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 چکیده
که طوریبه به دنبال داشت. ایفرا منطقهای و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیامدهای بسیاری در سطوح منطقه

سیایی، آاروپایی و های کشور مستقل بزرگ و کوچک قلمرو سابق شوروی در حوزه 15ای با برآمدن در سطح منطقه
انه شد و از ویژه در قلمرو آسیایی آن، یعنی قفقاز و آسیای میای بههای منطقهگیری سیستمسو باعث شکلاز یک

های منطقه را وارد بحران ای،سوی دیگر خأل قدرت ناشی از فروپاشی شوروی و فقدان یک قدرت مسلط منطقه
بین دو کشور ارمنستان  های قفقاز جنوبیهای سرزمینترین بحرانیمییکی از قددر چنین شرایطی  ژئوپلیتیکی کرد.

 شد تبدیل این دو کشور میان عیاری تمامجنگ به پراکنده هایدرگیری باغ پدید آمد.و آذربایجان بر سر منطقه قره

 ارمنستان تصرف به نیز باغقره از خارج در آذربایجان یجمهور دیگر منطقه هفت باغ،قره بر عالوه آن، اثر بر که

 مذاکراتها، از زمان شروع درگیری شد. اشغال آذربایجان یجمهور کاز خا درصد بیست درمجموع و درآمد
 منطقه به یکشورها از برخی گرییانجیم و سازمان ملل ابتکار با باغقرهمناقشه  آمیزمسالمتحل  ای برایچندباره

 ،درگیر یهارفط، نوامبر 1۰در تاریخ  گردید تا اینکه نقضبارها  ولی منجر شد این دو کشور میان بسآتش
ی سبب شده که کشورهای آذربایجان و اصلی مقاله این است که چه عوامل سؤال را پذیرفتند.بس نامه آتشتوافق

 برتکیه با و حلیلیت – توصیفی روش به حاضر پژوهش را پذیرفته و بر اجرای آن توافق کنند؟ بسآتشارمنستان 
 عوامل (،بخشتیرضامدل ) یریگمیتصمی از نظریه برداربهرهو هدف آن است که با  شدهانجام ایکتابخانه بعمنا
که تغییر جغرافیای درگیری و  دهدیمپژوهش نشان  جینتا را تبیین کند. باغقرهدر  بسآتشبر توافق  رگذاریتأث

 بسآتش باغقرهتا در  هژئوپلیتیکی و مداخله روسیه سبب شدنبود توازن  تاکتیک نظامی، خطای محاسباتی ارمنستان،
 .شود جادیا
 

 2۰2۰نوامبر  بسآتش ،جانیآذربا ،ارمنستان ،باغقره ،یقفقاز جنوب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 با 1الچین داالن طریق از تنها که است کیلومترمربع 4388 مساحت با آذربایجان یجمهور در درونگان ایمنطقه باغقره

 سوسیالیستی یجمهور داخل در خودمختار یجمهور ،یشورو جماهیر زمان اتحاد در منطقه این. دارد ارتباط ارمنستان

 در 1988 سال در باغقره شورای عالی ،یشورو جماهیر اتحاد در سیاسی باز یفضا ایجاد از پس اینکه بود تا آذربایجان

 موردپذیرش بالفاصله موضوع این شد که ارمنستان به منطقه این الحاق خواهان ،یآذر یاعضا حضور بدون تصمیمی

 در ارامنه وها آذری میان پراکنده هایدرگیری بروزبه منجر  رویداد همین .قرار گرفت ارمنستان وقت شورای عالی

 به پراکنده هایدرگیری این ،یشورو جماهیر اتحاد فروپاشی با .شد مسکو و مداخله آذربایجان یجمهور و ارمنستان

 دیگر شهرستان هفت ،باغقره بر عالوه آن براثر که شد تبدیل ارمنستان و آذربایجان یجمهور میان عیارتمامجنگی 

 یجمهور کاز خا درصد بیست درمجموع و درآمد ارمنستان تصرف به نیز باغقره از خارج در آذربایجان یجمهور

 شدندآواره  نیز نفر میلیونیک کشته و حدود یآذر هزار 35 حدود مناقشه، این درنتیجه. شد اشغال آذربایجان

 یبودن مرزها ناپذیرخدشه و کشورها ارضی تمامیت اصل به تمسک با آذربایجان یجمهور .(411 :1384کاظمی،)

 اعالم منطقه این به خودمختاریسطح  باالترینبرای اعطای  و دارد تأکید کشور این به باغقره تعلق بر ،المللیبین

 اینکه بر تأکید با و آذربایجان یجمهور مواضع رد با باغقرهارمنی  طلبانجدایی و ارمنستان اما ؛کرده است آمادگی

 منطقه این ،سرنوشت تعیین حق اصل اساس بر هستند معتقد ،دهندمی تشکیل را ارامنه باغقره ساکنان درصد هشتاد

 .(17: 1384کاظمی،) شود مستقل باید

 خواهان و صادر باغقره قطعنامه درباره مناقشه چهار ،سازمان ملل امنیت یشورا ،1993 سال نوامبر تا آوریل فاصله در

 و ملل سازمان ابتکار با باغقرهمناقشه  آمیزمسالمتسال گذشته مذاکرات حل  28در طول شد.  هادرگیری یفور توقف

 هایدرگیریبا  هک شد برقرار بسآتش ،آذربایجان یجمهور و ارمنستان میان منطقه یکشورها از برخی گریمیانجی

آغاز و به مدت  (1399هرماه مششم ) 2۰2۰سپتامبر  27از  هایریدرگ ترینخونین و شدیدترین گردید.نقض  بارها چندروزه

رمنستان به دالیلی تصمیم کشور آذربایجان و ا دو و فراوانی تلفات و خسارات، هایریدرگ دیتشد با. ادامه داشت روز 44

 .اعالم کنند را بسآتش نوامبر 1۰ خیتاردر متوقف و  ( جنگ راآذربایجان، روسیه و ارمنستان) جانبهسه گرفتند با توافق

را پذیرفته و بر اجرای آن  بسآتشاصلی مقاله این است چه عواملی سبب شده که کشورهای آذربایجان و ارمنستان  سؤال

هدف مقاله این است که با چرا این توافق پس از نزدیک به یک ماه و نیم جنگ خونین به امضاء رسید؟ توافق کنند؟ 

را تبیین کند.  باغقرهدر  بسآتشبر توافق  رگذاریتأث عوامل ،(بخشتیرضامدل ) 2یریگمیتصماز نظریه  یبرداربهره

ژئوپلیتیکی توازن  نبود خطای محاسباتی ارمنستان، ،تغییر جغرافیای درگیری و تاکتیک نظامی فرضیات مقاله این است که

خود نیازمند آگاهی  امنیت و منافع ملی نیتأمی برای کشور هر ایجاد شود. بسآتش باغقرهتا در  سبب شده و مداخله روسیه

روسیه به امضا رسید، تحول  یگریانجیمارمنستان که با  _آذربایجان  بسآتشکامل از محیط پیرامونی است. توافق 

مستقیم منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را  طوربه قطعاًی ایران با دو کشور مذکور، جوارهمجدیدی است که با توجه به 

ی و شناخت فرایند روابط با کشورهای منطقه و تحقق امنطقهی نقش ارتقابرای  اسالمی ایران نیز. جمهوری سازدیم متأثر

 ؛ی استامنطقه فرای منطقه و بازیگران کشورهاخود نیازمند داشتن آگاهی کامل از تمامی ابعاد تحرکات  منافع ژئوپلیتیکی

 .رسدیممهم و ضروری به نظر باغ بس در قرهآتش ایجاد تبیین عوامل تأثیرگذار بر نیبنابرا

 

                                                           
1 . Lachin 

2 . Decision theory 



  835 … باغقره در بسآتش جادیا بر رگذاریتأث عوامل نییتب /بیوک 

 مبانی نظری

 بخشرضایتمدل  و گیریتصمیمنظریه 

کنش در نظام  هایپیچیدگیگیری را نخستین گام برای شناخت ، تصمیمالمللبینو روابط  علوم سیاسیبرخی از متفکران 

 ،قرن قبل وچهاربیست .نیست ایتازهرویکرد  ،المللبینبرای درک سیاست  گیریتصمیمرویکرد  .دانندالملل میبین

ها را به رشه - ن دولتراقرار داد که رهب موردبررسیرا  عواملی «2جنگ پلوپونز»یونانی در کتاب خود  مورخ ،1توسیدید

 به به دالیل آگاهانه تنهانه وی .ساخترهنمون می امپراتوریتشکیل اتحاد و  و صلح ،مسائل جنگ بارهدر گیریتصمیم

