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چکیده
به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در  40دسامبر  1111و استقلال جمهوریهای جدید ،شاهد شکل گیرری
درگیریهایی بین این جمهوریهای تازه به استقلال رسیده هستیم .از مهترین چالشهرای ایرن منققره برین
کشور آذربایجان و ارمنستان ،بحران قره باغ است که با ادعای استقلال در  4ژانویه  1114چالشهای منققره
را تشدید بخشید .در این بحران ارمنستان تلاش دارد تا وانمود کند که در اصل ،دو طرر مناقشره جمهروری
آذربایجان و دولت خودخواندة قره باغ هستند؛ درحالی که جمهوری آذربایجان مناقشه را بین خود و ارمنسرتان
میداند .بحران قره باغ از یک سو با ورود سازمانهای بین المللی و از سوی دیگر سیاستهای مداخله جویانه
قدرتهای بزرگ چون آمری کا و روسیه برای حل آن ابعاد بحران بین المللی یافت اما ،به نظر میر سرد کره از
دلایل عدم موفقیت هرگونه تلاش منققهای و بین المللی بحران قره باغ به سبب رقابت آمریکا و روسیه است.
از این رو پرسش اصلی این مقاله این است که سیاست خارجی آمریکا و روسیه چه تاثیری بر وضعیت بحرران
قره باغ داشته است؟ و در پاسخ به این پرسش این فرضیه مقرح شده اسرت کره سیاسرت خرارجی آمریکرا و
روسیه در این منققه در راستای رقابت این دو کشور با یکدیگر به وضعیت نه صلح و نه جنگ در منققه قرره
باغ و تداوم بحران منجر شده است.
کلیدواژهها :قفقاز جنوبی ،بحرانهای امنیتی ،آذربایجان ،قره باغ.
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مقدمه
ریشههای بحران قرهباغ به قرن نوزدهم برمیگردد که در آن زمران ،هرر دو قروم آذربایجرانی و
ارمنی بهصورت مداوم در منققه میجنگیدند .ایرن منققره در سرال  1143جرز قلمرروی جمهروری
سوسیالیستی آذربایجان شد .این درحالیکه بود که بعد از پیروزی انقلاب بلشویکی روسریه و برقرراری
نظام شورایی در سال  ،1117نیروهای کارگری برای کنترل بهتر کشور به اقدامات گستردهای ازجمله
کوچ اجباری قومیتها دست زدند .بر اساس این طرح ،گروههای قومی زیادی از شهروندان این کشور
بهویژه مسلمانان به نقاط مختلف کوچانده شده و بهزور در مناطقی غیر از وطرن اصرلی خرود سراکن
شدند .در منققه قفقاز نیز این تحرکات روی داد و طوایفی از آذربایجان بره نقراط دیگرر ازجملره بره
سیبری ،قزاقستان و شبهجزیره کریمه کوچانده شدند و در عرو روسهرا و قومیتهرای دیگرر بره
مناطق مسلماننشین ازجمله آسیای مرکزی ،جمهوری آذربایجان و بهویژه منققه کوهستانی قرهبراغ
انتقال یافتند .مناقشه هنگامی آغاز شد که در سال  1188خودمختاری ناگورنو قره باغ تصمیم گرفرت
از آذربایجان جدا شده و به ارمنستان بپیوندد .در  10دسرامبر  1111حکومرت خودمخترار قرهبراغ برا
حمایت کامل دولت ارمنستان همهپرسی استقلال برگزار کرد .علیرغم اینکه این منققه کاملاً در داخل
خاک آذربایجان قرار داشت ولری مرردم آن طری ایرن رفرانردوم خواسرتار کسرب اسرتقلال کامرل از
آذربایجان شدند که این امر به جنگ تمام عیار میان دو کشور و باعث کشرته شردن بسریاری و آواره
شدن بسیاری دیگر شد .اگرچه نتیجه رفراندوم با رأی اکثریت مثبت بود ولی منققه قرهباغ که تا قبل
از این خواستار پیوستن به ارمنستان بود ،ادعای خود را به درخواسرت اسرتقلال تبردیل و در  4ژانویره
 1114حکومت اعلام استقلال کرد.
بحران و جنگ محدود به دو کشور نماند و واکنشهای متعددی که پس از آن دیرده شرد نشران
داد که موضوع ابعاد گستردهای یافته است .سازمانهای بینالمللی برای حل آن وارد شردند .شرورای
امنیت سرازمان ملرل در سرال  1113ققعنامرههای  882 ،844را تصرویب و دو طرر را بره تررک
مخاصمه دعوت کرد و آمریکا و روسیه به قضیه ورود کردد .اما این تلاشها پس از برقراری آتشبس
در سال  1112باعث نشد تا ارمنستان در طول گفتوگوهرا مایرل بره پرس دادن سررزمینهایی کره
تصر کرده شود.
به طور کلی از زمان دخالت سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای حل و فصل اختلافات و رفع
بحران تشکیل شده بود چهار طرح برای حل مناقشه از سوی سازمان امنیت و همکراری اروپرا ارائره
کرد اما ،این طرحها تاکنون به نتیجة مشخصی نرسیدهاند .طرحهای سازمان عبارتند از :طرح گام بره
گام ،بستة قرارداد (ایجاد گروه کاری) ،طرح دولت مشترک و سرانجام طرح مبادلة قلمروی سررزمینی.
حتی سازمان دو طر را به گفت وگو در عالیترین سقح تشویق کرده است ،اما دیدار رؤسای جمهور
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دو کشور هم ،ثمربخش نبوده است و هیچ یک از طرحها و نشستها رضایت دو طر را جلب نکرده
و همه آنها شکست خوردهاند  .از مهترین دلایل عدم موفقیت حل بحران قره باغ علی رغم تلاش برین
المللی رقابت آمریکا و روسیه با یکدیگر و مداخله در بحرا قره باغ است .از این رو پرسش اصلی ایرن
مقاله این است که سیاست خارجی آمریکا و روسیه چه تاثیری بر وضعیت بحران قره باغ داشته است؟
و در پاسخ به این پرسش این فرضیه مقرح شده است که سیاست خارجی آمریکرا و روسریه در ایرن
منققه در راستای رقابت این دو کشور با یکدیگر به وضعیت نه صلح و نه جنگ در منققه قره براغ و
تداوم بحران منجر شده است.
