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 هاها و فرصت؛ چالشایران و آذربایجانبررسی روابط 
 سید اسداهلل اطهری1
 فاطمه رحمانی2

  :چکیده

یی و رافیاسطح روابط هر کشوری با کشورهای دیگر وابسته به شرایط اقتصادی، امنیتی، جغ

ت، ده اسشتحول چه جایگاه هر کدام از این عوامل در عصر جهانی شدن دچار  فرهنگی دارد. گر

ر ان که دذربایجاتوان گفت که این عناصر تاثیراتی در روابط دو کشور ندارند. ایران و اما نمی

بسیار   .و... مذهبی، آداب و رسوم اشتراکات فرهنگی اعم از تاریخی، همسایگی یکدیگر هستند و

دهه  در هاالشچاصی برخوردار بوده است. این موانع خ هاابط دو کشور با چالشدی دارند، روزیا

ی از وضوعاتمتوان به هانی قابل بررسی هستند چنانکه میای و جاخر در سه سطح داخلی، منطقه

  ی،اقتصاد مشکالت زر،خ دریای قوقیح رژیم یکدیگر، هب نسبت بدبینی و اعتمادی بیقبیل 

 نفوذ باغ، قره وضوعم صهیونیستی، ژیمر جایگاه کیه،تر ماننده ایمنطقه کشورهای هایدخالت

 کرد. اشاره امریکا و وسیهر همانند ایفرامنطقه هایقدرت

 ترکیسیم انپ نفت، الملل،بین نظام ایران، آذربایجان، کلیدی: واژگان
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 :مقدمه
 و فرهنگی تاریخی، پیشینه تأثیر تحت اینکه بر عالوه آذربایجان جمهوری با ترکیه روابط

 ابعاد گذشته هایسال در دارد، قرار ترکیه ویژه به طرف دو متقابل نیت حسن نیز و مذهبی قومی،

 بر تصمیم راستا همین در است. کرده پیدا نیز تریپررنگ نظامی و سیاسی انرژی، اقتصادی،

 جمهوری به اردوغان سفر طول در رتبه عالی سطوح در استراتژیک همکاری شورای تأسیس

 امنیتی، -سیاسی هایهمکاری خصوص در توافقات امضای و 2010 می 17 در آذربایجان

 هاییویژگی بودن دارا با آذربایجان جمهوری (1395)صولت، .است توجه قابل فرهنگی و اقتصادی

 شود.می شناخته مهم ایهمسایه عنوان به ایران غرب شمال با فرهنگی و قومی تجانس قبیل از

 نزدیکی برای را فراوانی ظرفیت آذربایجان جمهوری و ایران بین مشترک مذهب و دین داشتن

 مختلف شعرای وجود همچون فراوان گیفرهن و تاریخی اشتراکات کند.می ایجاد کشور دو روابط

 وجود همچنین و نخجوانی و لنکرانی چون اندیشمندانی و شیروانی خاقانی گنجوی، نظامی مانند؛

 برخی گرچه است. ملت دو دیرینه پیوند و مشترک میراث بیانگر مشترک هایآئین و رسومات

 بازی جهانی ثبت در آنچه ندهمان گردد؛می اختالفاتی بروز موجب گاهی فرهنگی اشتراکات این

 هیرکانی جنگل و یلدا باستانی آئین تار، آذربایجانی نواختن و ساخت عاشیقی، موسیقی چوگان،

 لحاظ به تاریخی و دینی فرهنگی، هایجنبه بر عالوه (1386 ،)زرگر .است نظر اختالف موجب

 یجانآذربا جمهوری و رانای روابط در دارد. وجود همکاری برای مناسبی هایظرفیت هم اقتصادی

 حال به تا است. بوده ایویژه اهمیت دارای اقتصادی هایجنبه همواره ،امروز به تا استقالل بدو از

 جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین ما تجارت تسهیل برای نامهتفاهم و نامهموافقت چندین

 و تشویق نامهموافقت بازرگانی، نامهموافقت به توانمی جمله از که اندشده منعقد آذربایجان

 تجاری نامهموافقت مضاعف، مالیات اخذ از اجتناب نامهموافقت گذاری،سرمایه از متقابل حمایت

 و هوایی ونقلحمل نامهموافقت زمینی، ونقلحمل نامهموافقت گمرکی، نامهموافقت دریایی،

 (1388 ،زاده )مشیر .ردک اشاره کنسولی نامهموافقت

 همسایگان از یکی ایران ابتدا در نیست. معمولی کشور یک تنها ایران ،آذربایجان جمهوری رایب

 دارای کشور دو هر دارند. هم با خاکی مرز کیلومتر 618 حدود کشور دو است. آذربایجان جنوبی

 ایران از بعد آذربایجان هستند. مشترک فرهنگی عناصر از بعضی و متقابل مشترک هایارزش

 ایمنطقه هایسازمان در کشور دو عضویت است. جمعیت لحاظ از جهان شیعی کشور دومین

 هم به را کشور دو که است مهمی شاخص اکو سازمان همچنین و اسالمی کنفرانس سازمان مانند
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 توجه هاجمهوری دیگر از بیش آذربایجان جمهوری قفقاز منطقه در د.کنمی پیوسته و وابسته 

 این شدید تمایل و غرب با جمهوری این هایپیوند گسترش خواند.می مبذول خود به را ایران

 در ناتو نیز و کشور این نظامی حضور و متحده ایاالت منافع بیشتر ساختن درگیر برای کشور

 این در ایرانی ضد و شووینیستی احساسات و هیجانات برخی تقویت مهمتر ان از نیز و منطقه

 پیشبرد شود. تلقی زا تهدید ایران برای تواندمی شدت به که هستند مسائلی جمله از جمهوری،

 برخی بر تکیه نیز و غرب اب هاپیوند افزایش بر مبتنی جمهوری ینا در سازیملت -دولت روند

 به را ایران و بوده ایران ملی منافع کننده تهدید شدت به ایرانی ضد هایسمبل و هااسطوره

 دو پیشرفت جهت در گامی آذربایجان -ترکیه دوستانه روابط تقویت شکبی .داردمی وا واکنش

 متن از موضوعات کردن خارج یعنی زدایی، امنیت فاز وارد ترکیه کلی بطور بود. خواهد کشور

 روسیه یتوضع تغییر به توجه با است. شده سیاسی، گفتمان فضای به آنها کردن وارد و امنیتی

 در وضعیت تغییر تحوالت همچنین و خاورمیانه اخیر تحوالت ،خود شرقی مرزهای سمت به

 برعهده را باکو -آنکارا  وجهی چند روابط در غالب نقش ژئوپلیتیک ترکیه، در سیاسی ساختار

 گرفت. خواهد

سیاست کلی ایران در قبال همسایگان شمالی و بویژه جمهوری آذربایجان همکاری و حضور 

منطقه این کشور تیک ایران و همچنین تاثیر آن بر کشورهای یلکه موقعیت ژئوپ فعال است. چرا

خلیج فارس را را در مقام پل ارتباطی که دو منطقه پراهمیت جهان یعنی آسیای مرکزی و قفقاز و 

ای رقیب منطقهسازد؛ قرار داده است. اما در همین حال حضور ترکیه بعنوان به هم متصل می

موفقیت ایران در دستیابی به اهداف خود در منطقه و بویژه  ایران در جمهوری آدربایجان بر

بته ترکیه در جمهوری آذربایجان تاثیراتی داشته است، که ما معتقدیم تاثیر آن منفی بوده است. ال

برخوردار رقابت با ایران جدای از اشتراکات خویش با جمهوری آذربایجان از حمایت آمریکا نیز 

از بوده است و پیروزی ترکیه در رقابت با ایران در ارتباط با جمهوری آذربایجان بیشتر متاثر 

این است  پژوهش ینسوال اصلی اباشد. مخالفت آمریکا با ایران می حمایت آمریکا از این کشور و

با  1395-1385 روابط ایران و آذربایجان چه تاثیرات اقتصادی، امنیتی و فرهنگی طی سالهای که

هایی مواجه بوده است؟ این پژوهش بر این امر استوار است که روابط ایران و ا و فرصتهچالشچه 

با توجه بسیار زیاد ولی هایی با فرصت فرهنگی و قومیتی جغرافیایی، آذربایجان با توجه به مسائل

مچنین نفوذ مراکز صهیونیستی، قدرهای ای همانند روسیه و ههای کشورهای فرامنطقهبه دخالت

 های جدی مواجه بوده  است.ای همانند ترکیه با چالشمنطقه

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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 دیپلماسی عمومی

دارد اما شود که به صورت بالقوه وجود جذابیت یک کشور به طور معمول قدرت نرم خوانده می

ابزارهای یکی از  امروزه کشورها تالش دارند تا با به کار بردن ساز و کارهایی آن را تقویت کنند.

شود در واقع ابزار یا مکانسیمی برای اعمال امروزه دیپلماسی عمومی خوانده میدیپلماتیک که 

جوامع رخنه در توانایی »( با پذیرش این امر که 1390)بختیاری، قدرت نرم در عرصه عمل است.

های عصر (، یکی از بایسته1373)هالستی،« خارجی با استفاده از وسایل سیاسی و شبه نظامی

بازی مبنی بر های جوزف نای توان بر دیدگاهشود، میالملل محسوب میحاضر در روابط بین

ی عمومی آفرینی دیپلماسی عمومی در باز تولید، تولید و افزایش قدرت نرم صحه گذارد. دیپلماس

دارای سه جنبه است؛ بعد اول عبارت از ارتباطات روزانه است که چارچوب و زمینه تصمیم سازی 

آثار این و  خویشها باید بر تأثیر اقدامات کند. دولتسیاست داخلی و خارجی را تبیین می

المللی کشور خود واقف باشند. دومین جنبه دیپلماسی، ارتباطات راهبردی اقدامات بر وجهه بین

ات ارتباطمبارزات رویدادها و است که شباهت زیادی به مبارزات سیاسی و تبلیغی دارد. در این 

شوند. سومین بعد دیپلماسی ها طرح ریزی میهای دولتنمادین به منظور پیشبرد سیاست

 فرهنگی وتبادالت  با افراد کلیدی از راه اعطای بورس تحصیلی،عمومی، گسترش روابط پایدار 

از نظر جوزف نای،  ها و دسترسی به مجاری ارتباطی است.دانشگاهی، آموزش، برگزاری همایش

مهم جهان را رهبران های فرهنگی و علمی آمریکا به این دلیل است که بسیاری از اهمیت مبادله

داند که متضمن گوش دادن و ی را یک خیابان دو طرف میدهد. وی دیپلماسی عمومآموزش می

دارد که دیگران بستگی نکته در عین حال سخن گفتن است. بنابراین کارایی قدرت نرم به این 

