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اوجگيري دوباره بحران قرهباغ:
سابقه و پيامدهاي محتمل

چکيده
قفقاز جنوبي بیش از چند دهه است كه در حوزههاي نزاع میان برخي كشورهاي منطقه
نظارهگر بحران و بيثباتي ميباشد .آذربايجان و ارمنستان طي يك فرآيند تاريخي درگیر
اختالف بر سر حاكمیت در منطقه قرهباغ ميباشند .روز  11فروردين مصادف با  2آوريل
درگیري نظامي بین دو كشور رخ داد كه تلفات مادي و انساني براي آنها به همراه
داشت .با توجه به اهمیت ژئواسترات ژيك و ژئواكونومیك اين منطقه ساير بازيگران ثالث
اعم از منطقهاي و فرامنطقهاي نیز به مداخله روي آورده تا به الزامات ناشي از منافع
خود پاسخ گويند .بنابراين مشاهده ميشود كه در فرآيند اين بحران عوامل مختلفي اعم
از درونزا و برونزا مؤ ثر هستند .عوامل تاريخي و اختالفات نژادي ،زباني و مذهبي و
میراث بهجاي مانده از دوران اتحاد شوروي مهمترين عوامل درونزا هستند كه به بروز
اين اختالف منجر شده است .عالوهبر اين ،دخالت بازيگران خارجي نیز در تطويل و
تشديد بحران مؤثر بوده است .روسیه خود را داعیهدار امپراتوري شوروي دانسته و
منطقه موسوم به «خارج نزديك» را محیط امنیتي بالفصل و حیاط خلوتش ميپندارد.
تركیه بهداليل قومي و زباني و گرايشات پانتركیستي با جانبداري از آذربايجان نقشي
واگرا در فرآيند اختالف و بحران قرهباغ ايفا كرده است .در اين میان ايران بهداليل
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تاريخي كه زماني اين قلمروها بخشي از حاكمیت سرزمیني آن را تشکیل ميدادهاند و
هنوز هم در حوزه تمدني ايران بهشمار ميآيند از يکسو و همچنین نگاه امنیتي
تکمیلگرايانه به اين منطقه كه بروز هرگونه بيثباتي و ناامني در آن را تهديدي علیه
امنیت ملي خود تلقي مي كند ،ازسوي ديگر ،تمايل به ايفاي نقش میانجي در اين بحران
را دارد تا به حلوفصل همیشگي بحران كمك كرده باشد .عالوهبر اين بازيگران
فرامنطقهاي مانند آمريکا و كشورهاي اروپايي نیز بهداليل سیاسي مانند رقابت با روسیه
و بهداليل اقتصادي عمدتاً در حوزه انرژي خود را صاحب منفعت در اين منطقه دانسته و
براساس رويکرد میانجیگرانه به دخالت ميپردازند .رژيم صهیونیستي نیز يکي از
مهمترين بازيگران مداخلهگر در اين منطقه است .اما آنچه مسلم است آنکه بحران قرهباغ
پیامدهاي امنیتي نه تنها براي منطقه قفقاز جنوبي به همراه دارد ،بلکه اين پیامدها
شرايط امنیتي ساير بازيگران ثالث را نیز متأثر ميسازد .مهمترين اين پیامدها عبارتند
از :گسترش حضور و نفوذ بازيگران فرامنطقهاي كه ميتواند بعضاً عامل واگرايي بوده و
منطقه را از سیر طبیعي تحوالت خود دور سازد؛ پیچیدهتر شدن فرآيند حلوفصل
مناقشه؛ امنیتي شدن فضاي منطقهاي قفقاز جنوبي در قالب گسترش افراطيگرايي و
حتي احتمال سوءاستفاده داعش از بحران در راستاي مقاصد خود .اين موارد به نوبه
خود ميتوانند تبديل به عواملي شوند كه پیچیدهتر شدن روند تحوالت منطقهاي را در
قفقاز جنوبي بهدنبال خواهند داشت.

