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ست. فته اگرت درتعلق داشسابق ای که به اتحاد شوروی در منطقهبار دیگر یک جنگ 

، اغبناگورنوقره نشینارمنیمحصور ی مدتی که بر سر منطقهی درازاختلاف و مشاجره

مجدداً قفقاز وجود داشت اکنون  یمنطقه در ،ارمنستان و آذربایجان هایمیان جمهوری

 داریمیان از طرفین مختلف جانببه برخورد کشیده شده و روسیه و ترکیه در این 

 دهد. تمام روح این جنگ بوی نفت میکنند. می

یا خان کندی؟[ ] رتدر عرض چند روز گذشته ناگورنو قره باغ و مرکز آن استپاناکَ

ین های سنگی وسیع از سلاحآذربایجان و ارمنستان با استفادههایی از خود نیز بخشو 

و سرنگونی  هاجا منجر به انهدام تانکدچار مناقشات سختی شدند. این جنگ تا این

ها تعداد آنکه اکنون  خود، هواپیمای متعددی شده و هر طرف به کشته شدن سربازان

 د. انغیرنظامی و کودکان نیز کشته شده اند. افرادده، اشاره کررسدبه صدها نفر می

یز ندر ارمنستان  و باغ و مناطق متعددی از آذربایجان وضعیت نظامیناگورنوقرهدر 

پ توهای ومی و حکومت نظامی اعلام شده است. ایران شاکی است که گلولهبسیج عم

از هواپیماهایش توسط کند که یکی به خاک ایران اصابت کرده، اما ارمنستان ادعا می

  است. های ترکیه سرنگون گشتهندهجنگ
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 ی نظامی ی مناقشهریشه :امپریالیسم

ی های ترک ناشو آذربایجانی هااند که مناقشه میان ارمنیبسیاری از گزارشگران گفته

ست از موزاییکی ای قفقبدون شک این حقیقت دارد که منطقهاز نفرتی ریشه دار است. 

 ،تمناقشااز ی بسیاری زمان سقوط شوروی این منطقه صحنه مختلف. از اقوام از ادیان و

، جنگ روسیه و گرجستان، جنگ داخلی در شتناک چچناز جمله دو جنگ وح

قره باغ بوده است که به  ۴۹۹۴ - ۴۹۹۱ یو جنگ چهارساله ٠٢٢۸ گرجستان در

انده مباقی  شدهناهمچنان حلو مسأله شد قیمت جان حداقل بیست هزار نفر تمام 

 است. 

ی کاشته شده که مربوط است به دوره تخم بسیاری از این مناقشات در تاریخی

ی هاشدید بین قدرت هایمرکز درگیری منطقهاین قبل از انقلاب روسیه، زمانی که 

میقی های عبود. این دوره زخم ]عثمانی[ امپریالیست، شامل انگلستان، روسیه و ترکیه

مانی[ ]عثیم ترکیه ویژه قتل عام ارامنه توسط رژهگذاشته است، بدر این ناحیه به جای 

ن ای م کشته به جای گذاشت و تنها این اواخر بود کهکه یک میلیون و نی ۴۹۴۱ در

خواهند روابطشان را با ترکیه خراب هایی مثل آمریکا، که نمینسل کشی توسط حکومت

 به رسمیت شناخته شد.  ،کنند

ی بهتر به همراه داشت. ب روسیه امیدی برای آیندهانقلای قبل، ی دوم سدهدر دهه

باغ تصمیم گرفتند که بخشی از ارمنستان ارمنی ناگورنوقره در ابتدا جمعیت عمدتاً 

ی در نظام بوروکراتیک استالین ا واقع شد، اما این طرحهقت بلشویککه مورد موافباشند 

هم سان کند بهمنطقه را آ یجویی قرار دهد و ادارهدلخواست ترکیه را مورد که می

ر باغ نظیر بسیاری از دیگنارگونوقره آمد.ذربایجان درباغ به کنترل آخورد و ناگورنوقره

