
   

  
  

  هیروس تیباغ و موقع بحران قره یپژوهش ندهیآ
   1 بهرام امیراحمدیان
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  چکیده 
 رسمی طور به، است بوده زیاد قومی آذربایجانی و ارمنی مسلح نیروهای بین باغ قره ٢٠٢٠ جنگ تلفات
  و صدها

ً
 و گیرند می نادیده را خود تلفات تعداد طرفین که شد اشاره،  حال این با. است مورد هزاران احتماال

 توان نمی حاضر حال در که معتقدند نظامی تحلیلگران. کنند می غراقا دشمنهای  زخمی و تلفات مورد در
 از بـیش،  روسیه جمهور رئیس،  پوتین والدیمیر گفته به .داد انجام طرفین جنگی تلفات از دقیقی ارزیابی
 . نفر ٢٠٠٠ از بیش طرف هر از شدند، کشته نفر ٤٠٠٠

 از،  غیرنظامی مناطق. است نفر ١٤٠ قلحدا طرف دو هر در شده گزارش غیرنظامی تلفات کل تعداد
ها  ساختمان از بسیاری،  استپاناکرت و باردا،  گانجا ویژه به،  اند  گرفته قرار حمله مورد،  بزرگ شهرهای جمله
  . است شده تخریب ها خانه و

جامعه کشورهای « تأسیسروسیه به دنبال تأمین امنیت خود در محدوده مرزهای اتحاد شوروی بود. 
های پس از فروپاشی در این راستا شکل گرفته بـود. بـا جـدایی  ) در سالCIS» (المنافع قل مشترکمست

های بالتیک از این ابتکار، روسیه نتوانست به اهداف خود در حظ فضای امنیتی مورد نیاز خود در  جمهوری
ها بود، دو دیگر  روساین بخش از کشور موفق باشد. در قفقاز به جز ارمنستان که از گذشته تاریخی متحد 

باغ  جمهوری آذربایجان و گرجستان تمایلی در ادغان به این فضا نداشتند که با تنبیه روسیه مواجه شدند. قره
طلبانی قرار گرفت که با پشتیبانی نیروهـای  در آذربایجان و اوستیا و آبخازیا مورد هجوم و اشغال جدایی

ای بحرانی  کاران روس در مسکو توانستند قفقاز را به منطقه هبازمانده ارتش سرخ شوروی در قفقاز و محافظ
  . تبدیل کنند

  
  واژگان کلیدي

  باغ، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ایران  قره
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  مقدمه 
جغرافیایی قـومی و اقـع ای  هزار کیلومتر مربع، منطقه ٣٢٠به وسعت حدود » منطقه قفقاز«

سواحل غربی دریـای ان و شمال شرقی ترکیه است. در جنوب غربی روسیه، شمال غربی ایر
دهنـد. نـام قفقـاز  خزر حد شرقی و سواحل شرقی دریای سیاه حد غربـی آن را تشـکیل می

کیلـومتر در جهـت  ١٥٠٠هـای عظیمـی اسـت کـه بطـول حـدود  برگرفته از نام رشـته کوه
ل غربی تا شبه غربی ـ جنوب شرقی از تنگه کرچ واقع بین دریای سیاه و آزوف در شما شمال

جزیره آبشرون (شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و پیرامون آن در این شبه جزیره واقع 
 است) در غرب دریای خزر کشیده شده است. 

) نـام دارنـد. Bolshoi Kavkaz(قفقاز کبیر) (به روسی » قفقاز بزرگ«ها،  این رشته کوه
فضای جغرافیـایی و فرهنگـی آن  تأثیرعی تحت ها که به نو های پیرامونی این رشته کوه قلمرو

  شود. نامیده می» منطقه قفقاز«قرار دارند، از گذشته تاریخی تا کنون به نام 
از منتهی علیـه قسـمت غربـی شـبه » برزخ قفقاز«های قفقاز بزرگ در شمال  رشته کوهـ 

در غـرب تـا  آزوف) یسیاه و دریا یسیاه، بین دریا یدریا یدر بخش شمال»( تامان«جزیره 
خزر) در شـرق و بـه طـول حـدود  ی(در دریا»  آبشرون«الیه شرقی دماغه شبه جزیره  منتهی
ها منطقه قفقاز را بـه  پخشان (خط الراس ) این رشته کوه آب .ندا کیلومتر کشیده شده ١٥٠٠

ب )Severno Kavkazی(به روسی دو قسمت قفقاز شمال بـه »ماوراء قفقـاز«( یو قفقاز جنو
  .کند تقسیم می )Zakavkaziya = روسی
نامند که به ترتیب از شـرق  قفقاز را می یها در جنوب رشته کوه یا منطقه یقفقاز جنوبـ 

 یآذربایجان، ارمنستان و گرجستان اسـت.منطقه قفقـاز شـمال یبه غرب شامل سه جمهور
یه قـرار نامند که در ترکیب فدراسیون روسـ ها را می واقع در شمال این رشته کوه یها سرزمین

هـای خودمختـار داغسـتان،  یخـزر) جمهور یدریا ی(ساحل غرب دارد و به ترتیب از شرق
بالکاریا  –(سورنو اوستیا)، کاباردینو ی شمال ی(اینگوشتیا)، اوستیا (چچنیا)، اینگوش چچن

) آدیغه(آدیگیا  و) کاراچایو ـ چرکسیا(چرکس  – چای قره ،)کاباردا ـ بالکار =بلغار  ـ ارطهقب(
ب یروسیه در شمال و مرزها یها مرزها خط الرأس این رشته کوهدارند.  رارق در  یقفقاز جنـو

  دهد. جنوب را تشکیل می

  روسیه قلمروي در حال تحول
کند که از نظر نظامی قدرتمند باشد. روسیه به سبب  جغرافیای روسیه به این کشور دیکته می

اندازی قلمروهای  ای پیرامونی و دستضعف ژئواستراتژیک در طول تاریخ به اشغال قلمروه
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قفقاز جنـوبی را بـا جنـگ  ١٩کی همسایه اقدام کرده است. در دهه دوم و سوم قرن یژئوپلیت
) بـه ١٨٢٨) و گلستان (١٨١٣تجاوزکارانه از ایران به اشغال و با معاهدات تحمیلی گلستان(

قلمروهـای مسـلمانان خاک خود ضمیمه کرد. به دنبال آن، نوبت به قفقاز شمالی رسید که 
) تار و مار، اشغال و انضمام به قلمـرو خـود و ١٨٥٨مبارز به رهبری امام شامل را (در سال 

موجب مهاجرت گروهی مسلمانان مبارز قفقازی به عثمانی و دیگر نقالط خاورمیانـه شـد. 
در دهه ششم و هفتم همین قرن، آسیای مرکزی مسـلمان را بـا جنـگ تجاوزکارانـه ضـمیمه 

ها، هستی این ملت را به نابودی  خود کرد و در جنگ گوگ تپه در برابر مقاومت ترکمن خاک
با ایران در دوره ناصرالدین شاه، مرو آخرین پایگـاه ایـران در ) ١٨٨١کشید و با معاهده آخال (

آسیای مرکزی را به خاک خـود ضـمیمه کـرد. در قـرن بیسـتم بـا ظهـور اتحـاد شـوروی ایـن 
افت و اتحاد شوروی بر قلمروهای پیشین افزود. در اروپای شرقی تعـدادی کشورگشایی ادامه ی

متحد بدان پیوستند و در آسیا عالوه بر تشکیل متحـدانی کـه پشـتیبان فضـای امنیتـی پیرامـون 
شوروی بودند، جزایر کوریل شمالی را از قلمرو ژاپن به اشغال درآورد و در انضمام آذربایجـان 

م ماند. حتی نامگذاری قلمـرو شـمالی رود ارس بـه نـام آذربایجـان و ایران به قلمرو خود ناکا
  متعاقب آن اشغال استان آذربایجان به اندیشه جدایی این بخش از ایران صورت گرفته بود. 

