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 چکیده

ایران با جمهوری آذربایجان دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی از یکسو و اختالفات قومی، سیاسی، ایدئولوژیک از سوی دیگراست. این 

سرزمین ایران تا دوره قاجار است و از سویی با گرایشات  کشور که در گذشته بخشی از خاک ایران بوده اکنون از یکسو یادآور بخشی از

ارجی خ خود به آمریکا و اسرائیل و نیز ترکیه و ادعاهای سرزمینی و قومی بر بخشی از ملت و سرزمین ایران، به چالشی جدی برای سیاست

منستان به عنوان دو همسایه مهم ایران و رویکرد ها مسئله اختالفات بین جمهوری آذربایجان و ارایران مبدل شده است. در کنار این چالش

ترکیستی و سازی وضعیت نشده، بلکه نگاهی بدبینانه از سوی جریان پان تنها سبب عادیباغ نه کارانه ایران در قبال مسئله قره محافظه

عنوان حامی ارمنستان جلوه داده است. با های ایران شکل گرفته که ایران را به بخشی از افکار عمومی مردم جمهوری آذربایجان و آذری

ها، وجود مسائل مهمی مانند همسایگی، نیازهای متقابل اقتصادی و تجاری، انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی، لزوم پرداختن وجود این چالش

در مقاله حاضر در راستای  روبینانه برای توسعه روابط دو کشور را ضروری نموده است. از اینبه این موضوع و یافتن راهبردهای واقع

عوامل واگراساز و همگراساز در روابط ایران و جمهوری رسیدن به الگوی راهبردی روابط دو کشور، این سوال اصلی طرح شده است که 

ان جدر نهایت محقق به پنج دسته راهبرد جهت توسعه روابط بین ایران و جمهوری آذربای اند؟کدام ژئوپلیتیکدر چارچوب آذربایجان 

سعی شده تا به موضوع مذکور پرداخته شود.  SWOTگیری از مدل تحلیلی و با بهره-ای توصیفیرسیده است. در این پژوهش به شیوه

 ای و اسنادی و پرسشنامه گردآوری شده است.های مورنیاز نیز به روش کتابخانهداده

 وری آذربایجان.ژئوپلیتیک، مدل راهبردی، توسعه روابط، ایران، جمهکلمات کلیدی: 

 مقدمه
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جمهوری آذربایجان کنونی که همان منطقه اران سابق است در گذشته بخشی از خاک ایران بوده است. طی عهدنامه گلستان در 

های دیگری از قفقاز در گرجستان و ارمنستان و جنوب منطقه اران به همراه بخش، هجری شمسی( 9910) پیش سال 056حدود 

هجری شمسی این روند تجزیه  9023ی و حتی ترکیه از ایران جدا شد که با عهدنامه ترکمنچای در سال فدراسیون روسیه کنون

شمال غرب ایران و جدایی آن تکمیل شد. جمهوری آذربایجان کنونی به مرکزیت باکو و بخش جدا افتاده آن یعنی نخجوان 

 9115و قدرت تزار روس از ایران جدا شد. در سال  های وسیع قفقاز ایران بود که با ضعف حکومت قاجاریقسمتی از بخش

هایی که روسیه از ایران تصرف نموده بود؛ از جمله هایی از سرزمینمیالدی مصادف با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بخش

المللی بینجمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، خودمختار شدند و به صورت مستقل از ایران و روسیه وارد عرصه روابط 

شدند. مردم جمهوری آذربایجان به عنوان نزدیکترین مردمان قفقاز به ایران هستند که دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی از 

قبیل اشتراکات مذهبی، نژادی، زبانی و تجریبات تاریخی و سیاسی مشترک با مردم ایران هستند. اکثریت مردم آذربایجان مسلمان 

های ترک زبان در ایران هستند که بخش مهمی از قابل توجهی به ایران دارند. جمعیت کثیری از آذری شیعه هستند و تمایل

دهند و همچنین نژاد اصلی مردم جمهوری آذربایجان نیز آذری و تالشی بوده و از اقوام شاکله دولت ملی در ایران را تشکیل می

وری محصور در خشکی که تنها با دریاچه خزر ارتباط دارد دارای شوند. جمهوری آذربایجان به عنوان کشایرانی محسوب می

نیاز مبرمی به ایران جهت ارتباط با خارج و بویژه ارتباط با منطقه خودمختار نخجوان است که تنها راه ممکن دسترسی به آن از 

 و سهم بزرگی از توریزم آذربایجاناجتماعی بین مردم ایران و آذربایجان زیاد است -طریق ایران است. تعامالت مرزی و فرهنگی

 نیز در گرو ورود گردشگران ایران است.

در مقابل این عوامل همگراساز در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، عوامل مهمی نیز وجود دارد که این کشور را به سوی 

بحث برخورد شدید با فعالین مذهبی  دهد. نظام سکوالر و تاحدودی دین ستیز جمهوری آذربایجان وواگرایی از ایران سوق می

 آذربایجان است.جمهوری و علمای شیعی در این کشور و گاه سرکوب و زندانی کردن آنها یکی از عوامل واگراساز بین ایران و 

ای در کتب آموزشی خود سازی جعلی گستردهسازی و ملتجمهوری آذربایجان جهت استقالل هویتی از ایران دست به تاریخ

و پیشینه اران را از واقعیت خود جدا کرده و به نوع دیگری و در تقابل تاریخی با ایران  زدههای وابسته به خود رسانه و نیز

 های بارزی از تمایالت به تجزیه شمالغربرسانی این کشور، نشانهنماید. در این تبلیغات و نظام آموزشی و اطالعبازتعریف می

شود و حتی اخیراً اقدام به تحریک اقوام دیگری نیز در ایران نموده است. این یتی دیده میایران و تحریک برخی فعاالن قوم

که  های آمریکا و غرب و با نفوذیتحت تأثیر سیاست نمسئله شاید بزرگترین چالش بین دو کشور باشد. جمهوری آذربایجا

اسوسی و ج از قبیلام به تهدیدات امنیتی و سیاسی اند، اقداسرائیل و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در آنجا یافته

نماید. در جریان برخی طلب میهای تجزیهحمایت از معارضان علیه ایران از جمله مجاهدین خلق )منافقین( و برخی گروه

یجاد ام به اها و مشکالت داخلی در ایران نیز با حمایت افراد نفوذی و حمایت شده از سمت این کشور و نیز اسرائیل، اقدتنش

هایی مانند آمریکا و رقبایی های گذشته نموده است. بحث انرژی و همکاری جمهوری آذربایجان با قدرتهایی در سالناآرامی

یت از به ایران مبنی بر حما جمهوری آذربایجانمانند ترکیه را نیز باید در نظر گرفت. مسئله ارمنستان و چالش قره باغ و اتهام 

ایران و و کشور دبه صورت کلی و باتوجه به توضیجات فوق،  بنایی برای واگرایی بیشتر بین دو کشور است.ارمنستان نیز م

طیفی از عوامل همگراساز و واگراساز هستند. از آنجا که این کشورها در همسایگی زمینی و دریایی  متاثر ازجمهوری آذربایجان 

سعه هستند، های یکدیگر جهت توگیری از ظرفیتیاست خارجی نیاز به بهرهیکدیگر قرار دارند و براساس منطق ژئوپولیتیک و س

مهوری رفتارهای ج، بایست بر این عوامل مثبت و منفی در روابط این دو کشور تمرکز نمود. مسئله مورد بحث در این بخشمی

ردی و مبتنی رو ارائه الگویی راهبت. از اینآذربایجان در قبال ایران، به رغم نیاز متقابل ژئوپولیتیکی این دو کشور به یکدیگر اس
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سد. رضروری به نظر می ،بر ژئوپولیتیک در روابط ایران و جمهوری آذربایجان جهت توسعه روابط و افزایش سطح همگرایی

عات به نحوی که ابتدا اطال تحلیلی نگارش خواهد شد -مقاله حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به شیوه ای توصیفی

ی اها به شیوههای تعریف شده به تحلیل اطالعات پرداخته خواهد شد. خود شاخصگردآوری شده و سپس براساس شاخص

اکتشافی و در اثر مطالعه گام به گام استخراج خواهند شد. در ادامه عوامل داخلی )قوت و ضعف( و خارجی )فرصت و تهدید( 

قرار داده خواهد شد. سپس از درون این  SWOTشده و در یک ماتریس موثر بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان لیست 

ای وههای این مقاله به شیداده زدایی استخراج خواهد شد.ئوپولیتیکی جهت ارتقای روابط دو کشور و تنشژماتریس راهبردهای 

لمللی ات علمی و پژوهشی و معتبر بینای و اسنادی گردآوری شده است. برای این منظور استفاده از کتب و اسناد و مقاالکتابخانه

ها از روش فیش برداری و های علمی داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است. برای انجام و گردآوری دادهو پایگاه

 بندی در رایانه استفاده خواهد شد.فایل

 رویکرد نظری

ام رودولف کیلن وضع شد به بخشی از معلومات حاصله م توسط دانشمند سوئدی بن 9811که ابتدا در سال  کیتیواژه ژئوپول

از روابط  عبارت است کیتیژئوپول»گری: اس کولین (.93: 9380نیا، ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطالق گردید)حافظ

ا و ب ندیب یبرابر م کیتیرا با ژئوپول تیاو امن گرید ی(. درجاGray, 1997: 19« )تغییر ناپذیر بین جغرافیا و قدرت استراتژیک

 :سدینو ینفت م نیتنگه هرمز در رابطه با تام تیاشاره به اهم

 (.Gray, 1997) کیتیژئوپول تیاست و امن تیاقتصاد است، اقتصاد امن یاست، انرژ یانرژ ایجغراف

                      ایجغراف →انرژی  →اقتصاد  → تامنی → کیتژئوپولی

طالعه توزیع جغرافیایی را م کیتیژئوپول« جغرافیای سیاسی»یاسی انگلیسی و بنیانگذار فصلنامه معروف تایلور جغرافیدان س پیتر

عبارت  کیتیژئوپول» (.Tylor, 1993: 330داند )قدرت بین کشورهای جهان، به ویژه رقابت بین قدرت های بزرگ و اصلی می

های سیاسی گیریها بر تصمیمان قدرت و اندیشه و تأثیر آنالملل توسط صاحبهای قرائت و نگارش سیاست بیناست از شیوه

ی، های محیطیا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده کیتیژئوپول» .(00: 9311)میرحیدر، «ایدر سطح ملی و منطقه

وسایل ارتباط  ،یی و فضایی(چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی)زمینی، دریائی، هوا

جتهدزاده، م«)کندمطالعه و بررسی می جهانی،ای و های سیاسی، به ویژه در سطوح گسترده منطقهگیریرا در تصمیم غیره جمعی و

ا ه علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آن»عبارتست از  کیتیژئوپول (.908: 9389

 فیدر مورد توص یا دهیعد یقرن تالش ها نیاست. در ا ستمیقرن ب دهییزا یکیتیژئوپول (.31: 9380 نیا،)حافظ« یکدیگربا 

 یظهور ناز و سپس ستمیقرن ب لیدر اوا سمیالیامپر می. با ورود قدرت عظرفتیصورت پذ ستمیحاکم بر قرن ب طیقدرت و مح

گ جن یجهان فراهم آورد. در طول سال ها یاسیفضا و شکل سازمان س ط،یبه محنگاه  یرا برا نهیزم کیها در آلمان، ژئوپولت

ت گرفت و بلوک شرق صور یدار هیسرما یبلوک ها نیب یمستمر رقابت جهان فیو توص فیبه منظور تعر کیتیسرد، ژئوپول

که  میابوده یدیدج یکیتیولژئوپ ریتصو کیشاهد  ستمی. در اواخر قرن برفتیپذ انیسابق پا یشورو یبا فروپاش تیکه در نها

 .مایگرفته شده بود، بوده دهیکه قبآل در طول دوران جنگ سرد ناد یمسائل یو حت دیو مشکالت جد عاتموضو

شده است.  یکیمسائل و مشکالت ژئواکونوم ریتحت تاث یکیتیژئوپول دیشدن نظام جد داریجنگ سرد باعث پد انیپا یبرخ یبرا

کرده  فیو بازتعر یرا بازساز نیزم یاسیو س ییایساختار جغراف  یو تجار یاقتصاد یهاتیفعالشدن  یکه جهان ییایدن یعنی

 (.159: 9111 ،لی)اتوتااست



 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  006

 ترین نظریات ژئوپلیتیک مهم

 هارتلند یتئور -1

 ریس کی در ،کیتیدر مورد ژئوپل ندریمک یهارتلند است. مدل جهان یتئور ستم،یقرن ب یدر ابتدا کیتیژئوپل یهابحث شروع

به  یو بصورت هشدار افتیاول تکامل  ی( و پس از جنگ جهانMackinder, 1904: 175-194ارائه شد ) یسه مرحله ا یتکامل

مدور و  یایدن"با نام  یمقاله ا یط ندر،یدر اواخر عمر مک دهیا نی(. اMackinder, 1919) دیمطرح گرد س،یمعاهده صلح پار

 یم یجهان رهیآنرا جز یاست که و یقاره جهان کیبر وجود  ندریمک دهیاساس ا .(Mackinder, 1943اصالح و ارائه شد ) "فتح

 یجهان را در بر م تیهفت هشتم جمع ره،یجز نیادانست، که  یم یجهان رهیجز کیرا  قایو آفر ایاروپا، آس یخواند. او قاره ها

نجمد م انوسیدانست که از اق یم یعیوس هیو هارتلند را ناحهارتلند است. ا ایمحور  هیناح ،یجهان رهیجز دیکل ،ی. از نظر وردیگ

ز شمال ا ،یغرب یبریساز غرب به رودخانه ولگا، از شرق به  هیناح نیمنطقه ادامه داشت. ا نیا یآب یکناره ها یکیتا نزد یشمال

 چیتان محدود شده و توسط هو ارتفاعات مغولس رانیارتفاعات ا ا،یمالیو از جنوب به ارتفاعات ه ،یمنجمد شمال انوسیبه اق

 نبود و توسط دو ییایدر یگرفت که در دسترس قدرتها یرا در بر م یمناطق ،یمحور هیشود. ناح ینم دیتهد ییایقدرت در

به  است که پشت یینهایکه شامل سرزم یا هیحاش ای یهالل داخل -شد: اول ی( محاصره مییایجغراف رهیدا می)دو ن یمنطقه هالل

 ای یهالل خارج -(؛ دومیساحل تیهستند.)موقع ییایدر یقدرت ها یو در کنار آب قرار دارند و قابل دسترس ایاوراس یخشک

تازه از  یفی، در تعر9191خود در سال  هینظر در نظر دیندر با تجدی. مکاستیژاپن و استرال ا،یتانیبر ریکه شامل جزا یا رهیجز

 د،یدج هی. گستره هارتلند در نظردیرا هارتلند نام و آن دهیمنطقه نام نیق ارا مصدا یمرکز یایمورد نظر خود، آس یمحور هیناح

 .ودآلمان بر هارتلند ب یرگینظر، از ترس چ دیتجد نیبود. ا شتریب یمحور هیاز گستره ناح

شاهد  ،یو یینها هیارائه شد. در نظر 9123بود، در سال  ینظام-یاسیس طیکه حاصل شرا ندریمک هیتحول نظر نیو آخر نیسوم

قدرت موثر  کیش تواند نق یم ییایو در ینیزم یرویاز ن یبیکه ترک دیرس جهینت نیبه ا ی. ومیهست انوسیهارتلند و اق یوستگیپ

 انیم نیمتحده بود، که با اتصال هارتلند و سرزم االتیو ا ایتانیبر ه،یکوتاه مدت روس اتحاد یاینظر گو دیتجد نیکند. ا یرا باز

( کایو آمر هیروس ا،یتانی)بر نیکه توسط متفق ندریمک ریاخ هیتوانستند خطر آلمان را دفع کنند. نظر ی( میشمال کی)آتالنت یانوسیاق

نگ متحده است. پس از ج االتیو ا ایتانیبر ژهیروابط و یاستراتژ یاصل یبنا ریشد، هنوز هم ز یریگیپ یدر جنگ دوم جهان

به  لیبدبود، ت افتهی یدر افکار کارل ارنست هاوسهوفر تجل یاز لحاظ نظر زیاز هر چ شیکه ب یآلمان کیتیاول، ژئوپل یجهان

که  ک،یتیژئوپل نیگرفت. ا ارقر تلریه یتوسعه ارض یها استیس یبرا ییآلمان شده و مبنا یحزب ناز یبرا یعمل یبرنامه ا

را در  ایشود، دن یم یقشد، تل دهینام کمنیاسپا ییکایآمر کیتیکه بعدها ژئوپل یزیبه چ ندریمک یسیانگل کیتینقطه گذار از ژئوپل

د ش یدر غرب، و ژاپن در شرق مشخص م کایسه کشور آلمان در مرکز، آمر تیکرد که با مرکز یخالصه م یمدل سه قطب کی

 (Haushofer, 1937: 217.) 
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تا بتواند مدل  دید یم یجهان یاستراتژ کیبه  ازمندیخود را ن کایمتحده آمر االتیدوم، ا یشکست آلمان در جنگ جهان با

 ندر،یمک اهدگیشد. اگرچه در د انیب کمنیاسپا دگاهیبار از د نیا ندر،یمک اتینظر نرو،یجهانشمول خود را بر اساس آن بنا کند. از ا

خود در  اثر نیدر آخر یکند، اما و یم ییاست که خود نما ستمیدر قرن ب یقدرت خشک کی افتنی یبحث، برتر ینقطه مرکز

