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 ارمنستاندر کشور  ایران اسالمي انقالب بازتاب

                                                                                                        
 نصراهلل نخعی زرندی1

 2بیدگلی آبادیینمع سینح                                                                                
 چکیده

پخش انقالب  را به کانون ایران جمهوری اسالمی 1357 در بهمن ایران وقوع انقالب اسالمی
حتی  می وهای اسالتبدیل کرد. چنانچه انقالب اسالمی توانست در مدت کوتاهی بر جنبش

 ه باشد.اشتتأثیر د یر مستقیمغطور مستقیم و منطقه و جهان بهطلبانه در های استقاللجنبش
 خش است.پریه هدف این پژوهش بررسی بازتاب انقالب اسالمی بر کشور ارمنستان بر اساس نظ

ا روش ها بادهآوری دحلیلی و جمعت -در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی
المی ب اسقالیا انکه آ اخته شودال پردؤی ضمن بررسی نظریه پخش به این سااسنادی و کتابخانه

یه مان همسامسلر تنها کشور غی ،عنوان کانون و اشاعه پخش در منطقه بر جمهوری ارمنستانبه
 ؟ه استزان بودچه می به چه شکل و بهاین تأثیر  ،و اگر داشته ؟ثیر داشته است یا خیرتأ ،ایران
ی سابق ی شوروشفروپا الب و قبل ازدهد انقالب اسالمی در دهه اول انقهای مقاله نشان مییافته
ز ا بعد است، اماطلبی ارامنه داشته افزایش روحیه استقالل و مثبت بر قیمتمس ثیرات غیرتأ

لب مچون غاهفی تلفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل ارمنستان به دلیل وجود موانع مخ
ر ی داقهی و فرامنطاو رقابت کشورهای منطقه ، مشکالت داخلی، حضوربودن دین مسیحیت

 ست.ده ااز تأثیر انقالب اسالمی بر جمهوری ارمنستان و ارامنه کاسته ش ارمنستان،
 .موانع رقابت، انقالب، صدور اسالمی، انقالب پخش، نظریه :هاکلیدواژه
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 مقدمه
با وارد  انقالب . اینشودبزرگ جهان قلمداد می هایانقالب اسالمی ایران متفاوت از دیگر انقالب

از  دین را که وسیها و انقالب کمونیستی رهای اروپا، آمریکسیاست، انقالبعرصۀ  کردن دین به
-لاستقال اهی وخوستیزی، استقاللبا چالش جدی مواجهه کرد. ظلم را دندسیاست جدا کرده بو

ت بارز صوصیاخهای شرق و غرب و حمایت از مستضعفان جهان از دیگر طلبی از سلطه ابرقدرت
 ان بود.انقالب اسالمی ایر

جمهوری  نه شرقی نه غربی،» و« آزادی، جمهوری اسالمی استقالل،» شعارهایی همچون
هد. به دنشان می ماهیت ضد استبدادی و ضد استکباری انقالب اسالمی را خوبیبه« اسالمی

انه در طلببخش و استقاللهای آزادیجنبش ای برهمین دلیل انقالب اسالمی بازتاب گسترده
سری شاهد یکیران اوقوع انقالب از که پس طوریهبگذاشت.  اسالمی غیرالمی و کشورهای اس

منطقه  وی مردمرفلکسی از س «گراهام فولر»یا به تعبیر های مستقیم و غیر مستقیم و واکنش
ست که این باور کنندگی انقالب و تعمیم ارگذاری ناشی از قدرت سلبی یا نفیباشیم. این تأثیمی
یکا، مایت آمرحمام قدرتش و تاید درست عمل کرده باشد که توانسته است، شاه را با ب« اهللآیت»

 (93-100: 1373 . )فولر،متحده را نیز تحقیر کندیان این پروسه، ایاالتسرنگون کند و در جر
از  هاآنور های گسترش و صدها و چگونگی راهثیرگذاری انقالببررسی میزان پخش و تأ

 حققین وموجه الب به دیگر کشورها و مناطق دور و نزدیک همیشه مورد تمرکز یا کانون انق
 یهاؤلفهم ول وبه دلیل برخوردار بودن از اصدانشمندان علوم سیاسی بوده است. نظریه پخش 

ن در نابرایبدارد.  ا راهها و انقالبها، ایدهمناسب، توانایی و قابلیت توضیح چگونگی گسترش پدیده
ز نظریه تفاده اا اسبثیر انقالب اسالمی ایران بر کشور ارمنستان ده است که تأاین پژوهش سعی ش

ر کشور می بال این پژوهش این است که آیا انقالب اسالیرد. سؤپخش مورد واکاوی قرار گ
یرگذاری، ورت تأثر صد ؟ثیر گذاشته است یا خیر، تأارمنستان تنها کشور غیر مسلمان همسایه ایران

ب به ور انقالنع صدو موا ؟صدور انقالب به ارمنستان صورت گرفته است یمسیرهایها و از چه راه
ب نظری عنوان چارچوبه ه نظریه پخش،در این پژوهش بعد از ارائ ؟ارمنستان چه بوده است

 بعد از بل وقسعی شده است مسیرها و موانع پخش انقالب اسالمی در دو دوره زمانی  پژوهش
 روی مورد بررسی قرار گیرد.اتحاد جماهیر شو یفروپاش

 

 پیشینه پژوهش -1
وهشی به نگارش ی میانه و قفقاز مقاالت و کارهای پژثیر انقالب اسالمی بر منطقه آسیادر مورد تأ

ثیر انقالب اسالمی ایران بر تحوالت تأ» اشاره خواهد شد. هاآنآمده است که در ادامه به در
به چاپ  1388 اهلل شفایی در ساله توسط امانکی است اعنوان مقاله «سیاسی منطقه قفقاز

ها به آوری دادهتحلیلی و جمع -اده از روش توصیفیدر این مقاله نویسنده با استف .رسیده است
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های یافته .ر منطقه قفقاز پرداخته استثیر انقالب اسالمی ایران ب، به تأایو کتابخانهشیوه اسنادی 
نداشته و با گذشت زمان این ثیر چندانی بر منطقه قفقاز تأ ه انقالب ایراندهد کپژوهش نشان می

 (1388 )شفایی،. گذاری سیر نزولی به خود گرفته استتأثیر
ی اقالهمنوان ع «روابط ایران و ارمنستان در چهارچوب تئوری اندرسون تیکیژئوپلتحلیل »

این مقاله  در .به چاپ رسیده است 1390 یاری در سالاست که توسط جوادی ارجمند و دولت
ها به شیوه اسنادی و دهآوری داحلیلی و جمعت -اده از روش توصیفینویسندگان با استف

های زمینه دهد کهیهای پژوهش نشان ماند، یافته، به روابط ایران و ارمنستان پرداختهایکتابخانه
ی جواد). ثری داشته استو گسترش روابط بین دو کشور نقش مؤمشترک تاریخی در ایجاد 

  (1390 یاری،ارجمند و دولت
 رمنستاناسالمی بر کشور ا ثیر انقالبصورت موردی تأسعی شده است که بهوهش در این پژ

 ثیر انقالب بر این کشور مورد بررسی قرار گیرد. موانع تأ و
 

 چارچوب نظری. 2
 نظریه پخش. 2-1

اع و عرضه ان سوئدی ابدجغرافید« تورستن هاگر استرند»از سوی  1953نظریه پخش در سال 
های یدهپد»شد. وی و همکارانش با به کار گرفتن این نظریه در مورد گسترش نوآوری 

ه یک پدید دهد که چگونهیه توضیح میافتند. این نظرهای ارزشمندی دست یبه یافته« کشاورزی
: 1364 ،ویی. )شککندو یا نوآوری در طول زمان و در یک فضای جغرافیایی گسترش پیدا می

