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  علل، ابعاد و پیامدهاي جنگ 
  باغ چهار روزه قره

  شعیب بهمن
  

  
  

  15/03/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              25/02/1395تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
باغ که بـه جنگـی فراگیـر در     ربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قرهمناقشه بین جمهوري آذ

و رونـدهاي  است ي نخست فروپاشی شوروي مبدل شد، تاکنون الینحل باقی مانده ها سال
بـاغ   مدت حکایت دارند. مناقشه قره مدت و حتی میان موجود از تداوم این مناقشه در کوتاه

به عنوان یکی از  وجود آورده،ه ب ي آذربایجانارمنستان و جمهورچالشی که میان عالوه بر 
سیاست خـارجی   ،مطرح بوده و به همین سببنیز ترین مباحث موجود در منطقه قفقاز  مهم

دور جدیـد   میـان، زیادي به خود وابسته کرده است. در ایـن  اندازه کشورهاي منطقه را تا 
آغاز شد،  1395فروردین  14 که از بامداد روز شنبه باغ قرهي مسلحانه در منطقه ها درگیري

بـر ایـن    کرد.معطوف  ل ماندن آنحو دالیل الین را به این بحران ها توجههمه بار دیگر  یک
به ابعاد و نتایج جنگ  و پرداختن باغ قرهنوشتار حاضر ضمن بررسی تاریخی بحران  ،اساس

اساسـی   و بـه ایـن مسـئله   دهـد   مـی انداز مناقشه را مورد بررسی قـرار   چشم ،چهار روزه
  شود. که چرا این مناقشه حل نمیپردازد  می

  
  واژگان کلیدي 

  گري ، میانجیجنگ چهار روزهباغ، جمهوري آذربایجان، ارمنستان،  مناقشه قره

                                                                                                                                         
 الملل  دکتري علوم سیاسی، پژوهشگر مسائل بین shuaibbahman@gmail.com 
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  مقدمه
اي شد  نشده هاي حل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي موجب پدیدار شدن مناقشه

ـ  هـا  که سال مونیسـتی بـه   و قـدرت متمرکـز حکومـت ک    هـا  واسـطه سیاسـت  ه ب
مناقشـه بـین جمهـوري     ،مبـدل شـده بودنـد. در ایـن میـان      یي خاموشها بحران

ي هـا  باغ کـه بـه جنگـی فراگیـر در سـال      آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره
نخست فروپاشی شوروي مبدل شـد، تـاکنون الینحـل بـاقی مانـده و رونـدهاي       

در ن مدت حکایـت دارنـد.   مدت و حتی میا موجود از تداوم این مناقشه در کوتاه
و چالش سیاست خارجی ارمنسـتان    ترین مسئله باغ بزرگ مناقشه قرهحال حاضر، 

و امـروزه  شـود   قلمـداد مـی  ي پس از اسـتقالل  ها و جمهوري آذربایجان در سال
بـاغ   بـدون شـناخت دقیـق بحـران قـره      ،شناخت سیاست خارجی این دو کشـور 

  پذیر نیست.  امکان
بـه عنـوان   باغ  منستان و جمهوري آذربایجان، مناقشه قرهعالوه بر حساسیت ار

 ،ترین مباحث موجود در منطقه قفقاز مطرح بوده و بـه همـین سـبب    یکی از مهم
 ؛به خود وابسته کـرده اسـت  اندازه زیادي سیاست خارجی کشورهاي منطقه را تا 

ناقشـه  اي مرتبط بـا م  به نحوي که ایران، ترکیه و روسیه به عنوان سه کشور منطقه
ي خاصی را نسبت به جمهوري آذربایجان و ارمنسـتان  ها باغ، همواره سیاست قره

، امریکـا ماننـد  اي  بـازیگران فرامنطقـه  از  ، هـر یـک  اند. از سوي دیگر اتخاذ کرده
به نوعی براي گسترش نفـوذ خـود    رژیم صهیونیستی و فرانسه، عربستان سعودي

  د. ان درگیر شده باغ قرهدر منطقه، در مناقشه 
  

  باغ نگاهی به مناقشه قره
کیلومتر مربع وسعت دارد، از نظر جغرافیایی  4400که  1»باغ ناگورنو ـ قره «منطقه 

و با کشـور ارمنسـتان   گرفته است و مکانی داخل خاك جمهوري آذربایجان قرار 

                                                                                                                                         
1. Nagorno-Karabakh 
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بـاغ کوهسـتانی در قسـمت شـمال آن جـاي       باغ تاریخی که قـره  ندارد. قره يمرز
ارس در جنوب است. رود رود کورا در شمال و میان کوهستانی اي  گرفته، منطقه

 77 ،هزار نفر برآورد شده است کـه از ایـن میـزان    190این منطقه، جمعیت فعلی 
درصـد روس هسـتند. ترکیـب قـومی و      5/0درصد آذري و  5/22درصد ارمنی، 

 اي هادعاهاي تاریخی میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان باعث شـد کـه مناقشـ   
شناخت براي شکل گیرد.  باغ قرهتسلط و حاکمیت بر  بارهطوالنی میان طرفین در

، بررسی روند تاریخی مناقشه تـا زمـان   این منطقهبهتر تحوالت مربوط به مناقشه 
  است.بسیاري برخوردار اهمیت از گیري جنگ چهار روزه  شکل
  

  باغ روند تاریخی مناقشه قره. 1
باغ را به مسئله  از در دو دهه اول قرن بیستم، قرهقفق  تحوالت و رویدادهاي منطقه

اي مهم و داراي ضریب حساسیت باال نزد رهبران اتحاد جماهیر شوروي  و معادله
تبدیل کرد و آنان را مجبور ساخت درباره سرنوشت سیاسی و حقوقی این منطقه 

آخرین تصمیمی که توسط رهبران شـوروي   ،. بر این اساسکنند تصمیماتی اتخاذ
، مربـوط بـه   گرفته شدباغ کوهستانی  موقعیت و ساختار سیاسی منطقه قره بارهدر

باغ یـک ایالـت خودمختـار در ترکیـب      . در آن سال، قرهاست میالدي 1923سال 
هرگـز موجـب    ،این وضـعیت  سیاسی جمهوري آذربایجان شناخته و معرفی شد.
ي ها و تنش ها رگیريبراي د اي هرضایت ارمنیان و آذربایجانیان واقع نشد و مقدم