منفعت  ،ترس همچون ترعمیقنیروهای روانی  بلکه ؛توجه داشت سیستمی از محیط هاآندولتمردان و دریافت  هایانتخاب

و ذائقه حاکم  داشتیوامن دولتمردان را در مقام فرد به حرکت ای ،افتخار جویی را مدنظر داشت که با ترکیبات مختلفو 

 )دوئرتی بوده است گیریتصمیم کنندگانبررسیاز نخستین  ،توسیدید ،همین دلیل به .کردرا نیز تعیین می هاآنبر جامعه 

کارهای  گردد.برمی 195۰به دهه  المللبیندر روابط  پردازینظریهگیری در تصمیم کارگیریبه( 72۰: 1388و فالتزگراف،

 بعدها .شد ریزیپی  6اسنایدرریچارد و   5سایمون هربرت،  4بروک،  3آغازین در این زمینه توسط افرادی همچون ساپین

فاوتی از نظریه و متمختلف  هایبندیتقسیم .پیوستند هاآنحلقه  به  8آلیسون و گراهام تی  7فرانکل ژوزفنیز افرادی مانند 

چهارگانه از  بندیدستهاین پژوهش  در .شده استارائههای مختلفی از این نظریه و مدل گرفته استانجامگیری تصمیم

 :شودمی بیانگیری های تصمیممدل

نماینده الگوی کالسیک ، خردگرایانه گیریتصمیم :(اسنایدر و همکاران نظریه :خردگرایانه گیریتصمیم) عقالییمدل -1

امور  ناشی از ،المللبیندر روابط  العملعکسمعتقدند عمل و  پردازاننظریه این .است المللبیندر روابط  گیریتصمیم

بازیگری است  ،دولت ملی ،همکاران او به نظر اسنایدر و .مختلف است و نه اموری تصادفی هایدولت وسیلهبه شدهمحاسبه

سیف ) بخشد ءارتقا، وضعیت ترینمطلوبکه مایل است با نقش بازیگری منزلت خود را مرتباً از وضعیت مطلوب به 

 وجود باافعشان را من دنددرصد ،تصمیم گیراننکته جوهری گزینه عقالیی این است که کنشگران یا  .(266: 139۰،زاده

یک  عنوانبهمده که انسان آ به وجودالگو بر اساس این اصل  این. (55: 1392)قنبرلو، ندنحداکثری ک هامحدودیتموانع و 

 ترینمطلوب» در محیطی که برای وی کامالً مشخص و معلوم است به ،موجود اقتصادی و برخوردار از تعقل کامل

ق در دستیابی کامل به هدف سازمان مترادف با توفی ،انتخاب از دیدگاه چنین فردی ترینمطلوب .زندمی دست« هاانتخاب

 .است موردنظر( مطلوب)و یا نیل به بیشترین نتیجه 

سیاست »و  «روند سازمانی» مدلآلیسون نیز با ارائه دو  گراهام ،بر سیاق فکری هربرت سایمون :سوندوگانه آلیمدل  -2

مبتنی بر این  ،آلیسون گیریتصمیمروند سازمانی در  مدل .کندمیاسنایدر را تعدیل  انهیگرامطلق عقالنیت ،«دیوانساالری

های از هرمی از سازمان متشکل ،حکومت ،برعکس ؛یکپارچه نیست ایمجموعه ،است که حکومت یک کشور فروضهم

بازی قدرت بین افراد  ،گیریتصمیمناشی از ساخت سازمان اداری  یهاتیجبرآلیسون عالوه بر  .گیری استمختلف تصمیم

مدل سیاست دیوانساالری را مطرح  ،آلیسون ،اظبدین لح .داندمی مؤثر ،تصمیم ینهای گیریشکلرا نیز در  گیرندهتصمیم

گیرنده چنان های سیاسی بر آینده مذاکره میان افراد تصمیمکند که پیامد بازیادعا می آلیسون ،تشریح این مدل در .کندمی

                                                           
1 . Thucydides 

2 . Peloponesian War 

3 . Sapin 

4 . Bruck 

5 . Herbert simon 

6 . Richard Snyder 

7 . Josef frankel 

8 . Graham Allison 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thucydides&oldid=412928347
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خواهان دستیابی به هدفی خاص و یا تعبیری خاص از منافع  ،در سیاست خارجی ریگمیتصم هایانساناز  هرکداماست که 

سیاسی مذاکره  فرا گردهاینتیجه  ،که تصمیمات و اقدامات سیاست خارجی گیردمینتیجه  ،آلیسون رو،ازاین .ملی هستند

 (.339-34۰: 1385سیف زاده،) آیدمی حساببه گیرندهتصمیم هایسازمانو بازی قدرت موجود در 

که به آن مدل  کرده استبه شکل صریح و منظم مطرح   2دبلوماین مدل را چارلز لین (افزایشی)  1مدل فزاینده -3

گیری رویشی را به خاطر نواقص موجود در مدل تصمیم ،بلوملیند چارلز .شودمیرویشی یا تدریجی نیز گفته  گیریتصمیم

قوه  ومعتقد است که عقالنیت یعنی ظرفیت  ،نیز همانند سایمون دبلوملین .کندمیپیشنهاد  ،گیریتصمیممدل عقالیی 

ر بر اساس آن تصمیم مدیگذشته از اینکه اطالعاتی که  ،عالوهبه .مشخص و محدودی دارد حدومرز ،ذهنی و فکری انسان

وقت کافی  حتی غلب،ا .غالباً ناقص و جزئی از کل اطالعاتی است که باید در اختیار داشته باشد ؛کندگیرد و عمل میمی

رسد نیز به این نتیجه می لوملیندب بنابراین ؛دقیق و پردازش کامل همین اطالعات محدود نیز وجود ندارد وتحلیلتجزیهبرای 

های خود عمیق باشد و گیریدر تصمیم تواندنمی سانان ،که در اثر وجود این دو عامل یعنی عقالنیت و اطالعات محدود

نسخه  ،ندبلوم، لیرفع چنین مشکلی برای ،بنابراین .(346-347: 139۰سلیمانی،) بگیردتصمیماتی جامع و کافی  تواندنمی

 ؛که اگرچه تصمیم کامل و جامعی نیست گرفت ییعنی در هر مرحله باید تصمیم ؛کندتدریجی را پیشنهاد می گیریتصمیم

 توانمی تدریجبه ،باشد و در یک استمرار زمانی و بررسی شرایط آمدهپیشمسئله  تواند پاسخگویکنونی میدر شرایط  بلکه

 ؛کرد گیریتصمیمو برای همیشه  باریک ایمسئلهدرباره  تواننمی ،این اساس بر .انتظار دستیابی به تصمیم جامع را داشت

و در یک فرآیند تکاملی  شودمی گرفته ،است شدهداده تصمیمی که سودمند تشخیص ،به روش تدریجی در هر محل بلکه

 .(38: 1382عباس پور،) شودمیبعدی گرفته  تصمیمات ،ایو مقایسه

عقالنیت  نظریه اسنایدر و همکاران که مبنی بر گراییمطلق: هربرت سایمون، (خردگرای محصور) بخشرضایتمدل  -4

گیری مکفی و تصمیم باید به باور وی، (269: 139۰سیف زاده،) داندنمیکافی سیاست خارجی است را  گیریتصمیممطلق 

عدم دخالت عوامل فردی و گروهی  مبنای این تمایز از چگونگی دخالت یا .نشاند سازبهینهگیری جای تصمیمجو را به بسنده

گیری دخالت در صورتی ممکن است که عوامل مزبور در تصمیم سازبهینه گیریتصمیم .شودمیگیری ملی ناشی تصمیمدر 

رو با سیاست بسنده جو روبه ،گذارد تأثیر گیریتصمیمعوامل فردی و گروهی بر شیوه  چنانچه ،برعکس ،نداشته باشند

را  هبسند گیریتصمیم  4و کفایت  3ی از دو کلمه اقناعیسایمون با تلفیق اجزا هربرت .(315: 1385زاده،)سیف خواهیم بود 

 ،نیز با رسیدن به اولین پاسخ مکفی هاانسانادعا کرد که  او ،وش در دیدن مقداری پنیرمبا ارائه تمثیلی از رفتار  .مطرح کرد

ل مطلق به دنبال عق خیاالنخوشنظر او فقط  به .دنزنعیب سرباز میاقدام برای رسیدن به نتیجه بهینه و بی از قانع شده و

 .و یا حتی عقل بهینه هستند

 ،بخشرضایت گیریتصمیممدل  (363 :139۰سیف زاده،) باشد ندگی باید اصل راهنمای سیاست خارجیساصل ب پس

