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Abstract 

The Nagorno-Karabakh ceasefire agreement, signed on November 10, 2020, 

after 44 days of conflict between the two countries, has had far-reaching 

implications for Iran's security and interests. With regard to this issue, the 

present article has been written specifically with the aim of explaining the 

effects and consequences of the Qarabagh 2020 ceasefire agreement for Iran's 

security and interests. In this regard, the main question of the article is what are 

the effects and consequences of the Nagorno-Karabakh 2020 ceasefire 

agreement for the security and national interests of the Islamic Republic of Iran? 

The findings of the article show that the recent ceasefire agreement in various 

dimensions has a positive and negative impact on the interests and national 

security of the Islamic Republic of Iran, the most important of which include; 

Russia's role in the northwestern borders of Iran, the possibility of geographical 

distance from the borders of Iran, the Zionist regime's large-scale weapons 

assistance in liberating the occupied territories of Azerbaijan and, as a result, the 

regime's greater role in Iran's northwestern borders, Iran's access to border lands 

The reconnection of the relatively long border with Azerbaijan has been the 

expansion of capacity to expand Iran's railway network to the Caucasus and 

Russia, and the presence of Iranian private companies in the reconstruction of 

the critical regions of the Caucasus. 
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 چکیده
  و  بحران  تداوم  روز  ۴۴  از  پس  ،۲۰۲۰  سپتامبر  در  ارمنستان  و  جانیآذربا  نیب یهایریدرگ

  توافههق ریتهه   بههه مقاله نیا .شد ختم بسآتش نامهتوافق به روسیه، میانجیگری با  ،منازعه

  اصلی  پرسش این با ؛است پرداخته رانیا یاسالم یجمهور یمل منافع و تیامن بر ادشدهی

  ملههی منههافع و امنیههت بههرای پیامههدهایی و آ ار چه حاوی ۲۰۲۰ بسآتش نامه»توافق  كه

  بههر  دارد؟«  رو  پههیش  را  راهبردهایی  چه  آن  با  مواجهه برای ایران و است اسالمی جمهوری

  بههسآتش  نامهههتوافق  و  جنوبی  قفقاز  در  قدرت  موازنه  خوردن برهم مقاله، هاییافته اساس

  اسههالمی  جمهوری امنیت و منافع بر سلبی و ایجابی شكل به مختلف ابعاد در آن از ناشی

  در  هیروسهه   بیشههتر  ینیآفرنقش  از:  اندعبارت  هاآن  ترینمهم  كه  است  بوده  ت  یرگذار  ایران

  ،رانیهه ا  یمرزههها  از  یریهه درگ  یایهه جغراف شههدن دور احتمههال ،رانیهه ا یغرب شمال یهامرز
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  ،رانیهه ا  یغربهه   شههمال  یمرزههها  در  میهه رژ ایههن شههتریب ینهه یآفرنقش نتیجه در و جانیآذربا

  نظههایر  و  آذربایجههان بهها ی والن نسبتاً مرز مجدد ارتباط و مرزهم یاراض به ایران یابیدست

  نیهه  مذكور بحران با  مواجهه  در  اسالمی  جمهوری  روی  پیش  راهبردهای  ترینمهم  .هانیا

  و  حفهه   بههرای  فعال  یگریانجیم  نقش یفایا حال عین در و  رفانهیب مواضع اتخاذ شامل

  حضههور ،منطقههه بههازیگران و درگیر های رف به اسالمی جمهوری راهبردی جایگاه  یالقا

  با  یتیتران   و  یمواصالت  یرهایمس  شیاف ا  بس،آتش  توافق  از  حاصل  جدید  منا ق  در  فعال
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 مقدمه

 حورز  دردر گذشوهه  ،ایورا   اسوممی  جمهورر   غربی  شمال   در  واقع  قفقاز  منطقه
به   غیرمسهقیم  یا  مسهقیم  طرربه  آ   قلمرو  از  جزئی  عنرا به  و  داشت  قرار  آ   تمدنی
 و  اروپوا  میا   طبیعی  پلی  منزلهبه  منطقه  این  شد.می  ادار   ایرا   مرکز   دولتدست  
 غربوی  اروپا   کشررها   با  جرار هم  و  جنرب  در  خاورمیانه  وجرد  که  است  آسیا
 شومال   چهاررا   مثابهبه  قفقاز  است.  افزود   آ   اهمیت  بر  شمال   و  غرب  از  روسیه  و
 بلکوه دهود،می پیرنود غرب  به  شرق  از  را  اوراسیا  تنهانه  غرب،  و  شرق  و  جنرب  و
 ،گورید عبوار  به؛ کندمی مرتبط نیز جنرب به شمال  از را آسیا قار  کانالی  عنرا به

 مخهلو   ها فرهنگ  و  ادیا   و  اندرسید   یکدیگر  به  اینجا  در  شرقی  و  غربی  تمد 
 جغرافیایی،  خاص  مرقعیت  همین  واسطهبه  کنند.می  تمقی  باهم  اسمو  و  اسمم  مثل
 علیوزاد ،)  اسوت  مهیوا  بسویار  پیرامورنی  و  بیرونوی  منواط   دیگر  بر  اثرگذار   زمینه
 اسوهقمل   و  1۹۹1  سوال   در  شوررو   جماهیر  اتحاد  فروپاشی  با  (.1۷۷، ص.  1۳۸۰

 چهور   قفقواز،  و  مرکوز   آسویا   در   امپراتورر  ،آ   ازماند      جابه  ها جمهرر 
 از  مانود باقی  منواط   ترینثبوا بی  از  یکی  عنرا به  و  یافت  تغییر  قفقاز  ژئرپلیهیکی
 (Markedonov, 2009) .شتگ  مراجه  قدر  خأل  با شررو   امپراترر 
 خردمخهوار  منطقوه  بوا،،قر «  نواگررنر»  یعنوی  قفقواز  در  مناقشوه  موررد  منطقه

 کوه است ارمنسها  مرزها  نزدیکی در و آذربایجا  جمهرر   غرب  در  نشینارمنی
 از  را  خورد  اسوهقمل   ارمنسها ،  حمایت  با  با،قر   ساکن  ارامنه  شررو ،  فروپاشی  با

 درگیور   مرجو   کرهسوهانی  بوا،قر   در  طلبانوهجدایی  اقداما   کردند.  اعمم  باکر
 و آذربایجوا  جمهورر  و ارمنی نیروها  میا  1۹۹۴تا   1۹۸۸  ها سال   طی  نظامی
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 (۲، ص.  1۳۸۹  )تریسرکانی،  شد  ارمنسها   ترسط  آذر   شهر  هفت  اشغال   نهیجه  در
 کرد.  فراهم  ژئرپلیهیکی  بحرانی  گیر شکل  برا  را  زمینه و

 نظریووا  در قفقوواز منطقووه راهبوورد  وز   ارتقووا نهیجووه در حووال، ایوون بووا
 بیضوی  قلو   در  کوه  کمو   جفور   جدیود  هارتلنوداز جملوه  )  مطرح  ژئرپلیهیکی
 ها قودر   جدیود  پوارادایم  در  همچنوین  و  اسوت(  گرفهه  جا   انرژ   اسهراتژیك
 بوازیگرا  و ا فرامنطقوه ها قودر   نفورذ  و  حضورر  برا   الزم  ها زمینه  جهانی،
 و  شود  فوراهم  آ   مناقشوا   تقریوت  و  حساس  منطقه  این  باز   میدا   در  ا منطقه
 بحورا  یعنوی آسویا، غورب هوا بحرا  ترینقودیمی از  یکی   باز فراور  ها زمینه
-۸5، صو.. 1۳۹5زاد ،)ولیقلوی کورد ایجواد ارمنسوها  و آذربایجا  بین  را  با،قر 
 و  چنودروز    هوا ریدرگ  کشورر  دو  ایونبوین    گهگوا   گذشوهه  سال   ۲۸  در  (1۲۰
 و  کشوررها  برخوی   گریانجیوم  بوا  زموانی  انود   از  پس  و  گرفتیدرم  مد کرتا 
 .دیرسویم  پایوا   بوه  دسوهاورد   هوی   بودو   ی،المللوبین  و   امنطقوه   هاسازما 

 آغواز (1۳۹۹ مهور )ششم ۲۰۲۰ سپهامبر  ۲۷  از  ها ریدرگ  ترینخرنین  و  شدیدترین
 دو خسوارا ، و تلفوا  فراوانوی و هوا ریدرگ دیتشود بوا  .داشت  ادامه  روز  ۴۴  و

 و  روسیه  آذربایجا ،)  جانبهسه  تراف   با  گرفهند  تصمیم  ارمنسها   و  آذربایجا   کشرر
 ژئورپلیهیکی  تحورل   و  اعومم  بسآتش  نرامبر  دهم  در  و  مهرق   را  جنگ  (ارمنسها 
 کنند.   گذارا یبن  پرآشرب  منطقه  این در را  نرینی
 در  یهویامن  داریناپا  تیوضع  ایجاد  آ   تبعبه  و  با،قر   جدید  بحرا   حال،  این  با
 یهویامن  میورژ  كیو   ریگشوکل  عودم  بوا  همرا   ایرا ،  غربی  شمال   مرزها   حاشیه
 یهیوضع  به  منجر  ،یالمللنیب  و   امنطقه  گرا یباز  دخالت  و  قفقاز  منطقه  در  مشهر 
 تحمیلوی  بوسآتش  نامهتراف   مفاد  به  ترجه  با  که  است  شد   منطقه  این  در  كیآنارش
 را ایورا ویژ   هبو  و  منطقوه  کول  تراندیم  آ   یاسیس  و  یهیامن   امدهایپ  ارمنسها ،  به

 .دهد  قرار ریتأث  تحت
 ناموهتراف   مفواد  ابعواد  خصورصبه  و  با،قر   بحرا   بررسی  و  لیتحل  بنابراین،

بوا ترجوه بوه  اسوت. تیواهم حوائز ا ایر ملی منافع  و  امنیت   برا  مذکرر  بسآتش
 و  آثوار  کوهشرد  مهم مطرح می  پرسش  این  مرضرع  این  بررسی  ضرور   و  اهمیت
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 اسممی  جمهرر   ملی  منافع  و  امنیت  بر  با،قر   ۲۰۲۰  بسآتش  نامهتراف   پیامدها 
 بوورا  گرفووت  نظوور درآ   بوورا  توورا می را راهبردهووایی چووه و چیسووت ایوورا 

 ایجواد  در  ژئرپلیهیوك  عنصور  نقوش  همچر   مرضرعاتیپرسش    این  به  پاسخگریی
 و نیووا  بووازخرانی بحوورا ، توواریخی زوایووا  و ابعوواد قفقوواز، سوورزمینی منازعووه
 ابعواد  تحلیول  و  موذکرر  بحورا   در  ا فرامنطقوه  و  ا منطقوه  بازیگرا   ها سیاست
خراهود   هواآ   بوهایون پوژوهش    که  است  ضرور   آ   از  ناشی  بسآتش  نامهتراف 

 پرداخت.