در یک برنامه مسابقه تلویزیونی در کانال سراسری روسیه در سال گذشته که برای دانش 
شود و از یک دانـش آمـوز  ناگاه پوتین وارد صحنه میآموزان مدارس ترتیب داده شده بود، به 

پرسد که حدود مرزهای روسیه کجاست؟ دانش آموز با ترسیم محدوده فدراسـیون  دختر می
این ». نه مرزهای روسیه محدود نیست و سیال است«گوید:  دهد. پوتین می روسیه پاسخ می

  هاست. روس ١»قلمرو خواهی«دهنده عمق  نشان

 یر پوتین، برپایی دوباره جماهیر روسیه و والدیم
فهمیـد کـه اتحـاد  بینم کـه در غـرب هـیج کـس نمی مـی« پوتین در یک مصاحبه گفته بود:

جماهیر شوروی از نقشه سیاسی جهان ناپدید شـده اسـت و یـک کشـور جدیـد بـا اصـول 
کس دلـش بـرای هر …  اومانیستی و ایدئولوژیک در پایه و اساس وجود آن پدید آمده است

خواهد دوباره بازگردد، مغـز  اد جماهیر شوروی تنگ نشده است، قلب ندارد و هر که میاتح
) /Vladimir Putin .Read more at: https:// www. brainyquote. com. (نــدارد

که به کـالینینگراد ٢٠١٨مارس  ۱۸جمهوری روسیه پیش از انتخابات  والدیمیر پوتین، رئیس
  سؤالرفته بود، به این 

ً
پاسـخ  که مایل است کدام حادثه تاریخی در روسیه را تغییر دهد، فورا

                                                                                                                                         
1. Territorialism 
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 داد: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی.
ناوگان نظامی و اتمی روسیه در دریای سیاه در بندر سواستوپل در شبه جزیـره کریمـه پایگـاه 

آورد. ایـن  مناسبترین شرایط را برای محافظت ناوگان پدیـد مـیدارند زیرا این بندر از نظر فیزیکی 
در حاکمیت دولت جمهوری شـوروی اوکـراین بـود و ایـن جمهـوری در  ٥٠شبه جزیره از دهه 

های  سازمان ملل خود دارای کرسی مستقلی بود. با فروپاشی شوروی و اعالم استقالل جمهوری
اتحــاد شــوروی کــه ضــمن پــذیرش همــه بازمانــده از شــوروی، روســیه (بــه عنــوان جانشــین 

دست آورده بود)، به  های اتحاد شوروی، کرسی دائم را در شورای امنیت سازمان ملل به مسئولیت
جمهوری اتحاد شوروی در همان محدوده جغرافیـایی دوره شـوروی رای  ١٤استقالل هر یک از 

شـد. در  وکراین شناخته میمثبت داد. بنابراین شبه جزیره کریمه نیز بخش از حاکمیت سرزمینی ا
که اوکراین خواستار خلع سالح اتمـی داوطلبانـه شـده و بـا کمـک ایـاالت متحـده  ١٩٩٤سال 
های اتمی خود را به روسیه منتقل کرد، روسیه در قرارداد سه جانبه بـین اوکـراین، روسـیه و  سالح

ده قـانونی را ایاالت متحده، دولت فدراسیون روسـیه تمامیـت ارضـی اوکـراین در همـان محـدو
از بندر سواستوپل از سوی روسـیه، بـا پرداخـت اجـاره  برداری بهرهتضمن کرده است. از آن پس 

گرایـی در اوکـراین و ایسـتادگی آنـان در برابـر روسـیه،  گرفت. با خیزش ملـی ساالنه صورت می
آن را  ٢٠١٤اوکراین خواستاری تخلیه این پایگاه نظامی از سوی روسیه شد، ولی روسـیه در سـال 

اشغال نظامی کرده و با برگزاری رفرانـدم غیرقـانونی اسـتقالل، آن را کشـوری مسـتقل شـناخته و 
سپس با برگزاری رفراندم انضمام به روسیه، آن را به خاک خود ضـمیمه کـرد. ایـن رفتـار و رویـه 

 »سـوخومی«درست مانند همان موردی بود که گرجستان خواستار تخلیه ناوگان روسـیه از بنـدر 
در دریای سیاه در جمهوری خودمختار آبخازیا (از قلمرو حاکمیتی گرجستان) شد، که متعاقـب 

روسیه این بخش از خاک گرجستان را اشغال نظامی و یک جمهوری مسـتقل  ٢٠٠٨آن در سال 
کرد (که تنها خود روسیه آن را مورد شناسـایی قـرارداده و روابـط دیپلماتیـک  تأسیسخودخوانده 
. روسیه با انضمام شبه جزیره کریمه به خاک خود در دریای سیاه از بندر سواستوپل تا برقرار کرد)

 و(بـین قلمـر سوخومی را در اختیار دارد و توانسته است با ایجاد پل ارتباطی بـر روی تنگـه کـرچ
روسیه در شرق و شبه جزیره کریمه در غرب) دسترسی اوکـراین بـه دریـای آزف (در شـمال) بـه 

در جنوب) را با اخالل روبرو سازد. اکنون سواحل روسیه در دریای سیاه از مـرز بـین  دریای سیاه
اوکراین با شبه جزیره کریمه تا شرق دریای سـیاه در منطقـه آبخازیـا در گرجسـتان افـزایش یافتـه 

پیمانـان آن بـه رسـمیت شـناخته  است، افزایشی که از سوی اتحادیه اروپا و ایاالت متحده و هـم
الملـل بخشـی از جمهـوری اوکـراین و جمهـوری  جزیره کریمـه از نظـر حقـوق بینشود و  نمی

  شوند.  خودمختار آبخازیا، بخشی از خاک گرجستان شناخته می
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 قفقاز کمربند شکننده دوره جنگ سرد
یا کمربند شکننده در محل تالقی قلمـرو ای  قفقاز در دوره جنگ سرد به عنوان منطقه دروازه

ا قاره ای) یا بلوک شرق و پیمان ورشو (به رهبری اتحـاد شـوروی) در ژئواستراتژیک بری (ی
شمال و قلمرو ژئواستراتژی بحری (یا دریایی) یا بلوک غرب و پیمان نظامی ناتو بـه رهبـری 
ایاالت متحده آمریکا در جنوب واقع شده بود. اکنون با تحـوالت پـس از فروپاشـی اتحـاد 

هـم قفقـاز  ٢١آید که آیا در قـرن  پیش می سؤالین ا ٢١شوروی و بویژه دو دهه نخست قرن 
همان موقعیت قبلی خود را حفظ کرده است؟ اگر پیشروی ناتو به سـوی شـرق را از دریـای 
سیاه در نظر بگیریم فدراسیون روسیه برای جلوگیری از ورود ناتو به قلمـرو غربـی و جنـوب 

ریمه تا جنوب آبخازیا کشیده غربی خود، خط مقاومتی ترسیم کرده است که از شبه جزیره ک
المللی قفقاز جنوبی به سوی ایران کشیده شود،  شده است. ولی این خط اگر به مرزهای بین

تواند این خط را  باغ در خاک آذربایجان، می این خط کامل خواهد شد. ارمنستان و منطقه قره
تان بود، ولی جامعه تکمیل کند. از آغاز فروپاشی این منطقه با اشغال نظامی در دست ارمنس

باغ کوهستانی (و بعدها جمهوری آرتساخ) را بـه  جهانی استقالل جمهوری خود خوانده قره
 نیروی نظانی در اینجا داشته باشد،  رسمیت نشناخته است. بنابراین روسیه نمی

ً
توانسته قانونا

  سد. شنا ناپذیر جمهوری آذربایجان می باغ را بخش جدایی جمهوری اسالمی ایران قره
بـاغ و قلمروهـای  جنگ اخیـر بـین جمهـوری آذربایجـان و جمهـوری خودخوانـده قره

درصـد از  ٢٠به بعد در اشغال نظامی ارمنستان بوده و حـدود  ١٩٩١پیرامونی آن که از سال 
گرفت، موجب نگرانی فدراسیون روسیه قـرار گرفـت کـه مـانع  خاک آذربایجان را در بر می

های چشمگیر  شد. پیروزی برابر توسعه ناتو به سوی شرق می امتداد خط مقاومت روسیه در
نـوامبر  ٩جمهوری آذربایجان با کمک ترکیه، موجب برهم خوردن رویـای روسـیه شـد. در 