 .است گیریتصمیمگرایی غیرعملی فرایند عقالیی  آلدهیااز  پرهیزو  گیریتصمیمبینانه کردن در جهت واقع کوششی

و انتخاب  وتحلیلتجزیهابزار مفیدی برای  صورتبهآن را  ،گیریتصمیممختلف  هایجنبهاین مدل در توجه به  نگریواقع

در اغلب  ،گیریگیرنده در تصمیمو بینش تصمیم اطالعات ،زمان ،منابع محدودیت( 344: 139۰)سلیمانی،درآورده است 

گیری در سیاست تصمیم مبنای ،ین مدلا در .گذاردنمیباقی  گیریتصمیمبرای  بخشرضایتموارد راه دیگری جز مدل 

قق آرمانی برای تح ریزیبرنامهسیاسی از  واحد ،بدین معنا که زمان ارزیابی دقیق امکانات .های موجود استواقعیت ،خارجی

                                                           
1 . Incremental Model 

2 . Charls E.Lindblom 

3 . Satisfy 

4 . Suffice 
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 .کندمیتنظیم  المللیبینخود را با توجه به اوضاع محیط داخلی و  هایاستراتژی و دوری کرده ،منافع ملی تأمیناهداف و 

گروهی دیگر غیر  ازنظرو  بخشرضایت ،گیرندگانگروهی از تصمیم نظر ازکن است مم، شدهگرفته هایتصمیم

باید نوعی توافق و  ،سیاست خارجی پاسخگوی نیازهای نظام باشد هایداده کهآنبرای  درهرصورت .باشد بخشرضایت

 .(53-54: 138۰)قوام،به وجود آید  گیریتصمیمکنندگان در میان نظرهای متعارض شرکت ،سازش

 هایسرزمیناشغالی بود. تداوم اشغال  هایسرزمینتمامی  گیریبازپس در جنگ اخیر، نتیجه آرمانی برای کشور آذربایجان

دقیق امکانات و سایر  ارزیابی ،مانز محدودیت منابع، اما ؛نیز وجه آرمانی و ایده آل ارمنستان بود باغقره حفظ وآذربایجان 

رضایت  بسآتشبه  فعالً ،بخشرضایتمدل  هایمؤلفهسبب شده که این دو کشور، بر اساس  متغیرهای خارجی و داخلی،

 .داده و بر اجرای مفاد آن توافق نمایند

 

 روش پژوهش

یکرد جغرافیای سیاسی و تحلیلی و رو -شناسی حاکم بر پژوهش، ماهیت توصیفیاین تحقیق از نوع نظری است. روش

ای و اسنادی و با بهره نهگردآوری و تحلیل اطالعات با توجه به نوع تحقیق، بر اساس روش کتابخا فنون ژئوپلیتیک دارد.

های اینترنتی و ونیک )سایتجستن از آثار معتبر و مهم داخلی و خارجی مکتوب )اعم از کتاب، مقاله، گزارش و...( و الکتر

 بر تأثیرگذار عوامل ،گیریمیمتصضمن بررسی مبانی نظری  . این مقاله بر آن است تاشده استانجاممقاالت الکترونیک( 

 کند. تبیین را (2۰2۰ نوامبر) باغقرهدر  بسآتش ایجاد

 

 هایافتهبحث و 

 باغقره در 2020 نوامبر بسآتش

حائل بین قلمرو  ناحیه)داالن استراتژیک الچین  ازجمله ،آذربایجان از سرزمین درصد 2۰حدود  1994تا  1988از سال 

از   4کلبجر و  3النیزنگ ،  2یلیجبرائ ، 1فضولی ،(ارمنستانبا  باغقرهقلمرو  پیونددهندهارمنستان و جمهوری آذربایجان و 

)ذکی  درآمد (ارامنه) باغقره طلبانجداییمذکور به تصرف  مناطق ،خاک اصلی آذربایجان جدا و با تخلیه ساکنین اصلی آن

 خودمختار جمهوری با آذربایجان جمهوری ریلی و زمینی ارتباط ،جنگ این اثر بر اینکه، ترمهم( 134: 1396و پاشالو،

 .شد قطع بود، برقرارشده سرزمینی یکپارچگی دلیل سابق به شوروی زمان در که نخجوان

، بودبه مدت شش سال  1994 تا 1988از سال  کهآندوران ابتدایی  از غیربهجنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

 باغقرهمناقشه  آمیزمسالمتحل برای  پسازآن .مرزی بود ،هاشد و بیشتر تنشهمواره بین سه تا پنج روز به درازا کشیده می

 ایمنطقه فراو  ایمنطقهو کشورهای  سازمان مللمتعددی توسط  هایمیانجیگری مذاکرات و ،سال گذشته 28در طول 

مدت  به سپتامبر 27از کشور  میان دو اخیر هایدرگیریاما  ؛برای طرفین درگیر نداشت یبخشتیرضانتیجه  که شدانجام 

یجان، روسیه آذربا جمهوری سایرو جانبهسهبا توافق تلفات و خسارات گسترده  شدن واردداشت که پس از روز ادامه  44

در طول صد مناطق اشغالی را در 7۰توانست  آذربایجان شد. برقرار بسآتش نوامبر 1۰در تاریخ  ارمنستان وزیرنخستو 

 .توافق در اختیار خود قرار دهد مفاد اساس بررا  دیگر درصد مناطق 3۰بگیرد و  پسجنگ 

                                                           
1 . fuzuli 

2 . jabrayil 

3 . zangilan 

4 . kalbajar 
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 ( 2020 سپتامبر 27) باغ و نواحی اشغالی تا قبل از حمله آذربایجانوضعیت قره .1شکل شماره 

 (https//:www.polgeonow.com) :منبع

 

 
 ( 2020 سپتامبر 27) آذربایجاناز حمله  بعد باغ و نواحی اشغالی،وضعیت قره .2شماره  شکل

 (https//:www.polgeonow.com) منبع:

 

 (آبان ماه 3۰)نوامبر  2۰کلبجر،  شهرستان (آبان ماه 25)نوامبر  15 در تاریخ متعهد شد ارمنستان بر اساس این توافق، 

توافق طرفین، در سه سال  با دهد. پس آذربایجان جمهوری به را الچین شهرستان( آذر 11)آقدام و اول دسامبر  شهرستان

و نیروهای  گرددیمو ارمنستان  باغقرهکه موجب ارتباط بین  شودیمآینده برنامه ساخت مسیر جدید در امتداد الچین اجرا 

 حافظ صلح روسیه برای محافظت از این مسیر مستقر خواهند شد.

نیروهای حافظ صلح روسیه به تعداد  ،باغقرهین در الچ جاده امتداد در و کوهستانی باغقره منطقه در، جبهه  خط مقدم در 

کیلومتر است که  5کریدور الچین  .شوندیمخودروی نظامی مستقر  38۰و  پوشزرهماشین  9۰نظامی،  96۰یک هزار و 

 و شوندیم مستقر الچین دوریکر امتداد در فقط روسیه صلح حافظ یروهاین .کندیباغ به ارمنستان را فراهم مدسترسی قره

نیروهای این کشور نیز از امکان نظارت بر  ؛شودیمی آذربایجان پس داده جمهور به الچین شهرستان کهنیا به توجه با

 .اندداده نیتضم ،امنیت آن نیتأم درباره ،حالنیدرعاین کریدور برخوردار خواهند بود و 

در این منطقه مستقر خواهند شد و مدت اقامت  ،باغقرهبا خروج نیروهای ارمنی از  زمانهم ،حافظ صلح روسیهنیروهای 
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 جنگی آوارگان .شودیممستقر  1خانکندی نیروهای حافظ صلح در شهر ستاد فرماندهی .سال خواهد بود 5 منطقه در هاآن

آن  جوارهم یهاشهرستانکوهستانی و  باغقرهدر امور آوارگان به منطقه  ملل متحداریای عالی سازمان کمیس کنترل تحت

 بالمانع است. باغقرهدر منطقه  ونقلحملاقتصادی و  یهاتیفعالکلیه  و گردندیبرم

خودمختار نخجوان را  بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری ونقلحملارتباطات  یمنیا ،جمهوری ارمنستان

توسط ارگان  ونقلحملند. کنترل کحرکت بدون مانع شهروندان، وسایل نقلیه و باری را باید فراهم  یدهسازمان منظوربه

ی خودمختار نخجوان جدیدی که جمهور یهارساختیزسرویس امنیتی فدرال روسیه انجام خواهد شد. با توافق طرفین، 

خواهد  سیتأس ،باغقرهدر  بسآتشبر و نظارت  کنترل برای یمرکزو  ساخته خواهد شدرا با مناطق آذربایجان پیوند دهد، 

