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شــاهد تنــش هــای جدیــدی در بحــران بيــن آذربایجــان و ارمنســتان هســتیم. از ســال 
۱۹۹۰ بــه بعــد، ایــن تنــش هــا بــه میــزان مختلفــی ادامــه داشــته اســت. صبــح شــنبه، 
۲۷ ســپتامبر ۲۰۲۰، آذربایجــان و ارمنســتان از ســرگیری درگیــری هــا را اعــام کردنــد. 
دو طــرف یکدیگــر را متهــم بــه آغــاز دور جدیــد درگیــری هــا مــی کننــد. نخســت وزیــر 
ــه منطقــه  ارمنســتان نیکــول پاشــینیان اعــام کــرد کــه آذربایجــان یــک موشــک ب
ناگورنــو قــره بــاغ – منطقــه ای بــا اکثریــت ارمنــی کــه در ســال ۱۹۹۲ اســتقال 
خــود را از آذربایجــان اعــام کــرد – شــلیک و حملــه زمینــی را آغــاز کــرده اســت. در 
همیــن حــال، رییــس جمهــور آذربایجــان اظهــار داشــت کــه ارمنســتان حملــه ای را 
ــن  ــود؛ ای ــه مناطــق آذربایجــان واقــع در مناطــق مشــترک مــرزی آغــاز کــرده ب علی
محــل پــس از پایــان یــک جنــگ بــزرگ بیــن دو کشــور در ســال ۱۹۹۴ تعییــن شــده بــود، 
جنگــی کــه بیــش از ۳۰۰۰۰ کشــته بــه جــا گذاشــت و منجــر بــه اشــغال ۲۰ درصــد از 

خــاک آذربایجــان از ســوی ارمنســتان شــد. 
هــدف ایــن گــزارش عبــارت اســت از: ارائــه تصویــری واقــع بینانه از میزان مناقشــات 
بیــن آذربایجــان و ارمنســتان، ارزیابــی میــزان تاثیــر آن بــر خاورمیانــه و مناقشــات 
موجــود در منطقــه، و همچنیــن فرصــت هــا و چالــش هــای احتمالــی آن بــرای 
کشــورهای منطقــه. در ایــن گــزارش مجموعــه ای از موضوعــات دیگــر نیــز پوشــش 
داده مــی شــود، از قبیــل پیشــینه ایــن مناقشــات، علــت اصلــی از ســرگیری درگیری 
هــا، وضعیــت موجــود روی زمیــن، مواضــع منطقــه ای و بیــن المللــی نســبت بــه 
از ســرگیری جنــگ، خطــرات و پیامدهــای ایــن مناقشــات در ســطح بیــن المللــی و 

منطقــه ای، و ســرانجام، ســناریوهای محتمــل. 
نخست – ریشه های مناقشات

ریشــه هــای بحــران آذربایجان-ارمنســتان بــه دوران اتحــاد جماهیــر شــوروی بــاز مــی 
گــردد، زمانــی کــه ناگورنــو قــره بــاغ – کــه در زبــان ارمنــی آرتســاخ و در زبــان آذری 
یــوکاری قــره بــاغ نامیــده مــی شــود – در ســال ۱۹۲۳ بــه ارمنســتان ضمیمــه شــد. 
ایــن منطقــه کــه در دل ســرزمین آذربایجــان قــرار دارد، دارای اکثریــت ارمنــی اســت. 
پــس از ســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی، ارمنســتان و آذربایجــان، همــراه بــا ناگورنــو 
قــره بــاغ، در ســال ۱۹۹۲ اعــام اســتقال کردنــد. آذربایجــان تــاش هــای ناگورنــو-
قــره بــاغ بــرای جــدا شــدن را رد کــرد و علیــه دولــت محلــی آن اعــام جنــگ کــرد. 

پــس از آن بــود کــه ارمنســتان وارد جنــگ علیــه آذربایجــان شــد. 
ایــن جنــگ در ســال ۱۹۹۴ پایــان یافــت و پیامدهــای فاجعــه بــاری بــرای آذربایجــان 
داشــت؛ جدایــی طلبــان قــره باغــی بــا حمایــت ارمنســتان شــش ناحیــه را از آذربایجان 
ضمیمــه خــود کردنــد، و ایــن کشــور ۲۰ درصــد از ســرزمین هــای خــود را از دســت 
داد. همچنیــن ناگورنــو قــره بــاغ اعــام اســتقال کــرد. دلیــل اصلــی شکســت 
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آذربایجــان نداشــتن تســلیحات الزم بــود؛ برخــاف دشــمن خــود، ارمنســتان، کــه از 
حمایــت شــدید روســیه برخــوردار بــود. 

ــه از ایــن کشــور و  ــه خاطــر حمایــت ترکی ــه دلیــل درآمدهــای نفتــی و همچنیــن ب ب
ــر کــرد.  ــه نفــع آذربایجــان تغیی ــوازن قــدرت ب ــا اســراییل، ت همــکاری آن ب

در نتیجــه، آذربایجــان برنامــه تســلیحاتی گســترده ای را بــا تمرکــز بــر تــوان موشــکی 
 ،TB2 و پهبادهــا آغــاز کــرد. ایــن کشــور بــه خریــد پهبــاد از ترکیــه از قبیــل بایراکتــار
کــه یــک هواپیمــای تاکتیکــی در ارتفــاع متوســط و بــا بــرد بلنــد بــه شــمار مــی 
رود، عاقــه داشــته اســت. آذربایجــان همچنیــن ۶۰ پهبــاد از انــواع و کاس هــای 
مختلــف – از جملــه پهبــاد انتحــاری هــاروپ و هواپیمــای بــی سرنشــین اوربیتــر – از 

اســراییل خریــداری کــرده اســت.   
در ســال ۲۰۱۶، نخســت وزیــر اســراییل بنیامیــن نتانیاهــو از باکــو پایتخــت آذربایجــان 
ــارد  ــه ارزش ۵ میلی ــدار توافقنامــه امنیتــی و نظامــی ب ــدار کــرد و طــی ایــن دی دی
دالر امضــا کــرد. پــس از ایــن دیــدار، ســامانه توپخانــه ای توفــان و چندیــن ســامانه 

موشــکی و هلیکوپتــر در اختیــار آذربایجــان قــرار گرفــت.  
اســت،  شــده  افــزوده  آذربایجــان  نظامــی  زرادخانــه  بــه  اخیــرًا  کــه  تســلیحاتی 
عبارتنــد از: پهبــاد اســراییل »SkyStriker«، موشــک هــای بالســتیک، پهبادهــای 
تجسســی، موشــک اندازهای تاکتیکی باروســی، هواپیماهای آموزشــی نظامی 
از پاکســتان، خودروهــای زرهــی و ســامانه هــای ضدپهبــادی ترکــی، اســلحه تــک 
ــر زرهــی BTR-82A از روســیه.  ــی، و خودروهــای نفرب ــدازی از آفریقــای جنوب تیران
از آن طــرف، ارمنســتان یــک وام ۲۰۰ میلیــون دالری از روســیه در ســال ۲۰۱۵ 
دریافــت کــرد و پــس از آن نیــز مســکو در ســال ۲۰۱۸ یــک وام ۱۰۰ میلیــون دالری 
بــدون بهــره بــه ارمنســتان داد. ایــن مبالــغ صــرف خریــد تجهیــزات نظامــی روســی 
شــد. ارمنســتان هواپیماهــای جنگــی Su-30SM  خریــداری کــرد که در آوریل ۲۰۱۶ 
ــا آذربایجــان اســتفاده کــرد. همچنیــن ایــن کشــور  و ژوئیــه ۲۰۲۰ از آن در مقابلــه ب
ســامانه هــای موشــکی »اســکندر«، »رپلنــت«، »اینفاونــا، و »کورنــت-ای ام« از 
روســیه خریــداری کــرد. همچنیــن شــایان ذکــر اســت کــه عــاوه بــر ایــن حمایــت از 
ســوی روســیه، ارمنســتان ســاالنه کمــک هــای مالــی از ایــاالت متحــده دریافــت 
مــی کنــد؛ ایــن امــر بــه خاطــر البــی هــای ارمنــی قدرتمنــد در آمریــکا – بویــژه البــی 
ارمنــی و طرفــدار آرتســاخ در ایــاالت متحــده – اســت. ارمنســتان همچنیــن بــه خریــد 
تســلیحات قدیمی از طرف های دیگر - از جمله قراردادی برای خرید ۳۵ ســامانه 

