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گورنومنازعه*  ی ای است با هزینهشدهعمدتاً فراموش یفاجعه 1باغقره-ی نا
 .2تنظرهای متفاو نقطهای پیچیده و پر پیچ و خم از باالی انسانی و مسئله

گورنومناقشه ی مورد  ی اروپا و در منطقهدر لبه وبی در قفقاز  جنباغ قره-ی نا
ها ارمنستانی شده بین  عمدتًا فراموشی جنگاست.  ظهور در حال  ای فاجعه

کنها دوباره آغاز شده است. خارجیو آذربایجانی ش ها در تقّلا هستند که وا
ر ه را از منازعهسال این  ۲۵بیش از کسی که  عنوان  بهبگذارید نشان دهند. 

پیچیده  یمسئلهدر این با هم ، امو مطالعه کرده گزارش کردهدرگیر  دو طرف  
 .برویمپیش و پر پیچ و خم 

کید کنیم. [ تأ منازعهی انسانی ]این پیش از هر چیز، الزم است که به هزینه
اند، خود را از دست داده سپتامبر که جنگ آغاز شد جان   ۲۷صدها نفر از 

ای غافلگیرانه قریب به یقین که آذربایجان تصمیم گرفت حمله به این دلیل  

                                                           
باغ  قره. »۱شود: به سه بخش تقسیم میعمومًا  جغرافیای طبیعیلحاظ  بهباغ ی قرهمنطقه 1

گورنو« کوهستانی در « باغقره دشت  . »۲شرقی  تا جنوب  غربی  باغ( در مرکز و از شمال  قره-)نا
 در غرب و جنوب  « زورهزنگ. »۳کورا(  ارس و رود   رود   های بین  شرقی )استپ شرق و شمال  
 . مزور(ههای زنگهای شرقی کوهغربی )دامنه

ل   است. کتاب   بریتانیایی سرشناس   و قفقازشناس   نویسنده «توماس دی وال» 2
 او با عنوان   مفصا

منتشرشده  یکی از معتبرترین منابع  « و جنگ صلحنستان و آذربایجان از خّلل  ارم سیاه: باغ  »
 . مباغ استقره ی جنگ  دربارهغیرجانبدارانه(  )و احتمااًل تنها منبع  

Thomas de Waal, 2003. Black Garden: Armenia and Azerbaijan through 
Peace and War. New York University Press 
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رد  مهیبی های دورب  استفاده از سّلح را آغاز کند. اینک هر دو طرف در حال  
 اند.کرده مهیای گذشته اندوخته و هستند که در طی دهه

کی از آن است که جمعیت  گزارش ارمنی  های نسبتًا محدودی از منطقه حا
 ی مأمور  به گفته .هستند وقفهبی زیادی از بمباران   رنج   ل  تحما  در حال  باغ قره

نظامی مجبور نفر غیر  ۷۰۰۰۰محلی در منطقه، بیش از  بشر   حقوق   کمسیون  
ای که های خوشهالملل استفاده از بمببین عفو   اند.به فرار از منطقه شده

 المللی ممنوع هستند را گزارش کرده است.قوانین بین طبق  

کز  خانهکه توپ کنیمدریافت میهایی گزارش همچنین  ی ارمنستان مرا
ی در مورد   دهد.آذربایجان را هدف قرار می شهری در داخل    ما حتا

م است که های مشخصًا نظامی کمدرگیری ا مسلا ّلع داریم، اما بسیاری تر اطا
یت این قلمرو شن در مناطق  کمدر نبردهای خ ی جوانوظیفه از سربازان   اهما

  مرگ هستند. در حال  

ّلعاتی شدیدی در تلویزیون و رسانه این، جنگ   به موازات   های اجتماعی اطا
اظی  با صفات   که در آن هر طرف یهای مسمومدر جریان است. لفا

دهد، نشان می انسانیضدا ی طرف  دیگر را چهره« مغزخشک»و « فاشیست»
ّلعاتی نه  نگ  این ج هدف  رسد که نظر میبه کند.تر میمنازعه را وخیم اطا