ها را تنظیم نمائیم. موضوع اساسی در شنوند و بر همین اساس باید پیامهای ما را میچگونه پیام

-های فرهنگی عبور میاطالعات از صافی است، چون همه این زمینه، شناخت مخاطبین مورد نظر

یر اقدامات، بسیار تأثدهند و کنند و از این رو مخاطبین به ندرت به سخنان پیچیده گوش فرا می

ان سایر کشورها را همسو با دیپلماسی عمومی، رهبر (1389)عسکری، ها است.بیشتر از گفته

را به همراه خواهد پشتیبانی ساز سازد و رفتاری حمایت گرانه و های کشور میزبان میسیاست

مثابه یکی از  در خصوص دیپلماسی عمومی به« هانس تاچ»داشت و به همین دلیل است که 

رسمی دولت برای های عمومی و دیپلماسی عمومی یک سلسله تالش» گوید؛منابع قدرت نرم می

بلیت اجرا بیابد و ای که سیاست خارجی قانهیط ارتباطات در خارج است به گوشکل دهی مح

 .«کاهش یابدکشورها  های نادرست از روابط پیچیده میانها و شناختمیزان ناآگاهی
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المللی و مطرح شدن وان بیان کرد که تغییر شرایط بینتاز منظری دیگر می (1389)محمدی، 

خود، ابزارها و منافع ملی  بهترهای جدید باعث شده است تا کشورها برای پیشبرد هر چه مؤلفه

های جدیدی را تعریف و به کار برند. در واقع انقالب ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط سیاست

ها، و شرکتهای غیردولتی جمعی از یک طرف و فعال شدن بازیگران غیردولتی مانند سازمان

یکی از  روزه افکار عمومیای که امش از پیش افراد شده است. به گونهمنجر به نقش یافتن بی

بنابراین شود. می های گوناگون محسوبهای کشورها در حوزهارکان مهم در تصمیم گیری

توانند همچون گذشته تنها بر تبادالت بین دولتی خود در قالب دیپلماسی سنتی کشورها نمی

دستگاه رای جدیدی بتکیه کنند. این امر موجب شده است تا در بسیاری از کشورها ساز و کار 

شود. در این دیپلماسی که بخش خوانده می« دیپلماسی عمومی»د که دیپلماسی تعریف شو

ارتباط با کنند، تالش عمده سیاستگذار خش خصوصی همراه با یکدیگر عمل میدولتی و ب

دیپلماسی در معنای  مخاطب عام و افکار عمومی است تا بتواند پیام مورد نظر خود را منتقل کند.

به تعبیر یابد، یا ها جریان میها و دولتشامل تعامالتی است که بین حکومت ی آن اساساًسنت

های مقامات است که طی آن تالش« دیپلماسی کشور به کشور»، دیپلماسی سنتی «مک کللن»

خاص متمرکز رسمی یک کشور برای نفوذ بر مقامات رسمی کشوری دیگر برای اتخاذ مواضعی 

 منافع به معطوف ارتباطات عمومی دیپلماسی: گویدمی «گولین» که همان طوراست. در حالی که 

مسائلی از ف، تعری این با. است جغرافیایی مرزهای از خارج مردم با ارتباط طریق از کشور یک ملی

ن های تحصیلی، خبرنگاران اعزامی، فرآیند ارتباط میاعزام دانشجو به خارج، پذیرش بورسقبیل ا

-فرهنگی و پخش برنامهها و سمینارهای های هنری، همایشبرگزاری انواع جشنوارهفرهنگی، 

دیپلماسی حوزه های اینترنتی، همه و همه در تی ایجاد سایتهای صوتی و تصویری و ح

 ای از سازوکارمجموعهدیپلماسی عمومی، در واقع . (1388)احدی، باشد.عمومی قابل بحث می

یعنی مردم شود؛ آشکار میمردم  هآن، سیاست خارجی یک کشور برای عام ههاست که به واسط

معطوف به مخاطبان  ها منتقل کرد. دیپلماسی عمومی،ی هستند و باید اطالعات را به آنهدف اصل

منظور تأثیر  اصلی دیپلماسی آن، ارتباط هدایت شده با افراد خارجی به هخارجی است و هست

 (1390های آنهاست. )پورحسن،گذاشتن بر افکار آنها و سرانجام بر دولت

دیپلماسی عمومی در عصر اطالعات جایگاهی ویژه در جهان سیاست برای خود باز کرده است. 

ها. حکومت از نظر نای، دیپلماسی عمومی یعنی تالش برای ارتباط با عموم مردم و نه تنها

تواند به شکل گیری قدرت نرم لماسی عمومی تأثیر گذار باشد، میکه دیپ بنابراین، هنگامی



 

 54 

صلنامه 
ف

ی، سال 
ت منافع مل

مطالعا
هفتم

، شماره 
ی

س
 ،

زمستان
 

1401
 

دیگر به بیان دیگر، اگر دیپلماسی عمومی چه از طریق مبادالت فرهنگی و چه از طرق  بینجامد.

تواند در شکل گیری قدرت نرم در درون ر ملل جهان جذابیت ایجاد کند، میبتواند در بین دیگ

د، مقاالت خوها و ها، گزارشنای بارها در مصاحبه (2003)نیه، . باشدکشور مبدأ بسیار مؤثر 

 ه( مقایس1389کند. )بیکی، های قدرت نرم معرفی میترین جنبهدیپلماسی عمومی را یکی از مهم

زیر اساسی های اساسی دیپلماسی عمومی با دیپلماسی سنتی و رسمی بیانگر سه محور مؤلفه

عمومی آشکار و علنی است، در حالی که دیپلماسی رسمی و سنتی، پنهان و اوالً؛ دیپلماسی  است:

 جامعه مردم عموم یا و خاص هدف هایگروه عمومی، دیپلماسی مخاطبان ثانیاً؛ غیر علنی است.

 ثالثاً؛ .هستند دولتها مخاطبان رسمی، دیپلماسی در که حالی در دیگرند، ملت یک دل در

شود، در وم مردم در دیگر کشورها مربوط میبه رفتار و تمایالت عم عمومی دیپلماسی موضوعات

  (1386، لت ها سروکار دارد.)آشنا و جعفریهای دودیپلماسی سنتی با رفتار و سیاست حالی که

 دیپلماسی فرهنگی

گر هستند، چرا ترین گروه هدف در این بعد از دیپلماسی عمومی، نخبگان کشورهای دیمهم

مقاصد کشور  ها خود به اشاعه گران و ترویج کنندگانتوان امیدوار بود که آنآنها میکه با تأثیر بر 

گران سیاست خارجی، مهمترین مراکز فکر ساز برای یل شوند. از دید بسیاری از تحلیلمبدأ تبد

که حتی  های راهبردی و کاربردی در سیاست خارجی، مراکز علمی تصمیم ساز هستندبخش

دانش و » هکنند. فرهنگ نخبگانی تشنهای سیاسی تحمیل میلتها و سیستمها را به دوالویت

-مبادلههای مخاطبان فرهیخته بیشتر با برنامهاست. از این رو، در دیپلماسی عمومی، « اطالعات

های آموزشی، پذیرش و گیرند. مبادلههنری هدف قرار می -اهی و فرهنگیدانشگ -های علمی 

خارجی سیاست  های پر سوداز دیرباز در شمار سرمایه گذاری کشورهای دیگرپذیرایی از نخبگان 

شود، به برقراری، نیز خوانده می« دیپلماسی فرهنگی»قرار داشته است. راهبرد آموزشی که گاه 

آموزش مرتبط  توسعه و پیگیری روابط با نخبگان کشورهای خارجی از طریق فرهنگ، هنر و

 هنر اطالعات، ایده، دانش، تبادل طریق از -تن فرهنگ یک ملاست؛ فرآیندی مؤثر که در آ

 (1390)درخشه و غفاری،  شود.رضه میع بیرون جهان به متقابل تفاهم تقویت منظور به.. و

ای اف تعریف شدهدیپلماسی فرهنگی فرآیندی هدفمند بوده و برای تحقق و دستیابی به اهد

خالف بر شود. چونروابط و تبلیغات فرهنگی متمایز میشود و در عین حال، از تدوین و اجرا می

های غیر تن با مخاطبان است نه القاء پیامتبلیغات، هدف دیپلماسی فرهنگی تعامل و درآمیخ
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دراز مدت  یدار و پایا وواقعی و تحریف شده. همچنین در دیپلماسی فرهنگی بر روابط متقابلِ پا 

( 1391)دهقانی فیروز آبادی و فیروزی،  دت و زود گذر.گردد تا مبارزه سیاسی کوتاه متأکید می

مطالعاتی، فرهنگی،  های آموزشی،برنامه مبادله شهروندان جهت دورهاین بعد دیپلماسی، شامل 

-های موسیقی، فیلم و غیره میارهعلمی، هنری، ورزشی و آموزش زبان، برگزاری نمایشگاه، جشنو

آمریکا، فرانسه، اند. پنج کشور اری زیادی کردهروی آن سرمایه گذ شود و کشورهای مختلف

یاری به باور بس. (1390انگلیس، آلمان و ژاپن در این زمینه پیشگام هستند. )سجادپور و وحیدی، 

قدرت نرم است بارز و اعالی اعمال  هالملل، دیپلماسی فرهنگی نموناز نظریه پردازان روابط بین

ق عناصری دهد که در طرف مقابل نفوذ کنند و او را از طریه کشورها این امکان و توان را میکه ب

آنجا که ( همچنین از 1384ها ترغیب به همکاری کنند. )خانی، چون فرهنگ، ارزش و ایده

تواند بیشتر دهد، میهدف قرار می دیپلماسی فرهنگی نه تنها موافقان، بلکه مخالفان خود را نیز

در این باره « جوزف نای»تری از کشور مبدأ دارند. فیشورهایی اعمال شود که تصویر منروی ک

تواند آمریکاست و می هاغلب رهبران چینی، پسر یا دختری دارند که تحصیل کرد»نویسد: می

تبلیغات تصویری واقعی از ایاالت متحده به نمایش بگذارد که اغلب با کاریکاتورهایی که در 

دیپلماسی فرهنگی در واقع تأمین  (1387)نای،  .«شود، مغایرت داردمقامات چینی تصویر می

دیپلماسی منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی است نفوذ و اثرگذاری، دو هدف اصلی 

فرهنگی است. پیشبرد منافع ملی با بکارگیری ابزار فرهنگی ممکن است نتواند جایگزین سایر 

باشد. امروزه  هاتواند مکمل آن.. بشود اما میاقتصادی، نظامی و.ابزارها همانند ابزارهای سیاسی، 

های فرهنگی برای د تا آنجایی که ممکن است از شیوهدهنحتی قویترین کشورها نیز ترجیح می

حقیقت که خالف این ( بر1388)نیک آئین،  ها.خود استفاده نمایند تا سایر اهرمتأمین منافع 

و در بهترین حالت نیز اندازه گیری میزان آن بازگشت سود آن به زمان زیادی نیاز خواهد داشت 

-بین وجهه کسب -1 اهداف دیپلماسی فرهنگی: (1390)درخشه و غفاری،  مشکل خواهد بود.

