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 نکات برجسته*

 

  1992ميالدی و به درگيری نظامی کشيدن آن در سال  1988آغاز مناقشه ميان دو طرف بر سر منطقه قره باغ کوهستانی در سال  

  در مکالمات رسمی و غير  "خودمختار"و استفاده از لفظ "خودخواندهجمهوری "به رسميت نشناختن قره باغ به عنوان

 رسمی در جهان

  های با اجرای برنامه) 1991تا  1988طی سالهای  ارمنستانپيوستن آن به باغ از آذربایجان و خودمختاری ناگورنو قرهجدایی

 گورباچف( گالسنوست و پروستریکا

  های مشترک آذربایجان و ارمنستان باغ و مرزدر منطقه قره کنونتا 199۴از سال « نه جنگ و نه صلح»وضعيت برقراری 

 ها در حل بحرانصدور چهار قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل و یک قطعنامه پارلمان اروپا درباره مناقشه قره باغ و ناکارآمدی آن 

 ی آذربایجان و ارمنستاننقش عوامل داخلی و بازیگران ذی نفوذ در وقوع و امتداد درگيری ميان جمهور 

 " ایروان -از عوامل داخلی درگيری بين باکو "موقعيت ژئوپليتيک تاووش"و  "بحران کرونا 

  با هدف فروش تسليحات در منطقه با تأکيد  "جنگ افروزی"و  "تشدید"، "تحریک"نقش مخرب رژیم صهيونيستی در

 برمناقشات قره باغ

 رای فشار به روسيهرژیم صهيونيستی بگری واسطه وآمریکا  یهازیاده خواهی 

  یکاآمر و بازیگران از جمله روسيه متضاد و مواضعگروه عادالنه نا ترکيبناکامی گروه مينسک در حل بحران به دليل 

 منطقه و به ویژه  حضور فعال کشورهایبا  منطقه در صلح برقراری برای ميانجيگری جدید فرمت یک ضرورت انتخاب

 طرف کشورهای بی

 

 

 مقدمه*

شه قره   شته درباره حاکميت بر منطقه مورد مناق ستان در چند دهه گذ شتهجمهوری آذربایجان و ارمن  اند؛باغ اختالف دا

های مسییتقل در قفقاز در ( و ظهور دولت191۷اختالفی تاریخی که به فروپاشییی اماراتوری نيکالی دو ، انقالب روسییيه )

سال گردد. تداو  اختالفبرمیهای آخر جنگ جهانی اول سال شور در  ضی ميان این دو ک موجب  1988های قومی و ار

ها به یک اندازه اهميت دارد. این منطقه ها و آذربایجانینظر منافع راهبردی برای ارمنی باغ ازباغ شیید. قرهوقوع جنگ قره

 2۰1۶دهد. بار دیگر در اوایل آوریل مرز طبيعی مسلطی است که سلطه هرکدا  بر آن، دیگری را در موضع ضعف قرار می

سر قرهدرگيری شدند. نف 11۰کم باغ ميان دو کشور رخ داد که دستهای خونينی بر  حاال پس از ر از هر دو طرف کشته 

«  تانیباغ کوهسقره»منطقه   .ه استزبانه کشيدبرای چندمين بار گذشت چهار سال بار دیگر آتش اختالف بين دو کشور 

صحنه درگيری و زد و خورد نيروهای ارتش)ناگورنو قره شبح جنگ  شده جمهوری آذربایجان و ارمنستتن   باغ( بار دیگر  و 

سایه  ستبار دیگر بر این منطقه  شنبه و وزارت دفاع آذربایجان . افکنده ا ضع و  1399مهر  ۶بامداد یک اعال  کرد که موا

ستان هدف خمااره قرار گرفته که تلفاتی از ميان نظاميان و شهرک سلح ارمن سوی نيروهای م شور از  های مرزی این ک

ست شته ا ست به باکو که  غيرنظاميان به همراه دا ست. زده جویانهاقدامات تالفینيز د ر را دیگیک ،طرفدر حالی که دو  ا

  اند. اعال  کرده "حالت جنگی"اغازگر جنگ معرفی می کنند، باکو و ایروان  

https://www.hamshahrionline.ir/news/34621/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/29443/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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سه ماه پيش نيز ستان از درگيری در ، وزارتخانه (تير 22) جوالی 12در روز  حدود  های دفاع جمهوری آذربایجان و ارمن

سمی جمهوری آذربایجان و 1شاووتمنطقه  سر قر که مرز ر ضی بر  شه ار ست و مناق ستان ا شامل حال آنجا هارمن باغ 

شروع درگيری متهم کر و شود، خبر دادندنمی شه،  .دنددو طرف همدیگر را به نقض آتش بس و  این تداو  بحران و مناق

صل آن تحليل ها در باره علل و همچنين  سترا در هالهحل و ف سی  چراکه. ای از ابها  قرار داده ا سيا ضعيت   نظامی -و

شابه موارد با متفاوتی شرایط در درگيری این وقوع از قبل ستوی دادر قبل هایسال م در  ی، خبری مهمآنيش از پ .ه ا

سانه ضای ر شد که از ورود عملياتی ف شر  ستان و جمهوری آذربایجان منت ستیرژیم ای ارمن شه موجود  صهيوني به مناق