 کمنیپااس کوالسیسبب توجه ن دگاه،ید نینشان داد. ا یکمتر ینیبدب ،ییایقدرت در کی، نسبت به بوجود آمدن 9123سال 

 ریلفرد تاآ خود همچون نیشیمتفکران پ دار راثیم ییکرد، از سو یتنفس م ییکایآمر کیتیسنت ژئوپل یشد. او که در فضا

 یروین دانشگاه جنگ تیبود، مسئول ییایافسر در کیبود. ماهان که خود  ندریمک یها گاهدید ریتحت تاث گر،ید یماهان، و از سو
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( و Mahan, 1918به:  دیرا داشت )بنگر یمرکز گاهیجا ییایدر یروین یو یمتحده را بر عهده داشت و در تئور االتیا ییایدر

 است. یکسب قدرت جهان یشرط الزم برا نیاول اهایمعتقد بود کنترل در

د در آورد که بتوان انیسخن به م ییکایقدرت برتر آمر کیاز  ندر،یمک اتینظر هیدوم و بر پا یپس از جنگ جهان کمنیااسپ

 یدر تئور یاصل هیشد که ناح یمدع ندر،یمک یپاسخ به تئور ایکند. او در مقام رد و  یآنرا خنث یرویو ن ستادهیمقابل هارتلند ا

عتقد نام نهاد و م ملندیمنطقه است، ر نیمهمتر یرا که از نظر و هیناح نیا کمنیاست. اسپا یاخلد یرامونیهارتلند، منطقه هالل پ

را  لندمیکه ر یمشهود است که: هرکس یدر قول مشهور و تیاهم نیکند. ا یهارتلند را خنث یرویتواند ن یبود که کنترل آن م

حکومت کند، سرنوشت جهان را در دست خواهد  ایاوراس که بر یکند؛ و هر کس یحکومت م ایدر کنترل داشته باشد، بر اوراس

 یقاره ا-یقدرت خشک کیمتحده( در مقابل  االتی)ا ییایقدرت در کی ،یتئور نی(. در اSpykman, 1944: 43داشت )

 یم اجد گریکدیبود، از  ندریمک یتئور ی( که همان هالل درونملندی)ر یا هیمنطقه حاش کی( قرار دارد که توسط ی)شورو

 ،ییایقدرت در نیا یها یو استراتژ دیمتحده در زمان جنگ سرد گرد االتیبه نقشه راه ا لیتبد ملندیر -هارتلند هیود. نظرش

متحده در زمان جنگ  االتیا یخارج یها استیس نرو،ی. از ادیگرد یاساس طراح نیخود بر هم ستیکمون بیدر مقابل رق

واقع  یاکشوره تینکته، اهم نیاستوار گشت و ا ملندیر قیهارتلند از طر مدل شکل گرفت، بر کنترل نیسرد، که بر اساس ا

 کرد. انیمسلمان بودند( را نما ی)که عمدتا کشورها ملند،یشده در حوزه ر
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ورج ه جک یجهان نیرفت در نظم نو یگمان م ،ینظم دو قطب دنیرس انیو به پا یشورو یو فروپاش نیبرل واریفروافتادن د با

 یخارج استیس هیپا نیتر یکه به عنوان اصل ملندیر ی( مطرح کرد، تئورKissinger, 1994: 804-5خود ) یبوش اول در سخنران

از هارتلند )که شامل  یعیرا از دست داده باشد؛ چرا که تصرف بر بخش وس دخو تیدر دوران جنگ سرد بود، اهم کایآمر

 ییها ستیفضا که توسط استراتژ نیدر آمده بود. در ا نهیرید بیاز دست رق نکیابود(،  یشورو افتهیاستقالل  یها نیسرزم

اساسا با  کیتیژئوپل یها یتئور دیرس ی(، به نظر مFukuyama, 1992شد ) دهینام "خیتار انیپا" امایفوکو سیهمچون فرانس

شد تا نقشه  یباز ساز ینسکیط برژتوس ک،یتیژئوپل یسنت اتیتصورات، نظر نیروبرو خواهند شد. بر خالف ا یتحوالت ژرف

در  کمن،یو اسپا ندریبا بازگشت به مک یستیپساکمون یدر فضا ،ینسکیباشد. برژ خیتار انیپا یدر فضا کایمتحده آمر االتیراه ا

 است. ملندیو ر ایمتحده، همچنان معتقد به کنترل اوراس االتیا یبرا یکالن استراتژ کی افتنی یجوجست

 یکیتیوپلو پنج محور ژئ کیژئواستراتژ گریکه در کتاب صفحه شطرنج بزرگ آمده است، از پنج باز یسکنیبرژ یطرح نظر در

 گرانیفعالند. باز ایشود که در صفحه شطرنج اوراس ینام برده م ییکایآمر یو دوران هژمون یشورو یپس از فروپاش یدر فضا

 ان،جیآذربا ه،یترک ران،یشامل ا زین یو دیمورد تاک ی، و محورهاو هند نیچ ه،یروس ن،عبارتند از: فرانسه، آلما یمورد توجه و

و  هیترک ران،یمحور ا ییایبر محدوده جغراف یاز حد و شیب دی(. تاکBrzezinski, 1997: 41باشند ) یم یو کره جنوب نیاوکرا

مجدد  یدیاست، تاک یو نا آرام یریمنطقه پاره پاره شده با نفرت، خشونت و درگ یو ریکه به تعب ن،یاوکرا یو تا حد جانیآذربا

 ییایکه آنرا بالکان اوراس ینسکیمورد نظر برژ یاست. مختصات منطقه محور یو نقش آن در معادالت جهان ملندیبر منطقه ر

(Brzezinski, 1997: 123م )ه؛یشمال تا جنوب روس یایشرح است: در شمال، از در نیبد اینامد در طرح صفحه شطرنج اوراس ی 

 ,Brzezinskiاحمر )  یایو در ترانهیمد یایهند؛ و از غرب، تا در انوسیدر جنوب، تا اق ن؛یدر چ انگیک نی، تا استان سدر شرق

 یو مذهب یکنندکه از تنوع قوم یم یملت زندگ-دولت 00 یاسینفر در قالب س ونیلیم 255از  شیمنطقه ب نی(. در ا52 :1997

 آنهاست. دیثبات شدآنها عدم  یژگیو و هبرخوردار بود ییباال
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 هابرخورد تمدن -4

 ینها، تئورآ نیاز مهمتر یکیجهان ارائه شد و  یستینظم پساکمون حیتوض یبرا یمتفاوت یها یجنگ سرد، تئور انیاز پا پس

 وسطاداره جهان ت یبرا یکالن استراتژ کیدر ارائه  یسع یتئور نیبا ارائه ا یاست. و نگتونیساموئل هانت یبرخورد تمدن ها

کار را با  نیدارد و ا نیفهم جهان نوظهور و نظم نو یبرا ن،ینو میو پارادا ینظر وبچارچ کیارائه  نیمتحده و همچن االتیا

 .سمیالو رئ سمیبرالینقد ل یعنیدهد،  یقبل و بعد از جنگ سرد انجام م یالملل، در فضا نیمشهور در روابط ب مینقد دو پارادا

  مورد مطالعه محیط

در  رودخانه ارس شمال و قفقاز هایکوه رشته جنوب در آسیا، قاره در مساحت مربع کیلومتر 86655 با ذربایجانآ جمهوری

 تشکیل را این کشور خاک از مربع کیلومتر 0055 که نخجوان منطقه .باکوست آن پایتخت .شده است واقع خزر دریای مجاورت

 خزر دریای کناره در جمهوری آذربایجان نقطه ترینپست .است افتاده جدا اصلی سرزمین از ارمنستان جمهوری توسط دهد،می

 2280 دوزو( )بازار قله در و داغستان مرز در سرزمین این نقطه بلندترین همچنین، است. جهان آزاد هایآب سطح از بلندتر متر 08

 دارد. ارتفاع متر

 : موقعیت جمهوری آذربایجان1نقشه 

 
 (2: 9313منبع: )یونسی، 

 برای امنیتی -دفاعی ضعف یک جغرافیایی، عرض و طول در ناهماهنگی و آن سرزمین بودن تکه دو آذربایجان، ختار سرزمینیسا

 این طبیعی مرز بزرگ قفقاز و قفقاز پخشان آب هایکوه رشته غرب، آذربایجان شمال و شمال در .شودمی محسوب ر کشو این

 کوهرشته نیز غربی آذربایجان جنوب و غرب در .دهندمی تشکیل روسیه ختارخودم داغستان خودمختار با جمهوری را کشور

 وجود به را دوگانه وضعی امنیتی -دفاعی دیدگاه از هاکوه این رشته که است شده واقع ارمنستان و کشور مرزاین در قفقاز ماللی

 امنیتی-های: نظامیاقدام زمینه در مانعی دیگر یسو از و بوده بیگانگان تهاجم برابر در سدی اول در نگاه سو یک از اندآورده

 جنوبی قفقاز منطقه گرجستان و ارمنستان کنار در کشور این (.81: 9389)افشردی،  روندمی شمار به مقتضی مواقع در آذربایجان

 اسالمی جمهوری اب جنوب در و شده واقع شمال در روسیه غرب، در سیاه دریای شرق، در خزر دریای بین که دهندمی تشکیل را

 در کشور این .رود می شمار به ارس رود سواحل از جزیی جغرافیایی لحاظ به منطقه این که دارد مشترک مرز کیلومتر  161 ایران

 ترینبیش بالقوه طوربه مناسب نسبتاً خاک و آب فسیلی، انرژی منابع بیشتر، جمعیت و وسعت جهت به جنوبی قفقاز کشورهای بین
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 توجه مورد دور های گذشته از که است ویژه موقعیتی دارای و داراست باال ملی قدرت به رسیدن و کشور رشد برای را امکانات

 اقلیمی و طبیعی شرایط جهت به آذربایجان جمهوری که گفت توانمی کلی طوربه .است بوده ایفرامنطقه و ایمنطقه هایقدرت

 راه سر بر منطقه این گرفتن قرار و آذربایجان جمهوری جغرافیایی موقعیت ردیگ سوی از .هاستسرزمین بهترین از یکی خود

 می فراهم منطقه این اقتصادی پیشرفت برای مساعدی ای  زمینه قفقاز، هایکناره و اروپا دیگر عبارت به و شرق و غرب های

 (.12: 9388)صیدی، آورد

 جغرافیای طبیعی کشور آذربایجان -2

 ربایجانتوپوگرافی کشور آذ -1

 :شودمی تقسیم متمایز منطقه پنج به توپوگرافی و طبیعی لحاظ به آذربایجان سرزمین

 رشته از قسمتی و باغ قره فالت باغ، قره زور، درلیز، زنگه شرقی، سوان موروداغ، هایکوه قسمت این :کوچک قفقاز ناحیه .9

قفقاز  کوه رشته ازغیره  خاچین و ترتر، گنجه، قوشقا، زهیم، ووس،طا شامخور، رودهای آقاستفا، .گیردبرمی در را موغروز هایکوه

 دریاچه زیباترین و ترین معروف که از گویگل کوهستانی شوند. دریاچهمی جاری آذربایجان خاک در گرفته سرچشمه کوچک

 منگنز،« داشکسن»آهن  ،«بیگئده»مس  و طال ارزشمند واقع شده است. معادن کوه رشته این ارتفاعات در است کوهستانی های

 .دارد وجود ناحیه این در کبالت و آلونیت، گرانت، مرمر

 تقسیم کوهستانی نقاط و هاکوه پای هموار، هایقسمت دشت سه به جمهوری این اراضی :نخجوان خودمختار جمهوری ناحیه .0

 .شودمی

 .دهدمی تشکیل اتع زمستانیمر را جلگه این هایقسمت از بسیاری و است کم بارندگی :ارس کر جلگه .3

 از این قسمت .دارد قرار آذربایجان در اراضی کشور بزرگ قفقاز هایکوه رشته شرقی جنوب هایقسمت :بزرگ قفقاز ناحیه .2

 این در« بازاردوزو»نام  با آذربایجانکشور  قله ترینمرتفع .شودمی کشیده جزیره آبشرون تا و آغاز روسسو و تینو متری 3380 قله

 .واقع است ناحیه

 رشته ترینطوالنی آنها میان در .است رشته اصلی سه دارای تالش هایکوه رشته :لنکران جلگه و تالش کوهستانی ناحیه .0

دارد  ادامه ساحل خزر کیلومتری هشت تا و است شده کشیده کیلومتر 955 به طول ایران با همجوار که است تالش هایکوه

 (.1-95: 9380)امیراحمدیان، 

 آب و هوای کشور آذربایجان -2

 دوزو بازار و داغ شاه شمالی ارتفاعات در بارش بیشینه نقشه، به توجه با .است میلیمتر 295 آذربایجان ساالنه کشور بارش میانگین

 همبارش خطوط .شودمی مشاهده باکو و مرکزی شیروان مناطق در بارش کمینه و لنکران در واقع ساحلی و کم ارتفاع منطقه و

 منطقه در .نمود مشاهده بازاردوزو و داغ شاه ارتفاعات در واقع آذربایجان شمالی هایبخش در توانمی متر( رامیلی 155بیشینه )

 سمت به منطقه باختر و شمال سمت از هرچه .است شده واقع میلیمتر 005 و 055 همبارش خطوط کندی خان یعنی باختری؛

 هایبخش با منطبق بارش بیشینه نیز نخجوان در .شودمی کاسته نیز بارش ساالنه میزان از یرویم،م پیش جنوبی و مرکزی بخشهای

 نخجوان منطقه باختر و جنوب سمت به چه هر .دارد قرار نیز مترمیلی 055 خطوط همبارش که است، خاوری شمال کوهستانی

 .شودمی ساالنه کاسته بارش میزان از کنیم، پیشروی
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 هایفصل ترینبارش کم و ترینپربارش ترتیب به مترمیلی 22 میانگین با زمستان فصل و مترمیلی 928 بارش میانگین با بهار فصل

 و آذربایجان بازاردوزوی و داغ شاه ارتفاعات و کندی خان هایبخش در بهار فصل بارش بیشینه .هستند آذربایجان جمهوری

 آذربایجان جمهوری بازاردوزو و داغ شاه ارتفاعات در بیشتر بارش بیشینه کزتمر تابستان فصل در .است نخجوان خاوری شمال

 پربارش فصل دومین عنوان به فصل پاییز در .شودمی مشاهده شیروان و باکو شهرهای در بارش کمینه و خوردمی چشم به

 .شودمی مشاهده خزر دریای با رزم در دارد و قرار لنکران شهر که خاوری جنوب حاشیه در بارش بیشینه آذربایجان، جمهوری

 داغ شاه و بازاردوزو ارتفاعات شمالی هایدر قسمت ترتیب به بارش کمینه و بیشینه فصل، ترینبارش کم عنوان به زمستان فصل

 ند،شو تقسیم گروه دو به هابرج باید منطقه این در بارش ماهانه مکانی نظر پراکندگی است. از آذربایجان جمهوری کندی خان و

 و هستند سال هایبرج ترینپربارش مترمیلی 30 از بیش بارش میانگین با آبان و مهر خرداد، فروردین، اردیبهشت، هایبرج که

 خط است، سال برج ترینمرطوب در خرداد که .هستند هابرج ترینبارشکم مرداد و دی بهمن، تیر، آذر، شهریور، اسفند، هایبرج

 همبارش خط و است آذربایجان جمهوری (کندی خان منطقه) باختری و بازاردوزو و داغ شاه ارتفاعات در مترمیلی 80 همبارش

 برج جمهوری بارشترینکم که میلیمتر 05 بارش میانگین با مرداد برج .دارد قرار نخجوان خاوری شمال قسمت در مترمیلی 10

 مرکزی هایبخش این برج در .دارد قرار شکی شهر نزدیک یعنی غ؛دا شاه ارتفاعات در مترمیلی 05 همبارش خط است، آذربایجان

 (.6: 9313یونسی، کند )می دریافت را کمی بارش خاوری و

 جغرافیای انسانی کشور آذربایجان -3

 اول قرن در اولین بار برای مسیحیت انگارند. دینخود می ملی هویت اساسی جنبه دو را بودن ترک و بودن مسلمان هاآذربایجانی

 اسالم، دین ورود از پس. درآمد رسمی دین یک صورت به میالدی پنجم قرن در و آذربایجان شد فعلی سرزمین وارد میالدی

 اسالم دین .کرد پیدا ادامه سرزمین در این مسیحیت حضور دوباره ها،روس تسلط از بعد اما داد، اسالم به را خود جای مسیحیت

 آذربایجان خاک در سنت اهل مسلمانان اذیت و آزار فشارها و اثر در .کرد آذربایجان نفوذ به راباع وسیله به میالدی هفتم قرن در

 دارای شوروی از استقالل بعد از آذربایجان جمهوری .کردند را ترک آذربایجان خاک افراد این از زیادی تعداد ها،سوی روس از

: 9388درصد رسید )عباسی و دیگران،  2/13ارامنه  و ها روس از یجمع زیاد خروج دنبال به اما بود، مسلمان جمعیت درصد 81

13.) 