پدافنــد هوایــی OSA از اردن بــه ارزش ۲۷ میلیــون دالر- رو آورده اســت. 
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دوم – نشانه ها و دالیل شروع مجدد جنگ
1_  نشانه ها

از مــاه ژوئیــه گذشــته، همــه نشــانه هــا در مجمــوع دال بــر از ســرگیری قریــب 
الوقــوع جنــگ بیــن دو کشــور بودنــد؛ در آن زمــان آذربایجــان و ارمنســتان هــر دو از 
تجمــع نیروهــا در حــد فاصــل بیــن دو کشــور خبــر دادنــد. ســپس وزارت امــور خارجــه 
ــن دو  ــه ای ــا صــدور اخطــاری، از شــهروندان آمریکایــی خواســت از ســفر ب ــکا ب آمری
کشــور خــودداری کننــد و همچنیــن از شــهروندان آمریکایــی خواســت بــه ســرعت 
خــاک آذربایجــان و ارمنســتان را تــرک کننــد – امــری کــه تاییــدی بــود بــر نشــانه هــای 

ذکــر شــده. 
یــک روز پیــش از شــروع درگیــری هــا، رزمایــش قفقــاز ۲۰۲۰ – کــه در ناحیــه قفقــاز 
روســیه برگــزار مــی شــد – خاتمــه یافــت. در ایــن رزمایــش نیروهایــی از روســیه، 
ارمنســتان، ایــران، چیــن، قزاقســتان، پاکســتان، بــاروس و میانمــار حضــور داشــتند. 
ایــن مانورهــای نظامــی تهدیــدی علیــه منافــع آمریــکا در منطقــه بــه شــمار مــی 
رونــد و در عیــن حــال نشــانه مشــخصی از ائتــاف روســیه-ایران-چین اســت و 
همــکاری هــای بیــن ایــن ســه کشــور را تقویــت مــی کنــد. همچنیــن مانــور دریایــی 
مشــترک از ســوی ایــن ســه کشــور - در منطقــه شــمالی اقیانــوس هنــد در ۲۷ 

دســامبر ۲۰۱۹ - برگــزار شــد. 
تکــرار وقــوع درگیــری هــا بیــن آذربایجــان و ارمنســتان، موجــب شــده اســت تــا همــه 
کشــورهای جهــان بکوشــند تــا ایــن جنــگ قریــب الوقــوع را متوقــف کننــد. امــا 
ایــن بــار همــه چیــز متفــاوت بــه نظــر مــی رســد زیــرا درگیــری هــا در چنــد جبهــه و بــا 
حضــور تعــداد زیــادی نیــرو آغــاز شــده اســت و نشــانه هــای اولیــه دال بــر شــعله ور 
شــدن اخیــر درگیــری هــا بــوده اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه اخیــرًا طــرح جامعــی 
تهیــه شــده اســت، زیــرا درگیــری اخیــر بــا حمــات محــدود گذشــته – کــه آخریــن 
آن در ژوئیــه گذشــته صــورت گرفــت – فــرق مــی کنــد؛ بزرگتریــن و موثرتریــن ایــن 

درگیــری هــا در آوریــل ۲۰۱۶ رخ داد.
آنچــه تاییــد کننــده ایــن تحلیــل اســت ایــن اســت کــه آذربایجــان اعــام کــرده اســت 
کــه شــش روســتا را در دو منطقــه فضولــی و جبراییــل کــه تحــت کنتــرل نیروهــای 
ارمنــی بــوده انــد آزاد کــرده اســت و همچنیــن اعــام کــرده اســت کــه درگیــری 
هــا تــا آزادســازی همــه ســرزمین هــای اشــغالی آذربایجــان همچنــان ادامــه خواهــد 
یافــت. موضــوع دیگــری کــه نشــان مــی دهــد ایــن بــار شــرایط متفــاوت اســت، ایــن 
اســت کــه ارمنســتان اعــام حکومــت نظامــی و بســیج عمومــی کــرد و در عیــن 
حــال بایــد بــه تلفــات جانــی شــدید از هــر دو طــرف در ســاعات نخســت درگیــری هــا 

اشــاره کــرد. 
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تــا کنــون ارمنســتان اعــام کــرده کــه توانســته اســت ســه تانــک، دو هلیکوپتــر 
ــن ادعاهــا را رد کــرده و  ــرد. امــا آذربایجــان ای ــاد آذربایجانــی را از بیــن بب و ســه پهب
اصــرار کــرده اســت کــه فقــط یــک هلیکوپتــر را از دســت داده اســت و در عیــن 
حــال نیروهــای آذربایجانــی توانســته انــد ۱۲ ســامانه پدافنــد هوایــی ارمنســتان را 
از بیــن بــرده انــد. عــاوه بــر ایــن، از ســاعات اولیــه شــروع دور نخســت درگیــری هــا، 

ــوده اســت.  ــه کامــًا مشــهود ب ــه و حمایــت ترکی مداخل
2_ دالیل شروع درگیری ها در سپتامبر ۲۰۲۰

 از ســال ۱۹۹۴ تــا امــروز، درگیــری هــا مکــررًا بیــن آذربایجــان و ارمنســتان رخ داده 
اســت. امــا شــروع بحــران کنونــی را شــاید بتــوان بــه دالیــل متفاوتــی نســبت داد 
کــه از نــزاع بــر ســر منطقــه مــورد مناقشــه ناگورنو-قــره بــاغ فراتــر مــی رود. دالیــل 
دیگــر بــه ماهیــت بــی وقفــه و تاریخــی ایــن درگیــری هــا مربــوط اســت. چنــد عامــل 
دســت بــه دســت هــم داده انــد و در حــال حاضــر، منجــر بــه شــروع درگیــری هــا در 

مقیاســی بســیار بزرگتــر شــده اســت. ایــن عوامــل عبارتنــد از: 
الف_ فرستادن جنگجویان سوری به آذربایجان از سوی ترکیه

ایــن بــار ارتبــاط بیــن شــروع مجــدد درگیــری هــا بیــن آذربایجــان و ارمنســتان بــا چالــش 
هــای خاورمیانــه کامــًا مشــخص اســت. آذربایجــان- کــه بــه ضــرورت آزادســازی 
ســرزمین هــای خــود از اشــغال ارمنســتان بــرای ســه دهــه بــاور دارد - حامــی خارجــی 
مناســبی را  در ترکیــه - کــه مــی کوشــد نفــوذ خــود را در خاورمیانــه گســترش 
دهــد - یافتــه اســت. ایــن امــر توضیــح مــی دهــد کــه چــرا ایــن کشــور بــه دنبــال 
جلــب حمایــت ترکیــه اســت؛ در مــاه ژوئیــه یــک هیئــت نظامــی آذربایجانــی از آنــکارا 
ــن ترتیــب یــک  ــه ای ــا ب ــه امضــا کــرد ت ــت ترکی ــا دول ــی را ب ــد و توافقنامــه های بازدی
پایــگاه نظامــی ترکیــه در ناحیــه نخجــوان در آذربایجــان ایجــاد کنــد – ایــن ناحیــه در 
همســایگی خــاک ترکیــه اســت و از بقیــه ســرزمین آذربایجــان جــدا اســت. طبــق 
ایــن توافــق، ترکیــه اردوگاهــی را بــرای آمــوزش دادن جنگجویــان ســوریه در ناحیــه 
البــاب در حومــه شــمالی حلــب ایجــاد خواهــد کــرد؛ ایــن جنگجویــان بــرای جنگیــدن 
در كنــار نیروهــای آذربایجانــی از پایــگاه نظامــی ترکیــه اعــزام خواهند شــد. نخســتین 
مرحلــه اعــزام ایــن جنگجویــان قــرار بــود از ۲۵ ســپتامبر ۲۰۲۰ بــه بعــد انجــام شــود.  