شت ستان و جمهوری آذربایجان حکایت دا س .ارمن ست  شود اینکه مطرح می یالؤحال  و  کنونی علل شرایطکه در ا

 تشدید کننده این مناقشه چه بوده است؟    متغيرهای

 

 طرح مسئله*

ساخ"یا  2"باغقره"   شمالنا  منطقه 3"آرت سایگی  ستانی در هم شمال رود ارس قرار دارای کوه که به  دغرب ایران و در 

شه و دالیل مختلف از دیرباز تاکنون همواره مورد  ست.مناق سال  توجه بوده ا خود را برای  جنگارامنه قره باغ  1988در 

کوهسییتانی، اسییتانی خودمختار در جمهوری با به دسییت گيری کنترل نواحی قره باغ  و ها آغاز کردندتصییرف این زمين

آذربایجان، و اشغال هفت ناحيه پيرامونی آن در خاک جمهوری آذربایجان به عنوان مناطق حایل، موفق شدند حدود یک 

ادامه  199۴تدریج از آغاز فروپاشییی شییوروی تا ه پنجم اراضییی جمهوری آذربایجان را به کنترل خود درآورند. این روند ب

 را به "خودخوانده جمهوری"دانند، ولی تا امروز هيچ کشوری این امات این ناحيه خود را یک کشور مستقل میمقیافت و 

شی از خاک جمهوری آذربایجان می سازمان ملل نيز هنوز این ناحيه را بخ ست.  شناخته ا سميت ن داند و در مکالمات ر

 .شودبيان می "خودمختار"رسمی و غير رسمی در جهان در هنگا  نا  بردن از این ناحيه یا رهبران آن، با لفظ 

ست اميدها در این درگيری شک ستان بار دیگر موجب  های نظامی اخير ميان نيروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمن

ها يری. این درگه استطح بين الملل برای حل مسالمت آميز مناقشه قره باغ شددو کشور منطقه قفقاز جنوبی و نيز در س

های رود. در درگيریميالدی بزرگترین عمليات نظامی ميان دو طرف درگير به شییمار می 2۰1۶پس از ماه آوریل سییال 

به برخی روستاهای مرزی در هایی نيز نظامی اخير، چند نفر از نظاميان دو کشور جان خود را از دست داده اند و خسارت

  ها به مناطق دیگر هم وجود دارد.هر دو طرف وارد شده است. این درحالی است که خطر گسترش این درگيری

 

                                                           
 به تعبير آذری ها طووز و به تعبير ارمنی ها طاووش - 1
 به ترکی آذربایجانی - 2
 به زبان ارمنی - 3



 

۴ 

 

 منطقه جغرافياي *

 
 وسعت

های آذربایجان قرار گرفته کيلومتر مربع دارد، از نظر جغرافيایی و مکانی در مرز ۴،3۷8  بالغ برمنطقه قره باغ که وسعتی 

«  1ورک»ای کوهستانی ميان رود در قسمت شمال آن قرار گرفته، منطقه"قره باغ کوهستانی"که  "قره باغ تاریخی"است. 

های مرتفع و دشییواری حمل و نقل و کوهسییتانباغ با با وجود احاطه قلمرو قره در جنوب اسییت.« ارس»در شییمال و رود 

های حاصیییلخيز دارد. این ها و زمينهای زیرزمينی ارزشیییمندی نظير معادن و جنگلارتباط به این منطقه؛منابع و ثروت

ستی و بلندی ستانی گر  و منطقه به دليل پ ستانی مالیم و تاب شتر دارای مناطق زم های آن اقاليم مختلفی دارد، ولی بي

 2.ستخنک ا

 جمعيت

ست که از این ميزان این منطقه جمعيت  شده ا ست هزار نفر برآورد  روس /% ۵آذری و  %۵/22ارمنی، %۷۷نزدیک به دوی

شهتبار هستند. ترکيب قومی و ادعا شد که مناق ستان باعث  شور آذربایجان و ارمن ين ای طوالنی بهای تاریخی ميان دو ک

 باغ شکل بگيرد.طرفين درباره تسلط و حاکميت بر قره 

 نواحي

ستان قره باغ )به روسی ناگورنو قره شت و در ا سال  ۷باغ( در ترکيب دولت آذربایجان قرار دا شد. از  1923ژوئن  شکيل  ت

 3است. آبادی است. مرکز آن نيز شهر خان کندی 22۰شهرک و  ۶شهر،  2شود و دارای ناحيه تقسيم می ۵نظر اداری به 

 .کندی و شوشا اشاره کردتوان به خاناز شهرهای مهم این منطقه می

 

 مناقشهپيشينه *

گردد. سرزمينی که در معاهده گلستان از ایران جدا قراباغ باز می -های دو کشور به مسئله ارضی در ناگورنوریشه درگيری

( دسییتخوش رقابت قلمروخواهانه ميان نيروهای محلی بود. پيش از این، 1988-1918-19۰۵شیید و پس از آن همواره )

                                                           
که از شرق ترکيه سرچشمه و از رشته کوه های قفقاز، گرجستان و آذربایجان می  است رودینا  ، «کورا»و به ترکی استانبولی: « کور»به ترکی آذربایجانی - 1

های شمالی گذرد و از دامنه های جمهوری آذربایجان میکيلومتر آن از زمين 9۰۰رسد که  کيلومتر می 1۵۵1طول این رود به  .پيوند گذرد و به رود ارس می