وزیر ارمنسـتان آقـای  جمهور روسیه والدیمیر پوتین نخسـت ناگهان و با شتاب رئیس ٢٠٢٠
بس کشاند و  ف را به میز امضای آتشجمهور آذربایجان الهام علی ی نیکول پاشینیان و رئیس

مقـرر شـد ارمنسـتان بـا تخلیـه باقیمانـده اراضـی اشـغالی ای  بر اساس امضای موافقتنامـه
بـاغ را در داخـل آذربایجـان بـا کمـک روسـیه بـه  آذربایجان را تخلیه و وضعیت حقوقی قره

نفـر نیـروی  ٢٠٠٠مذاکرات بعدی محول نماید. بر اساس این موافقتنامه روسیه با اسـتقرار 
بـاغ  پاسدار صـلح نظـامی روسـی بـه همـراه ادوات و امکانـات و تجهیـزات نظـامی در قره

بس اقدام و در صورت عدم حل منازعه  سال نسبت به نظارت بر آتش ٥کوهستانی، به مدت 
سال نسبت به تمدید این موافقتنامه اقدام نماید. با این تـدبیر، روسـیه حضـور نظـامی  ٥هر 

به جزیره کریمه، جمهـوری خودمختـار آبخازیـا، اسـتان خودمختـار اوسـتیای خود را از ش
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باغ به اتمام رسـانده بـه  جنوبی(هر دو در حاکمیت قانونی جمهوری گرجستان) و منطقه قره
ها اکنون خط مقاومت در برابر پیشـروی نـاتو  مرزهای ایران نزدیک شده است. به زعم روس

  سد شده است.
روسیه و آمریکا و فرانسه،  ارامنه البی فشار اثر در و بیاورد طاقت نتوانست روسیه باز هم

 از ارامنه گرجسـتان اسـت) بـه الوروف آقای شخص فشار بویژه و
ً
 جمهـور رئیس (که اصال

 جمهور رئیس شرط. شد گرفته باغ قره مساله کردن یکسره و پیشروی فدراسیون روسیه، جلوی
 سـوی از اشغالی منطقه کامل بس، تخلیه برای آتشها  در اثنای پیشروی در جبهه آذربایجان

بـاغ و رخنـه در  پیشروی ارتش آذربایجان از جنوب منطقـه اشـغالی قره. بود ارمنستان ارتش
باغ موجب شگفتی بود، البته کافی بود که ارتش بتواند داالنی  داالن بین رود ارس و منطقه قره

بود که در صورت پیشروی ارتش آذربایجان ایجاد کند، زیرا در جنوب، رود ارس و مرز ایران 
تنها به حمله و دفاع در سوی شمال بود و از جنوب با عقبه جبهه، امنیت کامل برقرار بـود و 

سازی بخش جنوبی جبهه که هم مرز با ایران هم بـود،  مانعی برای پیشروی نبود. پس از آزاد
نستان، نیروهای آذربایجانی به در منطقه فضولی و جبرائیل و رسیدن به مرز جنوب شرقی ارم

سمت شمال پیشروی کرده و به شهر اسـتراتژیک شوشـا در داالن الچـین دسـت یافتنـد. از 
سوی شمال نیز بایستی نیروهای آذربایجانی به منطقه کلبجر (در اشغال ارمنسـتان) دسـت 

نوامبر  ٩خ یافتند. در این مقطع بود که در تاری یافته به سوی جنوب تا منطقه الچین دست می
  بس پیشنهادی روسیه به امضا رسید.  توافقنامه آتش

این نقطه تاریخی هم از ابعاد سیاسی و هـم نظـامی ـ اسـتراتژیک دارای اهمیـت بسـیار 
وزیر بـرای امضـای توافقنامـه  است. در برابر اعتراض نیروهای ملـی ارمنسـتان بـه نخسـت

اجـان از سـوی شـمال و جنـوب و دارد که در صورت پیشروی آذرب بس، وی اظهار می آتش
هزار نفر از نیروهـای ارتـش ارمنسـتان بـه  ٢٥باغ، جان  محاصره کامل منطقه کوهستانی قره

توانسـت در  هزار نیروی نظـامی ارمنسـتان می ٢٥این است که چگونه  سؤالافتاد.  خطر می
شـد کـه  یاین منطقه مستقر بوده باشد؟ این یک مساله شبهه انگیز است. زیرا به درسـتی نم

هزار نفر نیرو مستقر بوده باشد، زیرا منطقـه متصـل بـه  ٢٥فقط در همین منطقه به استعداد 
ارمنستان بود و نیازی به استقرار این تعداد نیرو نبوده است زیرا منطقه، از شرق با آذربایجان 

در بس درسـت در زمـانی کـه  روبرو بود و نه از غرب. نکته دیگر موافقت آذربایجان با آتش
توانسـت بـرای همیشـه ارتـش ارمنسـتان را شکسـت داده و ضـمن  حال پیشروی بوده و می

باغ کوهسـتانی را  باغ توسط ارمنستان را آزاد کند و قره بازپسگیری مناطق اشغالی پیرامون قره
جمهور روسیه امضـا  بس و آنهم از سوی فدراسیون روسیه و شخص رئیس در بر بگیرد، آتش



یآ
ده
ن

 
هش
ژو
پ

 ی
ره
ن ق
حرا

ب
 

وقع
و م

اغ 
ب

ی
 ت

وس
ر

  هی
 

 

 37  

بس بوده است، چرا روسیه  روه مینسک از سوی شورای امنیت ناظر آتششود، در حالی که گ
شود که روسیه خود را  واقعه معلوم می خود به تنهایی وارد این ابتکار عمل شده است؟ از این

 بـرای قفقاز در پایی جای همیشه داند که باید دادند و حق خود می قدرت بالمنازع قفقاز می
 دهـد می نشان اند، در منطقه مستقر شده روسیه از که انانیصلحب بویژه. باشد داشته خودش

بس سـخن  مدتها پیش، هنگامی که درباره آتش. است بوده روسیه فشار تحت آذربایجان که
 ٢٠٠٠. باشند اسکاندیناوی بیطرف کشورهای از صلحبانان شد که شد، پیشنهاد می گفته می

گـذار  تأثیراندازه یـک پایگـاه نظـامی  نیروی نظامی روسی پاسدار صلح با تمام تجهیزات به
 .باغ قره در »ارمنی لشگر« یک یعنی این خواهد بود،
از زمـان تصـدی وزارت خارجـه  .اسـت ارمنسـتان طرفـدار افراطی ارمنی یک الوروف

تاکنون (پیش از آن وی نماینده دائم روسیه در سازمان ملـل  ٢٠٠٤روسیه توسط او، از سال 
باغ و مناطق پیرامونی  تحول چشمگیری در منطقه رخ نداد و قره سال هیچ ١٦بود)، به مدت 

درصد مساحت آذربایجان) همچنان در اشغال ارمنسـتان  ٢٠(حدود  آن از خاک آذربایجان
 به ارتـش آذربایجـان از سوی ترکیه برای کمک سوری های تروریست ورود باقی ماند. اعالم

 کـه ورود طـور همـان ١کنـد. می توجیه را همناقش به روسیه ورود که بود الورف خبری توطئه
 هـدف و کردنـد اعالم سوریه صحنه در چچنی جنگجویان بهانه حضور به سوریه به روسیه
 مطـرح را شـمالی قفقـاز به حمله احتمال و ها چچن قدرتیابی از جلوگیری را حضور اصلی

گـاه دریـایی کردند. در حالی که روسیه در سوریه به دنبال تثبیـت نظـام حـاکم و حفـظ پای
طرطوس در شرق مدیترانه در قلمرو سوریه بود که تنها پایگاه دریایی روسیه در ماورای بحار 

  در شرایط کنونی بوده است که تنها پایگاه باقی مانده از دوره شوروی بوده است. 
کنـد، از  فدراسیون روسیه امنیت خود را در چارچوب قلمرو اتحاد شـوروی تعریـف می

سازمان کشورهای مستقل مشترک المنـافع (سیاسـی ـ اقتصـادی)، اتحادیـه  تأسیساین رو 
و ای  هـای منطقـه اقتصادی اوراسیا، پیمان امنیت دسته جمعی، پیمـان شـانگهای (همکاری

