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 گزارش کامل

ایروان -باکو-پیامدهای توافق جدید مسکو"کارشناسی -نشست علمی

از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی  "باغ برای ایرانپیرامون قره

ای )کارگروه دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه

به صورت وبینار برگزار شد. در  1399آذر 4اوراسیای مرکزی(، در تاریخ 

استاد مدعو دانشگاه تهران و  دیاناین نشست دکتر بهرام امیراحم

محمدرضا دماوندی رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان، به طرح سید

 .نقطه نظرهای خود پرداختند. مدیر نشست نیز دکتر الهه کوالیی بود

کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای -در نود و دومین نشست علمی

دیان و آقای دماوندی برای مرکزی، دکتر الهه کوالیی ابتدا از دکتر امیراحم

باغ ای در مورد منازعه قرهحضور در نشست تشکر کردند. سپس با مقدمه

و پیامدهای توافق جدید بین سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان برای ایران، از دکتر امیراحمدیان خواستند که به طرح مباحث 

 خود بپردازند.

 

های درگیری»باغ پرداختند: شینه منازعه قرهدکتر امیراحمدیان ابتدا به پی

ی در باغ در آستانه فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. در دوره شوروقره

، در ارتباط با ترکیب های متحدتقسیمات کشوری هر یک از جمهوری
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های آن، عالوه بر واحد اصلی که قلمرو  منطقه، ناحیه، یا تعداد و قومیت

زبانی که -به نواحی قومی هاون جمهوریاستان خودمختار بود، در در

شد. این جمعیت اصلی در اقلیت بودند، خودمختاری اعطا می نسبت به

ها، در اتباطی با بزرگی و خودمختار در درون جمهوریهای واحد

سیاسی جمهوری خود مختار یا استان خود –کوچکی به سطح اداری 

ص با سطحی از مختار ارتقا داده شده و در آن تشکیالت اداری خا

شد. بخش کوچکی از قلمرو جمهوری آذربایجان می تاری تعریفخخودم

آذربایجان به جمهوری بخشهایی از قلمرو در غرب که با تخصیص 

مرز شدن با مرزهای )برای هم شده بود پیوستهارمنستان  جنوب جمهوری

به نام جمهوری خودمختار و  جداالمللی )ایران( از خاک اصلی بین

شد. در این میان به  دادهبه آن « جمهوری خودمختار»ن، سطح نخجوا

که  )کوهستانی(باغ  قره  در منطقه آذربایجان جمهوری بخشی از خاک

جمهوری در داخل خاک « استان خودمختار»نشین بود، سطح ارمنی

 شد.  داده آذربایجان

ره های سیاسی انجام شده بود که در دوبا دیدگاه هابرخی از این تقسیم

شوروی به عنوان آتش زیر خاکستر باقی ماند و دولت شوروی این 

کرد. قره باغ یکی از این نقاط می بحرانها را با قدرت تمام مدیریت

بحرانی بود که مورد ادعای ارمنستان بود و جمهوری آذربایجان با این 

استقالل بیشتر  در آستانه فروپاشی، ارامنه خواستارکرد. می ادعا مخالفت

پیوستن به قره باغ به جمهوری  استقالل و ،دند و مجلس محلیش

قره باغ به ارمنستان  کرد. پارلمان ارمنستان نیز پیوستن ارمنستان را اعالم

قانون اساسی  ی آذربایجان با در نظر گرفتنرا تصویب کرد. اما جمهور

وروی، سطح صالحیت مجلس جمهوری و قانون اساسی اتحاد شاین 

ر را مورد خطاب قرار داده و اعالمیه استقالل را لغو کرد مختااستان خود

 و این مسأله را به کمیته مرکزی حزب کمونیست سپرد. کمیته مرکزی
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قره باغ به  مختارشدن استان خودحزب نیز اعالمیه استقالل و پیوسته

باغ رسمیت نیافت و در به این ترتیب استقالل قره ارمنستان را رد کرد.