ی که شامل اشتراک، ی استالینی رنج کشیدهای جنایتکارانهمناطق قفقاز، از سیاست

 رترکیه د برای راضی کردن تانبیرون کردن کردها از ارمنس اجباری و اخراج و کردن

از ترس این که تبدیل  ۴۹۱۱ بود. بیش از صدهزار آذربایجانی بعد از سال ۴۹۱٢ یدهه

نطقه بعد از خراج شدند. ولی، در مجموع، این مگردند از ایروان ا« ستون پنجم»به 

  توسعه پیدا کرد. ،شدهریزیگیری از اقتصاد برنامهی بهرهواسطههب ،پایان جنگ

 



 های جنگ کنونی آذربایجان و ارمنستانریشه 4 

 برخوردهای قومی تشدیدو ی گورباچف یکاروستپر
 .رات در پایتحت ارمنستان درگرفتتظاه ،دکه فروپاشی شوروی آغاز ش ۴۹۸٢ یدر دهه

 دمواد شیمایی و وجو نشت و انتشار بر علیه محیطی،زیستاین تظاهرات به مسائل 

 صورت ،ه گرفته بوددها را نادیکه گورباچف آن ،خیزنیروگاه اتمی در منطقه ی زلزله

این عمل باعث تحریک، بروز  ،کرداقدام  ارتشگسیل به گرفت. اما وقتی که وی 

به  باغای شد و تبدیل به درخواست بازگشت ناگورنوقرهاعتراضات و اعتصابات توده

ومیتی ی قمسأله: »از دانشجویان همزمان با بروز حوادث گفته بود. یکی ارمنستان گشت

 «ایم.هآن است: ما علیه سرکوب تظاهرات کردبرای ی اهانهکه بدلیل اعتصابات نیست، بل

حزب »های کمونیست محلی، بخشی از رهبری با گسترش جنبش به استپاناکرت، قدرت

که منجر به  قتل عام زدبه علیه ارامنه دست [ Azerbaijan Party] «آذربایجان

منجر به جنگ بین دو کشور نوساخته  ،سسپ ،وها نفر برخورد قومیتی ظالمانه و قتل ده

ج ف آن اخراباغ و اطرای ناگورنوقرهمیلیون آذربایجانی از خود منطقه شد. بیش از نیم

برای باره ، دو٠٢۴۱ مناقشه حل نگشت و در، ۴۹۹۱رغم آتش بس در سال شدند. علی

  شروع شد و منجر به تلفاتی گشت.مدت کوتاهی، 

ای هرانی بحکه نتیجهجدید اتفاقی نیست؛ بلنظامی  یهابنابراین، شروع درگیری

ها در رشد ی دنیا را در بر گرفته است. ریشهجهانی است که در حال حاضر همه

 در سطح جهانی وهای اقتصادی های امپریالیستی، افزایش بحرانمناقشات بین قدرت

ه ای کبه شیوه -یهای تاریخعدالتیگان بورژوازی در حل و فصل بیعدم توانایی زبده

 نهفته است.  -مورد قبول طرفین باشد

 

 ی قفقاز بحران ویروس کرونا در منطقه
دهزار د، دارای یکصشوبالغ بر سیزده میلیون می عاًوجممذکور با جمعیتی که مدو کشور 

. روشن است که این مسأله اندکروناویروس بیماری شده از افراد مبتلا به ثبتمورد 

 دو حکومت.هرفشاری است بر دوش 

تا  تولید ناخالص ملی رغم تعطیلی معتقد است کهعلی ،رکزی در ارمنستانبانک م

ی ساخت و ساز تشویقی اعلام کرده، این که حکومت صدها برنامه با وجودپایان امسال، 
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داند که وضعیت اقتصادی تا سال میقوط خواهد کرد. این بانک بعید صد سدر شش

 بهبود یابد.  ٠٢٠۱

دو د، دانرا یک پراگماتیست میکه خود  ،وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیاننخست

ب وی در انتخابات قبلی با سال پیش با یک انقلاب مخملی به قدرت رسیده است. حز

وی از زمان به قدرت  کرد. اما ای به طرفداری از اروپاییان در انتخابات مشارکتبرنامه

های نظامی مخالفتی با وجود پایگاه رسیدن، مسیر روسیه را دنبال کرده است. وی

 اها مرز ترکیه و ارمنستان رروسیه در ارمنستان ندارد و معتقد است که این پایگاه

  کنند.محافظت می

ت. سعلنًا یک دولت استبدادی ا برعکس، آذربایجان یک کشور سرشار از نفت، اما

زش قبلی آن سوم ارهمراه با سقوط قیمت نفت در جهان، بهای نفت آذربایجان به یک

 رشدرود که امسال یماری( سقوط کرده است. انتظار میگیری بدر دوران پاندمی )همه

 هساست که حکومت حقیقت رغم این و این علی کندچهار درصد سقوط ناخالص ملی 

محرک خرج کرده است. سقوط  ی کمکی  بستهی را به عنوان در آمد ناخالص ملاز درصد 

  .٠٢۴۱ درآمدی بود برای مناقشه با ارمنستان درپیش نیز مشابهی در قیمت نفت

دگی را بهبود اف درنظر داشت که استانداردهای زنتا همین اواخر حکومت علی

رود، ارمنستان نیاز میکشور در برابر کرد که تا زمانی که به دفاع از بخشد. اما اعلام می

 و وحشت وضعیت ترسجو و اف قدرت خود را با ایجاد منابع اضافی موجود نیست. علی

  در مورد امکان بروز جنگ جدید حفظ کرده است.

 

  ژوییهجنگ 
 ژوییههای بین دو حکومت در ماه ها در مرز بین دو کشور، تنشهمزمان با آغاز درگیری

 داوج و گسترش پیدا کرد. استفاده از سلاح سنگین و پهپاد باعث مرگ بیست نفر ش

که یک  -قول پی جی آی  بر اساسگرفت. بر میکه افسران ارشد طرفین را هم در

ی اول روی منحرف در درجه»هر دو طرف در این درگیری  -شرکت مشاور امنیتی است 

 ی بحران مدیریت ویروس کروناینهکردن حواس مردم محلی که منتقد دولت در زم

شد این گونه بحث می «بودند متمرکز شده بودند تا تحریک و تشدید اقدامات نظامی.
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اد، جنگی افتناگورنو قره باغ اتفاق می ی سیصد کیلومتریکه جنگ مذکور که در فاصله

محدود خواهد بود زیرا که هر دو طرف از تأثیر جنگ بر روی منابع انرژی وحشت 

ی ی بسیار کمی از لولهدر آن هنگام درگیر جنگ بود فاصله هداشتند. این منطقه ک

اصلی انتقال سوخت به ترکیه داشت، و این در حالی بود که حکومت آذربایجان تهدید 

  کرده بود که به نیروگاه اتمی ارمنستان حمله خواهد کرد.

توجه به  منحرف کردنگان حاکم در هردو کشور از این وضع برای زبدهبدون شک، 

پایتخت باکو، ند. در اهدر دوران پاندمی سود جست مخصوصاً ،های خودشانناتوانی

شکل داده شده؛ آزادی  آذربایجان، تظاهرات و هیاهوی عظیمی در طرفداری از جنگ

های خود نیز و اکنون مردم حتی در خانه هویژه در آذربایجان محدود شدبیان به

یم به مردم اجازه در حالی است که رژهمه ها ند. اینصحبت کن هراسند که آزادانهمی

شعار « کشتن ارامنه»و یا « های اشغال شدهسرزمین»دهد که برای آزاد کردن می

 دهند. 

در ایروان، موضع ارمنستان  پاشینیانباکو امیدوار بود که با به قدرت رسیدن 

نزدیک بود [Karabakh party] «ی قره باغجرگه»نسبت به حکومت قبلی که به 

اغ بکه قره کرداعلام  پاشینیان این امید را نقش بر آب کرد و آشکارااما تر شود. نرم

اختیار  درخاکی برای پس دادن این کشور که علق به ارمنستان است و این سرزمینی مت

های تحریک و مشغول تبلیغاتتا کنون  ،در عین حال ،ندارد. مسئولان ارمنستان نیز

 اند.ناسیونالیستی ]افراطی[ بوده

 

  رد مذاکرات صلح
 به مراکز باغوهستانی و محصور در خشکی ناگورنوقرهی عمدتاً کممکن است منطقه