ب_ بودجه نظامی باال در هر دو کشور
بــه طــور  ارمنســتان  آذربایجــان و  پنــج ســال گذشــته، بودجــه نظامــی در  طــی 
مســتمر افزایــش یافتــه اســت. در آذربایجــان کــه جمعیتــی حــدود ۱۰ میلیــون نفــر 
دارد و کامــًا بــه درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت وابســته اســت، شــاخص هــای 
هزینــه هــای نظامــی افزایــش مســتمری در ســال هــای اخیــر داشــته اســت – بویــژه 
پــس از آنکــه در ســال ۲۰۱۴ بــه دلیــل افــت درآمدهــای نفتــی، ایــن میــزان کاهــش 
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شــدیدی داشــت. بودجــه نظامــی ایــن کشــور از ۳ میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱۳ بــه 
یــک میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱۴ کاهــش یافــت. امــا پــس از آن، ایــن بودجــه بــه 
تدریــج افزایــش یافــت، تــا اینکــه در ســال ۲۰۲۰ بــه ۲.۲۶ میلیــارد دالر رســید، هــر 
چنــد کــه قیمــت نفــت در ســطح جهانــی مســتمرًا کاهــش یافتــه اســت. در عیــن 
حــال، بودجــه نظامــی ارمنســتان از ۶۲۵ میلیــون دالر در ســال ۲۰۲۰ – یــک چهــارم 
بودجــه نظامــی آذربایجــان – فراتــر نرفــت. امــا هزینــه نظامــی ارمنســتان در ســال 
هــای گذشــته متناســب بــا اقتصــاد ایــن کشــور افزایــش یافتــه اســت. افزایــش 
بودجــه هــای نظامــی نشــان دهنــده آمادگــی هــر دو کشــور بــرای از ســرگیری 

مناقشــات اســت. 
ت_ رشد جایگاه روسیه در سطح جهان

ارتقــاء جایــگاه روســیه در ســال هــای اخیــر و ظهــور ایــن کشــور بــه عنــوان یــک 
ــان بیشــتری از حمایــت  ــی موجــب شــده اســت ارمنســتان اطمین ــر قــدرت جهان اب
روســیه داشــته باشــد. روســیه بــه عنــوان متحــد ســنتی ارمنســتان – بــه رغــم ایفــای 
نقــش بــه عنــوان میانجــی بیــن ارمنســتان و آذربایجــان – پایــگاه نظامــی خــود را در 

ایــروان، پایتخــت ارمنســتان، حفــظ کــرده اســت. 
بــه دلیــل دســتاوردهای نظامــی و سیاســی کــه روســیه در ســوریه داشــته اســت 
و موقعیــت بیــن المللــی کــه در خاورمیانــه بــرای خــود کســب کــرده - کــه ایــن امــر 
مقــارن بــا زوال نقــش واشــنگتن بــوده اســت - ارمنــی هــا مایلنــد ایــن مناقشــات را 

بــا اتــکای بــه تــوان نظامــی و سیاســی روســیه بــه نفــع خــود خاتمــه دهنــد. 
سوم – موقعیت کنونی روی زمین

بــه دلیــل مســابقه تســلیحاتی کــه ایــن دو کشــور طــی چنــد ســال اخیــر درگیــر آن 
بــوده انــد، آذربایجــان – بــا توجــه بــه تــوازن قــوا بیــن ایــن دو کشــور – معمــواًل در 

درگیــری هــای مســلحانه بــا ارمنســتان پیــروز میــدان بــوده اســت.
این امر را می توان در دور آخر درگیری ها بین دو کشور در آوریل ۲۰۱۶ مشاهده 
کــرد. در حالیکــه آذربایجــان توانســت چنــد روســتای اشــغال شــده را پــس از شــروع 
درگیــری هــا آزاد کنــد، فشــارهای بیــن المللــی ایــن کشــور را وادار کــرد تــا حمــات 

خــود را بــه ســرعت متوقــف کنــد. 
در حالیکــه آذربایجــان در حــال حاضــر ذخایــر تســلیحاتی بیشــتری نســبت به ارمنســتان 
ــاغ بــه جدایــی طلبــان ارمنــی نســبت بــه  دارد، ماهیــت جغرافیایــی ناگورنو-قــره ب
دشمنانشــان موقعیــت بهتــری نســبت بــه دشمنانشــان مــی دهــد؛ بلنــدی هــای 
کوهســتانی ایــن منطقــه کــه پوشــیده از جنگلهــاى انبــوه هســتند، مشــرف بــه 
دشــت هــای آذربایجــان هســتند. ایــن موضــوع موجــب مــی شــود کــه ماموریــت 
نیروهــای آذربایجانــی بــرای حملــه بــه خــاک ایــن منطقــه بــدون دادن تلفات انســانی 

http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
http://www.anaj.ir/News/114416/عدم-تناسب-بودجه-های-نظامی-و-عمومی-باکو-و-ایروان--ارتشی-مجهز-در-برابر-کشوری-فقیر/?id=114416
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زیــاد ممکــن نباشــد. روســتاهای آزادشــده در ســال ۲۰۱۶، در زمیــن هــای پســت 
واقــع در مناطــق فضولــی و جبراییــل قــرار داشــتند کــه تحــت اشــغال جدایــی 

طلبــان قــرار داشــتند. 
در اثــر ایــن عوامــل، انتظــار مــی رود بن بســت نظامی کنونــی در درازمدت همچنان 
ادامــه یابــد، زیــرا دو طــرف قــادر بــه دســتیابی بــه پیــروزی قاطــع و ســریع نیســتند. 
همچنیــن بایــد بــه حضــور طــرف هــای بیــن المللــی اشــاره کــرد کــه از ادامــه جنــگ از 
ســوی هــر دو کشــور حمایــت مــی کننــد. در روز دوم از آخریــن دور درگیــری هــا، 
مشــخص بــود کــه آذربایجــان حمــات خــود را علیــه فضولــی، جبراییــل، اقــدم و 
تارتــار تشــدید کــرده اســت؛ ایــن نواحــی در مناطــق کمتــر کوهســتانی شــمال و 
جنــوب ناگورنــو قــره بــاغ قــرار گرفتــه انــد کــه مــی توانســتند بــه آســانی از ســوی 
مناطــق مرکــزی – جاییکــه پایتخــت ایــن منطقــه قــرار دارد – مــورد حملــه قــرار 
بگیرنــد. ارمنــی هــا ایــن پایتخــت را اســتپانکرت مــی نامنــد و آذربایجانــی هــا، خــان 

کندی. 

چهــارم – مواضــع منطقــه ای و بیــن المللی در خصوص از ســرگیری 
مناقشات

مناقشــات بیــن آذربایجــان و ارمنســتان بــا تــوازن قــوا در ســطح بیــن المللــی و 
منطقــه ای گــره خــورده اســت. منطقــه قفقــاز کــه مملــو از مناقشــات مــرزی و 
ــی  ــل حاکمیــت شــوروی ســابق اســت، میدان ــه دلی ــب ب ــی طل جنبــش هــای جدای
ــران شــده اســت.  ــرای رقابــت بیــن قــدرت هــای منطقــه ای از جملــه ترکیــه و ای ب
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همچنیــن تعاماتــی بیــن قــدرت هــای جهانــی ماننــد ایــاالت متحــده، اتحادیــه اروپــا 
و روســیه نیــز وجــود داشــته اســت. در بخــش زیــر، مواضــع هــر یــک از اینهــا در 
خصــوص از ســرگیری مناقشــات بیــن آذربایجــان و ارمنســتان در ســپتامبر ۲۰۲۰ 

مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
الف – موضع ترکیه

ترکیــه بــه طــور رســمی و بافاصلــه پــس از شــروع ایــن درگیــری هــا، حمایــت خــود 
را از آذربایجــان اعــام و ارمنســتان را بــه تحریــک ایــن درگیــری هــا متهــم کــرد. ترکیــه 
اعــام کــرد کــه آذربایجــان صرفــًا بــه حمــات ارمنســتان علیــه ســرزمین خــود پاســخ 
داده اســت. رییــس جمهــور ترکیــه رجــب طیــب اردوغــان ضمــن اعام ایــن موضوع، 
گفــت کــه ترکیــه بــا همــه تــوان خــود از آذربایجــان حمایــت خواهــد کــرد. اردوغــان در 
توییتــر خــود نوشــت: »ملــت ترکیــه همچــون همیشــه، بــا تمــام تــوان خــود در کنــار 