باقی  باغ بخشی از خاک آذربایجان قره ،ت شورویطول دوره حکوم

 «. شد لیتبدماند. این مسأله به گره کور 

المللی آسیای مرکزی و قفقاز در در اولین کنفرانس بین»ایشان گفتند: 

باره قره باغ سخنرانی در آن در که 1373ت امور خارجه در سال وزار

بایجان مطالبی را ارائه آذرجمهوری باره تعلق قانونی قره باغ به ، درداشتم

شت کت دارجه وقت ارمنستان که در همایش شردادم. حتی وزیر خا

کنندگان از در حالی که شرکت نسبت به این موضوع اعتراض کرد

 یجان از آن استقبال کردند. در جریان این همایش باجمهوری آذربا

ان اهمیت قره باغ و امک مورد شتی به معاون وزیر امور خارجه دریاددا

قره باغ به گره کور ژئوپلیتیکی در شمال  وم بحران و تبدیل شدنتدا

اندیشی و انجام تدابیر الزم و لزوم چارهبر غرب ایران هشدار داده و 

هوشیاری بیشتر تاکید کردم. در این یادداشت به ایشان گفتم باید در این 

تبدیل باغ صورت مساله قرهمورد قاطعانه برخورد کنیم چون در غیر این

 شود. می« گره ژئوپلیتیکی»به 

آذربایجان  جمهوری بحران ادامه یافت و با پیشروی ارامنه و اشغال خاک

این جمهوری در پیرامون بخش زیادی از خاک  ،از سوی ارتش ارمنستان

باغ، به اشغال  مختار قره باغ کوهستانی، عالوه بر منطقه قرهاستان خود

، از سوی گروه مینسک 1994ه آمد. در ماه مارتش ارمنستان در

با ریاست هیاتی از  "پاوس)بعدها سازمان( امنیت و همکاری در ارنکنفرا"

 1997بس برقرار شد. از سال رانسه و روسیه آتشآمریکا، فکشورهای 

 . یک و بدون نتیجه انجام نگرفته استدیپلمات هایاقدامجز ه، بتاکنون
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از مجاری دیپلماتیک  آذربایجان حل مساله جمهوری سیاست خارجی

ف)رئیس جمهور ااف فرزندش الهام علیحیدر علیبود. پس از مرگ 

سیاست پدر را  به طور رسمیف االهام علی جای پدر نشست.هکنونی( ب

باغ باید از مجاری دنبال کرد و بر این باور ایستاده بود که منازعه قره

ل شود. متحد ح مللدیپلماتیک و چارچوب پذیرفته شده سازمان 

)که پروژه بزرگ نفت باکو را شروع 1995ان از سال جمهوری آذربایج

باغ را مدتی رها کرد. خارجی را آغاز و مسأله قره ( جذب سرمایهکرد

بس و نرسیدن سال از اعالم آتش 26پس از گذشت جمهوری آذربایجان 

توانند به هر نوع راه حل منطقی، متوجه شد که از راه دیپلماتیک نمی

اری کنند. در این دوره جمهوری آذربایجان ارتش ملی خود را سر و ک

 انجاممتعددی در تشکیالت ارتش خود های یارگذسامان داده و سرمایه

تربیت نیروی انسانی ورزیده، تامین تجهیزات و ازجمله  ،داده بود

با کمک گرفتن از ترکیه و واردات این کشور مد. ارتشی کارآ تسلیحاتِ

اخت و اجرای پهباد از اسرائیل و ترکیه و تقویت نیروی تکنولوژی س

گیری ای برای بازپسله گستردهتوانست دست به حمخود هوایی 

 سرزمینهای اشغالی در قره باغ و شهرستانهای پیرامون اقدام کند. 