و آذربایجانیان بودند باغ به ارمنستان  زیرا ارمنیان خواهان الحاق قره؛ بعدي گردید
  . احساس نارضایتی داشتند استانی خودفرمان هاز روند مبدل شدن این منطقه بنیز 

هنگامی که با روي کار آمدن میخائیل گورباچف بـه عنـوان رهبـر     ،از این رو
ي گالسنوست (فضـاي  ها و اجراي سیاست 1985در سال ي اتحاد جماهیر شورو

ي هـا  باز سیاسی) و پروسترویکا (اصالحات اقتصادي)، فضا براي طـرح خواسـته  
ي پراکنده و سپس جنـگ  ها باغ آغاز شد، یک بار دیگر درگیري قره بارهقدیمی در
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ي هـا  میان آذربایجان و ارمنسـتان روي داد. مناقشـه میـان جمهـوري     اي جانبه همه
، خودمختاري ناگورنو 1988ارمنستان و آذربایجان هنگامی شروع شد که در سال 

و به ارمنستان بپیوندد. در شود باغ تصمیم گرفت از آذربایجان شوروي جدا  ـ قره
بیشـتر بـود و    باغ قرهي ساکن در منطقه ها نسبت به آذري ها آن زمان، تعداد ارمنی

  میم به انجام رفراندوم گرفتند.مقامات این خودمختاري تص ،به همین دلیل
  

  1989باغ در سال  موقعیت و وضعیت ترکیب قومی منطقه خودمختار قره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
از نظـر   بـاغ  قـره ان با استقالل جمهوري آذربایجان و ارمنسـتان، منطقـه   مز هم

امـا ایـن امـر باعـث      ؛جغرافیایی و مکانی در داخل خاك آذربایجان قرار گرفـت 
 10به نحوي کـه بـا حمایـت دولـت ارمنسـتان در       ،منستان شداعتراض دولت ار

 ،باغ برگزار شـد کـه طـی آن بیشـتر مـردم      ، رفراندومی در قره1991دسامبر سال 
خواستار کسب استقالل کامل از آذربایجان شدند. این امر به نبرد مسـلحانه میـان   

ی و کشـته، زخمـ  باعـث  انجامید و  1994می  12تا  1988فوریه  20دو کشور از 
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   1آواره شدن گروه زیادي از مردم شد.
، جمهوري اسالمی ایران سران دو کشور 1991با شدت گرفتن جنگ در سال 

میان طـرفین  را بس موقتی  آتشو همین امر، را براي مذاکره به تهران دعوت کرد 
نیروهاي ارمنی بـا اسـتفاده از فرصـت پـیش آمـده،       ،اما در همان ایام ایجاد کرد؛
هایی از خاك جمهوري آذربایجـان را اشـغال    اي را شروع و بخش دهتهاجم گستر

دستیابی براي گو و گفت ،نتیجه ماند. پس از آن ترتیب مذاکرات بیبه این کردند و 
بـا حضـور    1993سپتامبر  23حلی براي پایان بخشیدن به مناقشه از  به صلح و راه

  روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ارمنستان آغاز شد. 
طرفین، میان حل موارد موجود براي شوراي امنیت سازمان ملل  ،عین حالدر 

ي خـود را  ها کرد که اختالف در سه قطعنامه از آذربایجان و ارمنستان درخواست
بازگشـت   ،سازمان ملـل  ،. در واقعکنند در چهارچوب گروه مینسک حل و فصل

امنیت و همکاري اروپـا  ویژه سازمان  به اي هي منطقها را به سازمان باغ قرهصلح به 
گروه موسـوم بـه    ،1992واگذار کرد. سازمان امنیت و همکاري اروپا نیز در سال 

کشـور و بـه    9را بـا عضـویت    2»گروه مینسک سازمان امنیت و همکاري اروپـا «
مـی   12ریاست آمریکا، روسیه و فرانسه تشکیل داد. گـروه مـذکور توانسـت در    

   .)Велиев, 2010ه در بیشکک برقرار کند (بس را بین طرفین مناقش ، آتش1994
بـس، نامشـخص بـاقی مانـدن اراضـی مـورد        نکته قابل توجه در قرارداد آتش

کیلـومتر مربـع از اراضـی     167هـزار و   14 ،بـاغ  قـره زیرا در جنـگ   ،مناقشه بود
آذربایجان شامل شهرهاي کلبجـر، قبـادلی، جبرائیـل، فضـولی، زنگـالن، آغ دام،      

بـس سـال    کنترل ارامنه قرار گرفته بود و در قـرارداد آتـش   الچین و شوشا تحت
، بلکه اراضی متعلق به آذربایجان نیـز تحـت کنتـرل ارمنیـان     باغ قرهنه تنها  1994

محل سکونت نیم میلیون آذربایجانی بود که در آن زمـان   ،باقی ماندند. این مناطق

                                                                                                                                         
ها حـدود   به نحوي که تعداد کشته ،باغ وجود دارد آمارهاي مختلفی در مورد تعداد قربانیان جنگ قره .1

  .است میلیون نفر تخمین زده شده 1هزار تا  800ها حدود  هزار نفر و تعداد آواره 35تا  15
2. The OSCE Minsk-Group 
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ارنـد، امـا آن را   ادعـایی نسـبت بـه ایـن اراضـی ند      ها آواره شدند. اگر چه ارمنی
ایـن امـر باعـث     کننـد و  تلقی می باغ قرهمحدوده حائلی براي حفظ امنیت ساکنان 

لی ئي گذشته، دامنه اختالفات آذربایجان و ارمنستان بـه مسـا  ها شده که طی سال
  کشیده شود. باغ قرهفراتر از منطقه 

  
  تالش براي حل مناقشه .2

دست بـه انجـام    باغ قرهمناقشه  ي گذشته، گروه مینسک براي حلها در طول سال
بـراي  . انـد  هنها موفق نبودآیی زده که تاکنون هیچ یک از ها ه طرحئابتکارات و ارا

ساي گروه مینسک در جریان مالقات وزراي امور خارجه سازمان امنیت ؤمثال، ر
در مـورد برقـراري   را در مادرید، طرح جدیدي  2007و همکاري اروپا در نوامبر 

این طرح که  به وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان ارائه کردند. اغب قرهصلح در 
     کند: می کیدأمعروف شد، بر چند نکته اساسی ت» اصول مادرید«به سند 