 سرزمینی  منازعه و ژئوپلیتیك نظری؛  مبانی . 1

 رفهارهووا   اسوت  توم   در  کوه  الملولنیب  استیس  بر  است  کرد یرو  كیهیژئرپل
 کوردیرو ،اسواس نیوا بور .دینما نییتب یعیطب طیمح اساس بر  را  گرا یباز  یاسویس

 (؛Plano & Alto, 1988, p88) اسوت سویایس امرر بر ایجغراف ریتأث انگریب كیهیژئرپل
 ییایوجغراف  عرامول  اثرگوذار   مطالعوه  تورا یم  را  وكیهیژئرپل  ،گورید  یعبوارت   بوه
 منوابع  عیوترز  نحور   ،ییایوجغراف  وتیمرقع  رینظ  یانسان  و  یعیطب   هایژگیو  یعنی
 قودر   صواحبا   یاسویس  ها گیر تصمیم  در  المللبین  روابط  بر  یانسان  و  یعیطب

 عرامول  از  (وكیوژئراکرنرم  )عراموول  یعوویطب  منوابع  و  ینیسرزم  تیمرقع.  دانست
 وكیوهیژئرپل  مطالعه  مررد  میمفاه  و  مرضرعا .  روندیم  شمار  به  كیهیژئرپل  یعیطب
 عنرا بوه كیهیژئرپل قدر ، کس  دانش عنرا به كیهیژئرپل رینظ یعیوس  یط  وزین

 و  یبحرانو  منواط   دانوش  عنرا به  كیهیژئرپل  نفرذ،  حرز   گسهر   و  رقابوت  دانش
 منطقوه  هور  كیوهیژئرپل  .شرندیم  شامل  را  قدر   روابط  دانوش  عنرا به  كیهیژئرپل
 ا یوم  رقابوت  ایو  منازعووه  جوادیا  ای  آمیزمسالمت  روابط  برقرار   در  ا عمد   نقش

 یاسویس  ا یوجغراف  سواخهار  و  ذا   در  ،گورید  یبیوان  به  .دارد  منطقه  آ   کشررها 
 و  رقابوت  منطو   نیادیوبن  صورر به  کوه  است  نهفهه  ینیع  ها تیواقع  و  هایژگیو

 مطالعووه در كیووهیژئرپل شوومندا یاند .دهوودیم جیتوورو کشووررها نیبووو را منازعووه
 یبرخوکنند:  می  اشار   كیهیژئرپل  عرامل  از  ا جنبه  بوههرکدام    منازعوه  هوا وشهیر
 عرامول بوه گورید یبرخو و مناقشا  ینیسورزم منبوع و وكیژئراکرنرم  عرامول  بوه
 ،یفیشور  و  یرخانی)شو  دارنود  تأکیود  یهویجمع  ها یژگیو  یعنی  یفرهنگ  و  یهیهر
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 .(11۹، ص.  1۳۹6
 تأکیود منازعوه ینیسورزم منبع به 1«هگت هریپ» ،حرز  نیا شمندا یاند ا یم  در

 طبوو  .کورد  اسوت اشوار  کشررها ا یم در زاتنش ینیسرزم عامل 1۲  بوه  شهه ودا
 کشرر  خا   به  یزبان  و  یقرم  گرو   كی  ینیسرزم  گسهر   و  امهوداد  هگوت  وهینظر
 یطلبییجودا جنبش و هیهمسا  کشرر  به  نسبت  کوشرر  وكی  یارض  ادعا   ه،یهمسا
 ندهسوه  كیهیژئرپل   زاتنش  عرامل  جملوه  از  کوشرر  وكی  یداخلو  فضا   در  یقرم
 (.۲۷۸، ص.  1۳۹۳ گرا ،ید و  نژادی)قربان

 .اسووت  گرا یبوواز  كیوهیژئرپل  تعلقوا   ،منازعوه  ها نوهیزم  از  یکویبنابراین  
 ورا   در  کشررها  یمل   یعم  و  منافع  ربنا یز  دهنود لیتوشک  وكیهیژئرپل  تعلقوا 
 هوا صوهیخص از یبخشو ای تمام با که هسهند مورارد  بور نواظر  و  یملو  مرزهوا 

 کشرر  ازها ین  كیهیژئرپل  عمئ   .دارنود  یهمگرن  و  تجانس  کشرر  یانسان  ای  یعیطب
 نیمأتو ر یوغ و یهویامن و ینظام ،یارتباط اقهوصاد ، ،یاسویس  مخهلو   ابعواد  دررا  
 نوا،یروم و ایون)حافظ  دنشوریم  کوشررها  وكیهیژئرپل  وز   وتیتقر  باعث  و  کنندمی

 یمل  مرزها   مجواور   در  کوشرر  وكی  وكیهیژئرپل  عمئ   نیشهریب  (۹، ص  1۳۹6
 وزا یوم  کوشررها  یمل  مرزها   از  شد   دور  با  و  است  آ   جرارهم  کشررها   در  و
 .ابدییم  کاهش  زین  عمئ  نیا

رقابووت کشوررها و  سوازنوهیزم  تراننودیعمو  بر منازعه مو  كیهیعمئ  ژئرپل
رقابوت بور   ینقطه کوانرن  كیهیشرند. در مباحث ژئرپل  گریکدیبزرگ با     هاقدر 

 لیمرجرد در آ  است تا از پس آ  امکا  تحوص  ازا یو امه  ییایجغراف   سور فضا
. در چووارچرب دیووآ اهمفوور كیووهیژئرپل  هاحکرمههووا و سوواز   قووودر  بووورا

در واقع حورز    كیهیژئرپل   قلمروها  نالملل،ینظام ب  گرا یباز  كیهیژئرپل   هارقابت
  رانود  مرزهوا  شیبوه پو  و یواز طر  گرا ی. بوازرونودیبه شومار م  گرا ینفرذ باز
دامنه نفرذ خورد را گسوهر    ای  كیهیخرد در تم  هسهند قلمرو ژئرپل  كیهیژئرپل

را محودود کننود. در اصول قودر  و رقابوت   بوا یدهند و در مقابل حرز  نفرذ رق
 وا،یون)حافظ شوردیهوا مآ  كیوهیژئرپل   قلمروها  دیتحد  ایمرج  بسط    گرا یباز

 

1.Peter Hggett 
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و   ییایوجغراف  تیماه  لیبه دل  كیهیژئرپل   هوا و چالشها(. فرصوت116، ص  1۳۸5
. دارنود   ادیوز  تیکوشررها اهم  یملو  وتیمنوافع و امن   برا  شهریب   داریدوام و پا

  نامووساعد بوورا  یهیوضووع  جووادیعبووار  از ا  كیوهیراسها، چالش ژئرپل  نیدر ا
کشوررها   استیو مهأثر نمرد  س  كیهیژئرپل  ریامل ثابت و مهغکشررها بر اساس عر

از جملوه   یکیهیژئورپل   رهوایبوا، را بور اسواس مهغاست. مقاله حاضر بحورا  قر 
بحورا ،   نیوا   هواو چالش  امدهاین پییو به تب  کندیم  یهگت بررس  هریپ   رهایمهغ
 را یوا  یاسومم   و منوافع جمهورر  تیوبور امن  ،یلیبس تحمنامه آتشتراف   ژ یوبه
 .پردازدیم

 باغقره بحران تصاعد  تاریخی  هایزمینه.  2

  تر جود ابعواد با،قر  مسائل  ها،كیبلشر   زمامدار  و  هیروس  امپراترر   سقرط  با
 یولو  ؛کردنود  اعمم  را  خرد  اسهقمل   جا یآذربا  و  ارمنسها   مناط و    گرفت  خرد  به

 و  «نخجورا »  ،«كیرنیسو»  ،نرظهورر  کشورر  دو  حائول  منطقوهسه    سر  بر  یاخهمفات 
  بورا  را  ینوامرفق  توم   ارمنسها   کشمکش،  گرفهن  باال   با  .داشت  وجرد  «با،قر »

 یپ در  یجنرب  قفقاز  به  ایهانیبر  ارتش  ورود  پس از  اما  داد؛  انجام  مناط   نیا  تصاح 
 شود. واگوذار جا یآذربا به ناط م نیا ،1۹1۹ سال  در  اول   یجهان  جنگ  در   روزیپ

 و  قفقاز  منطقه  به   شررو  11  لشکر  ورود  با  ، شررو  ریجماه  اتحاد  تشکیل  از  پس
 جا یآذربا  و  ارمنسها    کشررها  که  قفقاز  اتحاد  ستیالیسرس   جمهرر   ریگشکل
  شوررو  ارمنسوها   یسوهیالیسرس   جمهورر  بوه  با،قر   شد،یم  شامل  زین  را  یکنرن

 ترانسوهند  «مان ینر  ما ینر»  یسرکردگ  با   آذر  ستیکمرن  مخالفا   اما  شد؛  واگذار
 نیوا  ، شررو  با  هایارمن  روابط   سرد  از  اسهفاد با    1۹۲1  سال   در  و  بعد  سال   چند
 (5-۳، ص.. 1۳۹6)منیر ،  کنند  ملح  جا یآذربا به  مجدداً را  منطقه

 بوه بوا،قر  منطقه ن،یاسهال دور  در اجراشد   هااستیس اساس بر آ ،  از  پس
 جوا یآذربا  یسوهیالیسرس   جمهورر  بوه  آ   از  ییهوابخش  :شود  تقسیم  بخش  چند
  شوررو ارمنسوها  یسوهیالیسرس  جمهورر  بوه  «زنگزور»  بخش  رست؛یپ   شررو
 اکثریوت  سوب   بوه  بوا،«قر   »ناگررنر  ای  ی«کرهسهان  با،»قر   بخشو به    شد  واگذار
 وضوعیت  آذربایجوا ،  میول  رغمعلوی  و  تاریخی  روند  برخمف  آ ،  ارمنی  جمعیت
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 زبوا   از  ،آذر   رسومی  زبوا   کنوار  در  منطقوه  ینا  ساکنا   تا  شد  اعطا  خردمخهار 
 عنورا   بوا  منطقوه  این  سپس  کنند.  اسهفاد   ادار ،  امرر  و  محاکم  تدریس،  در  ارمنی
 جوا یآذربا یسوهیالیسرس  جمهورر نظور ریز «یکرهسهان با،قر   خردمخهار  »منطقه
 توا  داد  اداموه  بوا،قر   در  ارامنوه  اسکا   به  شررو   حکرمت  قرار گرفت و   شررو
 را درصود ۲۳ و ارامنه را با،قر  تیجمع درصد  ۷6  حدود  ،1۹۷۹  سال   در  که  ییجا
 الحواق  از  را  خورد  نارضوایهی  همرار   ارمنسها   طرفی،  از  دادند.می  لیتشک  ها آذر
 طورق  از  دکورمی  توم   همچنوا   بعود   هادهوه  درو    اعومم  آذربایجا   به  با،قر 
 نشود.  کوار  نیوا  بوه  مرفو   کوه  ردیوگ  پس  باز  آذربایجا   از  را  منطقه  نیا  یرنظامیغ

(Tastekin, 2020) 
 فروپاشویسورانجام،    و  بیسهم  قر   پایانی   هاسال   در  شررو   مفرط  ضع   با
 جنوگ  و  اخهمفوا   مجودد  بروز  به  که  آمد  وجرد  به  منطقه  این  در  قدرتی  خأل  آ ،
 در  ارمنسوها   یبانیپشوه  بوا  بوا،قر   سواکن  یارمنو  تیواکثر  و  آذربایجا   بین  با،قر 
 یسوع  نیطرف  از  هرکدام  ، ریدرگ  گرفهن  باال   با  د.ش  منجر  1۹۹۴تا    1۹۸۸  ها سال 
 شیبو جهیهن درو  کردند گرید نژاد از  خرد  تصرف  تحت  مناط   یقرم   سازپا   در
 موررد  ینوراح  در  نفور  هوزار  ۸۰۰  از  شیبو  و  کشوهه  جنوگ  این  در  نفر  هزار  ۳5  از

، ص 1۳۸۳  ،چاخاتریوا   و  افعباس)  شدند  وطن   جم  به  مجبرر  و  آوار   مناقشه،
 و  تصورف  را  اسوها   ایون  ارامنوه  ،ا ارمنسوه  از  آذربایجا   شکست  با. سرانجام  (5۲

کردنود  جودا جوا یآذربا جمهورر  حواکمیهی قلمورو ازرا  آ  پیرامر   اسها   هفت
 یا  کرهسهانی  با،قر   جمهرر   و  (جا یآذربا   جمهرر  یاراض  از  درصد  ۲۰  )حدود

 مسواحت  که  شد  سیتأس  آ   در«  اسهپاناکر »  شهر  مرکزیت  به  «آرتساخ»  جمهرر 
 .(1۸، ص.  1۳۹6)منیر ،  دش  اعمم  لرمهرمربعیک  115۰۰ آ 

 باغقره بحران  ی الملل نیب ابعاد. 3

  هاقودر  دخالوت و نفورذ حضورر، دلیول بوه یالمللونیب  منظور  از  با،قر   بحرا 
 ه،یوترک  چور    امنطقه   کشررها  است.  تیاهم  حائز  بسیار   افرامنطقه  و   امنطقه
 حضورر، خراهوا  بوا،قر  بحورا  بارةدر صهیرنیسهی رژیم و  ناتر  ،آمریکا  و  هیروس
 سوال  از بوا،قر   هوا ریدرگ هسوهند.  قفقواز  مخهلو   ئلمسا  در  نظراعمال   و  نفرذ
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 یالمللونیب   هاسوازما   و  تیوامن   شوررا  در  و  لیتبد  یالمللنیب  یبحران  به  1۹۹۳
 تواکنر ، ارمنسها   به دست نیروها   با،قر   اشغال   هنگام  از  است.  شد   مطرح  بارها
 در ملول سوازما  تیوامن  شوررا  سر از (۸۸۴ و ۸۷۴  ،۸5۳  ،۸۲۲)  قطعنامه  چهار