چارچوب نظری
در مدل جامع مدیریت بحران ،مایکل برچر 1در پاسخ بره نارسراییهای مفهرومی بحرران در پری
تعریف جدیدی از آن برآمد .او توانست دگرگونی در فرآیند و سراختار را ترکیرب کنرد و آنهرا را برره
ثبات و تعادل پیوند زند و از این طریق ،نظریرة او چهارعنصر اصرلی نظرام بینالمللی را در برگرفرت.
برای ارائة این مدل ،برچر و ویلکنفلد بره بررسرری  343بحررران بینالمللری د ر فاصررلة سرالهای
 1118-1188م .پرداختند درمجموع بره ایرن نتیجره رسیدند کره میتروان یرک بحرران را هرم برر
اساس «بازیگر» و هم برحسب «نظام» بررسی کرد .مدل شناسرایی بحران برچر بر مبنای شناسرایی
چهار مرحلة بحران ،استوار است :پیدایش ،گسرترش ،کراهش و تأثیر .تشریح و ارائه یافترهها در ایرن
چارچوب ناظر بر این است که چگونره هرر مرحلره ،حروزه و مرحله بعدی را شکل خواهد داد (خلیلی
و همکاران .)100:1314 ،در توضیح این چهار مرحله مورد ارزیابی او میتوان چنین بیان کرد:
 -1پیدایش بحران :این مرحله دوره ماقبل یا پیدایش بحران است .در این دوره هنوز تهدید گسترش
نیافته و سیستم با تهدید اندکی مواجه شده و احساس نمیگردد که ارزشهای آن هنروز بهطورجردی
به مخاطره افتاده باشد.
 -4گسترش بحران :در این مرحله بحران در سیستم گسترشیافته و با شکنندگی شدیدتر و افزایش
کیفی در احتمال مخاصمات نظامی مواجه است .شاخص گسترش ،تغییر خشونت از سرقح پرائین بره
سقح بالا خواهد بود و برخوردهای کوچرک و کماهمیرت بره برخوردهرای جردیتر و بزرگترر برین
متخاصمی تبدیل میگردد .در واکنش به تهدید ،تصمیمگیرندگان در این مرحله بر اساس سه عنصرر
تهدید ،زمان و غافلگیری نوع برخورد مناسب با بحران را تدارک میبینند.
 -3کاهش (تعدیل) بحران :مرحله کاهش یا پایان بحران ،زمانی شکل میگیرد کره تبعرات بحرران
برای متخاصمین و دیگر بازیگران مشخص گردد .کاهش بحرران بررای دولتهرا ،زمرانی مشرخص
Brecher
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میگردد که مؤلفههایی چون تهدید ،فشار و احتمال جنگ عملیاتی دیگر وجود نداشرته و یرا طررفین
متقاعد شوند که توافق برای پایان جنگ ،برای آنها منفعت بیشتری را در بردارد
 -2تأثیر مابعد بحران :این مرحله تأثیر آثار و عواقب بعدی بحران را در برردارد کره آثرار بحرران برر
طرفین درگیر ،نظام بینالملل و خرده سیستمها را مدنظر دارد .در این مرحلره میرراب برجایمانرده از
بحران توصیف و تبیین میگردد و هر یک از طرفین سود و زیران خرود را از ایرن بحرران ارزیرابی و
بررسی میکنند .نتیجه این بررسیها نشان میدهد که این بحران چگونه تأثیری بر کاهش یا افزایش
قدرت طرفین و تنش بین آنها بر جای گذارده است (ساجدی.)74-73 :1314 ،
از سوی دیگر در ادبیات مفهومی درگیری طولانی و رقابت پایدار از دیدگاه گوئرتز و دایرل ،1سره
پارامتر مشخص دارد -1 :پایداری مکانی  - 4طول مدت  -3رقابرت یرا منازعره نظرامی .در بررسری
بحران قرهباغ و تقبیق آن با تئوری بحران در این مقالره سرعی خواهرد شرد ترا برا اشراره بره علرت
شکلگیری بحران و گسترش آن به این مسئله بپردازیم که علت تداوم ایرن بحرران علریرغم تمرام
تلاشهایی که در جهت حل آن بکار گرفتهشده است چیست؟ از نگاه این مقالره بره سربب منازعرات
میان دو دولت آذربایجان و ارمنستان بهعنوان کشورهای منققهای به رقابتهای قدرتهای بزرگ در
منققه قرهباغ درآمیخته است بنابراین ،تلاشهای صورت گرفته تنها در جهت مدیریت و تداوم بحران
بوده است نه حل آن .در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
اهمیت قرهباغ
منققه قرهباغ از جهرت ژئوپلیتیرک و اقتصرادی اهمیرت فراوانری دارد .جریران تعرداد زیرادی از
رودخانههای مهم از قرهباغ سرچشمه گرفته و به سمت اراضی آذربایجان سرازیر شرده اسرت .تسرلط
یک قدرت بیگانه بر این منققه میتواند با کنترل آب این رودخانهها ،صدمات فراوانری را برر اقتصراد
آذربایجان وارد ساخته و نیز چون اهرم فشاری علیه سیاستهای باکو اعمال گردد .بخصرو اینکره
باکو سدهای زیادی را بر روی این رودخانه احداب کرده که از این طریق انررژی الکتریسریته خرود را
تأمین میکنند .مراتع وسیع برا شررایط آب و هروایی مناسرب محریط مناسربی را بررای تولیرد انرواع
محصولات فراهم ساخته است .وجود معرادن سرنگهای گرانقیمرت برر اهمیرت اقتصرادی قرهبراغ
میافزاید .ازلحاظ جغرافیایی قرهباغ چون قلعهای است که از غرب آذربایجان را در کنتررل خرود دارد.