 .(https://www.crisisgroup.org) شد
 

 باغقرهدر  بسآتش ایجاد بر تأثیرگذارعوامل 

 یک نظامیتغییر جغرافیای درگیری و تاکت -1

 ، جغرافیای درگیریتانیکوهسجبران ضعف خود در تسلط بر مناطق و  اشغالی یهانیسرزمآزادسازی برای  ارتش آذربایجان

 یریگبازپسییرات موجب این تغو پیشرفته استفاده کرد.  دیجد متعدد، و تاکتیک نظامی را تغییر داد و هم از پهپادهای

 یهاینینشعقبنیز پس از  ارمنستان دولت .دیکشیمسال انتظار آن را  27آذربایجان شد که  یهانیسرزممناطق زیادی از 

 ندید. بسآتشجز پذیرفتن  یاچاره از شهرها و روستاها، یدرپیپ

 استفاده گسترده از پهپاد:

رای کشورهایی که در جستجوی ب و اندشدهامروزی بدل  یهاجنگ سازسرنوشت بساچهبه ابزار چیره و  پهپادی یهاجنگ 

خوب،  تیباقابلارزان و  بتاًنسهستند، پیدایش هواپیماهای بدون سرنشین مسلح  کیتیژئوپلدیرینه  یهابستبن شکستن

وب و مجازات مخالفان کمک به کشورها در تصرف سریع سرزمینی، سرک توانندیماست. این ابزارها  زیانگوسوسهجانشینی 

 .کنند

را  کیتیژئوپل یهایدگرگوننظامی و  یهایروزیپ توانندیمکه حتی پهپادهای متوسط نیز  دهدیمنشان  اخیر یهایریدرگ

 یهاموشکو  هاتوپخانهسنتی مانند  یافزارهاسخت، همراه با افزاتوانیک عامل  عنوانبهرقم بزنند. پهپادهای مسلح 

ی برای نیروی هوای ترکشندهجایگزینی  توانندیمدوربرد یا در پشتیبانی از واحدهای زمینی، بسیار کارآمد هستند. پهپادها 

 .دهدیمتغییر  را یریگمیتصمدر هر سطح  هاآنجنگ، ارزیابی اهداف  هامیداندر  هاآنسنتی باشند. حضور 

 یهاجنگ یهامشخصهاز نبردهای نسل پنج دانست، از  توانیمی نظامی بین دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان را یرویارو

 یهاسالحسایبری تهاجمی،  یهاکیتاکتنوین از قبیل پهپادهای پیشرفته،  یهایفناوراستفاده گسترده  م،نسل پنج

و سامانه    S-300 دفاع هوایی پیشرفته روسی همانند یهاسامانهثابت شد که  باغقرهجنگ  در است. رمتعارفیغهوشمند و 

 یهاشکاف. در هر مورد، پهپادهای نظامی قادر به گریز از شناسایی و استفاده از رندیپذبیآس، بسیار 2یرکوتاه برد پنتس

 .(lyall,2020بود ) شدهساختههواپیماهای خلبان دار، برای ردیابی  تریمیقد یهادر سامانه که پوششی بودند

ها و تجهیزات جنگی مثال ارزش سالح طوربهدومین صادرکننده بزرگ اسلحه به آذربایجان است  ،اسرائیل پس از روسیه

ترین معامله تسلیحاتی که میان دو طرف . بزرگبوده استمیلیارد دالر  5 بربالغبه آذربایجان،  2۰19اسرائیل تا اوایل سال 

 45۰ 3هرمسای و پهپادهای پیشرفته های ماهوارهمیلیون دالر شامل فروش سامانه 6۰۰میلیارد و  1گرفته، حدود  صورت

                                                           
1 . Khankendi 

2 . pantsir 

3 . Hermes 
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در حوزه  ژهیوبهاگر برتری نظامی آذربایجان به ارمنستان  .بوده استپ وهار ضدرادارو  اروستار ،، هرون، سرچر، اوربیتر9۰۰و 

آویو در هایی بوده که تلباغ بدانیم، در برخورداری آذربایجان از سالحهای مهم منازعه قرهنبرد هوایی را یکی از ویژگی

در . اینکه مقامات آذربایجانی از چگونگی استفاده از تسلیحات اسرائیلی است های اخیر در اختیار باکو قرار دادهطول سال

نیروهای آذربایجان وابستگی »: دارند باور هاآن دلیل نیستکنند، بیفخرفروشی کرده و خودستایی مینبرد علیه ارمنستان 

مهندسان و سازندگان اسرائیلی که این پهپادها را طراحی و و  کننددریافت می لیاسرائبسیاری به پهپادهایی دارند که از 

 .(ravid,2020هستند )اند، شایسته قدردانی تولید کرده

 یماهایهواپاین  هستند. مؤثرترو  ترارزانخریداری کرده که  نیز 21بیرکتار تی بی  ایهمچنین تعدادی پهپاد ترکیه، باکو

ها با داده .روند رای شناسایی مواضع حریف به کارب و های هوا به زمین نیز مجهزه موشکتوانند ببدون سرنشین می

شود و پس از شناسایی موقعیت دقیق، به ارتش تکمیل می ،دکنباالتر ثبت میجسسی از ارتفاع ت پهپاد این اطالعاتی که

 ددههای دفاع ضد هوایی ارمنستان را با کمک توپخانه یا راکت هدف قرار دهد سامانهآذربایجان امکان می

)2020gressel,(. در مقابل، ارمنستان نیز پهپادهای X55 ،اگر دهد.قرار می مورداستفادهخود را  ساخت 3و کرانک 2هرش 

 عوض، در. شوند هاآذری پیشروی مانع توانستندمی شاید داشتند، دسترسی انتحاری پهپادهای و پهپادها به هم هاارمنی

 دالر میلیون 1۰۰ هاآن مثالً کردند، نداشت نبرد میدان در تأثیری هیچ که یهایسیستم روی هنگفتی گذاریسرمایه هاآن

 هاجنگندهآن  یهاو راکت مهمات مخالفان دولت، ازنظرکه  (.dar,2020) اندداده اختصاص روسی جت شش خرید به را

لیزری فوق پیشرفته  یهاموشکخریداری پهپادهای انتحاری و پهپادهای مسلح به  .بود فروخته نشده نیز به ارتش ارمنستان

تقویت نظامی آذربایجان در  موجب ،روزه 44جنگ همچنین استفاده از مستشاران آن دو کشور در  و از اسرائیل و ترکیه

 .اندبودهبرابر ارمنستان شده و ضمانتی برای پیروزی ارتش 

 (:باغقرهجنوب  یاجلگهاستفاده از دشت و مناطق ) یریدرگتغییر جغرافیای 

در  کنندهتقویتمانع بزرگ و طبیعی و هم عامل  عنوانبه هم .کندمینقش را در عملیات نظامی ایفا  ترینعمده ،ارتفاعات

 و پوشش، اختفاء که دید و تیر، کنندگیتقویت جنبه( الف و بازدارندگی دارد: کنندگیتقویتدو جنبه  ارتفاعات موقع جنگ.

 تأثیردارندگی که عبارت است از باز جنبه( ب .شودمی شامل راآفند و پدافند  اثرات بمباران شیمیایی و کاهش معابر، کنترل

 .(38: 1389غالمعلیان،) منحنی تیر هایسالحمخابراتی و  هایدستگاه برد بر پروازهای بالگردها،

 ازجمله س نیروهای ارمنیشرایط جغرافیایی کوهستانی مناطق اشغالی و قرار داشتن بقیه نقاط جمهوری آذربایجان در تیرر

طی دو دهه  باغقرهر منطقه ددالیل مهم تردید و احتیاط جمهوری آذربایجان برای ورود مجدد به رویارویی نظامی با ارامنه 

 جلگه به کاملی اشراف تا شده باعث مسئله این و دارد قرار کوهستانی مناطق در باغقره .رودیمگذشته به شمار 

 دشمن هایحمله ابلمق در و کرده تضعیف را آذربایجان یجمهور دفاعی پتانسیل این موقعیت، باشد. داشته آذربایجان

 ینیروها قبلی، هایجنگ جریان در یلدل همین به. کندمی پذیرآسیب دارد، قرار العبورصعب و کوهستانی مناطق در که

 پیش و باغقره شرق جوارهم و هموار نواحی بر شیروان دشت بهمشرف هایبلندی گرفتن دست به با باغقره ارمنی

 تدارکاتی هایراه و انآذربایج یجمهور غربی مناطق تمام داشته و کامل اشراف آذربایجان غربی هایدشت هایکوه

 یجمهور یبرا را امنیتی هاینگرانی مسئله همین و داشت قرار آنان توپخانه تیررس در غرب- شرق و شمال - جنوب

