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چکیده
با وجود استقالل دولتهای محلی قفقاز جنوبی و مناطق تحت کنترل آنها از قواعد حاکمیتی اتحاد جماهیر شوروی با
آغاز دهه  90میالدی ،همچنان به مسئله قرهباغ به مانند آتش زیر خاکستر نگاه میشود و با وصف اینکه این آشفتگی
ژئوپلیتیک و سیاسی از یک قضیه صرفاً داخلی در حوزه مرزهای شوروی به رویدادی منطقهای بدل شده است ،اما نه
تنها فرصت و راه حل تازهای پیش روی جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار نگرفته است ،بلکه به تعمیق بحران و
پیچیدهتر شدن تنش با ورود جدیتر بازیگران منطقهای و بینالمللی ،انجامید .تاجاییکه در ادامه سلسله درگیریهای
نظامی دیرین در قرهباغ ،چهارمین نبرد هم در این منطقه که به مراتب وسیعتر و دارای تبعات بیشتر بود ،شکل گرفت.
انگیزهها و دالیل متنوعی وجود دارد که پیشزمینه و انگیزه الزم جهت گسترش و ضریبدهی به درگیریهای سپتامبر
 2020در قرهباغ را از سوی جمهوری آذربایجان فراهم آورد و ما در مقاله پیشرو تالش داریم با تکیه بر آراء
واقعگرایی تهاجمی و مؤلفهها و منابع موجود ،همچنین با بررسی اجمالی رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال
قرهباغ ،آنها را مورد واکاوی قرار دهیم.
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مقدمه
وضعیت نه جنگ و نه صلح (به اصطالح  )Limboیکیی از ویگگییهیای سیالهیای گذشیته رونید
سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده است .همین وضعیت منجر به وقوع چندین جنگ
از پیش از استقالل دو کشور از اتحاد جماهیر شوروی و همچنین پس از آن ،بر سر قرهباغ شد .وضعیت
آتش بس و خاتمه جنگ هم ،بسیار شکننده تعریف شده بود .پیرامون همین موضوع ،پیشبینی شیعلهور
شدن جنگی دوباره در قرهباغ ،همیشه ذهن تحلیلگران این حوزه را مشغول میکرد .وقوع دوباره جنیگ
در سپتامبر  2020مییان جمهیوری آذربایجیان و ارمنسیتان در منطقیه قیرهبیاغ ،در ادامیه همیین وضیعیت
بالتکلیفی تاریخی و در میان پیشبینیها رخ داد .به همین جهت مقاله حال حاضر تالش دارد تا بیر پاییه
واقعگرایی تهاجمی ،علل رخداد جنگی دیگر را در قرهباغ بیان کند.
نظریه واقعگرایی تهاجمی از دو جهت برای تحلیل و پیشبرد مقاله الزم تشیخی

داده شیده اسیت

اول اینکه تمرکز این نظریه بر روی برجستهسازی زمینههای ایجاد و تداوم تنشها میان بازیگران است .و
دوم ،بیان میکند که واکنش آن بازیگران در برابر تنشها ،غالباً افزایش قدرت خواهد بیود .در ادامیه و
مطابق با این چارچوب تشریح خواهد شد که محیط متغیر و غیرقابیل پییشبینیی پیرامیونی ییک بیازیگر
منطقه ای و بینالمللی ،نقطهگذار به مسأله بقاء به عنوان دغدغه اصلیسیت ،سیپس نائیل شیدن و افیزایش
قدرت نسبی به جهت افزایش امنیت ،به عنوان هدف آن در محییط آنارشییک تعرییف مییشیود منیابع
مادی هم ساخت و تدارک قدرت را به عنوان پیشبرنده و بستر اقدام بیه عهیده دارنید .میا در ایین مقالیه
تالش خواهیم کرد که بحران قرهباغ را از زاویه مفروضات واقعگراییی تهیاجمی بررسیی کنییم و علیل
شعلهور شدن دوباره جنگ در این منطقه را مورد واکاوی قرار دهیم.

فرضیه پژوهش
با توجه به وجود زمینههای تاریخی نزاع و نارضیایتی طیرفین از تقسییمات سیاسیی و ژئوپلیتییک ،و
تجربه جنگهای مکرر در منطقه قرهباغ ،شعلهور شدن دوباره جنیگ در سیپتامبر  2020در ایین منطقیه،
اوالً با یک بالتکلیفی تاریخی و ارضی مخصوصاً از دید جمهوری آذربایجان ارتبیا دارد اانییاً نقیش
مؤلفههای داخلی قدرت و رویکرد سیاسی -نظامی سیالهیای گذشیته جمهیوری آذربایجیان بیه منظیور
تمایل به اقدام تهاجمی در قبال منطقه مورد مناقشه ،بسیار حائز اهمیت است االثاً با بررسی بیشتر ،نقیش
یک یا چند بازیگر فرامنطقهای به منظور تحریک جمهوری آذربایجان به جنگ و ضریبدهی به بحران
محرز خواهد شد.
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اهداف و پرسشهاي تحقیق
هدف در این تحقیق ،مشخ

سازی علل وقوع دوباره جنگ در قرهباغ با مطالعه زمینههای تاریخی،

اهمیت منطقه قفقاز جنوبی ،ساختار و وضعیت داخلی و سیاستهای جمهوری آذربایجان در منطقیه در
مدت اخیر خواهد بود .با این اوصاف ،مفروضات واقعگرایی تهاجمی مانند بررسی توانیاییهیا و منیابع،
این امکان را به ما میدهد که رابطه و پیوستگی قابلیتهای بالقوه داخلی یک کشور که آن را با اهداف
بالفعل سیاسی – امنیتی در حوزه پیرامونی و سیاست خارجی پیوند مییزنید را پییدا کنییم .در ایین بیین،
مناقشات گذشته ،ادعاهای تاریخی ،سیاستهای منطقهای و نظامی و همچنین متحدان و حامیان خارجی
هم ،به عمیقتر شدن و گسترش بحران میتواند بیانجامد .پرسش ما در ارتبا با جنگ سپتامبر  2020در
قرهباغ اینست که چه ارتباطی میتوانید مییان سیاسیتهیای توسیعه محیور سیاسیی ،امنیتیی و اقتصیادی
سالهای گذشته جمهوری آذربایجان و جنگ اخیر قرهباغ وجود داشته باشد؟ آن عوامل کدامنید؟ آییا
ردپایی از یک یا چند بازیگر منطقهای و فرامنطقهای در شیروع و گسیتردهتیر شیدن بحیران در قیرهبیاغ
میتوان یافت؟

پیشینه تحقیق
اِرگان و ولی اف در مقاله با عنوان «گزارشی درباره جنگ قرهباغ چیرا حیاال و سیپس چیه خواهید
شد» به بررسی جنگ اخیر در قفقاز جنوبی و قفقاز پرداختهاند .آنها ضیمن توضییح علیل جنیگ مییان
جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،معتقدند تضمین آتشبس در منطقه نیازمند مشارکت تعداد بیشیتری از
کشیورها و سیازمانهیا اسیت ) .(Ergun, et. al, 2020, p. 9میارتین راسیل در مقالیه خیود« ،جنیگ مییان
آذربایجان و ارمنستان» که در سرویس پگوهشی پارلمان اروپا منتشر شده است ،بیا ذکیر تاریخچیهای از
جنگهای قرهباغ از جمله جنگ اخیر ،از ایفای نقش قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در ایین منطقیه
مانند ترکیه ،روسیه و اتحادیه اروپا ،موضوع انرژی و سازمانهیا و ترتیبیات منطقیهای صیحبت بیه مییان
آورده است ) .(Russell, 2020, p. 2داریا ایساچنکو ،در پگوهش خود با عنوان «مشارکت ترکیه و روسیه
در جنگ قرهباغ» میگوید که ترکیه در درجه اول به دنبیال تغیییر وضیع موجیود در منطقیه (جنیگ در
قفقاز جنوبی) بوده است تا با کشاندن هر دو طرف درگیر در جنگ به مییز میذاکره ،اهیدافش را دنبیال
کند و بدون حضور کشورهای غربی ،با روسیه در این منطقه و درباره آینده آن مذاکره کنید .او پیروژه
جنگ سوریه را برای پیشبینی آینده قفقاز جنوبی در نظر مییگییرد ) .(Isachenko, 2020, p. 1آنیدرا
راسِز در مقاله «جنگ قرهباغ ،یک استراتگی دو مرحلهای برای اروپیا» بیا مطالعیه نقیشآفرینیی مثبیت و
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منفی برخی از بازیگران بینالمللی پیرامون بحران قرهباغ ،برای کنش بیشتر اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز
جنوبی ،ضمن بررسی سیاست خارجی -منطقهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان ،راهبردهایی را ارائیه
میدهد ).( Rácz, 2020, p. 3

روش تحقیق
برای حصول نتیجه و پاسخ به سوالهای مطرح شده در این پیگوهش ،روش تحقییق میا بیه صیورت
جمعآوری دادههای علمی و ادبیات پگوهش پیشینی ،و بررسی متون علمی -پگوهشی موجیود در قالیب
کتب و مقاالت منتشر شده به صورت چاپی و اینترنتی خواهد بود .مطالعه ادبیات پگوهش پیشیینی ابتیدا
برای شناخت گستره مفهوم اصلی مقاله در تحقیقات انجام شده ،صورت خواهد گرفت ،و سپس اهمیت
آن مورد سنجش قرار میگیرد .در امتداد بحث ،گیردآوری دادههیا از متیون علمیی و توصییفی ،بیه میا
کمک می کند تا متغیرهای مرتبط با موضوع را شناسایی و برای اابات طرح موضوع آنها را دستهبنیدی
و تحلیل کنیم .حاصل هر دو ،در بخش نتیجهگیری مقاله به جمعبندی نهایی خواهد رسید.

