
  بسمه تعالي

  منازعه قره باغ در نسبت با بحران سوريه

حوادث سوريه و پيروزيهاي محور مقاومت باعث بهم خوردن مناسبات قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه     
اي گرديد. تركيه كه خود را بازنده ماجرا و در بن بست سياسي احساس مي كرد؛ شعله ور شدن منازعه 

بويژه آنكه حريفان جنگ سوريه از دولت براي خود تلقي كرد.  تنفسي فضايقره باغ را به نوعي گشودن 
 تركيه قد تمام و جانبه همه ورودرد و روسها را مي توان از حاميان ارمنستان دانست. سوريه، معارضين كُ

بايد  داده است.چهره بين المللي به اين منازعه  باكو، از اشعلني حمايت و كوهستاني باغ قره ماجراي به
را در راستاي حمايت از قوم آذري تلقي كرد و بلكه با نگاه  تركيه مداخله و حمايتمتذكر شد كه نمي توان 

جهاني ارزيابي نمود. انتقال سوخت از آذربايجان و از مسير  واقعبينانه مي توان در جهت مناسبات قدرت 
زي تركيه و قطر در سوريه هم براي تأمين تركيه، اهميت فراواني را براي تركها دارد. كما اينكه آتش افرو

مسير امن انتقال گاز قطر از مسير سوريه به تركيه و سپس اروپا بود. همينطور حمايت كشورهايي چون 
  نيز جنبه قومي منازعه را كمرنگ مي كند. پاكستان و افغانستان

نيروهاي سلفي در منطقه البته مداخله دولت اخواني تركيه و همچنين گزارشاتي كه مبني بر حضور     
وجود دارد، به رشد اسالم سياسي منجر خواهد شد كه به نوبه خود مي تواند مشكالتي را براي دولت 

 اين شدن ورشعله در صهيونيستي رژيم كننده تحريك نقشسكوالر آذربايجان فراهم آورد. در اين ميان 
بهره برداري آن رژيم براي ايجاد بحران در همسايگي  و است واضحو تحريك دولت آذربايجان  حادثه

  .است خوانده فرا آويو تل از را خود سفير هم ارمنستان دولتجمهوري اسالمي دور از انتظار نيست. 

 ولي دارد؛ خود استراتژيك متحد عنوان به ارمنستان از جدي و سنتي حمايت آنكه عليرغم روسيهاما     
 صلح ميانجي حالت كه است مجبور و كند تحمل معمول حد از بيش را حمايت اين سياسي بار تواند نمي

نقش فعال فرانسه  ميان اين در. است نكرده رها را روسيه هنوز ديگر، افغانستان يك كابوس. نمايد اتخاذ را
 راه از كه نمايد ارمنستان به كمك تا كند مي سعي واست  شده معركه وارد را مي توان مشاهده نمود كه

 اهللا حزب شناختن رسميّت به جمله از كهدارد  لبنان درابتكار عملي كه  ادامه درفرانسه  .نيست ممكن دور
پررنگ تري برداشته است كه تا حدي بوي استقالل عمل خيزي براي ايفاي نقش بين المللي  است؛ لبنان

ر فرانسه براي نقش آفريني دتوان گزينه جدي در اين شرايط مي. دهدز آمريكا و رژيم صهيونيستي را ميا
  هاي جدي با جمهوري اسالمي ايران تلقي نمود. ماجراي قره باغ را شروع رايزني

اي كه از ابعاد مختلف دارد؛ مي تواند تهديد هاي به شرايط پيچيدههرچند كه بحران قره باغ با توجه     
چنين تهديد هايي را بالفعل تلقي كرد. بلكه بالقوه اي را براي جمهوري اسالمي ايران فراهم آورد. اما نبايد 



هاي راهبردي را براي سياست خارجي كشورمان تأمين انه اين حادثه خواهد توانست فرصتمديريت مدبر
را مديريت مي كند و به حفظ صلح و  المللي بين هايرقابتتحوالت قفقاز،  مستقيم غير مديريتكند. 
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