بــرادران و خواهــران آذربایجانــی خــود خواهــد ایســتاد.«  
مهمتریــن نکتــه در خصــوص موضــع ترکیــه ایــن اســت کــه ایــن کشــور بــه وضــوح 
اعــام کــرده اســت کــه ایــن درگیــری هــا در مقیاســی محــدود نخواهــد بــود؛ بلکــه 
بــه گفتــه ترکیــه، ایــن جنگــی تمــام عیــار بــا هــدف آزادســازی همــه ســرزمین هــای 
ــن تلفــات  ــا کمتری ــدوار اســت کــه آذربایجــان ب ــکارا امی ــود و آن آذربایجــان خواهــد ب
موفــق بــه بــاز پــس گیــری ســرزمین هــای خــود شــود. ایــن نظــرات از ســوی رهبــر 
ترکیــه در یکشــنبه ۲۷ ســپتامبر ۲۰۲۰ – یعنــی همــان روزی کــه آذربایجــان حملــه 
خــود را آغــاز کــرد – اظهــار شــد. ایــن امــر تاییــدی اســت بــر روایــت ارمنســتان در 

خصــوص هماهنگــی بیــن ترکیــه و آذربایجــان در مــورد ایــن حمــات.
بــه دلیــل همبســتگی نــژادی و زبانــی بیــن دو ملــت کــه ترکیــه را بــه آذری هــا نزدیــک 
تــر مــی کنــد، ترکیــه از ظهــور آذربایجــان بــه عنــوان قــوی تریــن جمهــوری در منطقــه 
قفقــاز حمایــت مــی کنــد. ایــن حمایــت موضــع ترکیــه در منطقــه را پیــش مــی بــرد 
و پــروژه توســعه طلبانــه ایــن کشــور در خاورمیانــه، آســیای مرکــزی و منطقــه 
قفقــاز را تقویــت مــی کنــد. آذربایجــان تنهــا کشــوری اســت کــه از آنچــه ترکیــه بــرای 
بــه دســت آوردن ایــن موقعیــت در منطقــه قفقــاز الزم دارد، برخــوردار اســت. 
آذربایجــان تنهــا کشــور تولیــد کننــده نفــت در ایــن منطقــه اســت و طــی دو دهــه 
گذشــته درآمدهای نفتی اش به ۱۹۰ میلیارد دالر می رســد که بخشــی عمده از 
آن در ایجــاد زیرســاخت هــای تولیــد نفــت، پاالیــش و حمــل نقــل آن ســرمایه گــذاری 
شــده اســت. از هــم اکنــون ایــن کشــور شــاهد بازگشــت ایــن ســرمایه گــذاری هــا 
اســت و انتظــار مــی رود کــه طــی ده ســال آینــده فــروش نفــت و گازش بــه بیــش از 
۲۶۰ میلیــارد دالر برســد. در آن ســو، بحــران هــای اقتصــادی گریبــان ســایر جمهــوری 

هــای منطقــه قفقــاز – ارمنســتان و گرجســتان – را رهــا نمــی کنــد. 
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تــا ترکیــه همــه وزن خــود را در صحنــه  ایــن دالیــل موجــب شــده اســت  همــه 
مناقشــات بیــن آذربایجــان و ارمنســتان در پشــت آذربایجــان قــرار دهــد؛ آنــکارا ایــن 
گونــه محاســبه مــی کنــد کــه آذربایجــان اکنــون بــه قــدری قدرتمنــد اســت کــه مــی 
توانــد ســرزمین هــای خــود را از ارمنســتان بــاز پــس بگیــرد و بــه ایــن ترتیــب واقعیتــي 
جدیــد را در منطقــه قفقــاز بــه وجــود آورد کــه در آن آذربایجــان - کــه بــه تازگــی 
قدرتمنــد شــده اســت - متحــد ترکیــه مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب، ترکیــه از طریــق 
ــای  ــه اهــداف خــود در ایجــاد جاپ ــد ب پایــگاه نظامــی خــود در آذربایجــان، مــی توان
نظامــی بــرای خــود در منطقــه قفقــاز دســت یابــد و بــا افزایــش وابســتگی خــود 
بــر نفــت و گاز آذربایجــان – بــه جــای نفــت و گاز کشــورهای خلیــج و حتــی روســیه – 
امنیــت انــرژی خــود را تضمیــن کنــد. همچنیــن ایــن پاســخی بــه فشــار ارمنســتان بــر 
ترکیــه در خصــوص محکــوم کــردن امپراتــوری عثمانــی بــه خاطــر قتــل عــام ارمنــی 
هــا خواهــد بــود؛ ایــن موضــوع بــه طــور چشــمگیری مانــع از پذیرفتــن ترکیــه در 

اتحادیــه اروپــا و همچنیــن موجــب بــی آبرویــی حکومــت ترکیــه شــده اســت. 
ــن کشــور را  ــرا ای ــادی همــراه اســت، زی ــا خطــرات زی ــه ب ــن همــه، موضــع ترکی ــا ای ب
در مســیر رویارویــی بــا روســیه قــرار مــی دهــد و همچنیــن تفاهــم هایــی کــه بیــن 
ایــن دو کشــور بــر ســر ســوریه بــه دســت آمــده اســت مــورد تهدیــد قــرار خواهــد 
گرفــت. شــکی نیســت کــه روســیه از حمایــت مســتقیم و آشــکار ترکیــه از آذربایجــان 
و همچنیــن انتقــال جنگجویــان ســوری از ادلــب بــه منطقــه قفقــاز -کــه تحــت نفــوذ 
روســیه اســت- ناخشــنود خواهــد شــد، بویــژه بــه ایــن دلیــل کــه یکــی از انگیــزه های 
عمــده و اعــام شــده روســیه در مداخلــه در بحــران ســوریه از بیــن بــردن بنیادگرایان 
اسامی است که از آسیای مرکزی و قفقاز به سوریه آمده بودند تا از مخالفان 
رژیــم بشــار اســد حمایــت کننــد. روســیه از بازگشــت مجــدد تروریســم بــه ســرزمین 
هایــش واهمــه دارد. پــس از موفقیــت روســیه در حــل و فصــل درگیــری هــای 
ســوریه بــه نفــع خــود، ترکیــه مشــغول انتقــال جنگجویــان ســوری بــه حیــاط خلــوت 
روســیه بــوده اســت و ایــن امــر بــه هیــچ قیمتــی مــورد قبــول روســیه نخواهــد بــود. 
در نتیجــه، موضــع ترکیــه مــی توانــد تنــش هایــی را در ســوریه ایجــاد کــرد و موجــب 

از بیــن رفتــن تفاهــم هــای روســیه و ترکیــه در ایــن کشــور شــود.
ب- موضع ایران

ایــران همــواره نقــش میانجــی در درگیــری هــای آذربایجــان و ارمنســتان را بــازی 
کــرده اســت و ایــن نقــش صلــح آمیــز را مــی تــوان در موضــع رســمی ایــران در 
خصــوص درگیــری هــای اخیــر مشــاهده کــرد. وزیــر امــور خارجــه ایــران محمــد جــواد 
ظریــف در توییتــر خــود نوشــت:  »مــا خواهــان پایــان بافاصلــه جنــگ هســتیم و بــر 
ــرای حــل اختافــات تاکیــد مــی کنیــم. همســایگان مــا از اولویــت هــای  گفتگــو ب
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مــا بــه شــمار مــی رونــد و مــا حاضریــم شــرایط خوبــی را بــرای برگــزاری مذاکــرات 
بوجــود آوریــم. منطقــه مــا نیازمنــد صلــح اســت.«   

همچنیــن وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا همتایــان ارمنــی و آذربایجانــی خــود گفتگــوی 
تلفنــی داشــت، و ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران ســعید خطیــب زاده از همــه 
طــرف هــا خواســت از خــود خویشــتن داری نشــان دهنــد و بــر پایــان بافاصلــه 

