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 چکیده

خاصهایویژگیدلیلبهکهاستجنوبیقفقازکشورهایجملهازآذربایجان
وجودرغمعلی.استبرخوردارخاصیاهمیتازایرانبرایژئواکونومیکیوژئوپلتیکی

کشوردومیانواگراییشاهدبیشترآذربایجان،وایرانمیانهمگراییمتعددهایزمینه
روابطواگراییبرعواملیچه5171تا5111فاصلهزمانیهدرایناستکپرسش.ایمبوده

واگراییبرموثرعواملعمدهعبارتاستازاست؟فرضیهبودهمؤثرآذربایجانایرانو
امنیتیعواملقالبدربایدراکشوردوروابط کهکردوجوجستسیاسیواقتصادیو
دامنهکردنمحدودجهتنفوذابزاریکوانعنبهاییفرامنطقهواییمنطقهبازیگرانتوسط
استشدهاستفادهایرانبرضدتهدیدومنطقهدرایراننفوذ روشازاستفادهبامقالهاین.

و-توصیفی عواملاستدرصددآرشیویواسنادیمعتبرهایدادهاساسبرتحلیلی
خارجیسیاستبرایفرصتهاینشانهتاکندوتحلیلتجزیهراکشوردوروابطواگرایی

 .کندشناساییتهدیداتایندرونازراایران
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  مقدمه
لیبرخورداراستکهعمدهدلرانیایخارجاستیدرسژهیویتیازموقع7یجنوبقفقازمنطقه

باتیاهم را موقعدیآن منابعترانزییایجغرافتیدر افزادیدیانرژتیو به منجر وزنشیکه

سهکشور،جانیآذرباوارمنستانوگرجستان.شودیمنطقهمنیایکیوژئواکونومیکیژئوپولت

درخصوصبهمختلفیهانهیدرزمیاشتراکاتمتعددرانیمنطقههستندکهانیدهندهالیتشک

دریشتریبتیازاهمجانیآذربامذکور،سهکشورانیمدر.داردهانآبا،فرهنگوزباننهیزم

برخورداراست.رانیایخارجاستیس

3شودوازنظرجمعیتیبالغبرآذربایجانازنظرجغرافیاییادامهآذربایجانایرانمحسوبمی

 بیشاز آن جمعیتشیعه که جمعیتدارد نفر جمله1میلیون از آذربایجان است. نفر میلیون

میلیارددالراز783/2درحدود5171خیزمنطقهقفقازجنوبیاستکهدرسالهاینفتکشور

درصدبودجه12درصدصادراتکشورآذربایجانو32فروشنفتوگازدرآمدداشتهاست.

کهقیمتنفت5111تا5119هایشود.درسالازطریقمنابعنفتوگازتأمینمیداخلیآن

اقتصادآذربایجانرشدشدتافزایشیافبه کاهشقیمت57تهبود، با اما تجربهکرد؛ درصدرا

5رشداقتصادیآذربایجانمنفیشد.5172نفتدرسال
 

هایمتعددیکهدرزیررسیدمؤلفههایپسازاستقاللآذربایجان،هموارهبهنظرمیدرسال

هاعبارتنداز:تهباشد.اینمولفهگراییدوکشورتأثیرداششودبرروندهمبهآنهااشارهمی

 بخشیازایرانبود؛73تاریخمشترک:آذربایجانتااوایلقرن

زمینه در دوکشور وپیوندهایفرهنگی: عیدنوروز فرهنگیازجمله تاریخیو هایمتعدد

 شاهنامهفردوسیبایکدیگراشتراکاتبسیارمهمدارند؛

سالهکمونیسم11قرنهفتممسلمانهستندوحتیتسلطپیوندهایمذهبی:مردمآذربایجاناز

هاتضعیفکند.اگرچهنظامسیاسیآذربایجانپسازاستقالل،نتوانستاینمذهبرامیانآن

تراینکهدردهدومهمغیردینیماند،اسالمبخشمهمیازهویتمردماینکشورراتشکیلمی

،در5172است.براساسگزارشبانکجهانیدرسالقفقازجنوبیتنهاکشوربااکثریتشیعه

 سال در که آذربایجان دولت سرشماری 5113آخرین است، شده مردم32انجام درصد

 9مذهبهستند.درصدشیعهوبقیهسنی82آذربایجانمسلمانبا

                                                                                                                                               
1. South Caucasus 
2.Tradingeconomics.com 
3. http://worldpopulationreview.com 



 69 ... امنیتی واگرایی روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان اقتصادی واکاوی عوامل
 

هایگذشتهروابطای:دوکشوردرطولسالهایمنطقهروابطاقتصادیوحضوردرسازمان

ایاقتصادیقابلتوجهیبویژهدربخشانرژیدرقالبهمکاریدوجانبهدرسطحنهادهایمنطقه

زاییوتوسعهاقتصادیمناطقمرزیوهایمرزیکهمنجربهاشتغالاند.حتیتشکیلبازارچهداشته

)زین است داشته مثبتی آثار امنیتی، نظر از است، شده کشور دو در کاال قاچاق با مبارزه

ایهمچوناکووسازمانکنفرانساسالمیهایمنطقه(.دوکشوردرسازمان7935:777العابدین،

 عضوهستند.

باوجودوجوهاشتراکذکرشده،پیوندهایدوکشوربعدازاستقاللآذربایجانهرگزتعمیق
آذربایجاننیافت.پرسشاصلیمقالهایناستکهچهعواملیبرواگراییروابطدوکشورایرانو

اصلیمقالهایناستکهعمدهعواملواگراییاند؟فرضیهتأثیرداشته5171تا5111هایدرسال
سویوجوکردکهازروابطدوکشوررابایددرقالبعواملاقتصادیوامنیتیوسیاسیجست

تهاست.اینمقالهباصورتابزارنفوذمورداستفادهقرارگرفاییبهاییوفرامنطقهبازیگرانمنطقه

روشتوصیفی از اساسدادهاستفاده بر استتحلیلیو درصدد آرشیوی، اسنادیو هایمعتبر
 .کندعواملداخلیوخارجیمؤثربرواگراییدوکشوررامطالعه

اگرچهمقاالتمتعددیدرزمینهروابطآذربایجانوایرانبهرشتهنگارشدرآمدهاست،
 مهمیکه برمسئله عواملموثر نویسندگانمقاالتبر تمرکز دارد اینمقاالتوجود اکثر در

برهم رویعواملمؤثر بر را خود تمرکز اینمقاله حالیکه در است؛ گراییمیاندوکشور

قراردادهاست.درهمینزمینهنیزتعدادیمقاالتوجودداردکهاکثر واگراییروابطدوکشور
ازنظرزمانیآن هدفها ازاینمقاله،کشففرصتاصلیدربرگیرندهدورهمتأخرنیستند. ها

وبرایرسیدنبهایندرونتهدیدهایناشیازعللواگراییروابطمیانایرانوآذربایجاناست
عواملنظامیمتمرکزشدهاست.اینهدفبردونوعازعواملواگرایییعنیاقتصادیوامنیتی

المللیاییوبینییوعللتعارضبرمبنایبازیکنشگرانداخلیومنطقهبراساساصلواگرا

می فرصتشوندبررسی آن، از ناشی تهدیدهای شناسایی پساز سیاستتا پیشروی های
اشباآذربایجانواکاویشوند.خارجیجمهوریاسالمیایرانرادررابطه

 

 مفهومی چارچوب
هابهیتاریخزیستبشردارد.تعارضمیاندوگروهازانسانقدمتیبهبلندا،تعارضومنازعه

آمیزگیرد.منازعهدارایماهیتیخشونتشانشکلمیدلیلناسازگاریواقعییاظاهریاهداف

مسالمت کنترلیا نهان، یا آشکار کنترلآمیز، یا قابلحلمیپذیر غیر قابلحلیا باشد.ناپذیر،
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هن را سیاست بسیاری میامروز تعریف متعارض منافع کارگردانی برایر فرایندی که کنند
(.7911:275آمیزمنازعاتمختلفاست)دوئرتی،وفصلمسالمتحل

متأثرند.خودپیرامونیمحیطباواکنشودرکنشبیرونیودرونیعواملازعموماًهادولت

توجهمسائلعمدهازاقتصادیواجتماعیسیاسی،فرهنگی،فکری،هنجاری،نظام نظاممورد

انگیزهکالنوخردسیاسیواحدهایدیگرباتعاملدرکههاستدولتوکشورهابرحاکم

همانیاکالنسطحوخردنظامیاملیحاکمیتسطحدرراواگراییوستیزیاهمگراییوتعامل

 .دهدمیقرارخودشعاعتحتالمللبیننظام

هایاستخارجییککشورنسبتبههمسایگانخود،سیاستیکیازعواملمهمدررویکردس

طورمستقیمیاغیرمستقیمهاست.یکاقدامازسویدولتالفکهبههایمتقابلمیانآنواقدام
تحت برمیدولتبرا پاسخآندولترا اینپاسخوواکنشتأثیرقراردهد، هرگاه هاانگیزد.

