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واکاوی عوامل اقتصادی -امنیتی واگرایی روابط جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری آذربایجان  0222تا 0202
میترا راهنجات - 1حسن کبیری
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دریافت-7931/71/71:پذیرش7931/5/52:


چکیده
ویژگیهای خاص

آذربایجان از جمله کشورهای قفقاز جنوبی است که به دلیل 
علیرغم وجود
ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است  .
زمینههای متعدد همگرایی میان ایران و آذربایجان ،بیشتر شاهد واگرایی میان دو کشور

بودهایم .پرسش ایناستکهدر فاصلهزمانی  5111تا  5171چه عواملی بر واگرایی روابط

ایرانو آذربایجان مؤثر بوده است؟فرضیه عبارتاستاز عمده عوامل موثر بر واگرایی
جستوجو کرد که

روابط دو کشور را باید در قالب عوامل اقتصادیوامنیتی و سیاسی 
فرامنطقهایی بهعنوان یک ابزار نفوذ جهت محدود کردن دامنه

منطقهایی و 
توسط بازیگران  
نفوذ ایران در منطقه و تهدید برضد ایران استفاده شده است.این مقاله با استفاده از روش
دادههای معتبر اسنادی و آرشیوی درصدد است عوامل
توصیفی -تحلیلی و بر اساس  
نشانههای فرصت برای سیاست خارجی
واگرایی روابط دو کشور را تجزیهوتحلیل کند تا  
ایرانراازدروناینتهدیداتشناساییکند.

واژگان کلیدی :ایران،آذربایجان،عواملواگرایی،اسرائیل،ایاالتمتحده.

.استادیارروابطبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول) rahnejat@atu.ac.ir

7
.دانشجویدکتریروابطبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی h.kabiri1392@gmail.com
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مقدمه
منطقهقفقازجنوبی ازموقعیتیویژهدرسیاستخارجیایرانبرخورداراستکهعمدهدلیل
7

اهمیت آن راباید درموقعیت جغرافیایی ومنابعترانزیت انرژی دید کهمنجربه افزایش وزن
یشود .گرجستان وارمنستان وآذربایجان ،سهکشور
ژئوپولتیکی وژئواکونومیکی این منطقهم 
تشکیل دهندهاین منطقههستندکهایران اشتراکاتمتعددی درزمینههای مختلف بهخصوص در
زمینه زبان و فرهنگ ،باآنها دارد .در میان سهکشورمذکور ،آذربایجان ازاهمیت بیشتری در
سیاستخارجیایرانبرخورداراست.
آذربایجانازنظرجغرافیاییادامهآذربایجانایرانمحسوبمیشودوازنظرجمعیتیبالغبر3
میلیون نفر جمعیت دارد که جمعیت شیعه آن بیش از  1میلیون نفر است .آذربایجان از جمله
کشورهاینفتخیزمنطقهقفقازجنوبیاستکهدرسال5171درحدود 2/783میلیارددالراز
فروشنفتوگازدرآمدداشتهاست 32.درصدصادراتکشورآذربایجانو 12درصدبودجه
داخلیآن ازطریقمنابعنفتوگازتأمینمیشود.درسالهای 5119تا 5111کهقیمتنفت
بهشدتافزایشیافتهبود،اقتصادآذربایجانرشد57درصدراتجربهکرد؛اماباکاهشقیمت
نفتدرسال5172رشداقتصادیآذربایجانمنفیشد 5.
درسالهایپسازاستقاللآذربایجان،هموارهبهنظرمیرسیدمؤلفههایمتعددیکهدرزیر
تهباشد.اینمولفههاعبارتنداز:

بهآنهااشارهمیشودبرروندهمگراییدوکشورتأثیرداش
تاریخمشترک:آذربایجانتااوایلقرن73بخشیازایرانبود؛
پیوندهایفرهنگی:دوکشور در زمینههایمتعدد تاریخی وفرهنگی ازجمله عیدنوروز و
شاهنامهفردوسیبایکدیگراشتراکاتبسیارمهمدارند؛
پیوندهایمذهبی:مردمآذربایجانازقرنهفتممسلمانهستندوحتیتسلط11سالهکمونیسم
نتوانستاینمذهبرامیانآنهاتضعیفکند.اگرچهنظامسیاسیآذربایجانپسازاستقالل،

دهدومهمتراینکهدر


غیردینیماند،اسالمبخشمهمیازهویتمردماینکشورراتشکیلمی
قفقازجنوبیتنهاکشوربااکثریتشیعهاست.براساسگزارشبانکجهانیدرسال،5172در
آخرین سرشماری دولت آذربایجان که در سال  5113انجام شده است 32 ،درصد مردم
درصدشیعهوبقیهسنیمذهبهستند9.

آذربایجانمسلمانبا82
1. South Caucasus
2.Tradingeconomics.com
3. http://worldpopulationreview.com
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هایمنطقهای:دوکشوردرطولسالهایگذشتهروابط

روابطاقتصادیوحضوردرسازمان
اقتصادیقابلتوجهیبویژهدربخشانرژیدرقالبهمکاریدوجانبهدرسطحنهادهایمنطقهای

هایمرزیکهمنجربهاشتغالزاییوتوسعهاقتصادیمناطقمرزیو

داشتهاند.حتیتشکیلبازارچه
مبارزه با قاچاق کاال در دو کشور شده است ،از نظر امنیتی ،آثار مثبتی داشته است (زین
هایمنطقهایهمچوناکووسازمانکنفرانساسالمی

العابدین.)777:7935،دوکشوردرسازمان
عضوهستند.
باوجودوجوهاشتراکذکرشده،پیوندهایدوکشوربعدازاستقاللآذربایجانهرگزتعمیق
نیافت.پرسشاصلیمقالهایناستکهچهعواملیبرواگراییروابطدوکشورایرانوآذربایجان
تأثیرداشتهاند؟فرضیهاصلیمقالهایناستکهعمدهعواملواگرایی

درسالهای5111تا5171
روابطدوکشوررابایددرقالبعواملاقتصادیوامنیتیوسیاسیجستوجوکردکهاز سوی

اییبهصورتابزارنفوذمورداستفادهقرارگرفتهاست.اینمقالهبا
اییوفرامنطقه 


بازیگرانمنطقه
استفاده از روش توصیفیتحلیلی و بر اساس دادههای معتبر اسنادی و آرشیوی ،درصدد است
عواملداخلیوخارجیمؤثربرواگراییدوکشوررامطالعهکند.
اگرچهمقاالتمتعددیدرزمینهروابطآذربایجانوایرانبهرشتهنگارشدرآمدهاست،
مسئلهمهمی کهدراکثراینمقاالتوجود دارد تمرکز نویسندگانمقاالتبر عواملموثربر
همگراییمیاندوکشوراست؛درحالیکه اینمقاله تمرکز خودرابر روی عواملمؤثربر
واگراییروابطدوکشور قراردادهاست.درهمینزمینهنیزتعدادیمقاالتوجودداردکهاکثر
آنهاازنظرزمانی دربرگیرندهدورهمتأخرنیستند.هدف اصلی اینمقاله،کشففرصتهااز

درونتهدیدهایناشیازعللواگراییروابطمیانایرانوآذربایجاناستوبرایرسیدنبهاین
هدفبردونوعازعواملواگرایییعنیاقتصادیوامنیتینظامیمتمرکزشدهاست.این عوامل

ییوعللتعارضبرمبنایبازیکنشگرانداخلیومنطقهاییوبینالمللی

براساساصلواگرا
بررسی میشوند تا پس از شناسایی تهدیدهای ناشی از آن ،فرصتهای پیش روی سیاست
خارجیجمهوریاسالمیایرانرادررابطهاشباآذربایجانواکاویشوند.