 .گيردچشمه میمتری آن سر 2۷۴1های چالدران و از ارتفاعات کوه
 تحليلی حقایق قفقاز  –پایگاه خبری  - 2
 2۷/۴/1399، "رانیا یآتش در شمال مرزها"؛ 2۴دادیرو - 3

https://siasateparsi.com/assets/files/styles/org/public/repo/pics/1399/05/01/pic-45809-1595398617.jpg?itok=NG6uV2oE
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ها و صیییورت گرفته بود که در نهایت به حکميت بلشیییویک در منطقه 1918و  19۰۵های خونينی در رشیییته درگيری

به جمهوری سوسياليستی آذربایجان شوروی منتهی شد. ساختار سياسی شوروی « خودمختار»واگذاری منطقه به شکل 

ساختار پيششکاف سيمات قدرت در این  سطوح متفاوتی از تق شده بود که ممکن های موجود را افزایش داد. زیرا  بينی 

ناگورنوگيریبود در تار  هد. جمهوری خودمخ به صیییورت -های بين قومی را افزایش د یت ارمنی،  يل اکثر به دل باغ  قرا

جمهوری سوسياليستی آذربایجان شوروی قرار گرفت که دارای قانون اساسی خود بود. این ساختار خودمختار در ساختار 

شکا سک ماترو شابه عرو شت که 1م ساختارهای جدیدی در دل خود دا سيم میقدرت را به الیه،  کرد. از های مختلف تق

شوروی این اختيار را به جماهير آن می ساسی  شوروی اعال  جدایی سوی دیگر، قانون ا داد که در صورت تمایل از اتحاد 

شوروی، جمهوری خودمختار ناگورنو ستقالل کرد. -کنند. به هنگا  انحالل اتحاد  سایر جماهير اعال  ا ر ب قراباغ نيز مانند 

این درصد جمعيت  ۷۶هزار تن بودند که نزدیک به  1۴۵، ارامنه منطقه 1988اساس آخرین سرشماری اتحاد شوروی در 

سنمنطقه  ست. علی ح ستمدارا سيا شگاه و  ستاد دان قراباغ را  -رقم را تایيد و تعداد ارامنه ناگورنو این 2آذربایجانی اف ا

  3.کنددرصد تا زمان آغاز جنگ اعال  می 21.۵را  هادرصد کل جمعيت و تعداد آذربایجانی ۷۶.9

سال  صميم مهمی را برای منطقه  1923در  شوروی ت ستانی رهبران  سال قره باغ یک ایالت کوه قره باغ گرفتند. در آن 

ها و کدا  از ارمنیاین وضییعيت هيچهرچند خودمختار، در ترکيب سییياسییی جمهوری آذربایجان شییناخته و معرفی شیید. 

ضی ن هاآذری سال اما تا زمانیکرد، میرا را شوروی تا  صل  پا برجا بود، معموالً 199۰که اتحاد جماهير  اختالفات حل و ف

سيد. اما در زمان گورباچف با اجرای برنامهبه نقطه حادتری نمیو  شدمی ستر سنو ستریکا ۴های گال ضا برای ۵و پرو ، ف

های پراکنده و سییاس جنگ همه جانبه ميان یکبار دیگر درگيریهای قدیمی درباره قره باغ آغاز شیید و طرح خواسییته

ستان روی داد.  سال و آذربایجان و ارمن شده و به خودمختاری ناگورنو قره 1988در  صميم گرفت از آذربایجان جدا  باغ ت

ها بيشییتر شییده بود. به همين دليل مقامات این های سییاکن به نسییبت آذریارمنسییتان بايوندد. در آن زمان تعداد ارمنی

صميم به انجا  رفراندو  گرفتند. این رفراندو  در  سال  1۰خودمختاری ت سامبر  ستان با حمایت ک 1991د امل دولت ارمن

 برگزار شد.

با وجود اینکه این منطقه کامال در داخل خاک آذربایجان قرار داشییت، ولی مرد  آن طی این رفراندو  خواسییتار کسییب 

 199۴تا می  1988فوریه سییال  2۰عيار ميان دو کشییور از اسییتقالل کامل از آذربایجان شییدند که این امر به جنگ تما 

 واره شدن بسياری دیگر شد.آو انجاميد و باعث کشته 

 

                                                           
این عروسک بامزه و زیبا، تنها یک عدد عروسک نيست  ت.که گاهی آن را حتی ماتروشکا هم می خوانند، عروسک روسی اس(Matryoshka) ماتریوشکا - 1

و چند عروسک دیگر با شکل و شمایل مخصوص به خودشان و همچنين پيامی مجزا قرار گرفته است. در واقع به این عروسک ها که بلکه در درون آن چندین 

گيرد. این  شونده قرار گرفته است که به ترتيب داخل دیگری قرار میای از عروسک های کوچک به آن ها عروسک های تو دری نيز گفته می شود، مجموعه 

 .توخالی و از درون تهی روسی از چوب درخت زیرفون که به آن چوب کُپ نيز می گویند، ساخته شده است عروسک های
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سال  ضعيت باغ و مرزدر منطقه قره کنونتا  199۴از  ستان و شترک آذربایجان و ارمن صلح»های م ست. در « نه جنگ و نه  برقرار ا

 مربوط بهنيز قبل از درگيری اخير ای بين دو کشور روی داده که آخرین آن های پراکندهها هر از چند گاهی درگيریطول این سال