مقدمه
بحرانهاي منطقهاي بهويژه بعد از فروپاشي شوروي به يکي از مهمترين منابع ناامني در
حوزه اوراسیا و ازجمله در منطقه قفقاز جنوبي تبديل شدهاند .در اين میان اختالف میان
دو جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه قرهباغ در قفقاز به بروز بحراني طوالني
در منطقه انجامیده است .در تازهترين تحول در روز چهاردهم فروردين ( 2آوريل)
نظامیان دو كشور در طول خطوط كنترل منطقه ناگورنو  -قرهباغ با يکديگر درگیر شدند
و نزاع دو كشور بر سر اين منطقه بار ديگر به نقطه بحراني و نزاع مسلحانه رسید .طي
چند روز درگیري هر دو طرف اعالم كردند كه دهها تن از نیروهايشان در جريان تبادل
آتش با نیروهاي مقابل ،كشته و زخمي شدهاند .در نهايت پس از اين درگیريها
آتشبسي با میانجیگري بازيگران ثالث به ويژه روسیه میان طرفین برقرار شد .با اين حال
مقامات آذري و ارمني طرف مقابل را به نقض آتشبس متهم ميكنند .اين وضعیت
چشمانداز بحران قرهباغ را در هالهاي از ابهام و تاريکي قرار داده است.
 .7سابقه بحران قرهباغ
بحران قرهباغ با حوادث تاريخي درهمتنیده است و عالوه بر اذهان سیاستمداران
كشورهاي درگیر (آذربايجان و ارمنستان) در حافظه تاريخي مردم منطقه نیز نقش بسته
است .با اين اوصاف دشمني بین دو قوم منحصر به مسائل سیاسي و ارضي نیست بلکه
جنبههاي قومي و مذهبي را نیز دربرميگیرد .هر چند برخي بر اين عقیدهاند كه اين
جنگ ،مذهبي نیست ولي در عمل جنبههاي مذهبي آن كامالً مشهود است .درگیري
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قرهباغ رسماً از فوريه  1811آغاز شد البته در دهههاي قبل نیز آذريها و ارامنه
درخصوص منطقه با يکديگر اختالفات تاريخي داشتند .ساكنان اين منطقه در سال
 1881خواستار پیوستن به ارمنستان شدند .اين خواسته آغازگر جنگ در قرهباغ شد.
هرچند میانجیگري مسکو طرفین را وادار به آتشبس كرد ،اما اين منطقه هیچگاه شاهد
توقف كامل درگیريها نبوده و طرفین هر از چند گاهي اقدام به تبادل آتش ميكنند.
رويارويي دو طرف در قبال اين منطقه يکي از مهمترين عوامل برهمزننده ثبات در قفقاز
جنوبي بوده است .مناقشه قرهباغ يکي از اولین و طوالنيترين جنگهاي قومي در حوزه
شوروي سابق بهحساب ميآيد .آذربايجان و ارمنستان در اواخر دهه  11بر سر اين
منطقه وارد جنگ شدند ،اگر چه در سال  1881يك پیمان آتشبس به امضا رسید اما
آنها به لحاظ فني هنوز در جنگ هستند .حدود يك میلیون نفر به واسطه مناقشه ناگورنو
 قرهباغ بيخانمان شدهاند و موضوع سکونت آنها بهعالوه وضعیت آتي اين سرزمینازجمله مسائل عمدهاي است كه بايد حلوفصل شوند ).(http://www.tabnak.ir
در ماه مه  ،1882شهر «شوشا» و سپس شهر «الچین» به تصرف نیروهاي ارتش
جمهوري ارمنستان درآمد .اين درگیريها از زمان «ابوالفضل ايلچي بیگ» ،رئیسجمهور
سابق آذربايجان ،به يك جنگ تمامعیار تبديل شد و در زمان وي بخشي از «كلبجر» و
«آق دره» واقع در شمال قرهباغ تحت اشغال نیروهاي ارمنستاني قرار گرفت .در زمان
تصدي «حیدر علي اف» ،چهارمین رئیسجمهور آذربايجان ،نیروهاي ارمني عالوهبر در
اختیار گرفتن قرهباغ به ديگر مناطق جنوب جمهوري آذربايجان سرازير شده و شهرهاي
«آقدام»« ،فضولي»« ،جبرائیل»« ،قبادلي» و «زنگالن» را تصرف كردند .باالخره در 12
مه  ،1881درحالي كه يكپنجم خاك آذربايجان در اشغال نیروهاي ارمني بود ،بین