چارچوب مفهومی
یتاریخزیستبشردارد.تعارضمیاندوگروهازانسانهابه

تعارضومنازعه،قدمتیبهبلندا
گیرد.منازعهدارایماهیتیخشونتآمیز


شانشکلمی

دلیلناسازگاریواقعییاظاهریاهداف
پذیریاکنترلناپذیر،قابلحلیا غیرقابلحلمیباشد.

یامسالمتآمیز ،آشکاریا نهان،کنترل
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امروز بسیاری سیاست را هنر کارگردانی منافع متعارض تعریف میکنند که فرایندی برای
وفصلمسالمتآمیزمنازعاتمختلفاست(دوئرتی.)275:7911،


حل
دولتها عموماً از عوامل درونی و بیرونی درکنش و واکنش با محیط پیرامونی خود متأثرند.

نظام هنجاری ،فکری ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی از عمده مسائل موردتوجه نظام
دولتهاست که در تعامل با دیگر واحدهای سیاسی خرد و کالن انگیزه
حاکم بر کشورها و  
تعاملوهمگرایییاستیزوواگراییرادرسطححاکمیتملییانظامخردوسطحکالنیاهمان
میدهد.
نظامبینالمللتحتشعاعخودقرار 

یکیازعواملمهمدررویکردسیاستخارجییککشورنسبتبههمسایگانخود،سیاستها
هایمتقابلمیانآنهاست.یکاقدامازسویدولتالفکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیم

واقدام
دولتبراتحتتأثیرقراردهد،پاسخآندولترابرمیانگیزد.هرگاهاینپاسخوواکنشها
متقابلشکلغیرطبیعیبهخودبگیرد،روابطدگرگونشدهوتعاملیخصمانهمیانآنهاحاکم
میشود .عوامل متعددی به واسطه نوع اهداف ،توانمندیها یا برداشتهای کشورها نسبت به
هارافراهممیکند.مایکلبرچربرخی

یکدیگر،روابطرابهبحرانکشاندهوزمینهواگراییمیانآن
از این عوامل را درگیری در یک اختالف طوالنی مدت ،نزدیکی جغرافیایی طرفین ،بیثباتی
داخلی ،جلب حمایت یک قدرت بزرگ و عدم تجانس سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی
میداند(ازغندیوآقاعلیخانی.)551:7937،

بهطورکلیدرتعریف،واگراییعبارتاستاز«فرایندیکهطیآنواحدهایسیاسیو
کدیگردورشدهودراثرآنزمینهبحرانفراهممیآید.نیروهایواگراکاردولترا

دولتهاازی

براییکپارچهکردنمردموقلمرودریکمجموعهمنسجموهماهنگمشکلمیکنند،اختالف
فرهنگیوسیاسییااقتصادیمیانجمعیتهایاموانعجغرافیایی(درسرراه)وتماسمیانمناطق

یمیتواننددرحکمنیروهایمرکزگریزعملکنند.اگرنیروهایمرکزگریزرا

مختلفهمگ
کنندهای به حال خود واگذاریم موجب فروپاشی کشور
بدون نظارت هرگونه سیستم متعادل 
میشوند(مویر.)733:7913،

عواملمختلفیدرواگراییوایجادتعارضدرنظامبینالمللمؤثرندکهمیتوانندکشورهارا
از یکدیگر دور ساخته و زمینههای بحران و جنگ را فراهم کند.متغیرهای گوناگونی ازجمله:
بینالمللومتغیرهایاجتماعیبینالمللی
عواملانسانیوروانی،اجتماعی،واحدهایسیاسینظام 
واملسببساز

.بهطورکلیع
میتواننددرشکلگیریتعارضموثرواقعشوند(قوام )522:7983،
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تعارض و واگرایی در سه مسئله ریشه دارند :الف -تعارض بر سر منافع ملی؛ ب -تعارضات
ایدئولوژیک؛ج-رقابتهایاقتصادی.
عمدهتعارضمیاندولتهاناشیازبهخطرافتادنمنافعملیآنهاستکهاینامرمیتواندناشی
ازتعارضبهواسطهپرکردنخألقدرتدریکمنطقهیاکشورخاصباشد.باآنکهتعارضبر

اساستقابلمیانیککشورطالبحفظوضعموجودوخواهانتغییروضعموجودبهوجودمیآید

واسطهاعمالبرتریدرسطحمنطقهاییابینالمللی

یابهعنوانمهمتریندلیل،اینتعارضمیتواندبه
صورت گیرد؛ ضمن آنکه رقابتهای اقتصادی در این تعارضها مؤثر است و تعارضهای
ایدئولوژیکنیزازمهمترینعواملاساسیدرایجادتعارضوواگراییمیانکشورهااست.در

روابطمیانکشورهابرخیازاینتعارضهامیتواندوجودداشتهباشد؛امااگرهمهاینعواملایفای
نقشکنند،نوعروابطازاختالفطبیعیفراتررفتهوزمینهواگراییوبروزبحراندرروابطمیان
آنهافراهممیکند(ازغندیوآقاعلیخانی.)558:7937،

عالوه بر سه منشأ گفته شده برای واگرایی ،در بعضی مناطق و دورههای تاریخی ،حضور
بازیگرانخارجینیززمینهسازواگرایییاتشدیدعواملواگرایانهدرروابطدوکشورشدهاست؛
ایکهدراینمقالهنشاندادهخواهدشدکهچگونهحضورونفوذبازیگرانفرامنطقهاییو

به 
گونه
خارجیمنجربهتشدیدواگراییدرروابطایرانوآذربایجانشدهاست.
یکیازعواملاصلیگسترشتعارضات،درگیرشدنطرفیابازیگرجدیددرتعارضاست.
تعارض،دولتضعیفکهخودرادرمعرضشکستمیبیندباواردکردنبازیگران

دروضعیت
دیگر که بیرون از وضعیت هستند ،باعث پیچیده شدن وضعیت تعارض میشود .علت اصلی
پیچیدهشدنتعارضایناستکههرطرفتعارضاهدافخاصخودرادنبالمیکندکهمنجر
بهشکلگیریموضوعاتناسازگارمیشود .تشدید تعارضدرنتیجهاینپیچیدگیهامنجر به

تغییرالگویتعاملمیانمخالفانمیشود(قاسمی.)981:7983،

روابط اقتصادی ایران و آذربایجان
اگرایرانبخواهدسهممهمیازاقتصادجهانیرابهخوداختصاصدهد،میبایستتوسعه