باغ پیشروی کرد و به شهر هنگامی که جمهوری آذربایجان در خاک قره

باغ کوهستانی رسید، روسیه وارد ه قرهدر داخل منطقاستراتژیک شوشا 

عمل شد تا از وخامت اوضاع بکاهد. موافقتنامه صلح سه جانبه بین 

بر اساس این  سیه به امضای سران سه کشور رسید.طرفین درگیری و رو

ای نخست وزیر ای، آتش بس برقرار شد. بنا به ادعماده 9قرارداد 

امی از کشته شدن در جنگ هزار نیروی نظ 25وی برای نجات  ،ارمنستان

 برای برقرای صلحهر چند سازش داده است. اقدام روسیه  نتن به ای

طوری که در میزگرد هب شودتلقی مییکجانبه  ی، ولی اقدامبودساز کار

جمهوری آذربایجان گفتند که های وزارت خارجه هفته گذشته، مقام
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طور قانونی، با ههم بصلح باید در شورای امنیت سازمان ملل و آن پیمان

بنابراین روسیه  .شود نسک )به عنوان ناظر آتش بس( امضاگروه می

 صالحیت اعالم و نظارت بر آتش بس را ندارد. 

کنند. اگرچه میمتهم به جانبداری از ارامنه  ها ایران راخیلی»ان گفتند: ایش

 ایران در رود ارس پل دوستی بنا کرد و امکان ارتباط ارمنستان با جهان

های ایران خارج را فراهم کرد و ملت ارامنه هم خود را مدیون اقدام

 ایران دانند و از مقام رهبری هم تشکر کردند، اما جمهوری اسالمیمی

اعالم کرد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان هردو همسایه ما هستند و 

در برابر ادعا و اعتراض دو کشور هستیم. خوب با ما خواستار رابطه 

ارتباطی  راهروها، ایران این پل برای دشمن آذری بنای بهآذری  هایاممق

در اختیار  رادر داخل خاک خود از نخجوان به جمهوری آذربایجان 

 این اقدام ایرانجمهوری آذربایجان گذاشت. جمهوری آذربایجان از 

شناسد. این نشان از آورد و اقدام ایران را قدر نمیسخنی به میان نمی

 های اجتماعی صحبت ازعات و رسانهیت ایران است. در مطبوحسن ن

توجه  این افراد !استاین است که ایران نوار مرزی خود را از دست داده

ندارند که ایران در شمال غربی از نقطه تالقی مرز نخجوان با ترکیه 

دامه تا بیلهکیلومتر با ارمنستان و در ا 40کیلومتر با نخجوان،  160حدود 

مرز مشترک دارد.  های تالش تا دریای خزرو از آنجا در امتداد کوه سوار

ده است؟ این یک سخن ار مرزی خود را از دست داچگونه ایران نو

 کارشناسی است. نادرست و غیر

تخصیص داالن الچین برای برقراری ارتباط ارامنه ساکن در قره در برابر

 کیلومتر در خاک 5ن، دالنی به طول باغ کوهستانی با خاک ارمنستا

  جمهوری آذربایجان برای ارتباط با ارمنستان تخصیص داده شده است.

باغ، ارمنستان در جنوب قلمرو خود به نخجوان یک توافق قره 9در ماده 

دهد تا با جهوری آذربایجان ارتباط برقرار کند. در برخی داالن می
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با این ابتکار از دست اش را مرزیعنوان شده که ایران امنیت ها رسانه

کنترل مقررات گمرکی  باطور نیست بلکه داالن حمل و نقل این است.داده

بین -. ورود و خروج از قلمرو ارمنستان استبازرسی دارای و  شودمی

ره گمرک اتوسط مرزبانی ارمنستان و اد -ارمنستان آذربایجان وجمهوری 

این نگرانی که ممکن است  شود.می و نیروی پاسدار صلح روسی کنترل

ن رکزی از این داالبرای کمک نظامی و برقراری ارتباط با آسیای م ترکیه

بیش نیست و این ، توهمی استفاده کند های ترانزیتی ایرانو حذف راه

 «. تواند برای ترکیه فراهم باشدامکان نمی

ان اقدامی که ایر ادعااین » ایشان در مورد سیاست ترکیه و ایران گفتند:

ساختن  به عالوه درست نیست. ،استو ترکیه وارد عمل شده  نکرده

تر راههای ارتباطی ایران آسان، فنی و اقتصادی داالن از ترکیه امکان ندارد.