دیگر مسئله مهم ،محدب بودن مرزهای آذربایجان به سمت ارمنسرتان اسرت کره ایرن خرود باعرث
آسیبپذیری مرز جمهوری آذربایجان در برابر ارمنستان میشرود؛ امرا از دیرد ارامنره ،بردون قرهبراغ
یگانگی فیزیکی ارمنستان در قفقاز از بین میرود .مضا بر این قرهباغ حدفاصل جمهوری آذربایجان
Goertz and Diehl
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و ترکیه است و از این ارتباط برای ارامنه تهدیدی بزرگ محسوب میشود.
در سال  1143رهبران شوروی تصمیم مهمی را برای منققه قره باغ کوهسرتانی گرفتنرد .در آن
سال قره باغ یک ایالت خودمختار ،در ترکیب سیاسی جمهوری آذربایجان شناخته و معرفی شد .ولری
این وضعیت هیچکدام از ارمنیها و آذریها را راضی نکرد اما تا زمانیکه اتحاد جماهیر شوروی ترا سرال
 1110پا برجا بود ،اختلافات یا حل و فصل میشد و یا سرکوب میشد .بنابراین اختلافات در چرارچوب
اتحاد جماهیر شوروی به نققه حادتری نمریرسرید .امرا در زمران گوربراچف برا اجررای برنامرههای
گلاسنوست (فضای باز سیاسی) و پروستریکا (فضای براز اقتصرادی) ،فضرا بررای طررح خواسرتههای
قدیمی درباره قره باغ آغاز شد و یکبار دیگر درگیریهای پراکنده و سرپس جنرگ همره جانبره میران
آذربایجان و ارمنستان روی داد

شکلگیری بحران قرهباغ
در دوران حیات حکومت اتحراد جمرراهیر شرروروی ،نررزاع جمهرروری ارمنسرتان و جمهرروری
آذربایجان بر سر منققه قرهباغ از حد اعتراضات گاهوبیگاه طرفین فراتر نرفرت و ایررن برره خرراطر،
فضا برای طرح خواستههای اقتدار آهنین مسکو در آن دوران بود .با انجام اصلاحات گورباچف قدیمی
درباره قرهباغ آغاز شد .از ابتدای سال  1188بهتدریج اختلا بین ارامنره و آذریهرا در جنروب قفقراز
آشکار شد .مجلس قرهباغ در  14ژوئن  1188بره جردایی کامرل قرهبراغ از جمهرروری آذربایجران و
پیوستن آن به ارمنستان رأی داد .در اصل درگیرری برین دو کرشور قفقرراز جنرروبی در سرال 1188
هنگرامی آغراز شرد کره ارمنرستان ادعاهرای سررزمینی خرود علیره جمهروری آذربایجان را مقررح
کرد .آرزوی دستیابی به ارمنستان بزرگ ،شکلگیری یررک شرربکه قرروی از مهراجران ارمنری در
کشورهای دیگر (دیاسپورا) و قدرت یافتن ایرن گرروه در کرشورهای غربری و روسیه و درنهایت بروز
وجوه رادیکالی ستی و چپگرایانه در میران نخبگران ارمنری و ترشکیل باعث شکلگیری یک نیروی
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عظیم روانری  -اجتمراعی بررای احزاب افراطی مانند داشناکسیون اشرغال قرهبراغ در فاصرله مرابین
 1114تا  1112گردید .پشتیبانی روسیه و جنرگ حاکمیرت در باکو از دیگر عواملی بودنرد کرره برره
اشرغال  40درصرد از خرا ک جمهروری آذربایجران توسرط نیروهای ارمنی و آواره شدن یرکمیلیون
آذربایجانی منجرر شردند .در این جنگ نیروهای ارمنی موفق شدند علاوه بر منققه قرهباغ کوهستانی
هفرت منققره دیگرر جمهوری آذربایجان را نیرز کره در اطررا منققره قرهبراغ کوهررستانی قرررار
داشرتند بره ا شرغال نظامی خود درآورند (خیری .)104:1317 ،سیاستمداران آذربایجان در تلاشاند ترا
از همه حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی بتوانند اراضی از دست رفته را دوباره به خراک
اصلی خود باز گردانند .حتی اگر اقدامات دیپلماتیک باعرث برگردانردن ایرن اراضری نشرود ،اقردامات
نظامی را دور از دسترس نخواهنرد دیرد .برا ورود آمریکرا و روسریه بره ایرن موضروع بحرران ابعراد
گستردهتری یافت به طوری که مسئله بین آذربایجان و ارمنستان به مسئلهی بین آمریکا و روسیه نیز
تبدیل شد.
طبق تئوری برچر بعد از شکلگیری این بحران بعد از فروپاشی شوروی (مرحلره اول) بره سربب
منازعه دو کشور و سپس ورود کشورهای خارجی به قوت و گسترش این بحران کمرک کررده اسرت
(مرحله دوم) این دو کشور بعد از ورود به این بحران به دنبال حل مناقشه برآمدند ولری برا توجره بره
اهمیتی که منققه برای هر یکاز کشورها داشت در نتیجه رفتار سیاست خارجی آمریکا و روسیه بررای
حفظ جایگاه و کسب منافع خود و مدیریت بحران بود (مرحله سوم) ولی به سبب اینکه بحرران ابعراد
پیچیدهای یافته بود در نتیجه تأثیر این مداخلات به حل کامل بحران منجر نشد (تأثیر مابعرد بحرران)
در ادامه به تأث یر سیاست خارجی آمریکا و روسیه بر تداوم بحران قره باغ پرداخته خواهد شد.
اهمیت قرهباغ برای آمریکا
امریکا برحسب تعریف جهانی از منافع راهبردی خود وارد فعالیت میانجیگری در این منققه شرد.