اقتصادیخودراازدرونمنطقهشروعکند.یکیازمناطقیکهایرانتوانستهاستجایپای
خوبی برای اقتصاد خود در آن به وجود بیاورد ،منطقه قفقاز جنوبی است .پس از استقالل
آذربایجان،ایرانروابطاقتصادیخودرابااینجمهوریشروعکردودرصددتوسعهآنبرآمد.
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ایرانبهطورمیانگینساالنه 922/2میلیوندالربهآذربایجان

درفاصلهسالهای 5111تا 5172
صادراتداشتهاستودرهمینبازهزمانیبهطورمیانگینساالنه712/97میلیوندالروارداتاز
آذربایجانداشتهاست.بهاینترتیب،ترازتجاریایرانباآذربایجاندرطولسالهایمذکور
همیشهمثبتبودهاست .کلصادراتآذربایجاندرسال 5172-71بهمیزان51میلیاردو811
میلیوندالربودهاستووارداتآن77میلیارددالربودهاست.بخشصنعتبابیشاز2میلیارد
دالرباالترینسهمازوارداتآذربایجانراداردکهصادراتایرانبهآذربایجاندربخشصنعت
در مقام اول قرار دارد .براساس اطالعات منتشر شده از مقامات سفارت ایران در آذربایجان،
مراودات اقتصادی وتجاری دوکشور در سال 5171در حدود 11درصد رشدداشتهاست7.
مهمترین محصوالت صادراتی ایران به آذربایجان شامل محصوالت ساختمانی و کشاورزی
میشودومهمترینکاالیوارداتیایرانازآذربایجانشاملپروفیلوروغنهایسبک است.

علیرغمظرفیتعظیمگسترشروابطاقتصادیمیاندوکشور،اینرابطههمچناندرسطحتقریباً
ضعیفیباقیماندکهعمدهدالیلاینضعفوواگراییرامیتواندرچندمقولهبررسیکرد.
جدول  :1مبادالت تجاری جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان (میلیون دالر)

سال
0222
0220
0220
0222
0222
0222
0222
0222

صادرات به
آذربایجان

واردات از
آذربایجان

571
959
523
537
511
913
923
918

51
51
51
11
792
791
955
521

سال
0222
0222
0202
0200
0200
0202
0202
0202

صادرات به
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عوامل اقتصادی و امنیتی نظامی مؤثر بر واگرایی روابط ایران و آذربایجان
الف -اختالف بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

براساسآمارتخمینیسازمانانرژیجهانی،دریایخزردرمجموع21میلیاردبشکهنفتو
1. www.eghtesadonline.com
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511تریلیونفوتمکعبگازدارد.ایندریایبسته،ساحلخودرابینکشورهایقزاقستانبا
 7111کیلومتر،ترکمنستان 121کیلومتر،روسیه 132کیلومتر،آذربایجان 111کیلومتروایران
نزدیکبه111کیلومترتقسیمکردهاست.درواقع،کمترینمیزانساحلبهایرانوبیشترینمیزان
ساحلبهقزاقستانتعلقدارد.
وجود ذخایر انرژی در دریای خزر و تفاوت وسعت ساحلها مبنای اختالف ایران و
آذربایجاندرشیوهتقسیمدریایخزربودهاست.ایرانخواهانتقسیممساویایندریابرمبنای
سهم51درصدیهریکاز2کشوردریایخزراست؛درحالیکهآذربایجانطرحخطمیانهرا
مطرحمیکند.طرحآذربایجانبرمبنایکنوانسیون7385سازمانمللمتحددرمورددریاهااست

کهبراساسآنخواهانتقسیمخزربهمناطقملیاستتابتوانددرمناطقغنینفتیمجاورساحل
خودحقحاکمیتانحصاریرااعمالکند(میرطاهر.)32-39:7987،اگر ایرانطرحآذربایجان
رابپذیرد بهجای سهم 51درصدی پیشنهادی خودش ،از سهم 79/1درصدی برخوردار خواهد
بود.طرحآذربایجاندرسال7332موردتأییدامریکانیزقرارگرفتهاست(نادرپور)771:7985،
کهاختالفمیانایرانوآذربایجانراتشدیدکرد.
ایناختالفتشدیدشدبهگونهاییکهآذربایجانباهرادعاییکههدفآن

درسال 5117
خنثیکردنحقحاکمیتدربخشمربوطبهآذربایجانباشد،مخالفتکردوبااعطایاجازهاز
برایبررسیلزرهنگاریدرمنطقهکهمحدوده

سویایرانبهشرکترویالداچشل والسمو 
سرزمینی آذربایجان فرض میشود ،بهشدت مخالفت کرد .در مقابل ،ناو ایران هم به کشتی
بریتیشپترولیوم کهدرمنطقهالبرزدریایخزرفعالشدهبوددستورخروجداد(ملکی:7989 ،
گونهایکهآذربایجانازاین
گذاریدریاهمکشیدهشد؛به 


).حتیایناختالفبهنام
715-711
کهنامدریا«دریایمازنداران»،کههمناماستانشمالیایراناست،ابزارنارضایتیکردهاست
(.)Cohen, 2002توافقنکردنِایرانوآذربایجانبرسرتعیینرژیمحقوقیدریایخزر،معضالت
یستمحیطیواقتصادیهمبرایایرانوهمبرایکلدریایخزربهوجودآوردهاست؛
متعددز 
گونهای که آلودگی محیط زیست دریای خزر و صید بیرویه ماهی خاویار ،فرصتهای
به 
میکند.
اقتصادیایرانرادراینمنطقهتهدید 
ازسال7917کهنشستوزرایامورخارجه2کشورساحلیدریایخزربهطورمرتببرگزار
میشود،هموارهاینهدف،در21جلسهکارشناسیو2جلسهاجالسسران،دنبالشدهاستتا

حلیبرایاینمشکلیافتهشود؛اماتاکنوننتیجهایحاصلنشدهاست.بهنظر افشار سلیمانی،

راه
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میگردد.درابتدا
سفیرسابقایراندرآذربایجان،ریشهاینعدمتوافقبهنوعبازیگریروسیهباز 
روسیه وایران ،دربحثرژیم حقوقی دریایی خزر،هردو بر قراردادهای  7357و 7321تأکید
بهرهبرداری از منابع فسیلی زیردریایی خزر تا تعیین رژیم
داشتند و توافق خود را مبنی بر عدم  
حقوقی خزر ،در  51سند همکاری مشترک میان تهران و مسکو منعکس ساختند؛ اما قرارداد
 7338روسیهوقزاقستان ناقضتوافقاتروسیه وایران بود؛ زیرا طبقاین قرارداددوکشوراصل
خطمیانی راپذیرفتند وبادر نظرگرفتنسهم53درصدی برای قزاقستان و 78درصدی برای
بهرهبرداری از«منابع بستر» 1دریای خزرتوافقکردند .حتی توافق کردند اگر خط
روسیه بر سر  
بهرهبرداری مشترک داشته باشند .در سال
میانی روی منابع مشترک قرار گرفت ،هردو کشور  
میگیرد کهبراساسآن«منابعزیربستر» را
5111توافق جدیدیمیان روسیهوقزاقستانصورت 
همتقسیمکنند2.
تأثیر روسیه را میتوان در توافق آذربایجان وقزاقستان هم دید که دو کشور را ترغیب و
هماهنگ کرد که بر اساس اصل خط میانی سند همکاری منعقد کنند .حتی این تفاهم منجر به
میدهد.این توافق،
تفاهم سهجانبه روسیهو قزاقستانو آذربایجان شد که خط میانی را مبنا قرار  
زمینهای شد که بر مبنای آن دو کشور قزاقستان و آذربایجان قراردادهای نفتی با کنسرسیومهای
بهرهبرداریازذخایرنفتوگازخزرمنعقدسازند(.)Zimnitskaya, 2011
بینالمللیبرای 