آذربایجان و ارمنستان مرز مشترک  چون کشور ما با جمهوری ،هستند

ی ایران، های پیش آمده برادکتر امیراحمدیان در مورد فرصت«. دارد

یی حفاظت از مرزهای ای است و تواناایران یک قدرت منطقه»گفتند: 

ویژه کشورهای محصور در خشکی به ما نیاز دارند. همنطقه ب خود را دارد.

کند. هرگونه تحلیل در ای وارد نمیاین توافق جدید به منافع ایران لطمه

است،  ح برقرار شدهها باشد. اکنون که صلاین زمینه باید منطبق با واقعیت

همچنان با  هاباغ حل نشده است. روسم کرده که وضع قرهپوتین اعال

دهند. در مورد نمی این کشورترکیه مشکل دارند و اجازه اقدام مستقل به 

توان گفت با توجه به مسافت کم ایران با های فراروی ایران میفرصت

سازی، اتاق تماندر راه و ساخ ایران جمهوری آذربایجان و توانایی

توانند به کمک جمهوری بازرگانی فعال در تبریز و ارومیه و اردبیل می

های تر از شرکتهای خصوصی راحتزیرا شرکت .آذربایجان بیایند

به در توسعه و بازسازی کنند. ایران عالقمند است میدولتی فعالیت 

مناطق زدائی از جمهوری آذربایجان کمک کند. در زمینه عملیات مین



 
 

7 

المللی است های ارزشمند بیناد شده، ارتش ایران دارای تجربهاشغالی آز

بدون  . ذربایجان مورد استفاده قرار گیردآجمهوری  تواند از سویمی که

صدها هزار مین کارگذاشته شده از سوی ارمنستان در مناطق  حل برایراه

شدگان از بازگشت رانده ،اشغالی آذربایجان، امکان عادی شدن شرایط

فراهم نخواهد خانه و کاشانه و آغاز فعالیت اقتصادی و زندگی عادی 

 «.بود

به رییس محترم انجمن دوستی ایران و ارمنستان در ادامه آقای دماوندی 

در مورد این جنگ دو موضوع مطرح »سخنرانی پرداختند. ایشان گفتند: 

مدهای توافق باغ برای ایران و دوم پیااست: نخست پیامدهای جنگ قره

برای ایران. در مورد پیامد جنگ، بحث حضور نیروهای تکفیری در شمال 

رزهای غربی ایران مطرح است که با این اقدام، از حضور تروریسم در م

رزمایش نظامی ترکیه و اسرائیل و تثبیت  زدایی کردند.ایران حساسیت

ی جشن موقعیت اسرائیل در جمهوری آذربایجان نیز مطرح است. برگزار

تثبیت موقعیت  نشانهپیروزی در باکو و برافراشته شدن پرچم اسرائیل، 

 . «استاسرائیل در جمهوری آذربایجان 

را بند نهم توافق  مورد پیامدهای توافق برای ایران، درآقای دماوندی 

در این مورد دو » دانستند و گفتند:مربوط به ایران و موثر بر منافع ایران 

را باید در نظر گرفت. در مورد جنبه منفی باید گفت  جنبه مثبت و منفی

که آیا این داالن فقط یک جاده ساده ترانزیتی است؟ پنج کیلومتر حریم 

، 2010نیست. سال  این داالن تنها یک جاده سادهاین داالن است، بنابراین 

خط لوله  آذربایجان و ترکیه در مورد ساختن گفتگوهایی بین جمهوری

میلیارد مترمکعب صورت گرفت که تا بهمن ماه سال  2 گاز با ظرفیت

. این خط لوله قرار است تا یک سال دیگر در ه بودگذشته مسکوت ماند

این  ری برسد. پس چه ضرورتی برای ساختنبردا، به بهره2022سال 

این خط  ری آذربایجان وجود دارد؟ با ساختنداالن از نخجوان به جمهو
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در نتیجه انتقال گاز  داشت.ایران نیاز نخواهد ه گاز ترکیه هرگز ب ،لوله