 .(66: 1389،امیر احمدیان) است آورده ارمغان به ژئوپلیتیک مجاورت دلیل به آذربایجان

 موشکی  دفاع یهاسامانهترکیبی از استراتژی پدافندی با استفاده از  نظامی جمهوری ارمنستان یاستراتژ در جنگ اخیر،

                                                           
1 . Bayraktar TB2 

2 . Hresh 

3 . Krunk 
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 جمهوری خاک عمق به موشکی حمالت با آفندی استراتژی نیز و ادیپهپ و موشکی هوایی، حمالت با مقابله برای 4۰۰ اس

)از مناطق صنعتی در حومه باکو و  2آبشوران رهیجزشبهگ آذربایجان(، بزر شهر دومین) 1گنجه مانند مناطقی و آذربایجان

تا بود ( باغقرهکیلومتر دورتر از منطقه  1۰۰) 4کیلومتری شمال باکو( و نیز شهر مینگچویر 1۰4) 3دریای خزر(، شهر خیزی

و نیز عمق این مناطق با  باغقرهبا ایجاد فشار در عمق استراتژیک این کشور بتواند ارتش آذربایجان را در خطوط تماس 

( کند باغقرهمشکل مواجه کند و همچنین جمهوری آذربایجان را وادار به پاسخ متقابل موشکی به شهرهای ارمنستان )نه 

روسیه به تعهدات خود عمل جنگ به خاک ارمنستان کشیده شد،  هرگاه»بود  پوتین که اعالم کرده ریمیوالدتا تفسیر 

، محقق شود و با مداخله نظامی روسیه، روند تحوالت جنگ به نفع ارمنستان در مقابل جمهوری آذربایجان «کرد خواهد

روی داد، شکست کامل استراتژی نظامی ارمنستان  باغقره یاهفتهششاما آنچه در عرصه واقعی و میدانی جنگ ؛ برگردد

 (14۰۰،الف کوزه گر کالجی،) .بود

جمهوری آذربایجان با آگاهی از برنامه و هدف ارمنستان از حمالت متقابل موشکی به شهرهای ارمنستان خودداری کرد  

جبهه وسیعی از شمال تا  ،باغقره (یکوهستان (بدون ورود به بخش مرکزی، ز نیروهای ارمنیجلوگیری از تمرک برایو 

 آذربایجان ارتش حرکت با عمده .جلوگیری کرد هاآنو از تمرکز نیروهای  شدهپخشجنوب ایجاد کرد تا نیروهای ارمنی 

را ، فضولی و زنگیالن یجبرائیل یشهرها ،دشت و جلگه این منطقه یهانیسرزماز طریق  باغقره جنوبی محور سمت به

کیلومتری خان کندی،  11پیشروی کرد و بدین ترتیب در  5به سمت منطقه کوهستانی و شهر استراتژیک شوشا تصرف و

نقطه عطف جنگ  توانیمسقوط نظامی شوشا را  .آرتساخ( در معرض سقوط قرار گرفت)کوهستانی  باغقرهمنطقه اصلی 

 شد. قطع( خوجالی-خانکندی-الچین) مهم و مرور و عبور کریدور استراتژیک شوشا، شهر با آزادسازی .دانست باغقرهاخیر 

 جمهوری ارتش سوی از شوشا آزادسازی .شودباغ محسوب میکلید قره ینوعبهشوشا شهر و منطقه مهمی است که 

ارمنستان صراحتاً به این  یهارسانهپاشینیان در گفتگو با  شد. ارمنستان و باغقره بین زمینی ارتباط قطع موجب ،آذربایجان

فایده است، ما خواستیم مسیر جنگ را تغییر دهیم ولی با بود که فهمیدیم ادامه جنگ بی لحظهکی» :کندیمموضوع اشاره 

کردم شهر استپاناکرت )خان بس را امضا نمیسقوط شهر شوشا فهمیدیم که این امر ممکن نیست. اگر سند توافق آتش

 این گرفتن پس با. (PASHINIAN,2020) شدندمی هزار سرباز ما در آنجا محاصره 3۰الی  2۰کرد و ( سقوط مییکند

 همین به و ندارد آذری طرف با توافق جز راهی که رسید نتیجه این به عمالً ارمنی طرف آذربایجان، جمهوری توسط شهر

 بپذیرد. را روسیه بسآتش شنهادیپگرفت که  میخاطر تصم

ملزم  ،ارمنستان ،وافقنامهن تیا یبا اجرا چراکه بود؛ بخشیترضا همبرای جمهوری آذربایجان  بسآتشتصمیم به قبول  

با  کهیدرحالند. کن را آزاد جان نتوانسته بود در جنگ آیه آذرباکاست  یامانده از هفت منطقهیبه خروج از دو منطقه باق

 یسرما یدنفرارس ،ماندهیالعبور بودن دو منطقه باقصعب، ینظام یروهاین یشدن زمان جنگ و خستگ یتوجه به طوالن

 یریپذان ضربهکه امک - جانیآذربا یروهایشدن ن گیرینزمشتر و یب یشرویپ عدم امکان ،ن برفیسنگ یهاسخت و بارش

 .(1399)دماوندی، بود ینیبشیقابل پ ،بردیرا باال م یطرف ارمن یکیاز حمالت چر

 

 سیاسی ارمنستانخطای محاسباتی و رفتار -2

 نسبت به سیاست داخلی،قدرت اجرایی ارمنستان  رأسدر  باغیقرهنخستین غیر  عنوانبهنوع رویکرد نیکول پاشینیان  

                                                           
1 . Ganja 

2 . Absheron 

3 . Khizi 

4 . Mingacevir 

5 . Shusha 
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منجر به ناکامی نظامی و سیاسی داشت سرزمینی  -در قبال این مناقشه دیرپای قومیکه رویکردی  و ایمنطقه روابط

 :شد 2۰2۰نوامبر  در بسآتشپذیرش  درنتیجهو  ارمنستان

آن  موازاتبهط ایروان با مسکو کمتر شود و سبب شد که رواب آمریکا متحدهاالتیاارمنستان به  ریوزنخستگرایش -1-2

ارمنستان بود که وی  ریوزتنخسهمین برداشت غلط  واسطهبهتوجه کمتری به مسائل پیرامونی در ارمنستان داشته باشد. 

بازدارد و  باغقرهتواند باکو را از انجام اقداماتی در مناقشه آمریکا می متحدهاالتیادر سایه حمایت که  این تلقی را داشت

کاخ سفید از آقای پاشینیان، وی مجبور به  تیحماعدمبا  تاً ینهااما ؛ با مذاکره بتواند این مناقشه را به پایان برساند تیدرنها

 .(1399ان،ئی)سقا امضای توافق صلحی با جمهوری آذربایجان شد که تبعات بسیار سختی برای وی به همراه داشت

بر این باور بود باغ به خاک خود، قره-ناگورنو ضمیمه کردنارمنستان در مواجهه با آذربایجان و تهدید ایروان مبنی بر -2-2

به کمک درگیری در صورت بروز  ،قبلی یهاجنگ همچون جمعی به رهبری روسیه، روسیه یا سازمان پیمان امنیتکه 

اش و نه سازمان ملی که نه نیروهایاعالن کرد  وضوحبهروسیه  جمهورسیرئوالدیمیر پوتین اما  ؛ارمنستان خواهند آمد

جمعی، در صورت حمله )نامحتمل( آذربایجان به قلمرو حاکمیت ارمنستان، اقدامی نخواهند کرد. این امر باعث  پیمان امنیت

پوتین از  ریمیوالد ریتفس رویارویی با آذربایجان شد.جمعی به ارمنستان در  کمک سازمان پیمان امنیت منتفی شدن

و طرح این موضوع که  یجمعدستهدوجانبه نظامی ارمنستان و روسیه و نیز عضویت ارمنستان در پیمان امنیت  یهامانیپ

، عمالً چراغ سبزی به باکو «هر زمان جنگ به داخل خاک ارمنستان کشیده شد، روسیه به تعهدات خود عمل خواهد کرد»

د کرد و همین امر باعث پیشروی سریع ارتش جمهوری ، روسیه مداخله نخواهباغقرهبود که تا زمان تمرکز جنگ بر 

 مخالفان ازنظر. منجر شد باغقرهشد که به آزادسازی نظامی و سیاسی هفت منطقه پیرامون  باغقرهآذربایجان در جنگ اخیر 

پیمان نتیجه حرکت بدون پشتوانه پاشینیان به سمت غرب و  ،، اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت روسیهدولت ارمنستان