. ها بودهای کشاورزی و شیوع بیماریهرچند نقطه آغاز کاربرد آن در پدیده (112-111
(palloni, 2007: 8-9 )

چگونگی  قرار گرفت. اول وتحلیلتجزیهها مورد ابتدا دو دسته از نوآوری در این نظریه
 یالنی و)م .گسترش سل گاوی و دوم نوآوری کشاورزی و همچنین خودرو، تلفن و خدمات پستی

ز های مختلف علمی  نیها و رشتهکاربرد آن در سایر عرصه مروربهاما  (48: 1393اسماعیلی، 
ش ثل گستردی ماقتصا تسری یافت. این نظریه در بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،

. دشکار گرفته هب... پخش انواع مد لباس و  محبوبیت یک نماینده انتخاباتی بین مردم،
(palloni, 2007: 8-9) 

 

 های نظریه پخشاصول و مؤلفه. 2-2
، زمان حیط پخششامل موارد حوزه یا م بخش نظریه های اساسیاصول و مؤلفه ،نداستراز نظر 

 (Haggett, 1972: 350) ه است.پخش، موضوع پخش، مبدأ پخش و مسیر حرکت پدید
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 حوزه و محیط اولیه پدیدهالف. 
حاظ لط به شود. این محیو محیطی است که در آن پدیده پخش ایجاد میاولین عامل، حوزه 

 طبیعی یا محیطی، انسانی یا اجتماعی دارای خصوصیات خاصی است.
 زمان پخش ب.

-ان میزمد. یابزمان است. یک پدیده در طول زمان به مناطق دیگر گسترش می ،دومین عامل

هم باشد. های جدا ازصورت دورهها بهتواند روزها و سال

 موضوع یا پدیده پخش پ.
وزه حاز یک  دی کهگردد. مسئله و رویداپدیده باز می یا عامل سوم در نظریه پخش به موضوع و

 اورزی وهای جدید کشهای فنی و علمی، یافتهند نوآوریتوایابد، میبه دیگر مناطق نشر می
ا اگیر و یوهای مراض و بیماریهای اجتماعی چون رفتار، گویش و مد لباس و اتولیدی، پدیده

ها باشد.های فرهنگی و سیاسی نظیر انقالبفعالیت

 مبدأ پخشت. 
یی های جغرافیازهصی به دیگر حوهای خاص و مبدأ خاهایی چون نوآوری و امراض از مکانپدیده

ند یده هستیل پدیابد. مبدأ پخش دارای خصوصیات و شرایط خاصی برای ایجاد و تشکانتشار می
یابد.که به دلیل مقبولیت مردمی به دیگر مناطق گسترش می

 مقصد پخشث. 
 ردم اینمبین  وهایی که موضوع و پدیده پخش در طول زمان در آن گسترش یافته حوزه و مکان

شود.مناطق پخش می

 مسیر حرکت پدیدهج. 
اص، خیط رایابد و این مسیرها به دلیل داشتن شموضوع پخش در مسیرهای خاصی جریان می

 (palloni, 2007: 31). رسانندپدیده پخش را به مقصد می
 

 انواع پخش. 3-2
قش نها یدهدر اشاعه پد ند کهکاشاره می های پخش به چند نوع پخش نیزلفهبر مؤاسترند عالوه

دارند:ثری مؤ

 

 جایيهپخش جاب. 1-3-2
 طور فیزیکییک ایده مخصوص بههای دارای گروه دهد که افراد یاجایی زمانی رخ میهپخش جاب

ن جدید ها در سرزمیاین طریق ابداعات و نوآوری مکانی به مکان دیگر حرکت کنند و ازاز 
 وآبادی )معین .اندجایی اشاعه یافتههد. مذاهب با اعزام مبلغان مذهبی با پخش جابگسترش یاب

 (53: 1394سبزی، 
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 مراتبيپخش سلسله. 2-3-2
ک فرد یها از ند، ایدهیابمراتب گسترش میدر قالب سلسله هاها و نوآورییدهپد در این نوع پخش،

خش ن نوع پد. اییابنگسترش می مرکز شهری مهم به مرکز شهری دیگربه فرد دیگر و یا از  مهم
-وچککمراکز  هتر بتر و مهمهم معروف است، یعنی فرایندی که از مراکز بزرگ  انتشار ریزشیبه 

مراتبی سلهالترین سرعت انتشار در پخش سلبا. (Haggett, 1972: 305)شودتر سرازیر می
 شود.یمنتقل مسرعت به کل قاعده با پذیرش نوآوری از سوی شخص مهم، پدیده به است، زیرا

طرح معنوان مخاطب ها بهبرجسته و سازمان یهادر این نوع پخش، بیشتر افراد و شخصیت
(48: 1393، )میالنی و اسماعیلی. گرددها منتقل میگروه باشند و بعد از آن به سایرمی
 

 پخش سرایتي یا واگیردار. 3-3-2
. ردگیمراتب صورت میسلسلهها بدون در نظر گرفتن پخش گسترش عمومی ایده در این نوع

مانند  مراتبی است؛در مقابل پخش سلسله پخش این نوع (34: 1391 ،سروی و رحمتی)خواجه
شدت تحت هند بشود. این فرایهای مسری، چون پخش با تماس مستقیم منتشر میاشاعه بیماری

ت احتمال دسی دورنواح نزدیک نسبت به افراد وبنابراین، افراد و نواحی  .ثیر فاصله قرار داردتأ
خش از عواملی مثل بر همین مبنا روند پ (53: 1394 آبادی و سبزی،)معین. تماس بیشتری دارند
ن و ش و فاصله آها، جمعیت آماده پذیرکانون پدیده ،هاآنها، کیفیت پدیدهمشخصات عمده 

نه  خش صرفاًالبته پدیده پ( Richard, 1975:296. )کندمقاومت و پذیرش پدیده تبعیت می
پخش  ردو  صورت بگیرد هاآنصورت تلفیقی از ی از موارد فوق بلکه ممکن است بهصورت یکبه

زمان استفاده گردد.صورت همبه یک پدیده از سه مورد فوق

 

 بر ارمنستان ایران ثیر انقالب اسالميأو ت عوامل نظریه پخش -3
 شد؛اشته بارد دتواند کاربثیر انقالب در خارج از مرزهای خود مینظریه پخش برای بررسی تأ

ند، کنیمایجاد  داخل رسازی و نهادسازی که دها جدا از تغییرات اساسی مانند دولتانقالب کهچرا
 ،هاستبعت انقالر طبیکه د دهند. صدور آرمانی انقالبثیر قرار میالملل را نیز تحت تأنظام بین

 (347: 1391 یگران،)ملکوتیان و د. سازدثر میالملل را متأاز جمله عواملی است که نظام بین
سترش گشاعه و ی ااتوان برهای نظریه پخش از این نظریه میلفهبنابراین با توجه به اصول و مؤ

رد، شاره دااکه استرند  طورهمان ها را توضیح داد.ها کمک گرفت و چگونگی صدور انقالبانقالب
بر سادگی آن هعالو وداد  ها را در زمان و مکان نشانتوان فعالیتبا استفاده از این تئوری می

   پذیر بوده و قابل فهم است.انعطاف
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 سیاسي و گيفرهن نوآوری پخش مبدأ .1-3
سیاری از کشورهای ب، در ایران)ره(  به رهبری امام خمینی 1357 با وقوع انقالب اسالمی در بهمن

خداد ت این رر عظمتحت تأثی مرز ایرانو کشورهای همسایه و هم خاورمیانهجهان از جمله منطقه 
تراوش  ن پخش وانوانقالب اسالمی، ک ند. بدین ترتیبای آن قرار گرفتهای جهانی و منطقهو پیام