هد اصلی امریکا این است که در رقابت با سایر بازیگران بینالمللی بحران قرهباغ برهویژه روسریه،
بتواند نفوذ دائمی خود را در قفقاز جنوبی تشدید نماید این مسئله در سیاسرت کلران واشرنگتن ریشره
دارد؛ اول ،سیاست نفوذ در مناطق کلیدی و مهم جهان که قرهبراغ بره دلیرل موقعیرت ژئوپلیتیرک و
راهبردی خا خود ازاینجهت حائز اهمیت فراوان است دوم ،سیاست تأمین انررژی کره کشرورهای
آذربایجان و ارمنستان بهعنوان طرفین اصلی درگیر در بحران قرهباغ جهت تولیرد و ترانزیرت انررژی
اهمیت فراوانی دارند (هاشمی .)147:1382،ایالاتمتحده آمریکا که برهعنوان یکری از روسرای گرروه
مینسک ،فعالیتهای مربوط به حلوفصل بحران قرهباغ را پی گیری مینماید .این کشور به موقعیرت
قره باغ در منققه استراتژیکی که قلب زمین نام دارد آگاه است واز این رو در تلاش است ترا موقعیرت
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خود را به هر نحو در این منققه برای مدت طولانی تحکیم بخشد.
موضع آمریکا در بحران قرهباغ
با توجه به اهمیتی که اولویتهای سیاست خارجی آمریکرا در نظرام برین الملرل میتروان توجره
ایالاتمتحده به بحران قرهباغ را به سه دوره متفاوت تقسیم کرد:
دوره اول ( :)1111-1112این را میتوان دوره ناهمراهنگی و انفعرال در سیاسرتهای آمریکرا در
قبال منققه دانست بهطوریکه ،بیشترین تمرکز بر فدراسیون روسیه و مسرائل آن پرس از فروپاشری
اتحاد جماهیر شوروی بود تا توجه به سایر موضروعات منققره؛ در ایرن برهره ازیرکطر بره دلیرل
انسجام لابی ارمنی در سرتاسر جهان و از طر دیگر به دلیل ناتوانیهای متعدد جمهوری آذربایجران
حتی در جلب حمایت ملل ترکنشین ،جهتگیری سیاستها به نفع ارمنستان سوق یافته بود.
دوره دوم ( :)1112-1118در این دوره شرکلگیری و تردوین یرک سیاسرت مشرخص از جانرب
آمریکا درباره بحران قرهباغ تدوینشده است .تحولات چچرن از یکسرو و ابتکرارات حیردر علریا ،
رئیسجمهور وقت جمهوری آذربایجان از سوی دیگر ،موجب نزدیکی آمریکا به جمهوری آذربایجران
در این دوره شد.
دوره سوم (از  1118تاکنون) :فعالترین دوره نقشآفرینی آمریکا در بحران قرهباغ دانست .در این
برهه آمریکا با شدت به دنبال ابراز وجود استراتژیک خود در قفقاز جنوبی و تحقق موضروعاتی نظیرر
اقتصاد بازار ،حل بحران قرهباغ ،ایجاد دالان انتقال انرژی شرق به غررب و همکاریهرای امنیتری برا
کشورهای منققه است تا ضمن توسعه نقش خود در مسائل منققره بره مهرار نفروذ سرایر برازیگران
بپردازد؛ بنابراین ایالاتمتحده آمریکا به دلیل منافع راهبردی جهانی خرود در مسرائل بحرران قرهبراغ
نقشآفرینی کرده است (زهرانی و فرجی لوحه سرا.)112:1314:
برخلا گذشته درحالیکه برخی از نمایندگان کنگره آمریکرا در زمران جنرگ قرهبراغ آشرکارا از
ارمنستان حمایت میکردند ،دولت آمریکا حمایت از جمهوری آذربایجان را هرد قررار داد .در واقرع،
اهمیت کشور آذربایجان که دارای ذخایر قابلتوجه نفت و گاز و موقعیت استراتژیک است مورد توجره
قرار گرفت .وزارت امور خارجه آمریکا اقداماتی را در راستای تأمین منافع ژئوپلیتیکی خرود در منققره
انجام داد از جمله برخی احزاب افراطگرای ارمنستان را که از عوامل اصلی درگیری قومی در قرهبراغ
هستند ،در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفت .این به ایرن معنرا اسرت کره آمریکاییهرا برا
شناخت کافی از منققه و کشورهای آن سیاستهای خود را بهپیش بردند و در بین کشرورهای قفقراز
جنوبی آذربایجان را ترجیح دادند .آذربایجان بهعنوان یکی از کشورهای سهگانه قفقراز جنروبی دارای
منابع عظیم نفت است .چهار حوزه نفتی مهم در دریای خزر نزدیک به آذربایجان شناساییشده شامل
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گون شلی ،چراغ ،آذری و کاپاز است که بر اساس برخی برآوردها ،چهار حوزه بیش از  3میلیارد بشکه
نفت را در خود جایدادهاند (طاهری و فرهمند.)100-104 :1314،
کشور آذربایجان نیز از روابط با آمریکا استقبال کرد .پس از رویداد  11سپتامبر محافل غربگرای
باکو ،به امید اینکه در مقابل حمایت از حمله آمریکا به افغانستان امتیازی برای حرل مناقشره قرهبراغ
کسب کنند ،بار دیگر پیروی از غرب را در اولویرت سیاسرت خرارجی خرود قراردادنرد .در ایرن راسرتا
جمهوری آذربایجان حتی به عراق نیز نیرو فرستاد و بحث اسرتقرار پایگراه نظرامی آمریکرا در خراک
جمهوری آذربایجان مقرح شد (زیباکلام و همکاران)10:1313 ،؛ با این حال آمریکا علی رغم اهمیتی
که به آذربایجان قائل است اما به طور کامل در بحران قرهباغ جانب این کشرور را نگره نداشرته و از
روابط با ارمنستان نیز صر نظر نکرده است.