 خوا  از یجزئو را  بوا،قر   1۹۹۳  در  هواآ   نیخرآ  که  است   شد  منعقد  ارتباط  نیا
 بوه کامول یاجمواع در شوررا، نیوا  ادور  و دائم عضر 15  هر  داند.یم  جا یذرباآ

 برگردانود   لوزوم  بر  و  داد    رأ  با،قر   مناقشه  سر  بر  جا یآذربا   جمهرر  تیحقان
  یهو ارمنسوها  از ریوغ ،مهحود ملل عضر 1۹۳ نیب از .اندد کر تأکید باکر به  با،قر 

 مراضوع حوال  نیوا بوا ،اسوت نشناخهه تیرسم به را ارامنه  به  با،قر   تعل    کشرر
 و نووژاد یخووالق) اسووت مهفوواو  بووار نیدرا  افرامنطقووه و ا منطقووه  کشووررها
 (.11/۸/1۳۹۹،   کاکاوند
  هاکرشوش منطقوه در ریفراگ و یدائم صلح   برقرار   برا  واقعه،  این  از  پس
 کموك بوه  1۹۹۴  سال   در  .است  شد   ارائه  یمخهلف  صلح   هاطرح  و  انجام   مهعدد
 و جوا یآذربا ا یوم بوسآتش  ناموهتراف   فرانسه(  و  هیروس  ،آمریکا)  «نسكیم»  گرو 

 موررد  و  ینیع  جهینه  كی یه  یول؛  (15، ص.  1۳۹6)منیر ،  دیرس  امضا  به  ارمنسها 
 نوه  و  جنوگ  نوه»  صورر به  همچنوا   منطقه  بر  حاکم  تیوضع  و  را نداشت  انهظار
 با،قر   یعال   شررا  ،1۹۹۴  دسامبر  ۲۴  در  بسآتش  اعمم  از  پس  یافت.  ادامه  «صلح
 ۳۰ در و  دکور  انهخاب  با،قر   جمهررسیرئ  نینخسه  عنرا به  را  «ا یکرچار  روبر »

 دور   نینخسوه  شود.  برگزار  با،قر در    یپارلمان  انهخابا   دور   نیدوم  1۹۹5  لیآور
 و اف عبوواس)ه بوورد گرفهوو صوورر  1۹۹1 دسووامبر ۲۸ درپارلمووانی  انهخابووا 
 بووا،،قر  اول  جنووگ از پووس  هاسووال  طوورل  در (.5۳، ص. 1۳۸۳ ،چاخاتریووا 
 در و اسوت داشوهه اداموه  همورار   طورف  دو  سور   از  نیوز  ا پراکند   ها درگیر 
 شیبو  (۲۰۲۰  جنوگ  از  )قبل  ۲۰16  سال   در  کشرر  دو  نیب  ینظام  ییارویرو  نیآخر
 وضوعیت  آخورین  1شومار     نقشه  (1۷، ص.  1۳۹6)منیر ،  شدند  کشهه  نفر  1۲۰  از
 دهد.می نشا   ۲۰۲۰ درگیر   از قبل  را  با،قر 



 509     ...و امنیت بر باغقره  2020 بحران بسآتش نامهتوافق پیامدهای  و آثار

 
 (https//:www.polgeonow.com): منبع ؛2020 درگیری  از قبل باغقره  وضعیت آخرین: 1 نقشه

 آن تحوالت و باغقره  2020 جنگ  .4

 و  المللویبین  حقورق  ،جهوانی  جامعوه  دیودگا   رغمبوه  گذشوهه،  سال   سی  طرل   در
 و  ورزیود  اصرار  با،قر    اشغالگر  تداوم  بر  همچنا   ارمنسها   میانجیگرانه،  اقداما 
 خورو  بر یمبن مهحد ملل سازما  تیامن   شررا  قطعنامه  چهار  صدور  پس از  حهی
 نظوامی  ترانینا  ،طرفی  از  نداد.را انجام    کار  این  جا ،یآذربا  خا   از  یارمن   روهاین
 از  ارمنسوها   از  خورد  اشوغالی  ها سورزمین  گیر بوازپس  در  آذربایجا   ناامید   و

 سورق  دیگر   نظامی  رویارویی   سربه  را  منطقه  این  میانجیگر ،  و  مذاکرا   کانال 
 و  خورد  خوارجی  سیاسوت  در  چرخش  با  جا یآذربا   جمهرر  دیگر،  طرف  از  داد.

 افوزایش  به  ترسل  با  و  صهیرنیسهی  رژیم  و  ترکیه  غرب،  با  راهبرد   روابط  برقرار 
 مودنظر ضومن اخیر، ها سال  در خرد  اقهصاد   شکرفایی  و  نفهی  درآمدها   شدید
 و ینظوام  گسوهرد    دهایخر  با  گذشهه،  تسلیحاتی  و  تاکهیکی   هاضع   داد   قرار
 بوا  و...  پهپواد   هوا حرز   درویژ   هبو  نظامی  پیشرفهه  ادوا   و  هافناور   به  تجهیز
 ،یسوهیرنیهص  میرژ  و  هیترک  مسهشار   و  یاطمعات   ی،حات یتسل   هاتیحما  و  کمك
طرر بوه ترانسوت و کورد کسو  ارمنسوها  با   جد  ییارویرو   برا  را  الزم  یآمادگ
 ایون .(Avdaliani, 2021)شورد  ارمنسوها  بوا نبرد وارد ۲۰۲۰ سپهامبر ۲۷ در  جد
 و رانود  عق  ضمن ترانست آذربایجا  آ  نهیجه در که کشید طرل  روز  ۴۴  جنگ

 تحوت اشغالی ینراح یاصل  هابخش  ،هاجبهه  تمامی  در  ارمنسها   میدانی  شکست
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 .کند آزاد را  کشرر این  کنهرل 
 از آ   ییابهودا  دورا   رازیغبوه  ارمنسوها   و  جوا یآذربا  ها جنگ  است،گفهنی  

  مورز  هواتنش  شوهریب  و   روز  پنج  تا  سه  همرار   ،(سال   شش)  1۹۹۴  تا  1۹۸۸  سال 
 موذاکرا   گذشهه،  سال   ۲۸  در  با،قر   مناقشه  زیآممسالمت  حل   برا  پس  آ   از  برد.
  افرامنطقوه و  امنطقوه  کشوررها و  ملول  سوازما   را   مهعدد   ها گریانجیم  و

در   اموا  نداشوت؛  ریودرگ  نیطورف   بورا  یبخشوتیرضا  جوهینه  کوه  دادنودمی  انجام
 از پوس، داشوت اداموه روز ۴۴ کوه سپهامبر ۲۷ از  کشرر  دو  ا یم  ریاخ   ها ریدرگ
  رجمهور   سواؤر  جانبهسوه  ترافو   بوا  ،گسوهرد   خسوارا   و  تلفوا   شد   وارد
 در  شود.  برقورار  بوسآتش  نرامبر  1۰  در  ارمنسها   ریوزنخست  و  هیروس  جا ،یآذربا
 ۳۰  و  ردیوبگ  پوس  را  یاشغال  مناط   درصد  ۷۰  ترانست  جا یآذربا  جنگ،  این  نهیجه
 ۲شومار     نقشوه  .دبگیور  خرد  اریاخه  در  تراف   مفاد  اساس  بر  را  گرید  مناط   درصد
 سوپهامبر  ۲۷)  آذربایجوا   حملوه  از  بعود  اشوغالی،  نراحی  و  با،قر   وضعیت  آخرین
 دهد.می نشا   را  (۲۰۲۰
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 جمهووررسیرئ بووین ،۲۰۲۰ نوورامبر 1۰ در بووا،قر  جانبهسووه بووسآتش نامووهتراف 
 و  «ا ینیپاشو  نیکرال »  ارمنسها ،   جمهرر  ریوزنخست  ،«افیعل  الهام»  جا ،یآذربا
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 نیوا اسواس بور  .گشوت  منعقود  «نیپرت   ریمیوالد»  ،هیروس  ر یفدراس  جمهرر  سیرئ
 در  ،«کلبجور»  شهرسوها   آبوا (  ۲5)  نرامبر  15  خیتار  در  شد  مهعهد  ارمنسها   تراف ،
 «نیالچو» شهرسوها  آذر( 11) دسامبر یکم و «آقدام»  شهرسها   آبا (  ۳۰)  نرامبر  ۲۰
 برناموه  نود یآ  سوال   سوه  در  ن،یطورف  ترافو   با  دهد.  پس  جا یآذربا   جمهرر  به  را

 و بوا،قر  ارتبواط مرجو  کوه شوردیم اجورا نیچال  امهداد  در  دیجد  ریمس  ساخت
 ریمسو  نیوا  از  محافظوت   بورا  هیروسو  صولح  حافظ   روهاین  و  گرددیم  ارمنسها 
 شد.  خراهند  مسهقر
 در  نیالچو  جواد   امهداد  در  و  یکرهسهان  با،قر   منطقه  در  جبهه،  مقدم  خط  در

 و پور زر  نیماشو ۹۰ ،ینظام 1۹6۰ تعداد به هیروس  صلح  حافظ   روهاین  با،،قر 
 یدسهرسو  که  است  لرمهریک  پنج  نیالچ  داال   .شرندیم  مسهقر  ینظام   خردرو  ۳۸۰
 امهوداد در فقوط هیروسو  صولح  حافظ   روهاین  .کندیم  فراهم  را  ارمنسها   به  با،قر 
  جمهورر بوه نیالچو شهرسوها  کوهنیا به ترجه با و شرندیم مسهقر نیالچ  داال 
را  داال  نیوا بور نظار  امکا  زین کشرر نیا  روهاین  شرد؛یم  داد   پس  جا یآذربا

 اند.داد  نیتضم آ   تیامن نیتأم ةدربار  خراهند داشت، ضمن اینکه
 در بوا،،قر  از یارمنو  روهاین خرو  با زما هم  ه،یروس  صلح  حافظ   روهاین

 بورد. خراهود سال  پنج منطقه در هاآ  اقامت  مد   و  شد  خراهند  مسهقر  منطقه  نیا
 آوارگوا  .شوردیم مسهقر « خانکند» شهر در صلح حافظ  روهاین یفرمانده  سهاد
 منطقوه  به  آوارگا   امرر  در  مهحد  ملل  سازما   یعال   ایساریکم  کنهرل   تحت  یجنگ
  هواتیفعال هرگرنوه و گردنودیبرم آ  جرارهم   هاشهرسها   و  یکرهسهان  با،قر 

 است.  بممانع  با،قر   منطقه در ونقلحمل و   اقهصاد
  جمهورر  یغربو  منواط   ونقلحمل  ارتباطا   یمنیا  دیبا  ارمنسها ،   جمهرر

 یدهسازما برا     . این کارکند  فراهم  را  نخجرا   خردمخهار   جمهرر  و  جا یآذربا
 ترسوط ونقولحمل کنهورل و   بوار و هیونقل لیوسوا  شهروندا ،  مانع  بدو   حرکت
 ن،یطوورف ترافوو  بووا شوود. خراهوود انجووام هیروسوو فوودرال  یهوویامن سیسوورو ارگووا 

 جوا یآذربا  منواط   بوا  را  نخجرا   خردمخهار   جمهرر  که   دیجد   هارساختیز
 در بوسآتش بور نظوار  و کنهورل   بورا  مرکوز و شد خراهد ساخهه دهد،  رندیپ
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 .(https://www.crisisgroup.org)  شد  خراهد  سیتأس  با،قر 