 به جدید فرهنگی علمی، نهادهای ایجاد -2 آنها رفتار بر اثرگذاری و ملتها و اقوام میان در المللی

ول موجود اص دقیق فهم -3 مختلف جوامع میان بیشتر صمیمیت و پایدارتر روابط برقراری منظور

هدف ارتقاء  های فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع بادر فرهنگ سایر ملتها و کنکاش در ریشه

 هادرک متقابل میان ملت
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 اهمیت دیپلماسی فرهنگی

فرهنگی  دو دلیل عمده برای اهمیت دیپلماسی« سوجت موکو»و « کنت تامپسون»طبق نظر 

های بزرگ از اهمیت ش احتمال درگیری نظامی میان قدرتنخست آنکه، با کاه وجود دارد:

-میمسائل نظامی و استراتژیک کاسته شده و مسائلی که به نوعی با دیپلماسی فرهنگی مربوط 

زیست محیطی و ... جایگزین آن باشند، مثل علوم و تکنولوژی، مبادالت آموزشی و مسائل 

-زایش یافته است. روابط فرهنگی میهای فروتر افدرگیری میان قدرتدوم آنکه، احتمال  اند.شده

تعارض و رویارویی آنها ها که به ، جهل و ترس موجود میان این قدرتتواند در کاهش سوء تفاهم

استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگ در دیپلماسی  شود، کمک کند.منجر می

 مواجهه -1 است:الملل دارای مزایای زیر های رایج در روابط بیناهرم ر مقایسه با سایر ابزارها ود

 ترس و جهل تفاهم، سوء ایریشه کاهش -2 مقصد کشورهای و جوامع در کمتر مقاومت با شدن

 مسائل اهمیت کاهش و کشورها میان نظامی درگیری کاهش احتمال -3 کشور دو روابط در

عامرانه در کنار  و خصمانه لحنی از فرهنگی دیپلماسی بودن اریج -4 استراتژیک و نظامی

 بیشتر زمینه و فرصت -5 جذابیت بیشتر و در نتیجه هدف قرار دادن روح و ذهن مخاطبین خود

 مانور میدان و غیردولتی وحقوقی حقیقی اشخاص مدنی، نهادهای غیررسمی، بازیگران برای

جهان  و مشترک هایارزش تعریف و ترویج و کشف -6 سنتی کالسیک دیپلماسی از تر گسترده

 و بیشتر مفاهمه باب ایریشه گسترش -7 شمول و تامین منافع ملی در چارچوب منافع مشترک

 تواندمی فرهنگی دیپلماسی -8 امنیتی و سیاسی هایحوزه به آن تسری و کشورها میان بهتر

 از بسیاری در سنتی کالسیک دیپلماسی از تر طلبانه فرصت حتی و پذیرتر انعطاف تر،خالقانه

 (1386،)حسن خانی .ها طراحی و اجرا شودوزهح

 روابط فرهنگی جمهوری آذربایجان با ایران
با وجود نزدیکی قرابت فرهنگی بسیار زیاد، روابط دو کشور در این زمینه چشمگیر نبوده است 

  توان علت آن را در چند عامل برشمرد.که می

 کند،می مطرح را ان زبان ترک تحاد لزوما که ترکسیم پان اندیشه بر مبتنی شدید تبلیغات -

 را ترکها حقوق فارسها، انگاشتن برتر با که اسالمی جمهوری از خیالی تصویری ساختن با همراه

 .است کرده پایمال
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جنوبی )مناطق شمال غربی ایران( از سوی  آذربایجان و( آذربایجان) شمالی ایران تکرار - 

-فضای بی مقامات کم اهمیت سیاسی و برخی از روشنفکران دو کشور که این امر به ایجاد

 اعتمادی کمک بسیار زیادی نموده است.

 و سکوالر هویت بر مبتنی یکی که سیاسی ساخت در متضاد حتی و متفاوت شکل دو -

ود شیعه بودن مردم آذربایجان فرهنگ و آداب و رسوم وج با. است اسالمی هویت شیفته دیگری

 غربی به شدت در حال افزایش است.

های درسی جمهوری آذربایجان، نگاه ضد ایرانی مشهود است. بهرام در برخی از کتاب

بزرگ امیراحمدیان با مشاهده کتاب تاریخ مقطع پنجم دبستان در آذربایجان که نقشه آذربایجان 

گیرد، از این اقدام به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد می ایران را نیز در برهایی از قسمت

 (1367برد. )امیراحمدیان، بدبینی بین دو کشور نام می

 فرصت سازی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان

د خواهد آمد چرا که با کمک به از سرگیری مناسبات عادی میان ترکیه و ارمنستان به وجو

انکار روسیه با توجه به نقش سنتی و غیر  جمهوری آذربایجان در این زمینه بسیار حساس است.

ای بین ایران و ترکیه در های منطقههای به استقالل رسیده، رقابت اصلی میان قدرتدر جمهوری

از تمامی باید اذعان داشت جمهوری اسالمی  مناطق آسیای مرکزی و قفقاز در جریان است.

ظرفیتها برای افزایش رابطه با جمهوری آذربایجان بهره نبرده است. زبان ترکی آذری در آذربایجان 

ها بسیار بسیار گویش اختالف بسیار ناچیزی با زبان آذری در ایران دارد، حال آن که هر دوی این

 .باشندمتفاوت از زبان ترکی استانبولی می

تأکید بر این نزدیکی و نیز حذف عملکردهای سوء ظن برانگیز از سوی دو طرف واکنش 

 نژادپرستانه ایدئولوژی یک که ترکیسم پاند. موثری در برابر تبلیغات پان ترکیستی خواهد بود

نده پراک کشورهای در ترک نژاد یگانگی بر تأکید هست، نیز تخیلی و رمانتیک شدت به است،

و استفاده از های متفاوت ترکی، ایجاد یک امپراتوری رویایی از دل اروپا تا دل چین دارای لهجه

 هایترکیستینمون پان تاغتبلی و نشریات در نمادهایی چون گرگ خاکستری )بوزکورت(

ای به نماد پان ترکسیتها شاید در این بخش اشاره (1382گرایی است. )الندو، و تخیل رمانتیسم

 -راستخالی از لطف نباشد. گرگ خاکستری این نماد پان ترکیستها که با حرکت نمایشی دست 

باور  ای شکل گرفته است. بهآید، از یک باور افسانهحالتی شبیه به چهره یک گرگ به وجود می
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ای در ران باستان در منطقهاند، در دوها که از اقوام اولیه ترکها تلقی شدهپان ترکیستها، هیتی

شوند، آنها که قادر به شناسایی راه خویش نبودند با راهنمایی آسیای مرکزی امروزی گرفتار می

 (1389گردند.)استپانیان، یک گرگ خاکستری موفق به ادامه مسیر خود می

همکاری های پیش رو ایران باید با افزایش سطح روابط فرهنگی خود با آذربایجان در فرصت

اقتصادی برسد.  اقتصادی خود را گسترش دهد. به عبارتی از دیپلماسی فرهنگی به دیپلماسی

همکاری با آذربایجان در ثبت میراث مشترکی که داریم مانند آثار مکتوب شاعران، نویسندگان 

دنبال تسری بزرگ، تضمین این نکته که ایران در برقراری روابط فرهنگی با آذربایجان به 

های اسالمی خود به آنجا نیست تا دولت باکو ترس اسالم سیاسی را از خود دور کرده و ئولوژیاید

به یابد. با توجه به همکاری بیشتر دینی با ایران بپردازد و تدریس مسائل دینی در مدارس افزایش 

تر مهمهای های مختلف به زمینهدر زمینهالملل، همکاری نوکارکردگرایی در روابط بین نظریه

 به فرهنگی هایهای ایران در زمینه استفاده از ظرفیتکند بنابراین فعالیتسرایت می

تواند بسیاری از مشکالت و شود که میاز آن سیاسی منجر می بعد و اقتصادی هایهمکاری

 (1393)افضلی، .مسائلی که در ارتباط با آذربایجان داشته است را رفع کند

 و جمهوری آذربایجاناشتراکات فرهنگی ایران 

اشتراکات فرهنگی که در میان دو کشور همسایه ایران و آذربایجان وجود دارد و ناشی از تاریخ 

های متعدد زمینه تواندباشد، پس از استقالل این کشور از اتحاد شوروی میگذشته مشترک می

واگرایی که در میان آنها های فرهنگی را برای آنها بوجود آورد و با توجه به تمامی عوامل همکاری

خود داشته  های اقتصادی را به دنبالتواند از بعد فرهنگی فراتر رفته و همکاریوجود دارد می

قوم و زبان مشترک  باشد. در این میان استفاده از عوامل مشترک فرهنگی مانند دین مشترک،

های دو کشور را همکاری تواندآذری با مردمان شمال غرب ایران، هنر مشترک و سایر موارد می

 گسترش دهد. 