نقالب اای به این تأثیرات نمایشی چنان قوی بود که حتی کسانی که عالقه .در منطقه شد
 ربارۀجان اسپوزیتو د کهطوریبه( 1-2: 1390،. )نجاتیاسالمی نداشتند، تحت تأثیر آن قرار گرفتند

ن با ب ایراانقال» گوید:مرکز قرار گرفتن انقالب اسالمی ایران برای پخش به دیگر کشورها می
د که بیعی بوست. طادار سعادت و خوشبختی تمام جهانیان الهام از ایدئولوژی اسالمی که داعیه

ول به ار درجه دواجش بایست پیام آن و امایران محدود بماند و می ینتواند در محدوده جغرافیای
: 1382 تو،سپوزی)ا «.جهان برسد همسایه و سپس به همه ملل مستضعفملل مسلمان کشورهای 

261 )  
 

 موضوع پخش. 3-2
ا قدرت ر و ابرحفظ تعادل بین داز شروع انقالب، جمهوری اسالمی اصل دو قطبی شدن جهان و 

 بار جهانیاز استک عنوان مجموعۀ واحدیبه مردود دانسته و از دیدگاه خود به دو ابر قدرت کامالً
کند. اه میکنند، نگن را پایمال میهای خودشاکه حقوق ملل محروم و مستضعف و حتی ملت

یت از ستیزی، حمابنابراین نفی بلوک شرق و غرب، استکبارستیزی، ظلم (42-51: 1387 )یعقوبی،
 ت. بخش جهان، موضوع پخش انقالب اسالمی قرار گرفهای آزادیمستضعفین و جنبش

ه کسالمی قالب اقانون اساسی با توجه به محتوای ان»ر مقدمه قانون اساسی آماده است: د
ل و در داخ قالبحرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این ان

ردمی مهای اسالمی و المللی با دیگر جنبشبین ویژه در گسترش روابطکند، بهخارج را فراهم می
حروم و ت ملل منجا ردکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند، تا استمرار مبارزه می

دور ص»اندیشه  بنابراین(75: 1388نیا و احمدی، )حافظ« د.تحت ستم در تمامی جهان فراهم آی
-لقی میالمی تگرایی اسهای جهانوظیفه اصلی دولت اسالمی را کمک به آرمان« مطلق انقالب

ولت قالب و دانی کند و حمایت و خدمت به مسلمانان و مظلومین جهان را وظیفه یا برنامه اصل
 (260: 1383داند. )فیرحی، جمهوری اسالمی می

 

  مقصد پخش. 3-3
منطقه قفقاز مرز میان تمدن اسالمی، مسیحی و یهودی و سه فرهنگ ترکی، روسی و ایرانی و 

است. همچنین زیستگاه بیش از پنجاه گروه قومی، زبانی و سه دین اسالم، یهود و مسیحیت 
کیلومتر  298000 با کشورهای منطقهعنوان یکی از ارمنستان به (122: 1388)قیصری و گودرزی، 
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مربع مساحت، در جنوب غربی منطقه قفقاز و با کمی فاصله از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه 
های آذربایجان و سو و جمهوریمرزهای ایران از یک واقع شده و همچنین کمربندی بین

 (197: 1390یاری، )جوادی ارجمند و دولت .گرجستان از سوی دیگر گسترده شده است
ن واتا نمیرستان تاریخ ارمن .هستند ای کهن در تاریخعنوان یک ملت دارای ریشهارامنه به

ستان برای ارمن ،ناستاباز دوران . طور دقیق مورد مطالعه قرار دادبدون آشنایی با تاریخ ایران به
عنوان یک هب نساسانیا وران پارتیان تا زمانایران اهمیت استراتژیک داشت. ارمنستان از د

-ل میان تشکیمنستگونه سلطنتی که در اران ایران و روم عمل کرده بود. هرسرزمین حائل در می

آفرین طرخایران  برای آمد وناخواه زیر نفوذ رومیان در می، خواهودشد، اگر زیر سیطره ایران نب
داری جز نگه ایداشت و دولت ایران گزینهه شد. حفظ ارمنستان برای ایران اهمیت ویژمی

 (878: 1398. )خنجی، ارمنستان نداشت
 مذهبی، می واتفاق مردم کشور جمهوری ارمنستان از لحاظ قوکثریت قریب بهدر مجموع ا 
پهناور  شود که جزئی از خاکبه زمانی مربوط می  اسالم پیشینه ورودو مسیحی هستند،  ارمنی
راب اجم اعگزند ته به ایران، منطقه ارمنستان نیز از مسلمان حمله اعراببود که پس از  ایران
فرهنگی  های تاریخی ویشهارمنستان با اکثریت مسیحی که ر کشوربنابراین  .بهره نماندبی

 ت.رفته اسرار گقعنوان مقصد اشاعه و پخش انقالب اسالمی ایران ا ایران دارد، بهمشترکی ب
 

 شو مسیرهای پخ زمان .3-4
یم کرد روی تقسشی شوو بعد از فروپا توان به دو دوره قبلزمان پخش انقالب به ارمنستان را می

 ه است.بود که بنا به مقتضیات شرایط هر دوره مسیرهای پخش انقالب اسالمی نیز متفاوت
 

 ویمسیر پخش انقالب اسالمي به ارمنستان قبل از فروپاشي شور. 3-4-1
(1991-1979) 

خش پقصد مپخش به  أآن امکان سرایت یک پدیده از مبد است که از طریق ییهامنظور راه
. هموار گردد ین مسیرتا ا ند که رفتاری را انجام دهندابنابراین حداقل افرادی الزم ،گرددفراهم می

  (88: 1376 پور،)رفیع
 

 جایيهبپخش جا. 1-1-4-3
مراتب لسلهسبدون در نظر گرفتن ها پخش گسترش عمومی ایده چنانچه گفته شد در این نوع

یران با رز بودن امبا توجه به هم  شدت تحت تأثیر فاصله قرار دارد.هگیرد. این فرایند بصورت می
نقالب به اشاعه ا هایهجایی یکی از راهارمنستان و تماس بین ارامنه ایران و ارمنستان، پخش جاب

 گرفت.صورت میکه از دو مسیر زیر  ارمنستان در زمان شوروی بود
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 چهرهبهتماس چهره .الف
بر  گذاشتن ثیرأاطالعات و ت راد با یکدیگر جهت انتقال اخبار،تماس مستقیم اف از طریقپخش 

ا یتقیم و س مستما براینبناافکار عمومی برای پخش و صدور انقالب بسیار حائز اهمیت است. 
کار از  این الًکه معمو دور ارمنستان بوقالب ایران به کشچهره یکی از مسیرهای صدور انبهچهره

اره بر ایند لینیکفرهاد چنانچه  گرفت.طریق مسافرت ارامنه مقیم ایران به کشور خود صورت می
ی و ساختار که یک روابطواقعیتی وجود دارد که روابط ایران و ارمنستان بیش از آن» گوید:می
حمیلی برای مثال ما در زمان جنگ ت شتوانه معنوی است.ای باشد، روابطی دارای پسازه

ر جنگ قدر نگران شرایط ایران دکردیم که مردم ارمنی و ارمنستان چهرا دریافت می یهایگزارش
  (1: 1390،)کلینی «.درفتند، جویای وضعیت بودنکه به ارمنستان می امنه ایرانهستند و از طریق ار

 

 جمعيها و وسایل ارتباطرسانه .ب
ت و اطالعا ون مرزسریع و بدثری در انتقال ها نقش بسیار مؤو تلویزیون و رسانهگسترش رادیو 

جایگزین  نوعیبهیل ین وساها باعث گردیده که اها دارد. چنانچه استفاده گسترده از این رسانهپیام
 و وسایل از رسانه اند. بنابراینچهره افراد شدهبهت فردی یا تماس مستقیم و چهرهتعامال
ر در گرفت. صورت وسیع مورد استفاده قراهی برای صدور انقالب بعنوان ابزارجمعی بهطارتبا