مختصات نظري (چارچوب مفهومی)
واقعگرایی تهاجمی یک نظریه در قلمرو روابط بینالملل است که ابراز میدارد که کشورها متمایل
به رقابت و درگیریاند ،به این علت که آنها به دنبیال تیأمین منیافع خیود ،بیشیینهسیازی و بیه حیداکثر
رساندن قدرت ،و هرا

و وحشت بازدارنده دیگر دولیتهیا از خیودانید .کشیورها نیاگزیر از اینگونیه

رفتارند چون رمز بقاء در سیستم بینالمللی آن را ایجاب مییکنید .دال مرکیزی واقیعگراییی تهیاجمی،
اطمینان حاصل کردن کشورها از امنیت خودشان با افزایش قدرت است ).(Johnson, et. al, 2016, P. 1

جان میرشایمر با ارائه نظریه واقعگرایی تهاجمی ،به دنبال پاسخ به این پرسش است که چیرا روابیط
میان قدرتها و کشورها در سیستم بینالمللی مملو از تعارض است!؟ او ابتدا پنج مفیروض در رابطیه بیا
خصوصیات سیاست بینالملل را مطرح میکند که کیم و بییش ایین ویگگییهیا مییان همیه واقعگراییان
مشترک است:
 -1سیاست بینالملل در یک قلمرو آنارشیک تعریف میشود ،به ایین معنیی کیه هییک حاکمییت
دولتی (مشابه حاکیمت داخلی هر کشوری) در این فضا برای مجازات و اعمیال اقتیدار وجیود
ندارد.
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 -2هیک کشوری نمییتوانید از مقاصید دیگیران و عیدم بیه کیارگیری زور توسیط سیایرین علییه
خودشان اطمینان حاصل کن د .افزون بر آن اطالعات ناقض از اهداف سایرین هم وجود دارد.
 -3بقاء اولین انگیزه دولتها و پیشنیاز دستیابی به باقی اهداف آنهاست.
 -4دولتها موجودیتهای عقالنی هستند که بهترین استراتگیها را برای وضعیت خیارجی خیود
انتخاب میکنند تا بقاء خود را حداکثرسازی کنند.
 -5معموالً تواناییهای نظامی دولتها را قادر به تخریب یکدیگر میکند .پیس ضیرورت بقیاء و
توانایی نظامی ،کشورها را به این سمت سوق میدهد که بهترین راه بیرای تضیمین موجودییت
خود در ساختار آنارشیک ،حداکثرسازی قدرت نسبی است (برای قیدرت بیزرد در نهاییت،
هدف تبدیل شدن به «هزمون» است) .او نتیجه میگیرد کیه بیا ایین اوصیاف و در ایین سیسیتم
آنارشیک ،کشورها در یک رقابت بیامان امنیتی باقی میمانند ).(Toft, 2005, p. 4

میرشایمر با طرح این مفروضها ،تالش دارد که بیان کند که کشیورها بیرای اطمینیان از امنییت خیود،
دریافتند که امنترین موقعیت در سیستم بینالملل (برای یک کشور در یک منطقه خاص) ،در درون ییک
«هگمون منطقهای» شکل میگیرد .فقط یک هگمون منطقهایست کیه درک کیرده اسیت در صیورت ارتقیا
خود به این موقعیت ،تهدید و فتح نخواهد شد و شانس بقاء افزایش خواهید یافیت ).(Kirshner, 2010, p. 8

هگمون منطقه ای در واقع کشوریست که به دنبال تسلط بر منطقه خاص جغرافیایی و احتماالً کنترل بر سیایر
منیاطقی کیه در نزدیکیی آن سیرزمین قابیل دسیتر

هسیتند ،اسیت ).(Shanmugasundaram, 2012, p. 18

هگمون منطقهای اهداف پیشگیرانهای را در حوزه جغرافیایی خود دنبال میکند تا از ظهیور ییک رقییب در
مناطق مجاور جلوگیری کند.
میرشایمر معتقد است که کشورها به منظور افیزایش قیدرت ،اسیتراتگی گونیاگونی را بیرای ارتقیاء
موقعیت خود در سیستم دنبال میکنند .یکی از این استراتگیها ،تهدید و جنگ اسیت .بیه طیور خیاص
کشورها از زور و تهدید با هدف دستیابی به «کنترل» بهره مییگیرنید .جنیگ در عیین حیال کیه امنییت
متجاوز را افزایش میدهد و منافع آن را تثبیت میکند ،موجب کاهش امنیت سایر دولتها هم خواهید
شد ) .(Valeriano, 2009, p. 6او بهترین راه بقاء را برای بازیگران بینالمللیی ،کسیب و افیزایش قیدرت
می داند تا مزیت برتری ایجاد شود .کشور طرفدار تغییر وضع موجود بیا جسیتجو حداکثرسیازی قیدرت
(مانند تقویت قدرت نظیامی) شیانس خیود را بیرای حفیج موجودیتشیان افیزایش مییدهنید .میرشیایمر
میگوید که «بهترین دفاع یک حمله خوب است» (2001, p. 9-10

 .)Snyder,با تقسیم قدرت دولیتهیا

به بالقوه (جمعیت و اقتصاد) و بالفعل (قدرت نظامی) ،میرشایمر معتقد است که قدرت نظیامی بیه دلییل
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اینکه در تحلیل نهایی سیاست بینالملل اهمیت باالیی دارد ،مهمترین است ،همچنیین ضیرورت قیدرت
(نظامی) زمینی را هیم گوشیزد مییکنید ) .(Toft, 2005, p. 4قابلییتهیای میادی ییک کشیور از قیدرت
اقتصادی و نیروی نظامی تشکیل شده است .ایین دو مؤ لفیه ارتبیا تنگیاتنگی بیا یکیدیگر دارنید ،زییرا
پایههای قدرت نظامی بر بسیتر منیابع ایروت قیرار میی گییرد و تیرمیم منیابع ،بیه معنیای تغیییر در حیوزه
نظامیست .به همین دلیل برای واقعگرایان تهاجمی ،سیاست بینالملل با کشمکش بیرای تصیاحب منیابع
مادی بیشتر قابل توصیف است .آنها مطرح میکنند که آیا یک کشور منابع مادی کافی برای تسلط بر
منطقه خود و تأایرگذاری موار بر سایرین را داراست!؟ ).( Jung Kim, 2020, p. 5-6
پس به طور خالصه میتوان رابطه مفروضات واقعگرایی تهاجمی و علل و زمینههای وقوع جنگ را
اینطور جمعبندی کرد:

 -1مختصات درونی منطقه قفقاز جنوبی و جمهوري آذربایجان
-1-1موقعیت و اهمیت قفقاز جنوبی
قفقاز جنوبی متشکل از ارمنستان ،گرجستان و جمهوری آذربایجان به عنوان بخشی از اتحاد جماهیر
شوروی سابق ،پس از دهه  90میالدی مورد شناسایی بین المللی قیرار گرفیت .از لحیا جغرافییایی ایین
منطقه محل تالقی استپ های اوراسیا و ارتفاعات خاورمیانه و در میان دریای سییاه و درییای خیزر واقیع
شده است که در نهایت توسط کوههای قفقاز به تقاطعی جغرافیایی تبدیل میشود .این ویگگی منحصیر
به فرد جغرافیایی ،قفقاز جنوبی را از اختال نگادی مصون داشته و به حفج هویت سرزمینی آن کمیک
شایانی کرده است .از نظر تاریخی این حوزه محلی بیرای نیزاع مییان ایرانییان ،عثمیانیهیا و امپراطیوری
روسیه بوده که هریک از آنها (پس از یک دوره تاریخی) میراث سیاسیی و فرهنگیی خیود را در ایین
منطقه ترک کردند .پس از استقالل در کشورهای قفقاز جنوبی ،تجزیه و تفکیک به جای ادغام ،به یک
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روند غالب در این منطقه بدل شد چون این جوامع از ریشههای مشترک خود در دوره شوروی ،فاصله
بیشتری گرفتند .در درون ملتهای قفقاز جنوبی ،هم از سیوی رهبیران و هیم از سیمت میردم (اکثرییت
قومی) سرمایهگذاری زیادی بر روی پروژه دولتسازی انجام شده است و این نگاه به درون را به شدت
تقوییت میییکنید .همچنییین اییین نگیرش باعییث شیده کییه تیأمین منیافع خییود را در گیرو گرفتییار شییدن
همسایگانشان در یک مخمصه ببینند ).(Matveeva, 2002, p. 7

شکل شماره  .1موقعیت کشورهای قفقاز جنوبی
Source: stratfor

منطقه قفقاز یکی از متنوعترین مناطق جهان از حیث تنوع قومیست .بیش از  50گروه قومی را میتیوان
در این منطقه مشاهده کیرد .ایین گونیاگونی قیومی در قفقیاز جنیوبی چشیمگیر بیوده و همیین موضیوع از
اصلی ترین دالیل ترسیم مرزهای سیاسی در قرن گذشته در این منطقیه بیوده اسیت .ارمنیی هیا یکیی از سیه
قومیت بزرد این منطقه ،به زبان هنید و اروپیایی صیحبت مییکننید و مسییحی مونوفیسییت (حوارییونی)
هستند .آذریها به زیان ترکی تکلم دارند و عمدتاً مسلمان شیعه هستند (  .)%75گرجیها زبان منحصیر بیه
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فرد خود را دارند (زبان قفقازی) و اکثریت آنها مسیحی ارتدوکسانید (بییش از  .)%95در مییان ایین سیه
جمهوری ،فقط ارمنستان دارای جمعیت همگونی هست مخصوصاً از زمانیکه آذریها در اواخر دهیه 80
مهاجرت کردند .در حال حاضر هیم تعیداد کمیی از کردهیای اییزدی در ایین کشیور بیاقی مانیدهانید .امیا
آذربایجان و گرجستان ،دولت های چندقومیتی هستند .همچنین اقلیت روسی هم در هر سه کشور زنیدگی
میکنند ) .(Cornell, et. al, 2002, p. 49متغیرهای فرهنگی و مذهبی در قفقاز جنوبی مانند سایر ویگگیهیای
این منطقه ،از تنیوع بیاالیی برخیوردار اسیت .بییش از  85درصید از میردم در گرجسیتان خیود را مسییحی
ارتدوکس دانستند ( 10درصد هم مسلماناند) 95 .درصد ارمنی ها مسیحی حواریونی هسیتند و  99درصید
آذریها هم مسلماناند ( تقریباً  65درصد شیعه و  35درصد سینی هسیتند) ) .(Charles, 2010, p. 3آمارهیای
جمعیتی هم حاکیست که جمهوری آذربایجان بیا  ،10/174/185گرجسیتان بیا  3/986/201و ارمنسیتان بیا
جمعیتی معادل  2/965/380نفر به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت را در منطقه قفقاز جنیوبی دارا هسیتند
).(www. Worldometers, 2020
1