بگیرد میانآنمتقابلشکلغیرطبیعیبهخود تعاملیخصمانه و روابطدگرگونشده حاکم، ها
توانمندیمی اهداف، نوع واسطه به متعددی عوامل برداشتشود. یا بهها نسبت کشورها های

برخیمایکلبرچرکند.هارافراهممییکدیگر،روابطرابهبحرانکشاندهوزمینهواگراییمیانآن

یکا در درگیری را عوامل این بیاز طرفین، جغرافیایی نزدیکی مدت، ثباتیختالفطوالنی
فرهنگی و اقتصادی نظامی، تجانسسیاسی، عدم جلبحمایتیکقدرتبزرگو داخلی،

 (.7937:551داند)ازغندیوآقاعلیخانی،می

واگراییعبارتاستازبه فرایندیکهطیآنواحدهایسیاسیو»طورکلیدرتعریف،
آید.نیروهایواگراکاردولتراکدیگردورشدهودراثرآنزمینهبحرانفراهممیهاازیدولت

کنند،اختالفبراییکپارچهکردنمردموقلمرودریکمجموعهمنسجموهماهنگمشکلمی
هایاموانعجغرافیایی)درسرراه(وتماسمیانمناطقفرهنگیوسیاسییااقتصادیمیانجمعیت

رایمیمختلفهمگ نیروهایمرکزگریز اگر تواننددرحکمنیروهایمرکزگریزعملکنند.
متعادل سیستم هرگونه نظارت کشورکنندهبدون فروپاشی موجب واگذاریم خود حال به ای

(.7913:733شوند)مویر،می
رهاراتوانندکشومیمؤثرندکهالمللبیننظامدرتعارضایجادوواگراییدرمختلفیعوامل

کندفراهمراجنگوبحرانهایزمینهوساختهدوریکدیگراز ازجمله:گوناگونیمتغیرهای.

یالمللبیناجتماعیمتغیرهایوالمللبیننظامسیاسیواحدهایاجتماعی،روانی،وانسانیعوامل
سازواملسببطورکلیع.به(7983:522قوام،)گیریتعارضموثرواقعشوندتواننددرشکلمی
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الف دارند: ریشه مسئله سه واگراییدر بمنافعسربرتعارض -تعارضو تعارضات-ملی؛
  اقتصادی.هایرقابت-ایدئولوژیک؛ج

تواندناشیهاناشیازبهخطرافتادنمنافعملیآنهاستکهاینامرمیعمدهتعارضمیاندولت

باآنکهتعارضبرواسطهپرکردنخألقدرتدریکازتعارضبه منطقهیاکشورخاصباشد.
آیداساستقابلمیانیککشورطالبحفظوضعموجودوخواهانتغییروضعموجودبهوجودمی

المللیاییابینواسطهاعمالبرتریدرسطحمنطقهتواندبهتریندلیل،اینتعارضمیعنوانمهمیابه
رقابت آنکه ضمن گیرد؛ اقتصاصورت تعارضهای این در تعارضدی و است مؤثر هایها

درایدئولوژیکنیزازمهم است. تعارضوواگراییمیانکشورها ایجاد ترینعواملاساسیدر
تواندوجودداشتهباشد؛امااگرهمهاینعواملایفایهامیروابطمیانکشورهابرخیازاینتعارض

تررفتهوزمینهواگراییوبروزبحراندرروابطمیاننقشکنند،نوعروابطازاختالفطبیعیفرا

(.7937:558ازغندیوآقاعلیخانی،کند)هافراهممیآن
دوره بعضیمناطقو در برایواگرایی، شده گفته منشأ سه بر حضورعالوه هایتاریخی،

وکشورشدهاست؛سازواگرایییاتشدیدعواملواگرایانهدرروابطدبازیگرانخارجینیززمینه
اییوایکهدراینمقالهنشاندادهخواهدشدکهچگونهحضورونفوذبازیگرانفرامنطقهگونهبه

وآذربایجانشدهاست.خارجیمنجربهتشدیدواگراییدرروابطایران

یکیازعواملاصلیگسترشتعارضات،درگیرشدنطرفیابازیگرجدیددرتعارضاست.
بیندباواردکردنبازیگرانتعارض،دولتضعیفکهخودرادرمعرضشکستمیدروضعیت

وضعیتتعارضمی شدن باعثپیچیده وضعیتهستند، از بیرون که علتاصلیدیگر شود.
کندکهمنجرپیچیدهشدنتعارضایناستکههرطرفتعارضاهدافخاصخودرادنبالمی

میبهشکل اینپیچیدگیگیریموضوعاتناسازگار نتیجه تعارضدر تشدید بهشود. منجر ها

(.7983:981شود)قاسمی،تغییرالگویتعاملمیانمخالفانمی
 

 آذربایجان و ایران اقتصادی روابط
بهخوداختصاصدهد،می بایستتوسعهاگرایرانبخواهدسهممهمیازاقتصادجهانیرا

درونمنطقهشروعکن از ایرانتوانستهاستجایپایاقتصادیخودرا یکیازمناطقیکه د.

استقالل پساز است. جنوبی قفقاز منطقه بیاورد، وجود به آن در خود اقتصاد برای خوبی
آذربایجان،ایرانروابطاقتصادیخودرابااینجمهوریشروعکردودرصددتوسعهآنبرآمد.
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میلیوندالربهآذربایجان2/922میانگینساالنهطورایرانبه5172تا5111هایدرفاصلهسال
میلیوندالروارداتاز97/712طورمیانگینساالنهصادراتداشتهاستودرهمینبازهزمانیبه

ترازتجاریایرانباآذربایجاندرطولسال بهاینترتیب، هایمذکورآذربایجانداشتهاست.

است. مثبتبوده میزان5172-71یجاندرسالکلصادراتآذرباهمیشه 811میلیاردو51به
میلیارد2میلیارددالربودهاست.بخشصنعتبابیشاز77میلیوندالربودهاستووارداتآن

دالرباالترینسهمازوارداتآذربایجانراداردکهصادراتایرانبهآذربایجاندربخشصنعت
براساساطالعات دارد. قرار اول مقام آذربایجان،در در مقاماتسفارتایران از شده منتشر

سال در تجاریدوکشور 5171مراوداتاقتصادیو حدود است.11در 7درصدرشدداشته
کشاورزیمهم و ساختمانی محصوالت شامل آذربایجان به ایران صادراتی محصوالت ترین
است.هایسبکروفیلوروغنترینکاالیوارداتیایرانازآذربایجانشاملپشودومهممی

عظیمگسترشروابطاقتصادیمیاندوکشور،اینرابطههمچناندرسطحتقریباًرغمظرفیتعلی
تواندرچندمقولهبررسیکرد.ضعیفیباقیماندکهعمدهدالیلاینضعفوواگراییرامی

 
 (دالر میلیون) نآذربایجا جمهوری با ایران اسالمی جمهوری تجاری مبادالت: 1 جدول

 سال
 به صادرات

 آذربایجان
 از واردات

 آذربایجان
 سال

 به صادرات
 آذربایجان

 از واردات
 آذربایجان

0222 571 51 0222 918 521 

0220 959 51 0222 919 717 

0220 523 51 0202 939 751 

0222 537 11 0200 292 21 

0222 511 792 0200 239 22 

0222 913 791 0202 21297
0222 923 955 0202 219 55 

0222 918 521 0202 57895
wits.worldbank.orgوwww.tccim.irمنبع:

 

 و آذربایجان یرانروابط ا ییمؤثر بر واگرا نظامی  یتیامن و اقتصادی عوامل

 خزر یایدر رژیم حقوقی ییناختالف بر سر تع -الف

میلیاردبشکهنفتو21یخزردرمجموعبراساسآمارتخمینیسازمانانرژیجهانی،دریا
                                                                                                                                               
1. www.eghtesadonline.com 
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بینکشورهایقزاقستانبا511 ساحلخودرا ایندریایبسته، تریلیونفوتمکعبگازدارد.

ترکمنستان7111 روسیه121کیلومتر، آذربایجان132کیلومتر، ایران111کیلومتر، کیلومترو

نمیزانساحلبهایرانوبیشترینمیزانکیلومترتقسیمکردهاست.درواقع،کمتری111نزدیکبه

ساحلبهقزاقستانتعلقدارد.

ساحل وسعت تفاوت و خزر دریای در انرژی ذخایر ووجود ایران اختالف مبنای ها

آذربایجاندرشیوهتقسیمدریایخزربودهاست.ایرانخواهانتقسیممساویایندریابرمبنای

یخزراست؛درحالیکهآذربایجانطرحخطمیانهراکشوردریا2درصدیهریکاز51سهم

سازمانمللمتحددرمورددریاهااست7385کند.طرحآذربایجانبرمبنایکنوانسیونمطرحمی

کهبراساسآنخواهانتقسیمخزربهمناطقملیاستتابتوانددرمناطقغنینفتیمجاورساحل

آذربایجانطرحیرانا(.اگر32-7987:39میرطاهر،خودحقحاکمیتانحصاریرااعمالکند)

بپذ خواهدبرخورداردرصدی1/79سهمازخودش،پیشنهادیدرصدی51سهمیبهجایردرا

(7985:771پور،نادر)استگرفتهقرارنیزامریکاأییدموردت7332درسالآذربایجانطرح.بود

د.کریدتشدرایرانوآذربایجانایاناختالفمکه

اییکهآذربایجانباهرادعاییکههدفآنایناختالفتشدیدشدبهگونه5117درسال

خنثیکردنحقحاکمیتدربخشمربوطبهآذربایجانباشد،مخالفتکردوبااعطایاجازهاز

نگاریدرمنطقهکهمحدودهبرایبررسیلزرهالسموورویالداچشلسویایرانبهشرکت

 فرضمیسرزمینی بهآذربایجان کشتیشود، به هم ایران ناو مقابل، در شدتمخالفتکرد.