مناقشــات و آغــاز مذاکــرات بیــن دو کشــور تاکیــد کــرد. 
امــا در پشــت ایــن نقــش بیطرفانــه و میانجــی گــری در ایــن درگیــری هــا، ایــران 
نگرانــی هایــی دارد کــه رهبــران ایــن کشــور آن را آشــکارا بیــان نمــی کننــد و آن در 
خصــوص ظهــور یــک آذربایجــان قدرتمنــد اســت. چندیــن دلیــل موجــب ایــن نگرانــی 
هــا مــی شــود:  مناســبات حســنه آشــکار بیــن آذربایجــان و ترکیــه، رقیــب دیرینــه 
ایــران کــه ۲۰ درصــد  ایــران در قفقــاز؛ حضــور اقلیــت چشــمگیر آذری در داخــل 
ــران کــه غــرق در بحــران  ــر ای ــد و آذربایجــان را ب ــران را تشــکیل مــی دهن جمعیــت ای
هــای اقتصــادی اســت ترجیــح مــی دهنــد؛ همــکاری فشــرده آذربایجــان بــا ایــاالت 
ــگاه خــط مقــدم فعالیــت  ــران آذربایجــان را پای ــا جایــی کــه ای متحــده و اســراییل، ت
هــای جاسوســی و نظامــی اســراییل علیــه ایــران مــی دانــد. همچنیــن رقابــت هــای 
اقتصــادی بیــن آذربایجــان و ایــران وجــود دارد زیــرا هــر دو کشــور نفــت تولیــد مــی 

ــد.  ــی مشــابهی را در نظــر دارن ــد و بازارهــای صادرات کنن
در عیــن حــال، ایــران نــگاه مثبتــی بــه ارمنســتان بــه عنــوان دروازه شــمالی همــکاری 
بــا روســیه و بــازاری بــرای فــروش محصــوالت خــود بویــژه محصــوالت نفتــی دارد؛ 
ــه در ناحیــه قفقــاز و تحــت  ــرای کاهــش نفــوذ ترکی ــزاری ب همچنیــن ایــن کشــور اب
ــا بــه ایــن ترتیــب توجــه هــا از ایــران و  فشــار قــرار دادن مســتمر آذربایجــان اســت ت

موقعیــت اقلیــت هــای آذری ســاکن در ایــن کشــور منحــرف شــود. 
درگیــری هــای آذربایجان-ارمنســتان فرصــت هــای متعــددی را بــرای ایــران – بویــژه 
در صــورت ادامــه ایــن درگیــری هــا در طوالنــی مــدت – فراهــم مــی آورد، از جملــه 
بهبــود احتمالــی جایــگاه ایــن کشــور بــه عنــوان میانجــی بیــن طــرف هــای درگیــر؛ 
تحریــک اختافــات بیــن روســیه و ترکیــه بــر ســر پرونــده بحــران ســوریه، کــه ایــن 
امــکان را بــرای ایــران فراهــم مــی آورد تــا موقعیــت خــود را مجــددًا بــه دســت آورد 
پــس از آنکــه جایــگاه ایــران بــه طــور چشــمگیری بــه دلیــل روابــط حســنه روســیه 
ــه کــه موجــب  ــه کاهــش یافــت؛ و همچنیــن کاهــش رشــد اقتصــادی ترکی و ترکی
برتــری ایــران در رقابــت اقتصــادی بــا ترکیــه مــی شــود. مزیــت دیگــر ایــن امــر بــرای 
ایــران مــی توانــد امــکان تعلیــق دسترســی ترکیــه بــه منابــع نفتــی آذربایجــان طــی 
ایــن درگیــری هــا باشــد کــه میــزان نیــاز ترکیــه بــه نفــت و گاز ایــران را افزایــش خواهــد 

داد. 
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از نظــر ایــران، خطــر اصلــی ایــن اســت کــه بــا شــروع ایــن درگیــری هــا، آذربایجــان 
ممکــن اســت بــه یــک پیــروزی قاطــع دســت یابــد کــه موجــب تقویــت ایــن کشــور 
خواهــد شــد و منافــع ترکیــه و آذربایجــان نیــز – همانگونــه کــه پیشــتر توضیــح داده 
شــد – بــه میــزان زیــادی تامیــن خواهــد شــد. همچنیــن تــداوم درگیــری هــا امنیــت 
نواحــی مــرزی ایــران را کــه در همســایگی ایــن دو کشــور درگیــر هســتند مــورد 
تهدیــد قــرار مــی دهــد؛ روســتاهای ایــران چنــد روز گذشــته مــورد هــدف موشــک 
ــری  ــرادات طوالنــی شــدن درگی ــد. یکــی دیگــر از ای ــه ان ــاره طــی قــرار گرفت و خمپ
هــا بیــن ارمنســتان و آذربایجــان، تعلیــق پــروژه هــای انتقــال انــرژی و محمولــه هــای 
تجــاری در چارچــوب کریــدور شــمال-جنوب – پــروژه مشــترک بیــن ایــران و روســیه 

– اســت. 
ج – موضع روسیه

ــه روســیه اعــام کــرد کــه رییــس  ــن دور درگیــری هــا، بافاصل پــس از شــروع آخری
جمهــور ایــن کشــور والدیمیــر پوتیــن بــا نخســت وزیــر ارمنســتان تمــاس تلفنــی 
داشــته و طــی آن اوضــاع کنونــی درگیــری هــا بــا آذربایجــان را مــورد بحــث قــرار 
داده اســت. کرملیــن همچنیــن نگرانــی عمیــق خــود را دربــاره از ســرگیری درگیــری 
هــا در مقیــاس وســیع ابــراز داشــته اســت. در اقدامــی کــه میــزان مداخلــه ترکیــه 
و روســیه در ایــن درگیــری هــا را بیشــتر نشــان مــی دهــد، وزیــر امــور خارجــه روســیه 
الوروف بــا همتــای تــرک خــود در خصــوص درگیــری هــای جــاری بیــن آذربایجــان و 
ارمنســتان مشــورت کــرد و خواســتار بازگشــت دو طــرف بــه میــز مذاکــرات شــد.  
بــه رغــم ادعــای بیطرفــی از ســوی روســیه، نقــش مســکو در درگیــری هــای   
آذربایجان و ارمنســتان را می توان در عمل جانبدارانه توصیف کرد. اگرچه روســیه 
بــه هــر دو طــرف تســلیحات مــی فروشــد و مــدت زمــان طوالنــی اســت کــه نقــش 
یــک نیــروی تعدیــل کننــده بیــن نیروهــای نظامــی دو کشــور را از طریــق تعییــن 
میــزان و کیفیــت تســلیحاتی کــه بــه دو طــرف مــی فروشــد بــازی کــرده اســت،  امــا 
مســکو مشــخصًا طرفــدار ارمنســتان اســت. عــاوه بــر پیوندهــای دینــی کــه ایــن 
دو کشــور را بــه یکدیگــر نزدیــک مــی کنــد، ارمنســتان و روســیه آشــکارا ائتــاف 
نظامــی و سیاســی بــا یکدیگــر دارنــد. حضــور دائمــی نیروهــای روســیه در خــاک 
ارمنســتان و همچنیــن اســتقرار پایــگاه نظامــی روســیه در گیومــری – منطقــه ای 
در شــمال غربــی ارمنســتان – کــه بــر طبــق توافــق امضــا شــده بیــن دو کشــور در 
ســال ۲۰۱۰ تاســیس شــد، موجــب تقویــت ایــن روابــط مــی شــود. در ایــن توافــق 
ذکــر شــده اســت کــه روســیه تــا ســال ۲۰۴۴ در ایــن پایــگاه حضــور خواهــد داشــت. 
ــده  ــن جنگن ــرو، ســامانه موشــکی اس-۳۰۰، چندی ــگاه، روســیه ۵۰۰۰ نی ــن پای در ای
میــگ-۲۹، و مجموعــه ای از تانــک هــا و خودروهــای زرهــی را مســتقر کــرده اســت. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/9/27/armenia-azerbaijan-clashes-world-reactions
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/27/armenia-azerbaijan-clashes-world-reactions
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روســیه همچنیــن بــه طــور مرتــب مانورهــای دریایــی بــا نیروهــای ارمنســتان برگــزار 
مــی کنــد کــه اغلــب بــا مانورهــای آذربایجان-ترکیــه همزمــان مــی شــود. 