   ؛یالملل  بینبانان  . تضمین امنیت و استقرار صلح1
کوهسـتانی از اراضـی اطـراف     بـاغ  قـره . خروج نیروهاي مسلح ارمنستان و 2
  ؛انی با حفظ شرایط ویژه براي کلبجر و الچینکوهست باغ قره

  ؛. بازگشت اهالی اخراج شده3
گیري، تعیـین    يأکوهستانی از طریق ر باغ قره. تعیین وضعیت حقوقی نهایی 4

همـه  گشـایش   و وضعیت حقوقی موقت تا زمان تعیین وضعیت حقـوقی نهـایی  
  .)Itar-Tass, 2010/01/21( 1ي ارتباطی و حمل و نقلها راه

                                                                                                                                         
براي رد که به چند توصیه گروه مینسک ک از طرفین درخواست می» اصول مادرید«سند  ،. عالوه بر این1

  :کنند حل و فصل مناقشه توجه
  ؛1994بس سال  . احترام به آتش1
کارگیري زور و افزایش بودجه نظـامی و نیـز پایـان دادن بـه اتهامـات متقابـل و        ه. خودداري از ب2

    ؛هاي مغایر با اصل آشتی گیري موضع
فعالیـت   ،ه دیپلماسی غیررسمی در ایـن راسـتا  گیري مباحث آشتی و شکل دادن ب . کمک به شکل3

  ؛ها ها و تسهیل مراوده میان ارامنه و آذربایجانی مجالس طرف
. خودداري حاکمیت مستقر در قره باغ کوهستانی از اسـکان ارامنـه در اراضـی اشـغالی (اطـراف      4
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  اشـغال  اصول مادرید شامل بازگشت کنترل آذربایجـان بـه منـاطق    ،این ترتیببه 
باغ و تضمین امنیـت   ـ قره توسط ارمنستان، ایجاد یک وضعیت حائل در ناگورنو شده

ـ       و خودمختاري منطقه می وجـود  ه شد و امیـدهایی را بـراي حـل و فصـل مناقشـه ب
سرسـختانه خـود دسـت    دو طـرف حاضـر نشـدند از مواضـع      ،آورد. با این حال می

باکو همچنان بر آزادسازي قلمرو آذربایجان و بازگشت آوارگـان و مهـاجران    ؛بکشند
کرد. این امـر   باغ را پیگیري می قره ـ  ورزید و ارمنستان، ایده استقالل ناگورنو کید میأت

کـه از   »نه جنگ ـ نه صـلح  «بس یا به تعبیر دیگر، حالت  باعث شد که وضعیت آتش
گوهـاي  و رغـم انجـام گفـت    ، ادامه یابـد و بـه  بود باغ برقرار شده در قره 1994ماه مه 

هاي پراکنده نیروهـاي طـرفین نیـز     شاهد درگیريزمان  به صورت هممختلف، منطقه 
آمیـز   باشد. اگر چه از آن زمان تاکنون مذاکراتی در قالب این گروه براي حل مسالمت

 هزار نفـر بـر   3حدود  ،کار گروه مینسک  همناقشه ترتیب داده شده، اما از زمان آغاز ب
) و تاکنون Mikhelidze, 2010: 3-4اند ( جان خود را از دست داده ،بس اثر نقض آتش

  ري نکرده است.  یموضع طرفین نسبت به گذشته هیچ تغی
  

  جنگ چهار روزه؛ علل و پیامدها
ي جدي ثیرتأتواند  می از ابعاد مختلفی برخوردار است و باغ قرهجنگ چهار روزه 

ور شدن درگیري و  بررسی علل شعله ،در آینده این مناقشه داشته باشد. از این رو
  است. بسیاري برخوردار اهمیت از همچنین نتایج و پیامدهاي آن 

  

                                                                                                                                        
   ؛باغ) و ایجاد زیرساخت در این اراضی قره

باغ توسط  هاي قره ایجاد امکان انتخاب رهبران آذربایجانی. اقدام دولت جمهوري آذربایجان براي 5
   ؛خود آنها

  ؛شهروندان از جمله شهروندان اخراج شده از درآمدهاي نفتیهمه گیري  . ایجاد شفافیت در زمینه بهره6
نظرها و محـور بـودن    . تداوم مذاکرات رهبران جمهوري آذربایجان و ارمنستان براي حل اختالف7

  ؛جانبه ارمنستان و جمهوري آذربایجان روابط دو و چندهمه باغ در  له قرهئحل مس
آمیـزي کـه    رسانی گسترده در مورد محتواي مذاکرات و خودداري از بیان اظهارات مبالغـه  . اطالع8

   کند. د میایجااندازه بینی بیش از  خوش
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  ور شدن درگیري علل شعله. 1
زیرا  ؛توان اظهارنظر دقیقی کرد نمی باغ قرهور شدن مجدد مناقشه  درباره علل شعله

وجود ندارد و از سوي دیگـر هـر    باره این موضوعطالعات کافی درا ،از یک سو
کنند. در  می یک از کشورهاي درگیر در مناقشه، طرف دیگر را به آغاز جنگ متهم

ي ارمنستان و جمهوري آذربایجـان، یکـدیگر را بـه آغـاز     ها واقع هر یک از مقام
ي طرف مقابـل را  کنند که شماري از نیروها ي مسلحانه متهم و ادعا میها درگیري

در حالی که ادعاي هیچ از آنها توسط منـابع   ،اند هکشته و تسلیحاتی را منهدم کرد
یید نیست. به رغم وجود چنین فضاي مبهمی، برخی اعتقـاد دارنـد   أمستقل قابل ت

میـان جمهـوري آذربایجـان و     هـا  که روسیه و ترکیه در آغاز دور جدید درگیري
  . اند هارمنستان دخیل بود

خاك جمهـوري  از ربع قرن است که یک پنجم حدود نظر ترکیه، ارمنستان از 
خاتمـه  ایـن کشـور   و تا زمانی که به اشغال خاك است آذربایجان را اشغال کرده 

یابد. عالوه  نمی، این مناقشه خاتمه نشود و از موضع تهاجمی خود منصرفندهد 
ناکارآمد  باغ قرهناقشه ترکیه اعتقاد دارد که گروه مینسک در حل و فصل م ،بر این

صـراحت  بـه  دولت ترکیه  ،ثري ایفا نماید. به همین دلیلؤبود و نتوانست نقش م
بس و تیراندازي به سوي نظامیـان آذربایجـان در خـط     ارمنستان را به نقض آتش