آسا توانست سيصد کيلومتر مربع اراضی را این درگيری آذربایجان با یک حمله برقدر است.  (139۵فروردین  1۴)2۰1۶دو  آوریل 

 شود.از خاک آذربایجان را شامل می %2۰هزار کيلومتر مربع است که در حدود  1۰-12شود این اراضی حدود . گفته میبدست آورد

و به تبع آن شورای امنيت شده است. زیرا شورای امنيت متحد تاکنون باعث بی اعتبارشدن سازمان ملل  199۰این بحران از سال 

 1کدا  نتوانسته به حل و فصل بحران کمکی کند.قطعنامه صادر کرده ولی هيچ ۴درباره این بحران 
 

 2قطعنامه هاي شوراي امنيت درباره قره باغ*

 چهار قطعنامه و پارلمان اروپا یک قطعنامه درباره مناقشه قره باغ صادر کرده است.شورای امنيت سازمان ملل تاکنون 

 

 تاريخ موضوع قطعنامه رديف

1 
 

۸۲۲ 

در این قطعنامه بر غیر قابل قبول بودن تغییر مرزهای بین المللی و ممنوعیت توسل به زور در 

خواستار توقف هرچه فوری تصرف سرزمین های دیگر کشورها تاکیده شده و در بند یک آن 

های خصمانه و بر قراری آتش بس دائم و همچنین خروج فوری همه مخاصمات و فعالیت

 نیروهای اشغالگر از کلبجر و سایر نقاط اشغالی جمهوری آذربایجان شده است.

 1۹۹۳آوریل  ۳۰

۲ ۸۵۳ 

این قطعنامه بر حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای منطقه تاکید 

شده است. در بند یک این قطعنامه، تصرف منطقه آقدام و سایر مناطقی که در آن زمان از 

همین قطعنامه  ۳قلمرو جمهوری آذربایجان به اشغال در آمده است، محکوم شده است. در بند 

همه مخاصمات و عقب نشینی بی قید و شرط نیروهای اشغالگر از منطقه آغدام نیز توقف فوری 

و دیگر مناطق اشغالی آذربایجان آمده است. در بند نهم نیز از دولت ارمنستان خواسته شده 

 ۸۵۳و  ۸۲۲است که با اعمال نفوذ موثر بر قره باغ جهت رسیدن به توافق در اجرای قطعنامه 

 روه مینسک توسط طرف ارمنی اقدام کند.و پذیرش طرح پیشنهادی گ

 1۹۹۳ژوئیه  ۲۹

تاکید شده است. در بند اول از طرفین خواسته  ۸۵۳و  ۸۲۲در این قطعنامه بار دیگر بر قطعنامه های  ۸۷۹ ۳

شده است با گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای برقراری آتش بس دائم و موثر با 
 1۹۹۳اکتبر  1۴
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آمده است که موضوع اشغال  1۲همکاری و مساعدت فدراسیون روسیه همکاری کنند. در بند 

 اراضی جمهوری آذربایجان به صورت فعال در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد.

۴ ۸۸۴ 

در این قطعنامه از تشدید مخاصمات مسلحانه به عنوان نقض آتش بس و کاربرد نیروی نظامی 

در پاسخ به این نقض، به ویژه منطقه زنگیالن و هورادیز جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی شده 

و بر حاکمیت و تمامیت ارضی تاکید و بر غیر قابل تغییر بودن مرزهای بین المللی و ممنوعیت 

به زور جهت تصرف سرزمین دیگران تاکید شده است. در بند دوم از دولت ارمنستان  توسل

می خواهد از نفوذ خود بر ارامنه قره باغ برای به دست آوردن رضایت آنان استفاده نموده و با 

تضمین نماید که عوامل درگیر در مناقشه از عملیات  ۸۷۴و  ۸۵۳، ۸۲۲اتکا به قطعنامه های 

 ند.استفاده ننمای

 1۹۹۳نوامبر  1۲

۵ 
قطعنامه 

 استراسبورگ

ای در خصوص تقویت روابط با کشورهای پارلمان اروپا در استراسبورگ به اصالحیه قطعنامه

های موجود رای مثبت داد. در ها و ناکامیو همچنین موفقیت "برنامه همسایگی شرقی"عضو 

متن این قطعنامه به ویژه تأکید شده، که حل مناقشه قره باغ باید بر اساس چهار قطعنامه 

و بر اساس اصول گروه مینسک سازمان امنیت و  1۹۹۳شورای امنیت سازمان ملل که در سال 

 در الکویال، صورت پذیرد. ۲۰۰۹ژوئیه  1۰رک همکاری اروپا و اصول مندرج در بیانیه مشت

 ۲۳ نشست

پارلمان  اکتبر

 اروپا

 

 باغمدل درگيري قره*

باغ بين ارمنستان و آذربایجان ریشه در تاریخ دوره اماراتوری روسيه، اتحاد جماهير شوروی و فدراسيون روسيه مدل درگيری قره

باغ یک کشور مسلمان، یعنی آذربایجان، با یک کشور توان یافت. در قرهمیباغ را در کشمير ترین مدل شبيه به قرهدارد. مهم

دود ح ساکنان این منطقهاز آن جهت که  یک ادعای مالکيت آن را دارند.ای هستند که هرغيرمسلمان، یعنی ارمنستان درگير منطقه