ه و قطدر من لکه خفه کردن  معدود صداهای شجاعانهدیگر، ب فقط طرف  
 صلح و گفتگو هستند. المللی آنان است که مدافع  بین همیاران  
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در  یکی از طرفین نیست. در این نزاع و کشمکش، حقیقت منحصرًا نزد  
بیستم و افول  امپراتوری روسیه  قرن   های آن به اوایل  ای که ریشهمنازعه

 خود را در مورد   هر یک از طرفین ادعاهای مشروع و پر تب و تاب   رسد،می
کثریت   باغ[]قره iی کوهستانیمنطقه ی عدالت دارند.ربرقرا  جمعیت   ا

ا بهفرهنگی ارمنی طوالنی ارمنی داشت و دارای میراث   تی بود اما  لحاظ  مدا
ک    هایآذربایجان قرار داشت و همچنین آذربایجانی جغرافیایی در خا

 بسیاری را هم در خود جا داده بود.

ا راهآرایشی را به ۱۹۲۰ سال   ها دربلشویک ا آنزور اعمال کردند. اما
ها حل 

گورنو)منطقه ط  باغ تحتقره-ی خودمختار  جدید  نا
ا واقع در ارمنی تسلا ها اما

ک   متقابل برای طرفین  اطمینان  عدم ی احساس  سرچشمه آذربایجان( خا
 بود.

فشار قرار باغ میاخائیل گورباچف را تحتهای قرهارمنی ۱۹۸۸ سال  در 
آذربایجان شوروی جدا شوند و به ارمنستان  از ها اجازه دهد کهدادند تا به آن

حاد  ، ۱۹۹۱ پایین آغاز شد. در سال   بپیوندند. خشونت در سطوح    فروپاشی اتا
ت  -و دولتد ی نظامی بین  شوروی این خشونت را به منازعه جماهیر  

 ملا
کشته و آوارگی جمعی،  ۲۰۰۰۰ پس از سه سال جنگ و مستقل بدل کرد.

 بس امضاء شد.شدند و آتش جنگ چیره ها در میدان  ارمنی

ا متفاوتی دارند. ارمنی هر یک از طرفین   ها این منازعه، دعاوی مشروع اما
ها را و آننابود کند باغ را های قرههراس دارند که آذربایجان بخواهد ارمنی
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فاق افتاد. ۱۹۹۲ شان بیرون براند. در سال  از موطن اف الهام علی، این تقریبًا اتا
« خودمختاری در جهان باالترین سطح  »آذربایجان از اعطای  جمهور  رئیس

ا با اینباغ سخن گفته استهای قرهارمنی به کنون،  ۱۹۹۱ حال از سال  ، اما تا
کو  دولت   ی یآذربایجان در با  گر  ارائه نکرده است که بیان ک سندحتا

ی باغ در هفتهقره باران  ها موشکارمنی زعم  به چگونگی تضمین آن باشد.
 واقعی است. داستان   گر  گذشته بیان

ر است و با اقدامات   در عین حال طرف   خود در طی دو  ارمنی هم مقصا
 ی جدید است.منازعه نوعی بانی مشترک  ی گذشته بهدهه

گورنو، نیروهای ارمنی نه تنها خ۱۹۹۲-۱۹۹۴های سالدر  باغ، بلکه قره-ود  نا
اند و با کنترل گرفتهتحت را عادی آذربایجان از هفت بخش   کل یا قسمتی
ای فاجعه ب  شان مسبا هایبیش از نیم میلیون آذربایجانی از خانهبیرون راندن  
ارمنستان مدعی شدند که صرفًا یک  رهبران  اند. در ابتدا، انسانی شده

ت تسخیر کرده طور  را به« ی حائلمنطقه» ااند. موقا ها ها آندر طی این سال اما
 هاجر  م ۱۷۰۰۰ اسکان   شرایط برای مهیا کردن   مناطق و نامیدن  « آزادشده»با 