شناختهشدهترین میدان نفت و گاز ایران در دریای خزر ،میدان سردار جنگل است که

مطالعاتاکتشافی آن از سال  7981شروع شد و در سال  7931به نتیجه رسید .این میدان با 21
شاهدنیز جمهوریآذربایجان
هزارمیلیاردفوتمکعبذخیره درجایگازبیش از71برابرمیدان 
ذخیره گازی دارد .این منبعموردمناقشهایران وآذربایجان استکهسهمایران  77تریلیون فوت
مکعبگازاعالمشدهاست .همچنین نفتقابلاستحصالآن حدود  211میلیون بشکه برآورد
شدهاست(.)Zimnitskaya, 2011
توافق روسیه و دو کشور مذکور که در جهتعکس توافق با ایران بودهاست ،در عمل،
قانونی را برای شمال دریای خزر تعیین کرده که به شیوه خودشان قسمت شمالی را تقسیم
کردهاند.مسئلهمهمایناستکهشمالدریایخزر،بهدلیلاینکهمنابعبیشتریرادرخودجای

آنها هم پایین است ،عمالً 11
دادهاستواین منابعدرعمقکمقراردارندکههزینه استخراج 
.7الزمبهتوضیحاستکهازنظرحقوقبینالمللمنابعبستربامنابعزیربسترمتفاوتاست.منایعزیربسترهمانمنابعفسیلیاست
ارزشاندولیمنابعبستر،بحثحاکمیتیکشورهااستکهاصوالًًبایدمشاعباشد.

کهبا
2. Donya-e-eqtesad.com
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یماند.
درصدکلدریارابهخوداختصاصدادهاست؛لذاسهماندکیبرایایرانباقیم 
ب -همکاریهای رژیم اشغالگر قدس و آذربایجان

پیشازورودبهبحثنوعهمکاریهایرژیماشغالگرقدسوآذربایجانتوضیحچندمسئلهدر

باب اهمیت حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه قفقاز جنوبی بویژه در آذربایجان ضروری
نماید.نخست:سیاستخارجیرژیماشغالگرقدسهموارهتحتتأثیرعواملیهمچونموقعیت


می
ژئوپلتیکیآن،اختالفبااعرابومشکلپذیرشموجودیتومشروعیتآنتوسطجامعهجهانی
بویژهاعراببودهاست.برهمیناساس،دواصلکلیسیاستحضوردرمناطقپیرامونیوخروج
ازانزوایسیاسیودیپلماتیک،ازابتداالگویدیپلماسیرهبرانرژیماشغالگرقدسبودهاست.دوم:
وروداسرائیلبهمنطقهقفقازجنوبیدرقالباستراتژیکالنامنیتیآن رژیم تعیینشدهاست.این
استراتژی شامل اهداف سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی و ایدئولوژیک میشود .اهداف سیاسی رژیم
اشغالگرقدسشاملچندمورداست:تالشبراییافتنمتحدانجدیدباهدفخروجازانزوای
سیاسی،خارج کردنبعداسالمیمبارزهبا رژیماشغالگرقدسوتضعیف عاملدین درمناقشه
فلسطین ،همسو کردن سیاست خارجی دولتهای قفقاز در مسئله فلسطین با سیاستهای رژیم
اشغالگرقدس،جلوگیریازتوسعهروابطکشورهایاینمنطقهباایرانونفوذالگویحکومتی
ایران در منطقه قفقاز جنوبی ،تالش برای ارتقای موقعیت سیاسی یهودیان در منطقه و تسهیل
مهاجرتآنانبهرژیماشغالگرقدس.سوم:اهدافامنیتیرژیماشغالگرقدسدرپرتواستراتژی
اتحادپیرامونیجدیدوبرایمقابلهباایرانبهعنوانمهمترینتهدیداستراتژیکخودتالشکرده
است با نفوذ در منطقه و انجام اقداماتی که بهطور مفصل در این مقاله مورد بحث قرار خواهد
ایرانکاهشدهدوآسیبپذیریایرانراافزایشدهد.

گرفت،دغدغههایامنیتیخودراازسمتِ
چهارم:مهمتریناهدافاقتصادیرژیماشغالگرقدسدرقفقازعبارتانداز:دستیابیبهنفتومواد
خام اولیه برای تولیدات صنعتی ،سرمایهگذاری در پروژههای گسترده کشاورزی ،فروش
هایمنطقهای1.

محصوالتتولیدیرژیماشغالگرقدسوجلوگیریازمشارکتایراندرتوانایی


روابط اقتصادی
نخستوزیروقترژیمصهیونیستیبهباکودرسال،7335روابطرژیماشغالگر

باسفرمعاون
مقاولهنامهافتتاح

قدسوآذربایجانبهطوررسمیآغازمیشود()Murinson, 2014: 19وطیآن

1. irna.ir
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میشود
تلآویومنعقد 
سفارترژیمصهیونیستی درباکوو قرارداددایر کردنخط هواییباکو -
(کاظمی .)223 :7981 ،در استراتژی امنیت ملی اسرائیل ،نفوذ اقتصادی ،مقدمه نفوذ سیاسی
تلآویو مبتنی بر علم و تکنولوژی
قلمداد میشود .اظهارات شیمون پرز 7مبنی بر اینکه قدرت  
است و نه ارتش ،بیانگر اهمیت اقتصاد از دید مقامات این رژیم است (2013

 .)Ravid,رابطه

آذربایجانورژیماشغالگرقدسازبعداقتصادیدرحوزههایانرژیوارتباطاتوکشاورزی

مشهوداست.
ازسال7332روابطاقتصادیرژیماشغالگرقدسوآذربایجانروبهپیشرفتگذاشتهاست؛
گونهاییکهدرسال7332شرکتبِزِک،2مهمترینتأمینکنندهارتباطاتدوربردرژیماشغالگر
به 
قدس،سهمعظیمیازشرکتتلفنآذربایجانراخریداریکردوکلیهخطوطتلفنآذربایجان

دهد.شرکتسرمایهگذاریمشترکبک


اینیزبهآذربایجانمی

راایجادکردوخدماتمنطقه
سل3کهمیانوزارتارتباطاتآذربایجانوشرکترژیماشغالگرقدسی()GTIBمشترکاست،
ازسال7332بهعنواناولیناپراتورهمراهدرآذربایجانفعالیتمیکند(.)Murinson, 2014: 27
کمپانیهایمتعددرژیماشغالگرقدسدربخشانرژیآذربایجانفعالهستند.برایمثال،
شرکتسیستمهایمودکام 4کهیکشرکترژیماشغالگرقدسوتأمینکنندهتکنولوژیهای
ایدرآذربایجاندارد.براساسدادههایمرکزتجارتخارجی