این متغیر گسیترده فرهنگیی -میذهبی در قفقیاز جنیوبی هماننید ییک سییاهچاله ژئوکیالچر  ،بیرای
قدرتهای بینالمللی و منطقهای مانند روسییه ،آمریکیا ،اتحادییه اروپیا و ترکییه جاذبیه دارد .در حیوزه
فرهنگی ،جاذبه فراملی می تواند بر پایه مذهب باشد .روابط مذهبی شامل احساسات ،حس نزدیکیی (بیه
قومیت یا ملت خاصی) و انسجام باشد .همچنین مذهب میتواند بستری فراهم کند که کشیورها نفیوذ و
قدرت نامحسو

خود را در قفقاز جنوبی گسترش و افزایش دهند .با وجود اینکه دولتهیای سیهگانیه

در قفقاز جنوبی تالش کردند خود را یک ساختار سیاسی سکوالر معرفیی کننید امیا دیین و میذهب در
ساخت هویت ملی این کشورها نقش مهم و تاریخی داشته است ).(Joedicke, et. al, 2017, p. 6

در حوزه منابع طبیعی ،گستردگی منابع انرژی در قفقاز جنوبی و قرارگیری آن در کنیار خاورمیانیه،
اتحادیه اروپا و روسیه ،پیچیدگی این سرزمین را به شدت افزایش داده است .این پیچیدگی توسط منافع
و استراتگی بازیگران قدرتمند خارجی ضریب پیدا میکنید .سیسیتم و زیرسیاخت انیرژی در ارمنسیتان،
گرجستان و آذربایجان بر مبنای سیسیتم قیدرت یکپارچیه منطقیهای در قلمیرو اتحیاد جمیاهیر شیوروی
طراحی شده است (تقسیم کار و ظرفیت برای تولید انرژی) .به ارمنستان راکتور اتمی تحویل داده شید،
آذربایجان تولید سوخت فسیلی را بر عهده داشت و در گرجستان نیروگاههای برق آبی در دستر

بود.

پس از شوروی ،این سیستم اقتصادی انرژی محور تجزیه شید و درگییریهیای قیرهبیاغ و نیزاع داخلیی
کشورهای این منطقه در دهه  90میالدی ،بی اباتی سیاسی را هم پدید آورد .در نتیجیه ایین کشیورها نیه
1. geoculture
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تنها برای تامین و امنیت انرژی ،بلکه برای ایجاد فضیای اقتصیادی منطقیهای کیه مییخواسیتند ،ورود و
رقابت کردند .جمهوری آذربایجان به عنوان تولیدکننده سوختهای فسیلی و گرجستان بیه مثابیه بسیتر
ترانزیت انرژی ،اقدام به ورود به بازارهای غربی کردند .همچنین ایین دو کشیور در متنیوعسیازی منیابع
انرژی برای اروپا نقش اساسی بازی میکنند .البته چالشهیایی هیم در ایین زمینیه وجیود دارد

(Kseniia

) .Faikivna, 2019, p. 1-2از طرف دیگر ،قفقاز جنوبی را غالبیاً بیه عنیوان دروازه ورود بیه منطقیه غنیی
دریای خزر (مخصوصاً از دید امنیت انرژی برای اتحادیه اروپا و کشورهای غربی) توصیف میکنند .در
استراتگی امنیت انرژی اتحادیه اروپا ،منابع هیدروکربنی دریای خزر در تنوع بخشی به تأمین انرژی (بیه
منظور کاهش وابستگی به روسیه -اتحادیه اروپا در سال  40 ،2013درصد گاز مصرفی و یک سوم نفت
مورد نیاز خود را از این کشور وارد کرده است) اهمییت بیاالیی دارد و در ایین مییان قفقیاز جنیوبی بیه
عنوان مسیر استراتگیک ترانزیت انرژی به بازارهیای اروپیا مطیرح اسیت.(Asatryan, et. al, 2015, p. 8) .
پس حوزه انرژی از مسائل بحرانزا و امنیتی در قفقاز جنوبی به شمار میرود.
 -2-1سیاست و حکومت در جمهوري آذربایجان
جمهوری آذربایجان کشوری با سیسیتم سیاسیی اقتدارگرایانیه در جنیوب قفقیاز واقیع شیده اسیت.
رویکرد این کشور در حوزه سیاست خارجی بیه طیور کلیی تیالش بیرای حفیج تیوازن مییان روسییه و
اتحادیه اروپاست .این کشور پس از استقالل از اتحاد جماهیر شوروی در  1991از ابات نسبی برخوردار
بوده است .الهام علیاف ،رییس جمهور فعلی جمهیوری آذربایجیان کیه پیس از میرد پیدرش ،حییدر
علیاف در سال  2003جانشین او شد ،ساختار سیاسی اقتدارگرا را حفج کرده است .شیورای ملیی ایین
کشور کامالً در دست حزب حاکم (حزب آذربایجان جدید) است .در رفرانیدومی کیه در سیال 2009
برگزار شد ،محدودیتهای ریاست جمهوری لغو و پست معاون ریاست جمهوری شکل گرفت کیه در
سال  2016به همسر علیاف ،مهربان علیووا اعطیاء شید  .(Bentzen, et. al, 2020, p. 1در حیوزه سیاسیت
خارجی ،جمهوری آذربایجان گامهایی فراتر از حوزه منطقهای خود برداشته که لزوم اصالحات داخلی
را برای حکومت ایجاد کرده است .یکی از مهمترین اقدامات این کشور پیوستن بیه سیاسیت مجیاورت
اروپایی ( )1ENPدر  2004و ابتکار مشارکت شرقی ( )2EaPبود .مورد دوم که در سال  2009تصیویب
شد ،حکومت آذربایجان را ملزم حرکت در مسیر اصالحات سیاسیی ،اجتمیاعی و اقتصیادی بیه منظیور
توسعه سیاسی -اجتماعی میکند .اخیراً در فوریه  2017جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا میذاکراتی
1. European Neighbourhood Policy
2. Eastern Partnership
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را بیرای دسیتیابی بییه چیارچوبی بییرای همکیاریهییای سیاسیی آغییاز کردنید .آذربایجییان ییک شییریک
استراتگیک برای اتحادیه اروپاست و نقش کلیدی در انتقال منابع انرژی از دریای خزر بیه ایین اتحادییه
دارد (.)Bentzen, et. al, 2020, p. 1

رژیم فعلی آذربایجان بر اسا

قواعدی که توسط ساختار قدرت متمرکز ،حکومت پدر سیاالرانه و

موروای (نئوپاتریمونیال )1و بهرهگیری از شبکهای از حامیان -وابستگان به عنوان سازکار اصیلی نهیادی
برای اداره قدرت سیاسی ،تعریف میشود با توجه به میزان انباشت و غلظیت قیدرت ،هییک تیوازنی در
بحث توزیع قدرت بین دفتر اجرایی (قوه مجریه) و قوه مقننه وجود نیدارد .در حقیقیت قیدرت در دفتیر
ریاست جمهوری و یا اشخاص مرتبط با آن به شدت متمرکز شده است .اگرچه در قانون اساسیی 1995
اصل تفکیک قوا به عنوان مبنای دولیت ذکیر شیده اسیت امیا در عمیل ایینگونیه نیسیت .مجلیس ملیی
(پارلمان) فاقد خودمختاریست ،نظارت قانونی پارلمان یا در کمترین حد است ییا اصیالً وجیود نیدارد و
صرفاً به لوایح دولتی مهر تایید میزند .سیستم قضایی هم توسعه کافی پییدا نکیرده و دادگیاههیا مسیتقل
نیسیتند ( .)Guliyev, 2012, p. 4ایین مییزان از تمرکیز قیدرت ،فضیا و عرصیه را بیرای مخالفیان سیاسیی
حکومت آذربایجیان هیم تحیتتیأایر قیرار داده و تنیگتیر کیرده اسیت .جنیگ قیدرت در جمهیوری
آذربایجان میان دولت و مخالفان ،نزاعی است که مدتها پس از دوران پسا شوروی ادامه داشته و دارد
و باعث کاهش شدید قدرت مخالفان دولت در این کشور شده است .بیا گذشیت سیالهیا از اسیتقالل،
هنوز نمیتوان دولت آذربایجان را شکلی اصالح شیده از حکومیت متمرکیز و تمامییتخیواه توصییف
کرد .بلکه یک رژیم ترکیبی است که سیستمی را نماینیدگی مییکنید کیه نقیش کاتیالیزور را در برابیر
فرآیند دموکراتیکسازی بازی میکند ).(Ergun, 2010, p. 18

-3-1نوگورنو قرهباغ( 2قرهباغ کوهستانی)
در  1921جوزف استالین ،رهبر اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت که منطقه قرهباغ کوهستانی به
جای بخشی از حاکمیت ارمنسیتان ،منطقیهای خودمختیار در قلمیرو آذربایجیان باشید .در آن زمیان 94
درصد جمعیت قرهباغ ارمنی بودند و آنها در تمام حیات شوروی به این اقیدام معتیرض بودنید .امیا در
 1988و همزمان با اصالحات سیاسی -اقتصادی میخائیل گورباچف در شوروی ،ارمنییهیا بیه تقاضیای
خود درباره وضعیت قرهباغ شدت بخشیدند .پس از آن ارمنیهای نوگورنو قرهباغ تمایل خیود را بیرای
اتحاد با ارمنستان اعالم کردند .در این زمان ارمنیهای ساکن قرهباغ به کاهش اکثریت جمعیت ارمنیها
1. Neopatrimonial
2.Nagorno-Karabakh
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در ایین منطقییه و اوضییاع اقتصادیشییان اعتییراض کردنیید