کـرد و بـا    اگر گروه سه گانه مینسک سهل انگـاري نمـی  کرد مرزي متهم و اعالم 
 یی نبـودیم هـا  شد، اکنون شاهد چنـین درگیـري   یعزم راسخ پیگیر حل موضوع م

)Пронедра, 2016(.  
ارمنسـتان و جمهـوري آذربایجـان سـبب     میان ها، افزایش دشمنی  از نظر روس

برخـی از مقامـات روسـیه     ،دو کشور شـده اسـت. در عـین حـال    میان تبادل آتش 
شـت ایـن   آمیز به وقـوع پیوسـته و در پ   باغ بر اثر اقدام تحریک معتقدند حوادث قره

 ،مثـال بـراي  حوادث، نیروي ثالثی قرار دارد که عامل اصـلی بـروز مناقشـه اسـت.     
آشـکار اسـت کـه در     کـامالً «معاون دوماي روسـیه اعتقـاد دارد:    ،سرگئی ژلزنیاك
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مند است که به جنگ افروزي در منطقـه   باغ، نیرویی عالقه تشدید فوري مناقشه قره
ــ  ــاز و آســیاي مرک ــاطق قفق ــه و من ــردازد زي خاورمیان ــتبپ هــاي  تــالش  و موفقی

جویانه و ضدتروریستی روسیه و متحدان ما در سوریه را نقطـه ضـعف خـود     صلح
ارمنسـتان  تر از آن،  مهمباغ به نفع جمهوري آذربایجان و  داند. تشدید مناقشه قره می

از ایـن رو،  نیست. به همین دلیل، به احتمال زیاد نیروي سومی دخالت کرده است. 
هـاي   باغ و مواضع طـرف  هاي قره ت یک گروه مسلح چند نفره آشنا به کوهکافی اس

مناقشه به سوي آنها تیراندازي و دو طـرف را بـراي تیرانـدازي متقابـل بـه سـوي       
همچنین برخـی از مقامـات    .)российский диалог, 2016» (یکدیگر تحریک کنند

باغ به نفع خود استفاده  رهتر معتقدند که ترکیه از مناقشه ق روسیه در اظهاراتی شفاف
المللـی شـوراي    معـاون کمیسـیون امـور بـین     ،مثال والدیمیر جبارافبراي کند.  می

بـاغ و زد و   تشـدید مناقشـه قـره   «فدراسیون (مجلس سـناي روسـیه) اعـالم کـرد:     
خوردهاي مسلحانه در این منطقه به نفع ترکیه است و این کشور با استفاده از ایـن  

وجه روسیه را از سوریه به ایـن منطقـه منحـرف کنـد. تشـدید      قصد دارد ت ،لهئمس
هاي ترکیه امیدوار هستند که مسـکو   ها در این منطقه به نفع آنکارا است و مقام تنش

در کنـد.   بـاغ متمرکـز    توجه خود را به جاي سوریه به منطقه قـره  ،در این وضعیت
  .)Джабаров, 2016» (ترکیه نیاز دارد تا روسیه گرفتار این مناقشه شودواقع 

دولت روسیه در واکنش بـه آتشـباري جمهـوري آذربایجـان و      ،به این ترتیب
بـس   و برقراري آتش ها ، خواستار توقف فوري درگیريباغ قرهارمنستان در منطقه 

جانبـه   ي سـه ها ارچوب تالشهدر چاي  اقدامات گستردهزیرا از نظر روسیه،  ؛شد
ارچوب هـ المللـی در چ  ي بـین ها و تالش روسیه، ارمنستان و جمهوري آذربایجان

شـده  انجام  باغ قرهله ئگروه مینسک سازمان امنیت و همکاري اروپا براي حل مس
عـالوه بـر    شـود. منجـر  تواند به حل و فصل مناقشه در ایـن منطقـه    است که می

نـد در بـروز   ا هتوانسـت  مـی  بازیگران خارجی، دو کشور آذربایجان و ارمنستان نیـز 
از نظر دولت آذربایجان، شرایط منطقه قفقاز و  ،مثالبراي ذار باشند. گتأثیربحران 
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همچنین وضعیت و موقعیـت آذربایجـان و ارمنسـتان نسـبت بـه گذشـته دچـار        
 بـاغ  قـره در حالی که براي حـل و فصـل مناقشـه     ،تغییرات استراتژیک شده است

غییـر شـرایط   باکو براي ت ،توان امید چندانی به گروه مینسک داشت. در نتیجه نمی
جانبه وارد عمل شود و به اعمال فشـار علیـه    باید به صورت یک باغ قرهحاکم بر 

تواند فرصتی رو به جلو  باغ می قرهور شدن آتش جنگ در  ارمنستان بپردازد. شعله
ي داخلی و خـارجی خـود   ها و ناکارآمدي ها براي دولت باکو باشد تا از شکست

سوابق تاریخی زیرا  ؛صادق است تان نیز تقریباًل فوق در مورد ارمنسئبگریزد. مسا
بر معادالت قـدرت در   یمستقیم تأثیر، باغ قرهدر ارمنستان نشان داده که وضعیت 
ـ  باغ مـی  قرهبروز یک جنگ در  ،این کشور داشته است. در نتیجه از شـدت   دتوان

  انتقادات علیه دولت به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادي بکاهد. 
یافتن عامـل اصـلی آغـاز جنـگ      بارهوجود چنین فضاي مبهمی در بادر هر حال، 
 اند که باعث بروز این جنگ شدهکرد تري اشاره  توان به عوامل اساسی چهار روزه، می

  عبارتند از:  این عوامل ترین  مهم که
 دتوان می میان ارمنستان و آذربایجان که »نه جنگ، نه صلح«. وجود وضعیت 1

  ؛یک جنگ فراگیر مبدل نماید هر برخورد کوچکی را به
 822ي هـا  . ناتوانی شوراي امنیت سازمان ملل متحد با وجود صدور قطعنامه2

  )؛1993(اکتبر  874) و 1993جوالي  29( 853)، 1993آوریل  6(
رونـد کپنهـاگ، اصـول مادریـد و     مانند . ناتوانی گروه مینسک و روندهایی 3

الطرفین میان ارمنستان و آذربایجان  حل مرضی پروسه پراگ در دستیابی به یک راه
  ؛باغ قرهبراي ایجاد صلح دائمی در 

اي براي گریـز از مشـکالت    هاي آذربایجان و ارمنستان به یافتن بهانه . تمایل دولت4
  باغ و وجود دشمن خارجی؛ مناقشه قره نو فشارهاي داخلی با برجسته کرد

ستان و تغییر موازنه قوا بـه  ذربایجان و ارمنآ. افزایش رقابت تسلیحاتی میان 5
  نفع باکو؛



ره
ه ق

روز
ار 

چه
گ 

 جن
اي

ده
یام

و پ
اد 

ابع
ل، 

عل
 

اغ
ب

  
 

 

 107  

 

 

، روسیه، ترکیـه، عربسـتان   امریکامانند ثر در مناقشه ؤي مها . بازیگري قدرت6
  سعودي و رژیم صهیونیستی.