یابتی های نی جنگاما اکنون صحنه، به نظر برسدربط های جهانی بسیار به بیسیاست

به عنوان در عقبی خود ها این منطقه را های امپریالیستی است. روسیه مدتبین قدرت

تعادل ایجاد کند؛ ]به گان حاکم در دو کشور است که بین نخبو سعی کرده  دانسته

تر به آذربایجان که پول بیشالبته به هر دو طرف اسلحه فروخته است،  همین دلیل[

و این د روسیه خواهان صلح میان دو کشور شده، اما تری برای پرداخت دارد.نفت بیش
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ایجان به این دلیل که ارمنستان ی شمالی خود اعتماد ندارند. آذربکدام به همسایههیچ

در ارمنستان  های نظامی روسی بزرگیروسیه پیمان دفاعی متقابل دارند و پایگاه و

که  ، به این دلیلهپیشنهاد روسیه را رد کرد ی خود فوراًموجود است. پاشینیان به نوبه

  که شکل گرفته مذاکره غیرممکن است.در جنگ سختی 

 کیوجود تواند این است که نمیی روسیه برای رسیدن به صلح انگیزهبخشی از 

 که خود روسیهاست در حالی ی قفقاز بپذیرد؛ این را در منطقهنظامی علنی  درگیری

وج دوم کرونا در حال افزایش است؛ نیز با بحران اقتصادی شدیدی روبروست و م

در نواحی شرقی خاک خود روسیه.  ، هم،گذرد وت و مسائلی هم در بلاروس میمشکلا

اگر  .هراسناک استی ترکیه در منطقه نیز روسیه از نفوذ رشدیابنده ،در عین حال ،اما

ذربایجان اتحادی قوی شکل دهد و روسیه نفوذ خود را در بلاروس از ا آترکیه بتواند ب

در تمام مسیر مرزهای غربی و « دوستی»دست بدهد، به دنبال آن روسیه هیچ دولت  

جنوب غربی از لیتوانی گرفته تا بلاروس و اوکرایین، گرجستان، و آذربایجان نخواهد 

 داشت. 

و  ام موقعیتکاستحبه  ،بدون شککنون، تا ژوییهی شروع مناقشه از زمانترکیه 

از زمان متلاشی شدن اتحاد با روسیه . روابط ترکیه افزوده استخواهی خویش سهم

وقتی که  ٠٢۴۱ در سال و احتمالاً  تا کنون در حال نوسان بودهجماهیر شوروی 

های ترکیه هواپیمای روسی را در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه سرنگون کردند جنگنده

های تحریم از اعمال ترین موقعیت خود رسید. این امر منجر شد به یک دورهنازل به

گیر کنون اقدامات دیپلماتیک قوی باعث بهبود چشم، اما از آن زمان تاروسیه علیه ترکیه

  روابط میان این دو کشور شده است.

 

 نوسان روابط میان ترکیه و روسیه 
اند از ی دوستانه دارند و آمادهبا یکدیگر ظاهر به هر حال این دو کشور در رفتار خود

ملاً اک های از موارد دیگر منافع آندر بسیاراما در مقابل آمریکا حمایت کنند.  یکدیگر

ه در سوریه، روسی اند؛متضاد است. در خاورمیانه در دو سوی مختلف مناقشه قرار گرفته

کیه مخالفان اسد را حمایت رتکه دهد، در حالی مت اسد را مورد حمایت قرار میحکو
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عکس است. این امر تا حدودی بیانگر این است که چرا بردر لیبی وضع، اما،  کند؛می

نگ جای در که ترکیه از نظامیان مزدور سوریهدارد از این شکایت ارمنستان به تلخی 

پ.  جنگجویان کند کهرا متهم میباکو ایروان در مقابل ، با آذربایجان استفاده می کند

 . حزب کارگران کردستان( را به کار گرفته استک ک. )