)2015, p. 3

 .(Lindenstrauss,در همییین سییال

ارمنیهای شوروی و ارمنیهای ساکن قرهباغ خواستار ادغام سرزمینی این دو منطقه به یکدیگر شدند و
آرام آرام درگیریهای قرهباغ شکل آشیکاری بیه خیود گرفیت و بیرخالف انتظیار دولیت گوربیاچف
گسترش یافت .این ناآرامیها و درگیریها نه فقط بر مردم بومی منطقه ،بلکه بیر اصیل تمامییت ارضیی
اتحیاد جمیاهیر شییوروی اایرات منفیی گذاشییت .سیاسیت غیرشیفاف و دو دالنییه اولییه مسیکو در قبییال
درگیریها ،انتظار کاهش تدریجی و خود به خودی بحران در قیرهبیاغ را نیاممکن کیرد .رهبیران وقیت
شوروی سابقه تاریخی مناقشه در این منطقه و ادعای مالکیت مکرر ارامنه در گذشته نسبت به قرهبیاغ را
دستکم گرفته بودند در واقع جنگ در قرهباغ موضوع جدید و مخت

به آن زمان نبیود .گوربیاچف

(نه به صورت عملی) با انتقال سرزمین از آذربایجان به ارمنستان موافق بود و این به تشیدید درگییریهیا
منجر شد ).(Askerov, 2020, p. 4

درگیریها از  1988تا  1991ادامه داشت و شوروی توانست تا این زمان نظم را در قرهبیاغ حفیج و
برقرار سازد .اما با انحالل شوروی در این تاریخ و استقالل جمهوری آذربایجان و ارمنسیتان ،کشیمکش
و نزاع دوباره جرقه خورد .زمانیکه قیرهبیاغ کوهسیتانی در  1992و پیس از برگیزاری رفرانیدوم اعیالم
استقالل کرد ،جنگ آغاز شد و نیروهای نظامی ارمنستان هم قرهباغ کوهستانی و هم مناطق اطیراف آن
را اشغال کردند .در  1994توافق آتشبس میان آذربایجان و ارمنستان اعالم شد و مذاکرات صلح مییان
دو کشور به رهبری گروه «مینسک» 1سازمان امنیت و همکاری اروپا ( )2OSCEصورت گرفت .در این
برهه ،ارمنستان کنترل قرهباغ و مناطق حائل را به عنوان یک کرییدور متصیلکننیده مییان خیاک اصیلی
ارمنستان و این منطقه به دست گرفته بود .پس از آن قرهباغ نه به عنوان یک واحد مستقل سیاسی بلکه به
آن استانی از ارمنستان شناخته میشد ) .(Klever, 2013, p. 4پس از ییک دوره نسیبتاً طیوالنی آتیشبیس
شکننده ،در آوریل  2016درگیری بزرگی در قرهباغ آغاز شد که  4روز بیه طیول انجامیید و بیه تعلییق
یکجانبه آتشبس از سمت جمهوری آذربایجان منجر شید .از ایین تیاریخ تیا سیپتامبر  2020کیه نبیرد
چهارم در قرهباغ رخ داد ،وضعیت در این منطقه به صورت «نه جنگ نه صلح» شناخته میشد.

 .1گروه مینسک شامل سازمان امنیت و همکاری اروپا و تحت میانجیگری رؤسای جمهور روسیه ،فرانسه و ایاالت متحده
شکل گرفت.
2. Organization for Security and Co-operation in Europe
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شکل شماره  .2وضعیت قرهباغ کوهستانی تا پیش از آغاز دور چهارم درگیریها در سپتامبر 2020
Source: en.communia.blog

1

-4-1جمهوري آرتساخ
جمهوری آرتساخ با وسعت  11/500کیلومتر مربع در قسمت جنوبشرقی قفقاز صغیر واقیع شیده و
از غرب با ارمنستان ،از شمال و شرق با جمهوری آذربایجان و از جنوب با ایران هم مرز است .جمعییت
این جمهوری که در سال  ،2009کمیی بییش از  140هیزار نفیر بیرآورد شیده ،ترکیبیی از قومییتهیای
گوناگون ( 95درصد ارمنیها و  5درصد مابقی شامل رو  ،یونانی ،اوکراینیی ،آشیوری و گرجییهیا)
اسیت .همچنیین  95درصید از جمعیییت آرتسیاخ بیه کلیسیای حواریییونی ارمنیی گیرایش دارنید و بقیییه
ارتدوکس ،اوانجلی و یهودی هستند .از شهرهای مهم آرتساخ میتوان به مارتاکرت ،مارتونی و شوشیا
اشاره کرد

).(The European Armenian Federation for Justice and Democracy, 2011, p. 4

آرتساخ در شرق ارتفاعات کشور ارمنستان واقع شده و از زمیان باسیتان بیه عنیوان یکیی از اییاالت
پادشاهی ارمنستان به حساب میآمده است .در دوران قرون وسطی و قرنهای  12و  ،13آرتسیاخ میورد
توسعه فرهنگی و مذهبی قرار گرفت و کلیساهای متعددی با معماری خاص بیه عنیوان مییراث فرهنگیی
مسیحیت و ارمنیها در قلمرو آن ساخته شید .در قیرن 16ام ،تعیدادی از واحیدهای سیاسیی و اداری در
قرهباغ تحت هدایت «میلیککها »2شکل گرفتند کیه میلییک دامیز نامییده مییشیدند (میلییک در زبیان
 .1همانطور که در شکل شماره  2قابل مشاهده است ،ناحیه قرمز رنگ شامل قرره براک کوهسرتانی و نرواحی خاکسرتری
رنگ مناطق مجاور و حائل این حوزه است که پس از درگیریهای  1992تا  1994به تصرف نیروهای نظرامی ارمنسرتان
درآمد .ناحیه خاکستری رنگ از طرف دولت ارمنستان« ،جمهوری آرتساخ » نامیده میشد که پس از پایان جنگ اخیرر و
توافق آتشبس در نوامبر  ،2020آرتساخ به کنترل نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان درآمد .جمهوری آرتساخ (سرابق)
شامل شهرهای مهمی مانند آغدام ،کلبجار ،فضولی ،جبرائیرل و الچرین (همچنرین گرررگاه الچرین کره قرره براک را بره
ارمنستان متصل میکند) است.
2. Miliks
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ارمنی ،یک عنوان ارای اشرافی بوده است) .در دوران نادرشاه افشار ،پنج میلیک ارمنی (شامل دیزاک،
گلستان ،جِرابِرد ،خاچین و واراندا) یک واحد سیاسی متحد را تشکیل دادند که در تیاریخ آرتسیاخ بیه
عنوان «خمسه میلیک دامز »1یا «میلیک دامیز پنجگانیه» مشیهور شید .در قیرون  17و  18آرتسیاخ تحیت
رهبری میلیکها ،علیه تسلط ایرانیها و ترکهیا مبیارزه کردنید .آنهیا از غیرب مسییحی بیه خصیوص
تزارهای روسیه و اروپا با ارسال فرستادگانی ،درخواسیت کمیک کردنید .در اکتبیر  1813کیه معاهیده
گلستان میان روسیه و ایران امضا شد ،تقریباً تمام خانات شرقی قفقاز از جمله قرهباغ بیه روسییه واگیذار
شد .با انقالب اکتبر  1917روسیه ،از این تاریخ تیا  ،1920قیرهبیاغ بیه عنیوان سیرزمین مسیتقلی شیناخته
میشد اما سرانجام در نوامبر  1920ارتش شوروی جهت برقراری نظم بلشویکی ،وارد قرهباغ شد

Brief

).( History Of Artsakh(Nagorno-Karabakh), 2013, p. 13-15

در  1921به دستور ژوزف استالین ،رهبر شوروی ،آرتساخ تحت کنتیرل آذربایجیان شیوروی قیرار
گرفت .این تصمیم خودسرانه و بدون پشیتوانه ،ییک قلمیرو بیا قیدمت چنید هیزار سیاله مسییحی را در
چارچوب یک حکومت منطقهای خودمختار با اکثریت مسیلمان قیرار داد .در دوره شیوروی ،آرتسیاخ
مکرراً درخواست تجدید نظر خود را به مسکو تسلیم میکرد تا اینکه پس از مدتی مسکو به این منطقیه
وضعیت خودمختاری اعطا کرد .در واقع منطقه نوگورنو قرهبیاغ فعلیی ،در بخشیی از سیرزمین تیاریخی
آرتساخ تشکیل شده است .از زمان  ،1918آذربایجان با ایجاد کمپینهای فرهنگی ،مذهبی ،ملی ،قیومی
و تبعیض اقتصادی ،به دنبال هدف قرار دادن میراث مذهبی ارمنستان در این حوزه جغرافیاییست .با ایین
حال آذربایجان با سیاست پاکسازی قومی در آرتساخ ،فقط موفق بیه حیذف جمعییت ارمنیی در منطقیه
نخجوان ،که در  50 ،1920درصد از جمعیت آن منطقه را ارمنیها به خیود اختصیاص داده بودنید و در
 1990این مقدار به صفر رسید ،شد .بعد از انحالل اتحاد شوروی ،آرتساخ حاکمیت آذربایجان بیر ایین
منطقه را رد کرد و در سپتامبر  1991از طرییق همیه پرسیی اسیتقالل خیود را اعیالم کیرد .در پاسیخ هیم
آذربایجان جنگ ویرانگری که از  1991تا  1994به طول انجامید را آغیاز کیرد

(Armenian Assembly

).Of America, 2018, p. 2

 .1با توجه به معنای خمسه در زبان عربی ،در این قسمت از متن «پنچگانه» معنای مرتبطتری با موضوع دارد.
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شکل شماره  :3نوگورنو قرهباغ به مرکزیت شهر استپاناکرت و شهرهای جمهوری آرتساخ (سابق)

1

Source: ro.wikipedia.org

 -5-1منابع طبیعی در قرهباغ
منطقه قرهباغ دارای منابع و معادن ارزشمند است و از این لحا خطه غنی محسیوب مییشیود .ایین
سرزمین دارای منابع طبیعی سرشار مانند فلزات گرانبها طال و مس است .اسیتخرا طیال و میس از سیال
 2002در یکییی از بییزردتییربن معییادن در منطقییه دِرمییبن از ناحیییه کلبجییار آغییاز و توسییعه یافتییه اسییت
) . (www.Base Metals, 2012قرهباغ دارای منابع دیگری از جمله روی ،باروت ،مرمیر ،میس ،تیراورتن،
گل نسوز ،گک ،سنگ های آسیاب و تعداد بیش از  120چشمه آب معدنی امالحدار بهویگه در نزدیکیی
شهر شوشا میباشد که میتوان به چشمههای تورش شو ،کیر  ،زرد اناشن ،شیرالن و توخ اشاره کیرد.