وقت باید شاهد ادعای الحاق سمرقند نطقی باشد، آن. اگر این استدالل م!، پس نباید جزء آذربایجان باشندباشندمیدرصد ارمنی  8۰

تان و باغ دارد؛ یک طرف مسلمان، یعنی پاکستر از مسئله قرهای قدیمی. مسئله کشمير سابقهبودو بخارا از ازبکستان به تاجيکستان 

و این مدل حل شود و از  یک طرف کشور غيرمسلمان، یعنی هند، بر سر یک مسئله باهم درگير هستند. اگر قرار بود این مسئله

مير حل تنها مسئله کشآميز باشد. ولی متأسفانه نهتوانست موفقيتای آن برای تعميم به مناطق دیگر بهره گرفته شود، میتجربه

واهد خبار چين هم وارد کارزار شده است. اگر این منطقه را به پاکستان بدهند، هند اختالف تر شده و اینها عميقنشده بلکه درگيری

باغ هم همين است که اگر به ارمنستان داده شود، آذربایجان ناراضی داشت و اگر به هند برسد، پاکستان ناراضی خواهد بود. قره

شد و شد و االن در وضعيت کنونی، مگر خود مرد  شده که از اول نباید می "استخوان الی زخمی"شود و برعکس. یعنی وضعيت می

توانند. ارمنستان سر این موضوع برای خودش حيثيت دارد و آذربایجان ها به زور نمیشرایط را عوض کنند؛ دولتبه این باور برسند که 

 1کند.هم خودمختاری را قبول نمی
 

  شعله ور شدن جنگو  گرمتغيرهاي مداخله*

بين نيروهای جمهوری  )حدود سه ماه پيش(های نظامی چند روزه اواسط تيرماهپس از درگيریشود هر چند گفته می

آذربایجان و ارمنستان که منجر به تلفات جانی نزد هر دو طرف شد، جنگ لفظی و برخی تحرکات دیالماتيک به تنش در 

در  کرد، ليکن پيشينه موضوع بویژهمیبينی و بروز برخورد نظامی ميان این دو کشور را قابل پيش همنطقه قفقاز دامن زد
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های ملی و فراملی در این دو کشور جدا شده از در عرصهپررنگ بودن برخی متغيرهای دخيل حکایت از های اخير ماه

 در تداو  بحران داشته و دارد. اتحاد جماهير شوروی، 

 
 

ت. گر اسآیند، وجود متغيرهای مداخلهکوتاه نمی بر سر حل این اختالف قدیمی ایروان -باکو از دالیل مهمی که از این رو 

، ليکن بيش از همه باید واکاوی هر حمایت کردهآذربایجان از ترکيسم های پانترکيه به دليل سياستن هرچند در این ميا

، اندهگرفتو ارامش را در منطقه صلح ند اجمالیِ نقش و تحریک برخی کشورهای فرامنطقه ایِ تنش زا در منطقه که امکان چ

تا  ندالشدر تو رژیم صهيونيستی دو کشور اثرگذار در ناامنی منطقه بوده و هستند. واشنگتن و تل آویو آمریکا  اشاره کرد.

شوند، بلکه با تنش آفرینی و جنگ در منطقه هم هر چه بيشتر به مرزهای روسيه و ایران نزدیک نه تنها با نفوذ در منطقه 

  باردازند.انباشته شده در انبارهای خود جا پایی برای خود باز کنند و هم به فروش جنگ افزارهای 

 

 الف. عوامل داخلي

 
 

 بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا

شيوع بيماری کرونا در هر دو کشور و توصيه های سازمان ها و مقامات غربی به باکو و ایروان مبنی بر خودداری از هر گونه 

نوعی راحتی خيال در هر دو طرف مبنی بر اینکه طرف مقابل تحرک اقدا  نظامی در شرایط همه گيری بيماری کرونا، 

کردند که هر دو کشور، مخالفان دولت این تحليل را مطرح می در داخلِ  نظامی جدی نخواهد داشت، ایجاد کرده بود. اما

نظامی در به علت وخامت اوضاع اقتصادی و مالی و بحران عمومی ناشی از شيوع کرونا، ممکن است حکومت با تحرک 

ند تا فضای تنفسی برای خود در پيشبرد امور به دست کجی مقابل دشمن، اذهان و افکار عمومی را متوجه دشمن خار

شان در حل مشکالت های الها  علی اف و پاشينيان، هر دو برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانیدولت از این منظر 1آورد.

اقتصادی و معيشتی در داخل تمایل داشتند در مسئله قره باغ، نوعی ماجراجویی انجا  دهند تا توجه عمومی را از ناتوانی 

ف، وزیر الفقارابعضی از فعاالن سياسی جمهوری آذربایجان از جمله توفيق ذوخود در حل مسائل داخلی منحرف سازند. 

خاطر درگير بودن ارمنستان با بحران کرونا ه ل، مامور امنيتی سابق خواستار شده بودند که بخارجه سابق و الها  اسماعي
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بایجان اقدامات نظامی را رهای صاحب نفوذ در مسئله قره باغ، جمهوری آذاحتمال ضعيف دخالت روسيه و سایر قدرت و

 دستکم در حد بازپس گيری چند منطقه انجا  دهد.