:7989کهدرمنطقهالبرزدریایخزرفعالشدهبوددستورخروجداد)ملکی،بریتیشپترولیوم

ایکهآذربایجانازاینگونهگذاریدریاهمکشیدهشد؛به(.حتیایناختالفبهنام711-715

 ابزارنارضایتیکردهاست«دریایمازنداران»کهنامدریا کههمناماستانشمالیایراناست، ،

(Cohen, 2002توافق.)ِمعضالت،خزریایدریحقوقیمرژیینبرسرتعآذربایجانوایراننکردن

است؛آوردهخزربهوجودیایدربرایکلوهمیراناهمبراییواقتصادمحیطییستمتعددز

یاگونهبه هایفرصتخاویار،ماهیرویهبیصیدوخزردریایزیستمحیطآلودگیکه

.کندمیتهدیدمنطقهایندرراایراناقتصادی

طورمرتببرگزارکشورساحلیدریایخزربه2کهنشستوزرایامورخارجه7917ازسال

دنبالشدهاستتاجلسهاجالسسران،2جلسهکارشناسیو21شود،هموارهاینهدف،درمی

سلیمانی،افشارنظرایحاصلنشدهاست.بهحلیبرایاینمشکلیافتهشود؛اماتاکنوننتیجهراه
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ابتدادر.گرددمیبازروسیهبازیگرینوعبهتوافقعدماینریشهآذربایجان،دریرانسابقاسفیر

یاییدریحقوقیمدربحثرژیران،وایهروس تأکید7321و7357یردادهاقرابرهردوخزر،

رژیمتعیینتاخزرزیردریاییفسیلیمنابعازبرداریبهرهعدمبرمبنیراخودتوافقوداشتند

مسکومیانمشترکهمکاریسند51درخزر،حقوقی و امامنعکستهران قراردادساختند؛

قرارداددوکشوراصلیناطبقیرازبود؛وایرانیهناقضتوافقاتروسروسیهوقزاقستان7338

پذیانیخطم نظرگرفتنسهمیرفتندرا در با برایدرصدی78وقزاقستانبرایدرصدی53و

خطاگرکردندتوافقحتیخزرتوافقکردند.یایدر1«بسترمنابع»ازبرداریبهرهسربرروسیه

سالدر.باشندهداشتمشترکبرداریبهرهکشوردوهرگرفت،قرارمشترکمنابعرویمیانی

را«بسترزیرمنابع»آنکهبراساسگیردمیصورتقزاقستانوروسیهمیانجدیدیتوافق5111

2.کنندیمهمتقس
قزاقستانتوافقدرتوانمیراروسیهتأثیر وترغیبراکشوردوکهدیدهمآذربایجانو
بهمنجرتفاهماینحتی.دکننمنعقدهمکاریسندمیانیخطاصلاساسبرکهکردهماهنگ

توافق،این.دهدمیقرارمبنارامیانیخطکهشدآذربایجانقزاقستانوروسیهوجانبهسهتفاهم
هایکنسرسیومبانفتیقراردادهایآذربایجانوقزاقستانکشوردوآنمبنایبرکهشدایزمینه

 (.Zimnitskaya, 2011)سازندنعقدمخزرگازونفتذخایرازبرداریبهرهبرایالمللیبین

میداندریایدرایرانگازونفتمیدانترینشدهشناخته کهخزر، است جنگل سردار

21بامیداناین.رسیدنتیجهبه7931سالدروشدشروع7981سالازآنیمطالعاتاکتشاف
آذربایجانیجمهوردنیزشاهمیدانبرابر71ازبیشگازدرجایذخیرهمکعبفوتمیلیاردهزار
فوتیلیونتر77یراناستکهسهماوآذربایجانیرانمنبعموردمناقشهاایندارد.یگازیرهذخ

برآوردبشکهمیلیون211حدودآننفتقابلاستحصالهمچنینمکعبگازاعالمشدهاست.
(.Zimnitskaya, 2011)استشده

جهتعمذکورکشوردووروسیهتوافق در اکه استیرانکستوافقبا عمل،در،بوده
تقسیشمالقسمتخودشانشیوهبهکهکردهتعیینخزردریایشمالبرایراقانونی یمرا
یرادرخودجایشتریکهمنابعبینایلبهدلخزر،دریایشمالکهاستاینمهممسئله.اندکرده

11عمالًاست،پایینهمهاآنستخراجاینهمنابعدرعمقکمقراردارندکههزیندادهاستوا
                                                                                                                                               

المللمنابعبستربامنابعزیربسترمتفاوتاست.منایعزیربسترهمانمنابعفسیلیاست.الزمبهتوضیحاستکهازنظرحقوقبین7
 اندولیمنابعبستر،بحثحاکمیتیکشورهااستکهاصوالًًبایدمشاعباشد.ارزشکهبا

2. Donya-e-eqtesad.com 
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.ماندیمیباقیرانایبرایلذاسهماندکاست؛دادهاختصاصخودبهرادریاکلدرصد
 

 آذربایجان و قدس اشغالگر رژیم های همکاری -ب

هایرژیماشغالگرقدسوآذربایجانتوضیحچندمسئلهدرپیشازورودبهبحثنوعهمکاری

اهمیتحضور ضروریباب آذربایجان در بویژه جنوبی قفقاز منطقه قدسدر اشغالگر رژیم

تأثیرعواملیهمچونموقعیتنماید.نخست:سیاستخارجیرژیماشغالگرقدسهموارهتحتمی

ژئوپلتیکیآن،اختالفبااعرابومشکلپذیرشموجودیتومشروعیتآنتوسطجامعهجهانی

ناساس،دواصلکلیسیاستحضوردرمناطقپیرامونیوخروجبویژهاعراببودهاست.برهمی

ازانزوایسیاسیودیپلماتیک،ازابتداالگویدیپلماسیرهبرانرژیماشغالگرقدسبودهاست.دوم:

تعیینشدهاست.اینرژیموروداسرائیلبهمنطقهقفقازجنوبیدرقالباستراتژیکالنامنیتیآن

اهداف شامل ایدئولوژیکمیاستراتژی و فرهنگی امنیتی، رژیمسیاسی، سیاسی اهداف شود.

تالشبراییافتنمتحدانجدیدباهدفخروجازانزوای اشغالگرقدسشاملچندمورداست:

مناقشه تضعیفعاملدیندر رژیماشغالگرقدسو با خارجکردنبعداسالمیمبارزه سیاسی،

هم دفلسطین، سیاستخارجی کردن سیاستولتسو با فلسطین مسئله در قفقاز رژیمهای های

ایرانونفوذالگویحکومتی جلوگیریازتوسعهروابطکشورهایاینمنطقهبا اشغالگرقدس،

تسهیل و منطقه در یهودیان موقعیتسیاسی ارتقای تالشبرای جنوبی، قفقاز منطقه در ایران

اهدا فامنیتیرژیماشغالگرقدسدرپرتواستراتژیمهاجرتآنانبهرژیماشغالگرقدس.سوم:

ترینتهدیداستراتژیکخودتالشکردهعنوانمهماتحادپیرامونیجدیدوبرایمقابلهباایرانبه

به اقداماتیکه انجام و منطقه در نفوذ خواهداستبا بحثقرار مورد اینمقاله مفصلدر طور

پذیریایرانراافزایشدهد.ایرانکاهشدهدوآسیبهایامنیتیخودراازسمتِگرفت،دغدغه

انداز:دستیابیبهنفتوموادتریناهدافاقتصادیرژیماشغالگرقدسدرقفقازعبارتچهارم:مهم

سرمایه صنعتی، تولیدات برای اولیه پروژهخام در فروشگذاری کشاورزی، گسترده های

1ای.هایمنطقهوگیریازمشارکتایراندرتواناییمحصوالتتولیدیرژیماشغالگرقدسوجل


 اقتصادی  روابط
،روابطرژیماشغالگر7335سالدرباکوبهرژیمصهیونیستیوقتوزیرنخستمعاونسفربا

افتتاحنامهمقاولهآنطیو(Murinson, 2014: 19شود)طوررسمیآغازمیقدسوآذربایجانبه
                                                                                                                                               
1. irna.ir 
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شودمیمنعقدآویوتل-باکوهواییخطکردندایرقراردادوباکودررژیمصهیونیستیسفارت

7981کاظمی،) سیاسینفوذمقدمهاقتصادی،نفوذاسرائیل،ملیامنیتاستراتژیدر(.223:

شودمیقلمداد تکنولوژیوعلمبرمبتنیآویوتلقدرتاینکهبرمبنی7پرزشیموناظهارات.