هایی از قبیل تجانس قومی و فرهنگی با شمال غرب جمهوری آذربایجان با دارا بودن ویژگی

ایران و  شود. داشتن دین و مذهب مشترک بینای مهم شناخته میایران به عنوان همسایه

کند. اشتراکات یجاد میجمهوری آذربایجان ظرفیت فراوانی را برای نزدیکی روابط دو کشور ا

و خاقانی شیروانی  تاریخی و فرهنگی فراوان همچون وجود شعرای مختلف مانند؛ نظامی گنجوی،

های مشترک بیانگر اندیشمندانی چون لنکرانی و نخجوانی و همچنین وجود رسومات و آئین
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ی موجب گاه میراث مشترک و پیوند دیرینه دو ملت است. گرچه برخی این اشتراکات فرهنگی 

گردد؛ همانند آنچه در ثبت جهانی بازی چوگان، موسیقی عاشیقی، ساخت و بروز اختالفاتی می

 .نظر استنواختن آذربایجانی تار، آئین باستانی یلدا و جنگل هیرکانی موجب اختالف

 (1384)امیراحمدیان، 

 عناصر مشترک ارتباط فرهنگی بین ایران و آذربایجان
، این اندیشه را در اذهان به بار نشانده بود که به 1991از کودتای اوت استقالل آذربایجان پس 

ایران شمالی  دلیل اشتراکات فرهنگی بسیاری که بین ایران و آذربایجان همانند سایر کشورهای

های نهزمی شدای را آغاز کنند. اما برخالف آنچه که تصور میتوانند روابط گستردهوجود دارد می

و کشور نسبت به همگرایی آنها بیشتر خود را نشان داد. در ادامه مطالب به برخی واگرایی میان د

های و حتی همکاریتواند به گسترش این همکاری اشتراکات فرهنگی ایران و آذربایجان که می

 .دیگر منجر شود، پرداخته شده است

 مذهب

مانان شیعه هستند و این درصد از مردم آذربایجان مسلمان بوده که بیشتر آنها مسل 96بیش از 

ایران آذربایجان را از  باعث عمق اشتراک فرهنگی با ایران شده است. اما آنچه که از نظر دینی

باشد که در بند اول کند و باعث کاهش ارتباط میان دو کشور شده است این نکته میمتمایز می

انتخاب دین و ردم در قانون اساسی باکو، جدایی دین از سیاست بیان شده است و م 18ماده 

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

در سال بازان( المللی موسیقی همجنس )مسابقه بین هایی مانند یورویژنشود در مقابل برنامهمی

در عمل در  (1393)افضلی، برگزار شد که از سوی مراجع ایرانی نسبت به آن اعتراض شد 2012

احداث مساجد های آن گیرد از نمونهمیآذربایجان توجه خاصی به اماکن دینی و مذهبی صورت 

باشد. همچنین با گرایشات افراطی وهابی که علیه دین ها میجدید و یا بازسازی مساجد و زیارتگاه

)نامدار . شودام میگیرد برخورد شده و اقدامات الزم علیه آنها انجدر کشور صورت می

 (1395وندایی،

 قومیت و زبان ترکی

 که ها هستندترین گروه قومی و نژادی آن آذریاست که بزرگایران جامعه چند قومیتی 

آذربایجان سه استان  گیرند و به عقیده جمهوریرا در برمی ایران جمعیت از سوم یک حدود
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شوند زبان ترکی و قومیت آذری وجه اشتراک شمال غربی ایران، آذربایجان جنوبی محسوب می

عاملی قوی برای تواند دیگری میان آذربایجان و اقوام شمال غرب ایران هستند. این ویژگی می

ها و ایجاد ترکیسم در میان ترک زبانهمکاری های بیشتر شود اما با به راه انداختن جنبش پان

ها این جنبش .اندهای شمال ایران این فرصت را به عامل تهدید کننده تبدیل کردهاد با آذریاتح

شود که عبارتند از: ترکیه، رژیم صهیونیستی، باکو، مرکز به ضرر ایران حمایت می 5از سوی 

 (1391)افضلی،. های آذری شمال غرب ایرانخواهان آمریکا و شوونیستجمهوری

 اقتصادی ایران با جمهوری آذربایجانهای همکاری

های اقتصادی ، همواره جنبهیجان از بدو استقالل تا به امروزدر روابط ایران و جمهوری آذربا

تسهیل تجارت نامه برای نامه و تفاهمحال چندین موافقت به ای بوده است. تادارای اهمیت ویژه

 موافقت توان بهجمله می اند که ازشده نعقدبین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان م ما

نامه اجتناب از اخذ گذاری، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهنامه بازرگانی، موافقت

ونقل زمینی، حملنامه نامه گمرکی، موافقتنامه تجاری دریایی، موافقتمالیات مضاعف، موافقت

 (1395)امیدی،. نامه کنسولی اشاره کردموافقتونقل هوایی و نامه حملموافقت

اش برنداشته است و در راه خودکفایی در صنایع پایه کشور آذربایجان هنوز قدمی جدی در

طی  آید. بررسی آمار و ارقام مبادالتی تجاریکننده به حساب میحقیقت یک کشور مصرف

ادی مرزی شامل؛ آستارا، بیله ( با جمهوری آذربایجان در چهار مب1394تا1380سال گذشته )14

دهد که تراز می مرز با جمهوری خودمختار نخجوان( نشانسوار، جلفا و صنم بالغی پلدشت )هم

تجاری به نفع ایران بوده و این امر ناشی از حجم و ارزش باالتر صادرات ایران به جمهوری 

داشته درصد افزایش  53حجم مبادالت به میزان  1394ماهه آخر سال  آذربایجان است. در سه

میلیون دالر  500است. در حال حاضر رقم رسمی حجم مبادالت طرفین غیر از مبادالت نفتی 

مقایسه با  است. حجم کل مبادالت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در

ر کل مبادالت رقبای ایران در این حوزه از قبیل کشورهای ترکیه و روسیه اندک به نظ

-بزرگهمواره جمهوری آذربایجان  (CIS) المنافعآید، اما در بین کشورهای مستقل مشترکمی

کننده اقالم جاری از ایران بوده است و این در حالی است که تراز تجاری مبادالت اکثراً  ترین وارد

در مسیر آذربایجان مثبت و به نفع ایران است در حقیقت، این امر به اهمیت ویژه بازار جمهوری 

حکایت دارد. به بیانی دیگر، جمهوری آذربایجان به  CIS ارتباطی ایران با بازارهای اقتصادی
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برحسب پتانسیل اقتصادی خود و حجم  CIS عنوان پل ارتباطی بین ایران و بازارهای اقتصادی 

اقتصادی بازارهای  مناسبات تجاری با ایران، از قابلیت هدایت بخش عمده مبادالت تجاری ایران با

المنافع را از مجرای قفقاز برخوردار است و این امر عالوه بر تعمیق کشورهای مستقل مشترک

 .طرفین باشدراهبردی بین گیری مناسبات تواند موجب شکلمبادالت تجاری بین دو کشور، می

د اولیه در مجموع با توجه به پایین بودن هزینه تولید در ایران به دلیل انرژی، نیروی کار و موا

کیفیت این تعدد و های مرزی با توجه به ویژه از استان ارزان، صادرات محصوالت کشاورزی به

های زیادی برای صادرات به جمهوری کند از مزیتمحصوالت و سایر تسهیالتی که دولت ارائه می

 ذیل آمده است:های اقتصادی ایران و آذربایجان در ای از همکارینمونه. آذربایجان برخوردار است

 یران به جمهوری خودمختار نخجوانا طریق از آذربایجان جمهوری گاز معاوضه قرارداد -

 مهر 25 در. دارد قرار سدارس روی بر که تختی شاه -بهره برداری از پل مرزی پلدشت -

 .شد عملی 1386

 هزار 766 و میلیون 8 قرارداد این ارزش. آذربایجان به سمند خودروی 1700 فروش قرارداد -

 .شد توافق 85 اسفند 21 در و است بوده یورو

کیلو ولت جلفا توسط جمهوری  132خط  احداث و الکتریکی انرژی زمینه در همکاری -

 اسالمی ایران.

 و آذربایجان جمهوری ایمیشلی و ایران آباد پارس ولت کیلو 330 خط اجرای در تسریع -

 .ارس رودخانه روی بر آبی نیروگاه احداث طریق از آذربایجان جمهوری برقبه ترانزیت افزایش

 (1395)امیدی،

 تاثیرات سیاسی ترکیه و آذربایجان بر اوضاع داخلی ایران

پس گیری مناطق اشغالی قره باغ از ارمنستان  اولویت سیاست خارجی جمهوری آذربایجان باز

در اسالمی ایران طرفی متمایل به ارمنستان که از سوی باکو به عنوان سیاست جمهوری است. بی

 شود.قبال این بحران تلقی شده است عامل مهمی در تعریف روابط دو کشور محسوب می

 اساس سیاست خارجی جمهوری آذربایجان -الف

 جمهوری حاکمیت ویخ تار تمامی برپایی منظور به مستقل خارجی سیاست کردن دنبال -

 آذربایجان
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 جمهوری ارضی تمامیت و حاکمیت سیاسی، استقالل امنیت، اهداف مخاطرات بر تفوق -

 آذربایجان

 انونق حاکمیت و آزاد بازار اقتصاد اساس بر پلورالیستی دموکراسی توسعه -

 ارمنستان نظامی تجاوز نتایج رفع -

 همسایه دولتهای با سودمند و همجواری حسن متقابل روابط توسعه -

 خزر دریای کردن نظامی غیر -

 اروپا اتحادیه و ناتو شامل آتالنتیکی فرا و اروپایی ساختارهای در ادغام -

ای و جهانی را داراست که برخی از مهمترین سازمان منطقه 32جمهوری آذربایجان عضویت 

 آنها عبارتند از:

 1993 سپتامبراز  (CIS) المنافع مشترک مستقل کشورهای -

 1992 ژانویه از (OSCE) اروپا همکاری و امنیت سازمان -

 1992از سال  (OIC) اسالمی کنفرانس سازمان -

 1992 سال از جهانی بانک -

 1992از سال  (ECO) اقتصادی هایهمکاری سازمان -

 (1387)کتاب سبز،  2001( از مارس Council of Europeشورای اروپا )  -

 های سیاست خارجی جمهوری آذربایجان بر ایرانتأثیر جهت گیری -ب

جمهوری آذربایجان حتی قبل از استقالل، درگیر مشکالت ارضی با جمهوری ارمنستان بوده 

های گیری است. حل بحران قره باغ و امنیت استخراج و انتقال انرژی از عواملی اصلی جهت

سیاست خارجی جمهوری  نوع نگرش روند.سیاست خارجی جمهوری آذربایجان به شمار می

این جمهوری  آذربایجان بر خالف نگرش جمهوری اسالمی ایران، انتقادی و اعتراضی نیست و

 المللی را بپردازد.های موجود بینهای سنگین درگیری با نظامقصد ندارد تا در این خصوص هزینه

آذربایجان  در این خصوص یکی از عوامل چالش زای سیاست خارجی جمهوری (1387)شیرازی، 

مناسبات خود با تل  باکو اهداف گوناگونی را از توسعه باشد.برای ایران نزدیکی به اسرائیل می

 :کند که برخی از مهمترین آنها عبارتند ازآویو جست و جو می

ای ایاالت متحده را به نفع باکو افزایش های منطقهتأثیر بر سیاست امکان اسرائیل به نزدیکی -

 دهد.می

 .رودمی شمار به ایروان تهران دوستانه بسیار مناسبات برابر در ساز موازنه اقدام یک ینا -
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 و نظامی پیشرفته تکنولوژی از باکو استفاده امکان صهیونیستی، رژیم با دوستانه مناسبات - 

کشورها خارجی  عملکرد سیاست دهد.مدرن کشاورزی اسرائیل را افزایش می تکنولوژی همچنین

که تحت تأثیر عوامل مختلفی به صورت ای، ضمن اینای و یا فرامنطقهقهمحیط منطدر یک 

ایران و دوستانه  آید، تأثیرات بزرگ و کوچکی را نیز با خود به همراه دارد. مناسباتعملیاتی درمی