باید گفت جایگاه ژئواسترتژیک و ژئواکونومیک قفقاز موجب شده است ترا ایالاتمتحرده آمریکرا
برای نفوذ در این منققه با سیاسرت تسراهل و تسرامح در خصرو حرل مناقشره قرهبراغ در طرول
سالهای گذشته وارد شود .بهطورکلی این کشور در قالب گروه مینسک و گاه با حمایتهای آشکار و
تلویحی از موضع ارمنستان در خصو اراضی اشغالی قرهباغ سعی دارد تلاش کند تا با مداخله آشکار
و پنهان مانعی برای حل بحران در پیش بگیرد .برای مثال این کشور به دولت خودساخته قرهباغ کره
نزد مجامع بینالمللی شناختهشده نیست و بخشی از آذربایجان بهحساب میآید اجرازه میدهرد ترا در
خاک خود نمایندگی سیاسی دایر کند (میرمحمدی .)117:1380 ،همچنین ،برر اسراس مررصوبه 107
کره در چارچوب قانون حمایت از آزادی منترشر شرد ،جمهروری آذربایجرران مررتهم برره محاصرره
ارمنستان شده و از دریافت کمک مالی بلاعو امریکا محروم شد .بعدها مصوبه  107از سرال 4004
و بعد از حملات تروریستی  11سپتامبر و اتحاد راهبردی آذربایجان با آمریکا در مبرارزه برا تروریسرم،
رؤسای جمهور آمریکا شروع به چشمپوشی و تعلیق از بخش  107کردند اما تاکنون لغو نشده اسررت.
ترصویب ایرن مرصوبه در سرال  1114درواقع ،نوعی تائید اقدامات شبهنظامیان ارمنری در آن زمرران
برود و ایرن به معنرای تشویق به جنگ بود .امریکا برای ادامه تعلیق این مرصوبه شرروطی قررار داده
اسرت .در ایرن شروط مسائل مختلفی با ازجملره حلوفصرل مسرالمتآمیز مناقشره قرهبراغ و عرردم
کررراربرد زور از سرروی جمهرروری آذربایجرران برره ارمنسررتان مقرحشررده اسررت (حجررت زاده و
کاظمی .)41:1313،این قبیل عملکردها ،عملکرد ایالات متحده آمریکا را زیر سؤال برده است.
واقعیت حاکی از آن است که بودجه اختصا یافته واشنگتن به آذربایجان نیرز کمترر از نیمری از
مقداری است که ایالاتمتحده به ارمنستان میپردازد .با استناد به پژوهشهرای سررویس تحقیقراتی
کنگره ،آمریکا بودجهای بالغبر  34میلیون دلار برای ناگورنو -قرهباغ در دوره سرالهای 4011-1118
فراهم شده است .از دلایل آن نقش لابی ارمنی است که تاکنون توانسرته بودجره اختصرا یافته بره
آذربایجان را کمتر از بودجه اختصا یافته به ارمنستان نگه دارد .درواقع ،براکو هنروز هرم تقریبراً دو
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برابر کمتر از ایروان کمک دریافت میکند .در سال  ،4014ارمنستان علاوه بر دریافت  4میلیرون دلرار
برای منققه قرهباغ 20 ،میلیون دلار وجه مالی دریافت کرد درحالیکره ،آذربایجران  40میلیرون دلرار
دریافت کرده است .اگرچه بعدها تصمیم اوباما این بود که میزان پرداختها بایرد کراهش یابرد و بره
 34/0میلیون دلار به ارمنستان و  14/3میلیون دلار به آذربایجان برسد (کوهکن و نخعی.)101:1312،
که این مسئله نشان میدهد در بهترین وضعیت نیز توازن بودجه به نفع آذربایجان تغییر نخواهد کرد.
مورد دیگری که میتوان به آن اشاره کرد واکنش اخیر وزارت امور خارجه جمهروری آذربایجران،
در واکنش به سفر باکو ساآکیان 1رئیس منققه قرهباغ کوهستانی به واشنگتن و موضرعگیری آمریکرا
در این خصو است .در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آمده است که صدور ویزا از سروی
آمریکا برای نمایندگان رژیم تجزیهطلب پرسشهای جدی را ایجاد میکند ،چراکره آمریکرا برهغیراز
رهبران رژیم قرهباغ کوهستانی به هیچ رژیم مشابه غیرقانونی دیگری در گستره شوروی سابق ،ویرزا
صادر نمیکند ( .)qafqazA, 2018در واقع اسلات متحده در ظاهر از آذرابایجان حمایت مریکنرد
ولی رفتارهای این کشور نشان میدهد که از هرگونه اقردامی کره باعرث شرود آذربایجران در قبرال
ارمنستان دست بالا داشته باشد ممانعت میکند.
اهمیت قرهباغ برای روسیه
روسیه بهعنوان میراب دار اصلی شوری سابق سعی دارد از بروز جنرگ دیگرری در ایرن منققره
جلوگیری کند؛ زیرا شروع جنگ در قفقاز برای منافع روسیه نیز خقرآفرین است .بروز جنرگ ممکرن
است زمینه مداخله قدرتهای فرا منققهای بهخصو آمریکا را در منققه فراهم کند .حضور فیزیکی
آمریکا میتواند بره بهانره حفرظ صرلح و ثبرات منققرهای ،ایفرای نقرش میرانجیگری در منازعرات،
تثبیتکننده اوضاع و یا انجام کمکهای انسان دوستانه صورت گیرد.
در واکاوی نقش رقابت بازیگران منققهای و فرا منققهای در ترداوم بحرران قرهبراغ ،فدراسریون
روسیه یکی از بازیگران اصلی است .این کشور قبل از هر چیز به دلیل احساس تعلق بره منققره بره
دنبال بازگرداندن نفوذ دیرینه خود در قفقاز جنوبی است بهگونهای که با داشتن دست برتر در بحرران
قرهباغ ،تلاش میکند تا سایر بازیگران را در این صحنه به حاشیه براند .روسیه در بحرران قرهبراغ بره
دنبال ایفای نقش مسلط و تعیینکننده است .ازاینرو ،حمایتهای آشکار و نهان فراوانی از ارمنسرتان
به عملآورده است .بهطوریکه جمهوری آذربایجان مدعی است کره در فاصرله سرالهای  1114ترا
 4000روسیه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار سلاح سنگین ازجمله موشکهایی که تا باکو برد دارند
را بهصورت بلاعو به ارمنستان تحویل داده است .درواقع ،به دلیل رویرارویی برا دو چرالش عمرده
 1سیاستمدار اهل ارمنستان و چهارمین رئیس جمهور جمهوری قرهباغ ()Bako Sahakyan
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یعنی نفوذ روزافزون آمریکا و جهان اسلام است که روسیه تمرکز فراوانی بر قفقاز جنوبی بهطور عام و
قرهباغ بهطور خا نموده است (زهرانی و فرجی لوحه سرا .)110:1314:اما این کشور نیز میداند که
برای نفوذ بیشتر نیاز دارد تا این بحران هرگز حل نشود.