رابطه(.Ravid, 2013)استرژیماینمقاماتدیدازاقتصادیتاهمبیانگرارتش،نهواست

هایانرژیوارتباطاتوکشاورزیآذربایجانورژیماشغالگرقدسازبعداقتصادیدرحوزه

مشهوداست.

روابطاقتصادیرژیماشغالگرقدسوآذربایجانروبهپیشرفتگذاشتهاست؛7332ازسال

کنندهارتباطاتدوربردرژیماشغالگرترینتأمین،مهم2شرکتبِزِک7332اییکهدرسالگونهبه

قدس،سهمعظیمیازشرکتتلفنآذربایجانراخریداریکردوکلیهخطوطتلفنآذربایجان

بکگذاریمشترکدهد.شرکتسرمایهاینیزبهآذربایجانمیراایجادکردوخدماتمنطقه

مشترکاست،(GTIBذربایجانوشرکترژیماشغالگرقدسی)کهمیانوزارتارتباطاتآ3سل

(.Murinson, 2014: 27کند)عنواناولیناپراتورهمراهدرآذربایجانفعالیتمیبه7332ازسال

برایمثال،کمپانی رژیماشغالگرقدسدربخشانرژیآذربایجانفعالهستند. هایمتعدد

هایکنندهتکنولوژیرژیماشغالگرقدسوتأمینکهیکشرکت4هایمودکامشرکتسیستم

شعبه براساسدادهصنایعنفتوگازاست، هایمرکزتجارتخارجیایدرآذربایجاندارد.

آذربایجاندرمیانشرکایتجاریرژیماشغالگرقدسرتبه5171رژیماشغالگرقدسیدرسال

دسبهخاطروارداتنفتازآذربایجاندررابهخوداختصاصدادهبود؛ولیرژیماشغالگرق53

شرکت داشت. قرار شریکتجارتخارجیآذربایجان سوم یا دوم مجریسیستمBTCرتبه

درمدیترانهاستکهاز6نزدیکباکوبهبندرجیحان5مایلیازترمینالسنگچال7711کشیلوله

اشغالگرقدسقسمتیازایننفترارژیم.رودوسیلهتانکرهانفتبهبازارهایجهانیمیآنجابه

به حاضر حال در خرید. خواهد غیرمستقیم یا رژیم91صورتمستقیم نفتبازارهای درصد

می تأمین آذربایجان توسط قدس اشغالگر که است ذکر به الزم دولتی»شود. نفت شرکت

کند.همچنیندرصددبودهاستبارژیماشغالگرقدسدرحوزهمدیترانههمکاری7«آذربایجان
                                                                                                                                               
1. Shimon Peres 
2. Bezeq 
3. Bakcell 
4. Modcom Systems Ltd. 
5. Sangachal Terminal 
6. Cyhan 
7. The State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) 



 111 ... امنیتی واگرایی روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان اقتصادی واکاوی عوامل
 

هایپیشرفتهرژیماشغالگرقدسباآذربایجانهایپزشکیوتکنولوژیدرحوزه 5175ازسال

غازکردهاستودرکناراینهمکاری،تبادلآموزشیوعلمیبینرژیماشغالگرآهاراهمکاری

(.Murinson, 2014: 30قدسوآذربایجانبرقرارشدهاست)

 
 (دالرمیلیون)اسرائیلوآذربایجانیتجارمبادالت:5جدول

 اسرائیل از آذربایجان واردات اسرائیل به آذربایجان صادرات سال

20001351556079
20011641306000
20021540576740
2003138112 2913
20043237384102
200519506210756
200668482826179
200736984530842
2008360582980049
2009123619780876
2010174482159368
20118175537556
2012 166661961591
2013126069817693
2014176694923958
201566627524821

 wits.worldbank.org: منبع



 سال قدسدر اشغالگر رژیم و آذربایجان کشاورزی وزاری شروع5175دیدار به منجر

شناسی،تبادلگیاهودامپزشکیعلومدرزمینههاپروژههاازجمله:توسعهرخیزمینههمکاریدرب

درمشترکهایآبیاری،پروژهدرقرنطینه،همکاریوگیاهحفاظتدامپزشکی،زمینهدرعلوم

تجاری،هایمأموریتدهیکشاورزی،سازمانمحصوالتسازیذخیرهوپردازشعرضهومورد
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کشاورزیبازاریابیوژهویهاینمایشگاه برایروشبهترینتبادلوارگانیکاستراتژیک،

پرورش،همکاریوبرداشتتجهیزاتتوسعهوکشاورزیهایارگانیک،زیرساختکشاورزان

در7کشاورزی،شدهاست.زمینهتحقیقاتدراطالعاتتبادلبهپژوهشیکمکمؤسساتمیان

برایآذربایجان،اسرائیلدرسفیرآذربایجانوشاورزیکوزیر5179ادامهدیدارفوقدرسال

هدفازاین.کردنددیداردرزمینهکشاورزی،کشوردوبینهمکاریاندازچشمدرموردبحث

5کشاورزیاعالمشد.توافقنامهامضایبهبخشیدنسرعتدیدار،

پیگیری و فوق قرارداد مؤنتیجه بهترین از یکی قرارداد در را سساتتحقیقاتهایبعدی

باوزارت9«کمپانیعلومجلگهرژیماشغالگرقدسی»کشاورزیرژیماشغالگرقدستحتعنوان

 سال در آذربایجان می5171کشاورزی مهمتوان از یکی معطوفبه قرارداد، این تریندید.

قسمتهاوابستهاست.مشکالتکشاورزیآذربایجاناست.کشاورزیآذربایجانبهوارداتدانه

هایآبآذربایجانناسازگارکنندکهباویژگیهایاروپاییتولیدمیهاراکمپانیاعظمایندانه

آید.کمپانیعلومجلگهرژیماستودرنتیجه،پسازکاشت،محصولباکیفیتیبهدستنمی

وخاکهاییتولیدکندکهباآباشغالگرقدسیدرصدداستبارفعاینمشکلآذربایجان،دانه

هاآذربایجانسازگارباشند.نتیجهاینقراردادبرایآذربایجانمهماست؛زیراهمازوارداتدانه

کاهد.شودوهمازمیزانوابستگیدولتآذربایجانمیشود،همفرصتاشتغالایجادمیکممی

کلگرفتهمحورمیانآذربایجانورژیماشغالگرقدسشلذانوعیهمکاریصنعتیوکشاورزی

است.الزمبهذکراستکهرابطهآذربایجانورژیماشغالگرقدسدربخشکشاورزیمنجربه

2حذفقانونمالیاتدوگانهمیاندوکشورنیزشدهاست.

 
 نظامی  -امنیتی روابط

حوزه بلکه نیست، اقتصادیمحدود حوزه به تنها آذربایجان قدسو اشغالگر روابطرژیم

میینظام-امنیتی بر در هم قدسورا امنیتیرژیماشغالگر رابطه پرداختنبه پیشاز گیرد.

ده بیشاز که اهمیتدارد مسئله درکاین زندگیآذربایجان آذربایجان در یهودی هاهزار

همینمی به یهودیانرژیماشغالگرقدسهمآذربایجانیهستند. قابلتوجهیاز تعداد کنندو

فردبیانبهنورژیماشغالگرقدسازسویدولتآذربایجانرابطهمنحصرسبب،روابطآذربایجا
                                                                                                                                               
1. News.az/articles/economy/58495 
2. Azertag.az/en/xeber/86467 
3. The Israeli Plain Sciences 
4. www.azernews.az, www.azernews.az/business 
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 واژه از استکه خاص»شده رابطه » اتحاد»یا میآبرایتوصیف« استفاده )ن  ,Sattarovکنند

2017.)

امنیتی،بخشقابلتوجهیازروابطمتقابلرژیماشغالگرقدسوآذربایجان-معامالتنظامی

هاینمایندگانارشدوزارتدفاعرژیماشغالگرقدسدکهتعددوحجممالقاتدهراتشکیلمی

طول در است. ایننکته آذربایجانمؤید قدس51و رژیماشغالگر آذربایجانو سالگذشته

5118اند.درسالپیوندهایشانرادربابموضوعاتنظامیوتبادلاطالعاتامنیتیتوسعهداده

هایاطالعاتیرژیماشغالگرقدس،حمالتتروریستیرااکمکسرویسمقاماتآذربایجانیب

سایت به حمله قصد که کردند ضدخنثی رادار ایستگاه جمله از استراتژیکآذربایجان های

وسفارترژیماشغالگرقدسیساتدفاعیموشکیدرقفقازجنوبیبزرگترینتأس،1موشکیقبله

هاییبرایاطالعاتالکترونیکیدراشغالگرقدس،ایستگاهرژیم31درباکوراداشتند.دردهه

رژیماشغالگرقدسشروعبهتأمین5177طولمرزهایآذربایجانباایرانتأسیسکرد.درسال

همچنیندوربرایدیدهازراهآذربایجانباهواپیماهایکنترل بانیمرزآذربایجانباایرانکرد.