را به  ب.. صدای انقالایران سعی کرد تا از طریق امواج رادیویی و پخش نوار کاست و.همین راستا 
قامات وقت دولت ایگور بالیف از م (165: 1388سابق منتقل کند. )شفایی، های شوروی جمهوری

 طورینان زمان آا در رای و تبلیغاتی ایران برای اشاعه و پخش انقالب ی سابق فعالیت رسانهشورو
اسالم و  د که دربارۀتگاه رادیویی وجود دارایس 38 تنها در مرز شوروی و ایران» کند:بازگو می

ا کشور در شمال غرب ب با توجه به اینکه ایران (198: 1375 )بالیف، «کند.انقالب برنامه پخش می
بار و یویی اخج رادبنابراین مردم این کشور از طریق اموارمنستان دارای مرزهای مشترک است؛ ا

 ردند.کطلبی انقالب اسالمی را دریافت و دنبال میپیام استکبارستیزی و استقالل
 

 مراتبيسلهپخش سل. 2-1-4-3
ک فرد یها از ند، ایدهیابش میمراتب گسترها در قالب سلسلهها و نوآوریپدیده در این نوع پخش،

 د.یابنگسترش می مرکز شهری مهم به مرکز شهری دیگربه فرد دیگر و یا از  مهم
به  ره()مینیخ مامانامه معروف  ،ارمنستان بهانقالب اسالمی ایران  و اشاعه پخش مسیرومین د

ی ارسال شد ه زمان. این ناماست م(1989)1367دی 11 رهبر شوری سابق در وفمیخائل گورباچ
یز نها لیتشکل ممبر مسائل و مشکالت شدید اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژی با که شوروی عالوه
 (12: 1390)واگنر،مواجهه شده بود. 
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 ،یستسکردن ماپایان رسیداشتن ضمن اعالم  در نامه خویش )ره(یینامام خم در چنین شرایطی
ه لئما مسشی کشور مشکل اصل ،حقیقت رو کند به انسان باید» :کندمیاظهار  گورباچفصریحاً به 

یز رب را نکه غ همان مشکلی ،ایمانی به خداستبی مشکل شمانیست،  مالکیت، اقتصاد یا آزادی
 داست کهخهوده با فساد و تباهی کشانده است. مشکل اساسی شما مبارزه طوالنی و بی سویبه

سالمی کنم جمهوری ااعالم می حاًمن صری» گوید:و در ادامه می «.منشأ حیات و خلقت است
دن خالء ر پر کردواند تترین و نیرومندترین پایگاه جهان اسالم به سادگی میعنوان بزرگایران به

ر فرایند تأثیرگذاری نقطه عطفی د ( این نامه،64: 1382 )اسپوزیتو، «شما کمک کند.عقیدتی نظام 
 شود.های شوروی محسوب میوریمعنوی و نظری انقالب اسالمی بر تحوالت سیاسی جمه

 (166: 1388 ،)شفایی ، نکته محوری این نامه پر محتوا بود.«فروپاشی مارکسیسم»بینی پیش
ماس تایی همچون جهاز مسیرهای پخش جاب انقالب اسالمی ایران توانست به این ترتیب
ه ب )ره(نیام خمیمه اممراتبی مانند ناها و مسیر پخش سلسلهچهره و رسانهبهمستقیم و چهره

داده و  روی عبورشو« نینپرده آه»اصطالح از مرزهای نفوذناپذیر و یا بهپیام انقالب را  ،گورباچف
 به مردم و جامعه شوروی از جمله مردم ارمنستان منتقل نماید.

بر الوهوروی، عاشی شران قبل از فروپثیرات انقالب اسالمی ایران در دواز اولین تأبنابراین 
نستان مله ارمجهای شوروی از طلبی جمهوریهای مذهبی، افزایش روحیه استقاللالیترشد فع

یغاتی ای تبلهبا روش وزمینی و مخفیانه اشاره به رشد انتشارات مذهبی زیرچنانچه بالیف با  بود.
یان پیدا شدن جر سالمیا» گرفت، بر این عقیده بود که:که در انقالب ایران مورد استفاده قرار می

 «کند. ز تشدیدقفقا از مردم یطلبی را حداقل در بخشتواند فرایند استقاللکرده، این مسئله می
از را طقه قفقان منسلمانخواهی غیر مخش انقالب اسالمی، احساسات آزادیبپیام رهایی بنابراین

 ( 170: 1388 )شفایی،. دکرتحریک  نیز شدیداً 
طلبی تقاللات اساسالمی بر افزایش احساسقالب چنانچه فرهاد کلینی در رابطه با تأثیر ان

 های اینر کشوردانقالب اسالمی باعث ایجاد روحیه مخالفت » گوید:ها و ارمنستان میقفقازی
برای حرکت  انقالب ایران از هاآنشد و  هاآنمنطقه با حاکمیت شوروی و استقالل 

می در الب اسالاص انقخجه به خصوصیات گرفتند و این تأثیرات با توطلبانه خود الهام میاستقالل
و ده دود نکرن محشیعیان و مسلمانا نگرش عمیق و برداشت خاص از توحید، اثرات انقالب را به

 (55: 1392 )ملکوتیان و محمدی،« .در ارمنستان نیز نفوذ زیادی داشته است
 

 فروپاشي شوروی پخش انقالب به ارمنستان پس ازمسیر . 2-4-3
های جدید مستقل در آسیای مرکزی و قفقاز، جماهیر شوروی و تشکیل جمهوری فروپاشی اتحاد

تغییرات مهمی در محیط جغرافیای سیاسی این منطقه به دنبال داشت. با شکست ایدئولوژی 
مارکسیسم، این کشورها به نوعی دچار خأل ایدئولوژی شده بودند. این شرایط برای انقالب 
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تر نسبت به صورت گسترده و وسیعرد که پیام و روح انقالبش را بهکاسالمی ایران موقعیتی فراهم 
 .از جمله ارمنستان منتقل کند روپاشی شوروی به مردم این کشورهاقبل از ف

 

 مراتبيسلهپخش سل. 1-2-4-3
-یگسترش م مراتبهسلسلدر قالب  هاها و نوآوریمراتبی، پدیدهچنانچه گفته شد در پخش سلسله

سترش گ ی دیگرکز شهرمرکز شهری مهم به مربه فرد دیگر و یا از  از یک فرد مهم هایابند، ایده
 شوروی پس از فروپاشیمراتبی انقالب اسالمی به ارمنستان مسیرهای پخش سلسلهیابند. می

اریخی ذهبی، تمرش مراکز ست، ایجاد و گیت شناختن ارمنستان از طرف ایرانبه رسم اند از:عبارت
 .نستانارم اری مراسم مذهبی و انقالبی توسط جمهوری اسالمی ایران درو برگز و فرهنگی

 

 به رسمیت شناختن استقالل ارمنستان از سوی ایران الف.
را این کشور ، 1991دسامبر  21 در سه ماه پس از استقالل ارمنستانجمهوری اسالمی ایران تنها 
( 120: 1391عطایی، برقرار کرد. ) تیکبا ایروان روابط دیپلما 1992به رسمیت شناخت و در سال 

ان آذربایج وبین ارمنستان  باغجمهوری اسالمی ایران در جنگ قره بر این، میانجیگیریعالوه
بار ن چندینکشور، ایرا جریان جنگ دو در کهطورییکی ارمنستان به ایران گردید. بهباعث نزد

مدت بین طرفین بس کوتاهی آتشها دوبار به برقرارد و این تالشکربرای میانجیگری تالش 
باعث  و جر شدالمللی به شکست منای و بینهای منطقهمنجر شد، هرچند که با دخالت قدرت