پوتین در موضوع بازداشت و محاکمه روبرت کوچاریان و بازداشت و محاکمه یوری  ریمیوالدپاشینیان با  یهاییارویروناتو، 

، باغقرهگذشته  یهاجنگ برخالف( بود که موجب شد روسیه یجمعدستهارمنی سازمان پیمان امنیت  کل ریدبخاچاطوروف )

در ایروان  1از دو پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان )اربونی کدامچیهورود پیدا نکند و  بسآتشزودهنگام به نفع ارمنستان و 

که وقتی یوری  کنندیمد. مخالفان پاشینیان این نکته را نیز مطرح ی در حمایت از ارمنستان نشان نده( واکنش2و گیومری

ماه به اتهام نقش او در سرکوب اعتراضات  به مدت چند یجمعدستهارمنی سازمان پیمان امنیت  کل ریدبخاچاطوروف، 

بین ارمنستان  یاچندماههو تنش  شودیمانتخابات ریاست جمهوری( بازداشت و محاکمه  ه)اعتراض به نتیج 2۰۰8مارس 

به حمایت  یجمعدسته، سازمان پیمان امنیت باغقره، چگونه دولت پاشینیان انتظار دارد که در زمان جنگ ردیگیدرمو روسیه 

یکی از عوامل  از ارمنستان وارد عمل شود؟ بنابراین، تخریب و تضعیف روابط راهبردی ارمنستان و روسیه در دو سال گذشته

 .(9139 الف ی،کالج گرکوزه) است باغقرهبر ناکامی نظامی و سیاسی ارمنستان در جنگ اخیر  رگذاریتأثمهم و 

نیز برکناری و ول پاشینیان دقیق محیطی، اطالعاتی و امنیتی از سوی دولت نیک عدم ارزیابی سیاسی، یتجربگیب -2-3

ارزیابی جامع و  شد دولت او موجب (،gurkan aba,2020) سرویس امنیت ملیرؤسای فرماندهان نظامی باسابقه و تغییر 

طقه تاووش در شمال شرقی در من چهارروزهنداشته نباشد. وقوع جنگ  باغقرهاز وقوع یک جنگ فراگیر در  نانهیبواقع

ت پاشینیان ایجاد و دولدر این باور را  ،2۰2۰جمهوری آذربایجان( در جوالی غربی طاووس در شمال ارمنستان )منطقه 

 کوتاه  2۰2۰جوالی  هارروزهچو  2۰16آوریل  چهارروزههمانند جنگ ، باغقرهبعدی نیز در  یهاجنگحتی تقویت نمود که 

 بود. نخواهد باغقره در «صلح نه جنگ، نه» معادله تغییر به قادر گذشته همانند آذربایجان جمهوری بود و خواهد

                                                           
1 . Erebuni 

2 . Gyumri 
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 ،آغاز شد 2۰2۰سپتامبر  27که از  باغقرهروزه اخیر در  44و جنگ  2۰2۰جوالی  چهارروزهدر فاصله بین دو جنگ  -2-4

سایت  گزارش برگزار شد. 2۰2۰کیه در باکو و نخجوان در اوت تر و آذربایجان جمهوری نظامی مشترک یمانورها

از نظامیان ترکیه جهت  یتوجهقابلآن است که پس از مانور مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان تعداد  یایگو 1کومرسانت

 (14۰۰،الف کوزه گر کالجی،) .در آذربایجان ماندند باغقرهعلیه می و اجرای عملیات تهاج یزیربرنامههماهنگی، 

مانور مشترک ترکیه و  از کارشناسان نظامی و نیز منتقدان و مخالفان داخلی نیکول پاشینیان معتقد هستند که یاریبس

جمهوری آذربایجان  خل خاکپوششی برای انتقال تجهیزات و نیروی نظامی از ترکیه به دا ،در عمل ،جمهوری آذربایجان

 .ی را شناسایی کندمیزان و عمق چنین تهدید فراگیر ان نتوانستهمی ارمنستو سیستم اطالعاتی، امنیتی و نظابوده 

موجب شد این تصور توسط دولت نیکول پاشینیان های سیاسی و امنیتی با مفاسد اقتصادی و پرونده توأمانمقابله  -2-5

از کمپین مقابله با  در بخش مهمی از افکار عمومی جامعه ارمنستان و نیز خارج از این کشور شکل گیرد که هدف اصلی

شاخص سیاسی و  یهاهرهچو محاکمه  بازداشت .سیاسی گذشته است هایحسابیهتسوفساد، حذف مخالفان سیاسی و 

 ژنرال ویتالی باالسانیان و وچاریان، سرژ سارگسیان، ژنرال مانوئل گریگوریان روبرت کو ازجمله باغقرهنظامی جنگ اول 

 از دو این حمایت دلیل به( باغقره  نیز اختالفات پاشینیان با باکو ساهاکیان و آرکادی قوکاسیان )روسای جمهور سابق

امی که در ابتدای رخالف وحدت و انسجب (.CUTLER,2020) دش باغقره و ارمنستان بین شکاف موجب کوچاریان روبرت

شرایط اختالفات باغ در مقابله با جمهوری آذربایجان وجود داشت، این در جامعه ارمنستان و نیز منطقه قره 199۰دهه 

 قرار داد. باغقرهر جنگ اخیر دنظامی و شکست نظامی ارامنه  یبرداربهرهمناسبی را در اختیار جمهوری آذربایجان برای 

برکناری فرماندهان باسابقه نظامی موجب  و ضد موشکیو  دفاع هوایی یهاسامانهی در تجهیز ارتش و تقویت ناتوان -2-6

از  رونیازاادی جمهوری آذربایجان غافل شوند. پانایی روزافزون سیستم موشکی و پهشد که دولت و ارتش این کشور از تو

ادهای پناتوانی در مقابله با په ژهیوبه یضد موشکدفاع هوایی و  یهاسامانهو تجهیز  عدم تقویتدیدگاه مخالفان پاشینیان، 

چنانچه روبرت کوچاریان  .ایفا کرد باغقرهنظامی ارامنه در جنگ اخیر  ارتش جمهوری آذربایجان، نقش مهمی در شکست

 3اقدام به خرید جنگنده سوخو 2سامانه موشکی تور یجابه» :کندیمنیز در بخشی از انتقادات خود به این موضوع اشاره 

در طول جنگ حتی یک پرواز هم انجام نداند زیرا مهمات  هاجنگندهنظامی آن را نمایش دهند اما این  یهارژهکردند تا در 

   (.PASHINIAN,2020) آن به ما فروخته نشده بود یهاراکتو 

 

 ژئوپلیتیکیتوازن  عدم-3

 ،از استعدادها ایمجموعه در قدرت ملی یک کشور. مؤثراز ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی  است عبارت 4وزن ژئوپلیتیکی

گرفته  به کاراعمال و تحمیل اراده ملی و به دست آوردن اهداف ملی  باهدفیک کشور که  هایظرفیتو  هاتوانمندی

ن در جهت تحصیل منافع و اهداف ملی را قدرت و ظرفیت یک ملت و کشور برای استفاده از آ قابلیت و نیز توانایی، شودمی

فضایی با -ژئوپلیتیکی عبارت است از برابری نسبی وزن ژئوپلیتیکی و عناصر قدرت یک واحدسیاسی توازن ملی گویند.

موازنه ژئوپلیتیکی نیز موازنه  بنابراین؛ دهدمیقدرت ملی و جمعی را تشکیل  زیربنایوزن ژئوپلیتیکی  کهازآنجایی رقبای آن.