صنایعنفتوگازاست،شعبه
رژیماشغالگرقدسیدرسال 5171آذربایجاندرمیانشرکایتجاریرژیماشغالگرقدسرتبه
53رابهخوداختصاصدادهبود؛ولیرژیماشغالگرقدسبهخاطروارداتنفتازآذربایجاندر
رتبه دوم یا سوم شریک تجارت خارجی آذربایجان قرار داشت .شرکت  BTCمجری سیستم
لولهکشی 7711مایلیازترمینالسنگچال5نزدیکباکوبهبندرجیحان6درمدیترانهاستکهاز
آنجابهوسیلهتانکرهانفتبهبازارهایجهانیمیرود .رژیماشغالگرقدسقسمتیازایننفترا

بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم خواهد خرید .در حال حاضر  91درصد نفت بازارهای رژیم
اشغالگر قدس توسط آذربایجان تأمین میشود .الزم به ذکر است که «شرکت نفت دولتی
آذربایجان»7درصددبودهاستبارژیماشغالگرقدسدرحوزهمدیترانههمکاری کند.همچنین
1. Shimon Peres
2. Bezeq
3. Bakcell
4. Modcom Systems Ltd.
5. Sangachal Terminal
6. Cyhan
)7. The State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR
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هایپزشکیوتکنولوژیهایپیشرفتهرژیماشغالگرقدسباآذربایجان

ازسال 5175درحوزه
همکاریهاراآغازکردهاستودرکناراینهمکاری،تبادلآموزشیوعلمیبینرژیماشغالگر
قدسوآذربایجانبرقرارشدهاست(.)Murinson, 2014: 30
جدول:5مبادالتتجاریآذربایجانواسرائیل(میلیوندالر)

سال

صادرات آذربایجان به اسرائیل

واردات آذربایجان از اسرائیل

2000
2001
2002

135155
164130
154057

6079
6000
6740

2003

138112

2913

2004

323738

4102

2005
2006
2007

195062
684828
369845

10756
26179
30842

2008

3605829

80049

2009

1236197

80876

2010
2011

1744821
81755
1666619

59368
37556
61591

2013

1260698

17693

2014
2015

1766949
666275

23958
24821

2012

منبعwits.worldbank.org :


دیدار وزاری کشاورزی آذربایجان و رژیم اشغالگر قدس در سال  5175منجر به شروع
همکاریدربرخیزمینههاازجمله:توسعهپروژههادرزمینهعلومدامپزشکیوگیاهشناسی،تبادل
علوم در زمینه دامپزشکی ،حفاظت گیاه و قرنطینه،همکاری در آبیاری،پروژههای مشترک در
کشاورزی،سازماندهیمأموریتهایتجاری،

موردعرضهوپردازشوذخیرهسازیمحصوالت

119

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،52تابستان(79پیاپی)22

فصلنامه


نمایشگاههای ویژه و بازاریابی استراتژیک ،کشاورزی ارگانیک و تبادل بهترین روش برای
کشاورزان ارگانیک،زیرساختهای کشاورزی و توسعه تجهیزات برداشت و پرورش،همکاری
میان مؤسسات پژوهشیکمک به تبادل اطالعات در زمینهتحقیقات کشاورزی،شدهاست 7.در
ادامهدیدارفوقدرسال 5179وزیر کشاورزی آذربایجانو سفیر اسرائیلدر آذربایجان ،برای
بحث درمورد چشمانداز همکاری بین دو کشور درزمینهکشاورزی ،دیدار کردند .هدفازاین
دیدار،سرعتبخشیدنبهامضایتوافقنامهکشاورزیاعالمشد5.
نتیجه قرارداد فوق و پیگیریهای بعدی را در قرارداد یکی از بهترین مؤسسات تحقیقات
کشاورزیرژیماشغالگرقدستحتعنوان«کمپانیعلومجلگهرژیماشغالگرقدسی»9باوزارت
میتوان دید .این قرارداد ،معطوف به یکی از مهمترین
کشاورزی آذربایجان در سال   5171
مشکالتکشاورزیآذربایجاناست.کشاورزیآذربایجانبهوارداتدانههاوابستهاست.قسمت
کنندکهباویژگیهایآبآذربایجانناسازگار


هایاروپاییتولیدمی

هاراکمپانی
اعظمایندانه
استودرنتیجه،پسازکاشت،محصولباکیفیتیبهدستنمیآید.کمپانیعلومجلگهرژیم

اشغالگرقدسیدرصدداستبارفعاینمشکلآذربایجان،دانههاییتولیدکندکهباآبوخاک

آذربایجانسازگارباشند.نتیجهاینقراردادبرایآذربایجانمهماست؛زیراهمازوارداتدانهها

شودوهمازمیزانوابستگیدولتآذربایجانمیکاهد.

کممیشود،همفرصتاشتغالایجادمی
لذانوعیهمکاریصنعتیوکشاورزیمحورمیانآذربایجانورژیماشغالگرقدسشکلگرفته

است.الزمبهذکراستکهرابطهآذربایجانورژیماشغالگرقدسدربخشکشاورزیمنجربه
حذفقانونمالیاتدوگانهمیاندوکشورنیزشدهاست2.
روابط امنیتی -نظامی
روابط رژیم اشغالگر قدس و آذربایجان تنها به حوزه اقتصادی محدود نیست ،بلکه حوزه
امنیتی  -نظامی را هم در بر میگیرد .پیش از پرداختن به رابطه امنیتی رژیم اشغالگر قدس و
آذربایجان درک این مسئله اهمیت دارد که بیش از دههاهزار یهودی در آذربایجان زندگی
میکنندو تعداد قابلتوجهی ازیهودیانرژیماشغالگرقدس همآذربایجانی هستند .به همین

نورژیماشغالگرقدسازسویدولتآذربایجانرابطهمنحصربهفردبیان

سبب،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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شده است که از واژه «رابطه خاص» یا «اتحاد» برای توصیف آن استفاده میکنند (

Sattarov,

.)2017
معامالتنظامی-امنیتی،بخشقابلتوجهیازروابطمتقابلرژیماشغالگرقدسوآذربایجان
دکهتعددوحجممالقاتهاینمایندگانارشدوزارتدفاعرژیماشغالگرقدس

راتشکیلمیده

و آذربایجان مؤید این نکته است .در طول  51سال گذشته آذربایجان و رژیم اشغالگر قدس
پیوندهایشانرادربابموضوعاتنظامیوتبادلاطالعاتامنیتیتوسعهدادهاند.درسال5118

مقاماتآذربایجانیباکمکسرویسهایاطالعاتیرژیماشغالگرقدس،حمالتتروریستیرا
خنثی کردند که قصد حمله به سایتهای استراتژیک آذربایجان از جمله ایستگاه رادار ضد
موشکیقبله،1بزرگترینتأسیساتدفاعیموشکیدرقفقازجنوبیوسفارترژیماشغالگرقدس
درباکوراداشتند.دردهه 31رژیم اشغالگرقدس،ایستگاههاییبرایاطالعاتالکترونیکیدر
طولمرزهایآذربایجانباایرانتأسیسکرد.درسال 5177رژیماشغالگرقدسشروعبهتأمین
دوربرایدیدهبانیمرزآذربایجانباایرانکرد.همچنین

آذربایجانباهواپیماهایکنترل ازراه 

آذربایجانازکمپانیهایامنیتیرژیماشغالگرقدسبرای تأمینسرویسهاینهادهایحساس
استفاده میکند .در سال  ،5117بنگاه رژیم اشغالگر قدسی ،مگال سیستم ،2در مناقصه ساخت
باکو،یکیازداراییهایاستراتژیکمهمآذربایجان،پیروزشد.