امنیتی همراه با چین)، به نوعی با هدف همکاری همه جانبه با کشورهای آسـیای مرکـزی و 
وروی است، با این تفاوت که عدم همکاری قفقاز، هم چون چارچوب ساختارهای اتحاد ش

های شوروی سابق هم چون آذربایجان، گرجستان و اوکراین موجب بروز  برخی از جمهوری
 یی شده است. ها بحران
 

                                                                                                                                         
  رابر ارمنستان نیازی به نیروهای کمکی خارجی نداشته است. . آذربایجان با جمعیتی بیش از سه ب١
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  کند باغ کوهستانی دوران جدیدي از جنگ را آغاز می درگیري قره
منســتان و ، حســگرها و تســلیحات دوربــرد درگیــری میــان ار هواپیماهــای بــدون سرنشــین

ارمنسـتان و آذربایجـان،  آذربایجان امکاناتی برای وضـوح بیشـتر صـحنه نبـرد داده اسـت.
اند. آنها یـک جنـگ  دشمنان سنتی، در دهه گذشته نیروهای مسلح خود را بنیانگذاری کرده

ها هزار نفر کشته و صدها هزار نفـر  پشت سر گذاشتند که در آن ده ١٩٩٤خونین را در سال 
رف آواره شدند. ارتش آذربایجان سقوط کرد و ارمنستان مناطق مختلفی را تحت از هر دو ط

فضولی و جبرائیل در جنوب، هم مرز با ایران. الهام  کنترل خود گرفت، از جمله مناطق مهم
 خواستار بازگشت این مناطق بـه آذربایجـان بـوده  علی یف رئیس

ً
جمهور آذربایجان صریحا

متحد خـود ترکیـه یـک پیمـان دفـاعی و کمـک متقابـل دارد. است. این کشور با همسایه و 
در اواخر جوالی و اوایل ماه اوت برگزار شد، به گفته آذربایجان، ای  گسترده تمرینات مشترک

دیدند.  سرباز ترک در آن شرکت کردند و واحدها در کنار یکدیگر آموزش می ١١٠٠٠حدود 
ن سرنشـین مسـلح و توپخانـه دوربـرد در های نیروی هوایی ترکیه، هواپیماهای بدو جنگنده

  کنار نیروهای مسلح آذربایجان مانور انجام دادند. 
هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین یـا (پهپادهـا) در 

های موجود بین آذربایجان و  های نبرد در سراسر جهان در حال افزایش است و درگیری جبهه
ن قاعده مستثنی نیست. تصاویر خودروهای زرهی منهدم شده، بدون در نظـر ارمنستان از ای

های ارمنـی بـه  های غربی را تحت فشار قرار داد، زیرا تانک گرفتن تالش برای استتار، رسانه
سرعت توسط هواپیماهای بدون سرنشین مسلح هدف قرار گرفتند. آذربایجان به طور پیوسته 

است. اسرائیل، صـادرکننده اصـلی هواپیماهـای بـدون  در حال ساخت نیروی پهپادی خود
  کــه  ٢٠١٦هــای بــزرگ قبلــی در ســال  روپ را کــه در درگیریها سرنشــین، مهمــاتی ماننــد

کـرد. ایـن یـک  بکار گرفته شد، برای نیروهای مسـلح آذری تـأمین می» جنگ چهار روزه«
 یک پهپاد 

ً
است. ترکیبـی از  یا خودکشی» کامیکازه«کالس جدید از مهمات است که اساسا

زند، در حالی کـه اپراتـور از راه دور  میدان نبرد دور می بمب و هواپیمای بدون سرنشین، در
رود و  خود در جستجوی اهداف است. پس از یافتن، پهپاد به درون هدف پرواز شیرجه مـی

به دلیل وجـود موتـوری کـه » هارپی«یا » هاروپ«کند.  هم خودش و هم هدف را نابود می
های جدیـد پهپـاد  اما مـدل شود، با خطر هدف قرار گرفتن روبروست، ی آن شنیده میصدا

 توسـط » ـ اوربیتـر ١کـا «و  )Skystrikerاسکای اسـتریاکر («مانند » کامیکازه«
ً
کـه اخیـرا

کنند و تا شـروع  اسرائیل به آذربایجان عرضه شده است، از موتورهای الکتریکی استفاده می
 ساک

ً
 ت هستند.شیرجه حمله، عمال
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ً
را کـه از نظـر عملیـاتی  )Bayraktar TB2» (٢بایراکتار تـی بـی «پهباد  ، آذربایجان اخیرا

موفق است، از ترکیه خریداری کرده و با موفقیت بسیار زیادی از آنها استفاده کرده است. ارزان 
توانند به  یتر هستند، از سنسورهایی برخوردار هستند و م های پیشرفته و کارآمد و دارای دوربین

پایگاه خود باز گردند، به سرعت سوخت گیری کـرده، دوبـاره مسـلح شـده و دوبـاره بـه هـوا 
بازگردند و در میدان جنگ معلق و به دنبال اهداف تازه باشند. هواپیماهای بدون سرنشین یـک 

های آنها، در حال فیلمبرداری از انهـدام هـدف در یـک ویـدیوی  اثر مهم دیگر دارند. دوربین
ها  دهد تا بر روایت تبلیغاتی تسلط یابـد. رسـانه ، به یک کشور اجازه می واضح و با کیفیت باال

  اند.  از تصاویری از زره پوش و توپخانه نابود شده ارمنی اشباع شده
هـای  علی رغم تلفات آذربایجان، در بیشتر مـوارد، نیروهـای مسـلح ارمنسـتان دوربین

خـود را نداشـتند. ایـن تصـاویر بـا ارائـه تصـویری از  آموزش دیده بر روی هدف مورد نظر
 پیروزی 

ً
 .اند شده کامل آذربایجان، باعث افزایش موفقیت آذربایجان در میدان جنگ تقریبا

  هاي جنگ  ها به جبهه حسگرها: چشم
فقط استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نیست که بسیار تعیین کننده بـوده اسـت. فضـای 

حال پر شدن از سنسورها است و به همین دلیل ردیابی یک دشمن از دور نبردهای مدرن در 
هواپیماهـای بـدون سرنشـین، مسـلح یـا غیرمسـتقیم، بـه طـور مثمـر  است.تر  بسیار آسان

سکوهای حسـگری هسـتند و اطالعـات حیـاتی مربـوط بـه حرکـت دشـمنان را بـه مراکـز 
سـازی تانـک و  که قادر بـه آشکار ـینی رسانند. اینها همراه با رادار تردیابی زم فرماندهی می

به این معنـی اسـت کـه اکنـون  ـوسایل نقلیه زرهی متحرک یا مخفی، در شب و روز است 
، ها دشوار است. با حرکات، و در نتیجه تاکتیکای  پنهان شدن در میدان جنگ به طور فزاینده

نتایج ویرانگر منجر دور برد و عملیات هوایی شناسایی شده و اغلب به ای  حمالت توپخانه
شود. ترکیه از این موفقیت در شمال سوریه استفاده کـرد و ایـن تمرینـات بـه وضـوح در  می

 ها منتقل شده است تمرینات مشترک اخیر آنها به آذربایجانی
منتشر شـد، یـک  ٢٠٢٠اکتبر  ١در ویدئویی که توسط وزارت دفاع آذربایجان در تاریخ 

کند که نیروهای آذربایجان هنگام جنـگ در  سایتی پرواز می هواپیمای بدون سرنشین بر فراز
  کنند  باغ به توپخانه ارتش ارمنستان حمله می منطقه مورد مناقشه قره

 در  این تاکتیک
ً
ها به همین ترتیب بوده است مؤثر است که بسـیاری از مفسـران صـریحا

شکی نیست که بـرای اند.  مورد ناکارمدی تانک به عنوان یک ابزار مؤثر جنگ صحبت کرده
های رادار و  هـا تغییـر کنـد. مسـدود کـردن الکترونیکـی سـیگنال زنده ماندن، بایـد تاکتیک
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هواپیماهای بدون سرنشین ـ برای مقابله با سنسـورهای دشـمن، کـور کـردن مـؤثر آنهـا ـ و 
واقعیت اساسـی ایـن اسـت کـه  ارسال تانک با پدافند هوایی مناسب، دو تغییر بالقوه است.