 بسآتش نامهتوافق قبال در خارجی  بازیگران  اقدامات و  رویکردها. 5

 مشخ.  بحرا   این  در  کشررها  مراضع  و  با،قر   ۲۰۲۰  بحرا   زوایا   دقی   بررسی
 مهحود ، ایواال  روسویه، شوامل ا فرامنطقوه و ا منطقه اصلی بازیگرا  که  دکنمی

 راهبورد   منافع، دارا   صهیرنیسهی  رژیم  و  ترکیه  اسممی،  جمهرر   اروپا،  اتحادیه
 چگورنگیو    بوازیگرا   ایون  نقوش. بورا  تبیوین  هسهند  بحرا   در  اثرگذاری  نقش  و

، رفهوار   ابعواد  بوا،،قر   اخیر  بحرا   مسیر  از  ا ایر  ملی  امنیت  و  منافع  بر  اثرگذار 
 شرد:می  لیوتحلهیتجز زیر  شرح به  بحرا   قبال  در آنا   اقداما  و  مراضع

 روسیه.  5-1

 بوا،،قر   بحورا   تداوم  در  ا فرامنطقه  و  ا منطقه  گرا یباز  رقابت  نقش  واکاو   در
 هور  از  قبول  کشرر  نیا  است.  تأثیرگذار  و  یاصل  گرا یباز  از  یکی  هیروس  ر یفدراس
 در  خورد  نوهیرید  نفورذ  بازگردانود   دنبوال   به  ،منطقه  به  تعل   احساس  لیدل  به  زیچ

 توم   بوا،،قر   بحورا   در  برتور  تدسو  داشهن  با  که   اگرنهبه  ؛است  یجنرب  قفقاز
. (۲۸۹ص.  ،1۳۸5  ،یی)کورال   براند  هیحاش  به  صحنه  نیا  در  را  گرا یباز  ریسا  کندیم

 پایگا   دوهسهند. این کشرر    جمعی«  امنیت  پیما   »سازما   عضر  ارمنسها و    روسیه
 انود.برد  نزدیکوی روابوط دارا  لحوا  این ازدو کشرر  و دارد ارمنسها  در  نظامی
ه پرداخهو سیاسوی و نظامی هزینه سرریه و اوکراین درتاکنر   قدر به پرتین  دولت
 مرضوعی  از  است  مایل  بیشهر  و  ندارد  دیگر  ژئرپلیهیکی  درگیر   به  تمایلی  که  است
 ر میوانجیگ  روسویهنیوز    1۹۹۴  سوال   در  کهاین  ویژ به  ؛بپردازد  مسئله  حل  به  باالتر،
 در  نکوهیا  بوا  همچنوین  .داشوت  عهود بور    را  آذربایجا  و ارمنسوها   میا   بسآتش
 علوت بوه اخیور جنوگ دره بورد، گرفه را ارمنسها  جان  روسیه  گذشهه  ها جنگ
 در  وه  نداشوه  ارمنسوها   از  دار جان   به  چندانی  تمایل  غرب،  به  ارمنسها   نزدیکی
 .کرد  است  تعرض  ارمنسها  به روسیه  سبز  چرا، با آذربایجا   واقع

 الزم عمول ابهکوار ترانست  خرد   هااستیس  و  تدابیر  با  روسیهبه این ترتی ،  
 همسوایگا   محورر   و  فعوال   نقوش  ایفا   از  و  گیرد  دست  به  با،قر   مناقشه  در  را
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 اتحادیه  ،آمریکا  مانند  ا فرامنطقه   هاقدر   سایر  و  ایرا (  و  )ترکیه  قفقاز  قدرتمند
 و آذربایجوا  دولوت غربگرا  ها سیاست به ترجه با .جلرگیر  کند چین  و  اروپا
 بورا  کشورر ایون بوه سبز چرا، بادولت پرتین  روسیه، با شتعاممت  شد   رنگکم

 رونود در دخالوت و خورد اشوغالی  هانیسورزم گیر بازپس و ارمنسها   به  حمله
 ناموهتراف   در  آذربایجوا   نفوع  بوه  امهیوازا   یکسور   تعیوین  و  نامهتراف   تصری 
 بوا  روابوط  افزایش  و  تعامل  ترسعه  و  افیعل  دولت  رضایت  جل   دنبال   به  ،مذکرر
 در  روسویه  آمیزابهوام  مراضوع  و  معنوادار  سکر همچنین،    است.  برآمد   کشرر  این
 در  را  روسویه  دسوت  ،بوسآتش  ناموهتراف   در  بوا،قر   منطقه  حقرقی  وضعیت  قبال 
 از  یکوی  بوه  آ   پیرند  یا  روسیه  هیالحماتحت  یا  مسهقل  کشرر  یك  ایجاد  برا   آیند 
 مقاموا    بورداربهر   جهت  دیگر   هیعل  یا  نفع  به  ارمنسها   یا  آذربایجا   کشرر  دو

 نیروهوا  سازاد یپ و حضرر مرضرع گنجاند  با روسیه گذاشت. بازخراهد  کرملین
 حوافظ  عنرا بوه  ،بوسآتش  ناموهتراف   در  آذربایجا   خا   در  خرد  نظامی  ادوا   و

 و سوال  پونج مد   به  آذربایجا   خا   با  کرهسهانی  با،قر   منطقه  بین  حائل  و  صلح
 عمومً زنگوزور، شد تراف  ترانزیهی کریدور از حفاظت و  آ   تمدیدزیاد    احهمال به  
 گسوهر  سیاسوت ترق  جهت در آذربایجا ، خا  قل  در نظامی پایگا  ایجاد  با

 است. د کر  عمل  مرف  جنربی  قفقاز حرز   خصرصهب،  شرق به  ناتر

 ترکیه.  5-2

  الگور  در  رییوتغ  بوه  تورا می  ی،جنرب  قفقاز  منطقه  به  هیترک  بازگشت  دالیلبارة  در
آ   خوارجی سیاسوت عنی؛ به این مکرد  اشار   کشرر  نیا  یخارج  استیس   راهبرد

 در نفورذ ترسوعه و شورقی هوا حرز   به  نگا   به  اروپا  در  حضرر  به  صرف  تکیه  از
 زمینه  دارا   فضاها ویژ   هب  میانه  آسیا   و  جنربی  قفقاز  آسیا،  غرب  مدیهرانه،  شرق
 از  .یافهوه اسوت  چورخش  آذربایجوا   کشرر  مانند  ترکیه  به  هریهی  کشش  و  مناس 
 ایون  خارجی  سیاست  در  هیترک  سخت  قدر   بر  تأکید  و  تهاجمی  رفهارها   طرفی،
 ماننود  ترکیوه،  نزدیوك  خوار   منواط   در  نظامی  مکرر  تهدیدا   و  حضرر  و  کشرر
 نیوا  در  ۲۰16   تواکرد  بوه  ینرعبوه  ترا می  را  و...  آذربایجا   عراق،  لیبی،  سرریه،
 دانست.  مربرط کشرر  این یخارج  استیس  ینظام بعد  شیافزا و  کشرر
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 قورار ارمنسوها  علیوه آذربایجا  کنار در  ترکیه  با،،قر   اخیر  جنگ  دربنابراین،  
 مسویحی  –  مسولما   و  تر   -ارمنی  جنگ  صرر به  جنگ  بازنماییبرا     و  گرفت

 بوه  صوراحتبه  موذهبی،  و  قورمی  هریوت  بور  مبهنی  رویکرد   با  ترکیه  .تم  کرد
 پرداخوت. بواکر بوه نیوابهی نظامی نیروها  ارسال   و  مسهشار   تسلیحاتی،  پشهیبانی

 خورد داخلوی عرصه در  را  وسیعی  تبلیغا   ترکیه  دولت  آذربایجا ،  پیروز   از  پس
 زبا تر   و  مسلما   کشرر  یك  از  جانبههمه  پشهیبانی  بارةدربه را  انداخت، آ  هم  

 کشورر  ایون  پیروز   به  کهبا،  قر   ا منطقه  بحرا   جریا   در  آذربایجا (  )جمهرر 
 توم  دهند نشا   ا ،منطقه  ها بلندپرواز   بر  عمو   مسئله  این  انجامید.  جنگ  در

 و  دیگور  کشررها   زبانا تر   کشرر،  این  عمرمی  افکار  حمایت  کس   برا   ترکیه
 محبربیوت  کواهش  از  پوس  خصورصهببورد؛    اردوغا   دولت  از  مسلمانا   همچنین
 هوا حمایت همچنوین و کشورر  این  در  کردتا  به  منجروقایع    جریا   در  و   دولت

 و سورریه فضوا   در  داعشوی  تکفیر   تروریسهی  ها گروهك  انراع  ازا   شائبهیب
 بوا،قر   بحرا   در  ترکیه  خارجی  سیاست  اهدافگفهه،  پیش  مرارد  به  ترجه  با  .عراق
 :، به شرح زیر استباشد  اثرگذار  ا ایر  ملی  امنیت و  منافع بر  تراندمی  که

 جیحا ؛  -تفلیس  -باکر لرله خط  امنیت  تأمین •

 و  ایورا   جا   به  مسلما   کشررها   اصلی  حامی  عنرا به  خرد  د کر  مطرح  •
 عربسها ؛

 قالو  در و مخهلو ( ها عرصوه )در میانه آسیا   فضا   در  حضرر  ترسعه  •
 ؛سمیترکپا   سیاست
 جمهورر  بوا  همکوار   ترسوعه  بوا  قفقاز  معادال   در  ترپررنگ  نقش  ایفا   •

 ؛آذربایجا 
 قالوو  در پیراموورنی منوواط  بووه نسووبت تهوواجمی ها سیاسووت تشوودید •

 ؛گرایینرعثمانی
 بور  بیشوهر  فشوار  و  ایورا   نشین  آذر   مناط   قبال   در  واهی  ادعاها   ترسعه  •

 ؛ارمنسها 
 هیوترک -نخجورا  -ارمنسوها  -آذربایجوا  مراصومتی محرر تثبیت و ایجاد  •
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 ؛بس(آتش  نامهتراف   )طب 
 محرر  طری   از  مرکز   آسیا   منطقه  و  خزر  دریا   به  یهیترانز  اتصال   امکا   •
 ؛باال 

 راهبورد   ممحظوا   کواهش  آ   تبعبوه  و  ایورا   انرژ   به  وابسهگی  کاهش  •
 اسممی؛ جمهرر  به  نسبت

 تکفیور   -تروریسوهی  نیروهوا   ترسعه  لزوم  صرر   در  و  احهمالی  اسهفاد   •
خورد  آتوی منوافع راسها  درو    ایرا   شمالی  مرزها   جرار  در  با،قر   به  شد لیگس
 ایرا ؛  ملی  امنیت  علیه  منطقه این در

 بوا  جنوربی  قفقاز  منطقه  در  مجدد  مداخله  فرصت  برا   احهمالی  زمینه  ایجاد  •
 کرهسهانی.  با،قر   منطقه حقرقی وضعیت  قبال  در  نامهتراف   سکر به   ترجه

 اروپا(:  ، آمریکا) غربی  هایدولت.  5-3

 فروپاشوی از بعد قفقاز  منطقه  درآمریکا    مهحد ایاال   راهبرد   ها سیاست  از  یکی
 جانبوههمه  نفورذ  زیور  از  آ   کورد   خار   و  منطقه  این  در  نفرذ  و  حضرر  شررو ،
 و گرجسوها  جمهورر  دو اسوت. داشوهه هوم  ترفیقاتی  را   این  درکه    برد   روسیه

اقهصواد  وتسولیحا   تأمین زمینه در واند  کرد   برقرارآمریکا    با  یمناسبات   آذربایجا 
اقوداما  ایورا  در مرزهوا    دربوارةهمورار     آمریکوا  د.ندار  همکار   آذربایجا   با

هایی داشوهه ارمنسها  و مناط  اشغالی ارتش این کشرر در حاشیه رود ارس نگرانی
و در همین راسها نسبت به تجهیز نیروها  مرز  ارمنسها  با امکانا  نظارتی برا  

 به  با،،قر   ۲۰۲۰  بحرا   در  است.  مرد تشدید کنهرل این مناط  ترسط ارامنه اقدام ن
 بور  ترام   دولت  تیم  تم   تمرکز  و  انهخاباتی  ها رقابت  تشدید  با  یزمانهم  علت
 دسوت  از  ینرعبوه  قفقاز  ها رقابت  صحنه  در  را  عمل  ابهکارآمریکا    داخلی،  فضا 
 جنوربی،  قفقواز  در  خورد  حضورر  تثبیت  برا   وجردآمد به  فرصت  از  روسیه  و  داد