نیروهاي دو كشور آتشبس برقرار شد .از آن سال به بعد تالشهايي براي برقراري صلح
دائم و اعاده وضعیت به حالت قبل صورت گرفته ،ولي هیچ كدام از اين اقدامات به حل
نهايي مسئله منجر نشده است .در سالهاي پس از  1881مذاكرات متعددي بین
مقامات آذربايجان و ارمنستان انجام شد .بهعالوه در اين سالیان ابتکاراتي براي برقراري
صلح در اين منطقه ،توسط كشورها و سازمانهاي مختلف ازجمله گروه مینسك ،ايران،
فرانسه و آمريکا ارائه شده است ).(http://www.ccsi.ir
 .0زمينههاي تداوم مناقشه قرهباغ
مناقشه قرهباغ كه بعضاً به تنش و بحران منتهي ميشود ،ازجمله مناقشات طوالنيمدت
است كه تحت تأثیر دو دسته از عوامل درونزا و برونزا از فرازونشیب برخوردار بوده
است .عوامل درونزا معلول نوع و ماهیت پويشهاي منطقهاي است كه بهشدت تحت
تأثیر مسائل قومي ،نژادي و مذهبي قرار دارد .مناقشه قرهباغ از اين جهت از دو وجه
آشکار قومي -نژادي و مذهبي برخوردار است .عدم انطباق مرزهاي جغرافیايي با مرزهاي
انساني از عوامل اصلي تنش بر سر منطقه ارمنينشین قرهباغ است .رهبران اتحاد
شوروي بهداليل سیاسي اين منطقه را تحت حاكمیت جمهوري آذربايجان درآوردند و
طي سالیان متمادي به اعتراض و مطالبات ارامنه منطقه مبنيبر الحاق به ارمنستان و يا
اعالم استقالل ،وقعي ننهادند .نتیجه اين اختالف نظر تاريخي آن شده كه تا به امروز هر
از چندگاهي با بروز تنش و تصاعد آن ،منطقه شاهد رويارويي نظامي میان دو كشور
ميگردد.
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آذريها با دادن خودمختاري به قرهباغ در چارچوب نظام حقوقي جمهوري
آذربايجان موافقند ،ولي در اين زمینه پیششرطي را قائل هستند كه شامل خروج بدون
قید و شرط نیروهاي ارمنستان از مناطق اشغالي است .اين پیشنهاد موافق نظر مقامات
ارمنستان نیست و آنها خواهان تعیین وضعیت حقوقي قرهباغ و گرفتن تضمینهاي
امنیتي الزم از آذربايجان هستند كه مورد قبول و توافق ارامنه قرهباغ و مجامع
بینالمللي باشد .الزم به ذكر است كه جمهوري ارمنستان براي گشودن فضاي بستهاي
كه از ناحیه تركیه و آذربايجان ايجاد شده است ،تالش كرد تا رابطه خود را با روسیه و
ايران تحکیم و توسعه بخشد .در عین حال توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي غربي و
بهخصوص آمريکا اهمیت ويژهاي براي اين جمهوري داشت .تأكید ارمنستان بر سه شرط
عدم واگذاري قرهباغ به جمهوري آذربايجان ،استقالل يا الحاق آن به ارمنستان و تأمین
و تضمین امنیت بینالمللي قرهباغ ،در مقابل مخالفت جمهوري آذربايجان با پیشنهاد
طرح دولت عمومي براي قرهباغ و واگذاري اين منطقه به آذربايجان از پیشبرد جدي
روند مذاكرات جلوگیري كرده است ).(http://www.caspianstudies.com
در مقابل ،سیاست باكو در اين زمینه ،مبتنيبر تأكید رهبران آن بر محفوظ دانستن
حق خود در زمینه استفاده از هرگونه ابزاري براي بازپسگیري اراضي از دست رفته
جمهوري آذربايجان و اعمال مجدد حاكمیت اين كشور بر قرهباغ كوهستاني به رغم
پذيرش خودمختاري سطح باالي اين منطقه ميباشد .باكو ،ايروان را به تالش براي حفظ
وضع موجود و ايروان نیز باكو را به استفاده از نیروي نظامي و عدم موافقت با حق تعیین
سرنوشت ارامنه قرهباغ متهم ميكند .ديدارهاي بیستساله رؤساي آمريکايي ،فرانسوي و
روسي گروه مینسك نیز هیچگاه به حصول توافق جامعي براي حل مسئله قرهباغ منتهي