در گـرفتن و نگهـداری زمـین در کنـار نیروهـا پذیر  ک هنوز ابزاری بسیار مفید و انعطافتان
سطح صنعتی است. هنوز هم این امـر مـانع از ایـن  است، که مبنای اصلی جنگ زمینی در

هـای آنهـا بـا ریشـه  نشده است که نظامیان بزرگتر تجدیدنظر کنند کـه ناوگـان بـزرگ تانک
شـرکت  توانند در جنـگ آینـده مـؤثر باشـند. دوم چگونه میعملیاتی خود در جنگ جهانی 

های سنگین خود است و  تفنگداران دریایی ایاالت متحده در حال کوچک کردن تعداد تانک
ارتش انگلیس نیز در حال بررسی همان موارد است و نیروهـای بـاهوش تـر، دارای توانـایی 

های آینده نیز  بمانند بلکه در درگیریدهد که نه تنها زنده  بیشتر و خالص محور را ترجیح می
های تهـاجمی  غالب شوند. اولویت برای سنسورها، هواپیماهـای بـدون سرنشـین و سـالح
 کند. دوربرد چیزی است که در نهایت موفقیت در میدان جنگ مدرن را تعیین می

  حمالت دوربرد 
وجـود دارد، امـا  و هوایی دوربردای  قرن است که حمالت توپخانه در حالی که بیش از یک

بـا ترکیـب ابرهـای  آینـد. دقت روزافزون آنها چیزی است که نظامیان اکنـون بـا آن کنـار می
های جدید توانایی طی مسـافت بیشـتر و  حسگرهای اشباع شده از میدان جنگ، این سیستم

دقیقتر را دارند و دیگر نیازی به پوشاندن یک منطقه با کالهک برای تضمین تخریـب هـدف 
  د. آنها اکنون قادرند هدفی را که صدها کیلومتر دورتر است پیدا و نابود کنند.ندارن

ها انجـام  آذربایجان با وجود کاهش درآمد نفت، سرمایه گذاری زیادی در ایـن سیسـتم
  کیلـومتر  ٤٠٠اسـرائیلی کـه بـرد آنهـا تـا  ی»لورا«ی بالستیک ها موشکداده است، خرید 

ها و سـایر  فـوت) اسـت. ایـن سـالح ٣٣متـر (حـدود  ١٠مایل) و دقت آنها  ٢٥٠(حدود 
میلیارد دالری تجهیزات نظامی و امنیتی بود  ٥های تهاجمی دوربرد، بخشی از معامله  سالح

بین دو کشور امضا شد. آذربایجان شریک استراتژیک اسرائیل محسـوب  ٢٠١٦که در سال 
 شود،  می

ً
کنـد. بـا داشـتن متحـدانی  یدرصد از نفت خود را از این کشور تأمین م ٤٠ تقریبا

مانند اسرائیل، ترکیه و تا حدودی روسیه، آذربایجان برای تسویه حساب با همسایه و رقیـب 
های مدرن نداشته اسـت. روسـیه در موقعیـت  تلخ خود ارمنستان، مشکلی در خرید سالح

ر دو ناخوشایندی قرار دارد، زیرا اگر چه در ارمنسـتان حضـور دارد، امـا اسـلحه را بـرای هـ
کشور، هر دو جمهوری شوروی سابق تأمین کرده است. ارتش بزرگتر آذربایجان کـه اکنـون 

ها قرار گرفته است، بـه آن  بشدت مسلح و تحت آموزش ترکیه در استفاده مؤثر از این سامانه
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خواهد با استفاده از آن پیروزی را در میدان نبـرد تـأمین کنـد و از  داده است که میای  حاشیه
ت مناطق اشغالی خود استفاده کند. آموزش جنگی مهم است، زیرا هم آمیختگی این بازگش

های دوربرد  دوزند، در کل فضای جنگ، سالح حسگرهایی که به آنها چشم می -ها  سیستم
برای دستیابی جدی به آنها پس از شناسایی اهداف و هواپیماهای بدون سرنشین برای انجام 

 هر دو هدف و 
ً
به نیروهـای مسـلح آذربایجـان در ایـن  –بردن بالفاصله اهداف  از بین تقریبا

  )Gatopoulos, 2020اند. ( درگیری وضوح بیشتری داده
  ٢٠٢٠دسامبر  ٨هایی برای آینده حمله و دفاع  باغ: درس جنگ هوایی و موشکی در قره

ل بـاغ شـام درگیری ارمنستان و آذربایجان بر سـر منطقـه مـورد مناقشـه قره حمله و دفاع
استفاده سنگین از موشک، هواپیماهای بدون سرنشین و توپ موشکی بـود. نبردهـا، کـه در 

بس میانجیگری مسکو به نتیجه رسید که  نوامبر از طریق آتش ١٠اواخر سپتامبر آغاز شد، در 
نیروی حافظ صلح روسی و امتیازات قابـل توجـه ارمنسـتان  ٢٠٠٠منجر به استقرار حدود 
یروز آشکار نظامی بود، هر دو روسیه و ترکیـه نیـز از نتـایج جنـگ بـه شد. آذربایجان یک پ

متنوع از میراث و سکوهای دفاع و ای  روزه مجموعه ٤٤لحاظ سیاسی بهره مند شدند. جنگ 
ی بالسـتیک بـا ها موشـکدفاع هوایی و موشـکی پیشـرفته را در خـود جـای داده اسـت. از 

قدیمی اسکاد و توچکا دوره شوروی گرفته ی ها موشکشد، از  های مختلف استفاده بردهای
سـاخت اسـرائیل.  »لـورا«تهاجمی بـرد بلنـد  یها موشکو تر  تا اسکندر جدیدتر و پیشرفته

های روسی، ترکی، اسـرائیلی و بـومی هـر دو مأموریـت  هواپیماهای بدون سرنشین از طرح
ی انجـام دادنـد. هـای ضـربت شناسایی را برای پشـتیبانی از اسـتفاده از توپخانـه و مأموریت

و حمـالت دیگـر، قـادر بـه نـابودی حمالت هوایی با هواپیماهـای بـدون سرنشـین (پهپـاد) 
بـود. درگیـری  S-300 و پدافند هوایی پیشرفته T-72های  واحدهای سنگین زمینی از جمله تانک

هـای  های مختلف، اطالعات و بینش مهمی در مورد چگـونگی بـه کـارگیری جنگ با این سالح
  کند. ، هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه فراهم میها ز طیف رو به رشد موشکمدرن ا

 بـوده زیـاد قـومی آذربایجـانی و ارمنـی مسلح نیروهای بین باغ قره ٢٠٢٠ جنگ تلفات
  و صدها رسمی طور به، است

ً
 ایـن با )www.aljazeera.comاست. ( مورد هزاران احتماال

 و تلفـات مـورد در و گیرنـد مـی نادیـده را خـود اتتلفـ تعـداد طـرفین کـه شد اشاره،  حال
 تـوان نمـی حاضر حال در که معتقدند نظامی تحلیلگران. کنند می اغراق دشمنهای  زخمی
 والدیمیـر گفتـه ) بـهRetrieved, 2020( .داد انجـام طرفین جنگی تلفات از دقیقی ارزیابی
 از )Jamnews, 13/11/2020( شدند، کشته نفر ٤٠٠٠ از بیش،  روسیه جمهور رئیس،  پوتین
  )Retrieved,13/11/ 2020(.نفر ٢٠٠٠ از بیش طرف هر

http://www.aljazeera.com
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 منـاطق. اسـت نفـر ١٤٠ حـداقل طـرف دو هـر در شـده گـزارش غیرنظامی تلفات کل تعداد
،  اسـتپاناکرت و بـاردا،  گانجـا ویژه به،  اند  گرفته قرار حمله مورد،  بزرگ شهرهای جمله از،  غیرنظامی
 از ارمنـی طرف )BBC News, 5/10/2020است. ( شده تخریب ها خانه وها  مانساخت از بسیاری
 تلفـات شایع سن )Al Jazeera, 14 Nov.2020( .داد خبر جنگ طول در سرباز ٢٣١٧ شدن کشته
  ارمنی

