع دربارههایشان کردند به طرح دیدگاه

  .قرن اخیر بپردازند

طور معمول، ز کردند: بهگونه آغاسخنرانی خود را این پروفسور آساطوریان

کنند اشاره می «کردستان سرخ»گویند به می در قفقاز سخن هاوقتی از کرد

 :شدنام برده میچند کردستان از  تا امروز که از اساس درست نیست.

تان عراق و کردستان سوریه و کردستان ترکیه، کردستان ایران، کردس

و امری برساخته  مطرح شدههای اخیر طور، کردستان قفقاز که در دهههمین

ر بر ت و چه مساحتی را داست. ایشان گفتند: اینکه کردستان قفقاز کجاس

 زبه مرک« کردستان قفقاز» کنندتصور می برخیداند. گیرد؛ کسی نمیمی

ادعا گیرد. در برخی منابع میرا دربرد داشته است و اطراف آنالچین وجو
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منطقه های دهم و یازدهم میالدی به این کردها از زمان شدّادیان از قرن شده

پنداره »ت باشد، چرا که در آن دوره هنوز تواند درسراه یافتند. البته این نمی

از  توان پیشطور کلی در مورد کردها، نمیتبلور پیدا نکرده بود. به «کرد

 میان آورد. مند حرفی بهصورت نظامقرن نوزدهم به

ناطق یرانی از مصفویه با جابه جا کردن اقوام اایشان گفتند: سیاست دوره 

نظامی و امنیتی صورت  اهداف و همچنین اقتصادی مختلف با هدف رشد

و کوچ ارامنه از قفقاز به  ۱۶۰3های بارز آن در سال . یکی از نمونهگرفت

جلفای اصفهان بود. کوچ بزرگی که در مورد کردها انجام شد، از سال 

در جنوب منطقه ) چَمَشْگَزَکْبزرگ  کنفدراسیون رخ داد که ۱۶۰۴تا  ۱599

نها کرمانج زبان بودند از این سال به سمت خراسان کوچ وان( که بیشتر آ

 ساکن شدند. در قزوین هم سال 5/۱کرد و نزدیک 

« جکُرمان»نام عراق و بخشی از سوریه را بهدانیم که کردهای ترکیه و می ما

رد. د بررسی قرار گیباید به صورت جداگانه مور «کرمانج»شناسند. عنوان می

ه کرمانجی خراسان در لهج .از ارمنی وجود دارد های زیادیدر کردی واژه

ام که بسیار رایج است. برای تعیین های ارمنی را پیدا کردهبسیاری از واژه

های خراسان دی کردی مطالعه کردها یا کرمانجیهویت و خاستگاه نژا

چند سال پیش برای شرکت در کنفرانسی به گیالن رفته  جالب توجه است.

بودم. در طول مسیری، معلوم شد که راننده کرمانج اهل خراسان است. او 

. این داندداند و به روشنی کرد نمیکه پدرش خود را کرمانج میگفت 

اشاره از این منظر که دست کم تا نسل پیشین در خودآگاهی هویتی 

  اند، جالب توجه بود.دانستهرا نه کرد، که کرمانج میها، آنها خود کرمانج

 هنک در ادامه گفتند: وجود کردها در قفقاز از پشتوانه دکتر آساطوریان

در این منطقه، از اواخر قرن  خی برخوردار نیست. در واقع عنصر کردتاری

شود. در اوایل قرن مند دیده میطور نظامبهاست که نوزدهم میالدی 
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روهی از کردهای شیعه در حدود ششصد خانوار به سرکردگی نوزدهم، گ

درصد  5/۴کردها،  ۱88۶محمد صفی سلطان به این نواحی رفتند. در سال 

طور نامنظم ن نوزدهم بهدادند. کردها در سراسر قریت را تشکیل میجمع

است روی آوردند و حتی در  که اکنون جمهوری آذربایجان ایبه منطقه

 نماینده داشتند ۱9۱8ری دموکرات آذربایجان در سال اولین دولت جمهو

رد، ک وزیر دوزاده ریاست محمدامین رسول و در کابینه دولت مساواتی به

 از جمله وزیر دفاع حضور داشتند.

رو به فقاز بیشتر شیعه بودند و از همیناینکه کردهای ق بهایشان با اشاره 

با تأسیس  ۱9۱8واقع از سرعت در جمعیت شیعه قفقاز جذب شدند و در 

قفقاز در چارچوب مرزهای این ی آذربایجان، بخش مهم شیعیان جمهور

 کشور قرار گرفتند.