 د.کر  بهینه  اسهفاد 
  بورا را خورد  روهواین هموه کشرر این از  خار   یارمن   اسپرراید  طرفی  از
 بوا،قر   اسوهقمل   ییشناسوا  آ   یخروج  که  کردند  جیبس  مزبرر  نامهتراف   با  تیضد

 و كیووبلژ د،هلنوو فرانسووه،  کشووررها  گووذارقانر   نهادهووا ترسووط یکرهسووهان
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 روسویه  انحصارطلبی  با  مبارز   راسها   در  ینرعبه  که  امر؛  است  برد   لرکزامبررگ
 و هیروسوو حضووررآمریکووا  زمینووه، نهمووی در شوورد.می ارزیووابی جنووربی قفقوواز در

 رسودیم  نظر  به  است.  دانسهه  منطقه  ثبا «  »مخل  با،قر   در  را  دولت  نیا  بانا صلح
 و  جوا یآذربا  نیبو   گریانجیوم  در  هیروسو  جانبوهكی  اقودام  فرانسوه  وآمریکوا    که

 رونود  زد   بورهم  درصودد  یارمن  ا یگرایمل  كیتحر  با  وکنند  ن  تحمل  ار  ارمنسها 
 بوا  منطقوه  امورر  در  مداخلوه   بورا  غربوی  ها قدر   این  حال،  این  با  .اشندب  صلح
 تنهوا  انود.آورد    رو   پرخاشوگر  بوه  شهریب  و  هسهند  مراجه   جد   هاتیمحدود

  همکوار  و  تیوامن  سوازما   نسكیم  گرو   قال   در  نقش   فایا  دولت  دو  نیا  دیام
 خطور  بوا  و  دهدیم  دست  از  را  خرد   وجرد  فلسفه  جیتدربه  هم  آ   که  ستا  اروپا
 .(Avdaliani, 2021) ستا روروبه  انحمل 
 مفواد  1۰  بنودویژ   بوه  و  بوا،قر   بحورا   جریوا   در  ترفی   عدم  دیگر  طرف  از
 از  نخجورا   بوه  آذربایجوا   اتصوالی  ترانزیهوی  کریدور  سیتأس)  بسآتش  نامهتراف 
 وز   کواهش  جهوت  درآمریکوا    راهبرد   ها سیاست  راسها   در  ارمنسها (،  خا 

 منوافع راسوها  در بیشوهر اسممی، جمهرر  ها تحریم تشدید  و  ایرا   ژئرپلیهیکی
 حقرقی  وضعیتبارة  در  نامهتراف   در  مرجرد  ابهام  همچنین  شرد.می  ارزیابیآمریکا  
 بورا   را  جنربی  قفقاز  تحرال   در  غرب  نفرذ  اعمال   زمینه  کرهسهانی،  با،قر   منطقه
 ملوی  امنیوت  و  منوافع  با  تضاد  در  مرارد  این  هردو   که  کندمی  فراهم  نزدیك  آیند 
 انورژ  ترانزیت زیرساخت ایجاد صرر  در این،  بر  عمو   شرد.می  محسرب  ا ایر
 گواز  انهقوال   طرح   اجرا  امکا   ترکیه،  -نخجرا   -ارمنسها   -آذربایجا   کریدور  از

 طبیعهواً  وشود    خراهد  بررسی  اروپا  اتحادیه  ترسط  جدید  مسیر  این  از  اروپا  به  خزر
 قبوال  در روسیه رژ ان ها سیاست به نسبت را قار   این  برتر  ها قدر   ممحظا 

 کرد.  خراهد  اساسی  تغییرا  دچار  اروپا( به روسیه گاز  انهقال  )خطرط  اروپا

 صهیونیستی:  رژیم.  5-4

 منطقه در خرد حضرر  و  نفرذ  گسهر   خراها   اخیر  ها سال   در  صهیرنیسهی  رژیم
 با است. کرد   برقرار  بیمطلر  روابط  ارمنسها   و  آذربایجا   کشرر  دو  با  و  شد   قفقاز
 جمهورر  جهوت بورا  چنود از آذربایجا  جمهرر  با رژیم این روابط  حال،  این
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 در  ویژ هبو  آذربایجوا   بوا  صهیرنیسوهی  رژیوم  روابوط  تقریت  با  است.مهم    اسممی
 و مسهشووار  خوودما  از اسووهفاد  آثووار همچنووین و امنیهووی و نظووامی هووا حرز 

 رژیوم این قطعطرر به ارمنسها ،  با  ۲۰۲۰  نبرد  جریا   در  رژیم  این  دفاعی  تجهیزا 
 آذربایجوا   جمهورر   در  خورد  نفورذ  تثبیوت  و  حضورر  و  روابط  تحکیم  خراسهار
 و ثابوت ا منطقوه پایگوا  بوه آذربایجا   بحرا ،این    ورا   در  ،واقع  در  .برد  خراهد
 تبودیل  ایورا   علیوه  تخاصوم  بورا   خزر  حاشیه  و  قفقاز  در  صهیرنیسهی  رژیم  فعال 

 شد.  خراهد
 بوا  همکوار   ،با،قر   بحرا   جریا   در  صهیرنیسهی  رژیم  مراضع  از  دیگر  یکی

 صهیرنیسهی  رژیم  خصرصهب  و  دو  این  برا   را  فرصهی  که   برددر این زمینه    ترکیه
 بپوردازد.  ترکیوه  با  خرد  اخیر  ها سال   شد تیر   روابط  ترمیم  به  تا  است  د کر  فراهم
 در بوا،قر  جنوگ در را خرد ساخت مدر  تجهیزا   و  هاسمح  همچنین  رژیم  این

 آزمایش  جهت  رژیم  این  برا   را  مناسبی  فرصت  امر  این  داد.  قرار  آذربایجا   اخهیار
 بوا  مقایسوه  یوا  تقابول  در  خرد  ساخت  نظامی  تجهیزا   کیفی  و  یکمّ  ها بررسی  و

 گرکورز )  اسوت  نمورد   فراهم  قفقاز  نبرد  میدانی  صحنه  در  مرجرد  ها سمح  سایر
 فضوا  در آفرینوینقش  از  صهیرنیسوهی  رژیوم  عمود   اهداف  سایر.  (1۳۹۹  کالجی،

 کوم  ها گذار سورمایهانود از: عبار  بوا،قر  بحورا ویژ  هب  و  قفقاز  ژئرپلیهیکی
 از  خورد  انورژ   توأمین  آذربایجوا ،  بوه  نظامی  تجهیزا   و  سمح  فرو   اقهصاد ،
 اعمال   اسممی،  جمهرر   با  قفقاز  کشررها   روابط  ترسعه  از  جلرگیر   آذربایجا ،

 ایرا .  برا   امنیهی  نگرانی  ایجاد و  ایرا   شمالی  مرزها  بر  فشار

 ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامات و  رویکردها. 6

 بوا ایورا  اسممی جمهرر  برد  مرزهم  مانند  مهعدد  جها   از  با،قر   ۲۰۲۰  بحرا 
 و  فرهنگوی  تواریخی،  زبوانی،  قورمی،  اشوهراکا   وجرد  ،جنگ  در  درگیر  کشرر  دو

 حضورر  به  نسبت  اسممی  جمهرر   ها حساسیت  درگیر،  طرفین  با  ایرا   اقهصاد 
 مرزها   حاشیه  در   آ  منافع  با  معارض  بعضاً  المللیبین  و  ا منطقه  بازیگرا   نفرذ  و

 منوواط  در قوورمی و هووریهی ها کشووش از ناشووی امنیهووی مسووائل کشوورر، شوومالی
 نهایوت  در  و  آ   از  ناشی  بسآتش  مفاد  آثار  و  جنگ  میدانی  نهایج  ایرا ،  نشینآذر 
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 امنیوت  و  منوافع  بر  منطقه،  این  در  قدر   مرازنه  تغییرا   بر  با،قر   بحرا   پیامدها 
 است.  واداشهه  واکنش به  را خارجی  سیاست دسهگا  وشهه  گذا اثر  کشرر  ملی

 بوا  تقریبواً  کوه  مویمد   ۹۰  دهوه  در  بوا،قور   به  مربرط  ها درگیر   ابهدا   از
 خرد  ویژ   نیت  حسن  کرد  تم   ایرا   برد،  همرا   جنربی  قفقاز  کشررها   اسهقمل 

 دو  ایون  بوا  هوم  خوربی  بسویار  رابطه  حال   عین  در  و  دهد  نشا   درگیر  طرفین  به  را
 از مناقشوه ایون که است خراسهه با،قر  بحرا  در همیشه ایرا  .نماید  برقرار  کشرر
 وارد  و  شورد  حول  کشررها  ارضی  تمامیت  چارچرب  در  وگرگفت  و  مذاکر   طری 

 سعی مهعدد  مرارد  در  ایرا   مراضع  به  آذر   طرف  بدبینی  رغمعلیو    نشد   جزئیا 
 سوفر  جریوا   در  حهوی  دهود.  نشوا   آذر   طرف  به  را  خرد  نیت  حسن  است  دکر

 ،۷۰  دهوه  در  آذربایجوا   بوه  رفسونجانی(  هاشومی  )آقا   ایرا   وقت  جمهرر  رئیس
 جمهرر   مهقابل  همکار   و  دوسهی  پیما »  نام  به  سند ر  کشر  دو  جمهرر  سا ؤر

آ    بنودها   از  یکویاند کوه در  ا امضا کرد ر  «آذربایجا   جمهرر   و  ایرا   اسممی
 نیروهوا  خورو  بور و حمایوت آذربایجوا  ارضوی تمامیوت  از  »ایرا   آمد  است:
 بوا  همرار   ایرا .  (1۰، ص  1۳۹6)منیر ،  «کندمی  تأکید  آذربایجا   خا   از  اشغالگر
 بوه طورفین بازگشوت خراسهار ملل، سازما  امنیت شررا   ها قطعنامه  از  پشهیبانی
 در  و  اسوت  برد   ارمنسها   سر   از  اشغالی  مناط   تخلیه  و  درگیر   از  قبل  مرزها 
 سیاسوی مرزها  نباید که نمرد پافشار   مرضع  این  بر  نیز  با،قر   ۲۰۲۰  جنگ  طرل 
 سیاسوی  جغرافیا   حفظ  برا   اسممی  جمهرر   مرضع  اعمم  این  .دکن  تغییر  منطقه

 کوه  کردسوها   اسوهقمل   رفرانودوم  )مسوئله  عراق  و  سرریه  خصرص  در  همسایگا 
 دالیلوی اموا؛ (Avdaliani, 2021) کندمی صدق نیز (برخاست مخالفت به آ  با ایرا 
 فراهم  با،قر   بحرا   درجمهرر  اسممی را    خارجی  سیاست  انفعال   مرجبا   چند،
 درگیور، کشورر دو بوا مورز بیشوهرینرغم داشوهن ایورا  بوه کهشد  مرج   و  آورد

 بوازیگرا   سوایر  و  باشود  داشوهه  بحورا   این  در  را  منافع  کمهرین  و  آسی   بیشهرین
 بوا  مورز   گرنوه یهاینکه    با  صهیرنیسهی،  رژیم  و  ترکیه  روسیه،  مانند  بحرا   اصلی
 بیاورند. دست به  مذکرر  بحرا  از  را  راهبرد   منافع بیشهرین  ،نداشهند  کشررها این

 ژئرکوالچر   هوا دغدغه  و  هانگرانیایرا     اسممی  جمهرر   داخلی،  جنبه  از
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 را  ایورا   داخول  سیاسوی  فضوا   بوا،،قر   در  جنوگ  دارد.  خصورص  این  در  جد 
 کشورر آذر  مردموا  تظواهرا  دهد. در این بحرا  نیزمی قرار ریتأث  تحت  همرار 

 سورداد  و آذربایجوا  جمهرر  ارضی تمامیت از حمایت در  مخهل   شهرها   در
 شورقی،  آذربایجوا   ها اسوها   جمعوه  ائموه  مراضوع  واگرایانوه،  قرمیهی  شعارها 
 در آذربایجووا  دولووت اقوودام از حمایووت در زنجووا  و اردبیوول غربووی، آذربایجووا 