ً
  )www.aljazeera.com( .است شده زده تخمین سال ٢٠ تقریبا

 رئـیس، مارتیکیـان آراکـل سرلشـکر که دادند گزارش آذربایجانی منابع،  سپتامبر ٢٨ در
 تا. شد کشته تماس خط در انفجار اثر در،  ارمنستان مسلح نیروهای کل ستاد اطالعات اداره
 یـا کشته ارمنی نیروهای از نفر ٧٠٠ از بیش که کردند ادعا آذربایجانی مقامات سپتامبر ٣٠

  )mod.gov.az. 30 Sep. 2020(.اند شده زخمی
 گـور: دادنـد خبـر ارتـش در ورزشـکار چنـدین شـدن کشـته زا همچنـین ارمنـی منابع
 آلبـرت،  ),Sport.news.am, 19 Oct. 2020( ارمنستان جودو جوانان تیم عضو،  سرکیسیان
،  روتیـانها تاتول )Sport.news.am, 19 Oct.2020(،  اروپـا بـرداری وزنـه قهرمان،  دادویان
،  سـاریان اریـک ),Sport.news.am, 19 Oct. 2020وزنـه بـرداری ( در ارمنسـتان قهرمان
   -FC Alashkert سـابق بـازیکن،  دشـتویان لیپاریـت و،  ایـروان FC Lokomotiv بـازیکن

) British Broadcasting Corporation, 29 Sep. 2020(  
نکـرد.  اعـالم را خـود نظـامی تلفـات تعـداد آذربایجـان دولـت،  هـا درگیری جریان در

)Artsakh forces use tactical trick…, 5 Oct. 2020( آذربایجـان کـه بود بار اولین این 
 بـاغ قره جنـگ طـول در کـه حـالی در،  دهـد نمـی ارائـه جنگـی تلفـات مورد در اطالعاتی

 ایــن آذربایجــان ارتــش،  ٢٠١٦ آوریــلهــای  درگیری و ١٩٩٤-١٩٩٢ ســال در کوهســتانی
 در )JAMnews, 3 Oct. 2020, Retrieved 18 Oct. 2020( .داد گـزارش را اطالعـات

 ٢٠٠ مورد در ارمنستان دفاع وزارت ادعای آذربایجان جمهوری دفاع وزارت،  اکتبر ٦ تاریخ
 را آذربایجـانی واحد یک ادعایی کستش از پس )Caucasian Knot, 6 Oct. 2020کشته (

ــذیب ــرد تک ــس )Kiselyova, 10 November 2020; 2020( .ک ــان از پ ــگ پای ،  جن
 جریـان در کـه »شـهید« ١٥٠٠های  خانواده برای که داشت اظهار آذربایجان جمهور رئیس

 )ru.armeniasputnik.amشود. ( می تأمین مسکن،  اند شده کشته درگیری
 را آزربایجـانی نظـامی ١١١١ رتبـه و نام رکوردز باغ قره ارمنستان ایتس وب،  اکتبر ٢٨ از
 سـرباز ٧٦٣٠ کـه کـرد ادعـا ارمنی طرف،  نوامبر ٨ تا. شدند کشته آنها گفته به که داد ارائه

   )Armenpress, 12 Oct. 2020. (اند شده کشته سوریه مزدوران و آذربایجانی
 خـدمت ارتـش در کـه ورزشـکارانی فـوت از ارمنـی طرف مشابه نیز آذربایجانی منابع

http://www.aljazeera.com
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دوومیــدانی  در آذربایجــان قهرمــان بــار ســه، عــارف قــوبی یــف: انــد داده خبــر کننــد مــی
)Azerbaycan24. 5 October 2020, Retrieved 21 October 2020( ، مختــار و 

 ٢٢ در )Azerbaycan24. 23 Oct. 2020انـدام. ( پـرورش در آذربایجان هرمانق،  قاسملی
 ٢٠١٦ سـالهـای  درگیری جانباز و آذربایجان ملی قهرمان،  حمیدوف شکور سرهنگ،  اکتبر
  ١.شد کشته
،  اکتبـر ٢٧ در ٢.شد گزارش،  سلنتسف دیمیتری،  روسی قومیت یک مرگ،  اکتبر ٢٥ در
 از زخمـی سـربازان بردن هنگام که رزمی پزشک یک،  شد رشگزا زن نظامی مصدوم اولین
  )Baku Post, 27 October 2020(.داد دست از را خود جان جنگ میدان

جنگنده یا مزدور سوری که  ٢٥٠مزدوران سوری دیده بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 
 )Syrian Observatory for Human Rights, 6 Nov. 2020 .(جنگند خبـر داد برای آذربایجان می

در میان کشته شدگان یک فرمانده باسابقه لشکر الحمزه مورد حمایت ترکیـه قـرار داشـت کـه 
 .سیف بالود خبر از مرگ وی داد

 بـاران گلولـه توسـط مـارتونی استان در غیرنظامی دو،  سپتامبر ٢٧ در،  ارمنی ابعمن طبق
  )PanArmenian.Net( ،شدند کشته آذربایجان

ً
 زخمـی اسـتپاناکرت در نفـر دوازده تقریبـا

 ایـن آذربایجـان دفـاع وزارت )Archived from theoriginal on 2020-09-29 (؛شـدند
 غیرنظـامی دو شـدن کشـته از ارمنسـتانهای  رسـانه،  اکتبـر ١٠ در. کـرد تکـذیب را ادعاها

 نفـوذ توسط قتل این،  ارمنستان طبق،  دادند خبر معلولیت با پسرش و مادر یک،  دروتها در
) Azerbaijani subversive group …, 10 oct. 2020( .شد می انجام آذربایجان کنندگان

 .اند شده کشته جنگ در ارمنی غیرنظامی ٥٤ که دادند گزارش ارمنستان مقامات،  نوامبر ٤ تا
)at Least 46 civilians dead…, 4 Nov (اسـتپاناکرت شـهر در پزشک یک،  حال این با 

  ٣.اند شده کشته جنگ در ارمنی غیرنظامی ٤٠٠ تا ٣٠٠ تاکنون اکتبر ٢٥ از که داد گزارش
 هـا  درگیری کـه داشـتند اظهـار همچنـین رمنیا منابع

ً
 بـاغ قره جمعیـت از نیمـی تقریبـا

  یا کوهستانی
ً
 شـش )BBC News, 2020-10-10(.اسـت کرده آواره را نفر ٧٠،٠٠٠ تقریبا

های  تیم )www.aljazeera.com, Retrieved 2020-10-15اند. ( شده زخمی نگار روزنامه
 .گرفت قرار گنجه در موشکی هحمل مورد اکتبر ١٧ در که محلی در نجات

 را غیرنظـامی سـاختارهای دارای و پرجمعیت مناطق ارمنستان ارتش،  آذربایجانی منابع طبق
                                                                                                                                         
1.  Ethnic Russian soldier dies in the battle to liberate Azerbaijani lands from Armenian occupation 
2. Ibid. 
3. Attack Drones Dominating Tanks as Armenia-Azerbaijan Conflict Showcases the Future of War 

http://www.aljazeera.com
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 بالسـتیک موشـکی حمالت در] ٤١[ )APA.az., 28 September 2020(.است داده قرار هدف
 آذربایجـان کـل دادسـتانی،  نـوامبر ٣ تـاریخ در. شدند کشته نفر ٢٤ حداقل مجموع در گنجا به

 و کشـته آذربایجـانی غیرنظـامی ٩٣ مجمـوع در،  سـپتامبر ٢٧ در جنگ آغاز از که داشت اظهار
 موشـکی حمالت بدنبال،  اکتبر ٢٨ در )Lmahamad, 9 Nov. 2020( .شدند زخمی نفر ٤٠٧
 کشـته ٩١ به آذربایجانی غیرنظامیان تعداد،  شد غیرنظامی ٢٦ حدود شدن کشته به منجر که باردا