کمپانی هاینهادهایحساسمنیتیرژیماشغالگرقدسبرایتأمینسرویسهایاآذربایجاناز

می استفاده سال در مگالسیستم5117کند. قدسی، رژیماشغالگر بنگاه ساخت،2، مناقصه در

هایاستراتژیکمهمآذربایجان،پیروزشد.باکو،یکیازدارایی3بیناحصارامنیتیبرایفرودگاه

طورمشترکشروعمذاکراتنظامیآذربایجانرابه،غالگرقدسترکیهورژیماش5112درسال

5118کردند؛اماتوازنقدرتاصلیبهسمتقفقازدرنتیجهجنگروسیهوگرجستاندرسال

آذربایجانیکقرارداد سرانجام، شرکتسیستمالبیت21سوقیافت. رژیم4میلیوندالریبا

(.Murinson, 2014: 22)بست15اشغالگرقدسبرایارتقایتانکتی

المللیقدرتدرحالظهوراقتصادیخاطرموقعیتبینبه ریزسرمایهآذربایجان،جریاندرون

منجربهمیلبهتغییرموازنهنظامیدرجهتتعارضبرسرمناطقاشغالشدهوپتروشیمی اش،

بههمینسبب،خاطرحمایتازارمنستانشدهتوسطارمنستانوحتیسیگنالبهایرانبه است.

بودجهدولتآذربایجانبرایبخشدفاعیوخریدتسلیحاتجدیدو قسمتقابلتوجهیاز

5111هاینظامیآذربایجاندرسالهزینه (.Murinson, 2014: 24شود)لوازمنظامیصرفمی

هایرسالمیلیوندالررسیدود211بهاندکیبیشاز5112میلیوندالر،درسال911نزدیکبه
                                                                                                                                               
1. Gabala 
2. Magal System 
3. Bina Airport 
4. Elbit System 
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اساسداده7911نزدیکبه5111و5111 بر است. بوده هایجدولزیرمشخصمیلیوندالر

سالگذشتهداشتهاست.8شودکههزینهنظامیآذربایجانروندصعودیدرمی
 

 آذربایجان ینظام های هزینه: 3جدول

 سال
 هزینه

 دالر( یلیون)م
 سال

 هزینه
 دالر( یلیون)م

5111791151755/5158
51181/712551795/5123
51139/722851725111
51711/798751728/9151
51771/515851718/7397

<https://tradingeconomics.com/azerbaijan/military-expenditure > :منبع

 

رژیماشغالگرقدسبه دههگذشته، هایغیرمرگبار،طوررسمیمیزانقابلتوجهیسالحدر

افزارهایانرژیهدایتشوندهوهایبرقی،جنگهایغیرکشنده،تپانچهآورها،پرتابهشاملاشک

همچنینفروشسالحشاملوسایلنقلیهزرهی،نارنجک هایدودزا،بهآذربایجانفروختهاست.

سیستم هایتوپخانهموشکهایدفاعیهواییوسیستمانواعمختلفهواپیماهایبدونسرنشین،

هایتسلیحاتیکهابتداتوسطشود.حتیدریکگامفراترازاینمرحله،بعضیازاینسیستمیم

شده تضمین لیسانس تحت امروز است، شده خریداری قدس اشغالگر رژیم از آذربایجان

(.Sattarov, 2017شوند)هایرژیماشغالگرقدسدرآذربایجانتولیدمیکارخانه

نظامی خریدهای بر عالوه جدول در قدسکه اشغالگر رژیم از نمایش2آذربایجان به

برداسکندرتازگیموشکبالستیککوتاهدرآمدهاست،آذربایجانبرایمقابلهباارمنستانکهبه

عالقهآذربایجانرا5171روسیراخریداریکردهاست،دردیدارنتانیاهوازآذربایجاندرسال

خریدسیستمدفاعیموشکیگ بهبه اینسیستمدفاعیکه وسیلهشرکتنبداهنینبیانداشت.

شدهتاهایبردکوتاهپرتابتواندازراکتهایدفاعیپیشرفتهرافائلتوسعهیافتهاستمیسیستم

کیلومترجلوگیریکند.11
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 آذربایجان جمهوری و اسرائیل نظامی همکاری:  4 جدول

 آذربایجان به اسرائیل نظامی فروش سال

5171
؛Hermes- 450 عددهواپیمایجاسوسیبدونسرنشین71
.Aerostar هواپیمایبدونسرنشین71

5177

میلیارددالرسالحومهماتودیگرتجهیزاتنظامی؛1/7فروش
؛عددموشک12و”8–قراردادخریدسیستمموشکیباراک
مورداستفاده ،Gabriel-5 هایبالهداموشک»فروشسیستمراداریگرینپاین

درتهاجماتدریاییودهفروندهواپیمایجاسوسیبدونسرنشینتجهیز؛
وپنجعدد Heron وپنجعددهواپیمای Hermes-450 عددهواپیمای5فروش

.Searcherدیگرهواپیمای

5175 

فروشهواپیمایبدونسرنشینورادارهایپیشرفته؛
وسیستمآتشSpike-LR و Spike-SR قراردادخریدراکتومینضدتانک

.Lynxمتریمیلی755سنگین

5172

بین نمایشگاه شرکتبرگزاری حضور باکو؛ در نظامی تجهیزات هایالمللی
رژیماشغالگرقدسیدرباکو؛خریدگستردهتجهیزاتنظامیآذربایجانازاین

فروشفروندکشتیبرایمحافظتازسواحلآذربایجان؛75ها؛فروششرکت
.2هایضدکشتیگابریلموشک

5171
دالریمیلیارد2نظامیآذربایجان؛قراردادبهسرنشینبدونهواپیماهایتحویل

.(باکوبهنتانیاهوسفرجریاندر)
 http://www.yjc.ir       و    arannews.com:منبع

 
درنظامیامنیتیوادیاقتصبعددودرقدساشغالگررژیمگستردههایفعالیتبهتوجهبا

کهاستیافتهتعمیقشدتبهآذربایجاندرقدساشغالگررژیمنفوذگفتتوانمیآذربایجان

آذربایجان،تقویتدرایراننفوذتضعیفبهمنجرنفوذاین.استایرانملیامنیتبرضدتهدیدی

قفقاز،منطقهدر(قدسگراشغالرژیممتحد)امریکاحضورزمینهتسهیلایران،باواگرانخبگان

قفقاز،سوقمنطقهوآذربایجاندرایرانیخصوصیهایشرکتفعالیتوحضورساختنمحدود

شدنقدسیومحروماشغالگررژیمکاالهایسمتبهآذربایجاندرایرانیکاالهایبازاریافتن

.استشدهاقتصادیهایفرصتبهدسترسیازایران
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  آذربایجان و امریکا های همکاری -پ
امنیتی بررسیروابطاقتصادیو آذربایجانبیانچندنکتهضروری-پیشاز و نظامیامریکا

 ومهمنخست:است. موجود ناپایدار حفظوضع قفقاز، اسیایمرکزیو در ترینهدفامریکا

نیروهاییاستکهدر امنیتیدرازمدتدرمنطقهومقابلهبا اقتصادیو حضورونفوذسیاسیو

راستایمنافعامریکاقرارندارند.سیاستامریکادرقفقازدرراستایسیاستجهانیاینکشوراست

اهدافدوم:کند.هایهمسوبامنافعامریکاندارند،مقابلهمیهاییکهدرمنطقهسیاستکهباقدرت

خواهی،گراییوجلوگیریازرشداسالمامریکادرمنطقهقفقازشاملچندمورداست:مهاراسالم

جلوگیریازاستیالیمجددروسیهدرمنطقه،اهدافنظامیهمچونگسترشناتوبهشرقومهار

حسال ایران. انزوای و مهار محدودیتو و منطقه در اتمی اصلیسوم:های متغیرهای از یکی

قدرت مداخله آذربایجان، ماهیتروابطایرانو بر خصوصامریکاایبههایفرامنطقهتأثیرگذار

است.سیاستخارجیامریکاباهدفجلوگیریازنفوذایراندرمنطقهآذربایجانشاملچندمورد

همکاریشمی از جلوگیری منطقه؛ ملل نزد ایران تخریبچهره وود: اقتصادی و سیاسی های

فرهنگیکشورهایمنطقهقفقازباایران؛تالشبرایارائهالگویمدنظرامریکابهکشورهایمنطقه

 7المللی.قفقاز؛مخالفتباعبورخطوطانتقالانرژیحوزهدریایخزرازایرانبهبازارهایبین
 

 اقتصادی روابط
هایدوخانهیکسالپسازاستقاللآذربایجان،روابطامریکاوآذربایجانباافتتاحسفارت

جمهوریکلینتونوبوشپسروکشوررسمیتیافت.روابطدوکشوردرطولسهدورهریاست

بهاوبامادارایفرازونشیب کشورازبعدایکهدردورهکلینتونروابطدوگونههاییبودهاست.

استراتژیکمیشدتتوسعهمیاقتصادیبه بوشپسرواردمرحله دردوره اینیابدو در شود.