از ســرگیری ایــن درگیــری هــا در قفقــاز ایــن امــکان را بــرای روســیه فراهــم مــی 
بــر  را  بــه خــاک روســیه ارســال کنــد و تســلط خــود  تــا نیروهــای بیشــتری  آورد 
بخــش جنوبــی قفقــاز افزایــش دهــد. بــا ایــن همــه، از ســرگیری درگیــری هــا بیشــتر 
خطراتــی را بــرای روســیه بــه وجــود مــی آورد تــا اینکــه فرصتــی بــرای ایــن کشــور 
باشــد: بــه خطــر افتــادن پــروژه هــای اقتصــادی در ایــن منطقــه، تهدیــد تفاهمنامــه 
هــای ایــن کشــور بــا ترکیــه، ایجــاد فضــای بیشــتر بــرای مداخلــه ایــاالت متحــده و 
اتحادیــه اروپــا. افــزون بــر ایــن، ایــن درگیــری هــا امنیــت و ثبــات منطقــه دریــای 
خــزر و قفقــاز را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد؛ آن هــم پــس از تــاش هــای فــراوان 
دســتگاه دیپلماســی روســیه بــرای تضمیــن آرامــش در ایــن مناطــق کــه منجــر بــه 
امضــای توافقنامــه بــرای تقســیم دریــای خــزر در ســال ۲۰۱۸ شــد. اگرچــه در یکــی 
از مفادهــای ایــن توافقنامــه مقــرر شــده اســت کــه هیــچ نیرویــی از خــارج از ایــن 
منطقــه نبایــد در آنجــا حضــور داشــته باشــد،  امــا شــکی نیســت کــه ایــن درگیــری هــا 
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امنیــت مناطــق دریــای خــزر و قفقــاز را بــه خطــر خواهــد انداخــت و در را بــه روی 
مداخــات قــدرت هــای خارجــی خواهــد گشــود. مداخــات خارجــی بــه هیــچ وجــه از 
ســوی روســیه پذیرفتــه نخواهــد بــود، بــه خصــوص کــه هــدف ایــن کشــور در دســت 

گرفتــن کنتــرل ایــن منطقــه همچــون دوران اتحــاد جماهیــر شــوروی اســت. 
د – موضع اتحادیه اروپا

و  هــا  درگیــری  پایــان  خواســتار  اروپــا،  اتحادیــه  شــورای  رییــس  میشــل،  شــارل 
بازگشــت ســریع بــه میــز مذاکــره شــده اســت. میشــل در توییتــر خــود نوشــت:  
»عملیــات نظامــی بایــد فــورًا متوقــف شــود تــا از افزایــش بیشــتر درگیــری هــا 
جلوگیــری شــود«؛ او خواســتار بازگشــت ســریع بــه میــز مذاکــره بــدون هیچگونــه 
پیــش شــرطی شــد. ایــن خواســت اتحادیــه اروپــا نشــان دهنــده تمایــل ایــن اتحادیــه 
بــه تقویــت بیشــتر گــروه مینســک بــود کــه از ســوی ســازمان امنیــت و همــکاری در 
اروپــا بــرای میانجــی گــری بیــن آذربایجــان و ارمنســتان تعییــن شــده بــود. ایــن گــروه 
کــه تحــت رهبــری مشــترک ســه رییــس آن – روســیه، فرانســه، و ایــاالت متحــده – 
قــرار داشــت، در ســال ۱۹۹۱ بــرای مذاکــره در خصــوص درگیــری هــای آذربایجــان و 

ارمنســتان تشــکیل شــده بــود. 
بــه نظــر مــی رســد کــه تعلیــق طوالنــی مــدت فعالیــت هــای ایــن گــروه و شکســت 
آن در رســیدن بــه یــک راه حــل جامــع و بــادوام بــرای ایــن بحــران، یکــی از دالیــل 
عمده شــروع مکرر این درگیری ها بین دو کشــور بوده اســت. در حالیکه اتحادیه 
اروپــا امیــد زیــادی دارد تــا از نظــر اقتصــادی همــکاری گســترده ای بــا کشــورهای 
منطقــه قفقــاز داشــته باشــد،  امــا تــاش هــای کافــی بــرای حــل مشــکات مزمــن 
ایــن منطقــه- کــه بــه طــور قطــع تاثیــر منفــی بــر امنیــت و ثبــات اتحادیــه اروپــا 

خواهــد داشــت - انجــام نــداده اســت. 
ه – موضع ایاالت متحده 

کــه  اســت  آن شــده  خواســتار  جهــان  بقیــه کشــورهای  ماننــد  متحــده  ایــاالت 
ارمنســتان و آذربایجــان بــه درگیــری هــای خونیــن خــود بــر ســر ناگورنــو قــره بــاغ 
خاتمــه دهنــد. وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده اعــام کــرد کــه بــا هــر دو کشــور 
تمــاس گرفتــه اســت تــا »از هــر دو طــرف بخواهــد تــا بافاصلــه بــه جنــگ خاتمــه 
دهنــد و بــا اســتفاده از کانــال هــای ارتباطــی مســتقیم، از افزایــش درگیــری هــا 

جلوگیــری کننــد.«
امــا بــه رغــم ایــن موضــع رســمی، انگشــت اتهــام بــه ســوی ایــاالت متحــده اشــاره 
رفتــه اســت؛ بســیاری مــی گوینــد کــه واشــنگتن احتمــااًل ترکیــه و آذربایجــان را 
تحریــک کــرده اســت تــا درگیــری هــای کنونــی را بــه چنــد دلیــل آغــاز بکننــد. مهمتــر 
از همــه ایــن کــه واشــنگتن مــی کوشــد نقشــه هــای روســیه را در قفقــاز و دریــای 
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خــزر – بویــژه ســازمان همــکاری اقتصــادی اوراســیا کــه از ســوی روســیه تشــکیل 
شــده اســت و شــامل تعــدادی از کشــورهای عضــو ســابق اتحــاد جماهیــر شــوری 
مــی شــود –برهــم بزنــد. مزیــت احتمالــی دیگــر ایــن ســناریو بــرای ایــاالت متحــده 
مــی توانــد ایــن باشــد کــه از ســرگیری درگیــری هــا در را بــرای حضــور آمریــکا در ایــن 
منطقــه بــاز مــی کنــد؛  ایــن کار بــا اســتفاده از نقــش ترکیــه و اســراییل و انداختــن 
روســیه در ورطــه ای از مناقشــات منطقــه ای و حتــی داخلــی – همچــون مــورد 

جنــگ در چچــن – امــکان پذیــر خواهــد بــود.
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر آذربایجانــی هــا بتواننــد بــر ارمنــی هــا غلبــه کننــد،  
اقلیــت هــای مســلمان در بخــش هــای روســی قفقــاز – بویــژه جمهــوری چچــن و 
ــه حکومــت مســکو از ســر  ــام خــود علی ــا قی اقلیــت اینگــوش – تشــویق شــوند ت
بگیرنــد. در تاییــد ایــن تحلیــل مــی تــوان بــه حضــور جنگجویــان خارجــی اشــاره کــرد کــه 
از ادلــب آمــده انــد و بــه طــور قطــع در میــان آنهــا تعــدادی از بنیادگرایــان روســی 