  
  نتایج جنگ چهار روزه .2

آسـا بـودن حمـالت آذربایجـان و همچنـین       رخدادها نظیر گسترده و برقاز برخی 
مهـوري  جبر آغاز نبرد توسط باکو و پیروزي  تواند دلیلی نتایج حاصل از جنگ می

ها در یک حمله غافلگیرانه موفق شدند بـر هشـت    آذربایجانی ؛ زیراآذربایجان باشد
باغ مسلط شوند. اگرچه این  موضع دفاعی و یک روستا (تالش) در شمال منطقه قره

 ها خارج شـد، امـا   از تسلط آذرياي شدید  با ضد حملهشده  مواضع و روستاي یاد
اي  هایی در جبهه نبرد به دسـت آورد و بـر باریکـه    دولت باکو موفقیت ،هر حالدر 

وضعیت مرزهـاي   ،نقشه زیر . )Karlin, 2016( در جبهه شمالی و شرقی مسلط شد
  :دهد مورد مناقشه را پیش، هنگام و پس از جنگ چهار روزه نشان می

  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  

آذربایجـان نمـایش داده شـده    توسط دولت  شده تصرف نقاط زیر نیز در نقشه
  دارد. حکایت است که از دستاوردهاي بیشتر باکو در جنگ 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 1
، پیاپی 

65
، بهار 

1395
  

 

 

 108  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توان جمهوري آذربایجان  رغم تسلط باکو بر برخی از مناطق، می به ،از سوي دیگر
زیرا اسناد و مدارك تصویري، شمار قربانیان آذري  ،را بازنده اصلی این درگیري نامید

دهـد   ها نشان می دهد. عالوه بر این، بررسی ها نشان می از تلفات ارمنی را بسیار بیشتر
آذربایجـان تـا    1.است که ادوات و تجهیزات جنگی بیشتري از آذربایجان منهدم شده

غیر از ترکیه که به حمایت کامـل   ؛ زیرازیادي جنگ تبلیغاتی را نیز واگذار کرداندازه 
طرف اتخاذ کردنـد   امریکا و اروپا موضعی بیاز باکو پرداخت، سایر کشورها از جمله 

)Karlin, 2016(. انبه قصد داشت خود ج کیبس  در حالی که آذربایجان با اعالم آتش
  ها و در حالت تدافعی نشان دهد.   را قربانی حمالت ارمنی

شود از این درگیري بـه   در شرایطی که در داخل آذربایجان تالش می ،از این رو
هـاي زیـاد    توجیه خریدهاي کالن تسلیحاتی و اختصاص بودجهعنوان عاملی براي 

ها نسبت  هاي میدانی از تلفات بیشتر آذري براي بخش نظامی استفاده شود، واقعیت
                                                                                                                                         

زرهـی خودروهـاي    6، بـالگرد  2دستگاه تانـک،   18جمهوري آذربایجان که دهد  . برآوردها نشان می1
  جنگی پیاده نظام، چند هواپیماي بدون سرنشین و تجهیزات دیگر از دست داده است.
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بـر  را تسـلط دولـت آذربایجـان    اي  اندازهاین امر تا شاید دارد. حکایت ها  به ارمنی
 ،. عـالوه بـر ایـن   نـد ک نامد، کمرنگ بخش کوچکی از مناطقی که آنها را اشغالی می

دهد که هیچ یک  محاسبه سود و هزینه واقعی کشورهاي درگیر در مناقشه نشان می
ـ  نبودند و نتوانستند از بازیگران، برنده  دسـت  ه موفقیت و دستاورد چندان مهمـی ب

پیشـین  روال باغ بـه   وضعیت قرهبار دیگر بس،  آورند. چنانکه پس از برقراري آتش
  هاي پراکنده مرزي میان طرفین وجود دارد. يبازگشت و همچنان درگیر

  
  باغ انداز آینده مناقشه قره چشم

براي آنهـا  حلی  یابند و راه می ی پایانالملل  بیني ها و بحران ها مناقشهبیشتر اگرچه 
وجود  یحل جامع مدت راه کم در کوتاه دست باغ قرهشود، در مورد مناقشه  می پیدا
از تـداوم و   ،ک و سناریوهاي موجود در این مناقشهتغییر شرایط استراتژی و ندارد

  . کند حکایت می الینحل ماندن آن در آینده نزدیک
  

  تغییر شرایط استراتژیک .1
بـه تغییـر    و زیادي تغییر کـرده اندازه تا  باغ قرهشرایط مناقشه  ،ي اخیرها طی سال

اسـت.   شرایط استراتژیک حاکم بر مناقشه و بازیگران درگیـر در آن مبـدل شـده   
 کـامالً  1990ي ابتداي دهه ها دولت آذربایجان، شرایط فعلی را با سال ،مثالبراي 

انـدازه  تـا  بـاغ   در جنـگ قـره  ، ارمنسـتان  ها زیرا در آن سال ؛کند می متفاوت تلقی
امـا در  کسب کرد؛ زیادي منسجم و یکپارچه حضور یافت و دستاوردهاي زیادي 

 1990ي سیاسی دهه ها ثباتی گذار از بیجمهوري آذربایجان موفق به  ،حال حاضر
و با خریدهاي نظامی خود، قدرت بیشتري نسبت بـه ارمنسـتان دارد.    1است شده

اگر ساز و کار گروه مینسک به سرانجامی نرسد، بـاکو ایـن توانـایی را     ،در نتیجه
                                                                                                                                         

دهد که خوجالی در زمان تحول در  نشان می 1990هاي جمهوري آذربایجان در دهه  . بررسی شکست1
در  ریاست جمهوري ایاز مطلب اف، شوشا و الچین در زمان تحول در دوره یعقوب محمد اف، کلبجر