 فاقد مسیحیان .است آذربایجان در دین دومین اسالم از بعد و دهندمی تشکیل را جمعیت از درصد 8/2مسیحیان  حاضر حال در

خاطر  به آذربایجان ل استقال از بعد روس مسیحیان بیشتر. هستند اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی سیاسی، مهم نهادهای و هاسازمان

 که است نفر هزار 96 حدود یهودیان آذربایجان جمعیت. کردند ترک را کشور این خاک آنها به نسبت مسلمان مردم منفی ذهنیت

 دارند. سکونت اوغوز و باکو در عمده طوربه

 شناخته اصول علمی پایه بر دقیق آمارهای نبود آذربایجان، جمهوری جمله از سوم جهان کشورهای اجتماعی معضالت از یکی

. شوندمی کاری دست هاهای حکومتسیاست و خواست براساس آمارها و گیردصورت نمی منظم هایباشد. سرشماریمی شده

 مالحظات با شود. بلکهنمی دقیق بیان شفاف و صورت به اسالمی غیر و اسالمی مذاهب سایر و سنت اهل شیعیان، جمعیت

 این جمعیت درصد 95 از بیش آذربایجان تالش جمهوری که جمعیت حالی در نمونه عنوان به .شودمی مطرح امنیتی -سیاسی

 (.66: 9381)جباری،  شودمی اعالم پایین خیلی یا   شودنمی گنجانده رسمی آمارهای در دهد.می تشکیل را کشور

 و کرده اعالم درصد 15 الی درصد 80 را شیعه کشور جمعیت درصد یف، علی اکرام علی حاج همچون گرایاناسالم از ایعده

 83 آذربایجان جمهوری دینی طالب علوم .دارند سیاسی اغراض کنند،می مطرح پایین را شیعه جمعیت درصد که افرادی معتقدند

 درصد لحاظ به نآذربایجا جمهوری(. 61: 9381 جباری،)  هستند امامی 90 شیعیان همه که دانندمی شیعه را جمعیت درصد
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 کنندمی تالش امنیتی و سیاسی اغراض با خارجی، و محافل داخلی از اما بسیاری باشدمی اسالم جهان شیعه کشور دومین جمعیت،

 بیش که است این از است حاکی آمده دست به معتبر اسناد از آنچه اما اعالم نمایند، پایین را کشور این شیعیان درصد جمعیت تا

 دهند.می شیعیان تشکیل را کشور این مسلمانان از درصد 85 از

تعداد  این از است شده زده تخمین نفر 955/999/1 حدود آذربایجان جمعیت میالدی 0595 سال در گرفته صورت برآورد طبق

 در رشد نرخ چهاردهمین که است درصد 3/9 کشور این در جمعیت رشد نرخ و داده تشکیل سال پانزده زیر افراد را درصد 6/00

 (.www.president.az, 1390رود )می به شمار آسیا

 در بسزایی مذهب نقش آذربایجان، دولت سکوالر برخالف رو این از شودمی شناخته قفقاز مسلمان کشور تنها آذربایجان کشور

سرزمین  کیان حفظ برای یخطول تار در ملی وفاق ایجاد در ایبرجسته نقش آنکه تشیع وجود با .کندمی ایفا کشور این مردم میان

 کشورهایی زمره در خود، الئیک و دلیل ماهیت سکوالر به آذربایجان دولت حال، این با لیکن است داشته تاریخ طول در آذربایجان

دهنده  تشکیل عناصر از یکی عنوان به مشترک دین قدرتمند از عنصر تواندنمی گراییملی به حد از بیش تأکید واسطه به که است

 کننده تهدید و وسیع مناقشه یک از دولت آذربایجان که است حالی در نای .بگیرد بهره خود سرزمینی محدوده در «دولت ملی»

آذربایجان  مشکالت ترینمهم از یکی باغ،قره جنگ آوارگان و جنگی مهاجران مساله. برد می رنج باغ قره مقوله در اشملی امنیت

 همجوار هایرایون از مسلمان مهاجران ارامنه، سیل وسیله به باغقره آذری ساکنین کشتار و کشور نای استقالل پس از که چرا است،

 (.16: 9388)عباسی و دیگران،   کشور سرازیر شد این مرکزی شهرهای سوی به باغقره

 آوارگان، استمرار مشکل بر عالوه مناطق مستمر همان اشغال و کشور آن و ارمنستان میان ساله 05 جنگی وضعیت تداوم اثر در

 سوی از اعمالی سازی فرهنگییکسان هایسیاست .زندمی رقم آذربایجان هیات حاکمه برای نیز را سیاسی مشروعیت بحران

 آن در قومیتی گسل ماندن موجبات فعال لزگی، و تالشی ویژه به کشور، این قومی هایاقلیت سایر با برخورد در دولت آذربایجان

 هاهمگرایی گروه منظور به ملی نمادهای از استفاده برای آذربایجان دولت سعی رواین از. است شده آنها واگرایی تتقوی و کشور

 .است خورده پیوند مذهبی و قومی هایبا درگیری کشور این و تاریخ مانده نتیجهبی کشور این در قومی مختلف هایفرقه و

نکات  از آذربایجان دولت با تالشی و لزگی مختلف اقوام بین درگیری موارد برخی در ارامنه و با هاآذری بین خونین هایدرگیری

 است. زمینه این در توجه قابل

 هایافته

در این بخش نگارندگان به شرح عوامل همگراساز و واگراساز در روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در قالب 

ترین عوامل اثرگذار ها و تهدیدها( پرداخته است. در این بین مهم)فرصتعوامل خارجیها( و )قوت ها و ضعفعوامل داخلی

ی اای از صاحبنظران و نیز مطالعات کتابخانه)بیرونی( با تکیه بر مصاحبه و پرسشنامه سه مرحله)درونی( و خارجیداخلی

ذار است که از لحاظ میزان اهمیت و اثرگذاری در استخراج شد. عوامل دیگری نیز در روابط ایران و جمهوری آذربایجان اثرگ

( عوامل مذکور SWOTتری از عوامل ذکر شده در این مقاله، قرار دارند. در ادامه در قالب مدل راهبردی )جایگاه بسیار پایین

 دند.لیست شده و پس از محاسبات الزم، راهبردهای مرتبط با این عوامل در راستای توسعه روابط دو کشور ارائه ش

 های محیط درونی در روابط ایران و جمهوری آذربایجانها و ضعفقوت -2

 فرصت های موجود در روابط ایران و جمهوری آذربایجان -الف

 تجارب و خاطرات تاریخی مشترک -1
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ر طول تاریخ ا دها با توجه به سرزمین مشترکی که در گذشته داشته و تعامل و کنش متقابل که در قالب این فضها و آذریایرانی

داشته اند طبیعتا دارای برخی انگاره ها و تصورات در طی زمان بوده اند که هنوز در بین آنها پایدار است. هرچند پس از جدایی 

( رفته Yunus, 2006: 112توسط روسیه طی معاهده ی ترکمنچای  در اثر پیوستن به فرهنگ اروپایی ) 9808آذربایجان در سال 

 اند. اما برخی خاطرات مشترک تاریخی این کنشگران همواره بر شکل کنش آنها تاثیر گذار است.تضعیف شدهرفته تا حدودی 

 اکثریت شیعه مذهب دو کشور -2

یکی از منابع مشترک در برساختگی انگاره ها و هویت جمعی کنشگران ایرانی و آذری، اسالم و تشیع می باشد که از این نظر 

یکدیگر نزدیک می سازد. هرچند کیفیت و عمق این عنصر هویتی در بین آنها متفاوت است )افضلی و دو گروه کنشگران را به 

درصد از مردم آذربایجان  16بیش از آمده است، Global Religious Future  براساس نموداری که در سایت(. 6: 9319دیگران، 

بیشتر آنها مسلمانان شیعه هستند و این باعث عمق اشتراک که ( www.globalreligiousfutures.org/countries) مسلمان بوده

کند و باعث کاهش ارتباط میان دو کشور فرهنگی با ایران شده است. اما آنچه که از نظر دینی آذربایجان را از ایران متمایز می

ان شده است و مردم در انتخاب قانون اساسی باکو، جدایی دین از سیاست بی 98باشد که در بند اول ماده شده است این نکته می

شود در مقابل اند. مراسم مذهبی با شرایط خاص و در حداقل زمان ممکن برگزار میدین و اجرای مذهب آزاد گذاشته شده

برگزار شد که از سوی مراجع ایرانی نسبت  0590بازان( در سال المللی موسیقی همجنس)مسابقه بین هایی مانند یورویژنبرنامه

گیرد در عمل در آذربایجان توجه خاصی به اماکن دینی و مذهبی صورت می. (005: 9313)افضلی و دیگران،  اعتراض شدبه آن 

باشد. همچنین با گرایشات افراطی وهابی که علیه ها میهای آن احداث مساجد جدید و یا بازسازی مساجد و زیارتگاهاز نمونه

 (.9310، نامدار وندایی) شوداقدامات الزم علیه آنها انجام میگیرد برخورد شده و دین در کشور صورت می

 های مشترکفرهنگ و سنت -3

ها در برگزاری مراسمی همچون اعیاد اسالمی و غیر اسالمی و سوگواری امام حسین )ع( و غیره  مشترکند. ها و آذریایرانی

های آسیای مرکزی و استان سین کیانگ در غرب چین، همچنین آئین نوروز باستانی، عالوه بر ایران زمین در همه جمهوری 

های نوروز، از گستره جهانی فرهنگ و میراث نوروز بهاری، جمهوری آذربایجان شود. یکی از سرزمینباشکوه برگزاری می

گی به جاودان های آن از چارگاه، سه گاه و همایون و بیات ترک و شور، در آذربایجانباشد. همچنین موسیقی ایرانی و دستگاهمی

ها، ادبیات و موارد دیگر را در بر هنر که ابعاد مختلف موسیقی، تئاتر، رسانه(. 61 -15: 9382رسیده است )امیر احمدیان، 

تواند باشد. برای مثال در آذربایجان به برگزاری روزهای سینمای ایران گیرد عاملی بسیار تأثیرگذار در روابط دو کشور میمی

ای به ایران در زمینه رسانه. (9310)ترکمان،  شودهای برجسته و منتخب ایرانی به نمایش گذاشته میدر آن فیلمپردازند که می

 به زبان آذری مورد توجه« سحر»در این کشور پرداخته و همچنین شبکه تلویزیونی « صدای اسالم»حمایت از انتشار روزنامه 

یکی از اشتراکات  (.11: 9312)اعظمی و دیگران،  اندازی شده استان روسی راهنیز به زب« 0سحر»مردم آذربایجان بوده و شبکه 

های بسیاری با یکدیگر باشد در این راستا هنرمندان ایرانی و آذربایجان به همکاریفرهنگی مردم دو کشور هنر و تئاتر می

ریز توان به همکاری هنرمندان باکو و تبنمونه می تواند اشتراکات قومی و زبانی باشد. برایترین دالیل آن میپرداختند و از قوی

اشاره کرد که به کارگردانی و تهیه کنندگی از طرف ایران و ایفای نقش هنرمندان آذری بوده است و « بختور»در تئاتری به نام 

 .خود را داردهای ایرانی در این کشور جایگاه همچنین موسیقی. (9316نا، )بی به نمایش در آمده است 9316در نوروز 

 تجارت و روابط اقتصادی -4

های متنوع تولیدی وجود شبکۀ حمل و نقل در دو کشور برای توسعۀ روابط جمهوری آذربایجان و ایران و نیز وجود بخش

های گیری روابط اقتصادی دو کشور کمک شایانی کند. در سالتواند در مجموع به شکلاهمیت اقتصادی بسیاری دارد که می
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به لحاظ مبادالت تجاری به صورت مداوم در ردیف  میالدی، ایران در بین شرکای تجاری جمهوری آذربایجان 9111تا  9113

میالدی نیز ایران جایگاه پنجم مبادالت تجاری با جمهوری آذربایجان و  9118اول و دوم قرار داشته است. براساس آمار سال 

ود داشت. ارزش مبادالت تجاری بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی نیز جایگاه هفتم را در اختیار خ 9111در سال 

میلیون دالر صادرات(، در سال  1/981میلیون دالر واردات و  8/28میلیون دالر ) 0/038میالدی بالغ بر  9111ایران در سال 

میلیون  15میالدی،  9111درات(، در سال میلیون دالر صا 2/22میلیون دالر واردات و  0/20میلیون دالر ) 8/86میالدی نیز  9118

ترین میالدی، بزرگ 9111تا  9113های میلیون دالر صادرات( بوده است. در بین سال 6/00میلیون دالر واردات و  2/21دالر )

 1/60میالدی به  9116میلیون دالر بوده است. این رقم در سال  9/020میالدی به میزان  9112شاخص واردات مربوط به سال 

های مختلف مرتبط با صادرات نفتی در قبال واردات انرژی الکتریکی )برق( از میلیون دالر رسید. این تنزل و کاهش در بخش

 .ایران بود

میالدی شامل ارزاق، کاالهای خانگی، اتومبیل، انرژی الکتریکی  9111تا  9113های محصوالت وارداتی از ایران در فاصلۀ سال

ر مقابل صادرات جمهوری آذربایجان به ایران نیز عمدتاً نفت و محصوالت نفتی، محصوالت شیمیایی، و غیره بوده است. د

درصد و  6/91میالدی تنها  0555ضایعات، آهن سیاه و غیره بوده است. سهم قارۀ آسیا از واردات جمهوری آذربایجان در سال 

 06همان سال، ارزش کل واردات جمهوری آذربایجان از ایران درصد بوده است. در حالی که  0سهم صادرات به آسیا نیز تنها 

. است بوده هزار دالر  83میلیون و  06هزار دالر بوده و ارزش محصوالتی که به آن کشور صادر کرده نیز  835میلیون و 

ر سال د. است ایران به صنعتی محصوالت نوع هر متقابل صدور  هایراه و امکانات دارای آذربایجان جمهوری باوجوداین،

درصد  9173درصد سوخت،  1/09درصد از واردات جمهوری آذربایجان از ایران مصالح ساختمانی،  1/00میالدی  0555

سازی، مانده نیز مربوط به مواد شیمیایی، ماشیندرصد باقی 02درصد محصوالت کشاورزی بوده است.  1/93محصوالت غذایی، 

درصد از کل  6/19ازم الکترونیکی، تجهیزات پزشکی و... بوده است. در عین حال، متالورژی، محصوالت چوبی و جنگلی، لو

درصد نیز صنایع  2/6سازی و درصد را تجهیزات ماشین 0/99محصوالت صادراتی جمهوری آذربایجان به ایران را متالورژی، 

ایجان که جمهوری آذربرغم اینیدهد. مابقی محصوالت صادراتی نیز محصوالت صنعتی و کشاورزی است. علسبک تشکیل می

دلیل محدودیت روابط اقتصادی و تجاری، حجم مبادالت تجاری با شریک تجاری و اقتصادی مهمی است، در دورۀ یادشده به

 .(9316لی، )طالب سیر نزولی همراه بوده است

روابط  برای گسترش دو کشوران، اراده و عزم المللی علیه ایرهای بینشدن تحریمبا از میان برداشتهبعد از برجام های اخیر سال

رؤسای جمهور دو کشور  9316تا  9312سال های . در بوددوجانبه به توسعۀ روابط اقتصادی و تجاری تحرک جدیدی بخشیده 

مضا ا به سند 25 از بیش. اندداشته  دیدار متقابل 955های نمایندگان دو کشور نیز حدود و هیئت ندبار با یکدیگر دیدار کرد 8

های مختلف جمهوری شرکت ایرانی در بخش 038اجالس کمیسیون مشترک دو کشور نیز تشکیل شده است. بیش از  3رسیده و 

گذراری کرده است. میلیارد دالر در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه 1/0آذربایجان در حال فعالیت هستند و در مجموع ایران 

ترین شریک تجاری جمهوری آذربایجان بایجان نیز در ایران در حال فعالیت هستند. ایران مهمهای جمهوری آذردر مقابل، شرکت

توافقات به امضا رسیده در مورد . بوددرصد افزایش یافته  15میالدی مبادالت تجاری بین دو کشور بیش از  0596و در سال  بود

ه از . اولین مرحلبوددو طرف تأیید و ضمانت اجرایی پیدا کرده سی و نیز اردوباد و مارازاد از سوی سدهای خداآفرین، قیزقلعه

رشت توسط ایران -آهن قزویندر این راستا راه .تاکنون در حال انجام استشمال نیز المللی جنوبنقل بین وکریدور حمل

برداری رسید و الدی به بهرهمی 0596آباد( در سال پارسمغان )ایمیشلیکیلو ولتی 335همچنین، نیروگاه الکتریکی تکمیل شد. 
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. در همین سال در منطقۀ صنعتی نفت چاله، کارخانۀ مشترک دبرای فروش انرژی الکتریکی نیز قراردادی به امضا رسی

نیز در پارک صنعتی پیراللهی بین ایران و جمهوری آذربایجان به صورت مشترک کارخانۀ  0591سازی و در ژانویه اتومبیل

 -تبریز -جلفا -آهن نخجوانمیالدی بین جمهوری آذربایجان و ایران، خط 0596همچنین در سال  داروسازی احداث شد.

ونقل و روابط اقتصادی کمک خواهد کرد. از طریق این مسیر ریلی، مشهد افتتاح شد که به توسعۀ گردشگری، حمل -تهران

های مشترک دو کشور متوقف ا علیه ایران، اکثر طرحهای آمریکبا بازگشت تحریمجا خواهد شد. بههزار مسافر جا 90ساالنه 

 شده است که این امر سبب چاشی بزرگ در روابط این دو کشور شده است.