   )AzerNews.az, 2020-10-28( .رسید زخمی ٣٢٢ با و

  از دست رفتن تجهیرات
 مارتونی شهر درها  درگیری دهنده گزارش که لوموند از فرانسوی نگار روزنامه دو،  اکتبر اول در

 یـک )The Guardian, 1 Oct.2020(. شـدند زخمـی آذربایجـان سوزی آتش اثر در،  بودند
 بـه آذربایجـان حملـه اثر در،  دهند می گزارش شوش در که روسی نگار روزنامه سه،  بعد هفته

 سـاله ١٣ شـهروند،  مایـاکوف آرتـور )ArmenPress, 8 Oct. 2020(.شـدند زخمـی شـدت
 اکتبــر ١٧ در گنجــا بــه بالســتیک یها موشــک حمــالت در وارده هــای زخــم اثــر در،  روســیه

 ) Turan, 24 October 2020( .درگذشت
 ١٠٠ حداکثر انهدام از آذربایجان دفاع وزارت،  اکتبر ١٧ تا تامبرسپ ٢٧ در جنگ آغاز از
 موشـکیهای  سیسـتم،  تـوپ قبضـه ١٠٠ حـداکثر،  ارمنـی زرهی خودروهای دیگر و تانک
 ١١،  هـوایی دفاع وسایل. داد خبر مورد ٦٠ تا،  خودرو دستگاه ١٥٠ تا،  انداز خمپاره و پرتاب
موشـکی  سیستم یک و مهمات انبار هشت ، اندهیفرمـ  مشاهده و فرماندهیـ  کنترل پست
 انـداز موشـک انهـدام از جداگانـه طور به آذربایجان سپتامبر ٢٩ تاریخ در] ٤٨[ ٣٠٠ اس

BM-٢٧ Uragan داد.( خبرNews.az., 29 Sep. 2020(  
 زیـان آذربایجـان اقتصـادی اصـالحات ارتباطـات و تحلیـل و تجزیه مرکز،  اکتبر ٢ در

  )apa.az., 2 Oct. 2020زد. ( تخمین دالر میلیارد ١٫٢ را ارمنستان
ارمنسـتانی تـی  تانک ١٣ زمان آن تا گذشته روز از که داد گزارش آذربایجان اکتبر ٩ تاریخ در

 ٢S٣ خودران اسلحه قبضه دو،  Grad ٢١-BM ٢١پرتابگر گراد بی ام  چهار،  IFV فروند ، دو ٧٢
کاتسیا   )Trend News Agency, 11 Oct. 2020(شد.  منهدم داریرا سیستم دو و ٣٠دی  هویتزر سه،  آ
و دی  ٢٠هویتزر دی  شش، ٧٢تی  تانک پنج انهدام از آذربایجانهای  رسانه اکتبر ١١ در

 هـویتزر فرونـد پـنج،  ٢١بـی ام  سه گراد،  دیگر هنقلی وسیله ١١،  مهمات با کامیون پنج،  ٣٠
 شـد گزارش روز همان در. دادند سیستم دفاع هوایی خبر هشت و ١اس  ٢خودران گوزدیکا 

 Nebo-M رادار ایسـتگاه یک MAM-L موشک شلیک با ٢تی بی  آذربایجانی پهپاد یک که
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   )Global Defense Corp, 11 Oct. 2020کرد. ( منهدم ارمنستان را
انداز گراد بی ام  راکت سه، ٧٢نی  تانک پنج انهدام از آذربایجانهای  رسانه اکتبر ١٤ در

هوایی کا  یک توپ دفاع، ٢-بی ام پی خودروی یک،  Osa ٩K٣٣ موشکی سامانه ، یک ٢١
 Trend Newsدادنــد. ( خــودور نظــامی خبــر چنــدین و ٣٠-دی هــویتزر دو،  ١٩ -اس

Agency, 14 Oct. 2020( فرونـد سـه کـه کـرد ادعـا آذربایجان دفاع وزارت روز همان در 
 مینگه چائور و گنجه که است گرفته هدف را R- Elbrus ١٧تاکتیکی بالستیک موشک پرتاب

  )Ministry of Defense of Azerbaijan, 14 Oct. 2020بودند. ( داده قرار هدف را
  ،  -Su ٢٥ســـوخو هواپیمـــای یـــک کـــه کـــرد ادعـــا اکتبـــر ١٧ در آذربایجـــان

)Ministry of Defense of Azerbaijan, 17 Oct. 2020( ٧٢-تــی  تانــک هفــت  ،  
)Trend, 17 Oct. 2020( ٣٠٠-موشـکی اس  سـامانه یـک )Ministry of Defense of 

Azerbaijan, 17 Oct. 2020دو] ٥٩[ ،١٢٥-موشکی اس  سیستم ک) ی BM کرد منهدم  -
 بـا و یـک کـامیون ١٠،  ٢٠-دی و ٣٠-دی  هـویتزر دسـتگاه هشـت،  گـراد انداز راکت ٢١

 )Trend, 17 Oct. 2020خـودروی نظـامی ارمنسـتان را منهـدم کـرده اسـت.( ٧ و مهمات
 به و )Su- )News.az, 18 Oct. 2020 ٢٥ سوخو هواپیمای انهدام از اکتبر ١٨ در آذربایجان

   .داد خبـر MAM-L دقیـق موشکی حمله با کا ام ٢تور ام  موشکی سامانه سه جداگانه طور
)Global Deffense Corp, 10 Oct. 2020(  

 -BM ٢١پرتـابگر دو،  ٧٢ تانـک تـی دو انهـدام از آذربایجـان دفاع وزارت،  اکتبر ١٩ در
Grad  ،خبر خودروی نظامی ١١ و ٢٠-دی زرهویت دستگاه یک،  ٣٠-دی هویتزر فروند یک 
 )Ministry of Defense of Azerbaijan, 19 Oct. 2020داد. (
 دقیـق لیستی آذربایجان جمهور رئیس اف علی الهام،  اکتبر ٢٠ در،  آذربایجان گزارش به

 شـده منهدم تجهیزات این. کرد منتشر ارمنستان غنیمت گرفته شده و شده نابود تجهیزات از
 یـک،  Tor واحـد سـه،  سرنشـین بـدون هواپیمای شش،  IFV فروند ٥٠،  تانک ٢٤١ شامل
 چهل واحد حدود،  BM- Grad ٢١واحد ٧٠،  -S ٣٠٠موشکی سامانه چهار،  -١TOS واحد

9K33 Osa ، 2واحد ٥K12 Kub  ،2و واحد ٥K11 Krug ٢٧ب.ام. اوراگـان واحد دو،  بود ،
 و خمپـاره ٥٨،  تفنـگ ١٩٨،  تانـک ضـد سـالح ٥٣،  خـودران توپخانـه واحد ١٧،  کامیون ١٩٨

  ، IFV فرونــد ٢٤،  تانــک ٣٩ شــامل شــده دســتگیر غنــائم .الکترونیکــی جنــگ واحــد هشــت
 علیه بر غنیمت گرفته شده های تانک .بود باری نقلیه وسیله ١٠٢ و انداز نارنجک ٢٥،  پارهخم ١٢

) Trend News Agency, 2020(انـد.  گرفتـه قـرار مجـدد اسـتفاده مـورد ارمنـی نیروهای خود
 پدافنـد نیروهـای توسط ارمنستان سرنشین بدون هواپیمای سه اکتبر ٢١ در که است شده گزارش
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 وزارت گفتـه به )Ministry of Defense of Azerbaijan, 2020( .شد منهدم جانآذربای هوایی
  . شد منهدم دیگر ارمنی -Su ٢٥فروند دو،  اکتبر ٢٩ در،  آذربایجان دفاع

  گیري بندي و نتیجه جمع
فوریه بـه  ١٠باغ در  این بحران با پیروزی آذربایجان و بازپسگیری اراضی اشغالی پیرامون قره

ه گیر و قابل پذیرش هر دو طرف با ابتکار روسیه به آرامشی نسبی رسیده است. بسی هم آتش
  تواند در موارد زیر خالصه کرد: نکات مهم این رویداد را می