حصارامنیتیبرایفرودگاهبینا3
درسال5112ترکیهورژیماشغالگرقدس،مذاکراتنظامیآذربایجانرابهطورمشترکشروع
کردند؛اماتوازنقدرتاصلیبهسمتقفقازدرنتیجهجنگروسیهوگرجستاندرسال5118
سوقیافت.سرانجام،آذربایجانیکقرارداد 21میلیوندالریباشرکتسیستمالبیت 4رژیم
اشغالگرقدسبرایارتقایتانکتی15بست(.)Murinson, 2014: 22
خاطرموقعیتبینالمللیقدرتدرحالظهوراقتصادی

جریاندرونریزسرمایهآذربایجان ،به
وپتروشیمیاش،منجربهمیلبهتغییرموازنهنظامیدرجهتتعارضبرسرمناطقاشغالشده

توسطارمنستانوحتیسیگنالبهایرانبهخاطرحمایتازارمنستانشدهاست.بههمینسبب،
قسمتقابلتوجهیازبودجهدولتآذربایجانبرایبخشدفاعیوخریدتسلیحاتجدیدو
لوازمنظامیصرفمیشود( .)Murinson, 2014: 24هزینههاینظامیآذربایجاندرسال5111
نزدیکبه911میلیوندالر،درسال5112بهاندکیبیشاز211میلیوندالررسیدودرسالهای
1. Gabala
2. Magal System
3. Bina Airport
4. Elbit System
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 5111و 5111نزدیکبه7911میلیوندالربودهاست.براساسدادههایجدولزیرمشخص
میشودکههزینهنظامیآذربایجانروندصعودیدر8سالگذشتهداشتهاست.

جدول :3هزینههای نظامی آذربایجان

سال

هزینه
(میلیون دالر)

سال

هزینه
(میلیون دالر)

5111

7911

5175

5158/5

5118

7125/1

5179

5123/5

5113

7228/9

5172

5111

5171

7987/1

5172

9151/8

5177

5158/1

5171

7397/8

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

دردههگذشته،رژیماشغالگرقدسبهطوررسمیمیزانقابلتوجهیسالحهایغیرمرگبار،

شاملاشکآورها،پرتابههایغیرکشنده،تپانچههایبرقی،جنگافزارهایانرژیهدایتشوندهو

نارنجکهایدودزا،بهآذربایجانفروختهاست.همچنینفروشسالحشاملوسایلنقلیهزرهی،

انواعمختلفهواپیماهایبدونسرنشین،سیستمهایدفاعیهواییوسیستمهایتوپخانهموشک

میشود.حتیدریکگامفراترازاینمرحله،بعضیازاینسیستمهایتسلیحاتیکهابتداتوسط
آذربایجان از رژیم اشغالگر قدس خریداری شده است ،امروز تحت لیسانس تضمین شده
کارخانههایرژیماشغالگرقدسدرآذربایجانتولیدمیشوند(.)Sattarov, 2017
عالوه بر خریدهای نظامی آذربایجان از رژیم اشغالگر قدس که در جدول  2به نمایش
تازگیموشکبالستیککوتاهبرداسکندر

درآمدهاست،آذربایجانبرایمقابلهباارمنستانکهبه
روسیراخریداریکردهاست،دردیدارنتانیاهوازآذربایجاندرسال5171عالقهآذربایجانرا
به خریدسیستم دفاعیموشکی گنبداهنین بیان داشت.این سیستمدفاعیکه بهوسیلهشرکت
هایبردکوتاهپرتابشدهتا

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

سال

5171

فروش نظامی اسرائیل به آذربایجان

71عددهواپیمایجاسوسیبدونسرنشین Hermes- 450؛
71هواپیمایبدونسرنشین. Aerostar
فروش7/1میلیارددالرسالحومهماتودیگرتجهیزاتنظامی؛
قراردادخریدسیستمموشکیباراک–”8و12عددموشک؛

5177

موشکهایبالهدا ، Gabriel-5مورداستفاده

فروشسیستمراداریگرینپاین«
درتهاجماتدریاییودهفروندهواپیمایجاسوسیبدونسرنشینتجهیز؛
فروش 5عددهواپیمای  Hermes-450وپنجعددهواپیمای  Heronوپنجعدد
دیگرهواپیمای.Searcher
فروشهواپیمایبدونسرنشینورادارهایپیشرفته؛

 5175قراردادخریدراکتومینضدتانک

 Spike-SRوSpike-LR

وسیستمآتش

میلیمتری.Lynx
سنگین 755
برگزاری نمایشگاه بینالمللی تجهیزات نظامی در باکو؛ حضور شرکتهای
رژیماشغالگرقدسیدرباکو؛خریدگستردهتجهیزاتنظامیآذربایجانازاین
5172
شرکتها؛فروش75فروندکشتیبرایمحافظتازسواحلآذربایجان؛فروش
موشکهایضدکشتیگابریل.2
5171

تحویلهواپیماهایبدونسرنشینبهآذربایجان؛قراردادنظامی2میلیارددالری
(درجریانسفرنتانیاهوبهباکو).
منبع arannews.com :وhttp://www.yjc.ir

امنیتینظامی در
با توجه به فعالیتهای گسترده رژیم اشغالگر قدس در دو بعد اقتصادی و  
آذربایجان میتوان گفت نفوذ رژیم اشغالگر قدس در آذربایجان بهشدت تعمیق یافته است که
تهدیدیبرضدامنیتملیایراناست.ایننفوذمنجربهتضعیفنفوذایراندرآذربایجان،تقویت
نخبگان واگرا با ایران ،تسهیل زمینه حضور امریکا(متحد رژیم اشغالگر قدس) در منطقه قفقاز،
محدودساختنحضوروفعالیتشرکتهایخصوصیایرانیدرآذربایجانومنطقهقفقاز،سوق
یافتن بازار کاالهای ایرانی در آذربایجان به سمت کاالهای رژیم اشغالگر قدسیومحروم شدن
ایرانازدسترسیبهفرصتهایاقتصادیشدهاست.
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پ -همکاریهای امریکا و آذربایجان
پیشاز بررسی روابطاقتصادی وامنیتی -نظامیامریکاوآذربایجانبیان چندنکتهضروری
است .نخست :مهمترین هدف امریکا در اسیای مرکزی و قفقاز ،حفظ وضع ناپایدار موجود و
حضورونفوذسیاسیواقتصادیوامنیتیدرازمدتدرمنطقهومقابلهبانیروهاییاستکهدر
راستایمنافعامریکاقرارندارند.سیاستامریکادرقفقازدرراستایسیاستجهانیاینکشوراست
کهباقدرتهاییکهدرمنطقهسیاستهایهمسوبامنافعامریکاندارند،مقابلهمیکند.دوم:اهداف
گراییوجلوگیریازرشداسالمخواهی،