باغ رهقان جنگ جری دولت ارمنستان در گردید که مقامات آذربایجان ایران را متهم به حمایت از
 (99: 1391 )غفاری و دیگران،. نمایند

 

 های مذهبيروان و افزایش فعالیتبازسازی مسجد کبود ای ب.
 ات 1988 هایالباغ در طول سارمنستان و آذربایجان بر سر قره در نتیجه جنگ بین دو کشور

رک تور به مجب ،داتفاق مسلمانان ارمنستان که شامل مسلمانان آذری بودناکثر قریب به 1994
های مکاریبا آغاز هی بعد از اخراج مسلمانان آذر (,2003:80De waal). ارمنستان شدند

د فرهنگی و بنیا برای احیای این مسجد از طریق سازمان میراث1996در سال  ایران و ارمنستان
(1: 8813)حق نظریان، . مستضعفان مرمت این بنای تاریخی در دستور کار قرار گرفت

 اسمی و مرهای مختلف مذهبالیتانجام فع عنوان مرکزی برایاین مسجد پس از بازسازی به
مهر ماه  29 درمنستان اولین نماز جمعه در ار (1: 1394 )آزادیان،. مورد استفاده قرار گرفت خاص
نان مسلما ا حضورب )کبود( ایروان ها سال در مسجد جامعرابر با هفدهم رمضان پس از دهب 1384

ن و دعای قرباید سم عبرگزاری مرا های مذهبیاز دیگر فعالیت گردید.برگزار  ایرانی و غیر ایرانی
اه محرم در مبرگزاری مراسم عزاداری حسینی در  و )س(و والدت حضرت زهرا فطر عرفه و عید
 . است این مسجد
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های مذهبی به زبان ارمنی از جمله از دیگر اقدامات مذهبی ایران در ارمنستان انتشار کتاب
ر اسالم ی و شیعه دکتاب صحیفه کامل سجادیه، تعلیم و تربیت در اسالم نوشته استاد مطهر

 (http://yerevan.icro.ir)است.  نوشته عالمه طباطبایی و غیره
شناسی می به سؤاالت محافل علمی و اسالانتشار کتاب شیعه در اسالم جهت پاسخگوی 

 ونی چاپ ان ارمزب و تفاوت آن با سایر مذاهب اسالمی به )ع(یتباهلخصوص مکتب ارمنستان در
 (18/12/1395المللی قرآن، )خبرگزاری بین. منتشر شده است

 

 شناسي و ترویج زبان و شعر فارسيرشد مراکز ایران .ج
 شناسي در قفقازمرکز ایرانتأسیس  .1

خستین نو « شناسی در قفقازمرکز ایران»در ایروان، پایتخت جمهوری ارمنستان،  1375دی ماه 
 پژوهش، زشناسی در قفقااهداف عمدۀ مرکز ایراناز جمله  ناسی گشایش یافت.شسمینار ایران

نطقۀ میران و ل انگ ملهتحقیق و تحلیل در زمینۀ تاریخ، دین، مذهب، تمدن، سیاست، زبان و فر
های های فرهنگی کشورالمللی آثار علمی، منابع تاریخی و ارزشمساعدت به معرفی بین ،قفقاز
عاصر و گی مانه و بانک اطالعات در زمینۀ تاریخ، دین و مذهب، زنداحداث کتابخ ،قفقاز

 (http://yerevan.icro.ir). عنوان گردید دستاوردهای فرهنگی ملل ایران و منطقۀ قفقاز
 

 «مهر» رمنستانا -سیس باشگاه فرهنگي ایرانتأ .2
. است ن ایرانتمد وآشنایی دانشمندان و اندیشمندان ارمنی با فرهنگ  ،هدف از تأسیس این مرکز

ت. از رمنی اسابان زاز اقدامات این مرکز انتشار آثار بزرگان و مفاخر فرهنگ و ادب فارسی به 
هریار و... ش صامی،اعت ، فردوسی، حافظ، عمر خیام، مولوی، پروین)ره(جمله انتشار آثار امام خمینی

 (http://yerevan.icro.ir). است
 

 در ارمنستان )ره(ام خمینيام هاییشهاندبازتاب آراء و . د
نیز روز  سالمی واالب و دهه فجر و پیروزی انق )ره(هر سال با فرا رسیدن ایام ارتحال امام خمینی

ء و انتقال آرا منظوربهها و سمینارهای مختلفی با حضور مسئولین ایرانی همایش ،قدس
های انشگاهد ساتیداضور با ح تاندر ارمنس و انتقال پیام انقالب اسالمی )ره(های امام خمینیاندیشه

نانچه با چدد. گرمی برگزار رمنستان و محققان آکادمی این کشوری اهاارمنستان، نمایندگان کلیسا
 در میان ره()نیهای امام خمید بازتاب انقالب اسالمی و اندیشهشاه هابرگزاری این همایش

 فرهیختگان ارمنستان هستیم.
در )ره( در خصوص اندیشه امام خمینی ،دانشگاه دولتی ایروانپروفسور آرام سیمونیان رئیس 

مواجه هستیم، های اخالقی و رد معنویت در عصر حاضر که با بحران» گوید:عصر حاضر می
های اخالقی و الهی همچون امام خمینی و سرمشق گونه ارزش قائل شدن برای شخصیتاین

http://yerevan.icro.ir/
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تواند انسانیت و تنها امید روزگار کنونی است که میتنها راه رهایی  هاآنگرفتن از زندگانی نورانی 
 (04/04/1394 )خبرگزاری رسا، «سوی آینده روشن سوق دهد.را به

 وید:گمی ره()ستیزی امام خمینین در خصوص ظلموزیر فرهنگ ارمنستا-هسمیک بوغاسیان
ید خود اه از عقاگهیچ ،چنین جریان مبارزاتینشیب خود و همدر زندگی پر فرازو )ره(ام خمینیام»

هایی که . ارزشیامدنستم و ایستادگی در برابر مستکبران جهانی کوتاه ومبتنی بر مقابله با ظلم
 نشئتی چشمه الهران است که از سرامبهای دینی و پیثر از آموزهأمت ،ایشان به آن اعتقاد داشت

 (15/03/1390 )خبرگزاری ایسنا، «ت.گرفمی
ی سخنانی ط 1392ویسندگان ارمنستان مراسم روز قدس سال لئون آنانیان رئیس کانون ن

مام ردند و اکم میها نقشه جهان را برحسب خودکامگی و اراده خود تقسیابرقدرت»اظهار داشت: 
ه با اشاره بوی  «ت.اجرای این توطئه اشاره کرده اسها در درستی به نقش ابرقدرتهب )ره(خمینی

 «.کنمترام میای احمن به همه آنان اد» ژیم صهیونیستی گفت:یان در برابر رتسلیم نشدن فلسطین
(http://yerevan.icro.ir) 
 

 موانع پخش. 3-5
 ز فروپاشي شوروی سابقاقبل  اسالمي ایران موانع پخش انقالب. 1-3-5

 پخش به مبدأ هستند که مانع سرایت یک پدیده از یاز عوامل دستهمنظور از موانع پخش آن 
بتدا وروی، اشماهیر اتحاد جد. نکند و یا آنکه سرایت آن را با مشکل مواجه میشونمقصد پخش می

قالب پخش ان وسترش گدانست؛ اما با گذشت زمان از انقالب ایران را انقالب ضد امپریالیستی می
از  کرد که س خطرهای خود از جمله منطقه آسیای میانه و قفقاز چنان احسااسالمی به جمهوری

 د.نع از سرایت انقالب به داخل شوروی شما فهای مختلراه
ر بها روس بعد از تسلط رو؛ ازاینمنطقه قفقاز برای شوروی بسیار حائز اهمیت بود -الف