تر شده روست که در اثر بحران کرونا وخیمای روبترکیه با مسائل اقتصادی فزاینده

ند کاست و پیشنهاد می« میهن پرستانه»است. واکنش اردوغان سرکوب و ایجاد جنگ 

 نفوذ خود را در خارج گسترش بخشد.  که کشورش

، متحد طبیعی ترکیه به نظر مسلمان و زبان ترکی معیت غالباًبا ج نآذربایجا

و د -یک مردم»[ از رسد و حتی بعضی از مقامات حکومتی ترکیه ]به مفهوم خاصیمی

  دارتر است.ها ریشهکنند. اما دلایل از اینصحبت می« دولت

 

 تهدید علیه ذخایر نفتی ترکیه
ان ارمنست تاووش آذربایجان و تووزرسمی ترکیه از جنگی که در  هایمقام ژوییهدر ماه 

ی مهم انتقال منابع انرژی و دند، زیرا که این نواحی به منطقهجریان داشت نگران ش

 قازقف و جیحان –تفلیس -های باکواند. لولهی سوخت نزدیککنندهلهای منتقدالان

رای کاهش بکه جایگزینی ند، بلکنیا تأمین مدرصد گاز ترکیه ر بیست تنها نه جنوبی

یک ترکیه در تقویت موقعیت خود در آذربایجان اند. منافع استراتژنیاز به سوخت روسیه

 مند شود. احتمالاً تر در مذاکره با مسکو بهرهتا بتواند در مسکو از موقعیت قویاست 

ه شرق مدیترانت خواهد در مناقشاکرملین میت پیدا کرده که موضوع به این دلیل حدّ

 آتش روی دریایی روسیه با استفاده از این است که نیهم ی آن وساطت کند؛ نشانه

  شناسی ترکیه در حال مانور است.ی زلزلههای تحقیقاتی ویژهواقعی در نزدیکی قایق

 توجهی هم داراست وهای قومی قابلکشور مرز مشترک دارد و اقلیت وایران با هرد

ات ثب از ارمنستان،با طرفداری خواهد، گسترش مناقشات به ایران میاز ترس طبیعتاً 

 دولت ترامپبیان کرد،  ٠٢۴۸آن گونه که جان بولتون در سال حفظ کند. در منطقه را 

را با ترکیه و آذربایجان بگشاید ولی بر روی  که مرزهایش خواهد ارمنستان را واداردمی
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دون شک ، بمنستان از ترکیه وحشت داردی ارکه از لحاظ تاریخایران ببندد. از آنجا 

 شود. این خواست باعث افزایش ناامنی در ارمنستان می

، زیرا که وی در ترین متحدان آذربایجان استجالب است که اسرائیل یکی از قوی

 ،خواهد به آذربایجان تکیه کندمی ی تعادل قدرت علیه ایران، ترکیه و روسیهموازنه

با جمهوری  های تجاری قوی خویشاین که مایل است از ارتباط هتر از همولی مهم

از جمهوری آذربایجان تأمین  درصد نفت اسرائیل ۱٢. آذربایجان پاسداری نماید

  .فروشدبه آذربایجان میای تسلیحات ملاحظهمقابل اسرائیل مقدار قابلشود؛ در می

 

 غول نفت
ی اروپا هستند که منافع بزرگ یبازیگران بزرگ این جنگ البته آمریکا و اتحادیه سایر

وم کمپانی بریتیش پترولیدر منطقه دارند. قسمت اعظم نفت و گاز آذربایجان توسط 

شود. در همین حال آمریکا ، تولید میا انگلستان و آمریکاستکه مالکیتش ب

ی اروپا در ظرف . قرار است که اتحادیهکنترل داردهای قفقاز جنوبی را در تحت لوله

آینده از این کشور گاز وارد کند تا به سیاست ایجاد تنوع در واردات خویش  یچند هفته

ی ترکیه یای مدیترانهکه در شرق در -تحقق بخشد. این گاز از طریق بندر جیحان

ها بوده، هنوز اخیر در نزدیکی و اطراف این لولههای شود. اگرچه جنگمیمنتقل  -است

زیرا که تقاضا به دلیل سقوط اقتصاد جهانی به طور  ،در قیمت نفت جهانی تأثیر نکرده

  قابل توجهی افت پیدا کرده است.