 .(119: 139۰حافظ نیا،) داردقدرت را به همراه 

 وسعت(،) سرزمینی عوامل ،بسآتشدر تصمیم جمهوری ارمنستان و آذربایجان به پذیرفتن  مؤثراز بین عوامل ژئوپلیتیکی 

آذربایجان در دو عامل جمعیت  عوامل نظامی و اقتصادی بیشترین نقش را داشته است. ویژهبهجمعیت( و ) اجتماعی عوامل

                                                           
1 . Kommersant 

2 . Tor 

3 . Sukho 

4 . Geopolitical weight 
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بیش از سه برابر ارمنستان  مربعکیلومتر 1۰۰/86 مساحتبه  سرزمینی باوسعت بر ارمنستان برتری دارد. آذربایجان  و

وحدت نیروهای  برای جلوگیری از ،وسعت سرزمینی بیشتربه دلیل ارتش آذربایجان وسعت دارد.  (کیلومترمربع 458/28)

 شدهپخش محور چنددر  تا نیروهای ارمنی ایجاد جبهه وسیعچند  آن یاجلگه تا جنوب باغقرهکوهستانی  از شمال ارمنی

 برابرنفر بیش از سه  میلیون 59/9 با آذربایجان جمهوری .(1399 ب کالجی، گرکوزه) شودجلوگیری  هاآنتمرکز و از 

 دارد. جمعیت( نفر میلیون 97/2) ارمنستان

شاغل در ارتش دو کشور را نشان  ایحرفهنیروی انسانی  تأمین در جمعیت مؤثر نقش ،(2) شمارهجدول  نگاهی اجمالی به

های اخیر افزایش و مردم ارمنستان در سال مهاجرت عالوه بر این، .https://www.globalfirepower.com)) دهدیم

ها درگیریطول که نیکول پاشینیان در  است یاگونهبهدر ارتش  یاحرفهنیروی  کمبود .است افتهیکاهشجمعیت این کشور 

 .(1399سلیمانی،) دها شونعازم جبهه که از نیروهای احتیاط و حتی زنان این کشور درخواست کرد

داخلی  ناخالص تولید .است وابسته نفت و گاز عظیم به منابع آذربایجان یجمهور ملی از درآمد یزیاد بسیار سهم

 ضمن ،نفتی یدرآمدها از ناشی یاقتصاد توجهقابل رشد با و است آذربایجان یجمهور از کمتر برابر 7 ارمنستان حدود

 را خود دفاعی هایهزینه تا آورده فراهم افعلی رژیم یبرا را امکان این شهری، عمران و اجتماعی و اقتصادی توسعه

 باغقره بتواند تا آماده بزرگ درگیری یک برایرا  زمینه نیز و را تقویت خود نظامی قدرت کیفی کمی و ازنظر ،داده افزایش

 پس گیرد. را
 

 وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان و ارمنستان مقایسه .1جدول شماره 

 ارمنستان آذربایجان وضعیت اقتصادی

 دالر اردیلیم 34/2 الر اردیلیم 22 انهیدرآمد سال

 91/9 37/68 داخلی ناخالص دیتول

 59/1 63/32 صادرات

 ۰ در روز بشکه 9۰۰/931 تولید نفت

 https://www.nationmaster.comمنبع: 

 

فرصتی  تاکنون 1994سال  بسآتشی توافق امضا از پس هاآن ،کردندیم دفاع خود از قبل دهه دو تسلیحات با  ارامنهاما 

یانگر عدم اتخاذ تصمیماتی جدول زیر ب یهادادهساله داشتند تا به خودکفایی و خرید تسلیحات نظامی مدرن بپردازند که  26

 .گرفته استدر این خصوص بوده و یا بسیار ناچیز صورت 
 

 وضعیت نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان سهیمقا .2جدول شماره 

 ارمنستان آذربایجان وضعیت نظامی

 111 64 در سطح جهان یبندرده

 دالر اردیلیم 3/1 دالر اردیلیم 8/2 بودجه دفاعی

 (یاحرفهنفر ) هزار 45 (یاحرفهنفر ) هزار 126 یروی انسانین

 9 17 هواپیمای جنگنده

 3 12 هواپیمای باربری نظامی

 13 29 هواپیمای آموزشی نظامی

 37 88 بالگرد

 2۰ 17 یبالگرد تهاجم

 11۰ 57۰ تانک

 748 1451 پوشزره

 38 187 خود کششی یهاتوپ
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 15۰ 227 توپخانه

 86 162 اندازموشک

 ۰ 31 کشتی جنگی

 ۰ 4 زیردریایی

 ۰ 13 کشتی گشت زنی

 ۰ 7 روبنیم

 (www.globalfirepower.com) منبع:

 

 گرفت. شکل طقهمن در آذربایجان یجمهور نفع به قدرت معادله دو کشور، یاقتصاد رشد و نظامی هزینه احتساب با

باعث کسب برتری نسبی آذربایجان  باغقرهجنگ  ( درنظامی، سرزمینی و اقتصادی) یتیکیژئوپل مؤثرعوامل  در توازن عدم

منابع نظامی و ارتش  که یاگونهبه ؛در طرف ارمنی بود بسآتشبیشتر در صورت نپذیرفتن شرایط  یهاشکست و احساس

 کردبس اصرار میارتش ارمنستان به پذیرش آتش و کامل را نداشتند ریتأثدیگر کارایی و ارمنستان 

(www.reuters.com.)  

 

 روسیهمداخله -4

بوده امنیتی این کشور با آذربایجان  یوندهایپاز  تریقوپیوندهای امنیتی روسیه و ارمنستان بسیار  ،پس از فروپاشی شوروی

 ییسبزهابود و همچنین چراغ  شده 1همسودآذربایجان همراه گرجستان وارد جامعه کشورهای مستقل  کهازآنجایی .است

با دادن سالح و اعزام کارشناسان  باغقرهقبلی باعث شد تا روسیه در جنگ  ؛که این کشور از زمان استقالل به آمریکا داده بود

و تالش دارد از  داندیمروسیه تداوم وضع موجود را به نفع خود  (.6: 1389،قنبر لو) کندنظامی خود به نفع ارمنستان اقدام 

 یهااستیسرا در  یاموازنهاهرمی در جهت نفوذ و تسلط بیشتر بر مسائل کشور خود بهره ببرد و  عنوانبه باغقرهمسئله 

و گاهی  کندیمبه همین علت است که هر از چند گاهی به یکی از دو کشور تمایل پیدا  .بین دو کشور ایجاد کند ،خود

 .(97: 1391)غفاری و همکاران، کندیماوقات برای برگشتن تشنج و ناآرامی در روابط بین دو کشور تالش 

که  گونههماننامه روسیه بوده و مسکو محور اصلی این توافق که دهدیم نشانباغ بس قرهمفاد مندرج در توافق آتش 

ق حدود دو هزار نفر از نیروهای نظامی روسیه با ادوات بندهای این تواف بر اساسکرد.  وفصلحلخواست، این منازعه را می

 ند کردواهخنظامی وارد پنج کیلومتری حاشیه الچین خواهند شد و نقش نیروهای حافظ صلح را در آنجا بازی 

((https://www.crisisgroup.org. 

از شوروی، در طول سالیان اخیر ضمن حفظ استقالل و فاصله  افتهیاستقاللبسیاری از کشورهای  برخالفجمهوری آذربایجان 

 استبوده ده و همیشه مثالی رنکو ضد روسی را اتخاذ دشمنی رسمی رویکرد  طوربه گاهچیهاز روسیه و نزدیکی بیشتر به غرب، 

مناسبات با مسکو را در سطح خوبی  حالنیدرعتوان سیاست خارجی کامالً مستقل از روسیه را دنبال و برای اینکه چگونه می

 نیب ،2المللی تحقیقات صلح استکهلمبین آمار مؤسسه طبق ،بخشی در حوزه سیاست خارجی، باکوحفظ کرد. در کنار این تنوع

ها را از روسیه خریداری میلیارد دالر برای سالح و مهمات هزینه کرده که بسیاری از آن 24حدود  2۰18تا  2۰۰8های سال

 .شده استاش با ارمنستان اتحاد دفاعی  رفتن زیر سؤالکه این امر منجر به کرده 

های در پیشروی یمؤثرروسیه به نفع ارمنستان که عامل  عدم دخالت، رویاروییبسیار مهم و حائز اهمیت در این  مؤلفه

 شور است.کپیمان دفاعی روسیه با ارمنستان، روسیه متعهد به محافظت از این  بر اساسشود. ارتش آذربایجان محسوب می

ایروان را رد و جمعی بین مسکو و نیان برای اجرای قرارداد دوجانبه و پیمان امنیت دستهیپوتین درخواست پاش ریمیوالد

                                                           
1 . Commonwealth of independent state(cis) 

2 . Sipri 
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 .(1399،یمانیسل) نه ارمنستان ،شدهذربایجان وارد اراضی خودش ارتش جمهوری آ اعالم کرد

این کشور به آمریکا و اروپا  ریوزنخستکه پایگاه نظامی بزرگی در ارمنستان دارد، از نزدیک شدن نیکول پاشینیان،  هیروس

 قرار داده فشارتحت را ارمنستان ،آتالنتیکی دولت نیکول پاشینیان -رویکردهای یورو یا توقف برای تعدیل و ناخرسند بود

 آذربایجان توسطجنگی فراگیر شروع  .ارمنستان را تنبیه و مجازات کند یگراغربخواست جناح روسیه با ادامه جنگ می بود.