 تاووش موقعیت ژئوپلیتیک

ی نياز سياس شد کهگردد. در آن مقطع تصور میهای ماه جوالی در حدود سه ماه پيش باز میاین موضوع بویژه به درگيری

علی اف و نياز ژئوپليتيکی ارتش برای در اختيار گرفتن برخی ارتفاعات در تاووش جهت حراست از محور مواصالتی  دولت

با تحليل  ویژه آنکه دولت باکوه از درگيری نظامی اخير استقبال کند. ببایجان آذر تاتفليس نيز سبب شد  –گنجه  –باکو 

خصوص در حوزه گردشگری ه نادرست از وضعيت ایروان که در ایا  کرونایی با از دست دادن بخش زیادی از درآمدها ب

اورد ی را دارد و عالوه بر دستکرد در عملياتی برق آسا امکان تصرف چند نقطه اشغالدچار آشفتگی اقتصادی بود، تصور می

ها را احيا کند. این در حالی است که نسل جدید در کند تا غرور ملی آذرینظامی به دستاورد سياسی نيز دست پيدا می

اال رغم به ها را اعاده کند و بجمهوری آذربایجان از اینکه ارتش این کشور در مقابل ارمنستان نتوانسته است حقوق آذری

احساس  نه تنها مالی و جمعيت جمهوری آذربایجان همچنان بخشی از خاک این کشور در اشغال ارامنه است بودن توان

از این رو در حمالت بامداد یکشنبه باکو سریعاً اقدا  به آتش سنگين بر روی  کنند.می ناخوشایند و حتی سرافکندگی

  انجاميد. 1نفر 12۰نيروهای ایروان کرد که به کشته و زخمی شدن حدود

 

 ب. عوامل خارجي

 
 آمریکا

 تواند فرصتیآمریکا در تشدید بحران در قره باغ ذینفع است. ایجاد تنش در مرزهای روسيه و جمهوری اسالمی ایران می

های خود در منطقه ادامه داده و تمرکز ایران و روسيه را از مناطقی چون غرب را برای واشنگتن فراهم کند که به دخالت

آمریکا  یهابسياری از تحليلگران بر این باورند که روسيه برای سد کردن زیاده خواهی به سمت قفقاز معطوف سازد. آسيا

 های اندازی دست اخير هایسال در که چرا. بست خواهد کار به آذربایجان جمهوری جانب از را ابتکاراتی ،2قفقاز در حوزه 

و حضور و مانورهای ناتو در گرجستان و چه به لحاظ به قدرت رسيدن نيروهای  کا به قفقاز چه به لحاظ معادالت نظامیآمری

 ند.کهایی را برای واشنگتن دربر داشته است و خواه ناخواه روسيه برای سد کردن آن اقدا  میغربگرا در ارمنستان، پيشروی

که در کنار معادالت مختص قفقاز، این منطقه و دریای خزر و خاک برخی کشورهای آسيای مرکزی  این در حالی است

های پشت پرده با آمریکا به مسير حمل و نقل نظامی و تسليحاتی آمریکا به افغانستان نيز تبدیل ها و توافقنيز بر اثر معامله
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رژیم صهيونيستيآمریکا
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منافع روسيه و سایر کشورهای منطقه در قفقاز نيز متقاعد  شده است. یکی از آخرین موارد پيشروی نيروهای خطرناک برای

 1.بوده است صهيونيستیرژیم کردن دولت غربگرای ارمنستان به گشایش سفارت در 

های آمریکا سفارتخانه از آن دو روز پيش اما ،هآغاز شد (1399)مهر ۶ روزها از بامداد اولين درگيری در ظاهر در حالی که

فيد آیا کاخ سای از تمامی شهروندان آمریکایی خواستند تا به منطقه مورد اختالف وارد نشوند، در باکو و ایروان، در بيانيه

ها در این منطقه با خبر دولت آمریکا چگونه از بروز دوباره درگيریو مهم تر آنکه  ه است؟ها خبر داشتاز وقوع درگيری

 بوده است؟

 رژیم صهیونیستی

دليل شيوع ویروس کرونا نامساعد است این امر برای رژیم صهيونيستی هدر شرایط موجود که وضعيت اقتصادی جهان ب  

خصوص هواپيماهای بدون سرنشين فروخته هکارگيری سالح ها بهیک فرصت است و همچنين با تشدید درگيری ها و ب

 از درگيری پيششود همچنين گفته می شود.نظامی با رژیم صهيونيستی ترغيب میشده به باکو، ارمنستان هم به تعامالت 

 ای ارمنستان و جمهوری آذربایجان منتشر شد که از ورود عملياتی، خبری مهم در فضای رسانههای ماه جوالی)اواسط تيرماه(

 به مناقشه موجود ارمنستان و جمهوری آذربایجان حکایت داشت. صهيونيستی  رژیم

 مينسک در حل بحرانگروه ناکامي *

و  199۴ هایسییالطی در  2گروه مينسییک سییازمان امنيت و همکاری اروپا و برقراری آتش بس المللیگری بينميانجی

کارشناسان بر  .ای نداشته استآميز این مناقشه تا به حال نتيجهبرای حل مسالمتها ارامنه و آذریميالدی ميان  2۰۰۴

سيحی گروه ميانجیاین باورند که  ضعبه همراه  مينسک ترکيب م ضاد موا سيهبازیگران از جمله  مت وامل از ع آمریکا و رو