هادهدازپایگاهکندوبهامریکااجازهمیدوران،آذربایجانازعملیاتآزادیعراقحمایتمی

اقع،درایندورهکند.درواشرابهعراقارسالمیاشاستفادهکندونیروهایحافظصلحهوایی

دهدیکشریکباثباتوقابلاعتمادبرایامریکااست.دردوراناوبامااینآذربایجاننشانمی

ضعیفمی امریکا سوی از شده بشریمطرح مباحثحقوق تحتتأثیر حدی تا شود؛رابطه

موضع نتیجه و خود داخلی امور در مداخله را آن آذربایجان گیریچراکه قبال قضیهاشدر

بیاوکراینارزیابیمی اوکراینموضع قضیه آذربایجاندر بهکند. منجر که کرد طرفیاتخاذ
                                                                                                                                               
1. qafqaz.ir 
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 (.Ibrahimov, 2014: 5نارضایتیامریکاشد)

امنیتی اقتصادیو بعد از امریکا و بخش-روابطآذربایجان در اهمیتاست. نظامیحائز
د تجاری قراردادهای بر مبتنی رابطه این اقتصادی، برنامه همچنین است. کلی»وجانبه سیستم

ذی7«ترجیحات یککشور به تبدیل را آذربایجان یکطیفازکشور استکه کرده نفع

برایآن بازارهایامریکا به مالیاتجهتورود وجودتولیداتآذربایجانامکانمعافیتاز ها
کمپانی همچنین بخشدارد. هایامریکاییدر ارتباطاتدوربرد فعالهای انرژیآذربایجان و

هایامریکاییفعالهاینفتفراساحلیآذربایجانشرکتایکهدرتوسعهپروژهگونههستند.به
استراتژیک حامیاناصلیخطلوله از توضیحاستکهدربخشانرژیامریکا به الزم هستند.

شاه-تفلیس-باکو انتقالگازآذربایجانازحوزه توسطشرکتدنیزجیحونوپروژه ایتالیا به

فرامنطقه ایجادکریدور به اینهمکاریمنجر دربخشانرژی، ایشدهبریتیشپترولیوماست.
کند.حاصلاینکریدوربهدوصورتکلیدرآمدهایاستکهاروپارابهآذربایجانمتصلمی

پاومنطقهدریایقابلتوجهبرایآذربایجانوایجادشراکتبلندمدتوامنمیانامریکاوارو
5ایدرآذربایجانشدهاست.هایتوسعهخزرقابلمشاهدهاست.ایندونتیجهباعثرونقبرنام

هایاخیردومحصولاولیهصادراتیکندکهبدانیمدرسالزمانیبیشترنمودمی اهمیتاینمسئله
بودومهم وترینشرکایتجاریآذآذربایجاننفتخامونفتتصفیهشده ربایجانهمایتالیا

بهآذربایجان آلمانوفرانسههستندوامریکاپسازترکیهوروسیهسومینرتبهصادرکنندهرا

9دارد.


 نظامی - امنیتی روابط
امنیتینیزدارند.عالوهبرخریدهاینظامی-بهغیرازروابطاقتصادی،دوکشورروابطنظامی

زیربهنمایشدرآمدهاست،درطولحملهامریکابهافغانستان،آذربایجانازامریکاکهدرجدول
راه از که بود یافته را اجازه این آهایامریکا پشتیبانیبی، برای آذربایجان هوایی و خاکی

محورمالقات کند. افغانستاناستفاده امریکایینیروهایشدر هایمقاماتدفاعیآذربایجانیو
هایامریکاازعملیاتضدتروریسموامنیتدریاییبودهاست.حمایتهموارههمکاریباناتوو

دفاعیآذربایجان،آموزشومشاورهدر-آذربایجانشاملحمایتازنهادهاومؤسساتامنیتی

                                                                                                                                               
1. Generalized System of Preferences 
2. foreignpolicynews.org/2014 
3. atlas.media.mit.edu 
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7شود.نظامی،آموزشتخصصینظامیانآذربایجانیومدیریتاضطراریمی-روابطمدنی
 

 
 آذربایجان هب امریکا نظامی های کمک: 5 جدول

 آذربایجان به امریکا نظامی های کمک سال
زنیگشتجنگیکشتیفرونددوتحویل5117

5115
باکودردفاعیکنسولتاسیس
وزارتبهامنیتیکمکبرنامهراستایدردالرمیلیون2/2مبلغبهنظامیکمک
آذربایجاندفاع

زنیگشتکشتیسومینتحویل5119

5112
مخدرموادبامبارزهبرایدالرمیلیون8.2کمک

تروریستیضدهایکمکراستایدردالریمیلیون77.2کمک
Cummins- V6جنگیدیزلیکشندهعدد21فروش5113
 Cummins- V6 کشندهدیگرعدد517711

    www.azembass.com  و  arannews.com  :منبع

 

همکارینظامیآذربایج علتمهمتریننمود ناتواست. فعالیتآذربایجاندر امریکا، انو
است. بوده ارمنستان مقابل در کشور این نظامی ضعف ناتو، به آذربایجان گرایش اصلی

شروعشد؛امادرتوسعهاینروابط،بحرانقرهباغ7332هایآذربایجانباناتوازسالهمکاری
همکاریامریکاوناتو5117تا7335هایدرسالعنوانیکعاملمنفیتأثیرگذاربود.هموارهبه

قانونحمایتازآزادیکهارائه311هایناشیازمقرراتبخشخاطرمحدودیتباآذربایجانبه
ممنوعمی را آذربایجان کمکنظامیبه کمکازجمله پیشرفتبرخوردارهرگونه از ساخت،

،5وبازبینی ریزیپیوستنبهفرایندبرنامهدرقالب7338نبود.پسازآنکهآذربایجاندرسال

به7333یکواحدحفاظتازصلحوکمیسیوندولتیهمکاریباناتوراایجادکردودرسال
ریزیوبازبینیملحقشد،یکواحدنظامیخودرادرکزوومستقرساخت.پسازفرایندبرنامه

آذ77 تقویتهمکاریبا جرجبوشخواهان برخیمحدودیتسپتامبر، و شد برایربایجان ها
5119لغوشدوآذربایجاندرافغانستانوعراقحضوریافتودرسال5115آذربایجاندرسال

برایمشارکتدربرنامهاقدامهمکاری (.72-7981:79اعالمداشت)مرادی،9آمادگیخودرا

وندالریامریکابهاینکشورشد.میلی2سازکمکحضورآذربایجاندرعراقوافغانستانزمینه
                                                                                                                                               
1. foreignpolicynews.org/2014 
2. Planning and Review Process (PARP) 
3. Individual Partnership Action Plans (IPAP) 
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امنیتیراباتمرکزبررقبایمهمناتوازپیوستنآذربایجانبهاینپیمانتنهااهدافمهمنظامی

:7932کند)عابدی،ایمهم،دنبالنمیعنوانتهدیدمنطقهاشیعنیروسیهوچینوایران،بهامنیتی

بلکهاهدافاقتصادیهمدرپشتاینه7-2 به(، ایکهمقولهتأمینگونهمکاریوجوددارد؛

می311امنیتانرژیاعضای اهدافمهمیقلمداد از آنمیلیونیناتو در آذربایجان که شود

مهم مییجایگاه نهاد این رویهدارد. چنین با سیاستتواند برابر در انفعال جای به هایای

پذیریاروپانداشتهباشدوازمیزانآسیبصادرکنندگانانرژی،نقشفعالدرآیندهانرژیجها

ناتوبهبهبود7931:71درمقابلروسیهبکاهد)اعظمی، اگرچهتوسعههمکاریآذربایجانبا .)

نظامیحضوربارسدمینظرایآذربایجانکمککردهاست،بهوضعیتداخلیوموقعیتمنطقه

خویشحقوقازدفاعمنظوربهآذربایجانبلمقادرایرانپذیریآسیبمنطقه،درناتووامریکا

گرددمیبیشتر هایهزینهمنطقهدرآذربایجانگراییجانبهیکبامقابلهبرایایرانمقابل،در.

(.7932:752متقی،)زیادیرابایستپرداختکند

 
 بحران قره باغ و ارمنستان -ت

باناتوبه7335ارمنستانازجملهکشورهایقفقازجنوبیاستکهازسال بعدروابطخودرا

ارمنستاندرسال تأسیسشورایهمکاریاتالنتیکبهاتحادیهتازه7335تحکیمبخشیدهاست.

درسال2آتالنتیکهمکارییورو شورای بهنام7331پیوستکهدرسال1شمالی تغییریافت.

ارمنستانضمناتصالبه5115ارمنستانبهاتحادیهمشارکتبرایصلحملحقشد.درسال7332

بازبینیوبرنامهشاه میزبان5119شودودرسالریزیناتوملحقمیراهمجازیابریشمبهپروژه

نیروهاینظامیارمنستانبهنیروهایحافظ5112شود.درسالمی«بهتریناقداممشترک»اجالس

کند.نازمقراصلیناتودیدارمیجمهورارمنستارئیس5112پیوندند.درسالصلحدرکوزومی

رسند.درهمینسال،بهتوافقمی«برنامهاقدامهمکاری»ناتووارمنستاندرمورد5111درسال

نیزرئیس5118شود.درسالطوررسمیدرایروانگشودهمینرکزاطالعاتناتووارمنستانبه

3کند.جمهورارمنستانازمقراصلیناتودیدارمی

جنگقره سال از آذربایجان و ارمنستان میان 7388باغ سال7332تا آن از داشتو ادامه

بسراتجدیدآتش5171بسقراردارد.دوکشوردرنشستویندرسالتاکنوندرحالتآتش
                                                                                                                                               
1. The North Atlantic Cooperation Council (NACC) 
2. The Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 
3. Nato.int 



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 111
 

آتش اجرای بر نظارت اروپا همکاری و امنیت سازمان و گرفت.پذیرفتند عهده بر را بس

بسختمگریروسیهبهآتشنفرشدبامیانجی771کهمنجربهکشتهشدن5171اختالفاتآوریل

شد.