ارمنستان، هر چقدر هم که در سایه همجواری و همسایگی قابل توجیه باشد، برای جمهوری 

تحت هر آذربایجان عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد و همینطور، روابط اسرائیل و  آذربایجان به

عنوانی، جمهوری اسالمی را به هراس خواهد افکند. در این میان، موضع کشورهای مختلف نسبت 

 باشد.به بحران قره باغ، یکی از عوامل اصلی ارزیابی باکو نسبت به آن کشورها می

 ویت اصلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجانباغ اولحل بحران قره -ج

گذرد به عنوان بزرگترین بحران که بیش از دو دهه از عمر آن میباغ با وجود اینبحران قره

بسیاری به  ای کمکای و فرامنطقههای منطقهنقش قدرت شود.منطقه قفقاز جنوبی شناخته می

طرفداری یک جانبه از جمهوری آذربایجان تر شدن این بحران نموده است. ترکیه با هر چه پیچیده

-مناسب و بیکشور تواند و بستن مرزهای خود با جمهوری ارمنستان، به خوبی نشان داد که نمی

های بسیار در طرفی در میانجیگری شناخته شود. جمهوری اسالمی ایران نیز با وجود تالش

همچنین باشد.  حران داشتهمراحل اولیه بحران، نتوانست اقدامات چشمگیری در قبال حل ب

ایاالت متحده آمریکا که بسیار عالقمند است امنیت خطوط انرژی این منطقه اطمینان بخش 

بسیار برای حل های باشد، با وجود البی قدرتمند ارمنی در این کشور و با وجود دادن طرح

ر اختیار مسکو قرار حل این بحران درسد تنها راهبه نظر می بحران، موفق به این مهم نشده است.

-میارمنستان  باغ حاکی از طرفداری آن از مواضعموضع گیری روسیه در برابر بحران قره دارد.

 باشد. ارمنستان برای روسیه تبدیل به یک عنصر مهم و استراتژیک در قفقاز جنوبی شده است.

جنوبی است، رسد مدل ایده آل برای مسکو، روابط متعادل با سه جمهوری قفقار به نظر می

ن، وجود ایامری که از مدتها پیش به طور دائم هدف سیاست روسیه در منطقه بوده است. با 

گونه بنیان محکم و استوار برای برقراری دهنده از آن است که روسیه فاقد هرشرایط کلی نشان

در سال . (1383 )کرمی، باشد.های آذربایجان و گرجستان غرب گرا میروابط پایدار با جمهوری

( و همزمان با اوج گیری مجدد مذاکرات صلح قره باغ مسئله حضور ایران در گروه 2005) 1384

اما مطرح شد مینسک به عنوان ناظر از سوی فیلیپ دسورمن رئیس فرانسوی وقت گروه مینسک 

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



 

 64 

صلنامه 
ف

ی، سال 
ت منافع مل

مطالعا
هفتم

، شماره 
ی

س
 ،

زمستان
 

1401
 

اتصال ویژه طرح  بههای مختلف از جمله حمل و نقل یران و آذربایجان در زمینهکاری بین اهم

 تا که داد نشان …روسیه، انرژی، برق، سد سازی، امور گمرکی و  -آذربایجان -خطوط آهن ایران

حمایت آمیز مناقشه ه و مسالمت تی با آذربایجان داشته و از ایده حل عادالنمثب دیدگاه حد چه

های غرب گرای جمهوری آذربایجان در این مقطع مدعی حمایت ایران از چه رسانه کند اگرمی

فشار بحران یک اهرم مسکو پی برده است که با حل این  (1391)موسوی، . ارمنستان بودند

باغ با توجه بزرگ را در منطقه قفقاز جنوبی از دست خواهد داد. سیاست روسیه در قبال بحران قره

 این کشور در امتیازگیری، حفظ وضع موجود بوده است.به منافع 

باغ فرصتی را در اختیار آذربایجان تازه استقالل یافته نداد تا به که جنگ قرهبا توجه به این

کارشناسان  های فنیهای روسی ارتش خود بپردازد، قطع پشتیبانینوسازی و مدرنیزه کردن سالح

در واقع عالوه بر منابع انرژی  در جنگ با ارمنستان بود.نظامی روسیه یکی از عوامل اصلی شکست 

آذربایجانی توسعه روابط مقامات کنند، که نقش قاطعی در تعیین معادالت امنیتی منطقه ایفا می

-مقامات آذری پی برده کنند.با غرب را در راستای ترمیم آسیب پذیری نظامی خود نیز قلمداد می

بنابراین نتیجه مذاکرات مسکو و باشد، نمیل به غرب امکانپذیر اند که حذف روسیه و پیوستن کام

مقرر کرد که روسیه کل سیستم اخطار موشکی و سیستم دفاع هوایی  2002ژانویه  25باکو در 

دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع را که در مورد جمهوری آذربایجان، ایستگاه رادار 

 (17/5/1389همشهری،  )روزنامه قبله بود را، حفظ نماید.

 های استراتژیکبلندی

های طوالنی دوران ای است که طی دههباغ، مسئلهادعای ارضی ارمنستان نسبت به قره

از  باغ کوهستانی، کهقره شوروی مطرح بود اما تحت سیطره مسکو پنهان نگاه داشته شده بود.

 باشد، همواره موضوع کشمکشمیترین نقاط قفقاز جنوبی حاصل خیزترین و نیز از استراتژیک

فراوان نظامی  ها دارای اهمیت( این بلندی1370)دانکوس، ها و ارامنه بوده است.میان آذری

توان راههای ارتباطی جمهوری آذربایجان در ها، میاست. با استقرار نیروهای نظامی در این بلندی

تیررس توپخانه با  ام به گنجه را دردجنوبی آق -های پیرامون از جمله راه ارتباطی شمالیدشت

مند شده ها از آن بهرهدید عالی، قرار داد. موردی که ارمنستان با در اختیار داشتن این بلندی

یک باغ و پس گرفتن آن برای جمهوری آذربایجان هموضوع قر (1367است. )امیراحمدیان،

ای برای ارضای غرور ملی نیست، بلکه یک مسئله مهم امنیتی به اختالف ارضی ساده و یا مسئله
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 از ایران اسالمی جمهوری که در اوایل درگیری میان آذربایجان و ارمنستان،با این رود.شمار می 

 ایلچی ابوالفضل آمدن کار روی با اما بود، برخوردار گرانهمیانجی اقدامات برای ایگسترده فضای

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

ش اخیر و نیز تشکیل گروه مینسک از طرف شوروی امنیت و همکاری گرای به تهران نزدیکی و

آذربایجان را از دست  توان اثرگذاری بر بحران و طرفین آن به خصوصاروپا، جمهوری اسالمی را 

 داد.

ایران بنا به دالیل متعددی توان تأثیرگذاری در مسائل قفقاز جنوبی را از دست داده است، هر 

استقالل این چند بیش از حد خوشبینانه به نظر خواهد رسید که اصوالً چنین توانی را در طول 

این  کشورها تا به امروز فرض کرد اما تهران در یک دوره کوتاه به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در

ای فرامنطقهای و به دلیل عوامل متعددی که منشأ داخلی، منطقه منطقه شناخته شده بود.

اند، به مرور از نقش جمهوری اسالمی ایران در منطقه قفقاز جنوبی کاسته شده است. از داشته

خارجی عوامل موثر داخلی در کاهش این نقش که قابل تعمیم به کاهش تحرک کلی سیاست 

مواضع انتقادی و تجدید نظر طلبانه دولت هشتم و همچنین نهم و نیز بسیج تمام  کشور است،

عامل دیگر  ای است.ابزارهای سیاست خارجی به منظور پیشبرد برنامه پرهزینه صلح آمیز هسته

باغ رو در رو ها را به دلیل بحران قرهگردد که به نوعی ارامنه و آذریمی به تنوع قومی در ایران باز

خزر، بحران توان به اختالف بر سر رژیم حقوقی دریای ای موثر میه است. از عوامل منطقهکرد

باغ و نیز تمایل به اجرای یک الگوی توسعه غرب گرا از سوی جمهوری آذربایجان و جمهوری قره

اوستیا و نیز عدم همچنین به دلیل حمایت از مواضع روسیه در قبال بحران  گرجستان نام برد.

مسکو به دخالت کشورهای گوناگون در مسائل حوزه کشورهای مستقل مشترک المنافع، در  عالقه

موثر ای فرامنطقه از عوامل رفت.واقع تحرک چندانی از سوی ایران در قبال این بحران انتظار نمی

ای و فعالیت های فرامنطقهتوان به حضور قدرتدر کاهش نفوذ و تأثیر ایران در قفقاز جنوبی می

دهی  امتیازایاالت متحده آمریکا با تحت فشار قرار دادن و یا  نها در قفقاز جنوبی اشاره کرد.آ

 موفق به حذف جمهوری اسالمی در این منطقه شده است.

(، اعالم حوزه دریای خزر به 1995مسائلی نظیر اخراج از کنسرسیوم نفتی باکو و پروژه قرن )»

 -انرژی باکو( و توافق بر سر خطوط انتقال 1997از سوی آمریکا )« منافع حیاتی»عنوان منطقه 

های رسمی در سطح منطقه (، جمهوری اسالمی ایران را با محدودیت1999جیحان ) -تفلیس

 (1388)کرمی، . «ی ایران موفق گردیدو آمریکا در اجرای سیاست همه چیر منها مواجه کرد
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 موانع موجود در توسعه روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان

 ایعوامل منطقه -الف

 باغ و متهم کردن جمهوری اسالمی ایران به حمایت از ارمنستان از سوی آذربایجانقره بحران -

 آذری محافل برخی سوی از بزرگ آذربایجان یک طرح و ترکیسم پان اندیشه -

 خزر دریای حقوقی رژیم -

 ایعوامل فرامنطقه -ب

 عنوان عاملی موازنه ساز در به منطقه در اسرائیل و متحده ایاالت نفوذ و عضو از باکو استقبال -

 برابر محور مسکو، تهران، ایروان

گسترش نفوذ ایاالت متحده و اسرائیل در منطقه احساس خطر جمهوری اسالمی ایران از 

 قفقاز جنوبی

 شرق به ناتو گسترش از باکو استقبال -

ای ایران که پیوسته بر حل در کنار موانع ذکر شده، سیاست باکو در برابر پرونده هسته

 پایگاهی کند و نیز عدم اجازه استفاده از خاک آذربایجان به عنوانمسالمت آمیز آن تأکید می

گردد. این مواضع پیوسته در برای حمله به ایران، به عنوان عوامل مثبت روابط دو کشور تلقی می

 اف مطرح شده است.های الهام علیها و مصاحبهسخنرانی

از آنجا که قفقاز جنوبی یک محیط امنیتی مستقیم برای جمهوری اسالمی ایران است و از 

ایران اسالمی  به کشورهای منطقه وجود دارد، جمهوریهای منطقه آنجا که احتمال تسری بحران

 بر اساس منافع خویش، اقدام به تعریف اهداف امنیتی خود در منطقه قفقاز جنوبی نموده است.