 چالش های موجود در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

 تاریخی کنشگران ایرانی و آذری -تقابل ناشی از هویت جغرافیایی -1

اند  شان همواره با اقوام مختلفی در ارتباط بودهانیان باتوجه به شکل قرارگیری سرزمیناز نظر موقعیت و فضای جغرافیایی، ایر

اند و از این باب ایران زمین محل ( و این اقوام تحت عنوان مهاجرت یا هجوم، به سرزمین ایران آمده92،90: 9389نیا، )حافظ

ا هتیکی سرزمین ایران سبب شده تا در همسایگی قدرتحشر و نشر و تعامل اقوام مختلفی بوده است. موقعیت خاص ژئوپولی

ها در عصر باستان قرارگیرند و در دوره اسالمی و نیز دوران معاصر، ایرانیان با اقوامی و اقوام مهاجمی همچون روم و تورانی

ندازی اواره سعی بر دستمانند ترک، عثمانی، انگلیس، روسیه و آمریکا مواجه گردند که به خاطر فضا و موقعیت با اهمیت آن هم

(. اهمیت سرزمین ایران رفته رفته به تصور و انگاره ای عمیق در بین Pishgahifard, 2010: 462اند )بر این سرزمین را داشته

ایرانیان منجر شد، به نحوی که در آثار و نقشه های جغرافیدانان ایرانی، ایران زمین همیشه بهترین اقلیم و در مرکز عالم تصور 

( و حتی در ادبیات و شعر فارسی نیز نمود پیدا کرده است. این باور به نوعی جغرافیای 6،1،1،95: 9313شده است )شکوهی، 

قرار دارد که از فریدون به نیای ایرانیان )ایرج( به ارث رسیده  "خونیرس"یا  "ایران ویج"که در مرکزیت آن سرزمین -افسانه ای 

منجر شده و به مفهوم ارض ملکوت در ادبیات عرفانی ایران شکل داده است.  -(99 -90: 9315است )خیر اندیش و شایان، 

بنابراین جای تعجب نیست که نگاه ایران به جهان عمیقا ایران مدار است و در این دیدگاه چنان تعصبی وجود دارد که همیشه 

شدن هرچه بیشتر موقعیت ژئوپولیتیکی و کشف منابع گاز (. این انگاره با نمایان 9: 9313برای بیگانگان قابل درک نیست )فولر، 

و نفت و نیز در جریان جنگ اول و بویژه دوم جهانی که از ایران به عنوان پل پیروزی یاد شد بیش از پیش در بین ایرانیان 

ان بر این طه بیگانگتقویت شد. اهمیت ایران و تصور ناشی از آن به ساخت یابی انگاره های دیگری از قبیل انگاره ترس از سل

سرزمین ارزشمند، توهم توطئه بیگانگان و دست نشاندگی برخی خواص و سیاستمداران منتهی می شد که خود به زندگی 

( و بعضا آثار زیان باری را در تاریخ سیاسی ایران بجای گذاشته 916-911: 9389نیا، شخصی ایرانیان نیز رسوخ کرده )حافظ

ناکامی دولت مردمی مصدق و شکست آن پس از ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد )همایون کاتوزیان،  است. از جمله می توان به

(. تاریخ ایرانیان نیز که برآمده از جغرافیای خاص شان می باشد نیز به گونه ای گسترده بر شکل یابی ساختار 009-005:  9381

ف به وجود پادشاهان سرشناسی همچون کورش و داریوش و پیامبر معنایی این کنشگران تاثیر گذار بوده است. ایرانیان از یکطر

( و سلسله های باشکوه و قدرتمند خود در دوره های پیش و پس از اسالم افتخار 96: 9321بزرگی همچون زردشت )رازی، 

ی ونه به برترمی کنند و هرگز شکوهمندی حکومت شاهنشاهی و خاطره کشور بزرگ و یکپارچه را از یاد نبرده اند و بدین گ

های شکست و دست اندازی توسط مهاجمین بویژه در دوره معاصر اند و از سوی دیگر تلخیسرزمین و قوم خود واقف بوده

ایی مانند هسبب حساسیتی عمیق نسبت به ارتباط شان با خارجی ها می شود که در طول تاریخ این خصیصه سبب ظهور جنبش

و اسالم واقعی در برابر تحقیری که اعراب به دیگر اقوام و خصوصا ایرانیان روا می  شعوبیه که جهت احیای فرهنگ ایرانی

شده است. در این راستا کنشگران آذربایجانی  01( و نیز انقالب اسالمی در سال 10،13: 9386و پیروز،  96: 9313داشتند )فولر، 
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ریکا در ای و آمروسیه، ترکیه و اسرائیل در سطح منطقهنیز با توجه به قرارگیری سرزمین شان بین قدرت هایی همچون ایران، 

های مبتنی برحساسیت موقعیت ژئوپولیتیکی سرزمین خود دست ای و جهانی، به نوعی از تصورات و انگارهسطح فرامنطقه

 تواند وجودری میاند. این تفکر که معموالً در هر کشوهای همسایه و غیر همسایه واقفاند و به اهمیت آن از منظر قدرتیافته

شان به ایران یا روسیه یا بخشی از آن به ارمنستان، شکل حادی به خود ها از الحاق سرزمینداشته باشد به همراه ترس آذری

ها و مواد قانون اساسی این کشور بوضوح نمود پیدا کرده است ای که بویژه در رابطه با ایران در بیانیهگرفته است به گونه

ه به گردد کمیای از زمان به روسیه بر(. این امر به سابقه تعلق سرزمین آذربایجان به ایران و در برهه003-006: 9380)واحدی، 

ها به نحوی خاص نسبت به این دو کشور، بخصوص ایران ساخت داده است. درمقابل، طرح مسئله آذربایجان بزرگ نگاه آذری

ا هآن در آذربایجان است منجر به برساخته شدن انگاره اتحاد همه آذربایجانیکه تا حدودی ناشی از جنبش پان ترکی و اشاعه 

 بیگ، رهبر جبهه خلق آذربایجانهای ابوالفظل ایلچیتوان در اندیشهزبان شده است که نمود آن را میهای آذریو پیوند سرزمین

اصل، با زانو هم که شده به تبریز برود )تقویکرد که حتی مشاهده کرد که آرزو می 9110و رئیس جمهور آذربایجان در سال 

(. از نظر تاریخی نیز آذربایجان همواره یکی از مناطق تابعه ایران بوده است که در طی قرار داد ترکمنچای در سال 928: 9311

اسی ولتی و نخبگان سیتوسط روس ها از ایران جدا شد. بنابراین دارای تاریخی همسان با ایرانیان بوده اند اما کارگزاران د 9808

آذربایجان همواره سعی کرده اند تاریخ گذشته را به شکلی دیگر بازنویسی کنند و در قالب دایره المعارف ها و در سطح مدارس 

 -916و 250 -253: 9382آذربایجان نیز چنین امری عمال برای کودکان و نوجوانان آذری آموزش داده می شود )امیر احمدیان، 

این هم ایرانیان بر پایه انگاره ها و تصورات ناشی از تاریخ و موقعیت ژئوپولیتیکی خاص خود دارای حساسیت در (. بنابر915

روابط خارجی شان می باشند و عالوه بر آن بر اساس تصور ایران مرکزی عمال بدنبال سهمی از معادالت در منطقه قفقاز و 

 ژئوپولیتیکی نسبت به ایران می باشند و از -رای حساسیت خاص تاریخیآذربایجان می باشند و هم اینکه کنشگران آذری دا

 شان همواره به اشکال مختلف مشکل آفرین است.ها در روابطاین رو این انگاره

 ترکیزم و تهدید تمامیت ارضی ایران(ملی متضاد بین کنشگران دو کشور )پان -هویت قومی -2

فرهنگ ، افتخارات و آمال ایرانیان، بزرگترین دشمن ایرانیان تورانی ها قلمداد شده اند  همانطور که در شاهنامه بعنوان نماد کتبی

و از همان ابتدا قوم ایرانی و ترک بعنوان رقبا و دشمنان یکدیگر در منطقه حضور داشته اند. خواه و ناخواه ایرانیان عقبه خود را 

پان ترکی و آگاهی قومی ناشی از آن خود را جزئی از ملت ترک می به ایران باستان می رسانند و آذری ها نیز بواسطه جنبش 

دانند که نیای آنها به توران و توران زمین می رسد که البته این اندیشه بیشتر در بین کارگزاران دولتی و نخبگان بعنوان کنشگران 

ان، قدمتی به طول تاریخ ایران دارد، تا سال اصلی وجود دارد. منازعه بین ایرانیان و انیرانی ها که در قفقاز جنوبی و آذربایج

میالدی در راستای مطامع ارضی بوده و از این تاریخ به بعد همزمان با تشکیل جمهوری آذربایجان ماهیتی قومی و فرهنگی  9198

ی است به نحو ها بارزملی میان کنشگران ایرانی و آذری بیشتر در بین آذری -(. تضاد هویت قومی938: 9388پیدا کرد )بیات، 

بینیم. پان ترکیزم به لحاظ ماهیت، یک ایدئولوژی نژادپرستانه و در عین حال به که اوج آن را در همین جنبش پان ترکیزم می

های متفاوت ترکی، ایجاد یک شدت رمانتیک و تخیلی است. تاکید بر یگانگی نژاد ترک در کشورهای پراکنده دارای لهجه

در نشریات و تبلیغات پان  9اروپا تا دل چین و استفاده از نمادهایی چون گرگ خاکستری )بوزکورت(امپراتوری رویایی از دل 

(. این رفتار قومی آذری ها به عنوان 92و90: 9380ترکیستی )نظیر حزب ملی( نمونه این رمانتیسم و تخیل گرایی است )الندو، 

                                                           
16-Boz Kurt 
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حاد آذری ها که بیشترین جمعیت شان در ایران ساکن اند عمال امنیت قومیتی ترک زبان و ادعاهای گاه و بی گاه آنها مبنی بر ات

 شود.اندازد و باعث واکنش آنها میمادی کنشگران ایرانی )بخشی از جمعیت، سرزمین و تمامیت ارضی( را به خطر می

 و شمالی آذربایجان طالحاص به اتحاد مسأله بیگ، ایلچی ابوالفضل آمدن کار روی دوره در ویژه به آذربایجان استقالل از پس

 خود انتخاباتی نطق در بیگ ایلچی که آنجا تا .شد مطرح آذربایجان جمهوری 9شوونیست محافل توسط ترکیه تحریک با جنوبی

 حیدر دوران در .برسند مختاری خود به اقوام سایر و بلوچ فارس، ترک، کرد، و شده تجزیه ایران آینده سال پنج طی بود کرده آرزو

 بر هافارس ستم»زمینه  در تبلیغ و تحریک و شود می متهم ارامنه از هواداری به تهران ایران، های آذری تحریک برای نیز افعلی

 همبستگی روز دسامبر 39 روز در آمیزتحریک شعارهای دادن با نیز افعلی الهام دولت .یابدمی ادامه نیز« جنوبی آذربایجان

 سیاست این از عمالً جهان هایآذری کنگره و برگزاری زبان ترک کشورهای ساالنه کنگره در فعال مشارکت جهان، هایآذری

 ترکیسمپان گسترش اندیشه به اقدام خود موضع تقویت و ایران ملی وحدت تضعیف هدف با آذربایجان جمهوری .کندمی حمایت

 آذری گرایقوم هایتشکل و احزاب به تبعید در رانیهای ایآذری از محافلی و ترکیه راه این در .است کرده آن ابعاد تمامی در

 حدود اشغال و باغ قره هایجبهه در شکست ابتدای در نیز آذربایجان (. دولتمردان12: 9311رسانند )کیانی و بیرانوند، می یاری

 نبود علت به را نه خود هایناکامی رفته، دست از هایفرصت از استفاده با باغ، قره ارامنه توسط آذربایجان اراضی از درصد 05

 به را خود هایشکست کلیه و کنندمی ارزیابی به ارامنه ایران کمک در بلکه اختیار، در منابع درست مدیریت و نظامی راهبرد

 ایزمینه همین سبب، به .دهندمی نسبت باغقره جنگ در ایران گریمیانجی و ارامنه به ایران اقتصادی و نظامی تسلیحاتی هایکمک

 آذربایجان اردبیل، استان سه مشترک مرزهای طرفی از. گیرندمی بهره آن از و اندآورده پدید خود ناآگاه مردم بین تبلیغات برای

 آذری تکمیل ناسیونالیسم برای را مناسبی بستر نخجوان، خودمختار جمهوری و آذربایجان با جمهوری غربی آذربایجان و شرقی

 شود، تقویت ایرانی زبانترک هایآذری جداگانه ملی مفهوم وجدان که شده باعث آذربایجان جمهوری تشکیل سازد. نفسمی مهیا

 رها را بزرگ اندیشه آذربایجان هرگز آذربایجان دولت که داشت نظر در باید .نداشت چندانی نقش سده بیستم آغاز در که چیزی

 بزرگ آذربایجان یک زیرا هستند، جنوبی و شمالی آذربایجان فهومقویاً مجذوب م آذربایجان جمهوری گرایانملی کرد؛ نخواهد

است  نموده ارس تقویت سوی دو در را گرایانهملی احساسات امر همین .است برخوردار ارامنه با مقابله بیشتری برای قدرت از

 با آذربایجان روابط باغ،هقر مسأله ویژه به آذربایجان سیاسی جمهوری تحوالت (. بررسی900: 9388محمدی،  و پور)کریمی

 هایاستان واگرایی یا کاهش تشدید در تواندمی عوامل این که دهدمی نشان کشور این در موجود گرایانههای ملیاندیشه ترکیه،

 .(10: 9311باشند )کیانی و بیرانوند،  تأثیرگذار آذربایجان، جمهوری با ایران مرزی

 هاسکوالریزم آذربایجانی -برالگرایی ایرانیان در برابر لیاسالم -3

اسالم به عنوان یکی از مهمترین عوامل انگاره ساز و ساخت دهنده به هویت جمعی ایرانیان است. با ورود آن به ایران در تعاملی 

ست. اپایاپای با تاریخ، جامعه و جغرافیای این سرزمین همواره نقشی مهم در برساختگی ساختار معنایی کنشگران ایرانی داشته 

سال، اسالم تاثیرات عمیقی را بر اندیشه و تصورات ایرانیان گذاشته و در چارچوب جغرافیای فرهنگی  9255در طول حدود 

 (.319-381و  300-360: 9360ایران زمین تاثیرات زیادی نیز پذیرفته است )مطهری، 

ن خیزش اسالمی رویکرد و نگاهی خاص را در در دوره معاصر مفهوم جدیدی از درون مفاهیم اسالمی سر برآورد و تحت عنوا

بین مسلمانان و از جمله ایرانیان بوجود آورد. خیزش اسالمی در واقع، احیای موثر و موکد تعهدات دینی است، این خیزش که 

(. 03: 9385پهنه جغرافیایی گسترده ای را در بر گرفته است با بسیاری از تفکرات دنیای جدید مخالف است )برگر و دیگران، 

                                                           
1 . shoovenist 
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تفکر سیاسی مقاومت اسالمی در برابر فرهنگ غرب در اندیشه های سید قطب در مصر، ابواالعلی در پاکستان و آیت اهلل موسوی 

خمینی )و همچنین نواب صفوی( در ایران به روشنی ظاهر گردیده است که هر کدام به نوعی گفتمان اسالم مبارز را رهبری 

م مقاومت در برابر غلبه فرهنگ و حاکمیت سیاسی لیبرال غرب را ترویج نموده اند )اسپوزیتو، کرده اند و در گستره جهان اسال

ر را به شکلی ماهوی غی (. این خیزش معاصر با توجه به نظر محمد اقبال شاعر و فیلسوف معروف مسلمان که اسالم355: 9381

قرار نمی دهد و توجه آن به همه مسلمانان در تمامی ( عمال سرزمین خاصی را مدنظر 955: 9380سرزمینی می داند )سیمبر، 

گوشه و اکناف جهان است. در این تفکر جدید بر پایه مفاهیم سنتی اسالم، نوعی تعریف جدید از تقابل کفر و ایمان ارائه شده 

و نظم های فعلی سوره مائده می باشد همه جوامع  05است. بگونه ای که سید قطب برپایه تئوری جاهلیت که محوریت آن آیه 

( و براساس آن جامعه ای که هم اکنون ما در آن زندگی می کنیم را همچون جامعه 90 -996: 9326را نفی کرده است )قطب، 

ا هها، مسیحیان، الئیکها، جوامع بت پرست )همچون ژاپن، فیلیپین و ...(، یهودیداند و آن را شامل کمونیستجاهلی مکه می

ها و احزاب سکوالر و که استکبار جهانی و کال غرب، بنیان و مبدا نظم مبتنی بر جامعه جاهلی و حکومت داندها میو سکوالر

 01(. انقالب اسالمی سال 98، 990 -990، 900: 9318داند )سیدقطب، غیر اسالمی در جوامع اسالمی را ایادی نظم جاهلی می

ای که هم در سخنان سی مقاومت اسالمی، بر آمده است. به گونهدر ایران از درون همین اندیشه خیزش اسالمی و تفکر سیا

بنیانگذار انقالب اسالمی )که خود از سردمداران تفکر جدید مقاومت اسالمی است( و هم از متن قانون اساسی جمهوری اسالمی 

سکوالر در جمهوری  -ی لیبرالآن می توان به این امر پی برد. در برابر این اندیشه، تفکر غرب 99بویژه در مقدمه و نیز اصل 

آذربایجان حاکم است به نحوی که در یکی از بندهای اصلی بیانیه رسمی دولت آذربایجان به پیشبرد اصول دموکراسی مبتنی بر 

( اشاره شده است که این مفهوم و اندیشه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان باتوجه 003-002: 9380بازار آزاد ) واحدی، 

قانون اساسی این کشور که مبتنی بر شکل گیری ارتباط آذربایجان با سایر کشورها براساس اصول معین جهانی و  95 به ماده

مطابق با قواعد بین المللی است نمود پیدا کرده است. بر اساس این اندیشه سیاسی لیبرالی و فلسفه خاص آن خود به خود دو 