نشده است .به همین علت ،مناقشه قرهباغ به يکي از طوالنيترين مناقشات قومي حل
نشده در دنیا تبديل شده است ).(http://www.farsnews.com
بنابراين ،ع لت اصلي همان اختالف تاريخي و ارضي است كه در يك فضاي
مليگرايانه ازسوي هر دو طرف دنبال ميشود .به عبارتي ،رويکرد ناسیونالیستي به اين
مسئله و رفتار مبتنيبر انگیزههاي مليگرايانه و فشار گروههاي داخلي در هر دو جامعه
بهعالوه تالش هر دو طرف براي حفظ مشروعیت سیاسي ،ميتواند از عوامل تداوم بحران
و اختالف بین دو كشور باشد .لذا ميتوان گفت اضافه شدن بُعد ناسیونالیستي به اين
اختالف ارضي باعث شده است حلوفصل آن پیچیدهتر شود بهگونهاي كه هرگونه
حركت تحريك كننده در خطوط تماس بین نیروهاي نظامي دو طرف ،باعث درگیري و
تنش خواهد شد.
در مجموع بايد گفت كه گرچه رهبران نظامي و سیاسي جمهوري آذربايجان و
ارمنستان و جداييطلبان قرهباغ هريك ،طرف مقابل را به آغاز تحريکات نظامي و
تیراندازي منجر به درگیري گسترده متهم كردهاند ،درخصوص علت گسترده شدن اين
درگیري ،عوامل خارجي نیز مطرح شده است.
در دستهاي ديگر عوامل برونزا با اتخاذ سیاستهاي گوناگون و بعضاً مداخلهجويانه
و منفعت محور به نتايج مختلف از تداوم اين مناقشه و بحران گرفته تا میانجیگري در
جهت حلوفصل منجر شدهاند .بازيگراني مانند روسیه ،آمريکا ،اروپا و تركیه با اتخاذ
سیاستهايي بر مباني متفاوت و بعضاً متعارض بر روند اين مناقشه تأثیرگذاردهاند.
دولتهاي اروپايي قفقاز را همسايه بالفصل اروپا ميدانند و ازاينرو ،هرگونه بيثباتي در
قفقاز را مطلوب نميپندارند .دولتهاي اروپايي در قالب سازمان امنیت و همکاري اروپا و
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اتحاديه اروپايي در اين بحران عمل كردهاند .مهمترين میانجي بین دو كشور در طول
سالهاي منازعه ،گروه موسوم به «مینسك» است .اين گروه برخاسته از ابتکار سازمان
امنیت و همکاري اروپا و داراي سه عضو اصلي شامل نمايندگان روسیه ،فرانسه و
آمريکاست .شوراي امنیت ملل متحد پس از صدور چهار قطعنامه در سالهاي نخستین
مناقشه با شناسايي گروه مینسك بهعنوان میانجي ،ادامه كار حل مناقشه را به اين گروه
سپرد .علیرغم موفقیت اين گروه در برقراري آتشبس میان دو طرف ،اما بهدلیل اصرار
ايروان و باكو بر مواضع خود اين مناقشه تاكنون به صلح نرسیده است.
آمريکا از موضع رقابت با روسیه و اروپا سیاست افزايش نفوذ خود در حوزه قفقاز را
دنبال ميكند كه از دو سیاست كالن سرچشمه ميگیرد ،از يکسو از سیاست گسترش
نفوذ در مناطق مهم و حیاتي براي منافع ملي آمريکا نشئت ميگیرد كه گسترش ناتو به
شرق را نیز توجیه مي نمايد .دو كشور آذربايجان و ارمنستان عضو پروژه مشاركت براي
صلح در ناتو و هر دو خواستار عضويت در ناتو هستند .ازسوي ديگر ،سیاست افزايش
نفوذ منطقهاي آمريکا به سیاستهاي انرژي اين كشور برميگردد كه هدف آن استفاده
از منابع متنوع نفتي است و در همین راستاست كه خطوط انتقال انرژي درياي خزر در
اولويت سیاستگذاري انرژي واشنگتن است .در چنین شرايطي بحران قرهباغ عامل
بازدارندهاي است كه هم كل منطقه را براي سرمايهگذاريهاي كالن ناامن ميسازد و هم
هزينه انتقال نفت و گاز را افزايش ميدهد .آذربايجان بهدنبال ترغیب آمريکا براي اعمال
فشار بر ارمنستان جهت خروج از مناطق اشغالي است ،اما عواملي مانند همپیماني
ارمنستان با روسیه ،تعداد قابل توجه ارامنه در كشورهايي چون آمريکا و فرانسه و وجود
افراد صاحبنفوذ در میان آنان و همچنین وجود البيهاي قدرتمند ارامنه در اياالت متحده