جـاي ایلچـی بیـک و تحـول و      اف بـه  زمان ایلچی بیگ و آغ دام و فضولی در دوره انتخاب حیدر علی
 د.ان بحران صورت حسین اف و حمله او به باکو، از تسلط دولت آذربایجان خارج شده
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در حالی  ،بازیابد باغ قرهدارد که از طریق نظامی، حقوق از دست رفته خود را در 
ي مخالف، تغییر قانون اساسـی بـراي   ها ریدهاي تسلیحاتی، سرکوب جریانکه خ

ترکیسم و سایر اقدامات  یف در قدرت، تقویت جریان پان تداوم حضور الهام علی
توجیـه   بـاغ  قـره سیاسی دولت، همگی در راستاي وضعیت جنگـی و بحرانـی در   

واضع خـود شـود،   روي در م . بنابراین اگر دولت آذربایجان ناگزیر به پساند هشد
  رود. می الؤاقدامات آن زیر سهمه مشروعیت 
که قیمت جهانی نفـت بـا افـزایش چشـمگیري      2014تا  2005ي ها طی سال

برابـري را   126مواجه شد، خریدهاي تسلیحاتی جمهوري آذربایجان یـک رشـد   
میلیون  300که بودجه ارتش جمهوري آذربایجان از حدود اي  گونهبه  کرد، تجربه
 ،رسـید  2014میلیون دالر در سـال   800میلیارد و  3به حدود  2005در سال دالر 

کمتر از نیم میلیـون دالر بـود.    2014در حالی که بودجه نظامی ارمنستان در سال 
به رغم وضعیت موجود و برتري اقتصادي و نظامی آذربایجان نسبت  ،با این حال

اسـت و  ان تحت اشـغال  درصد از خاك آذربایج 20به ارمنستان، همچنان حدود 
  . کند ي نظامی دولت باکو را توجیهها تواند سیاست نمیاین امر 

  
  مقایسه توان نظامی آذربایجان و ارمنستان

  جمهوري ارمنستان  جمهوري آذربایجان  
  70,000  70,000  (هزار نفر) تعداد نیروي نظامی فعال
  270,000  300,000  (هزار نفر) تعداد نیروي نظامی ذخیره

  63  127  داد انواع هواپیما(فروند)تع
  11  29  1(فروند) هواپیماي جنگی
  0  18  2(فروند) هواپیماي جنگنده

  41  85  (فروند) بالگرد
  15  18  (فروند) بالگرد جنگی
  166  314  ها تعداد تانک

 

                                                                                                                                         
1. Attack Aircraft 
2. Fighter Aircraft 
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(Global Firepower, 2016) 
  )2015کشور (سال  126جایگاه قواي نظامی آذربایجان و ارمنستان در میان 

  60  جمهوري آذربایجان
  94  جمهوري ارمنستان
 

(Global Firepower, 2016) 

 
  2015جه نظامی جمهوري آذربایجان و ارمنستان در سال دمقایسه بو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Global Firepower, ٢٠١٦) 
  

، داردلحاظ میدانی و از منظـر منطـق نظـامی اهمیـت     از نکته مهم دیگري که 
است.  باغ قرهستان در جغرافیاي منطقه نر وضعیت ژئوپلیتیکی آذربایجان و ارمتغیی

ي بعدي، ارامنه ها و طی سال باغ قرهدر حالی که پس از پایان جنگ  ،بر این اساس
هـاي غربـی    و دشـت  بـاغ  قـره ي مشرف به نواحی شرقی ها بر ارتفاعات و بلندي

ـ  ه سـبب خریـدهاي نظـامی در    آذربایجان اشراف کامل داشتند، اینک آذربایجان ب
اینکـه  با توجه بـه   ،حوزه هوایی از دست برتر برخوردار شده است. عالوه بر این

نیروهـاي آذري توانسـتند تعـدادي از روسـتاها و      ،در جریان جنـگ چهـار روزه  
به تصرف درآورند، موقعیت نظامی و ژئوپلیتیکی  باغ قرهارتفاعات راهبردي را در 
 بهبود یافته اسـت. ایـن امـر باعـث     باغ قرهانی و عملیاتی آذربایجان در عرصه مید

ي گذشـته را بـراي   هـا  ي سـال هـا  دیگر تردیدها و احتیاط ،شود که آذربایجان می

 ارمنستان                        آذربایجان       

٣٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠
٣.٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ ٠
٠ 

٢.٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠
٠ 

٢.٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
٠ 

١.٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠
٠ 

١.٠٠٠.٠٠٠٫٠٠
٠ 

٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

٠ 
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شروع یک درگیري نظامی با ارمنستان نداشته باشد و در صورت رویارویی نظامی 
  مجدد، در شرایط مساعدتري به عملیات نظامی بپردازد.

  
  جودسناریوهاي مو. 2

ثر در ایـن  ؤبه معناي تداوم رقابت بـازیگران مـ   باغ قرهبس شکننده حاکم بر  آتش
مـذاکرات جـدي،   انجـام  حل و فصل مناقشـه، عـدم   مانند تبعاتی و مناقشه است 

روزمره و تیراندازي مداوم میان نیروهاي جمهوري آذربایجان  ي تقریباًها درگیري
احتمال وقوع درگیري مجدد میـان   ،یندر بر خواهد داشت. عالوه بر ارا و ارامنه 

  وجود دارد:نیز دو طرف 
و هم  2016 سال . ارتش جمهوري آذربایجان، هم در درگیري ابتداي آوریل1

ي اخیر نشـان داده کـه از تـوان    ها ایذایی قبلی طی سال هاي عملیاتاز در برخی 
 برخوردارند، هست استقرار در برخی مناطق که اکنون نیروهاي ارمنی در آن مستقر

روي در جنگ  احتمال دارد جمهوري آذربایجان با توجه به پیش ،. از این رواست
ایـن  در  کند و تکراربار دیگر چهار روزه، تمایل داشته باشد این موفقیت خود را 

  باشد.  باغ قرهتواند آغازگر جنگ جدیدي در  می آذربایجان ،صورت
منـاطق   بـاره مواضـع خـود در  ي گذشته، هرگز از ها . ارمنستان در طول سال2
تصـرف   هـا  نشینی نکرده بود. به همین دلیل امکان دارد ارمنـی  عقب باغ قرهل ئحا