 رود. اصلی ناکارآمدی این گروه به شمار می

شرط شات بين المللی  سی و اول در حل مناق سا سالمت و عادالنه حل برای ا شه یک آميز م تعيين ترکيب عادالنه » مناق

اسییت. امری که به هيچ عنوان در تعيين ترکيب گروه مينسییک رعایت نشییده  «سییر ميز مذاکرهاعضییای گروه ميانجی بر 

 3است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
  2۷/۴/1399عيار؟ تما  جنگ یک آستانه در باغ،خبرآنالین، قره - 1
 آمریکامتشکل از نمایندگانی از یک کشور منطقه ای، یعنی روسيه، و دو کشور خارج از منطقه، یعنی فرانسه و  - 2
 11/139۶/ 18 ،تحليلی قفقاز –پایگاه خبری  - 3
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 ناکارآمدي گروه مينسک مبني برکارشناسان سياسي مقامات و اظهارات گريزي بر *

 

شییکل مذاکرات و تاکيد های ارمنسییتان برای تغيير گروه ميينسییک تا به حال به تالش :1رییس جمهوری آذربایجانالهام علی اف، 

شته« قره باغ کوهستانی»طلبان منطقه این کشور بر این که جمهوری آذربایجان باید مذاکرات مستقيم با تجزیه سخ ،دا سبی  پا منا

ست سيس یک دولت  ... نداده ا شود. ما اجازه تا شه قره باغ باید در قالب تامين تماميت ارضی جمهوری آذربایجان حل و فصل  مناق

  2.ر خاک جمهوری آذربایجان را نخواهيم دادارمنی د

 

که قره باغ )جمهوری آذربایجان( را هرگز تنها نخواهيم گذاشیییت. در حالی برادران خود :رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه

 3است.سال موضوع را روی ميز رها کرده  3۰ -2۵تحت اشغال است، گروه مينسک حدود 

 

 چارچوب در ایدب کوهستانی باغ قره مناقشه : گروه مينسک برای حل و فصل این مناقشه مناسب نيست،خارجه ایتالیا آنجلینو آلفانو، وزیر امور

 ۴روه و یا سازمان موثر در حل و فصل این مناقشه نيست.گ تنها مينسک گروه شود؛ فصل و حل آميز مسالمت صورت به و مادرید اصول
 

دانند که گروه مينسک قادر به حل و فصل مناقشه قره باغ کوهستانی همه می  :آذربایجانحد محمدلی کارشناس مسائل سیاسی ا

ضافه  ضای این گروه و ا ستار تغيير اع شار اظهارات وزیر امور خارجه ایتاليا باید خوا نبوده و نخواهد بود. دولت آذربایجان پس از انت

 ۵ود ایتاليا نيز خواهان حضور در گروه مينسک است.شدن کشورهای ترکيه و قزاقستان به گروه مينسک شود. قطعا خ

 

 درگيري ها  آينده*

رسد انرژی که جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای درگيری انباشته بودند، چه به لحاظ سياسی و چه به در حال حاضر به نظر می

و فعالٌ احتمال توقف درگيری محتمل تر است. البته، با توجه به نفرت قومی ميان دو کشور  هلحاظ روحی و روانی و نظامی تخليه شد

 شود، هر لحظه احتمال درگير شدن محدود ميان طرفين وجود دارد.که با گذشت زمان بر حجم آن افزوده می

باغ همچنان حل نشده و منطقه مستعد هر چند چشم اندازی برای بروز جنگ تما  عيار وجود ندارد اما با این حال مناقشه قره 

این تا زمانی که همه درگيری های جدید باقی خواهد ماند زیرا نفع همه بازیگران داخلی و خارجی در تداو  مناقشه است. بنابر

ن آنکه کنند، مناقشه ادامه پيدا خواهد کرد. ضمبرند و حل و فصل آن را به ضرر خود تلقی میها از تداو  مناقشه سود میطرف

 تعارض منافع ميان بازیگران متعدد در هر بحران یا مناقشه به تطویل آن منجر خواهد شد.

ه تبدیل شده است که کوتاهی دربار« حيثيت سياسی و ملی»به هر تقدیر آنچه مسلم است این مناقشه برای جمهوری آذربایجان به 

کند. در طرف دیگر ناتوانی در بازگشت خاک از دست رفته به وطن متهم میآن هر دولتی را در جمهوری آذربایجان به بی ارادگی و 

باغ برای ارامنه رنگ هویتی گرفته است. از این رو ایروان هيچ عالقه ای برای از دست دادن این خاک ندارد زیرا اگر چنين نيز قره

. لذا باید دید گزینه های جایگزینی برای جبران این خواهد شد« عقده هویتی»باغ برای ارمنستان تبدیل به یک اتفاقی رخ بدهد قره

 ۶از سوی دیگر مطرح خواهد شد و مهم تر از آن آیا کارساز خواهد بود؟ "بحران هویتی"از یک سو و  "حيثيت ملی"

                                                           
تيجه نرا بیآن نشست آنالین اخير وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان با ميانجيگری روسای گروه مينسک علی اف همچنين با تآکيد بر  - 1