باعث شده است آذربايجان نتواند به سادگي به اهداف خود در اين زمینه دست يابد.
تركیه بر مباني قومي و زباني از ابتداي درگیري ،به جانبداري از جمهوري
آذربايجان پرداخت و تمامي روابط خود را با ارمنستان قطع كرد .اقدامات يکجانبه و
مداخلهجويانه آنکارا باعث شد كه نقش تركیه در اين بحران ،واگرايانه ارزيابي شود.
تالشهاي ارامنه براي مسئول قلمداد كردن حکومت عثماني در كشتار دستهجمعي
ارامنه در  1815و تصويب اين موضوع در برخي از پارلمانهاي كشورهاي غربي مانند
فرانسه ،تركیه را هر چه بیشتر نسبت به نفوذ ارامنه در میان جوامع ديگر خشمگین
كرد .البته آنکارا در سالیان اخیر تا حدودي تالش كرده در راستاي الحاق به اتحاديه
اروپا روند نزديکي به ارمنستان و رفع زمینههاي سوءتفاهم فیمابین را فراهم سازد.
روسیه از ابتداي بحران قرهباغ نقش بسیار مهمي ايفا كرده است .برخالف
جمهوري آذربايجان كه در سالهاي پس از استقالل رابطه مطلوبي با روسیه نداشت
ارمنستان به توافقهاي اساسي با روسیه نائل آمده و بین اين دو كشور پیوندهاي امنیتي
برقرار شده است .روسیه در دوران رياستجمهوري پوتین ،كوشیده است تا ضمن حفظ
روابط استراتژيك با ارمنستان ،روابط جديدي را با آذربايجان تعريف كند .هرچند با
توجه به نقش عمده گروه مینسك براي حل اين بحران ،روسیه تالش ميكند در
چارچوب گروه مینسك نه تنها از تشديد درگیري جلوگیري كند ،بلکه ديپلماسي
چندجانبه خود را كه در مورد سوريه هم عملي شده است ،در اين نیز در راستاي
همکاري با بازيگران ديگر تقويت كند (هرتزيك.)213 :1335 ،
مواضع دولت جمهوري اسالمي ايران با توجه به جمعیت عظیم آذري و همچنین
اقلیت ارمني كه در ايران زندگي مينمايند از حساسیت زيادي بین مردم دو جمهوري
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آذربايجان و ارمنستان برخوردار بوده است .ايران از ابتدا تجاوز ارمنستان به خاك
آذربايجان را محکوم كرد و ادامه آن را اشغال سرزمین با توسل به زور دانست .در جريان
جنگ ،ايران چندين بار براي میانجیگري تالش كرد ،اما در آن هنگام آمريکا ،روسیه و
تركیه حضور ايران در جريان میانجیگري را مخالف منافع خود ميدانستند و نهايتاً
ارتباط ايران با گروه مینسك قطع شد .از سال  1881به بعد ،ايران براي داشتن روابط
معقول با دو طرف منازعه ،كوشید ضمن كمك به پناهندگان آذري و تسهیل جريان
ترانزيت كاال بین نخجوان و آذربايجان ،از قطع كامل ارتباط ارمنستان با جهان خارج
جلوگیري كند .سیاستهاي پانتركیستي آذربايجان ،اختالف بر سر رژيم حقوقي درياي
خزر ،نوع روابط ايران و روسیه و روابط باكو با رژيم صهیونیستي از موضوعات مهم در
روابط دو دولت جمهوري اسالمي ايران و جمهوري آذربايجان بوده است .با اين وجود،
ايران روابط اقتصادي خوبي با آذربايجان داشته است (امیراحمديان.)31:1331 ،
 .9پيامدهاي تشديد بحران قرهباغ
بحران جاري قرهباغ كه درواقع حاصل شدتيابي و تنشي تاريخي میان آذربايجان و
ارمنستان است ،هر از چندگاه شعلهور مي شود .هر چند در حال حاضر میان دو طرف
آتشبس برقرار شده است ،اما اين آتشبس از شرايط ناپايدار برخوردار است بهگونهاي
كه دو طرف همديگر را به نقض آن متهم ميكنند .طبعاً اگر طرفین به سیاستهايي
روي آورند كه موجب تشديد و تطويل تنش شود در اين صورت ميتوان پیامدهايي را
براي آن ترسیم كرد كه بدينشرح قابل ذكر ميباشند:

ـ افزايش نقش و مداخله بازيگران فرامنطقهاي
از آنجايي كه بازيگران مختلف فرامنطقهاي هر يك به فراخور اهداف و منافع خاص خود
با دقت و حساسیت نظارهگر تحوالت در قفقاز جنوبي ميباشند ،با تغییر در روند
مناقشه قرهباغ در جهت شدت يابي و رويارويي مستقیم به ايفاي نقش و نفوذ در منطقه
روي ميآورند .در اين میان بازيگراني مانند آمريکا فرصت مناسبي جهت تثبیت نقش و
نفوذ خود در اين قلمرو جغرافیايي مييابند كه از يکسو تأمینكننده منافع اقتصادي آن
بهويژه در حوزه انرژي است و ازسوي ديگر برآورنده منافع استراتژيك آن در راستاي
محدودسازي روسیه است .مداخله بازيگران فرامنطقهاي در پويشهاي منطقهاي تا آنجا
كه به نزديکي مواضع طرفهاي درگیر منجر شود و بر مباني جغرافیايي قابل توجیه
صورت پذيرد ،ميتواند مؤثر و سازنده باشد .اما در غیر اينصورت با فراهم شدن بستر
براي گسترش مداخلهجويي بازيگران فرامنطقهاي و تبديل آن به يك رويه مرسوم باعث
ميشود كه نوعي روند تخريبي در قلمرو بحران شکل گیرد كه پويشهاي منطقهاي را از
وضعیت و حالت طبیعي خود دور خواهد ساخت .در شرايط موجود ادامه بحران قرهباغ
ميتواند با پررنگ كردن حضور بازيگراني مانند آمريکا ،اروپا و تركیه و برانگیختن حس
رقابتگري روسیه به پیچیدگي بیشتر بیانجامد و بُعدي فرامنطقهاي نیز بدان ببخشد.
ـ امنيتي شدن منطقه و تضعيف اولويت توسعه
مناطق آسیاي مركزي و قفقاز ازجمله مناطقي در نظام بینالملل به حساب ميآيند كه
بهشدت نیازمند پیمودن مسیر توسعه و حلوفصل مشکالت و معضالت ناشي از
عقبماندگي اقتصادي هستند .دولتهاي منطقه امید دارند كه با جذب سرمايهگذاري
خارجي ازجمله از جانب كشورهايي چون چین و دولتهاي اروپايي بخشي از مشکالت
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اقتصادي خود را مرتفع نمايند .طبیعتاً رفع اساسي اين مشکالت نیازمند اصالح
ساختارهاي نامناسب اقتصادي و اداري در كشورهاي منطقه نیز ميباشد .اما به هر حال
توجه به اين فرآيند و قرار گرفتن در مسیر توسعه نیازمند وجود فضاي امن و باثبات در
منطقه است .اوجگیري بحران قرهباغ بهواسطه تضعیف اين فضا و امنیتي كردن روندهاي
حاكم بر منطقه ،در حاشیه قرار گرفتن اولويتها و ترجیحات اقتصادي را در حوزه
ماوراي قفقاز به دنبال خواهد داشت .درواقع امنیتي شدن فضاي منطقه باعث خواهد شد
كه دولتهاي ضعیف قفقاز جنوبي منابع و ظرفیتهاي محدود خود را كه قاعدتاً بايد در
خدمت رفع مشکالت اقتصادي و اصالح ساختارهاي داخليشان باشد معطوف به
فرآيندها و فعالیت هاي نظامي و امنیتي نمايند .چنین شرايطي قطعاً به تداوم و تعمیق
وضعیت توسعهنیافتگي دولتهاي منطقه منجر خواهد شد .تشديد بحران قرهباغ بر
شدت ادراكات امنیتي متضاد و متعارض میان بازيگران منطقهاي و بهويژه میان
طرفهاي اصلي درگیر مي افزايد .هر چه بر میزان ،وسعت و گستره امنیتي شدن فضاي
منطقهاي افزوده شود ،حلوفصل مناقشه نیز دشوارتر ميگردد .بنابراين ،از يکسو،
شدتيابي مناقشه قرهباغ به امنیتي شدن فضاي منطقه منجر ميشود و ازسوي ديگر،
امنیتي شدن بیشتر منطقه ،خود بهشدت و تداوم مناقشه ميانجامد .اين وضعیت
متداخل حاصلي براي هیچ يك از طرفهاي درگیري دربر نخواهد داشت.
ـ احتمال سوءاستفاده افراطگرايان از بحران قره باغ
تجربه اخیر درباره گسترش نقش و فعالیت مخرب گروههاي افراطي مانند داعش نشان
ميدهد كه اين گروهها در مناطقي كه خأل امنیتي شکل گرفته و سطح تنش و
درگیريها در آنجا باال رفته امکان ظهور و بروز بیشتري دارند .لذا بازگشت به درگیري و