و بداننـد  ذربایجان را به معنی شکسـت خـود   آبخشی از این مناطق توسط دولت 
براي جبران مناطق از دست رفته و تسلط مجدد بر آنها، جنگ دیگري کنند تالش 

  را آغاز کنند. 
دوبـاره میـان آذربایجـان و ارمنسـتان     به هر دلیلی اگر آتش جنگ بدون شک، 

  خواهد داشت:وجود ی دو حالت الملل  بینو  اي هور شود، در ابعاد منطق شعله
هـاي   مشـابه سـال   ها محدود باشد و بحران در وضعیت نسبتاً الف) اگر درگیري

ه حفظ خواهد گذشتمانند قبل به مدت طوالنی باقی بماند، معادالت خارجی آن نیز 
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کننـد نفـوذ خـود را بـر      ثر در مناقشه سعی مـی ؤبازیگران مهمه  ،شد. در عین حال
  هاي درگیر افزایش دهند تا به وقت مقتضی از آن به نفع خود استفاده کنند. فطر

  تر شوند، چند احتمال وجود دارد: ب) اگر دو طرف وارد جنگی با دامنه گسترده
  ثر در بحران و رویارویی روسیه و غرب؛ؤان م. مداخله نظامی مستقیم بازیگر1
در مـورد اسـتقرار   کـه در ایـن حـوزه    بان در منطقه  . استقرار نیروهاي صلح2

بان سازمان ملل یا نیروهاي روسی میان غـرب و روسـیه اخـتالف     نیروهاي صلح
  نظر وجود دارد؛

. میلیتاریزه شدن منطقه و وارد شدن کشـورهاي درگیـر در بحـران در یـک     3
  ابت تسلیحاتی؛رق

  هاي نظامی. هاي بزرگ در کشورهاي منطقه در قالب ایجاد پایگاه . نفوذ قدرت4
شک هیچ یک از سناریوها و احتماالت فوق، به نفع کشورهاي آذربایجان و  بی

ارمنستان و همچنین صلح و ثبات در منطقه قفقاز نیست، با این حال امکان وقوع 
  آنها وجود دارد.

  
   باغ ل ماندن مناقشه قرهدالیل الینح .3

گیرد، اغلب  میها و افکار عمومی قرار  در کانون توجه رسانه باغ قرههرگاه مناقشه 
حل و  و کمتر درباره راهشود  پرداخته میي پیدایش این بحران ها به دالیل و ریشه

پیدا و  باغ قرهاست که تداوم مناقشه این . واقعیت شود می دالیل تداوم آن صحبت
و  اي هحل متناسب، دالیل مختلفی دارد که در سه سطح داخلـی، منطقـ   راهنکردن 
  ی قابل بررسی است:الملل  بین

مناقشـه بـه خـود دو     نشدن در سطح داخلی، بخشی از حل :الف) سطح داخلی
  شود:  میمربوط کشور درگیر در بحران 

رد کامـل حاصـل   شرایطی حاضر به حل مناقشه هستند که ببا . هر دو کشور 1
گري براي حل اختالفـات،   یند و شیوه میانجیادر فراغلب شود. با توجه به اینکه 
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پذیرنـد و   المللـی را نمـی   گـري بـین   میـانجی  ،، طرفینآید به دست نمیرد کامل ب
تمایلی به حل و فصل موضوع ندارند. در چنـین شـرایطی، رهبـران ارمنسـتان و     

زیرا بـه مـردم   ؛ اند هبه دام افتاد ،اند هوجود آورده آذربایجان در گفتمانی که خود ب
  هرگز قابل دستیابی نیست.و این امر،  اند هخود قول پیروزي کامل را داد

بـراي تـداوم    باغ قره. دولت آذربایجان و دولت ارمنستان به نوعی از مناقشه 2
در  بـاغ  قـره مناقشه  ،مثالبراي کنند.  می ي خود استفادهها حیات و پیشبرد سیاست

هـا تبـدیل شـده اسـت. بـه       اف به دستاویزي براي ادامه حکومت علـی آذربایجان 
، در بـاغ  قرهبه دلیل وجود مناقشه کشور اف با این توجیه که  که الهام علیاي  شیوه

بـه  بـار دیگـر   و داد ن اساسـی را تغییـر   والعاده قرار دارد، قان حالت جنگی و فوق
واسـطه وجـود   ه ب ذربایجانآجمهوري انتخاب شد. همچنین دولت  سمت ریاست

فشـار قـرار دادن و سـرکوب      توانست توجیه مناسبی بـراي تحـت   باغ قرهمناقشه 
زیـادي بـه   انـدازه  منستان نیـز تـا   ردر اوضعیت د. نگرایان پیدا ک مخالفان و اسالم

به  باغ قرههمواره از مناقشه  ،ي مختلف در این کشورها است و دولتشیوه همین 
آنهـا از   ،. در واقـع انـد  هي خود اسـتفاده کـرد  ها تتوجیه سیاسبراي عنوان عاملی 

االت ؤوضعیت فعلی به عنوان ابزاري براي شانه خالی کردن از پاسخگویی بـه سـ  
مشـروعیت خـود و منحـرف کـردن افکـار عمـومی از مشـکالت         بارهسخت در

  کنند. اجتماعی و اقتصادي استفاده می
ي بـه حـل و فصـل    امیـد چنـدان زیـاد    ،اي هدر سطح منطق :اي ب) سطح منطقه
ترین بازیگران حاضر در منطقه نظیر ایـران، ترکیـه،    زیرا مهم ؛مناقشه وجود ندارد

یی ها گیري و جهت ها هر یک داراي چالش ،عربستان سعودي و رژیم صهیونیستی
  نسبت به این مناقشه هستند: 

کند و  می . ترکیه به این دلیل که به صورت کامل از دولت آذربایجان حمایت1
یک میـانجی  مانند تواند  نمیگاه  هیچقد روابط سیاسی با دولت ارمنستان است، فا

  عمل کند. 
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 بـاغ  قـره گـري در مناقشـه    که بهترین کشـور بـراي میـانجی   اینرغم  . ایران به2
دولت آذربایجـان   ،زیرا از یک سو ؛یی مواجه استها شود، با چالش می محسوب

گري ایران نیست و از سـوي   یانجیحاضر به پذیرش م ،تبلیغات منفی تأثیرتحت 
و بـا هـر   پذیرنـد   نمـی به عنوان میانجی را نقش ایران  ،یالملل  بینبازیگران  ،دیگر