از طرفی روسیه بدین امر آگاه است که هرگونه تغییر مرزها در قفقاز جنروبی میتوانرد نیروهرای
جداییطلب را در سرزمین خود در جهت دنبال نمودن جردی خواستههایشران تحریرک نمایرد .شراید
بدین خاطر است که روسیه همواره در منازعات منققهای قفقاز جنوبی (مانند قرهباغ ،اوستیای جنروبی
و گرجستان) به شیوهای غیرمستقیم و نه صریح از تداوم وضعیت کنونی (نه جنگ و نه صلح) حمایت
میکند و همواره نوعی توازن را در میان نیروهای رقیب میپذیرد .از سویی دیگر روسریه در قفقراز از
یکجهت نیز نسبت بهشدت یافتن بحران و افزایش منازعات احساس تهدید میکند پرس بره دنبرال
مدیریت آن است.
موضع روسیه در بحران قرهباغ
روسها ارمنیها را وفادارترین قوم به خودشان میدانند .با توجه به اینکه مقامرات آذربایجران در
سالهای اخیر مسیر نزدیکی به غرب و دوری از روسیه را در پیشگرفتهاند و حتی برای عضرویت در
سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) درخواست کردهاند باعث شده است تا روسیه با تجهیز نظامی و حمایت
بیشتر از ارمنستان در مقابل باکو مخالفت خود را بانفوذ غرب و ناتو در قفقاز که منجر به کاهش نفوذ
روسیه در منققه میشود را بهطور غیرمستقیم اعلام کند.
اشغال بخشی از سرزمین جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان ،حمایت روسیه از ارمنیها در جنگ
قرهباغ ،همسایگی با روسیه سبب شده که این کشور برای حفظ تمامیت ارضی و ثبات داخلی بهسوی
کشورهای غربی گرایش یابد و روابط ویژهای را با کشورهای غربی بهویژه ترکری ه و امریکرا برقررار
سازد .جمهوری آذربایجان برای تحقق این هد یعنی ،بازپسگیری قرهباغ از قدرتهای منققهای و
فرا منققهای برای ایجاد پایگاههای نظامی و حضور دائمی در قفقاز دعوت کرده است .توافق نظرامی
و همکاریهای گسترده میان این کشور با ترکیه ،همچنین تمایل این کشور برای واگذاری پایگاه بره
ن اتو و امریکا در جزیره ،آبشوران مشارکت فعال در پیمان گوام در جهت جلروگیری از نفروذ روسریه و
ارمنستان است .روابط خارجی جمهوری آذربایجان بیانگر تلاش رهبری باکو برای بهرهگیری از اهررم
نیروهای خارجی است تا اراضی خود را از اشغال ارامنه آزاد سازد (بیژن و نقاش .)23:1310،مسرئلهای
که برای روسیه به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میشود.
موقعیت ویژه قرهباغ روسیه را ترغیب میکند تا از طریق حمایرت از ارمنسرتان دسرت برترر را در
بحران قرهباغ داشته باشد (ویسی نژاد .)8:1311،حضور واحدهایی از ارتش روسریه در ارمنسرتان نیرز
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این گمان را تقویت کرد که عناصری از این ارتش در نیروهرای ارامنره وارد جنرگ شردهاند .درواقرع،
روسیه سعی دارد با ایجاد توازن تسلیحاتی در قفقاز از گسرترش اختلافراتی کره ممکرن اسرت جنرگ
دیگری را در برداشته باشد ممانعت کند .روسیه اعلام کرده است که قصد دارد تا همکاریهای نظامی
خود با ارمنستان را افزایش دهد .این اقدام مسکو بعد از خروج این کشور از ایسرتگاه راداری قبلره در
آذربایجان با جدیت بیشتری دنبال شد .به طور کلی مسکو دو هد را در نظر دارد :یکی اینکه از این
طریق اقدام به فروش بیشتر تسلیحات خود به ارمنستان مینماید و درآمدی را از ایرن طریرق کسرب
میکند و دوم با مجهز کردن ارمنستان به سلاحهای روسریه نروعی تروازن را در مقابرل براکو ایجراد
می کند تا در صورت جنگ احتمالی ارمنسرتان بازنرده نباشرد .بنرابراین ،حمایرت از ارمنسرتان بردین
معناست که روسیه هر زمان که لازم دید توازن قوا را در منققه برقرار سازد و یا هرر زمران کره ایرن
ثبات به نفع او نبود وزنهی تعادل آن را به هم میزند که این سیاست دوگانه حتی منجر به اعتراضات
علیه او از سوی ارمنستان نیز شد .با ایجاد توازن قوا ،روسیه افزون برداشرتن نقرش اصرلی دربرترری
نظامی ارامنه در مناقشه قرهباغ ،با استقرار نیروهرای نظرامی و تجهیرزات خرود در خراک ارمنسرتان،
تااندازهای خیال ایروان را از احتمال حمله ارتش جمهوری آذربایجان برای بازپسگیری اراضی اشغالی
قرهباغ آسوده میسازد و در صورتی که بحران حل شود این کشور میبایست عقب نشینی کند.