رش ترل گستن کنمنطقه اوراسیا و قفقاز سعی در کنترل آن کردند، بعد از جنگ جهانی دوم ای
ی با ر آهنیندیوا اروپا کشیده شد ویافت و در قالب ایدئولوژی کمونیستی و بلوک شرق تا قلب 

-ای، زرهی و موشکی آن را پاسداری میافزارهای هستهحضور پانصد هزار نظامی روس و جنگ

 اشت با کشیدندمسکو در نظر ( بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز 167: 1397کردند. )کرمی، 
مخاطرات  ش، آنان را ازهایبه دور جمهوری« آهنین پرده»اصطالح دیوار نفوذناپذیر یا به

 ( 64: 1392)عباسی و موسوی، های غیرمارکسیستی دور نگه دارد. ایدئولوژی
 طرفی کردم بیاگرچه مسکو در ابتدای جنگ ایران و عراق اعال انحراف افکار عمومی: -ب
عمومی  حمایت به دلیل انحراف افکاررد. این کصورت غیر علنی از عراق حمایت میولی به

ه سالمی باقالب سمت این جنگ و نیز عدم حمایت ایران از مجاهدین افغانی و عدم صدور انبه
 (62: 1381نشین آن کشور بود. )سردارآبادی، های مسلمانجمهوری
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سنده ین، نویی میشچنانچه نیکالدر سطح جامعه،  )ره(جلوگیری از انتشار نامۀ امام خمینی -ج
د، نوشتن وقتی امام، نامه را خطاب به گورباچف»گوید: مشهور روسیه در این خصوص می

مه امام در متن نا أثیردولتمردان وی تالش کردند متن نامه امام در جامعه منتشر نشود؛ زیرا از ت
هایی یق راهدرواقع مسکو قصد داشت که از طر( 166: 1388)شفایی، « جامعه هراس داشتند.

حمیلی نگ تجران، حمایت از عراق در طول همچون کنترل شدید بر مرزهای مجاور خود با ای
خش مانع پ امعهجدر سطح  )ره(جلوگیری از انتشار نامه امام خمینی جهت انحراف افکار عمومی و

های خود به جمهوریمراتبی( جمعی و سلسلهانقالب)تماس مستقیم افراد، استفاده از وسایل ارتباط
 شود. 

 تأثیر خود ،هیان کوتات زمبعد از مد زافترازنامه به نام در یک رو )ره(اما انتشار نامه امام خمینی
مذهبی،  هایینتوجه به خدا و آیهای آن گذاشت؛ را بر افکار عمومی مردم شوروی و جمهوری

 . چنانچهوی افزایش یافتهای اسالمی در میان مردم جامعه اتحاد جماهیر شورخصوص آیینبه
کتی را فتم حراز همان زمان تصمیم گر»گوید: یگورباچف در مورد اصالحات خود در شوروی م

ا افزایش کلیساه جد وآغاز کنم. لذا اصالحات انجام دادیم. آزادی سخن و بیان دادیم. تعداد مسا
از افزایش  هاییهای محلی حاوی گزارشروزنامه 1980در همین راستا در نیمه دهه« یافت.
ید عسالمی، ااصلی  روی پذیرفتند که تعطیالتمحققان شوهای مذهبی در این کشور بود؛ و ازدواج

. در هری استشاحی قربان و عید غدیر، وقایع اجتماعی مهمی در نواحی روستایی و همچنین در نو
ز مردم ن نفر ازاراشدند و صدها و گاهی هدو عید قربان و فطر، مساجد بیش از ظرفیت خود پر می

بر اساس مدارک موجود در ( 65-57: 1392، آمدند. )ملکوتیان و محمدیدر مساجد گرد هم می
ادی بنای اسالمی و مذهبی مسجد و تعد 8-7 ها و اسناد ملی ارمنستان، در شهر ایروان حدودموزه

و  ز تغییرااشی ها به دلیل شرایط نکه اکثر آن ن عمدتاً شیعی مذهب احداث شدتوسط مسلمانا
یب تخر توجهی و یاینستان به روسیه، مورد بهای دولتی، بعد از الحاق ارمتحوالت سیاسی و نظام

مسجد »ه نام سجد بدر بین این مساجد و بناها، فقط یک م. داناز بین رفته و کامل قرار گرفته
 .ده استاقی مانکه بعضاً به مسجد خانی نیز مشهور است، ب« مسجد کبود»و یا « جامع ایروان
خراج مسلمانان ا قبل ازاصالحات گورباچف در دوران  این مسجد اداره اما (1: 1396)اشرافی، 

که مسلمانان طوریبه (,De waal 2003: 80). بود اهآنآذربایجانی از ارمنستان در اختیار 
 کردند.مقیم ارمنستان از این مسجد برای برگزاری مراسم خود استفاده می

 

 سابق پاشي شورویبعد از فرو انقالب اسالمي وانع پخشم. 5-3-2
دالیلی به بود،  ن با فروپاشی اتحاد جماهیر شورویزماهم که تقریباً اسالمی دوم انقالبدهه در 

آن، اولویت بازسازی  های ناشی از، پایان جنگ تحمیلی و خسارت)ره(همچون ارتحال امام خمینی
عنوان کانون و ردید که محیط داخلی کشور مبدأ بهزده و مسائل اقتصادی باعث گمنطق جنگ
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عواملی دیگری نیز مانع  ،بر محیط داخلی کشوره شود. عالوهب با مشکالتی مواجانقال مرکز پخش
 پخش انقالب به کشور ارمنستان گردید.

 

 عنوان کشور مقصد پخشاخلي ارمنستان بهدموانع . 1-2-3-5
ه کهستند  بی، ارمنیجمهوری ارمنستان از لحاظ قومی و مذه اتفاق مردماکثریت قریب به -الف
رمنستان را درصد جمعیت ا 2.4 و مسلمانان هستند مذهب مسیحیدارای  هاآندرصد  72.9

 دم این منطقه بهسابقه مسیحیت در ارمنستان و گرایش مر (1: 1396 )اشرافی، .دهندتشکیل می
یان یقین روم ند.ر داشتکه مورد حمایت دولت روم نیز قراگردد به زمان ساسانیان برمی ،آیین مسیح
و به  هد بریدن خواارمنستان از ایرا ،اگر یک سلطنت مسیحی در ارمنستان تشکیل شودداشتند که 

 634 هایلمسلمانان که در فاصله سا (876: 1394)خنجی، . امپراطوری روم خواهد پیوست
صر را مسخر مالنهرین علیا و هجری( فلسطین و سوریه و بین13و12میالدی ) 642میالدی و 

فقط در  ،ده بودمیالدی آغاز ش 640ای قفقاز که در سال بیستم هجریهساختند. تسخیر سرزمین
لمانان به ایران و بعد از حمله مس (47: 1363. )پطروشفسکی، آغاز قرن دوم هجری انجام پذیرفت

از  ید، یکیول کشطرغم تالش بسیار که به مدت دو قرن ش گسترده ایرانیان به اسالم، علیگرای
چنان نیز که هم دت بو، وفاداری ارامنه به مسیحیم در ارمنستان گردیدعواملی که مانع نفوذ اسال

 ب بودنغال و بین کشور مبدأ پخش و کشور مقصد پخش اختالف مذهبیادامه دارد. بنابراین 
شور ه این کبیران ارا برای نفوذ انقالب اسالمی  یک محیط ناپذیرا ،مسیحیت در ارمنستان مذهب

 وجود آورده است.ه ب
های بزرگ ایران، روم، ارمنستان محل نزاع و رقابت بین امپراطوری ،ول تاریخدر ط -ب