تنش در منطقه قفقاز جنوبي با توجه به رشد افراطگرايي و راديکالیسم و فعالیت
گروههايي همچون داعش در منطقه غرب آسیا ميتواند زمینه فعالیت و جذب نیرو براي
آنها را فراهمتر كند؛ بهگونهاي كه امروز شاهد هستیم كه نیروهاي افراطگراي داعشي
براي حفظ و بقاي خود از تاكتیك جابجايي سیال در مناطق جغرافیايي ناامن بهره
ميگیرند .بنابراين ،در صورت تشديد و تداوم درگیريها در منطقه قرهباغ در اين دوره
زماني ميتوان انتظار داشت كه افراطگرايان داعش از اين بحران حداقل بهمنظور
منحرف ساختن تمركز جهاني از مقابله با تروريسم در حوزههاي فعالیت خود همچون
سوريه و عراق بهره ببرند.
ـ پيچيدهتر شدن موضوع و فرآيند حلوفصل مناقشه
هرچه بر میزان و شدت فرازونشیبهاي يك موضوع مورد مناقشه افزوده ميشود،
موضوع پیچیدهتر شده و از اين حیث هم موضوعات جديد به مناقشه موجود اضافه
ميگردند و هم بازيگران بیشتري درگیر ميشوند و يا بازيگران موجود درگیر بر برد و
گستره فعالیتها يا مداخالت خود ميافزايند .در هر صورت ،نتیجه امر پیچیدهتر شدن
بیشتر مناقشه است كه فرآيند حلوفصل آن را دشوارتر و يا طوالنيتر ميسازد .بر همین
اساس تشديد بحران قرهباغ از اين جهت كه دخالت بیشتر بازيگران فرامنطقهاي و
منطقهاي را قفقاز جنوبي بهدنبال خواهد داشت بر سطح پیچیدگي آن خواهد افزود .اين
امر در صورت تکرار و تداوم ميتواند آثار مخربي براي آذربايجان و ارمنستان بهعنوان
طرفهاي اصلي درگیر به همراه داشته باشد و عدم مطلوبیت استراتژيك براي بازيگراني
مانند ايران و روسیه را رقم بزند.
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نتيجهگيري
بحران قرهباغ نشاندهنده عمق شکافهاي قومي و هويتي میان دو جمهوري آذربايجان
و ارمنستان است .شمار پناهندگان و آوارههاي بجا مانده از درگیريها و قربانیان بازمانده
نیز نشان از پیچیدگي و دشواري در حل مناقشه قرهباغ در آينده دارد .اختالفات ارضي
همواره بهانها ي براي بروز اختالفات هويتي و قومي است .اختالفاتي كه گاه ازسوي
قدرتهاي فرامنطقهاي تشديد ميشود و دستاويز دوستيها و دشمنيهاي كشورهاي
مؤثر در اين منطقه ميباشد.
براساس آنچه بیان شد ميتوان بحران قرهباغ را پويشي امنیتزدا در منطقه قفقاز تلقي
كرد كه البته آثار آن در جهت بيثبات كردن منطقه محدود به قلمرو مشخصي نميباشد و
ساير مناطق و بازيگران ،از همسايگان مانند روسیه ،ايران و تركیه گرفته تا اروپا و آمريکا ،را
نیز دربرميگیرد .البته با توجه به منافع فراوان سیاسي و اقتصادي كه كشورهاي مختلف اعم
از طرفهاي درگیر و كشورهاي ثالث در منطقه قفقاز دارند بهنظر نميرسد كه روند موجود
به يك جنگ تمامعیار بین آذربايجان و ارمنستان تبديل شود .در واقع ،منافع تمامي
بازيگران درگیر اعم از مستقیم و غیرمستقیم ايجاب ميكند كه بحران تحت كنترل درآيد و
از تصاعد بیشتر آن جلوگیري بهعمل آيد .اگرچه در اين میان فرصتي براي برخي بازيگران
مانند آمريکا ،اروپا ،تركیه و رژيم صهیونیستي سطح دخالتهاي منطقهاي خود بیافزايند ،اما
بيثباتي در اين قلمروي حساس پیامدهاي نامطلوب سیاسي و اقتصادي براي همه به همراه
خواهد داشت كه آنها را از تداوم بحران ميهراساند .ضمن اينکه طرفهاي اصلي درگیر نیز از
توان و اراده معطوف به ادامه درگیري برخوردار نميباشند.