محلاینمناقشهبهلحاظجغرافیاییواقتصادیبرایهردوکشوردرگیربسیارحائزاهمیت

ریزندوآذربایجانبررویباغسرچشمهچندرودخانهاستکهبهآذربایجانمیاست؛چراکهقره

هایقیمتیدرکند.همچنینمعادنسنگزآنبرایتولیدالکتریستهاستفادهمیهاسدبستهواآن

اینکه با است. واقعشده وجودگروهدرصدجمعیتقره32اینمنطقه هستند؛ هایباغارامنه

مذهبیوفرهنگیمنجربهادامهیافتناینمناقشهشده افراطیدردوکشوروتضادهایقومی،

قره7335-7339هایسالجنگ استوپساز منطقه ، آنکهحدود1باغو مجاور منطقه

شاملمی51 امروزدراشغالنیروهایارمنیشوددرصدازخاکجمهوریآذربایجانرا به تا

کهبازمیشورویاتحاددورهبهمنازعهاینپیشینه (.Najafizadeh, 2013: 166)است گردد

عنوانبهراباغقرهمنطقهگرفتتصمیمشورویهایهوریجممیانخطوطمرزیترسیمکمیسیون

(.Nichol, 2014: 2) گیردقرارآذربایجانجمهوریدروندرخودمختارمنطقهیک

هایگستردهایرانوارمنستاننیزتمرکزداشتهاست.آذربایجاندرمسئلهقرهباغبرهمکاری

نامهچندینموافقتنفعایرانهستندونیزتاکنونایرانوارمنستانداراییکترازتجاریمثبتبه

کشاورزی،هایمراقبتزیست،محیطازحفاظتورزش،انرژی،درزمینهدوجانبه بهداشتی،

هدفاصلیارمنستانازتوسعهروابطخودبا7اند.کردهامضاءفرهنگوعلوموپرورش،آموزش

کنندهامنیتاینکشورروسیهتضمین تان،ازنگاهارمنس ایرانکاهشوابستگیبهروسیهاست.

روسیه،شریکاست؛امابرایتأمینمنافعملیبهدنبالتنوعبخشیبهسیاستخارجیخوداست.

ییدأقراردادیرات5171دراواخرسالاصلیاقتصادیونظامیارمنستاناستوپارلمانارمنستان

.حفظکند5122درارمنستانتاسالدهدروسیهیکپایگاهنظامیراکردکهاجازهمی

کهنخستینرئیسروبرتکوچاریانایکهگونهایراندرمنطقهقرهباغنفوذبسیارزیادداردبه

ازسویایرانبهباغبودوبهنخستجمهورقره شدوشدتحمایتمیوزیریارمنستانرسید،

 است. فارسی نیز وی زبان سومین سرکیسیانحتی دولتنخستکهسرژ در ارمنستان وزیر

بهنخست5111کوچاریانبودودرسال شدوازچهرهمجددا هایوزیریارمنستانبرگزیده

نشانه از همچنینیکیدیگر است. حمایتکاملایرانبرخوردار از است، بوده هایامنیتینیز
                                                                                                                                               
1. mfa.am/en/country-by-country/ir 
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مربوط5171فقآنبهسالرابطهخوبایرانوارمنستان،مسئلهلغوروادیداستکهآخرینتوا

شود.می
 

 آذریسم و پان ترکیسم پان -ث
واحمداگرچهپان افرادیچونضیاءپاشا درقالبیکگرایشادبیدرآثار ترکیسمابتدا

تبارها،همچونارتورلوملیولئوناردوکاهون،تغییرهاییهودیواسطهنوشتهتوفیقبروزکرد،به

تجدیدحیات7337روسیه،اینجنبشسرکوبشد؛امادرسال7371جهتداد.پسازانقالب

داد.ترکیسممیتباردرقازانخبرازنهادینهشدنجنبشپانهایترکیافت.تشکیلمجمعخلق

پان شودودررویترکیسمبهاصلسیاستخارجیترکیهتبدیلمیپسازفروپاشیشوروی،

سازسقوطایلچیبیک،تالشترکیهبرایایجادکودتاکارآوردنجبههخلقدرآذربایجانوپ

(.7982:98شود)کاظمی،درآذربایجاندرراستایهمیناصلتوضیحدادهمی

دانندترکیستیمیهایپانآذریسمراگامیدرجهتتحقیقایدههااجرایاهدافپانترکپان

7982)کاظمی، :27 پ(. روی بر بیشتر آذربایجان جمهوری میاندر تمرکز شود.آذریسم

دولتالئیکبافعالیت واسطه به تضعیفشیعه جهت در آذربایجان در گرفته صورت های

تفسیرمی شنایحمایتترکیهوغربدرهمینراستا ازجملهاقداماتنمادیناینگروه، شود.

همینروزبرایرسیدنبهایراناستکه7383دسامبر97هادررودارسدرتاریخبعضیآذری

همبستگیآذریتوسطالهامعلی بهعنوانروز است)کاظمی،هایجهانناماف، گذاریشده

7982:23-15.) 

است.ضروریترکیسمپانمفهومبهتوجهآذربایجان،جمهوریوایرانروابطبررسیدر

روابطدرمنفیوبازدارندهعاملیآذربایجان،جمهوریدرویژهترکیسم،بهپانهایگرایشوجود

7983کوالیی،)استبودهآذربایجانجمهوریوایرانبین در7: اینآذربایجانجمهوری(.

ایران،وروسیههایامپراتوریقدرتمندشان،همسایگانتوسطکهمردمیبودندهاآذریکهانگاره

آذریباورانلتموهامقامازبسیاریودولتتوسطایگستردهشکلبهاند،جداشدهیکدیگراز

هاآنقومیهویتباارتباطدرایراندرآذریپرجمعیتاقلیتهایاحساساماشود؛میترویج

(.7937:791عطایی،)داردآذربایجانجمهوریهایآذریبابسیاریدولت،تفاوتبرابردر

بهتوانمیهازجملاست،قرارگرفتهاعتراضموردایرانسویازبارها«آذربایجانواحد»ایده
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درباکو5111مارسدر7آذربایجانیجهانیکنگرهدرشدهمطرحمواردبهنسبتایرانواکنش

هایترکجمعیتفرهنگیومذهبیخویشاوندیوپیوندهایبهتوجهباایایدهچنین.کرداشاره

ازدلیلبارهاهمینبهوآوردهوجودبهامنیتیازنظرایرانبرایراهایینگرانیارس،سویدو

(.7937:81کوالیی،)استشدهمحکومتهرانطرف

آذربایجانبههایمربوطبحثباارتباطدراش،جمهوریریاستابتدایدرافعلیحیدر

رودسویدوآذریپیوستنمناطقبهمربوطادعاهای:گفتایرانآذریهایاستانتجزیهوواحد

اما (؛Allnutt, 2008)استوغیراصولیواهیایدهیکمتحدآذربایجانایجادوهمدیگربهارس

کتابرویطرحدرکوتاهی،زمانمدتگذشتازبعد ابتداییهایمدرسهپنجمسالجلد

باگیالنوقزوینزنجان،همدان،غربی،اردبیل،شرقی،آذربایجانهایاستانآذربایجان،جمهوری

چاپشداینپرچمهمراهبهوآذربایجانجمهورینام واقع،37 :7983کوالیی،)کشور در .)