 .1در نقشه فوق ،مناطقی که با مثلث قرمز مشخص شردهانرد جمهروری آرتسراخ و منراطق کره مثلرث مشرکی برر روی
آنهاست ،قره باک کوهستانی را تشکیل میدهند.
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آب معدنی (اسرتوسو) در کلبجار به جهت دارا بودن ویگگی های کمنظییر ،معروفییت جهیانی دارد کیه
فقط از  %10آن بهرهبرداری میشود (زارع شاهمرسی .)30 ،1382 ،در کل فالت قیره بیاغ دارای ایروت هیای
زیرزمینی زیادیست.
معادن مس و روی در ناحیه مِهمانا واقع شدهاند .منیابع جییوه کیه دارای اهمییت صینعتی هسیتند در
مناطق شوربوالد و آگایاتاد ناحیه کلبجار در دستر اند .این سرزمین از حیث مصالح طبیعیی میورد
نیاز صنعت ساخت و ساز برای هر دو طرف درگیر (مخصوصاً جمهوری آذربایجان) بسییار مهیم اسیت.
منابع موجود از این دست در حوزه چوبانداد در منطقه آغدام (منابع آهک  140میلیون تین و ر

20

میلیون تن) ،حوزه شاهبوالد ( 25میلیون تن ر ) ،بویاحمیدی ( 45میلییون تین ر ) قیرار گرفتیهانید.
بزردترین معادن سنگ ساختمانی در خانکندی و هاروداد هستند .قرهباغ از چنید جهیت بیا جمهیوری
آذربایجان ارتبا اقتصادی پیدا کرده است و در حال حاضر هم مهم تلقی میشود:
 -1روابط مبتنی بر تولید و مصرف ،مانند فروش و واردات منابع غذایی و سوخت
-2گردش کاال
 -3تجهیزات فنی و مواد
 -4ارتباطات حمل و نقل
-5روابط علمی و فنی
 -6ارتباطات سیاسی و فرهنگی ).(www.department of Economic and Social Geography of BSU, 2020

سرزمین قرهباغ بنا به آمارهای رسمی 155 ،عنصر کانی و معیدنی را در دل خیاک خیود جیای داده
است که طال ،نقره ،سنگهای قیمتی و آهن مهمترین آنهاست .دولت ارمنستان هم در سالهای اخیر و
در حوزه معادن قرهباغ بسیار فعال بوده و ادعا میشود که به یکی از بیزردتیرین کشیورهای جهیان در
زمینه صادرکننده فلزات و سنگ های قیمتی بدل شده است .حوزه معدن طالی سیویودلو زود در ناحییه
کلبجار ،گیزیلبوداد در آغدار و وجنالی در زنگیالن سیالهاسیت کیه توسیط دولیت ارمنسیتان میورد
بهرهبرداری قرار گرفتهاند ).(Azimzade, 2019, p. 4

 -6-1آمار و تغییرات جمعیتی در قرهباغ
در حوزه جمعیتی و در سرشماری  ،1989جمعیت قرهباغ  189029نفر بیوده کیه  % 76/9را ارامنیه و
 %21/5را آذربایجانیها و بقیه را سایر اقوام تشکیل میداده است .در این سال تراکم جمعیت در قرهباغ
کوهستانی برابر  43نفر در هر کیلومتر مربع بوده است .با توجه به اینکه بین دو سرشماری  1979و 1989
رشد جمعیت ارمنی ها 69صدم درصد در سال و آذربایجانی ها  1/9در سال بوده است ،بنابراین بیه طیور
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طبیعی جمعیت ارامنه قرهباغ از  123076نفر در سال  1979باید به  131839نفر رسید باشد ،در حالی کیه
در سال  1989جمعیت آن به  145450نفر رسید .هر چند که بعد از سال  1989اطالعیی از تعیداد ارامنیه
قره باغ در دستر

نیست ،لیکن میتوان حد

زد که جمعیت زیادی از ارامنه از ایران ،جمهیوری هیای

شوروی سابق ،اروپا ،آمریکا و خاورمیانه به ارمنستان و از آنجا بیه قیره بیاغ مهیاجرت کیرده باشیند (امییر

احمدی .)291 ، 1373 ،جمعیت آذربایجانیهای قیرهبیاغ در  1979برابیر  37264نفیر بیود کیه بیا رشید 1/9
درصد در سال باید در سال  1989به حدود  45هزار نفر میرسید ،اما 4500نفر از میردم منطقیه وادار بیه
مهاجرت شدند و تعدادی نیز در طول درگیریهای بین ارامنه و آذربایجان از سال  1988به بعد تا قبل از
سرشماری کشیته شیده انید .بیا در نظیر گیرفتن مراتیب فیوق ،علیت افیزایش دو برابیر ارامنیه نسیبت بیه
آذربایجانیها در دوره  1979-89به خوبی معلوم میشود .در این دوره آذربایجانیهیا 9صیدم درصید و
ارامنه  18/2درصد رشد جمعیتی داشتهاند (بیات .) 52 ، 1390 ،برخی از منابع روسیی زبیان ،در سیال 2005
آمارهایی را با موضوع سرشماری و تفکیک جمعیتی بر مبنای قومیت و نگاد در نوگورنیو قیرهبیاغ ارائیه
دادند .این اطالعات به شرح ذیل است:

Source: ethno-kavkaz.narod.ru

طبق آخرین سرشماری که در سال  2015صورت گرفته است ،جمعیت قرهبیاغ  150/932هیزار نفیر
برآورد شده است .ارمنیها هنوز اکثریت قریب به اتفاق جمعیت منطقه را به خود اختصاص دادهاند در
کنار آنها اقلیتها روسیی گرجیی ،اییزدی و کردهیا هیم زنیدگی مییکننید.

(www. Minority Rights

). Group International, 2015

 -2منطق واقعگرایی تهاجمی براي تبیین رویکرد هجومی جمهوري آذربایجان در
قبال مسئله قرهباغ
بر اسا

واقعگرایی تهاجمی ،افزایش توان نظامی بهعنوان یک ضلع از سیاختار قابلییتهیای میادی

دولت ها و بهمنظور حفج موجودیت خود در فضای بین المللیِ تهیی از اعتمیاد و دارای کسیری امنیتیی،
یک ضرورت است .پس ممکن است یک کشور به منظور پیشگیری از تهدید امنیت خود یا قرارگییری
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در موقعیت بهتر ،اقدام به آغاز یک جنگ کند .به همین سبب و پیش از اقدام به جنگ ،افزایش قدرت
را برای ایجاد مزیت برتری و در نهایت جنگ دنبال میکند .اقتصیاد و منیابع ،همچنیین جمعییت (نگیاه
کمّی و کیفی به آن) به مثابه تواناییهای بالقوه ،و قدرت نظامی به عنوان قابلیتهای بالفعل یک کشور،
مهمترین مؤلفه های واقع گرایی تهاجمی برای تبیین رفتار یک دولت در ارتقاء قدرت خود و برتیری در
یک جنگ خواهد بود .با توجه به موضوع مقاله ،ایین مؤلفیه هیا را در ارتبیا بیا جمهیوری آذربایجیان
بررسی میکنیم.
 -1-2اقتصاد و منابع در جمهوري آذربایجان
سیاست جمهوری آذربایجان پس از استقالل در حوزه اقتصیاد بیه تغیییر در شییوه مالکییت ،اقتصیاد
بازار ،تقویت بخش خصوصی و ادغام در سیستم مالی و اقتصادی جهانی انجامید .اقتصاد این کشور بیه
صورت کالن از دو دوره زمانی متفاوت تشکیل شده است دوره اول که بین سیالهیای  1991تیا 1995
قرار داشت ،این کشور دورهای از بیاباتی را تجربه کرد ،و دوره دوم کیه از  1996بیه بعید آغیاز شید،
همراه با رشد اقتصادی و افزایش ابات بود .بخش نفت و گیاز نقیش اصیلی را در ایین رشید و در سیایر
حوزههای اقتصادی آذربایجان بازی کرد .این تغییرات در نتیجه سیاستهای دولت حییدر علییاف رخ
داد و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و ادغام آذربایجان در سیستم جهانی سرعت گرفت .این شیرایط
تا دوره ریاست جمهوری الهام علییاف هیم ادامیه داشیت و در کنیار آن سیاسیتهیای جدییدی ماننید
افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی و اطمینانپذیری از روند توسعهای که در سالهای قبل آغاز شده بود،
دنبیال شید ) .(Azerbaijan Information Digest, 2007, p. 3از سیال  2000آذربایجیان جایگیاه اول را در
میزان رشد اقتصادی در بین کشورهای سازمان ملل دارا بود .تا  10، 2002درصد رشد حاصیل شید کیه
ناشی از صنعت ساخت و ساز بود .تا سال  2008همه بخشهای اقتصاد رشد تولید را تجربیه کردنید .در
نتیجه نرخ رشد  5/8درصدی  ،1997تا  2008به  24درصد افزایش پیدا کرد .در این میان عایدی حاصل
از صادرات نفت ،تولید ناخال

داخلی جمهوری آذربایجیان در  2014را بیه  75میلییارد دالر رسیاند و

همچنین رشد درآمد قدرت خرید و توسعه بخشهای داخلی را در پی داشیت .آذربایجیان در موضیوع
دستمزد در بین کشورهای مشترکالمنافع ( ،)1CISاز گرجستان و ارمنستان پیشی گرفته اما عقیبتیر از
روسیه و قزاقستان قرار دارد ).(Nuri Aras , et. al, 2016, p. 39

مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی ( )2CESDبر اسا

کمیته آمار دولتی آذربایجان اعالم کرد که،

1.Commonwealth of Independent States
2.The Center for Economic and Social Development
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تولید ناخال

ملی جمهوری آذربایجان در سال  2/4 ،2019درصد به نسبت زمان مشابه سال قبیل رشید

داشته است .همچنین تولید ناخال

غیرنفتی  3/2درصد نسیبت بیه نیمیه اول سیال  2018رشید را نشیان

میدهد ) .(Center for Economic and Social Development, 2019, p. 2

شکل شماره  :5اقتصاد جمهوری آذربایجان

حقایق اقتصادی جمهوری آذربایجان

2018-2019

جمعیت:

 10میلیون نفر

تولید ناخالص ملی:

48میلیارد دالر

درآمد سرانه:

 48137دالر

امید به زندگی:

 72/9سال

نرخ رشد تولید ناخالص ملی:

% 2/4

نرخ رشد تولیدات صنعتی:

% 1/8

نرخ ساالنه رشد جمعیت

% 0/9

صادرات کاال و خدمات (درصد آن از تولید ناخالص ملی)

% 54/3

واردات کاال و خدمات (درصد آن از تولید ناخالص ملی)

% 37/7

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

% 3/0

نرخ بیکاری

% 5/2

میزان ذخیره ارزی

 7/04میلیارد دالر

sources: The World Bank Group, State Statistic Committee of Azerbaijan Republic and
CESD And OECD

جمهوری آذربایجان در حال حاضر درگیر پروژههای عظییم حیوزه انرژیسیت .ایین کشیور هیم در
تولید منابع نفت و گاز و هم در انتقال و حمل و نقل جایگاه مهمی دارد .آذربایجان با توسعه یک میدل
اقتصادی منطقهای ،تالش داشته تا جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را به عنوان کشوری میان آسیا و اروپا
ارتقا دهد .آذربایجان در آغاز دوران بهبود اقتصادی خیود (میانیه دهیه  90مییالدی) فاقید زییر سیاخت
صادرات انرژی بود .در  1996با امضای قراردادی با روسییه ،نفیت خیود را از طرییق خیط لولیه بیاکو-
نووروسیسک صادر میکرد .در  1999خط لوله جدید باکو -سوپسا در گرجسیتان میورد اسیتفاده قیرار
گرفت ،به عالوه امضای موافقتنامه ساخت خط لوله باکو -تفلیس -جیحان که مهمترین مسیر صیادرات
نفیت ایین کشیور اسیت )2018, p. 7

 .(UNECE,فیرآوردههیای نفتیی بییش از  90درصید از صیادرات

آذربایجان را تشیکیل مییدهید .صینعت نفیت و گیاز بیین  33تیا  50درصید از تولیید ناخیال
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آذربایجان را شکل داده است .این کشور با اصالح ساختاری به منظور فعالیتهای شرکتها ،رتبه 25ام
سهولت در تجارت را در سال  2018کسب کرده است ) .(OECD, 2019, p. 2بیر اسیا

تخمیین نشیریه

نفت و گاز در  ،2017آذربایجان دارای ذخایر اابات شده نفت خیام در حیدود  7میلییارد بشیکه اسیت.
همچنین در همین زمان  800هزار بشکه نفت در روز تولید کرده است که از این میزان  120هزار بشیکه
در روز به مصرف داخلی رسیده اسیت .صیندوق دولتیی نفیت جمهیوری آذربایجیان ( )1SOFAZکیه
درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز را مدیریت میکند در آغاز سال  2018بییش از 35
میلیارد دالر درآمد داشته که  8درصد از زمان مشابه در سال  2017بیشتر است .بیشتر نفیت تولیید شیده
این کشور در دریای خزر به غرب صادر میشود .این کشور در سال  284 ،2016میلیارد متر مکعب گاز
طبیعی صادر کرده که از طریق گرجستان و ترکیه به جنوب اروپا منتقل خواهد شید .توسیعه خیط لولیه
باکو -تفلیس -ارزروم که به خط لوله آناتولی در ترکیه متصل خواهد شد ،در نهایت با پیوستن به خیط
لوله آدریاتیک ،گاز طبیعی صادراتی آذربایجان را به جنیوب اروپیا و ایتالییا مییرسیاند.

(U.S. Energy

).Information Administration, 2019, p. 2

بیشترین تولید انرژی جمهوری آذربایجان از دو حوزه نفتی آذری -چراغ -گونشلی (که  70درصد
صادرات نفت این کشور از این حوزه و مسیر انتقال است) و شاه دنیز صورت مییگییرد (شیرکت نفیت
 TPAOترکیه 19 ،درصد از سهام میدان شاه دنیز و  5/7درصد از سهام آذری -چراغ -گونشیلی را در
اختیار دارد) .جمهوری آذربایجان در سال  793 ،2019هزار بشیکه در روز و  24/5میلییارد متیر مکعیب
گاز طبیعی تولید کرده است که از این میان 6/4 ،میلیون تن نفیت و  12/6میلییارد متیر مکعیب تقاضیای
داخلی بوده است و مابقی صادر شده است ).(Bowden,2020, p. 3

-2-2جمعیت (تحلیل کمّی و کیفی )
برای درک بهتر از مقوله جمعیت در کنار ابعاد آماری و نرخ رشید ،بایید کمیّیت و کیفییت آن نییز
مورد مطالعه قرار بگیرد .مثالً کشورهایی با میانگین سنی پایینتر و جمعیت جیوانتیر ،امنییت فیزیکیی و
اقتصادی بیشتری خواهند داشت.
جمهوری آذربایجان از نظر توسعه جمعیتی یکی از پویاترین کشورها در قفقاز جنوبیست .در طیول
قرن بیستم ،جمعیت آن بیش  6میلیون نفر رشد داشته است یعنیی  4برابیر افیزایش 70 .درصید افیزایش
جمعیت مابین سالهای  1959تا  1999رخ داد (در هر دهه  900هزار نفر به جمعییت اضیافه شید) .رشید
جمعیت آذربایجان با شروع قرن 21ام ،ادامه پیدا کرد و از سال  2000با افزایش  1/5میلیونی همراه بیود.
1.State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan
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در سال  2015کمیته دولتی آمار این کشور اعالم کرد که جمعیت آذربایجان به نزدیکی  10میلیون نفیر
( 9/6میلیون نفر) رسیده است ) .( Avdeev, 2015, p. 32جمعیت آذربایجیان رشید  1/2درصیدی در هیر
سال را تجربه کرده است و به نزدیکی ده میلیون نفر رسیده است .از این مقدار  53/1درصد شهرنشین و
 46/9درصد ساکن روسیتا هسیتند 49/8 .درصید ایین مقیدار را میردان و  50/2درصید را زنیان تشیکیل
میدهند .جمهوری آذربایجان جزء معدود کشیورهای عضیو پیمیان مشیترکالمنیافع و اروپاییسیت کیه
ساختار جوانی دارد .در سال  ،2016سهم جوانان  14تا  29سال از کل جمعیت این کشیور  27/1درصید
و سهم کودکان و نوجوانان  22/5درصد بیوده اسیت ).(International Labour Organization,2016, p. 3

نسبت باالی نیروی جوان در ساختار کلی جمعیت آذربایجان در افزایش سیهم ایین طییف در سین کیار
جمعیت منعکس شده است و سال های پیش رو هم ادامه خواهد داشت .در بیازه زمیانی  2017تیا 2025
پیشبینی میشود که ایجاد شیغلهیای جدییدی بیه دلییل ورود ایین نییروی جیوان جوییای کیار شیکل
بگیرد ).(European Training Foundation, 2019, p. 4
امروزه نرخ رشد جمعیت در جمهوری آذربایجان با ابات است و برخالف سیایر کشیورهای قفقیاز
جنوبی با تهدید کاهش نرخ رشد مواجه نیست .حفیج رشید اابیت و پاییدار جمعییت کیه منیافع ملیی و
ژئوپلیتیکی را تضمین میکند ،یکی از اولویتهای کشورهای در حال توسعه اسیت .مفهیوم توسیعه در
سند «آذربایجان  »2020بیان دارد که شاخ

های کمّی و کیفی رشد جمعیت و ساختار مربوطه ،عنصر

اصیییلی نییییروی ملیییت در مبیییاحثی ماننییید حفیییج ژن اتحیییاد میییردم جمهیییوری آذربایجیییان و امنییییت
ملیست ).(Verdiyeva, 2019, p. 5
-3-2هزینه ،توان و اتحاد نظامی
در سال  2019هزینههای نظامی جمهوری آذربایجان  4درصد از کل تولیید ناخیال

داخلیی آن را

تشکیل داده بود که به نسبت سه سال گذشته (از زمان جنیگ  4روزه قیرهبیاغ در سیال  ،)2016رشید را
نشان میدهد ) .( www.statista, 2020همچنین در همین زمان هزینه اابت نظامی جمهوری آذربایجیان 1
میلیارد و  854میلیون دالر بود که از سال  2015به بعید بیاالترین محسیوب مییشیود .ایین مقیدار بیرای
ارمنستان 673 ،میلیون دالر و برای گرجستان 316 ،میلیون دالر بوده اسیت ) .(SIPRI, 2020, p. 20سیطح
واقعی تولید ناخال

داخلی آذربایجیان در سیال  2019بیه دلییل قیمیت و افیزایش تقاضیای خیارجی و

داخلی برای نفت افزایش  2/2درصدی پیدا کرد اما در آغاز و ادامه سال  2020بیه دلییل بحیران کرونیا
ویرو

قیمت و تقاضای نفت کیاهش داشیته اسیت ) .(RAEX, 2020, p. 2بیا اینحیال ارتیش جمهیوری