-دست میبهها دستگاهی بین این امپراطوری. چنانچه این منطقه هرچندعثمانی و روسیه بود

های بزرگ چند ند چگونه وحدت قومی خود را از امپراطوریاما آنان در طول تاریخ فرا گرفتگردید؛
حفظ کنند. اوایل  ،های شوروی و روسیهثمانی و ایران و نیز در طی حکومتقومیتی همچون ع

 کوشیدند.ها که در راستای استقالل خویش میقرن بیستم همراه بود با بیداری فرهنگی ارمنی
 )جوادی ارجمند و همکار،. کردطلبی آنان را تشدید میها خواست استقاللبیداری فرهنگی ارمنی

پاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت مناسبی در اختیار مردم ارمنستان برای فرو (198-197: 1391
سوی ارامنه ساکن در جوامع رسیدن به استقالل قرار داد. درصد زیادی از بودجه دولت ارمنستان از 

 ترین دیاسپورای ارمنی است. بعدشود. ارامنه روسیه با دو میلیون نفر جمعیت بزرگمین میدیگر تأ
-)ولی. نیم میلیون نفر و فرانسه با نیم میلیون نفر جمعیت قرار دارندوامنه آمریکا با یکار ،از روسیه

گذاران خارجی در ارمنستان تبار ارمنی دارند. بنابراین بیشتر سرمایه (1079: 1394 زاده و علیزاده،
هاجر در خصوص در بین دیاسپورای ارمنی یا ارامنه مشدید در بین ارامنه و به طلبیاستقاللحس 

: 1396)بصیری و همکار،  دی دارددیگر کشورها که برای ارمنستان اهمیت سیاسی و اقتصادی زیا
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مردم قفقاز در  خواهیاستقاللباعث گردید مسئولین دستگاه دیپلماسی از همان ابتدای  (43
  (361: 1393 )مطلبی و دیگران،. ای درک کننداهمیت این مسئله را تا اندازه 1990دهه

خصوص هبو  انبوه مشکالت سیاسی، ساختاریمدی ایدئولوژی مارکسیستی و آکارنا -ج
مت وق به سکالت فشوروی سابق  باعث گردید که ارمنستان برای رفع مش از مانده جااقتصادی به

خصوص هند. بیدا  کپغرب گرایش  طرفبه نهایتاً و  یانه و غیر ایدئولوژیکگراهای عملسیاست
ه زمان ها کاکا داشنسیاسی ارمنستان از جمله حزب فدراسیون انقالبی ارامنه یگرایی احزاب غرب

 همکار، اده وز)ولی. شوروی سابق و در طول جنگ سرد نیز طرفداری از بلوک غرب را برگزید
1394 :1079) 

 

 حیطي پخشمموانع . 2-2-3-5
کی و به برژینس گاهنه از منطقه قفقاز به دلیل قرار گرفتن در منطقه حساس و راهبردی اوراسیا ک

الیل رن به دقس از حدود یک امروزه پ ،شودمحسوب می« قلب جهان» تعبیر استالین و هیتلر
به خود  لمللی راابین ای وو بازیگران منطقهنگاه جهان  ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک،تیک، ژئوپل

های قدرت ینبوی رقابت بعد از فروپاشی شور (360: 1393مطلبی و دیگران، . )جلب کرده است
به منطقه  هت نفوذج مریکاآاز جمله ایران، روسیه، ترکیه، اتحادیه اروپا و  ایای و فرامنطقهمنطقه

 افزایش یافت. ارمنستان قفقاز و از جمله کشور
 

 روسیهکشور  -1
ه را روسی پوسته خارجی «خارج نزدیک»بر اساس باور رایج و گسترده در روسیه، کشورهای 

جی و نوع تهدید خار در برابر هر -روسیه-حمایت از هسته هادهند که وظیفه آنل میتشکی
فروپاشی  بعد از( Makarychev, 2018: 2-3 . )تضمین ثبات و امنیت آن کشور است

ز فقاوسیه، قرران و رهب قفقاز است منطقهامه نفوذ خود بر روسیه مثل گذشته خواهان اد ،شوروی
بنابراین منطقه ( Dadak, 2010: 90 د. )آوردنمی شماربه« نزدیک خارج»جنوبی را بخشی از 

روسیه برای حفظ  کهطوریبهشود. خارج نزدیک عمق استراتژیک و ژئوپلتیک روسیه محسوب می
زبان  مشترک، ریخمچون تانفوذ خود و نیز همگرایی در این منطقه از هر نوع ابزار و منابعی ه

خود  عنوان قدرت نرمکس، دیپلماسی تجاری و فرهنگی بهدمیهنان، کلیسای ارتروسی، هم
 عنوان متحد سنتی ایروان در( در این میان روسیه به86: 1397. )سیمبر و رضاپور، دکناستفاده می

دعای وان و اایر . احداث پایگاه هوایی دردارد سیاست خارجی و امنیتی ارمنستان جایگاه خاص
اسالم  می ودر مقابل تهدیدهای ناشی از دولت اسال روسیه مبنی بر محافظت از این کشور

 (114: 1395است. )کوالیی و دیگران،  رادیکال در همین راستا
در  ،روابط نامتقارن روسیه و ارمنستان و نفوذ گسترده روسیه در سیاست ایروان در مجموع 

وسیه در قبال عمل توانایی ارمنستان در مواجهه با فشارهای روسیه و مقابله با رویکردهای ر
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مین منافع کرملین، اعتبار است. موضوعی که ضمن تأکرده ه اجهای جدی موبا چالش را ارمنستان
. وضعیت موجود با محدود نمودن کرده یگر کشورها را نیز با تردید مواجایروان در شرکت با د

. نمود هی مواجهایایران و ارمنستان را نیز با چالشهای گسترده های ارمنستان، همکاریانتخاب
ناکارآمدی توافق ریلی ایران و ارمنستان و مخالفت روسیه با عبور گاز ایران از طریق ارمنستان به 

 (20: 1396. )خیری و ایزدی، توان شواهد تجربی چنین ادعایی دانستگرجستان را می
 

 ترکیهکشور  -2
شدن  و الگو رمشقنطقه و سثیرگذاری بر سیر تحوالت مخواهان تأور ایران و ترکیه هر دو دو کش

د از به قدرت ترکیه بع (24: 1397 )نیاکویی و دیگران، .هستند برای آینده کشورهای منطقه
ا دنبال کرد. از ر« گرایینئوعثمانی»میالدی دکترین  2002 رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال

یانه مرقفقاز و خاو کان،این دکترین برای حضور فعال در تمام مناطق همسایگی ترکیه از جمله بال
 (198: 1397ردبیلی و مسعود نیاد، زاده ا)عظیم. شوداستفاده می

رک ریخ مشت، تاددارن نگی و مذهبیفره ۀدر زمین که هاییترکیه و ارمنستان با وجود تفاوت
قه آسیای یکی از راهبردهای ترکیه برای حضور در منط (Vidlickova, 2012: 2) د.دارن

رویکرد  بتنی برطقه مسازی مشترک در این منکید بر تاریخ و تالش برای تاریختأ ،مرکزی و قفقاز
 تابککید بر های ترکیه در این زمینه تأیکی از فعالیت ،سم است. برای مثالپان ترکی

صد دارد تا قین اثر اد بر کیاست. ترکیه با تأ عنوان اولین اثر تاریخی این منطقهبه« قوتادغوبیلیک»
داف ول و اهمت اصر داده و به سثیر هیمنه خود قراف هویت ترکان منطقه را تحت تأتعریمنابع 

 (78: 1397 ق دهد. )ترابی و پیروزفر،نظرش سومد
با اینکه ترکیه از  ،با این وجود روابط دو کشور ترکیه و ارمنستان از ابتدای استقالل ارمنستان

ت نبوده است. تنشی ت شناخت، چندان مثببود که استقالل این کشور را به رسمی یاولین کشورهای
 )مفیدی احمدی و ذاکریان،. باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان فزونی یافتکه با جنگ قره