های ان سرخ گفتند: پایه و اساس موضوعکردست برساخته ایشان در مورد

کنند یم کردستان سرخ است. برخی گمان مفهوم مربوط به کردها در قفقاز،

بوده است که در آن کردها  مختارکردستان سرخ یک جمهوری خود

 در دوره اتحاد شوروی، این منطقه از بین رفت. و جمعیت زیادی داشتند

صحت  شناسی تا حدی این موضوع درست است؛ اما در کلاز نظر مردم

 مانند بود.  یک ساخت شبح «کردستان سرخ»ندارد در واقع 

ه از چ طور دقیقبهبدانیم کنیم باید می در این منطقه صحبتها وقتی از کرد

نفر در نواحی  ۲5۰۰تا  ۲۰۰۰تعداد کمی از کردها در حدود  زنیم.می حرف

می باغ زندگیقبل از شروع مناقشه قره در دوره نه چندان دور از ایروان

 زبان کردی را از یاد اطراف زبانترک نواحیبه دلیل همسایگی با و کردند 

دانستند. می« کرد»خود را هویت کردند و فقط می به ترکی صحبت برده و

آنچه به عنوان کردستان سرخ مطرح شده بود در  ۱93۰سرانجام در سال 

بیشتر کردهای  چارچوب نظام شوروی از میان رفت و در سالهای بعدی
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در واقع . تبعید شدندبه قزاقستان و بقیه کشورهای آسیای مرکزی  این ناحیه

احی نام کردستان سرخ به آن ای که چند صبدر منطقه هیچ ساخت کردی

وجود نداشت و فقط یک کالج تربیت معلم ساخته بودند که در  داده شد

 مه به نام کردستان سرخ که تا سالآن زبان رسمی ترکی بود و یک روزنا

 شد.می وجود داشت و به زبان ترکی چاپ ۱9۶۰

ایده های قفقاز را از کردها جدا دانستند و یادآور شدند که ایشان یزیدی

ها و مانند آن زیر چتر های مختلف مانند زازاها و کرمانجگردآوردن قوم

مورد تأیید ایشان نیست. دکتر « کرد»نام  یک مفهوم قومی پوشاننده به

کردها و خاستگاه آنها؛ »تاب آساطوریان اشاره کردند این دیدگاه را در ک

 اند.تشریح کرده« شناسی مطالعات کردیروشن

لت شوروی دو بنای سیاسی کردستان سرخ گفتند:بررسی زیر ایشان درباره

ه علی نرا در منطقه فعال کند تا بتواند از آ« هاکرد»در نظر داشت عنصر 

اشد را ایجاد کردند تا الگویی ب استفاده کند. به این دلیل این ساخت ترکیه

 ناما چو ولت خود ادعاهایشان را مطرح کنند،برای کردهای ترکیه تا علیه د

لغو و  ۱93۰درستی ایفا کند، در دهه این عنصر نتوانست نقش خود را به 

از خود به جا  یاز میان رفت ولی در خاطره فعاالن سیاسی و مردم کرد اثر

 گذاشت. 

این  باغسیاسی کرد، در رابطه با جنگ قره گفتمان در ادامه ایشان گفتند: در

عنوان کردها به باغقرهجریان جنگ اول که در  طرح شده است هم نظر

از تسلط جمهوری  آن منطقه را ن الچین به ارامنه کمک کردند کهحبااص

اما ارمنستان برای تشکیل این منطقه خودمختار به  ،ندآذربایجان خارج ساز

اینکه از کردها حمایت کنند تا جمهوری خود  جایکردها کمکی نکرد و به 

را راند و کردها مجبور شدند به نقاط دیگر پناهنده  آنهارا تشکیل دهند 

این  .این داستان هم برساخته است و چنین چیزی صحت ندارد البته .شوند
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ام و در آنجا فقط ن منطقه بودهدر آمن  ۱988نکته را اضافه کنم که در سال 

توانستند به می هشت خانواده کرد حضور داشتند که تنها دو زن کهنسال

در  ن منطقه کردی وجود نداشت.در آ طور کلیبه صحبت کنند وکردی 

شد و یکی از فعاالن سیاسی می قومیت نوشتهها زمان شوروی در شناسنامه

م هویت قو زنده کردنکردها شخصی به نام شمیل عسگرف بود که برای 

ده  نهایت در بسیاری کرد و در زمان پروسترویکا توانستهای خود تالش

 با هویت کردی ثبت کند. در قفقاز مه را هزار شناسنا

بود و  «کرد»این است که در ارمنستان هجده هزار ها افسانه یکی دیگر از

خرین آمار در آ .را ارمنستان بیرون کرد؛ که یک دروغ محض است آنها

هزار یزیدی و  در ارمنستان پنجاه و چهار ۱989 اتحاد شوروی در سال

ثبت شدند. درست است که کردها در جمهوری  زبانترک فقط هزار کردِ

گیری بافت نژادی این ر شکلآذربایجان هضم شدند، ولی تاثیر زیادی د

ه باالیی ای بودند، به جایگااز آنجا که آنان مردمان با قریحهکشور داشتند. 