: 9323شکل می گیرد: یکی محافظه کاری و مخالفت با جنگ و انقالب )پازارگاد، انگاره مبتنی بر این رویکرد در جامعه آذری 

( است که از متن مکتب لیبرالیزم می جوشد و در برابر اندیشه انقالبی اسالم بویژه تفکر نوین 950: 9312و دوورکین،  913

ایی دین از سیاست( که به معنای عدم ورود گیرد و دیگری باورمند شدن به انگاره سکوالریزم )جدسیاسی اسالم مبارز قرار می

و  حسینی قائم مقامی،  03: 9389دار و معتقدی در صورت حفظ باورها و اعتقاداتش به صحنه سیاست )برقعی، هیچ فرد دین

ران اها و تصورات متضاد سیاسی حاکم بر کنشگران ایرانی و آذری بویژه در سطح کارگزرو اندیشهباشد. از این( می013: 9311

دولتی باعث ساخت یابی یک ساختار واگرا در روابط دوجانبه آنها می شود زیرا این دو نگاه خاص بطور واضح در پی حذف 

هایش کشورهایی مانند ترکیه )و آذربایجان( را ایادی نظم جاهلی و یکدیگرند همانطور که آیت اهلل خمینی در یکی از سخنرانی

ها نجات دهند داند که مردم مسلمان را از اسارت این حکومتفه حکومت اسالمی میاستکبار جهانی محسوب کرده و وظی

ها یکی از اصول مطرح در سیاست خارجی خود را سعی در جلوگیری از نفوذ ایدئولوژی ( و در مقابل آذری01-08: 60)خمینی، 

براین این تضاد ایدئولوژیک نه تنها مهمترین (. بنا8: 9389و دهشیار،  000 -006: 9380اند )واحدی، حکومت ایران قرار داده

عامل واگرا ساز در روابط ایران و جمهوری آذربایجان است بلکه سبب تقابل ایران با نظم حاکم بر جهان است به نحوی که 

هایی ز چالشگیرند. بسیاری اشوند و قوت میبسیاری از دیگر عوامل یا ناشی از این مسئله هستند یا اینکه بوسیله آن تشدید می

شود ریشه ایدئولوژیک و معنایی دارد که در سطح که در روابط ایران با سایر کشورها در عرصه ژئوپولیتیک جهانی ایجاد می



 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  064

گیرد گرایی میدهد چراکه نظام جمهوری اسالمی ایران هویت و علت وجودی خود را از اسالممنافع و عالیق خود را نشان می

 گران ایرانی است.های اصلی کنشالملل از خصیصهدر عرصه بینو پیگیری مواضع اسالمی 

 ها و تهدیدهای محیط بیرونی بر روابط ایران و جمهوری آذربایجانفرصت -

 های موجود در روابط ایران و جمهوری آذربایجانفرصت -1

 ای و جهانیموقعیت ژئوپولیتیکی و دسترسی منطقه -

-10: 9383نیا، داند )حافظبرای برقراری ارتباط با اروپا از طریق قفقاز و دریای سیاه میایران، جمهوری آذربایجان را فرصتی 

شوند، های انرژی دنیا محسوب میفارس، که هر دو حوزه از قطب(. همچنین قرارگیری ایران بین دو حوزه خزر و خلیج19

و حل و  عد سیاسی به لحاظ تضمین صلح و ثباتاهمیت ژئوپولیتیکی و استراتژیکی خاصی بدان بخشیده است. این نقش در ب

فصل مناقشات اهمیت انکارناپذیری دارد. این موقعیت به لحاظ جغرافیایی چنان جایگاهی به ایران بخشیده است که در حمل 

غرب و همچنین  -جنوب و حتی شرق -ای، ریلی و حتی هوایی بین دو حوزه شمالو نقل، تبادل کاال و خدمات اعم از جاده

(. در این بین، کشور آذربایجان نیز جهت 61: 9383بدیل و غیر هماوردی داشته باشد )صفری، انتقال انرژی توانسته نقش بی

ارتباط با آسیای مرکزی و شرق آسیا و نیز حوزه خلیج فارس و دریای عمان نیاز به استفاده از فضای سرزمینی ایران و در نتیجه 

 ارد.نزدیکی و همکاری با این کشور د

 فنی و تجاری بین دو کشور باشد.تواند محرک توسعۀ روابط اقتصادیوجود خطوط ارتباطاتی مناسب از عواملی است که می

ونقل، روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان دارد. گیری از تمام امکانات حملایران متناسب با موقعیت جغرافیایی خود با بهره

نوشهر، خطوط ریلی، مانند  -انزلی و باکو -ونقل دریایی مانند باکوبا ایران از راه حمل در حال حاضر جمهوری آذربایجان

ا ایران، روابط اقتصادی خود را ب-آستارا  -تهران، راه زمینی باکو-تبریز -آهن باکوتهران و خط -تبریز -جلفا -آهن نخجوانراه

 آسیا نیز الزم هست تا هر دو کشور -قفقاز  -ت بزرگراه اروپاایران توسعه بخشیده است. برای احیای جادۀ ابریشم و فعالی

المللی برسانند. با انجام تدابیر یادشده، این مسیرهای ارتباطی های زمینی خود را به سطح استانداردهای بینآهن و راهوضعیت راه

-خطوط هوایی باکو هوری آذربایجان،بود. همچنین، بین ایران و جم برای مدت زمان طوالنی قادر به ترانزیت کاالها خواهند

جمهوری . ی داردوآمد مردم دو کشور تأثیر مثبتتبریز نیز فعال است. افتتاح خطوط پرواز باکو به مشهد و تبریز نیز بر رفت -تهران

 905غ ه مبلای قائل است. دولت ایران با اعطای وام دارای تخفیف بآستارا اهمیت ویژه -آذربایجان برای پل مرزی بین آستارا

قزوین  -آهن آستاراآستارا را برعهده گرفت. برای احداث راه -آستارا و جادۀ باکو میلیون دالر، مسئولیت بازسازی بخش سالیان

نیز دولت آذربایجان با ایران مذاکراتی را صورت داده است. در نتیجۀ این تحوالت، جمهوری خودمختار نخجوان با ایران و 

 .هن ارتباط متصل خواهد شدآترکیه از طریق خط

های جهانی، موافقتنامه حمل و نقل بین المللی شمال ـ جنوب به منظور توسعه مناسبات حمل و نقل، افزایش دسترسی به بازار

که همواره  است، های حمل و نقلسازی سیاستافزایش حجم حمل و نقل کاال و مسافر، ایمنی و حفظ محیط زیست، هماهنگ

ن کریدور در حقیقت ای. ترین مسیر حمل و نقل بین آسیا و اروپا مورد توجه بوده استترین و مناسبترین، ارزانبه عنوان کوتاه

های خود را با سرعتی سه برابر بیشتر نسبت به مسیر کانال سوئز، به های منطقه کاالشود ایران، هند و دیگر کشورموجب می

های خلیج فارس و منطقه اقیانوس هند به شمال اروپا را های حمل و نقل از کشوراروپا حمل کنند. ضمن اینکه این مسیر هزینه

های ساخت دهد و به عبارتی کریدور شمال ـ جنوب در نظر دارد شرایط مناسبی را برای انتقال کاالتا حد زیادی کاهش می

 .های اروپایی به آسیا فراهم کندهای آسیایی به اروپا و کاالکشور
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 ای و جهانیجنوب در مقیاس بین قاره-ر کلی کریدور شمال: مسی2نقشه 

 
(https://leagueofindia.com/ ) 

جنوب با -ونقل شمالجنوب پیوست. کریدور حمل- ونقل شمالحملمیالدی به کریدور  0550جمهوری آذربایجان در سال 

هدف برقراری ارتباط بین کشورهای اروپایی، روسیه، آسیای مرکزی و منطقۀ قفقاز با خلیج فارس و هندوستان و نیز برای 

-جنوبی آسیای-ونقل ریلی در اروپاجاری حوزۀ خزر با بنادر دریای سیاه ایجاد شده است. این کریدور زمینۀ حملتسریع روابط ت

ونقل داخلی و ترانزیت سازد که این امر موجب کسب درآمد کشورهای واقع در این مناطق از حملخاورمیانه را فراهم می

آهن ه راهگرگان )آکایال( ب -بوالشاک قزاقستان به ترکمنستان و از طریق اترک آهنی که با گذر ازشود. در همین راستا، خط راهمی

 -ونقل شمالبرداری قرار گرفت. همچنین، مسیر غربی کریدور حملمیالدی مورد بهره 0592شود، در دسامبر ایران متصل می

 اهداف لحاظ از نیز( ایران) قزوین –رشت  -آستارا -آستارا )آذربایجان( -سامور -مخاچ قلعه )روسیه( -جنوب آستاراخان

 شرقی رمسی به نسبت ریلی ونقلحمل غربی مسیر این. است ترانزیتی هایگزینه ترینمناسب از یکی آن مقاصد و راهبردی

بیش از یازده سال است که در حال احداث است و به پایان نرسیده  ترکم مراتببه هزینۀ وجود با اما دارد، بسیاری هایمزیت

درصد  90تا  95ونقل، ترانزیت بار از جنوب شرقی آسیا به اروپا شدن مسیر غربی کریدور حملست. در حالی که با عملیاتیا

حال شود. درعینکیلومتری مسافت ترانزیت می 855تر خواهد شد. حمل بارها از طریق کانال سوئز نیز موجب کاهش ارزان

تری به مقصد خواهد رسید. براساس محاسبات ت و بارها از راه مطمئنروز کاهش خواهد یاف 05مدت حمل بارها نیز 

 - دالر خواهد شد. با پیوستن فنالند به کریدور شمال 0055جویی به میزانتن بار موجب صرفه 90پذیرفته برای حمل انجام

که از  جنوب-لمللی شمال اونقل بینضرورت تحقق مسیر غربی کریدور حمل. جنوب، ظرفیت آن باز هم افزایش خواهد یافت

اف جمهور، الهام علیمیالدی مطرح شد. رئیس 0596 سال در باکو به ایران، جمهوررئیس سفر در گذرد،می جمهوری آذربایجان

میالدی در باکو در این زمینه بیانیۀ مشترکی صادر کردند. سران دو  0592نوامبر  90و حسن روحانی دو سال قبل از آن نیز در 

https://leagueofindia.com/india-world/india-iran-russia-want-to-create-alternative-trade-route-to-suez-canal/
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 مچنینه. است مهم منطقه کل برای و طرف دو هر منافع کنندۀتأمین جنوبونقل شمالأکید کردند که ایجاد کریدور حملکشور ت

ات در باکو حاوی پیام مهمی بود و نخستین ثمرۀ بیان این صدور. کندمی میسر را روسیه و اروپا سیاه، دریای با ایران ارتباط

ونقل کریدور حمل. شدجنوب محسوب می-المللی شمالونقل بینیدور حملکوشش جمهوری آذربایجان برای ایجاد کر

جنوب برای حمل کاال از هندوستان و جنوب شرقی آسیا از طریق بندرعباس در ایران به جمهوری آذربایجان -المللی شمالبین

بینی شده است که جمهوری یون تن بار پیشمیل 90تا  95شرایط الزم را فراهم خواهد آورد. در این مسیر ترانزیتی، انتقال ساالنۀ 

میلیون دالر  355تا  005آذربایجان به واسطۀ آن درآمد بسیاری از محل ترانزیت به دست خواهد آورد. این مبلغ تقریباً ساالنه 

یز تداوم سیه و نقلعۀ روجنوب با عبور از آستاراخان و مخاچالمللی شمالونقل بینخواهد بود؛ بنابراین مسیر غربی کریدور حمل

قزوین برای جمهوری آذربایجان آهن ایران از طریق آستارارشتآن از سامور تا آستارا در جمهوری آذربایجان و اتصال آن به خط

جنوب طرحی ژئوپولیتیکی است که موجب المللی شمالونقل بیناز اهمیت استراتژیک برخوردار است. در واقع، کریدور حمل

شدن عیت جمهوری آذربایجان در منطقۀ قفقاز جنوبی و حوزۀ خزر خواهد شد. ضمن این که خنثیتحکیم و تقویت موق

های ارمنستان دربارۀ این طرح را نیز به دنبال خواهد داشت. در راستای این کریدور، جمهوری آذربایجان با بازکردن مسیر برنامه

ت برای منطقه و جلوگیری از خطرات نقش مهمی را ایفا خواهد روسیه به سمت جنوب و راه ایران به سمت شمال، در تأمین ثبا

ها به لحاظ موقعیت جهانی این کشور بسیار ضروری و عنوان پل ارتباطی بین قارهدورنمای نقش جمهوری آذربایجان به. کرد

جمهوری  آفرینیۀ نقشمهم است. این امر در فضای افزایش تدریجی تهدیدات و تمایل به درگیری و رقابت در سطح جهانی، زمین

های ریزیآذربایجان را برای ایجاد ثبات فراهم خواهد ساخت؛ بنابراین به موازات منافع اقتصادی، باید موارد یادشده نیز در برنامه

المللی و ونقل بیندرستی ارزیابی شود. باید در نظر گرفت که تحقق کریدور حملمدت و درازمدت در نظر گرفته شود و بهمیان

تواند جمهوری آذربایجان را در فضای ژئوپولیتیکی پیچیدۀ ناشی از خطرات جنوب، میالمللی شمالونقل بینویژه کریدور حملبه

ها در منطقه حفظ کند، یا حداقل تأثیرات منفی آن را کاهش دهد. از این نظر، جمهوری آذربایجان باید رقابت شدید ابرقدرت

عنوان اهداف راهبردی مد نظر قرار دهد و در راستای افزایش نقش مهم خود قل در کشور را بهونشدن کریدورهای حملعملیاتی

 (.9316لی، )طالبحداکثر تالش را بکند

 ای و جهانی آن در روابط ایران و جمهوری آذربایجانجایگاه انرژی و انتقال منطقه -

 را ترکمنستان و قزاقستان آذربایجان، جمهوری  ان نفت خامآغاز شد، ایر 9111براساس توافق سوآپ بین دو کشور که از سال 

دریافت می کرد و معادل حجم آن را از پایانه خلیج فارس به بازارهای جهانی تحویل می داد. این فرایند  شمال نفتی پایانه در

ز شت که نفت دریافتی اتوسط وزیر وقت نفت تعلیق شد. سوآپ نفت این امکان را هم در اختیار ایران می گذا 0595از سال 

پایانه شمال را به مناطق شمالی کشور تحویل دهد. دوکشور همچنین تجربه مشترکی در سوآپ گاز نیز دارند، جمهوری آذربایجان 

به استان های شمالی ایران گاز می دهد و در ازای آن، ایران به جمهوری نخجوان گازرسانی می کند. سفیر ایران در جمهوری 

مچنین اعالم کرده است که تهران و باکو مذاکرات دوجانبه را برای افزایش حجم سوآپ گاز ادامه می دهند. وی آذربایجان ه

های ترانزیت و مسیر درباره صادرات گاز ایران به اروپا نیز گفت که درحال حاضر مطالعات درباره زیرساخت های الزم، هزینه

اقتصادی و رسانه های جمهوری آذربایجان، مربوط به چشم انداز انتقال  صادرات ادامه دارد. یکی از موضوعات عمده محافل

گاز طبیعی ایران از طریق خطوط لوله گازی در دست اجرای ترانس آنادولی )تاناپ( و ترانس آدریاتیک )تاپ( با مشارکت فعال 

فاز دوم توسعه میدان گازی شاه دنیز های انتقال گاز تاناپ و تاپ شامل انتقال گاز طبیعی جمهوری آذربایجان می باشد. طرح

باشد. مقامات مربوطه ایران و جمهوری جمهوری آذربایجان از طریق خاک این کشور، گرجستان و ترکیه به بازارهای اروپا می

آذربایجان در بیانیه های اخیر اعالم کردند، موضوع انتقال گاز طبیعی ایران از طریق خطوط لوله مذکور در دست بررسی می 



 066تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

 افزایش مکعب متر تریلیون 0 تا تواندمی تریلیون متر مکعب است که این میزان 0باشد. ذخایر گاز آذربایجان در حال حاضر 

 رد آذربایجان. دارد را اروپا به خود گازی هایفعالیت گسترش قصد و کندمی همکاری همسایه کشورهای با آذربایجان. یابد

 (.51/56/9310کند )رضایی، می عرضه ترکیه و گرجستان به گاز جنوبی قفقاز لوله خط یقطر از و دنیز شاه حوزه از حاضر حال

کاهش قیمت جهانی نفت و گاز طی سال های اخیر که موجب کاهش درآمد ملی، کسری بودجه، توقف و یا کندشدن اجرای 

طق جمهوری آذربایجان به کاهش بسیاری از طرح های اقتصادی و رفاهی و نیز بروز اعتراض های مردمی در برخی از منا

درآمدها و تعهدات مالی و رفاهی دولت شده است، دولت آذربایجان را به صورت جدی به سمت کاهش وابستگی به اقتصاد 

در بخش  9«: نگاه به آینده مفهوم توسعه0505آذربایجان »نفت و گاز به ویژه خام فروشی سوق داده است. به همین دلیل در سند 

به این موضوع توجه جدی شده است. افزایش تولید و  0«بهبود ساختار اقتصادی و توسعه بخش غیر نفتی»عنوان  مستقلی تحت

صادرات گاز طبیعی، توسعه صنعت پتروشیمی، سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو و تجدیدپذیر، تقویت بخش خصوصی 

مله محورهای مهم این سند با هدف جبران پیامدهای کاهش در ساختار اقتصادی و استفاده از ظرفیت فناوری های نوین از ج

در این راستا، جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور خارج از . رودقیمت نفت در اقتصاد جمهوری آذربایجان به شمار می

عودی عربستان س ثیرگذار در این دو سازمان از جمله ایران وأاوپک نفتی و اوپک گازی به سمت همکاری و تعامل با کشورهای ت

روی آورد. شرکت نماینده جمهوری آذربایجان همراه با روسیه و قزاقستان )سه کشور خارج از اوپک( در اجالس کشورهای 

میالدی و شرکت الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان به عنوان  0596صادرکننده نفت )اوپک( در دوحه قطر در آوریل 

میالدی به روشنی گویای این امر است. رویکردی که در دو دهه  0590در تهران در نوامبر مهمان در اجالس سران اوپک گازی 

دعوت  تحول مهم دیگر،. تر از سوی باکو شاهد بودیمگذشته به ویژه در مقطع افزایش بی سابقه قیمت جهانی نفت و گاز کم

ان در پروژه های گازی تاپ )ترنس آدریاتیک( و خط دولت آذربایجان از ایران برای توسعه میدان گازی شاه دنیز و مشارکت ایر

 توسعه برای انآذربایج سوکار نفتی موسسه و ایران نفت صنعت پژوهشگاه میان قرارداد  لوله تاناپ )ترنس آناتولین( و نیز انعقاد

ست که گویای تغییر میالدی از مواردی ا 0592 سال در محیطی زیست هایفعالیت و ذخایر از برداشت بهبود نفتی، هایمیدان

رویکرد نسبتاً شایان توجه جمهوری آذربایجان در قبال کشورمان در حوزه انرژی است. در رابطه با دعوت از ایران برای توسعه 

 دنیز آذربایجان یک دهه است که مشارکتمیدان گازی شاه دنیز باید به این نکته اشاره نمود که ایران در توسعه میدان گازی شاه 

درصد از  95است، « مشارکت در تولید»درصدی در این پروژه دارد، یعنی با توجه به این که نوع قرارداد  95ایران سهمی دارد. 