ابهام در رفتارهای روسیه و عدم عمل به توافقها با ارمنستان اعتراضات متعددی نیرز بره دنبرال
داشته است .برای مثال زاروی پستانجیان ،رهبر فراکسیون حزب «ارب» در مجلس ارمنسرتان گفتره
بود که روسیه قصد ندارد به توافقنامه فروش دویست میلیون دلار تسلیحات روسی به ارمنسرتان بره
طور کامل جامه عمل بپوشاند .این نماینده مجلس ارمنستان اشاره کرده که روسیه بهرغم اینکه یکی
از روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپاست ،در نظر نردارد موازنره قروا در منققره را
احیا کند و در واقع ،روسیه به جای عمل به توافق با ارمنستان با فروش چند میلیارد دلاری سلاح بره
جمهوری آذربایجان ،این موازنه را بررهم زده اسرت .هرد روسریه از تقویرت همکراری نظرامی برا
ارمنستان تقویت جای پا و حضور در قفقاز جنوبی است .روسیه با این اقردام خرود اهردافی را در نظرر
دارد از جمله اینکه به آمریکا و ناتو پیام میدهد که قفقاز جزو حوزه نفوذ و منققه موردتوجره مسرکو
است و در صورت حضور قدرتهای دیگر در منققه روسیه بهشدت واکنش نشان خواهد داد.
با نزدیک شدن آذربایجان به غرب اختلافات روسیه و آذربایجان افزایشیافته و اینیکی از عوامل
مهم نزدیکی مسکو به ارمنستان نیز بوده است .خروج روسیه از پایگاه قبله کره نروعی قردرت بررای
مسکو در قفقاز بود و میتوانست از طریق این پایگاه با هر نوع تهدیردی از جانرب کشرورهای دیگرر
مقابله کند سبب شد تا روسیه برای جبران این شکست در مقابل باکو به ایجاد پایگاه دیگری در قفقاز
اقدام کند .به همین دلیل روسیه سعی دارد تا با استقرار پایگاهی جدیرد دیگرری در ارمنسرتان بتوانرد
نفوذ کاهشیافته خود در منققه را جبران کند .در حال حاضر هرچند که مسکو پایگراه  104گیرومری
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ارمنستان را در اختیار دارد و مدت قرارداد این پایگاه را تا سال  4022میلادی تمدید کرده است اما بره
دنبال این است تا با استقرار پایگاه دیگری در این کشور هم نفوذ قبلی خود را در منققه بازیابد و هم
موجب برتری ایروان به باکو شود .با توجه به اینکره آذربایجران برهتنهایی نمیتوانرد پایگراه قبلره را
مدیریت کند احتمال دارد که یک قدرت خارجی ازجمله آمریکا مدیریت آن را بر عهده بگیرد و حضور
آمریکا تهدیداتی را علیه مسکو در بر خواهد داشت و بره همرین منظرور روسریه در تلراش اسرت ترا
همکاری با ارمنسرتان را افرزایش دهرد ترا همچنران برهعنوان قردرت برترر در قفقراز براقی بمانرد
) . (ghatreh, 2016بنابراین هد روسریه اسرتفاده از اختلافرات برین آذربایجران و ارمنسرتان در
تحکیم موقعیت خویش است.
در مورد دیگری وزارت خارجه جمهوری آذربایجان ،سرفر براکو سراآکیان ،رئیسجمهروری خرود
خوانده قرهباغ کوهستانی به روسیه را با قرارداد دوستی و همکاری و امنیت متقابل روسیه و جمهوری
آذربایجان مغایر دانست .در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آمده است« :این اقدام روسیه ،برا
سقح عالی مناسبات میان جمهوری آذربایجان و روسیه انقباق نردارد و برا اصرول و مبرانی حقروقی
مناسبات دوجانبه و بخصو با تعهد دو طر درزمینه حمایت نکردن از حرکتهای جداییطلبانره و
ممنوع کردن فعالیتهای ضد حق حاکمیت و اسرتقلال و تمامیرت ارضری دو کشرور کره در قررارداد
دوسرتی و همکراری و امنیرت متقابرل «روسریه و جمهروری آذربایجران منعکسشرده اسرت ،تضرراد
دارد .(qafqaz.ir, 2018)».این ابهامات در رفتار نشانهی این است که تلراش جردی بررای حرل
بحران از سوی روسیه وجود ندارد.
آینده بحران قرهباغ
حفظ وضعیت نه صلح و نه جنگ توسط قدرتهای بزرگ باعث شده است کره امرروزه برقرراری
صلح بهطر های درگیر بستگی نداشته باشد بلکه به نبرد میان دو میانجی بستگی پیدا کند ضعفها
و بی اعتمادی طرفین درگیر یعنی ارمنستان و آذربایجان مزید علت نیز شده اسرت ترا بردان جرا کره
وسکانیان ،اسقف ارمنی کلیسای رسالتی پاپ ،اظهار بدارد که دخالتهرای بینالمللری لرازم اسرت ترا
تضمین امنیت در نارگورنوقره باغ بره وجرود آیرد زیررا ،ارمنسرتان و آذربایجران هیچیرک نمیتواننرد
ضمانتهای کافی ارائه دهد لذا تنها کشورهای بزرگ یا سازمانهای بینالمللی توانایی چنرین کراری
رادارند .از سوی دیگر به نظر میآید اقدامات عملی اینگونه پیشنهادات نیز نشان داده است که بحران
در وضعیت جدیدی قرار است که پایان آن به زمان نامشخصی ارجاع داده شرده اسرت .از همرین رو،
عدهای معتقدند که سوای تمام تلاشها تا زمانی که خود کشرورهای درگیرر تصرمیم جردی بره حرل
اختلا نگیرند مسئله لاینحل باقی خواهد ماند .حتی سازمان امنیت همکاری و قدرتهای درگیر نیرز
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به نحوی بر ملاقات بیشتر روسای جمهوری دو کشور و توافق مشترک تمرکز بیشتری دارند.