اف که دست یافتند. از جمله خاندان علی گریدر فرهنگ و علم و نظامی

 کردی دارند.های ریشهادعا شده 

 تندها هسسلفیآذربایجان جمهوری در مسئله یک ایشان در پایان گفتند: 

 نامند.می آنها را وهابیبعضی  و هستند خاموشهای که به صورت سلول

در حال پیشروی  ایپدیده آذربایجان جمهوری مسئله سنی کردن جامعه

های نظرها یا پرسشدر پایان نشست شرکت کنندگان به طرح نقطه است.

 خود پرداختند.

*** 

جا کردن ورد جابهکنندگان در مشان در پاسخ به پرسش یکی از شرکتای

ت در جایی این جمعیبندی جابهو زمان ۱۶۰۴تا سال  ۱599از سال  کردها

تعدادی از  راًظاه جایی چندان مشخص نیست.ایران گفتند: مسیر این جابه
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ساکن شدند. این مسئله معما  در نزدیکی قزوین در مسیر کوچ این مردم

 گونه است و جای بررسی و مطالعه بسیاری دارد. 

در مقایسه با  و ارمنستان: در گرجستان کنندگان پرسیدیکی از شرکت

کمتر است، در جمهوری آذربایجان تنوع قومی  جمهوری آذربایجان

یهودی ها، تاتارها وها، لزگیها، تاتلشها، تاآذربایجانی گروههای قومی

وجود دارند و بیگمان یکی از مسایل حکومت این کشور، مسئله  و... ها

قدرت  ها بهگفت که در نوع دسترسیتوان میآیا  قومی است، در این بین

شود؟ ایشان گفتند: تهدید محسوب می «کرد»در جمهوری آذربایجان عامل 

 دنبالدر جمهوری آذربایجان وجود ندارد، که ترسی به  عامل کرد در اصل

اسبات دارد و نقش و تاثیری بر من بیشتر جنبه ثانویه عامل کردداشته باشد. 

اتفاقا کردتبارها در قدرت در جمهوری آذربایجان نقش اساسی  و ندارد

 رد نظیر تالش یا لزگی مسئله نیست.دارند و ک

ها که پارادوکس که پنجاه هزار نفر یزیدی: در این یکی از حاضران پرسید

آیا متاثر از  دانند،کنند، خودشان را کُرد نمیان کُردی صحبت میبه زب

فشارهای آسیمیالسیون کُردها توسط دولت ارمنستان در چند دهه اخیر 

نیست؟ درست شبیه همین رفتار را ترکیه درباره کُردهای زازا داشته و هنوز 

 . پروفسور آساطوریانبرای کُردها است آشنا مندنظامرفتار  یک دارند. این

دارند، ثابت است. هیچ دولتی  ها: زازاها کرد نیستند. هویتی که یزیدیگفتند

شمار نیاوردند. به «کرد»وقت ثیر بگذارد و خودشان را هیچتواند بر آن تانمی

نه با شرکت مستقیم، که با حضور  شنگالها در یزیدی ۲۰۱۴سال  کشینسل

  ۲ها انجام شد.غیرمستقیم کرد

                                                           
های شنگال یزیدیاست که بعد از آن داعش بر  نشینی نیروهای پیشمرگاحتماالً اشاره دکتر آساطوریان به عقب2 

 شهرهای ساکن ایزدی هزار ۴۰ حدود عراق، غرب شمال از کرد پیشمرگ نیروهای نشینیعقب از پس»دست یافت. 
 راقع کردستان اقلیم به را خود که کردند تالش فرار از پس موصل، اطراف در زمار و( سنجار) شنگال کردنشین

 هایوهک به داعش دست از فرار از پس بودند،( یزیدی) ایزدی کرد خانوادهای از که افراد این از زیادی شمار. برسانند
 از بسیاری که گفت و داد خبر منطقه این در نفر هزار ۲۰۰ شدن آواره از متحد ملل سازمان. بردند پناه اطراف

 در بیل،ار در عراق کردستان خودمختار دولت پارلمان. گفتنی است که «هستند ایزدی آیین پیروان جاشدگانبی
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آیا تاثیری از عامل کردها در قفقاز وجود  :در پاسخ به پرسش دیگری که

ور فسوندارد؟ هیچ اثرگذاری سیاسی هم در این منطقه نخواهند داشت؟ پر

رچند ه در حال حاضر، تاثیری بر منطقه ندارد عامل کردآساطوریان گفتند: 

 .تاثیر باشدبیهمین صورت نیست که در آینده هم به به این معنا

در پایان این نشست، دکتر کوالیی از حضور پروفسور آساطوریان تقدیر و 

  تشکر کردند. 

پایان

                                                           
 روز را( 1393 مرداد 1۲) ۲۰1۴ اوت سوم عراق، شمال در سنجار ارتفاعات به داعش تاز و تاخت سال پنجمین

 .است مناسبت این به جهانی روزی خواهان هاایزدی مرکزی شورای. نامید «مذهبی هایاقلیت کشینسل»
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