کل ذخایر این میدان در مالکیت ایران است. اما آنچه موجب تحرک و اشتیاق بیشتر طرف آذری برای مشارکت بیشتر ایران در 

اید در دو نکته جستجو کرد. نکته اول این که جمهوری آذربایجان احساس می کند توسعه میدان گازی شاه دنیز شده است را ب

در شرایط پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ )برجام(، شرکت های ایرانی با شرایط مساعدتری امکان ورود و 

جود به ویژه در اتحادیه اروپا در مورد عدم سرمایه گذاری در توسعه میدان گازی شاه را دارند. نکته دوم نیز به نگرانی های مو

توانایی میدان گازی شاه در تامین حجم عظیم گازی مورد نیاز خطوط انتقال گاز تاپ )ترنس آدریاتیک( و تاناپ )ترنس آناتولین( 

زانه ز اول آن رواکنون از فاتریلیون مترمکعب گاز قابل استخراج است که هم است. در حال حاضر، این میدان دارای بیش از یک

شود. بنابراین، دولت آذربایجان به شدت در پی اجرایی هزار بشکه میعانات گازی استخراج می 05میلیون مترمکعب گاز و  01

                                                           
1 . Azerbaijan 2020: Look Into The Future Development Concept 
2 . The improvement of the economic structure and the development of the non-oil sector 
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نمودن فاز دوم توسعه میدان گازی شاه دنیز است و در این روند خواستار مشارکت ایران است تا بتواند با افزایش ظرفیت تولید 

 (.92/90/9310گر کالجی، )کوزه عهدات گازی گسترده خود در قبال اروپا جامعه عمل بپوشاندو صادرات، به ت

 خزر یایدر در ستزیطیاکتشاف و مح -

یکی از موضوعات مهم در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و همچنین تمامی کشورهای حوزه خزر، مشکالت و تهدیدات 

دریای خزر گردد. ه سبب فهم مشترک از منافع جمعی در حوزه دریاچه مذکور میزیستی است که همکاری در این زمینمحیط

کشور ساحلی جمهوری اسالمی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه، آذربایجان،  0به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، محصور بین 

رکیبی از منابع آلوده کننده زمینی، کیلومتر مربع است که به سرعت با ت هزار 255 قزاقستان و ترکمنستان با مساحت تقریبی

این دریاچه، بدلیل منابع زیستی و غیرزیستی ارزشمند نسبت به گذشته، اهمیت . رودخانه ای و دریایی به مخاطره افتاده است

بیشتری یافته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت مالحظات محیط زیستی بدست 

شود و از سوی گیرند و موجب آلوده شدن محیط میکشورهای حاشیه سواحل مورد استخراج و بهره برداری قرار می بعضی از

هری های شهای کشاورزی و پسابهایی که از مرکز صنعتی، زمینای که در سواحل آن جای دارند نظیر آالیندهدیگر منابع آالینده

 گردند که دریای کاسپین، بعنوان یک محیط بسته با فشارهایشوند موجب میمیای همچون کاسپین سرازیر به محیط آبی بسته

یستی المللی ذیربط محیط زهای بینروزافزونی روبرو شود و این مساله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه و مساعدت سازمان

ل ای حهای منطقهداشته و بدون همکاری زیستی در این دریا، ماهیت فرامرزیاست. الزم به ذکر است که عمده مشکالت محیط

ایی برای تلفیق هدستیابی به توسعه پایدار در این اکوسیستم حساس متضمن فرصت. نیست پذیرامکان زیستی آن،مشکالت محیط

 یستیزباشد و ارزیابی اثرات محیطهای مدیریتی و حفاظتی در کشورهای ساحلی دریای کاسپین میهای موجود و برنامهطرح

جام های توسعه انزیستی در برنامهنمایند، در صورتی که از ابتدا، مالحظات محیطدر جهت دستیابی به چنین هدفی عمل می

 شده توسط کشورهای ساحلی مدنظر قرار گیرد، از بروز تاثیرات نامطلوب و زیانبار بر این اکوسیستم جلوگیری خواهد شد

 (.19: 9380)فرشچی و روح شهباز، 

سیون محیطی فرامرزی بر کنوانثیرات زیستأپروتکل همکاری کشورهای ساحلی خزر درباره ارزیابی ت»ر ساحلی خزر پنج کشو

هدف . مسکو امضاء کردنددر  9311سال العاده کشورهای ساحلی در را در اجالس فوق« حفاظت از محیط زیست دریای خزر

ثیرات زیست محیطی به منظور حفاظت از أهای فرامرزی تیاز امضای پروتکل همکاری کشورهای ساحلی خزر، انجام بررس

وتکل پر. های اقتصادی در حوزه این دریا و اجرای اصول توسعه مداوم و شفافیت استثیرات فعالیتأدریای خزر در مقابل ت

ر مسکو به جوالی د 05محیطی دریای خزر الحاقی به کنوانسیون تهران پس از پنج سال وقفه در روز جمعه ارزیابی زیست

امضای مقامات پنج کشور عضو کنوانسیون شامل ایران، روسیه ، قزاقستان ، آذربایجان و ترکمنستان رسید. این پروتکل شامل 

. یکی از کشورهایی که بیشترین سهم را در آالیندگی دریای خزر دارد، کشور آذربایجان است. ماده و سه ضمیمه است 03

زیستی دریای خزر، عالوه بر بهبود ان به صورت دوجانبه و چندجانبه در مسائل محیطهمکاری ایران و جمهوری آذربایج

شود بلکه سبب توسعه روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان خواهد شد. یکی دیگر از محیطی این دریاچه میوضعیت زیست

 95گاز در خزر است. نمونه بارز آن سهم های مهم همکاری ایران و جمهوری آذربایجان اکتشاف و توسعه میادین نفت و حوزه

در چند سال اخیر میان شرکت دولتی نفت آذربایجان درصدی ایران از فروش میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان است. 

های مختلف از جمله در امور اکتشاف و توسعه میادین )سوکار( و شرکت ملی نفت ایران در راستای گسترش همکاری در حوزه

در این ارتباط سفرهای متعدد متقابل بین هیات بخش . و گاز در دریای خزر مذاکرات به صورت مرتب انجام گرفته است نفت

 بررسی مورد خزر در انرژی بخش در کشور دو همکاری جزییات مذاکرات و سفرها این انرژی دو کشور نیز انجام شده که در
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 تولید و استخراج برای آذربایجان جمهوری و ایران که کرد اعالم 9318 الس ماه دیرییس جمهور ایران در . قرار گرفته است

. همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفت و کنندمی همکاری خزر دریای در گاز و نفت

کیل ین بخش درآمدی دو کشور را تشترگاز به دلیل ایجاد وابستگی انرژیک بین دو کشور و از آنجایی که انرژی نفت و گاز مهم

شود که به نوبه خود منجر به نزدیک شدن مواضع داده است، سبب ایجاد وابستگی متقابل و در نتیجه نزدیکی دو کشور می

 شود.گردد. این نزدیکی سبب تعدیل اختالفات سیاسی و هویتی نیز میاقتصادی و ژئوپولیتیکی می

 ن و جمهوری آذربایجانتهدیدهای موجود در روابط ایرا -2

 روابط جمهوری آذربایجان با آمریکا -

ای که نقش مهمی در تکوین روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان دارد ایاالت متحده آمریکاست. های فرامنطقهیکی از قدرت

طور فعاالنه ایفای نقش کند. گر، به به عنوان یک قدرت مداخله« مناطق»طلبد که این کشور در تمامی قطعاً هژمونی آمریکا می

به منطقه  ای که چشمنصیب نمانده است. در میان کشورهای فرامنطقهبنابراین منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نیز از این حیث بی

کی منطقه قفقاز جنوبی از مناطق مهم ژئوپولیتیرود. آسیای مرکزی و قفقاز دوخته بودند، ایاالت متحده مهمترین مورد به شمار می

جهان به شمار می آید و سیطره بر این منطقه منجر به غلبه بخش مهمی منابع انرژی در جهان )پس از حوزه خلیج فارس و 

شدت مورد توجه ایاالت متحده قرار گرفته و در دهه سیبری( می گردد. این منطقه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به

در این منطقه از مباحث قابل توجه می باشد. در سناریوهای جدید امریکا و روسیه های اخیر، تقابل میان آمریکا و روسیه 

دستیابی به منابع هیدروکربنی و در اختیار گرفتن استخراج و صدور آن؛ همچنین افزایش نفوذ در این ژئوپولیتیک منطقه جایگاه 

آمریکا مسئله امنیت انرژی و خطوط لوله ای  های انرژیویژه ای را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که در سیاست

که این منطقه دارای منابع انرژی غنی انتقال انرژی از منطقه قفقاز جنوبی با محوریت حذف روسیه تدوین شده است. درحالی

تان جسدر حوزه دریای خزر می باشد که در اختیار جمهوری آذربایجان است. از سوی دیگر به دلیل همسایگی با دو جمهوری گر

(، که حساسیت بیشتری 30 :9313، و دیگران پیشهویژه به اروپا می باشد )فالحتو ارمنستان، مسیر انتقال انرژی خزر به غرب به

های انرژی روسیه ایجاد نموده است. سیاست روسیه برای نفوذ بیشتر در این منطقه در قالب بازیابی جایگاه -را در سیاست

نه ای که این منطقه صحنه رقابت دو کشور شده است. در این میان روسیه و آمریکا وارد یک بازی گذشته خود بوده است. به گو

جدید به نام بازی ژئوپولیتیک، بازی نفت، بازی لوله های نفتی و یا بازی بزرگ شده اند. البته در این میان بازیگران دیگری 

یراشرفی من بیشترین محوریت تقابل بین روسیه و آمریکا می باشد )همچون چین، ایران و ترکیه نیز ایفای نقش می نمایند و لیک

های اقتصادی گسترده که بیشتر مربوط به عملیات استخراج و گیری از طرح. ایاالت متحده با بهره(920: 9311و دیگران، 

مهوری آذربایجان نیز در شود، نفوذ خزنده خود را در این منطقه آغاز کرد. جترانزیت نفت و انرژی جمهوری آذربایجان می

 های نفتیاش مورد توجه شرکتتر از همه به خاطر ذخایر نفتیمیان کشورهای قفقاز به خاطر موقعیت ویژه راهبردی و مهم

بزرگ آمریکا و غرب قرار گرفت. عواملی که سبب اهمیت قفقاز و آذربایجان در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا شده 

 بندی کرد:گونه طبقه توان ایناست را می

 ( و همچنین تسلط بر منابع انرژی. 09: 9380افزایش نیاز به انرژی در آینده )اعلمی،  -9

 جلوگیری از نفوذ روسیه؛ - 0

 (؛8: 9380گرایی به رهبری ایران )اعلمی، جلوگیری از نفوذ ایران و مبارزه با اسالم - 3

 (؛09: 9380سپتامبر )اعلمی،  99آمریکا بویژه پس از اهمیت ژئوپلتیک منطقه برای ایاالت متحده  – 2



 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  066

: 9380های شبه نظامی اسالمی )امیراحمدیان، تقویت جوامع مسلمان سکوالر، به طور اخص ترکیه و آذربایجان علیه گروه -0

 (؛91

 حفظ وضع موجود و تقویت نهادهای کشورهای منطقه در راستای اهداف و حضور دراز مدت خود در منطقه؛ –6

 تحکیم مناسبات امنیتی با کشورهای منطقه و دستیابی به بازارهای منطقه و گسترش تجارت در آن؛ – 1

 حمایت از گسترش نفوذ ترکیه. – 8

سپتامبر در قالب عملیات استخراج و ترانزیت نفت و انرژی و پس از  99حضور ایاالت متحده آمریکا در آذربایجان تا قبل از 

تحت عنوان مبارزه با تروریزم صورت گرفت و جمهوری آذربایجان نیز بالفاصله امکانات فضا و اراضی  آن با رویکردی نظامی و

 (.929: 9380خود را در اختیار آمریکا قرار داد )امیراحمدیان، 

 روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل -

 خود به را ایفرامنطقه و ایهقمنط هایقدرت از یبسیار نگاه (شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی با زمان هم)جنوبی از قفقاز منطقه

 دکترین اساس بر و خود ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک الزامات به بنا ایفرامنطقه هایقدرت از یکی عنوان به اسراییل .کرد جلب

 کشورهای. است دهدا نشان خود از را منطقه این در حضور به جدی تمایلی پرز، شیمون جدید خاورمیانه دکترین و گوریونبن

 .کند تأمین را هدف این توانستمی که دانستای میواسطه را اسرائیل غرب به شدن نزدیک برای نیز آذربایجان ازجمله منطقه

 مفید توانستمی نیز خود منافع راستای در را اسراییل هایتوانایی از گیریخود، بهره ایتوسعه و سیاسی اقتصادی، مشکالت

 شدید تعارضات و اسالمی ایران جمهوری امنیتی محیط در هقمنط این گرفتن قرار میان، این در اهمیت حائز ا مسئلهام شود؛ قلمداد

 فرهنگی سیاسی، اقتصادی، ابعاد در اسراییل نفوذ گسترش و حضور که طوری به است اسراییل با کشور این ایدئولوژیکی -هویتی

 اهمیت. است هقمنط این در اشملی منافع پیگیری در ایران اسالمی جمهوری گذاریتأثیر و نفوذ کاهش منزله به امنیتی نظامی و

 قوا آرایش در المللی،بین و ایهای منطقهقدرت بندیصف و جهانی جدید مناسبات در ویژه به جنوبی قفقاز از منطقه روزافزون

 پیرامونی کشورهای با روابط ایجاد برای اسرائیل راتژیاست گورینبن دکترین رو،از این است مؤثر کشورها مناسبات بر اثرگذاری و

 کشورهایی سوی اسرائیل به خارجی سیاست رویکرد تا شد باعث عرب جهان سوی از شدن شناخته سبب متخاصم به که بود

 آن عمده مسه که قفقاز منطقه انرژی ذخایر به خاطر آذربایجان با ارتباطی فرد منحصر به ویژگی .گردد معطوف آذربایجان چون

 یافتن اسرائیل از، وقف مرکزی آسیای کشورهای از گاز و نفت خرید موازات به .شودمربوط می است آذربایجان کشور با مرتبط

 خود غیره و  کشاورزی، دارویی مخابراتی، صنعتی، خدمات و کاالها فروش جهت منطقه در اقتصادی و تجاری بازارهای جدید

 ترکیه و گرجستان خاک طریق از آذربایجان گاز نفت و القانت لوله خطوط اکنون هم .است کرده ریگذاهدف هم را آذربایجان به

 طرفی از .استاسرائیل  رژیم استراتژیک، و حیاتی محصول این کنندگانمصرف مشتریان و از یکی و است انرژی انتقال حال در

 مهم مسئله این و داده الشعاع قرارتحت رژیم این اشغالگری مسئله هب را هادولت این توجه تواندمی انجآذربای با ارتباط اسرائیل

 ژئوپولیتیک اهمیت اقتصادی، بعد بر عالوه ترتیب کند. بدین ترکشورها کمرنگ این سطح در حداقل را، اسالم جهان برای حیاتی و

 است آذربایجان کشور با ارتباط و منطقه در اسرائیل حضور دیگر دالیل از خزر و جنوبی قفقاز ژئوپولیتیک استراتژیک،

 (.11: 9311فر، )جوانپورهروی و جعفری

جمهوری آذربایجان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی دارای روابط خوبی با اسرائیل است. اسرائیل در بخش کشاورزی 

(. بعالوه اسرائیل در خاک 208 -282: 9382و به خصوص نفت و گاز سرمایه گذاری فراوانی انجام داده است )کاظمی، 

دومین پایگاه اطالعاتی خود را در منطقه جنوبی  0553آذربایجان فعالیت های جاسوسی علیه ایران انجام می دهد که در سال 

(. همچنین اسرائیل 91: 9383های شنود آغاز کرده است )کاظمی، آذربایجان با هدف جمع آوری اخبار از ایران و با نصب دستگاه
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ای متعدد ههای ضاله در این کشور با استفاده از خالءنار مقابله با اسالم گرایی در جمهوری آذربایجان، به دنبال تقویت فرقهدر ک

وع آویو است. این موضها مورد توجه تلموجود در جمهوری آذربایجان است. در این راستا، تبدیل کردن باکو به پایتخت بهایی

پی گیری سفارت اسراییل در باکو و کسب مجوز مقامات جمهوری آذربایجان، انجمن بهاییان   فاش شد و پس از 0550در سال 

(. رابطه جمهوری آذربایجان با آمریکا و 210: 9382فعالیت خود را در جمهوری آذربایجان عمالً آغاز کرده است )کاظمی، 

 اتوجه به رویه ضد اسالمی این دو کشور بعنوان بانیاناش را بشناختی کنشگران ایرانی در وجه اسالمیاسرائیل هم امنیت هستی

 کند. این دو کشورای و مادی کنشگران ایرانی را تهدید میاندازد و هم امنیت توسعهنظم جاهلی در برابر نظم الهی به خطر می

تا ستند و در این راسکه راهبران نظم نوین جهانی هستند بدنبال این دنیایی کردن و هرچه بیشتر مصرفی کردن مردم جهان ه

مخالف و دشمن کشورهایی هستند که همانند جمهوری اسالمی ایران درصدد برقراری نظمی مبتنی بر دستورات دینی و اخالقی 

باشند. بنابراین ایران بعنوان سردمدار مبارزه با نظم جاهلی نسبت به روابط کشورهای اسالمی و بویژه کشورهای همسایه خود می

 کشورها حساس است.با این دسته 

 قفقاز جنوبی به عنوان عرصه نفوذ انحصاری روسیه -

ی اهای قومی منطقه از جمله بحران قره باغ حساسیت داشته و آن را برای امنیت ملی و نفوذ منطقهایران و روسیه نسبت به بحران

اند. روسیه به دلیل ارتباط ویژه با نبال کردهای را دهای جداگانهاند، اما در ارتباط با این موضوع سیاستخود خطرناک دانسته

جمهوری ارمنستان و وابستگی این کشورها در عرصه های مختلف، ابزارهای متعددی برای نفوذ و فشار در این منطقه دارد. 