این رویداد نشان دهنده پیروزی تکنولوژی در بکار گیری پهبادهـای ترکیه(بـه  .نقش پهبادها:١
های اسرائیلی  ور محرکه کانادایی) و پهباد) ساخت ترکیه با موتBayrakdar» (بایراکدار«نام 

های آذربایجان و بطور کلی نیروی هوایی علیه نیروی زمینی بوده است.  و بکارگیری جنگنده
این نخستین بار است که ترکیه بطـور علنـی در حمایـت تسـلیحاتی، فرمانـدهی و هـدایت 

(آذربایجان) علیـه  ٢١عملیات شرکت داشته است. جنگ آذربایجان با ارمنستان جنگ قرن 
(ارمنستان) بـود و نشـان داد کـه صـحنه عملیـاتی جنگهـا بـا تغییـر ادوات و ٢٠جنگ قرن 

  امکانات و تجهیزات مدرن تغییر خواهد کرد.
در این رویداد پس از سی سال حمایت علنی روسیه از ارمنستان به  . حمایت روسیه از آذربایجان:٢

وجود انتظار ارمنستان، نه تنها کمکی به ارمنسـتان  عنوان متحد استراتژیک خود در منطقه با
ارائه نداد، بلکه از ترکیه و از آذربایجان دفاع کرده اسـت و شـاید همـان گونـه کـه مخالفـان 

کنند، حمایت خود را از او به سبب گرایش به غـرب  وزیر ارمنستان ادعا می پاشینیان نخست
وسـیه نسـبت بـه آذربایجـان و ارمنسـتان تر اینکه تغییر موضـع ر قطع کرده است. نکته مهم
روسـیه در روزهـای پایـانی نبـرد و اعـالم  جمهـور رئیس، پوتین آشکار بوده است. والدیمیر

بس اظهار داشته است که روسیه همچنان از ارمنستان متحد خود بر اساس مفاد پیمـان  آتش
تان در صـورت امنیت دسته جمعی که ارمنستان عضو آن است، از کمکهای نظامی به ارمنس

تجاوز نظامی بیگانه به مرزهای رسمی آن، وارد اقدام نظامی خواهد شد، ولـی در جریانـات 
اخیر آذربایجان به مرزهای رسمی ارمنستان تجاوز نکرده اسـت و عملیـات نظـامی را علیـه 

 حقـوق ارمنستان در داخل خاک خود انجام داده است. پوتین اعـالم کـرده اسـت کـه طبـق
  پیمـان سـازمان و اسـت بـوده آذربایجـان از ناپذیر جدایی بخشی همیشه باغ رهق، الملل بین

قلمـرو  مـورد بـه آذربایجان در هـیچ زیرا کند مداخله امر این در توانست نمی جمعی امنیت
 .تجاوز نکرده است که موجب عکس العمل روسیه باشد ارمنستان

 چـه خـوب« داشـت کـه: آذربایجـان اظهـار از حمایـت ترکیـه سؤالپوتین در پاسخ به 
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 آذربایجـان. است شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی ژئوپلیتیکی نتایج اینها؟ بگویم توانم می
، ارمنسـتان حتی، کس هیچ، ثانیا. دارد را متحد یک انتخاب حق و است مستقل کشور یک

 را منـاطقی آذربایجان، الملل بین حقوق دیدگاه از. شناسد نمی رسمیت به را باغ قره استقالل
 ترکیه کردن متهم. است گرفته پس، داند می آذربایجان خاک را آنها المللی بین جامعه کل که
  .»است دشوار المللی بین قوانین نقض به

بس اعالم شده در  نکته دیگر اینکه آتش . نقش کم رنگ ایاالت متحده و فرانسه به عنوان روسای گروه مینسک:٣
یاست ایاالت متحده، فرانسه و روسیه بـوده اسـت و و نظارت گروه مینسک به ر ١٩٩٤سال 

 رأدر این رویداد روسیه خود 
ً
وارد عمل شده و بدون اطـالع ایـاالت متحـده و فرانسـه در  سا

بس به امضـای طـرفین و بـا میـانجیگری خـود  بس کرده و موافقتنامه آتش منطقه اعالم آتش
المللی باشـد، زیـرا کـه هـر نـوع  تواند بین رسانده است. اگرچه از نظر حقوقی این سند نمی

معاهده صلح بین طرفین درگیر در جنگ باید از سوی شورای امنیـت سـازمان ملـل باشـد. 
فرانسه به سبب درگیری در مسائل داخلی و ایاالت متحده به سبب بحران انتخابات ریاسـت 

خالفـت نخواستند و نتوانستند در ایـن امـر م ١٩جمهوری و هر دو درگیر در پاندمی کووید 
  خود را در زمان امضای قرار داد اعالم کنند. 

در زمان برگزاری المپیک پکن، روسیه اشغال نظامی  ٢٠٠٨نظیر چنین موضوع در سال 
اوستیای جنوبی و آبخازیا را انجام داد که در ایـاالت متحـده و روسـیه بـه سـبب انتخابـات 

در گیـر بودنـد. در مسـاله  ریاست جمهوری و بحران مالی جهانی، ایاالت متحـده و اروپـا
جزیره کریمه نیز روسیه خودسرانه و خـارج از چـارچوب شـورای امنیـت  اشغال نظامی شبه

  سازمان ملل عمل کرده و با نقض حاکمیت اوکراین کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد.
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  منابع و مآخذ 
ی بهرام امیراحمدیان بـا وگو گفت ،باغ؛ فرصتی مناسب برای نمایش توان باالی مهندسی ایران مک به بازسازی قرهک -

   ١٣٩٩دی  ٤سایت میزان، 
- Alex Gatopoulos,The Nagorno-Karabakh conflict is ushering in a new age of warfare, 11 

Oct 2020. Available at: https://www.aljazeera.com/features/ ٢٠٢٠/١٠/١١ /nagorno-karabakh-

conflict-ushering-in-new-age-of-farfare  
- Anyone who doesn't regret the passing of the Soviet Union has no heart. Anyone who wants 

it restored has no brains. Vladimir Putin .Read more at: https://www.brainyquote.com/ 

quotes/vladimir_putin_131453 

- Russia’s Design in The Black Sea: Extending the Buffer Zone, June 28, 2017. https:// 

www.csis.org/ analysis/russias-design-black-sea-extending-buffer-zone 
- The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and 

Defense, December 8, 2020. Available at: https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-

war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense  

در باره تلفات و خسارات وارد شده در جنگ، ترجمه از مقاله انگلیسی منتشر شـده در ویکیپـدیای انگلیسـی اسـت، 
  است: منابع زیر مربوط به این مقاله

- "New list of Armenian Armed Forces' destroyed equipment revealed". Trend. 17 October 

2020. Retrieved 18 October 2020 
- Ethnic Russian soldier dies in the battle to liberate Azerbaijani lands from Armenian 

occupation 
- "A large number of forces and equipment of Armenian army destroyed - LIST". Trend 

News Agency. 11 October 2020. Retrieved 18 October 2020. 
- "Armenia–Azerbaijan conflict: Casualties mount in Nagorno-Karabakh battle". British 

Broadcasting Corporation. 29 September 2020. Archived from the original on 5 October 

2020. Retrieved 11 October 2020 
- "Armenian Tor-M2KM surface-to-air missile systems were destroyed: Azerbaijani Defense 

Ministry". Global Deffense Corp. 18 October 2020. Retrieved 18 October 2020 
- "Artsakh forces use tactical trick, forcing the enemy to flee, leaving 200 dead". 5 October 

2020. 
- "Artsakh's Defense Army publishes another list of casualties". Armenpress. 12 October 

2020. Retrieved 12 October 2020. 
- "At least 46 civilians dead, 144 wounded in Artsakh since Azeri attacks began". 4 

November 2020. Retrieved 4 November 2020. 
- "Azerbaijan says Armenian's Uragan multiple launch rocket system destroyed". News.az. 29 

September 2020. Retrieved 18 October 2020. 
- "Azerbaijan's military death toll reaches 7,630". armenpress.am. 8 November 2020. 

https://www.aljazeera.com/features/
https://www.brainyquote.com/
http://www.csis.org/
https://www.csis.org/analysis/air-and-missile
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