های تازه استقالل وی، رژیم اسرائیل با سرعت جمهوریپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شور

با این کشورها  به برقراری روابط دیپلماتیک یافته آسیای مرکزی و قفقاز را به رسمیت شناخت و

ها اقدام کرد. در واقع هدف این رژیم از توجه به این یس سفارتخانه در اکثر این جمهوریو تاس

افزایش نفوذ  کشورها مبارزه با بنیادگرایی اسالمی تحت تاثیر ایران و کشورهای تندرو عربی و نیز

ف تل المللی بود. تمایل به گسترش روابط از طربینه در این کشور ها و کسب وجهه همه جانب

اقتصادی ها، تکنولوژی و تجربیات ها مواجه شد زیرا سرمایه گذاریآویو با استقبال این جمهوری

توانست در روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها بسیار مفید باشد. در این میان این رژیم می

هر دو ایران  ای برای رژیم اسرائیل برخوردار است زیراویژه جمهوری آذربایجان از اهمیت روابط با

 (1391)موسوی و مولودی،  کنند.ه عنوان تهدید اصلی خود معرفی میرا ب
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در سفر به منطقه خواستار استقرار پایگاه شنود در حاشیه مرز  2000ایهود باراک در سال  

جنوبی  هاطالعاتی اسرائیل در منطقدومین پایگاه  2003ایران و آذربایجان شد و در سال 

های شنود و با هدف جمع آوری اخبار از ایران تاسیس شد. عالوه بر این آذربایجان با نصب دستگاه

های ایران در نزدیکی مرزهای های ایران در نزدیکی فعالیتیل با زیر نظر داشتن کلیه فعالیتاسرائ

فضای بازی در تقابل احتمالی نظامی با ایران، آن با منطقه قفقاز و استفاده از مرزهای منطقه 

 (1391سیاست خارجی ایران را محدود کرده است.)موسوی و توتی، 

 جنوبی قفقاز در ایران اسالمی جمهوری امنیتی اهداف -

حترام به حاکمیت ملی، استقالل، تمامیت ارضی و حق ا طریق از موجود وضع حفظ -

 تعیین سرنوشت

 جنوبی قفقاز درایمنطقه فرا بازیگران و بزرگ هایقدرت نفوذ از جلوگیری -

 ایمنطقه نظام یک ترتیبات اساس بر منطقه هایبحران حل بر تأکید -

 (1388نیت انرژی)کرمی، ام تضمین و تأمین -

جمهوری آذربایجان بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای قفقاز جنوبی داراست و این در 

نشده  افزایش روابط با این جمهوری از سوی ایران استفادهحالی است که از تمام ظرفیتها برای 

است. قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در کنار دریای کاسپین و عضویت 

به ویژه در  ایهای اقتصادی )اکو( و تأکید بر همکاریهای منطقههر دو کشور در سازمان همکاری

 هایهمکاری تقویت برای مناسبی ظرفیت ارتباطات، نقل وهای انرژی، تجارت، حمل و زمینه

 (1389ای ایجاد کرده است.)کوالیی، منطقه

تواند به عنوان که جمهوری آذربایجان کشوری محصور در خشکی است، ایران میبا توجه به این

اهمیت یافتن هر  پلی برای ارتباط این کشور با جهان خارج باشد. در واقع عنصر همسایگی باعث

یک از این دو کشور برای دیگری است و موقعیت جفرافیایی ایران به خاطر قرار گرفتن بین دو 

شوند اهمیت ایران های انرژی دنیا محسوب میحوزه خزر و خلیج فارس که هر دو حوزه از قطب

ب و در رأس آن هایی که غرآشکار است با وجود همه تالش دهد.را از منظر جفرافیایی افزایش می

ای ایران جهت منزوی ساختن و حذف ایران از معادالت ایاالت متحده آمریکا و نیز رقبای منطقه

دهند، باز هم مسیر ایران به سوی دنیای آزاد برای جمهوری آذربایجان، منطقه انجام داده و می

 باشد.ترین مسیر میبهترین و با صرفه

 



 

 68 

صلنامه 
ف

ی، سال 
ت منافع مل

مطالعا
هفتم

، شماره 
ی

س
 ،

زمستان
 

1401
 

  برای یکدیگراهمیت متقابل ایران و آذربایجان 

برای جمهوری آذربایجان ایران تنها یک کشور معمولی نیست. در ابتدا ایران یکی از همسایگان 

دو کشور دارای کیلومتر مرز خاکی با هم دارند. هر  618جنوبی آذربایجان است. دو کشور حدود 

ز ایران های مشترک متقابل و بعضی از عناصر فرهنگی مشترک هستند. آذربایجان بعد اارزش

ای منطقه هایدومین کشور شیعی جهان از لحاظ جمعیت است. عضویت دو کشور در سازمان

مانند سازمان کنفرانس اسالمی و همچنین سازمان اکو شاخص مهمی است که دو کشور را به هم 

ها توجه جمهوری ( در منطقه قفقاز جمهوری آذربایجان بیش از دیگر1کند.)وابسته و پیوسته می

های این جمهوری با غرب و تمایل شدید این خواند. گسترش پیوندخود مبذول میان را به ایر

ناتو در کشور برای درگیر ساختن بیشتر منافع ایاالت متحده و حضور نظامی این کشور و نیز 

منطقه و نیز از ان مهمتر تقویت برخی هیجانات و احساسات شووینیستی و ضد ایرانی در این 

پیشبرد تواند برای ایران تهدید زا تلقی شود. جمله مسائلی هستند که به شدت می جمهوری، از

ا غرب و نیز تکیه بر برخی سازی در این جمهوری مبتنی بر افزایش پیوندها بملت -روند دولت

های ضد ایرانی به شدت تهدید کننده منافع ملی ایران بوده و ایران را به سمبل ها واسطوره

 .داردمی واکنش وا

   عوامل عدم بهبود روابط ایران و جمهوری اذربایجان

چه عوامل مختلفی از جمله اختالف بر سر تعین رژیم حقوقی دریای خزر، طرح موضوع  اگر

و نفوذ  ها از اسالم شیعیهای جهان، ترس آذریت آذربایجانیدآذربایجان واحد با شعار وح

ری آذربایجان علیه ایران، های جمهوتبلیغات منفی رسانههای انقالبی به داخل کشور خود، اندیشه

سردی و تیرگی  گاه روابط دو کشور رو بهشود که گههای آذربایجان با ناتو و... باعث میهمکاری

توان در مدت باعث شده تا روابط دو کشور بهبود نیابد را می گراید، اما مهمترین عواملی که در دراز

گسترش ایران با  ذربایجان با آمریکا و اسرائیل از نظر ایران و روابط رو بهمواردی از قبیل روابط آ

  د.ارمنستان از نظر آذربایجان برشمر

 با ایران وابط سیاسیبرخی از اقدامات تردیدزای جمهوری آذربایجان در ر

- موافقتنامه پیشنویس به هنوز آذری طرف گمرکی، و تجاری هایموافقتنامه زمینه در -

 .است نداده پاسخ ایران پیشنهادی ترجیحات
 خودروها تمایلی ندارد. و کامیونها از دریافتی عوارض متقابل کاهش به نسبت آذری طرف -
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 علیرغم آذربایجان، سوی از مالی تأمین عدم دلیل به مرزی هایپل مشترک هایپروژه - 

 .است نشده اجرایی شده، انجام توافقات
 کشاورزان برای شده ایجاد مشکالت از پس کشاورزی، زمینه در طرف دو هایهمکاری -

ست که حالی ا این در (1382بز، کاهش یافته است.)آلیکر، س سبالن شرکت و ایرانی

میلیون دالر در اختیار نیازمندان  34کنون رقمی نزدیک به کمیته امداد امام خمینی تا

آذری قرار داده است. جمهوری آذربایجان حتی به اقدام جمهوری اسالمی در راستای 

کشور حذف روادید از اتباع آذری، پاسخ نداد و همچنان اتباع ایرانی برای سفر به این 

ان بسیاری از سنتهای جمهوری آذربایج باشند.کوچک مجبور به اخذ روادید می

 است برانگیز تعجب بسیار وجود این با. است گرفته وام ایران از را خود تاریخی -فرهنگی

 تاریخ طول در ایران از جدا و مستقل هویتی اثبات در سعی جمهوری این مورخان که

نوروز باستانی، جشن  اند.ضای عهدنامه ترکمنچای داشتهام و 1828 از قبل سرزمین این

مراسم چهارشنبه آخر سال، سفره هفت سین هزاران واژه پارسی در زبان و ادبیات 

 (گواهی بر خالف بودن مدعای مورخین آذری است.1384)امیراحمدیان،  آذربایجانی،

 چشم انداز روابط

سطح روابط ایران و آذربایجان آن گونه که سابقه تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی 

یک  کرد، گسترش چشمگیری نداشته و پس از استقالل این جمهوری به جزمشترک ایجاب می

یکی از مهمترین دالیل این اقدام همکاری  دوره کوتاه، شاهد افزایش همکاری متقابل نبوده است.

تر رقبای کند ایفای نقش برجستهمتقابل که از توسعه روابط به صورت عملی جلوگیری می

برخی از  باشد.ای ایران و نیز عالقه دولتمردان باکو در همکاری با آنها میامنطقهای و فرمنطقه

جمهوری  تواند به عنوان جدی نگرفتن روابط و توسعه آن بااقدامات جمهوری آذربایجان نیز می

ن نشان سی روابط خارجی آذربایجان در ارتباط با ایراردر مجموع بر اسالمی ایران تلقی شود.