ها در شته و از آنها و آجارها داعالوه بر این روسیه ارتباطات گسترده ای با اقوام داخل کشورهای منطقه مانند آبخازها، اوستیایی

بط های خارجی و روامنافع دیگر ایران و روسیه در منطقه قفقاز مخالفت با حضور قدرت کند.برابر حکومت مرکزی حمایت می

ها هاند همکاری خاصی در این حوزکشورهای گرجستان و آذربایجان با ناتو است علی رغم این منافع مشترک دو کشور نتوانسته

 داشته باشند.

رایی گایران، سایه دخالت روسیه غیرقابل انکار است. دولتمردان روسیه هموراه از کارت ملی-ورد مسئله روابط آذربایجاندر م

لتمردان ای در سیاست خارجی روسیه نیست، دوکنند کنترل ایران توسط مشکل آذربایجان مسئله تازهدر روابط با ایران استفاده می

کردند. مشکل ادغام و وحدت دو له آذربایجان در سیاست خارجی در برابر ایران استفاده میشوروی هم همانند تزارها از مسئ

 .(9310نا، )بی آذربایجان هموراه به عنوان اهرمی برای فشار به دولت ایران توسط روسیه باقی ماننده است

ران به های گسترده علیه این کشور و نیاز ایدر کل با توجه به قدرت روسیه در قفقاز جنوبی و نیز تقابل ایران با غرب و تحریم 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطقه قفقاز جنوبی را بایست روسیه در مجامع جهانی از جمله شورای امنیت، می

 تابعی از سیاست روسیه در این منطقه دانست.

 توان تحت تأثیر عوامل زیر برشمرد.مالحظات روسیه در قفقاز جنوبی را می

 .داندمی حیاتی منافع دارای و مسئول شوروی اتحاد سابق مرزهای درون منازعات مورد در را خود روسیه –

 .داندمی مسئول آنها منافع به نسبت را خود روسیه که کنندمی زندگی هاجمهوری این در روس هزاران –

 بسیار آن لمسائ به نسبت و کندمی تلقی خود صاریانح نفوذ عرصه را جنوبی قفقاز ای،منطقه قدرتهای با رقابت در روسیه –

 ذاردگا برخوردار بود، هیچ تردیدی در این تلقی روسیه باقی نمیآمریک حمایت از که گرجستان با قاطع برخورد. است حساس

 .(06-01: 9382)کوالیی، 

 روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه -
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 :Nuriyev, 2007های قومی و زبانی بین آن دو کشور هستند )ه با توجه به علقهای با ترکیها دارای روابط گستردهآذربایجانی

مخصوصا جریان پان ترکیزم عاملی برای نزدیکی این دو کشور است. ترکیه اولین کشوری بود که استقالل جمهوری (. 18

به  گران ایرانیوجه به حساسیت کنش(. این رابطه تنگاتنگ با ترکیه با ت960: 9311آذربایجان را به رسمیت شناخت )بیگدلی، 

ها بر پایه این اندیشه و نیز حمایت ترکیه از این جریان باعث واکنش منفی ایرانیان نسبت گرایی آذریترکیزم و الحاقمسئله پان

 شود.گران آذری با ترکیه میبه این شکل از رابطه کنش

 اتحاد از جداشده کشورهای میان در اما (.Bulent and Akpinar, 2011: 54بیند )نفوذ می برای سرزمینی را قفقاز منطقه ترکیه

 کوتاه دوران از پس دو کشور نزدیکی روند .است ترنزدیک ترکیه به قومیت و فرهنگ زبان، نظر از آذربایجان شوروی جمهوری

 برای را ترکیه در توسعه ایگرغرب و غیرمذهبی بیگ مدل ایلچی ابوالفضل که ایگونه به شد؛ دنبال باشدت افایاز مطلب

(. به دلیل پیوندهای قومی و زبانی میان دو کشور و حمایت قاطع 002: 9310دانست )کوالیی، می مطلوب آذربایجان جمهوری

 جمهوری حامی باغقره جریان جنگ در ترکیه .یافت ادامه نیز بعد هایسال در فرایند این آذربایجان جمهوری ملی ترکیه از منافع

 به حمله برای را خود آمادگی ارمنستان، وسیله به آذربایجان از جمهوری بخشی اشغال از پس ،9110 سال در و بود ایجانآذرب

 این مسائل .بست را ارمنستان روی به خود مرزهای عمل در اما شد؛ روروبه روسیه و آمریکا با واکنش که ردک اعالم ارمنستان

 افزایش خواستار که آذربایجان جمهوری همان حال، در کنند؛ برقرار نزدیکی بسیار روابط گریکدی با ابتدا از کشور دو تا شد سبب

 (.Bishku, 2009: 295تر شد )نزدیک ترکیه به بود، غربی هایدولت با پیوند

 آذربایجان جمهوری بر ترکیه ایدئولوژی تأثیر ایران، با کشور این روابط بر آذربایجان جمهوری با ترکیه گسترده روابط تأثیر مورد در

بر  مبتنی) لیسم کما ایدئولوژی آذربایجان جمهوری کند،می دنبال را شیعی ایدئولوژی ایران که درحالی .دارد بسیار اهمیت نیز

 پیوندهای کشور این ملت، با ایران یک آذربایجان جمهوری مشترک تاریخی میراث وجود با .است گرفته کار به گرایی( راعرفی

 آمدن کار روی از پس حتی .است بوده سهیم ترکیه با «یک ملت دو دولت»راهبرد  در اف علی حیدر و داشته ترکیه اب نزدیکی

 آذربایجان حمایت جمهوری هویتی موضع از ترکیه و داشته ادامه روابط این ترکیه، در گراییاسالم به متمایل پساکمال حکومت

 جهتی در ترکیه با نزدیک ارتباط و قومی غیردینی گراییملی رشد موجب یجانآذربا جمهوری گراییترک بنابراین .است کرده

 و ایران کردن منزوی برای تالش آمریکا منطقه، در ترکیه حضور عامل است. مؤثرترین شده ایران دینی حکومت از دورتر بسیار

 کند فتح را آذربایجان جمهوری جمله آن از و زقفقا منطقه توانست بازارهای آمریکا همکاری با ترکیه .است بوده روسیه با مقابله

 اقتصادی هایعرصه در ترکیه و آذربایجان جمهوری روابط .آورد دست به منطقه در را خود منافع منافع غرب، با شدن همگام با و

 .(989: 9316فرد، زادی و خوانساریاست )کرم گسترده نیز

 رژیم حقوقی دریای خزر -

توان به عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کند میاساز که به عنوان تهدید در روابط دو کشور عمل میاز دیگر فرایندهای واگر

والیی )کهای بین دو کشور بر سر کشف منابع نفتی و گازی در دریای خزر و بویژه در حوزه البرز( و چالش920: 9382)دهقان، 

بت ها ناشی از رقاشود. که این چالشتگی در روابط بین دو کشور می( اشاره کرد که منجر به تعارض و آشف63: 9386و مودب، 

چند است. هر -شودکه از هویت جمعی کنشگران جامعه آنها ناشی می -بر سر منافع مبتنی بر امنیت مادی و توسعه دو کشور

ئل مرتبط با کف و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی رسید اما همچنان مسا 9311در سال 

 زیربستر دریای خزر بین ایران و آذربایجان پابرجاست.
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میالدی  0598اوت  90هجری شمسی برابر با  9311مرداد  09پنجمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین در تاریخ 

ور اسپین که به امضای پنج کشبرگزار گردید. در پایان این نشست متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای ک تاوآق در شهر

 (.00/50/9311المللی ریاست جمهوری، )مرکز امور حقوقی بین ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران رسید

درصد  93سهم ایران بعد از انقالب  معتقدندای بخصوص اینکه عده .های بسیار زیادی برانگیختاین قرارداد در ایران حساسیت

لذا مقامات مختلف ناچار شدند ضمن حضور در  .جدید نامیدند عهدنامه ترکمانچای بر این ادعا کنوانسیون کاسپین را بوده

جمهوری ایران، والدیمیر پوتین، حسن روحانی، رئیس .دفاع از این کنوانسیون بپردازنده های جمهوری اسالمی برسانه

 جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردیاف، رئیسوری قزاقستان، الهام علیجمهجمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیسرئیس

پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با . اندتاو قزاقستان این کنوانسیون را امضا کردهجمهوری ترکمنستان در آقمحمدوف، رئیس

های در این دریا، موافقتنامه بین دولت تروریسم در دریای کاسپین، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته

های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و های اقتصادی، موافقتنامه بین دولتکشورهای ساحلی دریای کاسپین در مورد همکاری

نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای کاسپین و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای 

وزیر امور خارجه ایران در اعالمیه تفسیری که بالفاصله پس از امضای . اسپین از جمله اسنادی بود که این کشورها امضا کردندک

این کنوانسیون برای سایر کشورهای این نشست فرستاده قید کرده که در این کنوانسیون محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده و 

طور دو و سه جانبه بستر ، کشورهای ساحلی کاسپین، به0599تا 0550های انجام شود. در سال این کار باید با توافق کشورها

این دریا را میان خود تقسیم کردنداما بخش جنوب کاسپین بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان به دلیل اختالفات بر سر قلمرو 

زا در روابط ایران و آذربایجان بر سر رژیم این مسئله چالش(. بنابر02/50/9311)ظریف،  استهر کشور بالتکلیف باقی مانده

 شود.برداری از منابع دریای خزر پابرجا بوده و همچنان جز تهدیدات در نظر گرفته میحقوقی دریای خزر درباره نوع بهره

 باغ و ارمنستانمسئله قره -

به رغم شیعه بودن آذربایجان و مسیحی بودن ارمنستان ها ها به جانبداری ایران از ارمنیمناقشه قره باغ و اعتقاد آذری

(Cornell,2001: 324یکی از چالش ).ادعای ارضی ارمنستان نسبت به  های موجود در روابط ایران و جمهوری آذربایجان است

 ه شده بود.های طوالنی دوران شوروی مطرح بود اما تحت سیطره مسکو پنهان نگاه داشتای است که طی دههباغ، مسئلهقره

یان م باشد، همواره موضوع کشمکشترین نقاط قفقاز جنوبی میباغ کوهستانی، که از حاصلخیزترین و نیز از استراتژیکقره

ها دارای اهمیت فراوان نظامی است. با استقرار نیروهای نظامی این بلندی .(61: 9315)دانکوس،   ها و ارامنه بوده استآذری

دام جنوبی آق -های پیرامون از جمله راه ارتباطی شمالیهای ارتباطی جمهوری آذربایجان در دشتتوان راهدر این بلندیها، می

ند شده است مبه گنجه را در تیررس توپخانه با دید عالی، قرار داد. موردی که ارمنستان با در اختیار داشتن این بلندیها از آن بهره

باغ و پس گرفتن آن برای جمهوری آذربایجان یک اختالف هشود، موضوع قرمشاهده می همانطور که .(303: 9361)امیراحمدیان، 

گیری رود. با این که در اوایل درای برای ارضای غرور ملی نیست، بلکه یک مسئله مهم امنیتی به شمار میارضی ساده و یا مسئله

 ویر با اما بود، برخوردار میانجیگرانه اقدامات برای ایگسترده فضای از ایران اسالمی  میان آذربایجان و ارمنستان، جمهوری

و در نتیجه آن، حمایت از مواضع ارمنستان از طرف مسکو و  ترکیه و غرب به شدید گرایش و بیگ ایلچی ابوالفضل آمدن کار

وان تسالمی را نزدیکی تهران به گرایش اخیر و نیز تشکیل گروه مینسک از طرف شوروی امنیت و همکاری اروپا، جمهوری ا

( و همزمان با اوج گیری مجدد 0550) 9382اثرگذاری بر بحران و طرفین آن به خصوص آذربایجان را از دست داد. در سال 

مذاکرات صلح قره باغ مسئله حضور ایران در گروه مینسک به عنوان ناظر از سوی فیلیپ دسورمن رئیس فرانسوی وقت گروه 



 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  064

استیون مان رئیس آمریکایی گروه مینسک مواجه شد. در هر حال در این دوره اسناد همکاری  مینسک مطرح شد اما با مخالفت

 روسیه، -آذربایجان -بین ایران و آذربایجان در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل به ویژه طرح اتصال خطوط آهن ایران

 و عادالنه حل ایده از و داشته آذربایجان با مثبتی گاهدید حد چه تا که داد نشان غیرهانرژی، برق، سد سازی، امور گمرکی و 

مسالمت آمیز مناقشه حمایت می کند اگرچه رسانه های غرب گرای جمهوری آذربایجان در این مقطع مدعی حمایت ایران از 

 .(00: 9319)موسوی،  ارمنستان بودند

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی 

وسعه روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد ژئوپولیتیک در راستای الگوی ت»در این پژوهش با عنوان 

سعی شده است تا ضمن تحلیل نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت در روابط ایران با « ارائه یک مدل راهبردی در سیاست

دست یابیم که الگوی توسعه روابط جمهوری ترین همسایگان ایران، به راهبردهای جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از مهم

 کند. تحقیق در راستای پاسخگویی به این سواالت اساسی است:اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان را ترسیم می

 زا در روابط ایران و جمهوری آذربایجان کدامند؟عوامل واگراساز و تنش -9

 ی آذربایجان کدامند؟زدا در روابط ایران و جمهورعوامل همگراساز و تنش -0

زدایی و ارتقا روابط ایران و جمهوری آذربایجان چگونه ( مدل راهبردی مبتنی بر ژئوپولیتیک در سیاست خارجی جهت تنش3

 است؟

 فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سوال اصلی در صدد آزمون بدان بر آمده ایم این است که: 

ای پتانسیل های ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری و ژئواکونومی برای واگرایی و همگرایی به به نظر می رسد روابط دو کشور دار -

 صورت همزمان است. 