آذربایجان بر اسا

ردهبنیدی نظیامی  ،2020در رتبیه 64ام جهیان قیرار دارد .گرجسیتان در رتبیه  89و
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ارمنستان در جایگاه 111ام جهیان قیرار گرفتنید ) .(www. Globalfirepower, 2020همیانطور کیه در بیاال
اشاره شد به لطف افزایش تولید و قیمت نفت در سیالهیای گذشیته ،ایین کشیور سیرمایهگیذاری قابیل
توجهی بر بازسازی و روزآمدسازی ارتش خود انجام داده است .در این بین نقش اسرائیل در همکیاری
و فروش جنگافزار به این کشور قابل توجه است.
آذربایجان مقصد صادرات صنایع نظامی اسرائیل است .همچنین آموزش نیروهای وییگه و محافظیان
مقامات این کشور ،تجهیزات امنیتی فرودگاه باکو و روزآمدسازی تجهیزات نظامی ساخت شوروی در
اختیار ارتش آذربایجان هم به عهیده اسیرائیل اسیت .در سیال  2012قیرارداد  1/6میلییارد دالری رژییم
صهیونیستی با آذربایجان شامل فروش هواپیماهای بدون سرنشین و سیستمهای ماهوارهای (گیرنده) بوده
است .اعتقاد بر این است که در سالهای گذشته ارزش معامالت نظامی میان دو کشور بالغ بر  4میلییارد
دالر بوده باشد ) .( Lindenstrauss, 2015, p. 3در این قراردادهیا ،اسیرائیل متعهید بیه فیروش تکنولیوژی
پیشرفته نظامی به دولت باکو شده است .ارتش جمهوری آذربایجان با متنوع کیردن گزینیه هیای خریید
خود از بازار های بینالمللی (شامل کشور های عضیو نیاتو و مشیترکالمنیافع در آسییا) در صیدد تیأمین
نیازهای نظامی خود است .پیرو همین موضوع ،بودجه نظامی جمهیوری آذربایجیان از  1/6میلییارد دالر
در سییال  2018بییه  1/8میلیییارد دالر در  2019افییزایش پیییدا کییرد .الهییام علیییاِف ،ریاسییت جمهییوری
آذربایجان معتقد است که توانایی باالی نظامی ،عامل کلیدی در حل مناقشات (از جمله قرهباغ) است.
جمهوری آذربایجان دارای مرزهای حساسیست .وجود مرز با ایران ،روسیه و اروپیا ایین ذهنییت را
برای رهبران باکو به وجود آورده است که این کشور نمیتواند با همه همسایگانش روابیط دوسیتانهای
داشته باشد .به همین دلیل در دوران حیدر علیاف ،سیاست خارجی متعادل و ایجاد موازنه میان شیرق و
غرب ،تنها راه بقای این کشور در این منطقه ناپایدار تشخی

داده شد و پییرو همیین موضیوع همزمیان

عضویت در پیمان کشور های مشترکالمنافع ،این کشور را به روسیه نزدیک کرد و هم توسعه روابط با
غرب از جمله پیوستن در برنامه مشارکت برای صلح نیاتو ،توجیه آذربایجیان را بیه غیرب جلیب نمیود
( .)Ismailzade, 2006, p. 4ترکیه نقش اصلی را در اتحاد چندگانه با جمهوری آذربایجان بازی میکنید.
در دوره ابوالفضل ایلچی بیگ ،سیاست خارجی آذربایجان به سمت ترکیه حرکت کرد .به همین علیت
توافقات زیادی مابین دو کشور از جمله همکاری نظامی منعقید شید .در  1992توافیق آمیوزش نظامییان
آذری توسییط ترکیییه امضییا شیید .در دولییت بعییدی آذربایجییان یعنییی حکومییت حیییدر علیییاف هییم
همکاریهای نظامی میان دو کشور به قوت خود باقی ماند و به منظور تقویت نظامی آذربایجیان ارتقیاء
پیدا کرد .در همین دوره ،جمهوری آذربایجان به منظور تقویت نقش خود در منطقه ،پیوستن بیه محیور
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آمریکا و ناتو را در پیش روی خود اجتنابناپذیر میدید .در  1999وزارت دفیاع آذربایجیان همکیاری
خود را با نیروهای نظامی اعزامی ترکیه به کوزووو در قالب ناتو تقویت کرد و ایین اقیدام در گسیترش
ناتو به شرق موار بود (بعدها در افغانستان هم همکاری میان ناتو -ترکیه و جمهیوری آذربایجیان تیداوم
یافت) ).(FATİH ÖZTARSU, 2011, p. 2

در سال  2010و در دوره ریاست جمهیوری الهیام علییاف ،آذربایجیان دکتیرین نظیامی و گفتمیان
جنگی خود را به صورت رسمی اعالم کرد .در بخشی از این دکترین اعالم شید کیه نییروی نظیامی در
چارچوبهای موجود بیینالمللیی قابیل بیه کیارگیری اسیت .منطبیق بیا ایین سیند ،آذربایجیان یکیی از
اصلیترین تهدید امنیت ملی علیه خود را ،اقدام علیه زیرساختهای صنعت انرژی میدانید و بیه همیین
دلیل پایگاه و نیروهای خارجی می توانند در صورت تهدید امنیت ملی این کشور ،در خاک آذربایجیان
مستقر شوند .به عالوه در این دکترین تاکید شده است که اگر مسأله مناقشه قیرهبیاغ از راه نظیامی قابیل
حل باشد ،آذربایجان این حیق را بیرای خیود محفیو مییدارد ) .(Gul YESEVI, et. al, 2015, p. 4ایین
تعریف مفهوم امنیت توسط آذربایجان منجر به امضای پیمان «مشارکت استراتگیک و حماییت متقابیل»
میان جمهوری آذربایجان و ترکیه در آگوست  2010شد کیه دو کشیور را در مقابیل تهدیید خیارجی،
متعهید بییه اتحییاد میییکنیید .برگییزاری رزمییایشهییای سییاالنه ،همکییاریهییای فنییی و آموزشییی و ارتقییاء
سختافزاری ،روابط نظامی دو کشور را گسترش داده است ).( www. eurasianet, 2011

-3ایران ،قرهباغ و دالیل نگرانی از اوضاع
از آنجاییکه ایران با هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان روابط سیاسی  -اقتصادی و مرز
مشترک دارد ،در دههای اخیر تالش کرده است تا سیاست مصالحه و متیوازنسیازی را در قبیال مناقشیه
قرهباغ دنبال کند .چرا که ایران معتقد است که تداوم تنش در قرهباغ ،حضیور بیازیگران فرامنطقیهای را
در پی خواهد داشت و بنا به تجربه گذشته و همچون میانجیگری گروه «مینسیک» کیه نتوانسیته بیود راه
حل عملی برای موضوع قرهباغ ترتیب دهند ،این بحران صرفاً با حضور همسایگان و با مذاکره به نتیجیه
خواهد رسید (تبییین .)14 ،1398 ،آغاز روابط سیاسی و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان به سیالهیای
ابتدایی دهه  90میالدی و در دولت سازندگی باز میگردد .در این سالهیا ،سیطح همکیاری دو کشیور
بسیار باال و مهم تلقی می شد .اما در دولت اصالحات دچار افت محسوسی شد .این تنزل روابط پیرامون
مسائل متعددی از جمله مسئله اختالفات در دریای خزر و روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل بود .در
دولت محمود احمدی نگاد ،الهام علی اف بیه تهیران آمید و روابیط دو کشیور بیه دنبیال امضیای توافیق
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نامههای متعدد ،دوباره سیر صعودی به خود گرفت .این اهمیت و توجه ویگه بیه منطقیه قفقیاز جنیوبی و
جمهوری آذربایجان در دولت حسن روحانی نیز تداوم یافت (پور احمدی میبدی و همکیاران .)8-7 ،1398 ،بیا
این وجود ،همین فراز و نشیب در روابط دو کشور ،موضوع قرهباغ را نیز تحیت تیأایر قیرار داده اسیت.
ایران از ابتدای تشدید بحران قرهباغ پس از فروپاشی نظام دوقطبی ،همواره به دنبیال مییانجیگری مثبیت
میان آذربایجان و ارمنستان بوده و حتی در فعالترین دوره زمیانی ،یعنیی فورییه و میی  ،1992موفیق بیه
برگزاری نشستی سه جانبه میان ایران ،جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تهیران شید .امیا بیا بیه قیدرت
رسیدن ایلچی بیگ ( )1992در آذربایجان و اتخاذ سیاستهای ضدایرانی و مطرح شیدن طیرح کیذایی
«آذربایجان جنوبی» ( با ط مع به بخشی از خاک ایران) ،ایران متمایل بیه حماییت از ارمنسیتان شید .ایین
وضعیت ،کم و بیش در دوره حیدر علیاف هم ادامیه داشیت و بیه رغیم تیالشهیای دو کشیور ،تغیییر
محسوسی در بهبود روابط رخ نداد .در دوره پس از آتشبس  1994و در سایه تردید و احسا

تهدیید

طرفین ،دوباره دیدارهای سیاسی و توافقات میان دو کشور برقرار شد .اما در مجموع ،میتوان گفت که
جمهوری اسالمی ایران بنا به دالیلی مانند اختالفیات بیر سیر رژییم حقیوقی درییای خیزر ،عیدم ایجیاد
وابستگی اقتصادی و سرمایهگذاری کیالن در ارمنسیتان و جمهیوری آذربایجیان و حضیور بلندمیدت و
برنامهریزیشده ترکیه در قفقاز جنوبی ،نتوانسته است نقش تعیینکنندهای در روند صیلح قیرهبیاغ بیازی
کند و در سالهای اخیر هم ،در حاشیه بوده است (غفاری و همکاران.)12-11 ،1391 ،