پاشیدگی اتحاد جریان ی قففاز در طول برخوردهای قومی که در تمام منطقه

، های عمیق دارداد بازتاب اختلافاتی است که ریشهجماهیر شوروی و بعد از آن رخ د

های های مختلف و گروهملیت که های به وجود آمداما این اختلافات به دنبال دوره

 به طور نسبتاًو در کنار با هم  ،ت خویشابا وجود اختلاف ،مذهبی و قومی قادر بودند

 زندگی کنند. و همساز هماهنگ 

ای عودت برخوردها بود، که محرکی بر ،داری به منطقهاما با بازگرداندن سرمایه

 هایهای میان بخشدر کشمکشها ها برای تجدید درگیریهقنخستین جراغلب، 

روز . این امر امشده است زدهرای کنترل ثروت و منابع طبیعی بحاکم گان مختلف نخبه



 های جنگ کنونی آذربایجان و ارمنستانریشه 01 

گان در ایروان لبیرال دموکرات. نخبه هم صادق است، چه در باکوی استبدادی و چه

از قدرت و امتیازات خود دفاع  های قومیی جنگی و ایجاد تنشا تشدید روحیهحاکم ب

های استبدادی دیگر، مثل ترکیه و ی رژیمدرگیری و برخوردی که با مداخله -کنندمی

 تر شده است. غربی پیچیده های نفت و گاز، و حرص و طمع کمپانیروسیه

 

 توقف جنگ 
 -هاتامپریالیس ی میانجیگریعتماد به مداخلهجنگی که نه با ا جنگ باید متوقف شود،

ا به بتنها که بل -اندال گذشته موفق به حل مسأله نبودهکسانی که در طول سی س

ی مردم زحمتکش و جوانان هردو کشور، در تحت لوای یک لانهحرکت در آوردن فعا

های جنبشات، و با هماهنگی و اتحاد با که با تظاهرات و اعتصاب ،جنبش ضد جنگ قوی

به هیچ وجه های خارجی مشابه در روسیه، ترکیه و جاهای دیگر ممکن است. قدرت

  .نباید حق مداخله در منطقه داشته باشند

گان حاکم اشت. نخبهبرد را از میان علل آنباید برای توقف جنگ، در هر حال، 

ت و منابع دخالت و ابراز نظر در مورد چگونگی غارت ثرو ینباید از این پس اجازه

ت ها دخالو دامن زدن به آن هاکشمکشدر ایجاد  طبیعی متعلق به مردم داشته باشند و

ی مرتبط با آن گازخیز و خطوط لوله-و-این ثروت و منابع شامل مناطق نفت. ورزند

تمام  یند و به نفعی دموکراتیک به مالکیت عمومی در آریزباید با یک اقتصاد و برنامه

 کار آیند. مردم منطقه به 

ی منافع مردم ، نماینده«استبدادی»یا « دموکراتیک»های منطقه، اعم از حکومت

های طبقات زحمتکش و کارگر، زنان، جوانان و سایر قشرهای تحت عادی نیستند. توده

 ستم باید قدرت سیاسی را به دست خود بگیرند. 

قف قومیتی باید متو های ملی وکشان و جوانان بر اساس ویژگیبندی زحمتتقسیم 

های دفاعی برای مقاومت در فی مستقل، احزاب کارگری یا کمیتههای صنشود. اتحادیه

دهی شوند تا تمام اقدامات کشان، سازمانمقابل جنگ باید بر اساس اصل اتحاد زحمت

د. ندارراق و دشمنی بین مردم از میان برایجاد افت یگان حاکم را براهای نخبهو کوشش

 حق این یعنی –گردد تعیین سرنوشت و هویت واقعی می موجداست که تنها این اصل 
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های اتنیکی در کنار هم زندگی ه بدون برخوردهای قومی و پاکسازیچگون مردم که

  ]صلح آمیز[ کنند.

ا پایان از باید بی قفقکه کل منطقهگردد چه که گفته شد این نتیجه حاصل میاز آن

 ی سوسیالیستی دموکراتیک  ی و جایگزین کردن آن با یک جامعهدارهدادن به سرمای

د، از رنج باشاستوار های سوسیالیستی ی دولتی فدراسیون دواطلبانه، که بر پایهواقعی

 یابند.  بهره کشی، و جنگ رهایی ، سرکوب،استثمار
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