  ورزند.  می مخالفتباره گونه رویکرد فعال ایران در این 
و  امریکـا روسـیه،  ماننـد  ی، بـازیگرانی  المللـ   بیندر سطح  :المللی  ج) سطح بین

هر یک به نوعی در تداوم ایـن مناقشـه   منافع د که کشورهاي اروپایی حضور دارن
  و خواهان حل و فصل کامل مناقشه نیستند:است گره خورده 

  داند. باغ را فرصتی براي تداوم نفوذ سنتی خود در منطقه می مناقشه قره ،. روسیه1
ي هـا  روابط نزدیکی با دولـت  ندتوانست باغ قرهواسطه مناقشه ه ها ب مریکاییا. 2

  آذربایجان و ارمنستان برقرار کنند. 
به سمت مرزهاي اروپا کشیده نشـود،   باغ قرهتا زمانی که مناقشه  ها . اروپایی3

بـه جمهـوري    ،زیرا از یـک سـو   ؛تمایل چندان زیادي به ایفاي نقش فعال ندارند
نگرنـد و از سـوي    مـی  مین بخشی از انـرژي خـود  أمنبعی براي تمانند آذربایجان 
  آورند.   می منستان را متحدي طبیعی در منطقه قفقاز به شماردیگر، ار

اندازي براي  توان چشم مدت نمی مدت و میان هاي فوق در کوتاه با توجه به چالش
از یـاد بـرد کـه در طـول     این مطلب را نباید همچنین باغ متصور بود.  حل مناقشه قره

همـه  و اغ صورت گرفتـه  ب هاي متعددي براي حل مناقشه قره هاي گذشته، تالش سال
اسـت کـه هـیچ    ایـن  واقعیـت   ،اند. با این حال آنها تا حدودي با شکست مواجه شده

بـراي مناقشـه   بدون شـک  الملل نبوده که الینحل باقی بماند و  اي در نظام بین مناقشه
حـل   نکته کلیدي براي یافتن راهمیان، یک حلی پیدا خواهد شد. در این  باغ هم راه قره
هـر دو طـرف درگیـر یعنـی ارمنسـتان و       ،اقشه این اسـت کـه از یـک سـو    منباره در

هاي حداکثري خود کوتـاه بیاینـد و از سـوي دیگـر، بـازیگران       آذربایجان از خواسته
  .  پیدا کنند حلی جامع به اجماع دست یافتن راه بارهاي در المللی و منطقه بین
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  گیري نتیجه

و ایــن منطقــه یــت ژئوپلتیــک ي اخیــر، منطقــه قفقــاز بــه دلیــل ماههــا در ســال
اي داراي اهمیت بسـیار   و فرامنطقه اي هي منطقها ژئواکونومیک خود، براي قدرت

 ردر حـالی در چهـارراه تعـامالت اسـتراتژیکی قـرا     این منطقه زیادي بوده است. 
، باغ قرهدر  »نه جنگـ نه صلح «گرفته که وقوع جنگ و سپس قرارگیري وضعیت 

از یـک سـو    ،افـزوده اسـت. در ایـن معادلـه    آن امنیتی  ي معادالتها به پیچیدگی
ي امنیتی سنگین ایـن وضـعیت   ها کنند به دلیل هزینه می تالش اي هبازیگران منطق

سازي براي صلح حرکت کنند و از سـوي دیگـر،    براي منطقه، در مسیر چارچوب
با افزایش عمر پیچیـدگی امنیتـی، بـه حداکثرسـازي     کوشند  میي بزرگ ها قدرت
ع خود در این کشورها اقدام کنند. بـه بیـان دیگـر، در حـالی کـه کشـورهاي       مناف

اي به  ي فرامنطقهها کنند، قدرت می اي به سمت حداکثرسازي امنیت حرکت منطقه
  اندیشند. می سازي امنیت حداکثرسازي منافع از طریق پیچیده

تان و با توجه به سابقه تاریخی موجود میان آذربایجان و ارمنسـ  ،بر این اساس
رسـد هـیچ قـدرت     می باغ، به نظر قره  ي درگیر در مناقشهها همچنین تعدد قدرت

مدت به عنوان میانجی عمل کنـد.   کوتاه تواند در نمی اي هو حتی فرامنطق اي همنطق
ي گروه مینسک و شوراي امنیت و همکاري اروپا نیـز راه  ها فعالیت ،در این راستا

فقـط  ون نیز تنها دستاورد عملی گروه مینسک، به جایی نخواهند برد. چنانکه تاکن
بس بوده که البتـه ایـن مسـئله     اجراي بند اول موافقتنامه صلح یعنی برقراري آتش

از سوي طرفین نقض شده یا نسبت بـه نقـض آن و شـروع جنگـی تـازه،       یهاگ
بـس یـا بـه تعبیـر دیگـر،       وضعیت آتش ،در نتیجه تهدیداتی صورت گرفته است.

، ادامـه  است باغ برقرار شده در قره 1994که از ماه مه » نه صلح ـ  نه جنگ«حالت 
همواره در درون خود واهمه عملیات نظامی و از  ؛وضعیتاین در حالی که  ،دارد

اسـتمرار چنـین    . بنـابراین دارد هاي مسلحانه را زنـده نگـه مـی    سرگیري درگیري
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رفتن مناسـبات  میان ز ضمن آنکه ا ،برد باال میدر منطقه ناامنی را   درجه ،شرایطی
ات منفـی بسـیاري بـر نحـوه     تأثیراقتصادي بین جمهوري آذربایجان و ارمنستان، 

  معیشت، سطح زندگی و رفاه عمومی مردم دو کشور گذاشته است.
ي موجـود در  ها جمهوري اسالمی ایران با توجه به ظرفیت ،در چنین شرایطی

باغ  گري در مناقشه قره جیسیاست خارجی خود باید بیش از گذشته نسبت به میان
زیرا عالوه بر گسترش روابـط خـود بـا طـرفین درگیـر در       ،حساسیت نشان دهد

ثرتري بـه ایفـاي نقـش    ؤمـ صـورت  نیز بـه   اي هتواند در مسائل منطق می مناقشه،
که پیوندهاي تاریخی و فرهنگی زیادي میان ایران با ارمنسـتان و  ویژه بپردازد. به 

از آنهـا  بایـد  سیاست خارجی ایران و دستگاه دیپلماتیک و آذربایجان وجود دارد 
  ببرد. یهاي فراوان بهره
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