 . عنوان کرد و گفت که این چيزی به غير از یک نمایش فعاليت از سوی گروه ميانجی مينسک نبوده است
 2۵/۵/1399، ایرنا، قشه قره باغحل منا یبرا نسکيم یانجيگروه م تياف از فعال یانتقاد عل - 2
  2۷/۴/1399پایگاه بين المللی همکاری های شيعه )شفقنا(،  - 3
 11/139۶/ 18تحليلی قفقاز،  –پایگاه خبری  - ۴
 همان - ۵
 برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: خبرگزاری صدا و سيما، پيشين. - ۶
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 قره باغ حل بحراننقش ايران در *

ها ميان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همواره نقش فعال و مثبتی داشته سال گذشته در تنش 3۰واقعيت آن است که ایران در طول 

 های درگير متهمعنوان دو کشور مهم دیگر منطقه، به طرفداری یکی از جناحرسد در شرایطی که روسيه و ترکيه بهاست. به نظر می

نه وفصل این موضوع گزیها برای حلبا طرفين و همسایگی با آنمناسبات و تعادل در  هستند، هيچ کشوری مانند ایران به دليل ارتباط

اف اصل انصبا رعایت  ،در هر دو کشور مذکورای، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با توجه به جایگاه منطقهمناسبی نخواهد بود. 

ها تر وارد شده و برای کاهش تنشدر نقش برادر بزرگتواند و دوری گزیدن از افراط و تفریط در زمينه برخی مباحث قومی و تاریخی، می

به رسميت شناختن مرزهای بين المللی است و در این مناقشه  ایرانجمهوری اسالمی سياست ليکن در مجموع آفرینی کند.نقش

تأکيد بر موضع اعالمی جمهوری اسالمی ایران ليکن . بوده و هستآميز باغ به صورت مسالمتخواهان حل مناقشه قره نظا  همواره

 دو محور ذیل است: 

 

وزیر امور خارجه  "جيحون بایراموف"در گفتگوی تلفنی جداگانه با  (1399/مهر/ ۶به همين منظور محمد جواد ظریف یکشنبه شب)

وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن اطالع از آخرین وضعيت و شرایط ميدانی و همچنين ابراز  "زهراب مناتسکانيان"جمهوری آذربایجان و 

ها و همچنين آغاز مذاکره در چارچوب حقوق نگرانی از شرایط بوجود آمده، دوطرف را به خویشتنداری، آتش بس و پایان فوری خصومت

 هایين آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای استفاده از تما  ظرفيتوزیر امور خارجه کشورمان همچن. و قوانين بين المللی دعوت کرد

در پيا  توئيتری به همچنين ظریف  1.خود به منظور برقراری آتش بس، آغاز گفتگو و استقرار صلح و آرامش را به دو طرف اعال  کرد

ها خواستار پایان سریع را زیر نظر دارد. ما از همه طرف قره ب غ ایران به دقت خشونت هشدارآميز در منطقه"زبان انگليسی نوشت: 

م. همسایگان ما اولویت ما هستند و ما آماده فراهم کردن شرایطی خوب برای گفتگوها ها و گفتگو برای حل اختالفات هستيخصومت

 2."هستيم. منطقه ما اکنون به صلح و آرامش نياز دارد

 جمع بندي*

شه تنش ست وجو کرد. ری سئله ج ستهر چند های اخير در قفقاز را باید در چند م منطقه واقعيت تاریخی  در وهله نخ

ور تر  شعله"و  "امتداد" ،"وقوع"بازیگران ذی نفوذ در ليکن در این ميان ، تنش را فراهم کرده است بستر اصلی مناقشه و

ستر ماندن  به عبارتی آتشرا نباید نادیده انگاشییت.  ميان جمهوری آذربایجان و ارمنسییتان "درگيری شییدن زیر خاک

ستمی این بحران را ستجو کرد.  و مداخله گر های فرامنطقه ایبیش از همه در قدرت بای ستا ج به در همين را

سد که نظر می سطه گری ر ستی بآمریکا با وا صهيوني سيه ایفای نقش کرده رژیم  شار به رو سویی دیگرای ف ست. از  ر ا

است.  اهصهيونيستمنطقه از سوی این امن کردن حاکی از نازیاد رژیم صهيونيستی در منطقه قفقاز، تحریک و تحرکات 

شود؛ چيزی کتواند نه تنها میافزایش ناامنی  ستی در این منطقه منجر  سبه افزایش تحرکات تروری ود ه بيش از همه به 

روش ف" از جهاتی چون؛ رژیم را برای این شییرایط مناسییبیبيشییتر در منطقه درگيری و ناامنی  ،تنشآویو اسییت، بلکه تل

 کند.فراهم می و ... "روسيهاعمال فشار به "، "یارگيری" ،"نفوذ" ،"اسلحه

                                                           
 ۷/۷/1399تحليلی مثلث،  -پایگاه خبری - 1
 28/9/2۰2۰، اساوتنيک - 2

فراخوان طرفین به آرامش 
تقبیح مداخله بازیگران 

ایفرامنطقه

https://ir.sputniknews.com/politics/202009276974415-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF--/
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 یک انتخاب به اثبات رسیییانده که به همين علت راگروه ميانجی مينسیییک ناتوانی  ،درگيری های نظامیروند همچنين 

يش طرف بویژه کشورهای بیهمنطقه و ب حضور فعال کشورهایبا  منطقه در صلح برقراری برای ميانجيگری جدید فرمت

 کند. از پيش ضرورت پيدا می