نگرانیهای ایران در پی بحران اخیر قرهباغ را میتوان در چند مورد خالصه کرد .جمهوری اسالمی
ایران پنج نگرانی عمده از تبعات این درگیری دارد:
 -1حضور نیروهای تکفیری سوری در مناطق مجاور مرزهای ایران طی جنگ اخییر قیرهبیاغ کیه
قبالً در عناوین پیشین مقاله ،موضوع انتقال آنها توسط ترکیه بررسی شد ،از اصلیتیرین علیل
نگرانی ایران است .مضافاً اینکه هم مسئوالن ایرانی و هم مقامات کشورهای روسییه ،فرانسیه و
آمریکا ،حضور آنها را به صورت ضمنی در اظهارات خود تأیید کرده بودند.
 -2متاسفانه جریانهای تجزیهطلب علیالخصوص پان ترکیسیم ،فرصیت را غنیمیت شیمرده و بیا
طرح موضیوعات کیذایی ،تیالش کردنید بخشیی از بحیران را بیه داخیل مرزهیا و اسیتانهیای
آذرینشین ایران بکشانند( .الزم به ذکر است که قبالً هم آمریکاییها با علیم بیه وجیود اقیوام
آذری در دو طرف مرز ایران و جمهوری آذربایجان با ایده دستکاری حافظیه تیاریخی ،ایجیاد
طرح آذربایجان بزرد یا آذربایجان جنوبی را به عنوان یک طرح بیاباتساز در مقابل هر دو
کشور در صورت نیاز ،مدنظر داشتهاند (کوریبکو.)168 ،2015 ،
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 -3جمهوری آذربایجان کشوری با اکثریت شیعه اما دولتی سکوالر است .احتمیال دارد کیه ایین
فهم در ذهن تصمیم گیرنیدگان اییران بیه وجیود آمیده باشید کیه در صیورت تیداوم بحیران،
قدرتهای جهانی که عمدتاً جامعه مسیحیت را هم شیکل دادهانید ،در کنیار هیمکیشیان خیود
یعنی ارمنیها قرار بگیرند .پس حماییت سیاسیی ضیمنی اییران از جمهیوری آذربایجیان در بیه
رسمیت شناختن قرهباغ به عنوان جزیی از خاک آن کشور ،نوعی توجیه ایدئولوژیک دارد.
 -4همانطور که حضور تکفیریهای سوری در جنگ اخیر قرهباغ اابات شد ،برخی از رسانههیای
ترکیهای هم حضور نیروهیای پ ک ک از سیوی ارمنسیتان در برابیر نیروهیای آذربایجیان را
مطرح و ارمنستان را متهم به انتقال آنها به منطقه درگیری کردنید ) . (Rehimov, 2020ظرفییت
چالشزا جنگ قرهباغ در درگیر کردن طیف متنوعی از گیروههیای مسیلح رادیکیال در کنیار
نیروهای نظامی متعارف دو طرف ،میتواند زنگ خطر را برای امنییت ملیی اییران بیه صیدا در
آورد .یکی از موضوعات مهم درگیری اخیر قره باغ که آن را از نبرد های پیشین در این منطقیه
متمایز میکند ،حضور نیروها و گیروههیای تروریسیتی معیارض سیوری در ایین منطقیه و طیی
جنگ سپتامبر گذشته بود .اخبار حاکی از آن بود که شماری از نیروهای ارتش آزاد سیوریه و
ترکمن های معارض سوری به قره باغ منتقل شدند که این یک تهدید آشکار برای امنییت ملیی
ایییران بییه حسییاب میییآییید .مقامییات ایرانییی هییم اییین موضییوع را تأیییید و دربییاره آن هشییدار
دادنید)2020, p. 9

 .)Kaleji,روزنامییه گییاردین در گییزارش اکتبییر  2020خییود از اعییزام 1000

جنگجوی سوری به قره باغ که برای یک شرکت امنیتی خصوصی ترکیه کار میکنند نوشت و
همچنین جزئیاتی از زبان یکی از آنها که در عملیاتی که در ایین منطقیه شیرکت کیرده بیود،
گفت .این روزنامه ،انتقال نیروهای معارض سوری برای حمایت از آذربایجان در جنگ قرهباغ
توسط ترکیه را به نوعی فعال شدن نقیش ترکییه در قفقیاز مییدانید (.)www. Guardian, 2020
حتی نهادی مانند دیده بان حقوق بشر سوریه که در انگلیس مستقر است و با کشورهای غربیی
همکاری میکند ،حضور این نیروها را در درگیری های بیین آذربایجیان و ارمنسیتان در قالیب
ییک شیرکت خصوصیی امنیتیی ترکییهای تاییید کیرد ( the Syrian Observatory for Human

 . )Rights, 2020در ادامه مقامات روسیه ،فرانسه و آمریکا در اظهارات خود به صیورت ضیمنی
این حضور عناصر سوری را تایید کردند.
 -5پس از تیرگی روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه ،آذربایجان جایگاه بارزی برای اسیرائیل پییدا
کرد .این نکته را وزیر دفاع سابق اسرائیل ،بنیامین بن الیزر در کنست به صیراحت اعیالم کیرد.
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اخیراً اسرائیل فعالیت های خود را در منطقه قفقاز جنوبی تشدید کرده است .عواملی که بر ایین
افزایش تحرک دخیل بودهاند عبارتند از:
اول ،این منطقه جامعه به نسیبت بزرگیی از یهودییان را کیه شیامل گرجسیتان و آذربایجیان
می شود را در دل خود جای داده است و تقریباً طی پانزده سال گذشته جمعیت آنها سه
برابر شده است.
دوم ،این منطقه هنوز جایگاه واقعی خود را در تبیدیل شیدن بیه کرییدور صیادرات گیاز از
دریای خزر ،پیدا نکرده است ،اما اسیرائیل بیر روی مطیرح شیدن ایین کرییدور حسیاب
ویگهای باز کرده است.
سوم ،ژئوپلیتیک آذربایجان استفاده از موقعیت زمینی یا هوایی این کشیور توسیط اسیرائیل
در حمله احتمالی به تاسیسات هسته ایران را فراهم میکند (Ehrmann And others, 2013,

)( .p. 10الزم به ذکر است که قبالً در سال  ،1393رسیانههیای اسیرائیلی خبیر سیرنگونی
یک فروند پهپاد هرمس در ایران را که از خاک آذربایجان (نخجوان) پرواز کرده بود را
تأیید کرده بودند (سایت خبرگزاری ایسنا.)1393 ،

 -4جمعبندي
با تحلیل و بررسی بیشتر در پگوهش فوق ،به وضوح رفتار و اقیدام نظیامی جمهیوری آذربایجیان در
قبال بحران تاریخی قرهبیاغ  ،تهیاجمی تشیخی

داده شید .بیر اسیا

مختصیات نظیری مقالیه پییش رو،

مفروضات واقعگرایی تهاجمی به ما میگوید که افزایش قدرت به منظیور بقیاء و ارتقیاء جایگیاه ییک
دولت ،وابسته به انگیزه ها ،منابع موجود و در دستر  ،احسا

تهدید و کسری امنیتی و توانیایی ایجیاد

مزیت برتری (جنگ) است .جمهوری آذربایجان از اهمیت ژئوپلیتیک خود آگاه بوده و هسیت و طیی
سال های پس از استقالل دریافت که به نسبت همسایگان و کشورهای مجاورش در منطقه قفقاز جنیوبی
مانند ارمنستان و گرجستان ،در موقعیت اقتصادی ،سیاسی و سرزمینی بهتر و مهمتری قرار دارد .اما برای
تداوم ،تحکیم و ارتقاء این موقعیت ،نیاز به دستیابی به مزیت «تسلط» یا «کنترل» دارد .ادعیای سیرزمینی
نه چندان قوی و مستدل این کشیور نسیبت بیه قیرهبیاغ (کیه ایین ادعیا بیر اسیا

تصیمیم تیاریخی و بیا

انگیزههای سیاسی از سوی رهبران وقت شوروی بود و بعدها توسط آذربایجان و پس از استقالل ،رنگ
و بوی ملی و قومی به خود گرفت) ،انگیزه الزم را برای آذربایجان به منظور توجیه هیدف خیود فیراهم
میکند .در ادامه همانطور که موشکافی شد ،آذربایجان از حیث منابع در منطقه قفقاز جنیوبی در مقیام
اول قییرار دارد و اقتصییاد اییین کشییور بییه لطییف داراییییهییای نفتییی و گییازی ،و صییادرات آن بییه وسیییله
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بهرهبرداری از بستر مطلوب جغرافیایی -ترانزیتی ،رشد باالیی را در دهههای گذشته تجربه کرده اسیت.
این شرایط مطلوب اقتصادی ،به بهبود زندگی و ارتقاء موقعیت عمیومی شیهروندان و جامعیه ،همچنیین
جذب سرمایههای خارجی در جمهوری آذربایجان منجر شیده کیه رشید کمّیی و کیفیی جمعییت ایین
کشور را هم در پی داشته است .در کنار آن ،آمارها و تحلیلها تداوم این اوضاع را پیشبینی مییکننید.
پس منابع موجود همراه با انگیزه پیشینی ،آذربایجان را به سمت افزایش قدرت سوق داد.
ضلع سوم مثلث هدفگذاری جهت افیزایش قیدرت ،ایجیاد مزییت برتیری نظیامی اسیت .هزینیههیا،
سرمایهگذاریها ،همکاریها ،پیمانها و اتحادهای نظامی و واردات قابل توجه جنگافزار ،همه و همیه
نشان از تمرکز این کشور برای دستیابی به موقعیت برتری نسبی امنیتی و سیاسیی در قفقیاز جنیوبی طیی
سالهای قبل دارد .راهبرد موازنه که در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان که در سیالهیای گذشیته
اولویت پیدا کرده بود ،در سپتامبر  2020تبدیل به یک رویکرد تهیاجمی در قبیال مسیأله قیرهبیاغ شید و
آذربایجان توانست به بخش مهمی از اهداف خود در قبال بحیران ارضیی تیاریخی بیا ارمنسیتان کیه در
نهایت ایین کشیور را در موقعییت برتیر نظیامی قیرار داد ،برسید .هرچنید روییارویی چهیارم جمهیوری
آذربایجان و ارمنستان در نوامبر  2020با نقشآفرینی سنتی روسیه به آتشبس ختم شد ،اما وجود منیافع
سنتی متعارض قدرتهای منطقهای و بینالمللی مانند روسیه و اتحادیه اروپا ،و ورود متغیرهای جدیید و
جدیتر مانند سیاستهای قومی  -منطقهای ترکیه به حوزه قفقاز جنوبی که تهدیدهای ملموسیی را هیم
برای امنیت ملی ایران پدید آورده است در کنار هم ،نوید شکننده بودن آتشبیس و تیداوم بحیران در
سالهای آتی را میدهد.
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ABSTRACT
Despite the independence of the local governments of the Southern Caucasus and
the regions under their control from the rules of governance of the Soviet Union in
the early 1990s, the Nagorno-Karabakh issue is still seen as a fire under the ashes,
despite the geopolitical and political turmoil of a mere issue. Internal conflict in the
Soviet border region has become a regional event, not only there is no new
opportunity and solution for the Republic of Azerbaijan and Armenia, but also the
deepening of the crisis and the escalation of tensions with the more serious
involvement of regional actors and International achieved as the consequences. As a
result of a series of long-standing military conflicts in Nagorno-Karabakh, the fourth
battle took place in the region, which was far more extensive and had more
consequences. There are various motives and reasons that provided the necessary
background and motivation for the expansion and multiplication of the September
2020 conflicts in Nagorno-Karabakh by the Republic of Azerbaijan, and in the
forthcoming article we have tried to rely on the views of Offensive realism and
component and available sources, as well as an overview of the Islamic Republic of
Iran's approach to Nagorno-Karabakh, to analyze them.
Keywords: Southern Caucasus, Nagorno-Karabakh, Republic of Azerbaijan,
Armenia, Offensive Realism
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