دولت و ارتش ترکیه  جانبههمهحمایت سیاسی و نظامی و با  (kirisci&ozkan,2020) هیروسو پذیرش ضمنی  رضایت با

تا حمله آذربایجان به منتظر ماند روسیه  شد بسیاری از مناطق در اشغال ارمنستان آزاد شود. سبب از جمهوری آذربایجان،

ولی اطمینان  .باشند اوج خود برسد سپس مداخله کرد تا توافقی را تحمیل کند که نیروهای ویژه خودش ضامن اجرای آن

به مسکو نزدیک دوباره و ناگزیر ایروان را  و کند نیتأمامنیت ارمنستان را  تواندیماضطراری، فقط مسکو  داشت در شرایط

 باغقرهخواهد ساخت که این امر در راستای منافع بلندمدت و راهبردی روسیه در قفقاز جنوبی خواهد بود. اگر روند جنگ 

اما ؛ آمدیدرمهم به کنترل جمهوری آذربایجان  باغقرهخان کندی، مرکز  ،روزچند رفت، طی می شیپبه همان صورت 

 یزودبهکند، می که امکان کنترل منطقه قفقاز جنوبی را برای مسکو فراهم باغقره مسئلهاجازه بدهد  توانستینمروسیه 

ارمنستان و هم آذربایجان نجات  طرهیساز  هم را باغقرهعمالً  ،بسآتشروسیه با ایجاد همین خاطر،  به .به پایان خود برسد

نداد که تمام  غائله به نفع فقط آذربایجان و ترکیه تمام نشود اگرچه از ارمنستان حمایت نکرد اما اجازه کهنیابرای و داد 

 .(14۰۰،ب کوزه گر کالجی،) .به باکو تعلق پیدا کند باغقره

 و باغقره در جنگ وقتی تا داد نشان باکو به سبزی چراغ عمالً ارائه کرد،  جمعیدستهامنیت  پوتین با تفسیری که معاهده

( 1399 ب کالجی، گرکوزه) داد نخواهد انجام ایمداخله جنگ این در روسیه دارد، ادامه آن پیرامون اشغالی شهر هفت

خواهند همچنان مدیریت مناسبات و معادالت در قفقاز در دست خودشان باشد و برنده اصلی مناقشه اخیر هم ها میروس

درگیر  هایطرفاز  هرکدام ، چنانچهبه معنای آن است که تا پنج سال آینده سالهپنج بسآتش بودند. مدت توافق هاآن

 ضرر او تغییر کند.خالف منافع مسکو عمل کند، شرایط ممکن است به بر

 

 یریگجهینت

مناقشه  آمیزمسالمتحل برای متعدد مذاکرات  ،سال گذشته 28در طول توسط ارمنستان، پس از اشغال اراضی آذربایجان 

کشور آذربایجان و ارمنستان  دو ،2۰2۰در سپتامبر  هاخسارتو فراوانی تلفات و  هایریدرگ دیتشدبا  به نتیجه نرسید. ،باغقره

 بپذیرند. را بسآتشتوافق  ،نوامبر 2۰ در تاریخمتوقف و  جنگ راتصمیم گرفتند  جامع حلراهبرای دستیابی به یک 

تغییر جغرافیای  همچون عواملی ،بسآتشمفاد  نظر گرفتنو با در ( بخشتیرضا)مدل  یریگمیتصماز رویکرد  فتنرالگو گبا 

عوامل تأثیرگذار  عنوانبه ژئوپلیتیکی و مداخله روسیهنبود توازن  خطای محاسباتی ارمنستان، ،درگیری و تاکتیک نظامی

 ن شدند.و تبیی ییشناسا باغ،بس در قرهآتش ایجاد بر

 یریکارگبهبا  ،اشغالی یهانیسرزمو آزادسازی  برای جبران ضعف خود در تسلط بر مناطق کوهستانیآذربایجان  دولت

 جنوبو دشت  ایجلگهسمت مناطق  به ارتش جنوبی محور حرکت با. را تغییر داد جغرافیای درگیری ،تاکتیک نظامی جدید

 طرفو  شد آزاد ارمنی نیروهای اشغال از جانیآذرباتعداد زیادی از مناطق  ،با استفاده گسترده از پهپادهای پیشرفتهو  باغقره

 بود؛ بخشیترضاجمهوری آذربایجان هم  یبرا .ندارد آذری طرف با توافق جز راهی که رسید نتیجه این به عمالً ارمنی

ن یا یبا اجرااینکه  ترمهم. کردیمجدی را برای ارتش خود فراهم  مشکالت ،شدن زمان جنگ یبا توجه به طوالن چراکه

جان نتوانسته بود در جنگ آن را یآذربا هکاست  یامانده از هفت منطقهیارمنستان ملزم به خروج از دو منطقه باق ،توافقنامه

 ند.کآزاد 
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و  آمریکا متحدهاالتیاارمنستان به  ریوزنخستگرایش و  ارمنستان و روسیه در دو سال گذشتهتضعیف روابط راهبردی 

با  سرانجام شود و تضعیف سبب شد که روابط ایروان با مسکو ،باغقرهانتظار مداخله و پشتیبانی این کشور در مناقشه 

کاخ سفید از آقای پاشینیان وی مجبور به امضای توافق صلحی با جمهوری آذربایجان شد که تبعات بسیار  تیحماعدم

به کمک  جمعی به رهبری روسیه، که سازمان پیمان امنیتارمنستان بر این باور بود  .سختی برای وی به همراه داشت

پیشروی سریع برای چراغ سبزی به باکو  عمالً ،دست جمعیپیمان امنیت از پوتین  ریمیوالد تفسیراما ؛ د آمدارمنستان خواه

ارزیابی دقیق محیطی، اطالعاتی و امنیتی از سوی  عدم سیاسی، یتجربگیب .شد باغقرهارتش آذربایجان در جنگ اخیر 

موجب شد که دولت و  ،ملینیز برکناری فرماندهان نظامی باسابقه و تغییر روسای سرویس امنیت و دولت نیکول پاشینیان 

از وقوع  نانهیبواقعارزیابی جامع و  و ادی جمهوری آذربایجان غافل شودپانایی روزافزون سیستم پهارتش این کشور از تو

 توأمانمقابله  باهدفشاخص سیاسی و نظامی  یهاچهرهبازداشت و محاکمه  .باشندنداشته ن را باغقرهیک جنگ فراگیر در 

 جهت مناسب یشرایط ،اختالفات نیا وحدت و انسجام ملی این کشور را از هم گسیخت. ،با فساد اقتصادی و سیاسی

 برای ارمنستان به همراه داشت. بسآتشپذیرفتن و  برای آذربایجان نظامی یبرداربهره

 وسعت(،) سرزمینی عوامل ،بسآتشدر تصمیم جمهوری ارمنستان و آذربایجان به پذیرفتن  مؤثراز بین عوامل ژئوپلیتیکی 

 مؤثرعوامل  در توازن عدم .داشته استعوامل نظامی و اقتصادی بیشترین نقش را  ویژهبهجمعیت( و ) اجتماعی عوامل

 یهاشکست و احساسباعث کسب برتری نسبی آذربایجان  باغقرهجنگ  ( درنظامی، سرزمینی و اقتصادی) یتیکیژئوپل

 در طرف ارمنی بود. بسآتشبیشتر در صورت نپذیرفتن شرایط 

روسیه با  و پذیرش ضمنی روسیه انجام شود. رضایتآذربایجان با  حمله شدناخرسندی روسیه از دولت ارمنستان باعث 

سپس  ،برسدتا حمله آذربایجان به اوج خود و منتظر ماند  دارمنستان را تنبیه کن یگراغربخواست جناح ادامه جنگ می

عمالً  ،بسآتشروسیه با ایجاد  .باشند مداخله کرد تا توافقی را تحمیل کند که نیروهای ویژه خودش ضامن اجرای آن

 اگرچه ،آذربایجان تمام نشودبه نفع غائله فقط  کهنیابرای و ارمنستان و هم آذربایجان نجات داد  طرهیساز هم را  باغقره

 .ملحق شودبه باکو  باغقرهنداد که تمام  اما اجازه ؛از ارمنستان حمایت نکرد

، جمهوری طرفازیک .است باغقره منطقه بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان، هایریدرگعامل  نیتریاصل و نیترمهم

خواهد از طرف دیگر، ارمنستان هم می دارد؛ دیتأکبه این کشور  باغقرهتعلق  بر ،یارضتمامیت با تمسک به اصل آذربایجان 

 فقط ، در توافق مذکورحالنیباا شود. باغ، این منطقه یا به ارمنستان پیوسته شده یا مستقلبا توجه به اکثریت ارمنی قره

در خصوص  صراحتبهبینی و تفاهمی پیش است که باغقرهمنطقه  ،اصلیو چالش  ندشو آزادهای اشغالی سرزمین مقررشده

 .بعدی باشد یهابحران سازنهیزم تواندیمنشده و  آن تعیین تکلیف

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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