 منواط ،  ایون  جمعوه  ائموه  و  علموا  و  داشت  دنبال   به  را  با،قر   اراضی  گیر بازپس
 طرفوی،  از  .دنودکر  اعومم  «شورعی  و  قوانرنی  کاممً»  را  آذربایجا   اقدام  اینآشکارا  
 ازایرانوی   کردها طرفدار  و ارمنسها  به را یا  ارامنه  مالی  ها کمك  و  هاحمایت

را  مرضورع ایون قورمی ها حساسیت دیگر جنبه اخیر بحرا  جریا  در  این کشرر
 را  کشورر  خارجی  سیاست  دسهگا    ریگمیتصم  طبیعهاً  که  ددامی  نشا   کشرربرا   
 د.کرمی  مراجه  مشکل با بار نیدرا

 حوامی  روسویه  برابور  در  ایورا   اسممی  جمهرر   ممحظا   خارجی،  جنبه  از
 فروپاشووی از پوس فوردا  در بوا،،قر  اول  جنووگ جریوا  در ارمنسوها  سرسوخت

 ارمنسوها   و  آذربایجوا   کشورر  دو  قبوال   در  ایرا   ها سیاست  نرع  در  نیز   شررو
 را ایورا  گیر مرضع همیشه با،قر   ۲۰۲۰  جنگ  تا  آذر   طرف  است.  برد   اثرگذار

 .تداشو رضوایت ایرا  گیر مرضع از هم ارمنسها  و کردمی تلقی  ارمنسها   نفع  به
 نهیجوه  در  و  موذکرر  بحورا   در  آذربایجوا   از  ایورا   قواطع  حمایوت  عدم  واقع،  در

 تنهوایی و سورخرردگی  احسواس  کشورر،  ایون  خوا   از  بخشوی  اشغال   و  شکست
 تقریوت  و  بیشهر  ییگراغرب  زمینه  وکرد    تشدید  منطقه  در  را  آذربایجا   ژئرپلیهیکی

 و  ترکیوه  ماننود  قفقواز  ژئورپلیهیکی  فضا   از  خار   بازیگرا   با  ابعاد  همه  در  روابط
 .نمرد  فراهم  را  صهیرنیسهی رژیم

 ایران  ملی  منافع  و  امنیت بر  2020  بسآتش  پیامدهای  و آثار.  7

 ناموهتراف  مفواد ارمنسوها ، و آذربایجوا  بوین  بوا،قر   ۲۰۲۰  بحرا   زوایا   و  ابعاد
 ایرا   که  دهندمی  نشا بحرا     اصلی  بازیگرا   رفهار  و  هاسیاست  تحلیل  و  بسآتش
 دارا ، کشورر دو بوا  مورز  ترینطورالنیبا    جنربی  قفقاز  منطقه  کل  همسایه  عنرا به

 ینرعبوهو    منطقوه  این  در  مخهل   ابعاد  در  اساسی  اشهراکا   و  انکار  غیرقابل  منافع
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 اجورا  واقع، در است. بسآتش تراف   و  جنگ  این  بازیگرا   تأثیرپذیرترین  از  یکی
 جمهورر   ملی  امنیت  و  منافع  بر  مسهقیمی  ریتأث  ستترانمی  بسآتش  نامهتراف   این

 بور  بوسآتش  ناموهتراف   منفی  و  مثبت  تبعا   و  آثاردر ادامه    .بگذارد  ایرا   اسممی
 امنیهوی،  -دفواعی  سیاسوی،  ابعواد  در  ایورا   اسوممی  جمهورر   یمل  تیامن  و  منافع

 د:شرمی  ارائه و  بند دسهه زیر  شرح به  اجهماعی،  -فرهنگی  اقهصاد ،

 یمنف تبعات  و آثار. 7-1

 امنیتی: -سیاسی  بُعد. 7-1-1

بوس اخیور بورا  ناموه آتشمرافقتها  ژئرپلیهیکی ترین چالشیکی از مهم  •
جمهرر  اسممی ایرا ، دسهیابی آذربایجا  به یك مسیر دسهرسوی بوه نخجورا  از 

ا  ارمنسها  در حاشیه شمالی مرزها  داخل خا  ارمنسها ، در مسیر ریلی و جاد 
نخجورا  و   بوهواسطه این مسیر ترانزیهی، آذربایجا  برا  دسهرسوی  ایرا  است. به
نیاز خراهود شود. ایون امور عومو  بور کواهش درآمودها    ایرا  بیترکیه از خا

ترانوود ممحظووا  آذربایجووا  را در قبووال ایوون مسوویر، می درترانزیهووی ایوورا  
ها  ایوورا  در ایوون منطقووه کوواهش دهوود و ایوون کشوورر را در پیگیوور  حساسوویت
 با رژیم صهیرنیسهی و  بط، رواییگراها  غربها  راهبرد  خرد در حرز سیاست

 تر نماید.ناسیرنالیسم افراطی ترکی مصممتبلیغا   ترکیه و همچنین 

با،، جمهرر  اسوممی بوه دلیول دارا بورد  مرزهوا  قبل از جنگ اخیر قر   •
 مشهر  با مناط  مررد مناقشه، امکا  ایفا  نقش محرر  در معادال  آ  را داشت

ترانسوت در تنظویم را  میدند و ایکربا، نیز همرار  از آ  اسهقبال میمقاما  قر   و
 انهقوال بوا  ؛ اموافرصت اسهفاد  کند ینروابط با جمهرر  آذربایجا  و ارمنسها  از ا

با، در شرایط جدید به عم  خا  جمهرر  آذربایجا ، روسویه ابهکوار مناقشه قر 
د سوهم کرو ترکیه و رژیم صهیرنیسهی نیز تم  خراهند گیرد میعمل را به دست  
در چنوین شورایطی ایفوا  نقوش و امکوا   .ننودکعادلوه تعریو  خرد را در ایون م

 با، بسیار کمرنگ خراهد شد.بازیگر  ایرا  در مناقشه قر 

تنگنووا  ژئوورپلیهیکی، ضووع  اقهصوواد  ارمنسووها ، سوورخرردگی ناشووی از  •



 521     ...و امنیت بر باغقره  2020 بحران بسآتش نامهتوافق پیامدهای  و آثار

نامه تحمیلی و عدم احساس حمایت از جانو  شکست در جنگ، بسهه شد  تراف 
گسوهرد    نفرذا ، امکا  گرایش بیشهر ارمنسها  به سمت غرب و  ها  منطقهقدر 

را در این کشرر فراهم خراهود کورد کوه ایون   آمریکاخصرص  هکشررها  غربی ب
 به تضعی  ارتباطا  ارمنسها  با ایرا  بینجامد.تراند  مرضرع می

هدایت رژیوم صهیرنیسوهی و ترکیوه نقوش   باها  تروریسهی تکفیر   گرو   •
تثبیوت و در صرر     و  اندبا، داشههها  آذربایجا  در مناط  قر رو مهمی در پیش

ترکیوه ها ترسط امکا  هدایت مجدد آ ها در فضا  قفقاز جنربی، ترسعه این گرو 
ها  تروریسهی و خرابکارانه آفرینی در قال  فعالیتنقش  برا رژیم صهیرنیسهی  و  

هوا  اصویل شویعی ا و جریا هدر داخل مناط  قفقاز نسبت به عناصر کلید  گرو 
در نهایووت و  نیروهووا  موورز  هیووهووا  خرابکارانووه علآذربایجووا ، انجووام فعالیت

وجورد   ریز  برا  اقداما  و حموم  وسویع نظوامی علیوه مرزهوا  ایورا برنامه
 خراهد داشت.

افزایش مرزها  جمهرر  اسوممی بوا جمهورر  با  در مقایسه با ارمنسها ،    •
عنرا  دشمن و ترکیوه همکار  گسهرد  با رژیم صهیرنیسهی بهآذربایجا  که دارا   

ویژ  در بحوث حضورر مسهشوارا  ی جدید بهیهاعنرا  رقی  ایرا  است، چالشبه
 آید.مرزها  ایرا  به وجرد می  رها در جرانظامی و نیروها  اطمعاتی آ 

بوه دلیول   ترکیوه  -نخجورا   -ارمنسوها   -ترانزیهوی آذربایجوا   ایجاد محرر  •
کشورر برا  رصد مناط  مرز     هایی رانزدیکی این مسیر به مرزها  ایرا  فرصت
ها  ترکیوه، ویژ  سرویسبه  ،ها  اطمعاتیو تهدیدا  اطمعاتی و امنیهی سرویس

 کند.منافع ملی ایرا  فراهم می  هیآمریکا و رژیم صهیرنیسهی عل
مرزبانی و حوافظ صولح با حضرر سرویس امنیهی روسیه در قال  نیروها     •

در محرر مراصمتی احهمالی آذربایجا  بوه نخجورا  از طریو  ارمنسوها ، روسویه 
در صورر  و    امکا  کنهرل و نظار  بر تبادال  ایرا  و ارمنسها  را خراهد داشت

 موانعتراند برا  دسهرسی ایرا  به ارمنسها  و منطقه قفقاز محودودیت یوا  لزوم می
 ند.کایجاد  

  باز  ترسط روسیه با رویکرد عدم حضرر معنوادار ایورا  در طراحی فضا  •
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د  بنود ایجواد کریودور از خوا  کورو وارد  ، امهیاز نداد  به ایورا با،تحرال  قر 
  ارمنسها  که به منافع ملی ایرا  در این منطقه آسی  خراهد زد، مرجو  دلسورد

عدم در  این کشرر    بهتدریجی ایرا  از روسیه و ایجاد نرعی نگا  و ذهنیت بدبینانه  
عدم حمایوت از مراضوع ایورا  مانند حساس )شرایط و مقاطع  ایرا  در    با  همراهی

به ایورا    «۳۰۰-اس»تحریل دیرهنگام سامانه  ،  در جریا  رژیم حقرقی دریا  خزر
د که این امر قطعاً در شبا ترکیه و...( خراهد    «۴۰۰-اس»و در مقابل قرارداد سامانه  

ها  تحت نفورذ ایورا  در آتی ایرا  در قبال روسیه در حرز   ها  راهبرد سیاست
 (.1۳۹۹ ،غرب آسیا اثرگذار خراهد برد )کاظمی

 هوا  میودانی آذربایجوا ، مرجبوا پیروز  بابا،  فروکش نمرد  بحرا  قر   •
نشوین کشورر را واگرا در منواط  آذر    هاگروهك  زیآمكیتحرافزایش رفهارها   

بوا ها  تبلیغواتی آذربایجوا  و ترکیوه و این امرر با تحریك دسوهگا  .دکنفراهم می
ایون امور تهدیود   گیرد کوهها علیه ارامنه صرر  میپیروز  اخیر آذر تمرکز بر  
 خراهد برد.امنیت ملی ایرا   برا   

 اقتصادی:  بُعد . 7-1-2

 -ارمنسووها  -آذربایجووا  ایجوواد داال  ترانزیهوویبووس، نامووه آتشطبوو  تراف  •
عنرا  حلقه اتصال شورق تراند مرقعیت آذربایجا  و ترکیه را بهمی  ترکیه  -نخجرا 

نود و مرجو  تحریوك کو غرب منطقه قفقاز، دریا  خزر و آسیا  میانوه تقریوت 
گذار  و هدایت مسویرها  صوادرا  و واردا  کواال و انورژ  سرمایه  برا چین  

  ابریشم جدید شرد. ایون محورر بوا ترجوه بوه اینکوه خرد از این مسیر و ایجاد را
مرجبا  کاهش نقش و تضعی  مرقعیت راهبرد  و ژئراکرنرمیکی ایرا  را فراهم 

 خصرص آمریکا خراهد برد.هکند، قطعاً مررد اسهقبال غرب و بمی

ترکیوه   -نخجورا   -ارمنسوها   -ایجاد و ترسوعه داال  ترانزیهوی آذربایجوا   •
ها  اقهصاد ، مبادال  کاال و انرژ  و مسویرها  ترانزیهوی کار تراند زمینه هممی
آفرینوی و بودو  حضورر و نقش  ،نفوعکشوررها  ذ   دیگورکشررها و  این  بین  را  