امریکادرمنطقهقفقازشاملچندمورداست:مهاراسالم
جلوگیریازاستیالیمجددروسیهدرمنطقه،اهدافنظامیهمچونگسترشناتوبهشرقومهار
سالحهای اتمی در منطقه و محدودیت و مهار و انزوای ایران .سوم :یکی از متغیرهای اصلی
هایفرامنطقهایبهخصوص امریکا

تأثیرگذار برماهیت روابطایرانوآذربایجان،مداخلهقدرت
است.سیاستخارجیامریکاباهدفجلوگیریازنفوذایراندرمنطقهآذربایجانشاملچندمورد
میشود :تخریب چهره ایران نزد ملل منطقه؛ جلوگیری از همکاریهای سیاسی و اقتصادی و
فرهنگیکشورهایمنطقهقفقازباایران؛تالشبرایارائهالگویمدنظرامریکابهکشورهایمنطقه
قفقاز؛مخالفتباعبورخطوطانتقالانرژیحوزهدریایخزرازایرانبهبازارهایبینالمللی.


7

روابط اقتصادی
خانههایدو
یکسالپسازاستقاللآذربایجان،روابطامریکاوآذربایجانباافتتاحسفارت 
کشوررسمیتیافت.روابطدوکشوردرطولسهدورهریاستجمهوریکلینتونوبوشپسرو
گونهایکهدردورهکلینتونروابطدوکشورازبعد
هاییبودهاست.به 

اوبامادارایفرازونشیب
یابدودردورهبوشپسرواردمرحلهاستراتژیکمیشود.دراین


شدتتوسعهمی
اقتصادیبه
دهدازپایگاهها


کندوبهامریکااجازهمی

دوران،آذربایجانازعملیاتآزادیعراقحمایتمی
اشرابهعراقارسالمیکند.درواقع،درایندوره


اشاستفادهکندونیروهایحافظصلح

هوایی
آذربایجاننشانمیدهدیکشریکباثباتوقابلاعتمادبرایامریکااست.دردوراناوبامااین
رابطه تا حدی تحت تأثیر مباحث حقوق بشری مطرح شده از سوی امریکا ضعیف میشود؛
گیریاش در قبال قضیه
چراکه آذربایجان آن را مداخله در امور داخلی خود و نتیجه موضع 
اوکراین ارزیابی میکند .آذربایجان در قضیه اوکراین موضع بیطرفی اتخاذ کرد که منجر به
1. qafqaz.ir
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نارضایتیامریکاشد(.)Ibrahimov, 2014: 5
روابط آذربایجان و امریکا از بعد اقتصادی و امنیتی -نظامی حائز اهمیت است .در بخش
اقتصادی ،این رابطه مبتنی بر قراردادهای تجاری دوجانبه است .همچنین برنامه «سیستم کلی
ترجیحات» 7کشور آذربایجان را تبدیل به یک کشور ذینفع کرده است که یک طیف از
تولیداتآذربایجانامکانمعافیتازمالیاتجهت ورودبه بازارهایامریکابرایآنها وجود
دارد .همچنین کمپانیهای امریکایی در بخشهای ارتباطات دوربرد و انرژی آذربایجان فعال
هاینفتفراساحلیآذربایجانشرکتهایامریکاییفعال


ایکهدرتوسعهپروژه
هستند.به 
گونه

هستند.الزمبهتوضیحاستکهدربخشانرژیامریکاازحامیاناصلیخطلولهاستراتژیک
جیحونوپروژهانتقالگازآذربایجانازحوزهشاهدنیزبهایتالیاتوسطشرکت

باکو -تفلیس -
بریتیشپترولیوماست.دربخشانرژی،اینهمکاریمنجربهایجادکریدورفرامنطقهایشده

استکهاروپارابهآذربایجانمتصلمیکند.حاصلاینکریدوربهدوصورتکلیدرآمدهای

قابلتوجهبرایآذربایجانوایجادشراکتبلندمدتوامنمیانامریکاواروپاومنطقهدریای
هایتوسعهایدرآذربایجانشدهاست5.

خزرقابلمشاهدهاست.ایندونتیجهباعثرونقبرنام 
کندکهبدانیمدرسالهایاخیردومحصولاولیهصادراتی


زمانیبیشترنمودمی
اهمیتاینمسئله
آذربایجاننفتخامونفتتصفیهشدهبودومهمترینشرکایتجاریآذربایجانهمایتالیاو

آلمانوفرانسههستندوامریکاپسازترکیهوروسیهسومینرتبهصادرکنندهرابهآذربایجان
دارد9.


روابط امنیتی -نظامی
بهغیرازروابطاقتصادی،دوکشورروابطنظامی-امنیتینیزدارند.عالوهبرخریدهاینظامی
آذربایجانازامریکاکهدرجدولزیربهنمایشدرآمدهاست،درطولحملهامریکابهافغانستان،
امریکا این اجازه را یافته بود که از راههای آبی ،خاکی و هوایی آذربایجان برای پشتیبانی
نیروهایشدرافغانستاناستفادهکند.محورمالقاتهایمقاماتدفاعیآذربایجانیوامریکایی

هموارههمکاریباناتووعملیاتضدتروریسموامنیتدریاییبودهاست.حمایتهایامریکااز
آذربایجانشاملحمایتازنهادهاومؤسساتامنیتی -دفاعیآذربایجان،آموزشومشاورهدر
1. Generalized System of Preferences
2. foreignpolicynews.org/2014
3. atlas.media.mit.edu
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نظامی،آموزشتخصصینظامیانآذربایجانیومدیریتاضطراریمیشود 7.