لاینحل ماندن بحران قرهباغ و درعینحال حفظ وضعیت نه صلح و نه جنگ به نفع هر دو کشرور
آمریکا و روسیه است .حفظ وضعیت قرهباغ در شرایط کنونی بیشتر به منزله تهدیدات امنیتی جدیدی
است که کشورهای دیگری به غیر از آذربایجان و ارمنستان را شامل میشود .از همین رو ،با حضرورو
نفوذ بیشتر قدرتها ی بزرگ به بهانه حل بحران نه تنها بحران پایدار خواهد ماند بلکه سربب خواهرد
شد تا به عنوان منبع کسب سود تلقی شوند .حتی بازیگران دیگری چون اسراییل که نقش لابی را در
این مناقشه دارند نیز از حل نشدن بحران سود زیادی عایدشان شده است .آذربایجران فقرط در سرال
 1/4 ،4014میلیارد دلار اسلحه از اسراییل خریده است .نقش اسراییل در ،خریدهای نظامی جمهروری
آذربایجان بسیار مهم بروده اسرت( .جروادی ارجمنرد و دیگرران .)70 1313 ،ایرن حجرم درآمرد
اقتصادی تجارت اسلحه برای فروشندگان ،انگیزههای لازم برای حل بحران را از بین برده است.
دلایل موفق نبودن حل مناقشه قرهباغ
 .1پیچیدگی مناقشه قرهباغ نمیتواند با ساختارهای حقوقی بینالمللی راهحلی بیابرد چراکره ،مناقشره
بیشتر جنبه سیاسی ،امنیتی پیداکرده است تا بعد حقوقی (میرمحمردی .)112:1380،برا تغییرر ترکیرب
جمعیتی در طول تاریخ هرگونه مراجعه به همهپرسی نیز با نتایج قابرل پیشبینری موردپرذیرش قررار
نخواهد گرفت.
 .4درحالی که دو طرر مناقشره از سروی کشرورهای قدرتمنرد در حرال تقویرت نظرامی و مسرابقه
تسلیحاتی هستند هیچیک از طرفین اراده جدی برای حل واقعی بحران را نخواهد داشت .به هم زدن
توازن قوا برای ایجاد رقابت خرید تسلیحاتی از سوی دو کشور آمریکا و روسیه در جهت کسب منرافع
و بهرهبرداری از شرایط است و بنابراین ،حل بحران قرهباغ میتواند این عواید را از آنها دریرغ کنرد.
لازم است که طر های مناقشه جدیت لازم برای حل بحران را داشته باشند که این امر به دلیل بلوکه
بندی شدن طر های درگیر دور از دسترس به نظر میرسد.
 .3وجود منافع متضاد قدرتهای بزرگ در منققه ،از دلیلهای ناکامی سازمان امنیت در حرل بحرران
قرهباغ نیز است .منققه قفقاز جنوبی که یکی از حوزههای نفوذ سنتی و جبهه مقردم روسریه در برابرر
آمریکا است ،سبب شده است تا این دو کشور با منافع متفاوت در آن درگیر شوند و بحران ژئوپلیتیکی
در منققه را سازمانهای بینالمللی نیز نتوانند به شکل مؤثری حرل کننرد .رقابرت خرارجی بره نبرود
پیشرفت درروند صلح کمک کرده است به ویژه اینکره ،آمریکرا و روسریه کره هرر دو از سرال 1117
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بهعنوان رؤسای همردیف گرروه مینسرک 1در کنرار یکردیگر بررای حرل ایرن بحرران قرارگرفتهانرد
(معینآبادی بیدگلی و صدری علی بابرالو .)18:1313 ،بنرابراین ،وجرود رقابتهرا از مهمتررین دلایرل
ناکارآمدی سازمانها بوده که به تدوام بحران قره باغ منجر شده است.
نتیجهگیری
از آنجائی که غرب و آذربایجان روابط بهتری دارند و ممکرن اسرت در شرروع جنرگ قرهبراغ از
آذربایجان حمایت کنند مسکو نیز در تلاش خواهد بود تا با گسترش همکاریها برا ارمنسرتان از ایرن
کشور در مقابل باکو و همپیمانان خارجیاش توازن را بر قرار و با دفراع از ارمنسرتان برهنوعی اعراده
حیثیت کند .بحران قرهباغ که یکی از مسائل مهم قفقاز و روسیه پس از فروپاشی شوروی بوده اسرت
و تاکنون راهکار مناسبی برای رسیدن به نتیجه لازم انجامنشده است ماهیرت بینالمللری پیردا کررده
است و به عنوان کارت بازی قدرتهای روسیه و آمریکا برای کسب منافع متعدد اقتصادی ،نظرامی و
 ...مبدل شده است .روسیه در چهارچوب سیاست قدیمی و سنتی خود تلاش دارد که قفقراز جنروبی را
زیر نظر خود داشته باشد و برای این منظور دامنه نفوذ خود را در ارمنستان گسترش داده و میکوشرد
که آذربایجان را نیز به طرق ممکن تحت سیقره و فرمانبرداری خود قرار دهد .برا توجره بره اینکره
آذربایجان روابط نزدیکی با غرب دارد و برای کسب امنیت حتی درصدد عضرویت در نراتو اسرت بره
نزدیکی با آمریکا روی آورده است .بنابراین ،نفوذ روسیه تا حدودی در این کشورها کاهشیافته است.
مسکو در تلاش است تا به توسعه نفوذ خود در این کشور مبادرت ورزد و از ایرن رو بحرران قرره براغ
فرصتی برای این کشور همچون آمریکا فراهم آورده است تا از دشمنی ایروان با براکو بهرره بررداری
کند .دراین راستا آمریکا و روسیه سعی دارند با ایجاد موازنه بین آذربایجان و ارمنسرتان هرم مرانع از
جنگ بزرگ شوند و هم اینکه از طریق تقویت همکاریها بحران را مدیریت کننرد .در حرال حاضرر،
وضعیت نه جنگ و نه صلح در قره باغ سبب شده است کره ایرن بحرران بره یکری از طولرانیتررین
بحرانهای حال حاضر تبدیل شود که تا مدت نامشخص در آینده نیز لاینحل باقی بماند.

 1در پی نشست فوریه  1114وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک (پایتخت روسیه سفید یا بلراروس)،
گروه معرو به گروه مینسک تأسیس شد .این گروه دارای یازده عضو (آمریکا ،روسیه ،فرانسه ،ایتالیا ،سوئد ،روسیه سفید ،جمهوری
چک ،ترکیه ،آذربایجان و ارمنستان) است.
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