منوافع ملوی کشورر ارزیوابی   این امور بوه نفوعد که  کن  یجاددرآمدزایی برا  ایرا  ا
 شرد.نمی
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نهایج این بحرا ، چگرنگی ادار  و تقسیم منوابع آبوی   مهم در  یکی از نکا   •
بردار  منابع آبوی مورز  ارس مرز  ایرا  و آذربایجا  است. تاکنر  کنهرل و بهر 

هوا  با، در اخهیوار ایورا  بورد  اسوت. پوس از پیروز در مناط  مررد مناقشه قر 
آبی این کشرر ادعاها     ارس،میدانی آذربایجا  و دسهیابی به مناط  اشغالی ساحل  

بردار  از منابع آبی مشهر  افزایش خراهد یافت و حهوی امکوا  نحر  بهر   بارةدر
ایورا  از ایون منوابع آبوی   طرفهكیبردار   درخراست غرامت آذربایجا  بابت بهر 

 وجرد خراهد داشت.
در پیامد این امر، با ترجه به ارتباطا  باال  اقهصاد  ترکیوه بوا کشوررها    •

ها  ترکی و غربوی در کشوررها  بوا اقهصواد ضوعی  گذار ه، سرمایهآسیا  میان
 بورا ا  و بنودر  ها  جواد ین پس به سمت ایجواد زیرسواختا  زا  ،آسیا  میانه

بوه مسویر کریودور   را تغییر مسیر ارسال کاال و انرژ  به مقاصد هدف از مسیر ایو
ز دسوت رفوهن شرد که باعوث اترکیه هدایت می  -نخجرا   -ارمنسها   -آذربایجا 

 ی و آیند  ایرا  در این زمینه خراهد شد.کنرنمنافع کم  ترانزیهی  

 جا یآذربا   تحرال  خبر افههاح خط لرله انهقال گاز جمهرر  نیزما  با اهم  •
اروپوا بوه  یوابسوهگ  از  یدسهرساین  .  کندیرا بدتر م  را یا  تیبه اروپا )تاپ(، وضع

 نیواز ا  شی. پودنماییها حذف مرا از گردونه رقابت  را یا  و  کاهدیم  هیروس   انرژ
تفواهم سوازند   كیواز روابط تهرا  با غورب بوه   ییازدبا تنش  کردیاروپا تم  م

  اما اکنور  جمهورر  ،بازار خرد را تنرع بخشد  را یا   به منابع انرژ  یدسهرس   برا
د و رشو را یوا نیگزیاروپوا جوا  به بازار انورژ  یابیترانسهه است با دسه  جا یآذربا
  مسوئله سوب  انوزوا  نیوببورد. ا  نیبا غرب را از ب  را یا  ییزداتنش   ها براتم 

غورب را از دسوت    خورد بورا  تیومز  را یوا   بازار انرژ  ینرعو بهشرد  می  را یا
 گوردد ومی  تیواهمکم  را یوا   در منابع انورژ   گذارهیسرما  نی. افزو  بر ادهدیم

 را یواقهصواد ا  کننود نیتأم  یاز منابع اصل  یکیکه     درآمد حاصل از صادرا  انرژ
کوه در   را یواز مهحودا  ا  یکیعنرا   به  زی. ارمنسها  نابدییکاهش م  جیتدراست به

رفوع    بوه اروپوا در توم  بورا  یکویبوا غورب بوا وجورد نزد  را یمناقشه هسهه ا
و   شوردیم  لیمحاصر  شد  تبود  و تقریباً   یضع   به کشرر  ،برد  را یها  امیتحر
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 .دهدیبه اروپا را از دست م  را یمشارکت در پروژ  انهقال گاز ااحهمال  
ایون ، بوه داال  زمینوی ارتبواطی بوا نخجورا  جا یآذربادر صرر  دسهیابی    •
با مهحود    و سهرلت در تبادال  کاال و انرژ  هیبا ترکی  نیعمو  بر ارتباط زم  کشرر

محرر، نقش کلید  را در مسیر   نیمناس  و ترسعه ا   هارساختیز  جادیخرد، با ا
و ایجواد را  ابریشوم   عکسانهقال انرژ  و کاال از آسیا  میانه به ترکیه و اروپا و بال

از  یمنوافع سرشوار ناشو را  نیواز ا  و  خراهود آورد  به دسوتبه جا  ایرا     جدید
حورز    یمحصرر در خشک   کشررها  ازیمررد ن   و کاالها   دیترل   انرژ  تیترانز

برا  ایرا  از دست خراهد رفوت و عایود آذربایجوا  خراهود   انهیم   ایخزر و آس
 شد.

 مثبت  تبعات و آثار.  7-2

 :امنیتی  -سیاسی  بُعد. 7-2-1

اسهقرار نیروها  حافظ صولح روسوی در   ،با،قر   ۲۰۲۰قبل از شروع جنگ    •
را تهدیود یابد که این امر منافع ایرا     ترانست تا مرزها  ایرا  تسر این منطقه می

پیشرو  ارتش جمهرر  آذربایجا  در حاشیه مرزهوا  ایورا ،  باکنر  ا  اما  کرد؛می
بوا، اسوهقرار نیروها  مرزبانی جمهرر  آذربایجا  بین مرزها  ایرا  و منطقوه قر 

با، و حضرر دائم روسیه در آ  منطقوه، دارند و حهی در صرر  اسهقمل منطقه قر 
 دیگر مرز مشهرکی بین ایرا  و روسیه وجرد نخراهد داشت.

پذیر  ارمنسوها  و چیونش صوحنه ، آسی جا یآذربا  یدانیم   ها روزیپا  ب  •
دسوهاورد   گرنوه یهعمومً آمریکوا و اروپوا    ،نامه ترسط روسویهباز  و مفاد تراف 

اند. با ترجه به حساسیت این کشوررها بوه ملمرسی را در این حرز  دریافت نکرد 
اجورا  در رونود    غورب  احهموال کارشوکنیتقریت نقش روسویه در ایون حورز ،  

غرب، ترکیه و رژیوم صهیرنیسوهی   و تحریك و تشجیع آذربایجا  ترسط  نامهتراف 
پیگیر  اهدافی فراتور از آزاد  اقدام مجدد نظامی جهت  ها  حمایهی برا با وعد 

 خهنیامرر احهمال بورانگ  نیابرآیند    .مناط  اشغالی جمهرر  آذربایجا  وجرد دارد
خصورص ه)ب  دو کشورر  نیوا  کنورنی  ضوعمرا  رییتغ  ،را یو ا  هیروس   هاتیحساس
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بوه نفوع  )کوه فعومً یدانیوتوراز  م رییوتغ ،(از آذربایجوا   را یوا  جانبدارانهمراضع  
 جووا یآذربا و امهیووازا  میوودانی رفووهن دسووهاوردها نیاسووت( و از بوو جووا یآذربا
 .دارد  خصرص کریدور ارتباطی با نخجرا ( را به همرا )به

بور  آ با، و فشار مضواع  مد  روسیه در منطقه قر حضرر نظامی طرالنی  •
بس، موانع پیشورو  نامه آتشارمنسها  و آذربایجا  در شرایط پس از اجرا  تراف 

شد کوه ایون ناتر به قفقاز و عضریت آذربایجا  و ارمنسها  در این سازما  خراهد  
 شرد.امر نیز در راسها  منافع ملی جمهرر  اسممی ارزیابی می

عنرا  نیرو  بازدارنود  در اسهقرار درازمد  نیروها  حافظ صلح روسی به  •
ها  کوم  حموایهی روسویه از و سیاسوتمحرر ترانزیهی از داخل خا  ارمنسوها  

اسوممی و ارمنسوها    تراند زمینه تهدید تصرف نرار مرز  جمهورر میارمنسها ،  
)جهت اتصال به نخجرا ( بوا همکوار  نظوامی ترکیوه را تقریبواً   ترسط آذربایجا 
 منهفی کند.برا  همیشه 

هوا  تروریسوهی تکفیور  و با ترجه به سیاست دولت روسیه در قبال گرو   •
بوا   هواآ بوا، و احهموال تقابول  حضرر نیروها  حافظ صلح روسی در منطقوه قر 

ع روسیه قاعدتاً باید پیگیر  تا اخرا  کامول ایون نیروهوا از منطقوه یکدیگر، مراض
 تهدیود  علیوه نیروهوا  روسوی حضورر ایون نیروهوا  اربا، باشد؛ چر  اسهمرقر 

 د.شمحق  خراهد  هم خراسهه ایرا   ،  تحق  این امر و با خراهد برد

درگیور  حضرر نیروها  تکفیر  در مناط   وضعیت حقرقی    اشار  بهعدم    •
شد  بند  مبنی بر تضومین جمهورر  آذربایجوا  بورا  خوار  نقید    و  دو کشرر

روسویه در قبوال ایون معنوادار کرد  نیروها  تکفیر  از مناط  درگیر  و سکر  
 گرنوهنیروسویه در قبوال اسورکربگرانه فعلوی  امر، با ترجه به سیاسوت راهبورد   

با این نیروها، عممً این فضوا المللی برخررد  ها  تروریسهی و مشروعیت بینگرو 
هوا در سورکرب ایون گرو بورا     تواکند  را در آیند  نزدیك برا  روسیه فراهم می

. )در ابعاد هرایی و زمینوی( بزنود  خا  آذربایجا  و ارمنسها  دست به اقدام نظامی
ها در حاشیه مرزها  شمالی کشرر، ولر به دسوت نیروهوا  از بین رفهن این گرو 

 شرد.اسها  منافع جمهرر  اسممی ایرا  ارزیابی میروسی، در ر
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 اقتصادی:  بُعد. 7-2-2

 بوسناموه آتشدر تراف تر ارمنسها  و گنجانود  بنود   ها  سنگینشکست  •
ایجواد محورر ترانزیهوی از آذربایجوا  بوه دربارة اتصال جغرافیوایی آذربایجوا  بوه  

سوت مرجو  قطوع ترانمی  نخجرا  و در حاشیه مرزها  مشهر  ایرا  و ارمنسها 
را بورا  ایورا  در پوی ی  هوا  مخهلفوچالش  اتصال زمینی ایرا  و ارمنسها  شرد و

به قطوع مرزهوا  ایورا  و   بسنامه آتشبحرا  مذکرر و مفاد تراف   اما  ؛داشهه باشد
 بوا  را  خورد  تراند ارتباطوا  زمینویهمچنا  می  ایرا نشد  است و    جرارمنسها  من

 .کند ارمنسها  حفظ
شرایط خاص جغرافیایی ارمنسها ، قرار گرفهن در مرضع ضوع  و کواهش   •

عم  راهبرد  این کشرر پس از شکست در جنگ اخیر، ضع  اقهصاد  ناشوی از 
ترانود مرجبوا  ها  باال  جنگ و همچنین قرار گرفهن بوین دو دشومن، میهزینه

ترسوعه روابوط راهبورد  اقهصواد    ایرا  وبه    بیشهر این کشرراقهصاد   وابسهگی  
 د.کنرا فراهم  کشرر  

، به ترسط آذربایجا  در حاشیه مرزها  ایرا   هفت منطقه اشغالی  آزاد شد   •
حساس است و طبیعهواً بوا ترجوه بوه این مناط  از وضعیت امنیهی و  معنا  رهایی  

شرایط اقهصاد  آذربایجا  و نیاز به خودما  فنوی و مهندسوی، امکوا  دعور  از 
 ها  این مناط  را فراهم آورد  است.گذار  و ترسعه زیرساختایرا  برا  سرمایه

 هاشنهادیپ و یریگجهینت

 شکسوت علوت بوه زود یوا دیور کوه بورد «منجمد» بحرا  یك نمرنه  با،قر   بحرا 
 بوین  قودر   توراز   و  ا منطقوه  شورایط  تغییور  تورمهم  آ   از  و  صولح  هوا تم 