ایران به اروپا هم صورت نخواهدگرفت. اگر این خط لوله از ارمنستان 

رسد و تقاضا برای گاز ایران کاسته عبور کند، سهمی به ارمنستان می

خواهد شد. بنابراین، ایران در عمل صادرکننده گاز نخواهد بود. اتفاق 

اردوغان است. این داالن آرزوی ترکیه را  "رقبه سوی ش"دیگر، شعار 

برای حمل و نقل از ترکیه به جمهوری  به این معنا که .محقق خواهدکرد

 . «آذربایجان نیازی به ایران نخواهد بود

دهد از پیش برای چنین ترتیب رویدادها و شواهد نشان می»ایشان گفتند: 

ق محل در این تواف ریزی شده بود. همچنین جایگاه ایرانروزی برنامه

است و جایگاهش را در منطقه قفقاز  ابهام است. حضور روسیه مشخص

ایشان در مورد پیامدهای این «. اما جایگاه ایران چیست؟ ،کندمحکم می

اگر این »توافق ابراز نگرانی کردند و در مورد جنبه مثبت توافق گفتند: 

ها را ند، چرا داالنتواند به شرایط صلح کمک کداالن کاربردی است و می

 «. توسعه ندهیم؟

های مهمی را مطرح هر دو سخنران نکته»در ادامه دکتر کوالیی گفتند: 

خوب است اما کردند. جنبه مثبتی که آقای دماوندی مطرح کردند بسیار 

 ویژه بعد از تبدیل شدن ترکیه به مرکز انرژی وساله ما به 30تجربه 

بند یک راه چین، برای کوتاه کردن نقل و از طرفی طرح یک کمروحمل

است. هنر ایران باید عملی دست جمهوری اسالمی از منافع برحقش بوده 

توانم جنبه مثبت را من نمی باشد.های موجود اده از ظرفیتکردن و استف

 «. ها بپذیرمها و تجربهباتوجه به واقعیت

 ح کردند.های خود را طرنظرها و پرسشدر پایان نشست حاضران نقطه

*** 
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ه این پرسش که واکنش روسیه در برابر احتمال آقای دماوندی در پاسخ ب

گاز اروپا از راه »خط لوله گاز از باکو به نخجوان چیست؟ گفتند:  ساختن

شود. خط لوله تاناپ، تاپ و... انرژی را به جمهوری آذربایجان تأمین می

 رخداده نخجوان خط لوله گاز از باکو ب ساختنرساند پس اروپا می

حجم  ،باشد. خط لوله جدیدجدیدی نیست که برای روسیه تازگی داشته

 «. دهدانتقال گاز به اروپا را افزایش و قیمت را کاهش می

برد و نیاز خط لوله زمان زیادی خواهد  ساختن»دکتر امیراحمدیان گفتند: 

ترکمنستان  مکعب گازمتر میلیارد  10گذاری زیادی دارد. ایران به سرمایه

بر است و نیاز به داالن هم زمان کند. ساختنبه ارمنستان منتقل می را

است و به توافق اعتراض کرده 9گذاری دارد. پاشینیان به ماده سرمایه

توافق را حذف کنیم. در مورد داالن، منظور  9خواهیم بند پوتین گفته می

عبور آزادنه نشود.  از عبور و مرور آزادانه یعنی دولت صاحب پرچم مانع

نظرم ما باید به گیرد،ها بازرسی صورت میداالندر ورود و خروج از 

عبور و مرور به کشور دیگر  تعمق کنیم. داالن به معنی اعطای حاکمیت

اما نکته  .عبور و مرور طبق مقررات کشور صاحب پرچم است نیست و

نیروی  2000 روسیه در منطقه نقش اصلی را دارد واساسی این  است که 

است. در واقع هدف روسیه، جلوگیری نظامی را دوباره وارد منطقه کرده

در پایان این نشست، دکتر کوالیی «. از پیشروی جمهوری آذربایجان است

دماوندی  سیدمحمدرضا امیراحمدیان و آقایبهرام از حضور دکتر 

 سپاسگزاری کردند. 

 

پایان
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