در اقتصادی در سطحی بود که ایران را  -تدا دوستانه و از نظر تجاریباین روابط در ا دهد کهمی

داد، اما به تدریج این روابط هم از نظر جایگاه عمده ترین شریک اقتصادی آذربایجان قرار می

اذربایجان که جمهوری هایی شده است. با توجه به اینی و هم از نظر اقتصادی دچار چالشسیاس

شود و با در نظر گرفتن همجواری جغرافیایی و پیوندهای تاریخی و شیعی تلقی می یک کشور

برخوردار  فرهنگی جمعیت آن با ایرانیان روابط دو کشور برای نزدیکی از استعداد و قابلیت باالیی
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است، در حالی که شواهد حاکی از ان است که این روابط با گذشت زمان به تدریج با بی اعتمادی 

  ت.مراه شده و رو به سردی گذاشته اسظن هو سوء 

به طور کلی با توجه به شرایط مختلف و اقداماتی از قبیل تصویب قانون جدایی دین از سیاست 

بیشتر برای  و سرکوب فعاالن اسالمی به جرم جاسوسی و همکاری با ایران، تامین آزادی عمل

های گروهی دولتی و غیر در رسانه نیروهای پان ترکیستی مخالف ایران، انجام تبلیغات منفی

روابط  با امریکا و گسترش رو به بهبود های نظامییجان بر علیه ایران،گسترش همکاریدولتی آذربا

های ایران، همچنین روابط ایران و ارمنستان همه و همه از کشور با اسرائیل علی رغم نگرانی این

طور کلی نتیجه  اند. پس بهآذربایجان شدهعواملی هستند که باعث سردی روابط بین ایران و 

های همگرایی بسیاری )دین و مذهب مشترک، اشتراکات تاریخی و رغم ویژگیگیریم که علیمی

دارد و د وجووجود پتانسیل های مناسب برای همکاری و ...( که در روابط دو کشور  فرهنگی،

ا این کشور، علل مختلف گفته شده رغم تالش برای بسط روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بعلی

های موجود برای همکاری استفاده باعث شده است تا دو کشور نتوانند آن طور که باید از ظرفیت

 (1395)صولت،  .کنند و روابط طرفین سرد باقی مانده است

 :نتیجه گیری

 شوروی اتحاد فروپاشی و مرکزی آسیای منطقه در جدید کشورهای این ظهور زمان از چه هر

 ویژه به حد از بیش رقابت متقابل مضرات از آگاهی با ترکیه و ایران های دولت شویم، می دورتر

 از مشترک همکاری هایزمینه کشف با همچنین و (وگاز نفت)  انرژی البته و اقتصادی زمینه در

 و کاسته رقابت دامنه تا اندداشته سعی بودند، روبرو آن با دوکشور هر که امنیتی مسائل جمله

 باید البته دهند. سوق رقابت و همکاری از ایآمیزه دستکم یا و همکاری سمت به را خود مناسبات

 با همکاری به ناچار متضاد گاهاً افعمن داشتن علیرغم کشور دو تیک،یژئوپل لحاظ به که کرد تاکید

 مدت بلند برای توانندنمی کشور دو این دهد،می نشان دو این روابط سیر که طورهمان و یکدیگرند

 آسیای منطقه کشورهای مهمترین از ترکیه و ایران کشور دو باشند. داشته زایی تنش روابط

 زقفقا و مرکزی آسیای ) بزرگ خاورمیانه کشورهای مهمترین جزء و اخص طور به قفقاز و مرکزی

 دو ایمنطقه سیاست در مشترک نقاط اگر ظلحا این به باشد.می اعم طور به عربی( رمیانهخاو و

 منطقه مهم قطب دو عنوان به کشور دو این هایهمکاری شود، شناسایی دولتمردان توسط کشور

 همگرایی و اول وهله در را اقتصادی پیوندیهم هایزمینه مدت بلند در توانندمی مرکزی آسیای
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 دو پیرامون دیگر مناطق حول همگرایی و همکاری باعث تواند می حتی و بعد مرحله در سیاسی 

 .منجرشود نیز کشور

 هم با رقابت درحال قفقاز، و مرکزی آسیای به نفوذ سر بر ایران و ترکیه کشورهای اکنون هم

 یافته نمود منطقه این از گاز و نفت هایلوله انتقال مسیر ینتعی در آن، وجه ترینعمده و هستند

 ترکیه مطلوب مسلما گردد، منطقه در ایران موقعیت تضعیف موجب که امکانی هرگونه است.

 داده رخ تحوالت از آمده بار به جدید هایفرصت و امکانات محدودیت شوروی، یفروپاش با است.

 در ایران نفوذ برابر در متحده ایاالت خصوص به غرب های سیاست عالوه به مرکزی، آسیای در

 روابط مذکور، منطقه در بنیاد نو هایدولت ظهور زآغا از تا شده سبب شوروی، اتحاد جنوبی حوزه

 به باشند داشته تمایل رقابت و تقابل نوعی سمت به همکاری عین در منطقه در ترکیه و ایران

 قدرت دو از متشکل مرکزی هسته یک گیری شکل از مانع رقابت این ابعاد و عناصر که نحوی

 هایزمینه زمینه، این در است. شده مرکزی آسیای منطقه در ترکیه و ایران یعنی ایمنطقه

 اصلی وجه سه حول عمدتاً یمرکز آسیای منطقه در ترکیه و رانای میان واگرایی و همگرایی

 است. متمرکز امنیتی و سیاسی وجه ایدئولوژیک، و فرهنگی بعد اقتصادی، بعد یعنی؛

 سیاست هایاولویت از یکی همواره سیاسی و دیاقتصا هایقالب در ایمنطقه هایهمکاری

 در توانمی را منافع و اهداف که است ملی منافع و اهداف پیشبرد برای کشورها خارجی

 رویکرد بر مبتنی اریهمک ایمنطقه فضای در که چرا کرد. تعریف برد -برد نگاه از هاییچارچوب

 جانبه سه اجالس مبنا، این بر بیانجامد. هاحوزه همه در امنیت ارتقا و افزایش به تواندمی برد -برد

 جمله از توانمی را آذربایجان جمهوری و ترکیه ،ایران اسالمی جمهوری امورخارجه وزرای

 مشترک و همگرا ایآینده برای را کشور سه همکاری ایهچارچوب که کرد توصیف هاییاجالس

 به اقتصادی همگرایی حرکت چارچوب در توانمی را جانبه سه اجالس این رگزاریب سازد.می

 جمهوری و ترکیه ،ایران خارجه وزرای اجالس دومین کرد. تبیین سیاسی همگرایی سمت

 سنگ است. برخوردار خاصی اهمیت از شد برگزار نخجوان شهر در اسفند 17 در که آذربایجان،

 و 1390 ماه فروردین در آذربایجان جمهوری و ترکیه ،ایران کشور سه خارجه وزرای اجالس بنای

 کشور سه روابط که شودمی برگزار حالی در جانبهسه نشست این شد. گذاشته ارومیه شهر در

 در آنها متفاوت عالیق و منافع به توجه با و گرفته قرار ایمنطقه هایناآرامی و تحوالت تأثیر تحت

 که رفتمی آن بیم اندکرده اتخاذ کشورها این که یمتفاوت هایگیریموضع آن تبعیت به و منطقه

  از آذربایجان جمهوری و ترکیه روابط همه این با شود. جدی تحوالت دستخوش کشور سه روابط

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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 ایران و ترکیه روابط مورد در است. بوده برخوردار انایر با مناسبات نسبت به بهتری وضعیت

 هایی حوزه در چنانچه است. نکرده افت زیاد کشور دو روابط سطح اما دارد، وجود هایچالش

 همچنان روابط طرف دو اقتصادی روابط یا و ایران ایهسته پرونده در ترکیه گری میانجی مانند

 سایه کشور دو روابط بر حدی تا عربی مسائل و سوریه حوزه در اختالف فقط و مانده باقی دوستانه

 سالهای در و است ترجدی هاچالش و مشکالت آذربایجان و ایران روابط مورد در اما است. انداخته

 که است شده مطرح کشور دو روابط در هاییچالش و مسائل گذشته هایماه همچنین و اخیر

 تلطیف و تر مناسب را آذربایجان و ایران روابط فضای حدی تا بتواند جانبه سه اجالس این شاید

 .کند

 آذربایجان و ایران فراروی موانع از رخیب

ل نیست تا ؛ آمریکا مایفشار ایاالت متحده آمریکا بر آذربایجان برای توسعه نیافتن مناسبات

آذربایجان واشنگتن حل نشده است ایران بتواند مناسبات خود را با  -زمانی که مشکالت تهران

گیرد تا با تهدید و تطمیع، هره میبه همین دلیل از تمامی امکانات خود ب گسترش دهد.

آمریکا در این مورد دو سیاست  مناسباتشان به ایران ترغیب کنند. ها را به تجدید نظر درآذری

کند برقرار میهای مخالف مقیم آذربایجان ارتباط پیش گرفته است از یکسو با ایرانیمتفاوت را در

بر ه نظامی در این کشور است تا بتوانند از نزدیک و از سوی دیگر به دنبال گرفتن امتیاز ایجاد پایگا

ی هابرای مطبوعاتی. در این میان با خرج کردن مبالغ هنگفتی خزر و ایران کنترل داشته باشد

کنند تا افکار عمومی در آذربایجان علیه بلیغات منفی علیه ایران تشویق میآذربایجان انها را به ت

  ایران بصورت منظم تحریک شود.

از  ؛ جمهوری آذربایجانهای جهانربایجان با شعار وحدت آذربایجانیتبلیغات پان ترکیستی آذ

 "شمالی و جنوبی  آذربایجان "طریق تمرکز یافتن بر اتحاد آنچه که تبلیغات رسمی آذربایجان 

ه فادهای ایران از آنها به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استکوشد با تحریک آذریخواند؛ میمی

پیوستن انها به ایران  اند تحقق شعار اتحاد دو اذربایجان تنها از طریقدکه این کشور می . چراکند

میسر است. با این وجود این مساله انگیزه ای برای گرفتن کمک بیشتر از آمریکا شده است. البته 

تنها به عنوان ها های  وابسته ارزشی قائل نیست چرا که این کروهکایران که برای  این گروهک

گیرند قرار می مورد استفاده امریکا و رژیم صهیونیستی ابزاری برای تخریب روابط دو کشور برادر

ی آذربایجان چه رفتاری در مقابل آنها از خود نشان اما برای ایران اهمیت دارد که دولت جمهور

نها مخرب آ هایتیل. بدون شک تامین امنیت انها و فراهم کردن زمینه مساعد برای فعادهدمی

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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ذربایجان مبادی آداب دوستی ایران درمناسبات خود با جمهوری آ .عالیم خوبی برای ایران نیست 

ی های ایذایدشمنان خود را از فعالیتو همسایگی است وگرنه امکانات وسیعی در اختیار دارد تا 

 پشیمان کند.