قفقــازی االصــل وجــود دارنــد.   
در گذشــته، ایــاالت متحــده طرحــی بــرای حــل و فصــل بحــران بیــن آذربایجــان و 
ارمنســتان ارائــه کــرده بــود. هرچنــد کــه هــر دو کشــور آن را رد کردنــد، امــا ایــن طــرح 
ــر اســاس ایــن طــرح، ارمنســتان  ــه نظــر مــی رســید. ب ــه ب ــادی واقــع بینان ــا حــد زی ت
اســتقال ناگورنــو قــره بــاغ را بــه رســمیت مــی شناســد و در عــوض شــش منطقــه 
اشــغالی خــارج از ناگورنــو قــره بــاغ را پــس مــی گیــرد. طبــق این پیشــنهاد، آذربایجان 
کریــدور الچیــن را نیــز واگــذار مــی کنــد کــه امــکان ارتبــاط جغرافیایــی بیــن ناگورنــو 
قــره بــاغ و ارمنســتان را فراهــم مــی آورد. در عیــن حــال، ارمنســتان نیــز کریــدوری 
را واگــذار مــی کنــد کــه امــکان ارتبــاط جغرافیایــی بیــن منطقــه نخجــوان و خــاک 

آذربایجــان را فراهــم مــی آورد. 
پنجــم – خطــرات و پیامدهــای ایــن درگیــری هــا در ســطح منطقــه 

ای و بیــن المللــی
1- تهدید امنیت انرژی

در مجمــوع، منطقــه قفقــاز مرکــز بحــران هــا در منطقــه بــه شــمار مــی رود. در 
ــن  ــدان معناســت کــه حوادثــی کــه در ای ــژادی و دینــی ب هــم پیچیدگــی عوامــل ن
منطقــه اتفــاق مــی افتــد، تاثیــری چشــمگیری بــر کشــورهای همســایه خواهــد 
داشــت کــه منافعــی مشــترک بــا کشــورهای ایــن منطقــه دارنــد. بــه عنــوان مثــال، 
درگیــری بیــن آذربایجــان و ارمنســتان پــروژه هــای انتقــال انــرژی را کــه از منطقــه 
قفقــاز عبــور مــی کنــد مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد؛ بویــژه مــی تــوان بــه خــط لولــه 
ــای  ــار دری باکو-تفلیس-جیحــان اشــاره کــرد کــه از باکــو، پایتخــت آذربایجــان، در کن
خــزر آغــاز مــی شــود، از تفلیــس، پایتخــت گرجســتان، عبــور مــی کنــد، و بــه جیحــان، 
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بنــدر ترکیــه در ســواحل دریــای مدیترانــه، مــی رســد و از آنجــا بــه ســوی اســراییل و 
اروپــا مــی رود. 

ــه اســراییل اســت و ۳۰ درصــد از واردات  ــده نفــت ب ــن صادرکنن آذربایجــان چهارمی
نفــت اســراییل را بــه خــود اختصــاص داده اســت و همچنیــن نقــش مهمــی در 
واردات نفتــی ترکیــه بــازی مــی کنــد. ایــران نیــز امیــدوار اســت کــه بــا اجــرای طــرح 
کریــدور شــمال-جنوب بتوانــد محمــوالت خــود را از بنــدر چابهــار در دریــای عمــان بــه 
روســیه و ســپس بــه اروپــا منتقــل کنــد. طــرح ایــن کریــدور مســتلزم ایجــاد خطــوط 
راه آهــن اســت کــه از میــان کشــورهای منطقــه قفقــاز عبــور مــی کنــد و آذربایجــان 

و ارمنســتان دو مرکــز برجســته ایــن پــروژه بــه شــمار مــی رونــد. 
2- تهدید امنیت محیط زیستی و هسته ای جهان

ــرژی  ــع ان ــن مناب ــد تامی ــه تهدی ــن آذربایجــان و ارمنســتان فقــط ب ــری بی خطــر درگی
اروپــا و اســراییل یــا پــروژه هــای انتقــال انــرژی ایران-روســیه محــدود نمــی شــود. 
بلکــه ایــن خطــر بــه مراتــب فراتــر از ایــن موضــوع مــی رود و امنیــت محیــط زیســت 
و هســته ای جهــان را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد. آذربایجــان تهدیــد کــرده اســت 
کــه تاسیســات نیــروگاه هســته ای متســامور را هــدف قــرار خواهــد داد کــه در 
ــروگاه در دهــه  ــن نی ــروان، پایتخــت ارمنســتان قــرار دارد. ای ــری غــرب ای ۳۵ کیلومت
۱۹۷۰ از ســوی شــوری تاســیس شــده بــود و در حالیکــه فعالیــت ایــن نیــروگاه 
ــد متوقــف شــد، یکــی از  ــه ای آن منطقــه را لرزان در ســال ۱۹۸۸ پــس از آنکــه زلزل
رآکتورهایــش کــه در ســال ۱۹۹۵ مجــددًا افتتــاح شــده بــود اکنــون ۴۰ درصــد از 
بــرق مــورد نیــاز ارمنســتان را تامیــن مــی کنــد. در نتیجــه درگیــری هــای ارمنســتان-
آذربایجــان خطــرات اقتصــادی و هســته ای در بــر دارد کــه امنیــت و ثبــات جهــان را 
تهدیــد مــی کنــد، بویــژه بــا توجــه بــه ایــن کــه زرادخانــه هــای تســلیحاتی دو کشــور 
طــی دو دهــه اخیــر توســعه پیــدا کــرده اســت و همیــن امــر بــرای آنهــا امــکان درگیــر 

شــدن در جنگــی طوالنــی و پــر خطــر را فراهــم مــی آورد. 
3- افزایش قیمت جهانی نفت

از آنجــا کــه آذربایجــان کشــوری صادرکننــده نفــت اســت کــه صادراتــش بــه ســمت 
ــه تعلیــق  ــا توجــه ب ــا ارســال مــی شــود کــه بازارهایشــان ب ــه، اســراییل، و اروپ ترکی
صــادرات نفــت لیبــی، گزینــه هــای محــدودی بــرای واردات نفــت در اختیــار دارنــد، 
طــی چنــد روز آینــده انتظــار مــی رود قیمــت نفــت افزایــش یابــد، بویــژه اگــر خــط 

لولــه باکــو جیحــان از ســوی ارمنســتان بمبــاران شــود. 
4- شروع موج آوارگان در منطقه قفقاز

در صــورت ادامــه جنــگ بیــن دو طــرف، انتظــار مــی رود کــه مــوج عظیمــی از 
آوارگان از مناطــق محــل درگیــری بــه ســمت نواحــی مرکــزی آذربایجــان و ارمنســتان 
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ســرازیر شــود. پــس از آن اگــر بمبــاران و هــدف قــرار دادن مناطــق داخلــی ایــن دو 
کشــور ادامــه یابــد، شــاهد ســیلی از آوارگان از ایــن دو کشــور خواهیــم بــود. ایــران 
محتمــل تریــن مقصــد ایــن آوارگان از هــر دو کشــور خواهــد بــود؛ آنهــا ســپس بــه 

ســمت ترکیــه و روســیه خواهنــد رفــت.
ششم – سناریوهای محتمل

ســناریوهای محتمــل شــامل یــک جنــگ تمــام عیــار و ادامــه درگیــری هــا بــه مــدت 
ــه  ــن دو کشــور ممکــن اســت ب بیــش از یــک مــاه اســت. نیروهــای هــر كــدام از ای
ــه  ــد، در عیــن حــال، درگیــری هــا ممکــن اســت ب ــه و تجــاوز کنن خــاک یکدیگــر حمل
نواحــی ناگورنــو قــره بــاغ و ســایر نواحــی آذربایجــان کــه از ســوی نیروهــای تحــت 
حمایــت ارمنســتان اشــغال شــده انــد محــدود نشــود. در صــورت وقــوع یــک جنــگ 

تمــام عیــار، مــا بــا یکــی از ســناریوهای زیــر مواجــه خواهیــم شــد:
ــاغ و دیگــر  1- پیــروزی نیروهــای آذربایجــان و بازپــس گرفتــن ناگورنــو قــره ب