یافته های حاصل از این پژوهش به صورت کامل تصدیق کننده و تائید کننده فرضیه پژوهش است که در ادامه خالصه وار بدان 

 ها اشاره می گردد: 

 جانیآذربا یو جمهور رانیسبب شده اند که روابط ا یو خارج یاز عوامل داخل یمجموعه ا شد، انینوشتار ب نیهمچنان که در ا

مان که از ز یمتشنج باشد. به گونه ا یمطلوب نبوده و حت یو زبان یمرز ،یمذهب ،ینید ،یخیفراوان تار یوندهایبا وجود پ

تنش نداشته باشند. در  گریکدیبا  گانیهمسا نیبوده که ا یتاکنون کمتر دوره ا 9319سال  در جانیآذربا یجمهور سیتأس

ه بحران قر جان،یآذربا یدر جمهور رانیا ینید یها تیفعال ،ییروابط متشنج، هفت عامل قوم گرا نیا یفهم علت ها یبررس

منطقه و ر د لیینفوذ اسرا ه،یخزر، نقش و نفوذ ترک یایدر یحقوق میرژ نییبا ارمنستان، اختالف نظر در تع رانیباغ و رابطه ا

از آنها در روابط  کیدر منطقه مشخص و به نقش هر کایآمر یها و هدفها استیو سرانجام س جانیآذربا یروابط آن با جمهور

روابط  یدگیچیپرداخته و موجب پ گریکدی تیعلت ها و عوامل به تقو نیدو کشور پرداخته شد. در واقع به مرور زمان ا نیب

از سقوط آن در  یریجلوگ یاز ارمنستان برا رانیا تیواحد، موجب حما جانیآذربا دهیه اک یدو کشور شدند؛ به گونه ا نیب

د و ش جانیآذربا یجمهور یواحد از سو جانیو آذربا ییقوم گرا شتریب غیامر موجب تبل نیشد. هم جانیآذربا یبرابر جمهور

و  هیترک یسوق داد و موجب نگران جانیدولت آذربارفتار  لیدر تعد یو مذهب ینیاز اهرم د یریرا به بهره گ رانیموضوع ا نیا

زمان  نیشد. در ا رانیدر رقابت با ا جانیآذربا یآنها از جمهور تیحما جهیدر منطقه و در نت ییغرب از رواج اسالم گرا

نشدن  نییتع لیخزر است که به دل یایاز منابع در یدخواستار بهره من ع،یبه توسعه سر افتنیدست  یبرا جانیآذربا یجمهور

ابله با مق یبرا یو ابزار جنگ دیجد یبه تکنولوژ ازین لیبه دل نیشود. همچن یم یدچار مشکالت جد رانیآن با ا یحقوق میرژ

جام اختالف شد. سران رانیکشور و ا نیبر اختالف ا گرید یلیامر دل نیکند که خود ا یاقدام م لییروابط با اسرا جادیارمنستان به ا
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نج در متش یبه عامل زیشد و خود ن رانیبا ا شیدر اختالف ها جانیآذربا یاز جمهور کایآمر تیمنجر به حما زین کایو آمر رانیا

ف اختال جانیآذربا یو جمهور رانیکه ا میابی یدو کشور منجر شده است. با توجه به مطالب مورد اشاره در م نیکردن روابط ا

 .ستندیقابل رفع ن زین یسادگ نیو به ا گرندیکدی تیال تقودارند که دائم در ح گریکدیبا  یقیو عم عیسو یها

در ربع قرن اخیر و پس از اعالم استقالل جمهوری آذربایجان روابط جمهوری اسالمی ایران و این کشور با فراز و فرودهایی 

داشته که بنا به همراه بوده است. همواره پتانسیل های فراوانی برای همکاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو طرف وجود 

 .محدودیت در امکانات و شرایط خاص، امکان بالفعل کردن همه آن ها وجود نداشته است

که مصادف بود با وضعیت انقالبی در روسیه و زوال 9198-9105در دوره حکومت جمهوری دموکراتیک آذربایجان در سال 

یجان استوار و باثبات نبود. در دوره شوروی بالطبع، روابط حکومت قاجاریه در ایران، روابط ایران و جمهوری دموکراتیک آذربا

شد. پس از فروپاشی شوروی و استقالل جمهوری آذربایجان با آذربایجان در چارچوب توافقات و روابط با مسکو تنظیم می

 ناخت اما تا کودتایآغاز شد و ایران به فاصله پنج ماهه استقالل این کشور را به رسمیت ش9315گرچه روابط رسمی از دی ماه 

ابوالفضل »جمهور وقت جمهوری آذربایجان ( در اثر تبلیغات ضد ایرانی رهبر جبهه خلق و رئیس9113)ژوئن 9310خرداد 

اف ایران کمک بسیاری به جمهوری آذربایجان جهت روابط دو کشور در سطح مطلوبی نبود. در دوران حیدر علی« ائلچی بیگ

صادی)اکو( و سازمان همکاری اسالمی نمود. سفرهای رسمی رؤسای جمهور وقت دو طرف به ورود به سازمان همکاری اقت

های دوستی میان های گوناگون و خصوصاً اعالمیه گروهسند در زمینه15منجر به امضای 9313های یکدیگر که در سال پایتخت

است غربگرایانه جمهوری آذربایجان برای ها و مجالس دو طرف گردید نشان از بهبود روابط طرفین داشت. در پی سیدولت

سند مبادله شده رسید و در اواخر دوران 995به 15اسناد همکاری از 9318مدتی روابط در سطح مذکور متوقف ماند اما در سال 

جمهور وقت جمهوری آذربایجان حیدر تر از پیش شد. که در این خصوص رئیساف، روابط گرمریاست جمهوری حیدر علی

قدر ایران تا به این حد وابستگی تاریخی ندارد، بر اساس سیاست کشور ما با هیچ کشور دیگری به»اظهار داشت که:  افعلی

البته مسئله رژیم حقوقی دریای خزر از نقاطی «. دولت ما؛ دوستی و برادری با ایران دائمی است و ما آن را توسعه خواهیم داد

کلی فضای توأم با بیم و امید در روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان برجسته شد. به طور 9385بود که در سال 

اف، تا به امروز تداوم یافته است و در سفر اخیر جمهور فقید حیدر علیاف فرزند رئیسدر دوران ریاست جمهوری الهام علی

 .سند همکاری میان دو کشور مبادله شد 6جمهور روحانی به باکو رئیس

 ای مهمهایی از قبیل تجانس قومی و فرهنگی با شمال غرب ایران به عنوان همسایهی آذربایجان با دارا بودن ویژگیجمهور

شود. داشتن دین و مذهب مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان ظرفیت فراوانی را برای نزدیکی روابط دو کشور شناخته می

اوان همچون وجود شعرای مختلف مانند؛ نظامی گنجوی، خاقانی شیروانی و کند. اشتراکات تاریخی و فرهنگی فرایجاد می

های مشترک بیانگر میراث مشترک و پیوند دیرینه دو اندیشمندانی چون لنکرانی و نخجوانی و همچنین وجود رسومات و آئین

ان، چه در ثبت جهانی بازی چوگگردد؛ همانند آنملت است. گرچه برخی این اشتراکات فرهنگی گاهی موجب بروز اختالفاتی می

 .نظر استموسیقی عاشیقی، ساخت و نواختن آذربایجانی تار، آئین باستانی یلدا و جنگل هیرکانی موجب اختالف

های مناسبی برای همکاری وجود دارد. در روابط های فرهنگی، دینی و تاریخی به لحاظ اقتصادی هم ظرفیتعالوه بر جنبه

ال ح به ای بوده است. تاهای اقتصادی دارای اهمیت ویژهجان از بدو استقالل تا به امروز ، همواره جنبهایران و جمهوری آذربای

اند که نامه برای تسهیل تجارت مابین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان منعقدشدهنامه و تفاهمچندین موافقت

ذ نامه اجتناب از اخگذاری، موافقتمه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهنانامه بازرگانی، موافقتتوان به موافقتازجمله می
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ی ونقل هواینامه حملونقل زمینی، موافقتنامه حملنامه گمرکی، موافقتنامه تجاری دریایی، موافقتمالیات مضاعف، موافقت

اش برنداشته است و در در صنایع پایه کشور آذربایجان هنوز قدمی جدی درراه خودکفایی .نامه کنسولی اشاره کردو موافقت

( با 9312تا9385سال گذشته )92آید. بررسی آمار و ارقام مبادالتی تجاری طی کننده به حساب میحقیقت یک کشور مصرف

مرز با جمهوری خودمختار جمهوری آذربایجان در چهار مبادی مرزی شامل؛ آستارا، بیله سوار، جلفا و صنم بالغی پلدشت )هم

دهد که تراز تجاری به نفع ایران بوده و این امر ناشی از حجم و ارزش باالتر صادرات ایران به جمهوری وان( نشان مینخج

درصد افزایش داشته است. در حال حاضر رقم رسمی  03حجم مبادالت به میزان  9312ماهه آخر سال آذربایجان است. در سه

میلیون دالر است. حجم کل مبادالت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و  055حجم مبادالت طرفین غیر از مبادالت نفتی 

آید، جمهوری آذربایجان در مقایسه با کل مبادالت رقبای ایران در این حوزه از قبیل کشورهای ترکیه و روسیه اندک به نظر می

کننده اقالم جاری از ایران بوده است ترین واردهمواره جمهوری آذربایجان بزرگ 9المنافعاما در بین کشورهای مستقل مشترک

و این در حالی است که تراز تجاری مبادالت اکثراً مثبت و به نفع ایران است در حقیقت، این امر به اهمیت ویژه بازار جمهوری 

وان پل حکایت دارد. به بیانی دیگر، جمهوری آذربایجان به عن CIS آذربایجان در مسیر ارتباطی ایران با بازارهای اقتصادی

برحسب پتانسیل اقتصادی خود و حجم مناسبات تجاری با ایران، از قابلیت هدایت  CIS ارتباطی بین ایران و بازارهای اقتصادی

المنافع را از مجرای قفقاز برخوردار است و بخش عمده مبادالت تجاری ایران با بازارهای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک

گیری مناسبات راهبردی بین طرفین باشد .در تواند موجب شکلدالت تجاری بین دو کشور، میاین امر عالوه بر تعمیق مبا

مجموع با توجه به پایین بودن هزینه تولید در ایران به دلیل انرژی، نیروی کار و مواد اولیه ارزان، صادرات محصوالت کشاورزی 

های زیادی کند از مزیتوالت و سایر تسهیالتی که دولت ارائه میهای مرزی با توجه به تعدد و کیفیت این محصویژه از استانبه

 .برای صادرات به جمهوری آذربایجان برخوردار است

 کننده کاالهای مهمبراساس اعالم وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو؛ بررسی کشورهای اصلی تأمین

دهد که ایران باوجود توانمندی صادرات کاالهای موردبررسی، تنها ن میوارداتی جمهوری آذربایجان (بیست فصل اول( نشا

کتاب تعرفه )سنگ فلز،  06کتاب تعرفه )گچ، آهک، سیمان و گوگرد(، فصل  00کنندگان اصلی کاالهای ذیل فصل جزو تأمین

ای( از کاالهای مهم یشهکتاب تعرفه )شیشه و مصنوعات ش 15کتاب تعرفه )کاغذ و مقوا( و فصل  28جوش و خاکستر(، فصل 

 دهدهای ایران در تأمین کاالهای مهم وارداتی جمهوری آذربایجان، نشان میوارداتی جمهوری آذربایجان است. بررسی توانمندی

ی های ایرانی تولیدکنندهشرکت .ای در تأمین نیازهای بازار این کشور برخوردار هستندهای ایرانی از ظرفیت گستردهکه شرکت

رو با ای برخوردارند. از اینهای بخار و آبگرم(، از توانمندی صادراتی گستردهکتاب تعرفه )دیگ 82های ذیل فصل کاال

ی ریزی برای حضور بلندمدت در بازار جمهوری آذربایجان، سهم صادرات ایران به این کشور در این گروه کاالیی، تا اندازهبرنامه

)وسایل نقلیه و خودرو( نیز از پتانسیل و ظرفیت باالیی برخوردار است  81در گروه کاالیی  تواند افزایش یابد. ایرانزیادی می

بررسی  .تواند سهم بازار خود در این گروه کاالیی را با صادرات خودروهای تولید داخل، تا حدود زیادی افزایش دهدو می

)چدن، آهن  10)مصنوعات از چدن، آهن و فوالد(،  13)مواد پالستیکی(،  31های ایران در صادرات کاالهای ذیل فصول مزیت

ی صادرات به بازار این ی ایران، برای توسعههای گسترده)محصوالت دارویی( حاکی از ظرفیت 35)غالت( و  95و فوالد(، 

های دهد که شرکتهای صادراتی ایران در بیست فصل اول وارداتی جمهوری آذربایجان نشان میکشور است. بررسی برتری

                                                           
1.  CIS 



 066تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

را  81و  82، 13، 10، 15، 28، 31، 35، 06، 00، 95فصل شامل فصول  99ایرانی، توانایی تأمین بخش بزرگی از کاالهای ذیل 

 .دارند

های موجود برای همکاری، عطف جهت درک صحیح از روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در مقابل ظرفیت

 .های آن ضروری استین روابط و آسیبتوجه به موانع موجود در توسعه ا

رژیم حقوقی دریای خزر: مسئله تقسیم دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی آن عنصری تأثیرگذار در تعیین مناسبات دو کشور -9

محیطی به عنوان است. دریای خزر افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست

های انجام شده کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش 305کیلومتر طول و  9055یاچه کره زمین که بیش از ترین دربزرگ

تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. از آنجا که ایران در دوران قاجار مناطقی را در شمال 001میلیارد بشکه نفت و  05حدود 

مومی و به لحاظ تأمین منافع ملی از حساسیت خاصی برخوردار بوده همچنین کشور از دست داده است این موضوع در افکار ع

های حال در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر دیدگاه ایران با دیگر دولتای حائز اهمیت است. بااینبه لحاظ استراتژیک مسئله

 .ساحلی ناهمساز است

ستقالل باغ است. از ابتدای اعالم اات شوروی سابق، بحران قرهباغ: یکی از تشفی ناپذیرترین و پایدارترین مناقشبحران قره-0

ها بر باغ و نهایتاً جنگ بود تا به امروز همواره یکی از تأثیرگذارترین مؤلفهها در قرهجمهوری آذربایجان که توأم با افزایش تنش

ه آمیز مناقشه و تالش برای حل مسالمترغم اقدامات میانجی گرانروابط جمهوری آذربایجان با دیگر کشورها بوده است. علی

ها ) طبق مصاحبه ائلچی بیگ در همان ابتدا و حتی اعالم آمادگی برای کمک به جمهوری آذربایجان و عملی ساختن این کمک

ای رغم تأکیدهطور علیجمهور وقت آذربایجان و همچنین سرلشکر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران( و همینرئیس

ل حترین مقام جمهوری اسالمی ایران، مقام معظم رهبری، بر ظلم نمودن دولت ارمنستان و همچنین موضع رسمی راهعالی مکرر

های دوران حکومت رهبر جبهه خلق ها و گمانههای اخیر؛ همچنان انگارهسیاسی مناقشه مذکور از سوی ایران بعد از درگیری

سوی مقامات جمهوری آذربایجان اتهام حمایت از ارمنستان به جمهوری اسالمی ایران پایدار بوده و از « ابوالفضل ائلچی بیگ»

 .گردداعتمادی و تیرگی روابط میشود که موجب افزایش بیزده می

حضور اسرائیل در مناطق خأل قدرت در آسیای مرکزی و قفقاز وضعیت  نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان:-3

اسرائیل تأسیس شد. با سفر معاون -انجمن دوستی آذربایجان9315اظ امنیتی ایجاد کرده است. در سال ای را به لحپیچیده

مقاوله نامه افتتاح سفارت در باکو و قرارداد دایر کردن خط هوایی  9319وزیر وقت رژیم صهیونیستی به باکو در سال نخست

های فرهنگی هم روابط عمیقی ای نظامی و اطالعاتی در حوزههتل آویو منعقد شد. پس از آن عالوه بر تعمیق همکاری-باکو

المللی در سال جاری مرکز بین« سال چندفرهنگ گرایی»بین دو طرف شکل گرفت. به طور مثال در راستای عملی کردن شعار 

گیری با فع وی در درزعم ائلچی بیگ رابطه با رژیم صهیونیستی به ناندازی گردید. بهآویو راهچند فرهنگ گرایی باکو در تل

های غرب گرایانه و گسترش ناتو به اف هم در راستای سیاستهای داخلی خواهد بود. پس از او حیدر علیها و درگیریارمنی

اف هم رویه پدر را ادامه داده و دانست. جانشین حیدر علیشرق، رابطه با رژیم صهیونیستی را از مقدمات حمایت غرب می

های امنیتی ایران را افزایش داده ه داده است. حضور فعال رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان، هزینهسطح روابط را توسع

ی دیگر سازد. این عامل یکای با مشکل مواجه میجمعی با حضور کنشگران منطقهو ایران را از دستیابی به یک رژیم امنیت دسته

 .یران و جمهوری آذربایجان استزای بین جمهوری اسالمی اترین عوامل تنشاز مهم
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گراها توسط آذربایجان: یکی از عوامل چالش زا در روابط ایران و جمهوری گرا و سرکوب اسالمحمایت از جریانات قوم-2

طلب در داخل این کشور است. البته این تحرکات پس از به قدرت رسیدن آذربایجان تحرکات برخی عناصر و عوامل جدایی

اف کاهش یافته است. اما به طور کلی وجود چنین تحرکاتی در داخل جمهوری آذربایجان موجب الهام علیاف و حیدر علی

. برگزاری گرددنارضایتی و ناخرسندی طرف ایرانی است که گاهی منجر به احضار سفیر باکو در تهران و ابالغ اعتراض به او می

ای از طرف های داخل ایران هم اظهارات غیرمسئوالنهص آذریها در خصوهای مختلفی که در خالل آنها و نشستکنگره

شود تشدیدکننده اختالفات طرفین است. همچنین بر اساس گفتمان چند فرهنگ دولتمردان این همسایه شمالی ایران مطرح می

شور یعی در این کش-های سکوالر و جدید از دین و تهدید انگاری تقویت رویکرد اسالمیگرایی در این کشور و ترویج قرائت

هایی همانند وقایع نارداران و مجازات اعضای جنبش اتحاد مسلمانان رخ داده است که به جهت تضاد ها و سرکوبمحدودیت

 .گذاردبا گفتمان بنیادین نظام جمهوری اسالمی، بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان تأثیر منفی می

ای مهم و استراتژیک تلقی شده است. پس از فروپاشی د همواره به عنوان منطقههای خاص خوقفقاز به دلیل موقعیت و ویژگی

و ظهور سه کشور مستقل در قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شد. این منطقه به دلیل عقبه فرهنگی و تمدنی و عمق استراتژیک 
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