مانع از گسترش سریع روابط یکی از فاکتورهای مهمی که ؛ وابط آذربایجان با اسرائیلر

شود، روابط روبه گسترش آذربایجان با اسرائیل شور ایران و جمهوری آذربایجان میبین دو ک

انع جدی در که باعث نگرانی مقامات سیاست خارجی ایران گشته است و درآینده نیز م باشدمی

نوان یک عروابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان توسط ایران به د. باشگسترش روابط طرفین می

شود و به همین جهت بهبود روابط دو کشور را تهدیدی دائمی برای تهدید استراتژیک تلقی می

سیاست استراتژیک  ت.د روابط خود با آذربایجان شده اسخود و یکی از موانع اصلی عدم بهبو

برداشته ف و منافع سیاست خارجی تاریخی تل آویو گام اسرائیل در منطقه در جهت پیشبرد اهدا

ر جمهوری های است. هدف سیاسی اصلی اسرائیل در منطقه ممانعت از گسترش نفوذ ایران د

آذربایجان  ؛روابط اسرائیل با آذربایجان بنابر دالیل متعددی اهمیت دارد ت.شوروی سابق بوده اس

به عنوان یک کشور ساحلی ت. مسلمان شیعه اس ارای منابع غنی ویک کشور مهم استراتژیک، د

براساس نظر  کربن باشد. خزر، آذربایجان این امکان را دارد که یک صادر کننده عمده هیدرو

د. خزر روزی به اسرائیل راه پیدا کنگران حتی این اندیشه وجود دارد که نفت خام برخی تحلیل

اسرائیل را  چرا که واشنگتن حفظ نفت این امر برای جامعه سیاسی آمریکا بسیار جذاب است

امروزه یک کشور مسلمان نماید. از سوی دیگر آذربایجان به دلیل تجربه عصر شوروی، ین میتضم

ایجاد ارتباط با مقامات آذربایجان که از نزدیکی با اسرائیل اهداف مختلفی از قبیل ت. سکوالر اس

-های آذربایجان میها و مساعدتهمچنین کمکیی از طریق اسرائیل و آمریکا و کشورهای اروپا

هستند که قامات آذری خواهان این مد. انخود با اسرائیل را گسترش دادهباشد روز به روز روابط 

ه ردن تحرکات علیه خود استفاددر مقابل نفوذ البی ارامنه در آمریکا از البی یهود برای متوقف ک

حوزه نفوذ خود ان به ایران نگاهی استراتژیک به توسعه سرائیل با توجه به نزدیکی آذربایجاکنند. 

حال پیشبرد  ای دقیق و فارغ از تبلیغات دران داشته و این امر را با برنامهدر جمهوری آذربایج

های گستره این در شرایطی است که روند فزاینده گسترش حضور رژیم صهیونیستی درد. دار

هدافی که اد. یاببایجان رفته رفته ابعاد جدیدی میآذراجتماعی اقتصادی تجاری سیاسی و امنیتی 

. به طور جدی در دستور کار رژیم صهیونیستی در ارتباط با جمهوری آذربایجان قرار گرفته است

 است که در این فرایند مراحل زیر در حال اجرا ست :« البی سازی»اقدام به 
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 سازماندهی یهودیان داخل جمهوری آذربایجان  -1

 های اشغالیتشکل کردن یهودیان آذری االصل مهاجرت کرده به سرزمینم -2

های یک ساله گذشته طی تالش ترو به تبع آن تشکیل سازمانی بزرگ ایجاد پیوند میان آنها -3

مجمع جهانی »های اشغالی را در قالب سرزمین این رژیم موفق شده تا یهودیان آذری مهاجر به

های دیگر در ساماندهی کرده و زمینه عملیاتی یک سلسله اقدامات و برنامه« اسرائیل ـ آذربایجان

 .آذربایجان را فراهم سازد

کند دالیل ن و ایران به سمت تیرگی حرکت نمیذربایجااما علی رغم وجود مشکالت روابط آ

و جایگاه ست که باکو به وضوح نقش  دلیل اول این این موضوعات جستجو کرد؛ آن را باید در

ه توان و منابع این کشور کنند و با توجه بمیروبه رشد ایران در جایگاه ژئوپلیتیکی چهان را درک 

ارمنستان جدا های دیگر، باکو به نقش فعال ایران در حل و فصل درگیری آذربایجان و و ویژگی

ست. از طرف دیگر آذربایجان واقعا حدود واکنش منفی ایران را در صورت همکاری  امیدوار

دلیل دوم که مانع از تیره شدن روابط ایران و د. کنیجان با اسرائیل و آمریکا درک میآذربا

روسیه شود. آذربایجان با اسرائیل خوشحال نمیشود، روسیه است که از نزدیکی آذربایجان می

 تواند تا حد معینی در برابر آمریکا کوتاه بیاید از جمله در خصوص مساله ایران ولی در عینمی

روسیه نیست  خواهد ایران را بعنوان یک شریک از دست بدهد. این به نفعوجه نمی یچه حال به

زیرا هر تهدیدی علیه ایران بصورت غیر مستقیم و یا مستقیم ممکن است به منافع روسیه صدمه 

با روابط خود زند. بر عکس مسکو عالقمند است که با حل مشکالت خود با آمریکا هر چه سریعتر 

ران را بصورت کامل از سر گیرد. اگر آذربایجان بخواهد اقدامی علیه ایران انجام دهد واضح است ای

آذربایجان با رابطه علت سوم که مانع از فعال شدن د. عمل مطابق منافع روسیه نخواهد بوکه این 

شود ترس باکو از این است که دیر یا زود به جنگ با ایران کشانده شود. موضوع این اسرائیل می

-ها تشکیل میاین کشور را آذربایجانیجمعیت  %30است که ایران یک کشور چند ملیتی است و 

 .دهند

 سیاست از دین جدایی قانون تصویب قبیل از اقداماتی و مختلف شرایط به توجه با کلی طور به

 برای بیشتر عمل آزادی تامین ایران، با همکاری و جاسوسی جرم به اسالمی فعاالن سرکوب و

 غیر و دولتی گروهی هایرسانه در منفی تبلیغات انجام ایران، مخالف ترکیستی پان نیروهای

 روابط بهبود به رو گسترش و امریکا بانظامی هایهمکاری ایران،گسترش علیه بر یجانآذربا دولتی

 از همه و همه ارمنستان و ایران روابط همچنین ایران، هاینگرانی رغم علی اسرائیل با کشور این
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 نتیجه کلی طور به پس اند.شده آذربایجان و ایران بین روابط سردی باعث که هستند عواملی 

 و تاریخی اشتراکات مشترک، مذهب و )دین بسیاری همگرایی هایویژگی رغمعلی که گیریممی

 و دارد دوجو کشور دو روابط در که ...( و همکاری برای مناسب های پتانسیل وجود ی،فرهنگ

 شده گفته مختلف علل کشور، این با امنیتی و اقتصادی سیاسی، روابط بسط برای تالش رغمعلی

 استفاده همکاری برای موجود هایظرفیت از باید که طور آن نتوانند کشور دو تا است شده باعث

 .است مانده باقی سرد طرفین روابط و کنند
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 :فارسی منابع

 کتب

محمود رضا  :، ترجمهقفقاز و مرکزی آسیای در منازعه هایگسل ،(1382) اولگا آلیکر، -

 عات و تحقیقات ابرار معاصر تهرانتهران، موسسه مطال ،گلشن پژوه و دیگران

 ، تهران: آراکسترکیسم پان بر ایمقدمه، (9138)هراچ استپانیان، -

 المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین، تهران: قفقاز جغرافیای ،(1367احمدیان، بهرام) امیر -

تهران: دفتر ، ایران به هاآذری نگاه آذربایجان: جمهوری و ایران روابط ،(1384) ..................... -

 المللیمطالعات سیاسی و بین

علیرضا طیب، تهران،  :، ترجمهامنیت تحلیل برای ازهت چارچوبی ،(1386) باری بوزان، -

 نتشارت پژوهشکده مطالعات راهبردیا

، تهران: نشر تاکنون 1991های قفقاز از روابط ایران با جمهوری ،(1383) صدیق، میرابراهیم -

 دادگستر

 انتشارات سمتتهران:  ،المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین ،(1384)قوام، عبدالعلی -

 همایش شانزدهمین مقاالت مجموعه ،ایران و بحران اوستیای جنوبی، (1388)کرمی، جهانگیر -

 المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینقفقاز و مرکزی آسیای المللیبین

، تهران: ها و چشم اندازهابازی بزرگ جدید درآسیای مرکزی؛ زمینه ،(1384) کوالیی،الهه -

 انتشارات وزارت خارجه

، 2 الملل، کتاب امنیت بینهاچالش و تهدیدها فرصتها، روسیه، و ایران، (1384) ................-

 تهران: انتشارات ابرار معاصر

 مقاالت

مطالعات اوراسیای مرکزی، سال  ،ترکیه، پان ترکیسم و آسیای مرکزی(، 1388احمدی، حمید ) -

 5دوم، شماره 

، فصلنامه این بر امنیت منطقهآهای بزرگ در قفقاز و آثار رقابت قدرت (،1389)فشینازرگر،  -

 58آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 

روابط اسرائیل و قفقاز جنوبی و  ،(1391بهار و تابستان)، حسینعلی توتی سید محمدرضا موسوی -

 30-31، سال دهم، شماره آران فصلنامه، تاثیر آن بر امنیت ملی ایران
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سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال ، (1391تابستان) سید محمدرضا موسوی - 

 11، سال سوم، شماره قفقاز فصلنامه ،جمهوری آذربایجان

 ،ای شاخص توسعه انسانی ایران و کشورهای همسایهبررسی مقایسه(، 1382فیض زاده، علی ) -

 9فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 

 المللیبین فصلنامه ،جمهوری اسالمی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی، (1389بهار )کوالیی،الهه  -

 ، سال ششم، شماره اولژئوپلیتیک

-2008) ژئوپلیتیک انرژی دریای مازندران و اهمیت ایران، (1388) گودرزی، مهناز -

 5، سال دوم شماره مطالعات اوراسیای مرکزی ،(1991

، امنیت آسیای جنوب باختری در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم ،(1387) پیروزمجتهدزاده،  -

 2سال اول، شماره  مطالعات اوراسیای مرکزی،

بررسی موانع راهبردی در روابط ایران و جمهوری ، (1391بهار).............، فریبرز مولودی  -

 9، سال سوم، شماره قفقاز فصلنامه، آذربایجان

مطالعات  ، فصلنامهتقابل ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز(، 1379نور محمد ) نوروزی، -

 29آسیای مرکزی و قفقاز، دوره سوم، شماره 

 خبرگزاری

 مرکز ،آن در ترکیه هایبرتری و بازیگری مرکزی، آسیای ،(1391)احمدیان، بهرام  امیر -

 قابل دریافت در: المللی مطالعات صلح،بین
 http://peace-ipsc.org/fa 
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