 جنوگ  بوه  دهه  سه  از  پس  سرانجامو    شدمی  کشید   جنگ  به  ارمنسها   و  آذربایجا 
 در  کشورر  دو  نیروز بو  ۴۴  ی بوه مود یها ریدرگ  جادیا  از  پس  .منجر شد  مجدد
 پایا   به  این جنگ  ۲۰۲۰  نرامبر  1۰  در  بسآتش  نامهتراف   امضا   با  ،۲۰۲۰  سپهامبر
 طرربوه  بوا،،قر   اخیور  بحرا   تأثیرا   و  ابعاد  به  پرداخهن  ضمناین پژوهش    رسید.
 یاسومم  جمهورر یملو منوافع و تیوامن بر ادشد ی بسآتش تراف  ریتأث به  خاص

 پرداخت.  را یا
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 تحورال   سوایر  هماننود  بوا،قر   بحورا   دهدمی  نشا   مقاله  ها یافهه  اسهنها 
 بور سورزمینی و اقهصواد   امنیهوی،  سیاسوی،  مهعدد  پیامدها   ،منطقه  در  ژئرپلیهیکی

 جغرافیوا   شود   مرج   ،۲۰۲۰  تراف   دارد.  ایرا   اسممی  جمهرر   منافع  و  امنیت
 شوکل آذربایجا  و ارمنسها  بعد  جنگ اگر و شرد دور ایرا  مرزها  از  درگیر 
 مرزهوا  از  منطقوه  ایون  که  افهدیم  اتفاق  کرهسهانی  با،قر   در  زیاد  احهمال به  ،گیرد
 بوا  ایرا   امنیهی  و  اقهصاد   اهداف  و  منافع  ،دیگر  طرف  از  دارد.  زیاد   فاصله  ایرا 
 تهدیودا   از  مانود   مصور   برا   و  شردیم  نیتأم  مرزها  در  ثبا   و  آرامش  وجرد
 ترافو   از  قبول  توا  .باشد  برقرار  آرامش  و  صلحد  بای  مناقشه  مررد  منطقه  در  احهمالی
 نداشوت. وجرد اشغالی  هانیسرزم در ایرا  اقهصاد    هاتیفعال  امکا   ،بسآتش
 بورا  را ییهواتیظرف طرالنی،  نسبهاً  مرز  مجدد  ارتباط  و  مرزهم  اراضی  به  یابیدسه

 و  نیآفور  خودا  سود  از   بورداربهر   روسویه،  و  قفقاز  به  ایرا   ریلی  شبکه  گسهر 
 کورد  فوراهم را شود را یو مناط  بازساز  در ایرا   خصرصی   هاشرکت  حضرر
 است.

 را آذربایجوا  جمهرر  ،بسآتش تراف  مفاد  اساس  بر  که  زنگزور  داال   ایجاد
 ملوی امنیوت بوربا تأثیر منفوی  ژئرپلیهیکی عامل نیترمهم کندیم مهصل نخجرا   به

 ژئورپلیهیکی  وابسوهگی  کاهش  باعث  طرفكیاز  داال این    است.  اسممی  جمهرر 
 در ترکیوه  ژئورپلیهیکی  قلمورو  گسهر   مرج   دیگر  طرف  از  و  ایرا   به  آذربایجا 

 بور را ا گسهرد  دریایی و زمینی تهدیدا   جهینه  در  وشرد  می  خزر  دریا و    قفقاز
 تحریکوا   عودبُ  در  تحورل   ایون  دارد.  همرا   به  ایرا   اسممی  جمهرر   ملی  امنیت
زنگوزور   داال   جوادیا  .خراهود داشوت  منفوی  آثوار  ایورا   ملوی  امنیت  بر  نیز  قرمی

 سورآپو   اشوتد  خراهود  منفیاثر    ایرا   انرژ   كیهیژئرپل   هاتیظرف  بر  همچنین
 گواز  سورآپ  و  ارمنسوها   و  ترکیوه  بوه  ایورا   گواز  فورو   نخجورا ،  به  ایرا   گاز

 بورا   را  زمینوه  ودهود  می  قورار  ریتوأث  تحوترا    ایرا   مسیر  از  ترکیه  به  ترکمنسها 
 .کندیم  فراهم«  خزر  ترانس»  ییآمریکا  طرح  اجرا 

 جنوربی  قفقواز  در  روسویه  نظامی  حضرر  به  بسآتش  نامهتراف   مفاد  همچنین،
 شومال  هوا مرز در روسویه  ینیآفرنقش  و  حضرر  ها فرصت  و  بخشدیم  رسمیت
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 ایورا   ملوی  امنیوت  دیتهد  ی برا عاملکه همین امر،    ددهیم  افزایشرا    ایرا   غربی
 در  صهیرنیسوهی  رژیم  مؤثر  و  کم   تسلیحاتی   هاکمك  این،  بر  عمو   د.بر  خراهد
 مووردم از برخووی و مقامووا  خرسووند  کووه آذربایجووا  اشووغالی منوواط  شوود  آزاد

 غربوی شمال  مرزها  در رژیم این بیشهر ینیآفرنقش ،داشت همرا   به  را  آذربایجا 
 دارد.  ایرا   اسممی جمهرر   ملی  امنیت بر  منفی ریتأث و  شد   مرج   را  ایرا 

 ناشوی  بسآتش  و  با،قر   اخیر  بحرا   پیامدها   وآثار    بررسی  از  پس  بنابراین،
 بورا   اقهصواد (  و  امنیهوی  سیاسوی،   هامؤلفه  )در  منفی  و  مثبت  بُعد  دو  در  آ   از

 داشوهن رغمعلوی اسوممی جمهورر  اینکوه بهبردیم  پی ایرا ، ملی امنیت  و  منافع
 بوا  فراوا   ارتباطا   و  مرز  ترینطرالنی  از  برخرردار   ژئرپلیهیکی،  خاص  مرقعیت
 المللویبین  و  ا منطقوه  بوازیگرا تر از سایر  پذیرآسی به دالیل زیر    درگیر،  طرفین
 است:برد    بحرا 
افزایش وز  ژئرپلیهیکی و ژئراکرنرمیکی منطقه قفقاز جنربی در قر  بیست   •

 ها  انرژ  و ترانزیهی و خار  شد  منطقه از انفعال راهبرد ؛و یکم، در حرز 

هوا  تمرکز دسهگا  سیاست خارجی کشرر به حول مسوائل خورد بوا حرز   •
ترجهی نسبت به تحرال  و تغییرا  ژئورپلیهیکی در نربی و کمپیرامرنی غربی و ج

ی رفهوار سیاسوت روزرسوانبهها  پیرامرنی شمالی و شرقی و در نهیجه عدم  حرز 
 ها؛خارجی کشرر در راسها  شرایط جدید حاکم بر این حرز 

تغییرا  تراز  قرا در این منطقه ناشی از شوکرفایی اقهصواد  و ترانمنود    •
 ایجا ؛نظامی آذرب

ا  بعضواً معوارض بوا ا  و فرامنطقوه  بازیگرا  منطقوهرگذاریتأثحضرر و    •
 ها  جمهرر  اسممی ایرا  در تحرال  قفقاز جنربی؛سیاست

منفی فشارها  فضا  اجهماعی داخلوی بور تودوین سیاسوت خوارجی   آثار  •
 با،.کشرر در قبال بحرا  قر 

ها  ا، و اسوهفاد  از فرصوتبوقر  ۲۰۲۰پذیر  بحورا  کاهش آسی   منظرربه
تراند با اتخاذ راهکارها  زیر امنیت و منوافع بالقر  آ ، جمهرر  اسممی ایرا  می
 :خرد را به شکل مناسبی تأمین کند

https://www.55online.news/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
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فعوال بورا     گریانجیونقش م   فایطرفانه و در عین حال ایحفظ مراضع ب  •
هوا  درگیور و بوه طرف  جمهورر  اسوممی ایورا جایگا  راهبرد      حفظ و القا

 ؛بازیگرا  منطقه
امنیهی دو کشورر پوس از بحورا ؛ در   -یند دفاعیاایفا  نقش سازند  در فر  •

رجورد در م  یخهگیرهمتراند با اسهفاد  از بوهیجمهرر  اسممی ایرا  ماین راسها،  
 افتیدر   ریچشمگ  ازا یدو کشرر امه   ریپذ  یمنطقه و آس   کشررها  نیروابط ب

نوابرد و بوه اقهصواد را    یصونعه  سوا یتأس  و  یو ادوا  نظام  زا یهتج  کند. جنگ
اسوهفاد  از   با  دیبا  یاسمم   جمهرر  ،رونی. از اکندوارد می  ضربه  ریها  درگطرف

ارتوش    بوا،، بازسوازقر    در بازسواز  یگیهمسوا  تیووجردآمد  و مزفرصت به
دو کشورر نقوش  نیوا  هوا  اقهصوادو مشوارکت در طرح  جوا یارمنسها  و آذربا

 کند.  فایا   اسازند 
تورین یکوی از مهم  کوه  داال  زنگوزور  جادیا  ونامه  تراف   ۹در خصرص بند    •

بوه   ؛کنود  لیرا به فرصت تبود  آ تراند  یجمهرر  اسممی ایرا  م  ،استتهدیدا   
حودا  خوط لرلوه در طورح ا  ،رداال  زنگوزو  جادیکه ضمن مخالفت با ا  یمعن  نیا

 یمشارکت کند توا وابسوهگ  را یاز خا  ا  هیبه نخجرا  و ترک  جا یانهقال گاز آذربا
 کند.  دایپ یجنبه دائم  را یبه خا  ا جا یآذربا   هررجم

ایون   ییاحسواس تنهوا    اسوت.دیود   یشد  آسجنگ به  نیدر ا  ارمنسها   •
  جمهرر  مناسبی در اخهیارفرصت    ،اعهمادقابل  ما یپدر جها  و نداشهن همکشرر  
 ینظوامو     در ترسعه اقهصواد  ،به ارمنسها   یکیبا نزد  دهد تاقرار می  را یا  یاسمم

 داشهه باشد.  شهریکشرر مشارکت ب نیا
  بورا   ریونظیارمنسها  فرصوت ب   از سر  هیترک  یصادرات    کاالها  میتحر  •

اقهصواد  تیوارمنسوها  و در جهوت تقر  اقهصاد  ازهاین ییبا شناسا  تا  است  را یا
ضومن   و  تور  کنود   کاالهوا  نیگزیرا جا  یرانیا  تیفیباک   کاالها  کشرر،   یضع

 ید.نما  تیتقر  میتحر  طیرا در شرا  یداخل  دیترل   تسلط بر بازار ارمنسها

نگوا  بوه با، و  ها  جنگ قر امنیهی، اسهفاد  از تجربه  -ها  دفاعیدر حرز   •
ها و گذار  بور رو  سوامانهآیند  به جهت هدایت بردجوه دفواعی بورا  سورمایه
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ترکیو   ،ها  جنوگ الکهرونیوكسوامانه  ،ها  مدر  و هرشمند مانند پهپادهاسمح
ا  مهعوارف، بور  یجنگو   هواتیها و قابلها با سومحدقی  و هماهنگی مناس  آ 

بورا  نیروهوا    پیروز  در نبردها  آتی و تثبیت برتور  نظوامی در صوحنه نبورد
 کنند  است.بسیار مهم و تعیین  مسلح کشرر

ترکیوه و   روسویه و  با صولحبا ترجه به حضرر نیروها  تکفیر ، نیروها     •
حاشویه   ویژ هبوا، بودار رژیوم صهیرنیسوهی در منطقوه قر همچنین تحرکا  دامنوه

ا  و کریدور احهمالی زنگزور، حضرر فعال و اعومم و پیگیور  جود  مرزها  ایر
خصرص در منواط  و موراودا  هها  امنیهی و منافع ملی کشرر بحساسیت  بارةدر

 مسهمر دنبال شرد.  طرربهمرز  باید  

ی و کیفوی سواخهار مرزبوانی و تقریوت تقریت، تجهیز و ترسعه سریع کمّو  •
 بوه نخجرا ، با ترجه -ارمنسها  –ا آذربایجا خطرط مرز  ایرا  در مناط  مرز  ب

 نیاز تکنرلرژیك روز، شرایط میدانی جدید بسیار ضرور  است.

در   ژ یوبوه  جوا ،یآذربا   با جمهرر  یهیو ترانز  یمراصمت    رهایمس  شیافزا  •
  ازهوایاز ن ییهوابخش ، بوا ایون هودف کوهنیخدا آفورمناط  تاز  آزادشد  مانند 

 پرشش داد  شرد. جا یآذربا
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