تبلیغاتاتحادبریافتنتمرکزراهازآذربایجانجمهوری آذربایجانجمهوریرسمیآنچه

عنوانبههاآنازایران،هایآذریتحریککندباخواند،تالشمیمی«جنوبیآذربایجانشمالیو»

ضدوگرایانهپیوستهایجنبهترکیسمپاناکهایدئولوژیازآنج.کنداستفادهایرانعلیهفشاریاهرم

آنباشدتبهوبودهحساسمنطقهدرآذریستیپانوترکیستیایدهپانهرگونهبهایراندارد،ایرانی

  (.7988:72احمدی،)استمخالف


  فرصت به تهدید تبدیل :گیری نتیجه

قفقازجنوبیمنافعاصلیایراندرچندم وردخالصهمیدرمنطقه کاهشنفوذالف( شود:

سازیاستمرارخنثیب( هایخارجازمنطقه)امریکاورژیماشغالگرقدس(ونیزروسیه؛قدرت

 تردرتوسعهبهدستآوردنجایپایعظیمج( تهدیداتامنیتیممکنوثباتقفقازجنوبی؛

روشنساختنرژیمحقوقیدریایخزر.د( اقتصادیوفرهنگیو

ایراندرمقابلمهمدر یعنیرژیمزمینبازیآذربایجان، قدس،اشغالگرتریندشمنخود

باارتباطگیردکهچندمالحظهاصلیرابایددرمیقرارمنطقه،درامریکاسویازنیابتیبازیگر
                                                                                                                                               

آنجلسبرگزارنجاتفراواندرلسدرمیانتش«هاجهانیآذربایجانیهنخستینکنگر»ایبهنام،کنگره7331.درماهژوئن7
ورزیدندکهبایستیازسفیرآذربایجانشورویسابقایدرآنکنگره،درپیتجزیهآذربایجانایرانبودندواصرارمیشد.عده

،عموماًزبانمنطقههایفارسیشد.اینافراداجازهورودپرچمایرانراندادند.روزنامهنیزبرایشرکتدراینجلسهدعوتمی
هارفتند.برخالفتبلیغات،عدهکمیدرآنکنگرهشرکتجستندطلبایازایرانیانآذری،علناً،بهجنگاینتجزیهونیزعده

.کهیکیازاعضایکنگره،جوادهیئتبود
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ودومینکشوریاستکهآذربایجانرابهرسمیتشناخت،ایرانسینخست: آندرنظربگیرد:

حال در داشت؛ یازدهمقرار رتبه رژیماشغالگرقدسدر رژیماشغالگردوم:یکه آذربایجان،

نگرد؛افزارپیچیدهوابزارهایاطالعاتیوامنیتیخودمیکنندهسختقدسرابهعنوانمنبعتأمین

مهمسوم: آذربایجان، دریافتحمایتبرای و امریکا به نفوذ روزنه مقابلترین در ویژه های

رژیماشغالگرقدساگرچهچهارم:یه،البیقدرتمندرژیماشغالگرقدسدرامریکااست؛روس

واسطهتهاترکاالیعنیکاالینظامیدرامنیتیخوبیباآذربایجاندارد،اینرابطهبه-رابطهنظامی

مقابلصادراتنفتوگازبهرژیماشغالگرقدسشکلگرفتهاست،یعنیرژیماشغالگرقدس

دهدواینمسئلهدربلندمدتمنجربهنارضایتیلنقددرازایفروشانرژیبهآذربایجاننمیپو

آذربایجانشدهاست.

شده،ایراندارایچندکارتبازیاست:درمقابلواقعیاتگفته

خانهاست؛ایرانتنهاقدرتمنطقهاستکهدرهرسهکشورقفقازجنوبیدارایسفارت -الف

م ظرفیتیبنابراین از رابطهتواند در خود بهرههای چندبعدی باکوای محور اگر کند. -برداری

آنکاراکهیکمحورضدایرانیبودتوانستابزارنفوذرژیماشغالگرقدسوامریکابر-آویوتل

بهروندهایبین توجه با تلضدمنافعایرانباشد، بینآذربایجانبا آویووالمللیجدیدوفاصله

فرصتی تالشبرایسقوطدولتاردوغان، پساز انکارا واشنگتنونزدیکیمسکوو با آنکارا

گراییمیانایران،آذربایجان،ترکیهوروسیهشکلگرفتهاست.مناسببرایایرانجهتتقویتهم

سیاست-ب ودر روسیه ایرانو با حفظرابطه تأکیدبر هایاعالمیحاکمیتآذربایجان

جوددارد.پسازآنکهامریکا،روسیهوایرانراتحریمکردوروابطترکیهباامریکاترکیهو

پسازکودتابرضددولتاردوغانبامشکلمواجهشدوترکیهروابطخودراباایرانوروسیه

آمدهاستکهبتواندازاختالفاترسدفرصتمناسبیبرایایرانپیشمحکمترساخت،بهنظرمی

آذربایجانبهروس در ترکیه و تهدیداتبرضدیه اینترتیب، به باغبکاهدو قره مسئله واسطه

ترکند.اگرقبالآذربایجانبازیگررنگطلبآذریراکمهایجداییواسطهگروهامنیتایرانبه

زیگرنیابتیعنوانبانیابتیازسویترکیهوالبتهغربدربرابرروسیهبود،ودرمقابل،ارمنستانبه

قره مناقشه تعدیل با فرصتهستتا این ایران برای امروز بود، روسیه سوی وضعیتاز باغ،

 بسراباثباتکندوتداومبخشد.آتش

توانددرهمکاریباآذربایجانتبدیلترینذخایرگازجهانراداردکهمیایرانعظیم -پ
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وند.ازآنجاکهآذربایجانتمامگازتولیدیخودکنندگانکلیدیگازاروپاشترینتأمینبهمهم

سالدنیزشاهدرمنطقه تا براینیازهایبهکشورهایاروپاییپیش5151را است، فروشکرده

شاه دوم فاز شدن اجرایی برای کند.آذربایجان وارد گاز ایران از باید خواستارداخلی دنیز

تولیدوصادراتبهتعهداتخودعملنماید.اینمشارکتایراناستتابتواندباافزایشظرفیت

دنیزدرتأمینحجمعظیممیدانگازیشاهناتوانیدرحالیاستکهکشورهایاروپاییهمدرباره

گازیموردنیازخطوطانتقالگازتاپ)ترنسادریاتیک(وتاناپ)ترنسآناتولین(نگرانهستند.

هایدوراناوبامایکمستثنیشدنشرکتنیکوازتحریماینمسئلهبرایایرانباتوجهبهتجربه

گذاریبیشتردربخشانرژیدرمناطقپیرامونیفرصتاست؛زیرادرصورتحضوروسرمایه

میبه افزایش ایران گرفتن نادیده هزینه انرژی، حوزه در ایرانخصوص دولت اگرچه یابد.

یبودنآن(درارتباطبااینطرحدارد،بایدگذاریکمگازوغیرواقعمالحظاتاقتصادی)قیمت

بلندمدتویهایکالنانرژیمنطقهدرنگاهحضورومشارکتایراندرطرحتوجهداشتکه

 تقویتمناسباتدوجانبهایرانوخوبیبرایحضورفرصتایناستراتژیکحائزاهمیتاست.

وخواهدخوردتانرژیاروپاپیوندصورتعملیباامنیایرانبهاستونیزجمهوریآذربایجان

گیرد.میمینانرژیاروپاقرارأدرجایگاهیکیازمنابعمهمت

سازنزدیکیدوحضورداعشدرسوریهوعراقوتجربهایرانبرایمبارزهباآنزمینه -ت 

وهابیازسویآذربایجان-سلفییهاکشوردرقالبهمکاریبرضدتروریسموشناساییگروه

311هایشیعهشدهاست.تعدادسویگروهعنوانتهدیداصلیونزدیکیدولتآذربایجانبهبه

داعشهمکاریکرده تبلیغاتآذربایجانیبا تسامحدولتآذربایجانبا تساهلو نتیجه اندکه

دیدخاطرمسئلهلغورواهایخیریهبودهاست.بهوسیلهعربستانوکویتدرقالبفعالیتوهابیتبه

وآمدبهافغانستانوپاکستانهایاذریازخاکایرانبرایرفتمیانایرانوآذربایجان،داعشی

وباتوجهبهاینکهایرانازاهدافداعشاست،گسترشداعشدرآذربایجان7انداستفادهکرده

همکاری تهدیدامنیتیبرایهردوکشوراست حائزهایضدتروریستیبرایهردوکشورلذا

باداعشدارد.گسترشوعلنیشدنمبارزهازاهمیتاست،درعینحالکهایرانتجربهموفقی

می کشور دو میان همکاری همکاریاین برای باشد محدودیتی نظامیتواند رژیمهای امنیتی

هاتهدیدایرانبودهاست.اشغالگرقدسدرآذربایجانکههدفعمدهآن

هیکتهدیدبرایایرانارزیابیشدهاست،نوعکنشگریایرانبرباغاگرچبحرانقره -ث
                                                                                                                                               
1. qafqaz.ir/fa , http://www.asriran.com 
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تبدیلبهیکفرصتبرد توانستهاستآنرا بر-حسبمنافعملیووضعیتمنطقه بردکند.

باغدارد.اساساطالعاتجدید،ایراننقشمثبتیدرهمکاریبادولتآذربایجاندرمسئلهقره

ومقاومتهایدستهایجادوآذربایجانجمهوریرتشاآموزشواینهمکاریشاملحمایت

درنظامیهایطرحدادنقراروکشوراینارتشبراینظامیتعلیماتومهماتوسالحفرستادن

7باشد.میآذربایجانجمهوریارتشاختیار

محسوبمی -ج  فرصتاقتصادیخوبیبرایآذربایجان جنوب، به شمال شود.کریدور

شودکهنقشنازطریقاینکریدوربهقطبپیونددهندهشرقبهغربتبدیلمیدولتآذربایجا

دولتآذربایجانبه اینمسئلهکه آگاهیاز با بازرگانیخواهدیافت. ترانزیتو محوریدر

درآمدهاینفتیوابستهاستوباکاهشقیمتنفت،میزاندرآمدهاینفتیآننیزکاهشیافتهو

ایخودنیازمندتنوعبخشیبهمحلدرآمدهایشاست،هایتوسعهبرنامهایندولتجهتانجام

 آورد.ندازدرآمدیباثباترابرایآذربایجانبهارمغانمیاکریدورشمالبهجنوب،چشم
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