گذشته از اين ،ناكارآمدي مديريت از راه دور غرب در خاموش ساختن و
حلوفصل ريشهاي بحران قرهباغ امروز بیش از هر زمان ضرورت ورود كشورهاي
خیرخواه همسايه آذربايجان و ارمنستان را براي حلوفصل اين بحران نمايان ساخته و
در اين میان نقش جمهوري اسالمي ايران بهعنوان كشوري كه داراي مرزهاي مشترك با
دو طرف مخاصمه بوده و روابط نزديکي با باكو و ايروان دارد و همواره خواستار پايان
مسالمتآمیز اين مناقشه بوده است بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.
اكنون بهنظر ميرسد زمان فعال شدن ديپلماسي ايراني براي ايجاد ثباتي پايدار در منطقه
فرا رسیده است ،تهران ميتواند با تالشي منطقهاي ـ بینالمللي كه روسیه را نیز بهعنوان
همسايگان آذربايجان و ارمنستان در كنار سازمان ملل متحد شامل ميشود ،در جهت
حلوفصل ريشهاي بحران قرهباغ اقدام نموده و ابتکار عمل را برعهده گیرد .نشست سهجانبه
وزراي امور خارجه ايران ،روسیه و آذربايجان در روز  18فروردين ميتواند به منزله نقطه آغاز
شکلگیري يك اقدام منطقهاي منسجم و تأثیرگذار در حلوفصل بحران قرهباغ باشد.
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زمستان .1331

شناسنامه گزارش

م مركز ژپوهشاه
جلس شوراي اسالمي

شماره مسلسل77111 :

عنوان گزارش :اوجگیري دوباره بحران قرهباغ :سابقه و پیامدهاي محتمل

نام دفتر :مطالعات سیاسي (گروه سیاست خارجي)
تهيه و تدوين :فاطمه سلیماني
ناظر علمي :مهدي امیري
متقاضي :معاونت پژوهشهاي سیاسي ـ حقوقي
ويراستار تخصصي :ــ
ويراستار ادبي :ــ

واژههاي كليدي:
 .1آذربايجان
 .2ارمنستان
 .3قرهباغ
 .1ايران
 .5روسیه
 .6تركیه

تاريخ انتشار7931/7/07 :