 باز پس دادن  این مناطق را ندارند. اند که قصد  ارمنی، نشان داده

ا آذربایجان از این وضعیت کامًّل قابل میدیو ناا سرخوردگی درک است. اما
خسارت کند و  تواند جبران  مقابل می نهایتًا هر طرف تنها با همکاری طرف  

 به صلح برسد.
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ن  صلح   یک طرح   ط  برای نخستینکه مدوا  سازمان  » گران  میانجی بار توسا
ه شد، تّلش می «امنیت و همکاری اروپا ای کند تا با رویکردی مرحلهتهیا

 های طرفین را برآورده کند.خواسته

این طرحی موشکافانه و پیچیده روی کاغذ است. مشکل اینجاست که 
کرات همواره سست  ریزی صلح بیانجامند.اند که به پیتر از آن بودهبنیانمذا

دانه نبو ای کرات بسیار غیرمداوم هستند، متعها  اند یا در پی ایجاد  دهن مذا
اند که ای اعتماد کردهاند و بیش از حد به روسیههیئتی برای سازش برنیامده

ای برای همچنین جریمه ی خودش را برای این منطقه دارد.طرح و برنامه
کرات[ در نظر گرفته نشده است. ی سیاسی ]برای پیشبرد  قصور در اراده  مذا

توافق کردند که دوباره به  ، دو طرف۲۰۱۶درگیری در آوریل  از بروز   پس
د شوند فرآیند   ا  صلح متعها دات   از از آن دوباره بعداما  خود فاصله گرفتند. تعها

 رنج و خشم در نسل   ها و ایجاد  جان انسان گرفتن   ی جدید در حال  منازعه
ا خود را دارد و احتمااًل تنها زمانی  این جنگ منطق   جدید است.

خاص 
ف خواهد شد که هی از قابل گیری میزان  آذربایجان پس از بازپس متوقا توجا

ف آن بگیرد. اراضی و هزینه  رسیدن  های بسیار  انسانی، تصمیم به توقا
ف  زمستان در کوهستان می  جنگ[ کمک کند. تواند ]به توقا

گر چنین زمانی فرا برسد ی پیچیده آذربایجان عامل   ترکیه در طرف   ، حضور  ا
ممکن است تّلش کنند تا  کند. اردوغان و پوتینماجرا می جدیدی را وارد  

 با منافع   که متناسب ها تحمیل کنندها و آذربایجانییجدیدی را به ارمن توافق  



 

Problematicaa.com 
 

 

7 

ه به اصول  و بی خودشان است انسانی و ادعای دو کشور برای اینکه  توجا
. لنین و آتاتورک این کار را دقیقًا یک قرن  پیش و در باشندبخشی از اروپا 

 انجام دادند. ۱۹۲۰-۱۹۲۱های سال

حده ها و شاید ایاالت  اروپایی یا اینکه ی پس از ترامپ، ممکن است سعی متا
 حقوق   ادعاهای متفاوت  تا با خواست  احترام به نیازهای مردم و کنند 

ا بین
ای را برگزار کنند جانبهچند صلح   کنفرانس  این منازعه  الملل، برای حل 

 .(شد مطرح ۱۹۹۲ بار در سال  که برای نخستین)

 اندجشن گرفتهکه رسد. در حال حاضر تنها کسانی به نظر می این حالت بعید
دفاعی  و صنعت   دوغانی ار ترکیههای افراطی، ناسیونالیست ها هستند:این

 و آمادگی دارد نظامی هر دو طرف را تأمین کرده است روسیه که تسلیحات  
 د.شان کنهای بیشتری تقدیما، سّلحهآن های مرگ  تا به محض  اتمام  سّلح

 

  :ای است ازمهمتن ترجاین 

/https://www.theguardian.com/commentisfree2020/oct/10
-armenia-conflict-karabakh-nagorno-europe-edge-war/

azerbaijan 
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