واقع گردد. درشتار ارامنه در جنگ جهانی اول برمیاما ریشه اصلی این اختالفات به ک (120: 1394
نیم میلیون ارمنی از ووری عثمانی در حدود یکه امپراطارامنه بر این اعتقاد هستند که در دور

اند و این کشتار با هدف تصفیه جمعیت ارمنی مقیم امپراطوری عام شدهسراسر امپراطوری قتل
 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of).انجام شده است

Armenia, 1999) 
با ارمنستان است. یکی از ابتکارات و بهبود روابط خود  سازیعادیبا این وجود ترکیه در پی 

مهم در این حوزه، تشکیل کمپین عذرخواهی از کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول بود که توسط 
گروهی از مردم از آن حمایت کردند.  برجسته ترکیه شکل گرفت و روشنفکرانجمعی از 

(Oguzlu, 2011:667 ) ضای یادداشت وزرای خارجه ترکیه و ارمنستان با امبا این وجود
سازی روابط ، سوئیس، روسیه و فرانسه به عادیبا میانجیگری آمریکا 2009تفاهم در نوامبر 
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دیپلماتیک مبادرت کردند. از دید واشنگتن، به هر میزان که ارمنستان در صحنه معادالت منطقه 
خوردار از برکاسته شود، این کشور مسیحی و  اش به ایران و روسیهتر و از میزان وابستگیفعال

توان دار از موقعیت استراتژیک را میرتشبهات فراوان فرهنگی و تمدنی با جهان غرب و برخو
 (209: 1397د نیاد، زاده اردبیلی و مسعو)عظیم. دکربیشتر به غرب نزدیک 

 

 آمریکا و اتحادیه اروپا -3
د تا در صدد بورود دی خمی ایران با الگوی اسالمجمهوری اسال ،نظراناز دیدگاه بسیاری از صاحب

وروی( شهای سابق )در جمهوری گزین الگوی کمونیستیغرب، جای الگوی الئیک و لیبرالمقابل 
های ایران عالیتفهای مختلف، کوشیدند به شیوهها یاروپایها و باشد. اما از همان ابتدا، آمریکایی

الب ای مقابله با انقها برغربی برخی از اقدامات مشترک (88: 1373 عطار،)شیخ . را محدود سازند
 ین کشورادر  و جلوگیری از نفوذ و صدور انقالب در ارمنستان و افزایش نفوذ خود اسالمی
 :اند ازعبارت

 

 هراسيهراسي و ایراناسالم -الف
-شبکه وها انهت، رسبا استفاده گسترده از مطبوعابعد از پیروزی انقالب اسالمی کشورهای غربی 

 غات علیهتبلی هراسی اقدام بههراسی و ایرانمهای اسالو تلویزیونی با اجرای سیاست های رادیویی
نقالب امهار  هبقدام تا با ارائه تصویری غیر واقعی از اسالم و ایران ا کردند؛جمهوری اسالمی 
هراسی و مقدامات اسالابر شدت  فروپاشی اتحاد جماهیر شورویکه پس از طوریاسالمی کنند. به

ازه تدر کشورهای  جلوگیری از نفوذ انقالب اسالمی منظوربههراسی کشورهای غربی رانای
ل جنگ ر طودگردید که ارامنه  استقالل یافته از شوروی افزایش یافت. همین موضوع باعث

: 1394 لیزاده،عزاده و )ولی. باشند آفرینی عامل مذهب در تعیین موضع ایرانباغ نگران نقشقره
1088) 

 

 تاندموکراسي و سکوالریسم در ارمنسهای لیبرال، ترویج اصول و ارزش -ب
ی رو ی را پیش  به عضویت شورای اروپا درآمد. البته شورا شرایط 2001رمنستان در ژانویه ا

ی کردن ات مرگ، قانونلغو مجازتوان به میکه از آن جمله  ارمنستان جهت عضویت قرار داد
جمعی و  هایجدید حاکم بر فعالیت احزاب سیاسی، رسانه بازی، اتخاذ قوانینروابط همجنس

دی آزابه  حقوقی نسبت های، ضمانتوظیفهنظامهای غیردولتی، اتخاذ قانونی برای خدمت سازمان
شاره توان ایمغیره  باغ وقره ۀآمیز مناقشباغ، حل مسالمترگیری جنگ در قرهمذاهب، عدم از س

(Duparc, 1992: 138. )کرد
را از شورا دریافت کرد که خواستار اصالحاتی همچون  هاییپیشنهادارمنستان  2001یه در فور

های شورا شده بود. در این رابطه دولت ارمنستان و دتطبیق نظامنامه حقوقی این کشور با استاندار
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ه شورا ابراز داشته و خود را نسبت ب هایپیشنهادپارلمان این کشور اشتیاق خود را نسبت به اجرای 
 های اساسی و همچنینوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیسیون ارنموضوعات حقوق بشر در کنوا

 ( 375: 1384. )کاظمی، کرده است متعهد« سیون اروپایی همیاری متقابل در مسائل جنایینکنوا»
 

 گیرینتیجه
-قالبسترش انعه و گتوان برای اشااز این نظریه می ،های نظریه پخشلفهبا توجه به اصول و مؤ

عی شده وهش سراین در این پژبناب ها را توضیح داد.ها کمک گرفت و چگونگی صدور انقالب
بررسی  ان موردمنستبا استفاده از نظریه پخش، تأثیر انقالب اسالمی ایران  بر جمهوری ار است

تباط د اراننمجایی هدر دوران شوروی سابق انقالب اسالمی توانست از مسیر پخش جاب قرار گیرد.
خصوص به جمعیارتباط هایهکارگیری رسانهارامنه مقیم ایران با ارامنه ارمنستان و نیز استفاده و ب

زهای ی بر مرشورو با وجود کنترل شدید داشته باشد ورادیو، بر جمهوری ارمنستان تأثیر مثبت 
د کننتقل رامنه ماو  انقالب اسالمی را به مردم ارمنستستیزی انطلبی و استکبارخود پیام استقالل

ند مراتبی مانش سلسلهارامنه شود. در ادامه از طریق پخ طلبیاستقاللو باعث افزایش روحیه 
شد. بعد رعت ببخرا س طلبی مردم ارمنستان، روند استقاللبه گورباچف )ره(ارسال نامه امام خمینی

خش یق پران از طراسالمی ای انقالب ،شوروی و استقالل جمهوری ارمنستاناز فروپاشی 
در  ف، سعیهای مختلتاریخی و برگزاری همایش مراتبی همچون تأسیس مراکز مذهبی،سلسله

داخلی  ا موانع، امثیرگذاری بر ارامنه و نخبگان و فرهیختگان و دانشگاهیان ارمنستان داشتتأ
 رونیبی وانعجمهوری ارمنستان، و م ارامنه، مشکالت سیاسی و اقتصادی همچون مسیحی بودن

تحادیه ارکیه، ای همچون روسیه، تمنطقهای و فراهمچون رقابت گسترده بین کشورهای منطقه
ه استقالل بی تازه مهوراروپا و آمریکا برای نفوذ و حضور در ارمنستان و برقراری رابطه با این ج

ن کشور قالل ایاست رسیده، باعث گردید که از تأثیر انقالب اسالمی بر جمهوری ارمنستان پس از
د باعث وانتمی ارجهخ ورامکاسته شود. اما استفاده بیشتر از ظرفیت ارامنه مقیم ایران توسط وزارت 

های که کشور طورهمان ی انقالب اسالمی بر ارمنستان شود؛ثیرگذارافزایش روابط دو کشور و تأ
ند.اکرده فادهدیگر  همچون روسیه و آمریکا از ارامنه مهاجر برای حضور در ارمنستان است
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