مناطــق اشــغال شــده
 در ایــن صــورت، بــه نظــر مــی رســد کــه مداخلــه روســیه قطعــی خواهــد بــود تــا 
یکپارچگــی ســرزمین ارمنســتان را تضمیــن کنــد و نیروهــای روســی مســتقر در آن 
کشــور را مــورد حمایــت قــرار دهــد. بــه رغــم مداخلــه احتمالــی روســیه، انتظــار مــی 
ــا  ــن نیروهــای خــود و نیروهــای روســیه ی ــه از رویارویــی مســتقیم بی رود کــه ترکی
حتــی بیــن نیروهــای آذربایجانــی و روســیه خــودداری کنــد. در عــوض، ترکیــه بــه طــور 
مســتقیم پادرمیانــی خواهــد کــرد تــا از مداخلــه روســیه جلوگیــری کنــد. پــس از آن 
آذربایجــان بــه مرزهــای بیــن المللــی رســمی خــود عقــب نشــینی خواهــد کــرد و در 
عیــن حــال، پــس از اعــام آتــش بــس، بــا حفــظ شــرایط موجــود، مشــغول مذاکــره 

خواهــد شــد. 
ایــن ســناریو منافــع و اهــداف ترکیــه را آنگونــه کــه در بــاال توضیــح داده شــد 
تامیــن مــی کنــد و آذربایجــان بــه عنــوان کشــوری قدرتمنــد ظاهــر خواهــد شــد و 
بطــور چشــمگیری تعــادل موجــود در منطقــه قفقــاز را برهــم خواهــد زد. ایــن امــر 
متعاقبــًا خاورمیانــه را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و ضمــن افزایــش نفــوذ ترکیــه در 
منطقــه، ایــن کشــور را تشــویق خواهــد کــرد تــا بــه مداخــات بیشــتر خــود در لیبــی 
و ســوریه ادامــه دهــد و همچنیــن در کل موجــب افزایــش نســبی اســام سیاســی 
در منطقــه خواهــد شــد. امــا در عیــن حــال، مناســبات روســیه-ترکیه بــه شــدت 
تحــت فشــار خواهــد گرفــت؛ ایــن امــر آغــاز ســقوط توافقنامــه ادلــب خواهــد بــود و 
حمــات روســیه و ایــران علیــه نواحــی تحــت کنتــرل مخالفان در ســوریه از ســرگرفته 

خواهــد شــد. 



19 تشدید تنش بین آذربایجان و ارمنستان و پیامدهای آن برای خاورمیانه

ب- شکست حمالت آذربایجان و متوقف کردن آن
احتمــال شکســت خــوردن حملــه آذربایجــان بــه میــزان تلفــات ایــن کشــور زمانــی 
کــه بــه ســمت نواحــی کوهســتانی و صعــب العبــور در ناگورنــو قــره بــاغ حملــه 
مــی کنــد بســتگی دارد. از ایــن تلفــات مــی تــوان بــا حملــه بــه نواحــی اشــغالی از 
شــمال و جنــوب کــه کمتــر ناهموارنــد جلوگیــری کــرد و بــه ایــن ترتیــب، از حملــه بــه 
ــه  ــا حمل ــروزی واقعــی آذربایجــان فقــط ب مناطــق مرکــزی خــودداری کــرد. امــا پی
مســتقیم بــه مناطــق کوهســتانی از جملــه اســتپانکرت، پایتخــت ناگورنــو قــره بــاغ 
امــکان پذیــر اســت. ایــن امــر مــی توانــد موجــب افزایــش تلفــات آذربایجــان شــود. در 
ایــن صــورت، بلندپــروازی هــای آذربایجــان و ترکیــه مدتــی بــه تاخیــر خواهــد افتــاد. 
محاســبه ســود و زیــان از ســوی ترکیــه و آذربایجــان بــه نتیجــه مذاکــرات بعدی برای 
توقــف درگیــری هــا بســتگی دارد. امــا حتــی بــا احتمــال شکســت خــوردن حمــات 
آذربایجــان، شــکی نیســت کــه آذربایجــان دســتاوردهای – هرچنــد محــدود – روی 
زمیــن بــه دســت خواهــد آورد زیــرا موازنــه قــدرت بــه طــور چشــمگیری بــه نفــع ایــن 
کشــور اســت. نــه نیروهــای ناگورنــو قــره بــاغ و نــه نیروهــای ارمنســتان نمــی تواننــد 
بــدون حمایــت روســیه درگیــری هــا را ادامــه دهنــد- هرچنــد کــه ممکــن اســت بــا 
پادرمیانــی مســتقیم ترکیــه، ایــن درگیــری هــا بــرای مــدت زمانــی متوقــف شــود.

ج- توقف حمالت به دلیل فشارهای بین المللی و آغاز مذاکرات
ارمنســتان از جامعــه جهانــی خواســته تــا از آذربایجــان بخواهــد حمــات خــود را 
متوقــف کنــد. البــی هــای ارمنســتان در اروپــا و ایــاالت متحــده کوشــیده انــد تــا 
دولــت هــای ایــن کشــورها را وادار کننــد از شــورای امنیــت ســازمان ملــل بخواهنــد 

تــا قطعنامــه آتــش بــس صــادر کنــد.
نماینده بلژیک در شــورای امنیت خواســتار برگزاری جلســه اضطراری در ســه شــنبه 
ــا شــرایط موجــود بیــن آذربایجــان و ارمنســتان و  ۲۹ ســپتامبر ۲۰۲۰ شــده اســت ت
تحــوالت مربوطــه را مــورد بحــث قــرار دهنــد. آلمــان و فرانســه – و ســپس بریتانیــا 
– نیــز از ایــن درخواســت حمایــت کردنــد. در صورتــی کــه شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل قطعنامــه آتــش بــس صــادر کنــد و خواهــان از ســرگیری مذاکــرات بــرای حــل 
و فصــل ایــن بحــران شــود – کــه از ســال ۲۰۱۰ متوقــف شــده اســت – احتمــااًل 
آذربایجــان ایــن تصمیــم را خواهــد پذیرفــت و بــا صــدور بیانیــه ای از ســوی رییــس 
جمهــوری آذربایجــان الهــام علــی اف، درگیــری هــا متوقــف خواهــد شــد. او در 
ــو  ــل آنتونی ــر کل ســازمان مل ــا دبی ــت ب روز دوشــنبه ۲۸ ســپتامبر ۲۰۲۰، طــی صحب
گوتــرش تاکیــد کــرد کــه درگیــری هــا در منطقــه ناگورنــو قــره بــاغ بایــد مطابــق بــا 
قطعنامــه هــای شــورای امنیــت ملــی ســازمان ملــل حــل و فصــل شــود. اظهــارات 
علــی اف بــر مبنــای قطعنامــه هــای پیشــین شــورای امنیــت اســت کــه ارمنســتان 
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را موظــف مــی کنــد از خــاک آذربایجــان کــه تحــت اشــغال ایــن کشــور اســت عقــب 
نشــینی کنــد. 

محتمــل تریــن ســناریو ایــن اســت کــه حمــات بــه دلیــل فشــارهای بیــن المللــی 
متوقــف و مذاکــرات آغــاز شــود. امــا در ایــن ســناریو، آذربایجــان بــه دنبــال بیشــترین 
دســتاورد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن و بــا کمتــری میــزان تلفــات خواهــد بــود. ایــن 
امــر موجــب تغییــر واقعیــت هــای روی زمیــن متناســب بــا واقعیــت تــوازن قــوا – 

هرچنــد بــه طــور نســبی – خواهــد شــد. 
در ایــن صــورت، درگیــری هــای آذربایجان-ارمنســتان بــه اهــرم فشــار و مذاکــره بیــن 
چندیــن قــدرت منطقــه ای و بیــن المللــی تبدیــل خواهــد شــد و احتمــااًل بــرای 
مــدت زمانــی، در مرکــز توجــه جهانــی قــرار خواهــد گرفــت. ایــن بــدان معناســت کــه 
ترکیــه – بســته بــه میــزان پیــروزی هــای آذربایجــان – دســتاوردهایی خواهــد داشــت 
کــه تاثیــر مثبتــی بــر جایــگاه ترکیــه در قفقــاز و خاورمیانــه خواهــد داشــت. ایــن 
امــر بــا ایــن فــرض اســت کــه روســیه از همــان ابتــدا از ارمنســتان و جدایــی طلبــان 
ناگورنــو قــره بــاغ پشــتیبانی نظامــی نکنــد و بــرای جلوگیــری از حملــه آذربایجــان بــه 

خــاک ارمنســتان تعللــی از خــود نشــان ندهــد.  
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