روابطمدنی-
جدول  :5کمکهای نظامی امریکا به آذربایجان

سال

کمکهای نظامی امریکا به آذربایجان

5117

تحویلدوفروندکشتیجنگیگشتزنی
تاسیسکنسولدفاعیدرباکو
کمک نظامی به مبلغ  2/2میلیون دالر در راستای برنامه کمک امنیتی به وزارت
دفاعآذربایجان
تحویلسومینکشتیگشتزنی
کمک8.2میلیوندالربرایمبارزهباموادمخدر
کمک77.2میلیوندالریدرراستایکمکهایضدتروریستی
فروش21عددکشندهدیزلیجنگیCummins- V6
11عدددیگرکشنده  Cummins- V6

5115
5119
5112
5113
5177

منبع arannews.com :و www.azembass.com

مهمتریننمود همکارینظامی آذربایجانو امریکا،فعالیتآذربایجاندرناتواست.علت
اصلی گرایش آذربایجان به ناتو ،ضعف نظامی این کشور در مقابل ارمنستان بوده است.
همکاریهایآذربایجانباناتوازسال 7332شروعشد؛امادرتوسعهاینروابط،بحرانقرهباغ
هموارهبهعنوانیکعاملمنفیتأثیرگذاربود.درسالهای7335تا5117همکاریامریکاوناتو

باآذربایجانبهخاطرمحدودیتهایناشیازمقرراتبخش311قانونحمایتازآزادیکهارائه
هرگونه کمکازجمله کمک نظامی بهآذربایجان راممنوعمیساخت،ازپیشرفتبرخوردار
پیوستنبهفرایندبرنامهریزی وبازبینی،5

نبود.پسازآنکهآذربایجاندرسال 7338درقالب 
یکواحدحفاظتازصلحوکمیسیوندولتیهمکاریباناتوراایجادکردودرسال 7333به
فرایندبرنامهریزیوبازبینیملحقشد،یکواحدنظامیخودرادرکزوومستقرساخت.پساز

77سپتامبر ،جرج بوش خواهان تقویت همکاری با آذربایجان شد و برخی محدودیتها برای
آذربایجاندرسال5115لغوشدوآذربایجاندرافغانستانوعراقحضوریافتودرسال5119
آمادگیخودرابرایمشارکتدربرنامهاقدامهمکاری 9اعالمداشت(مرادی.)72-79:7981،
حضورآذربایجاندرعراقوافغانستانزمینهسازکمک2میلیوندالریامریکابهاینکشورشد.

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

واکاوی عوامل اقتصادیامنیتی واگرایی روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان ...

111

ناتوازپیوستنآذربایجانبهاینپیمانتنهااهدافمهمنظامیامنیتیراباتمرکزبررقبایمهم
ایمهم،دنبالنمیکند(عابدی:7932،


عنوانتهدیدمنطقه

اشیعنیروسیهوچینوایران،به

امنیتی
گونهایکهمقولهتأمین
مکاریوجوددارد؛به 

،)2-7بلکهاهدافاقتصادیهمدرپشتاینه
امنیت انرژی اعضای  311میلیونی ناتو از اهداف مهمی قلمداد میشود که آذربایجان در آن
جایگاه مهمی دارد .این نهاد میتواند با چنین رویهای به جای انفعال در برابر سیاستهای
نداشتهباشدوازمیزانآسیبپذیریاروپا

صادرکنندگانانرژی،نقشفعالدرآیندهانرژیجها
درمقابلروسیهبکاهد(اعظمی.)71:7931 ،اگرچهتوسعههمکاریآذربایجانباناتوبهبهبود
میرسدباحضورنظامی
وضعیتداخلیوموقعیتمنطقهایآذربایجانکمککردهاست،بهنظر 
آسیبپذیری ایران در مقابل آذربایجان بهمنظور دفاع از حقوق خویش

امریکا و ناتو در منطقه ،
جانبهگرایی آذربایجان در منطقه هزینههای
میگردد .در مقابل ،ایران برای مقابله با یک 
بیشتر  
زیادیرابایستپرداختکند(متقی.)752:7932،
ت -ارمنستان و بحران قره باغ
ارمنستانازجملهکشورهایقفقازجنوبیاستکهازسال 7335بهبعدروابطخودراباناتو
تحکیمبخشیدهاست.ارمنستاندرسال 7335بهاتحادیهتازهتأسیسشورایهمکاریاتالنتیک
همکارییوروآتالنتیک 2تغییریافت.درسال

شمالی 1پیوستکهدرسال 7331بهنام شورای
7332ارمنستانبهاتحادیهمشارکتبرایصلحملحقشد.درسال5115ارمنستانضمناتصالبه
ریزیناتوملحقمیشودودرسال 5119میزبان


راهمجازیابریشمبهپروژهبازبینیوبرنامه

شاه
میشود.درسال5112نیروهاینظامیارمنستانبهنیروهایحافظ
اجالس«بهتریناقداممشترک» 
صلحدرکوزومیپیوندند.درسال5112رئیسجمهورارمنستانازمقراصلیناتودیدارمیکند.

بهتوافقمیرسند.درهمینسال،

درسال 5111ناتووارمنستاندرمورد«برنامهاقدامهمکاری» 
طوررسمیدرایروانگشودهمیشود.درسال 5118نیزرئیس

نرکزاطالعاتناتووارمنستانبه
جمهورارمنستانازمقراصلیناتودیدارمیکند3.
جنگ قرهباغ میان ارمنستان و آذربایجان از سال 7388تا  7332ادامه داشت و از آن سال
تجدیدآتشبسرا

تاکنوندرحالتآتشبسقراردارد.دوکشوردرنشستویندرسال5171

)1. The North Atlantic Cooperation Council (NACC
)2. The Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC
3. Nato.int
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پذیرفتند و سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت بر اجرای آتشبس را بر عهده گرفت.
گریروسیهبهآتشبسختم


نفرشدبامیانجی
اختالفاتآوریل5171کهمنجربهکشتهشدن771
شد.
محلاینمناقشهبهلحاظجغرافیاییواقتصادیبرایهردوکشوردرگیربسیارحائزاهمیت
باغسرچشمهچندرودخانهاستکهبهآذربایجانمیریزندوآذربایجانبرروی


است؛چراکهقره
آنهاسدبستهوازآنبرایتولیدالکتریستهاستفادهمیکند.همچنینمعادنسنگهایقیمتیدر

درصدجمعیتقرهباغارامنههستند؛وجودگروههای

اینمنطقهواقعشدهاست.بااینکه 32
افراطیدردوکشوروتضادهایقومی،مذهبیوفرهنگیمنجربهادامهیافتناینمناقشهشده
،منطقهقرهباغ و  1منطقهمجاورآنکهحدود

است وپساز جنگ سالهای 7335 - 7339
درصدازخاکجمهوریآذربایجانراشاملمیشود تابهامروزدراشغالنیروهایارمنی

51
است (2013: 166

بازمیگردد که
 .)Najafizadeh,پیشینه این منازعه به دوره اتحاد شوروی  

قرهباغرابهعنوان
کمیسیونترسیمخطوطمرزیمیانجمهوریهایشورویتصمیمگرفتمنطقه 
یکمنطقهخودمختاردردرونجمهوریآذربایجانقرارگیرد (.)Nichol, 2014: 2
آذربایجاندرمسئلهقرهباغبرهمکاریهایگستردهایرانوارمنستاننیزتمرکزداشتهاست.

چندینموافقتنامه

ایرانوارمنستانداراییکترازتجاریمثبتبهنفعایرانهستندونیزتاکنون
دوجانبه درزمینه انرژی ،ورزش ،حفاظت از محیط زیست ،مراقبتهای بهداشتی ،کشاورزی،
کردهاند7.هدفاصلیارمنستانازتوسعهروابطخودبا
آموزشوپرورش ،علوموفرهنگامضاء 

ایرانکاهشوابستگیبهروسیهاست .ازنگاهارمنستان ،روسیهتضمین کنندهامنیتاینکشور
است؛امابرایتأمینمنافعملیبهدنبالتنوعبخشیبهسیاستخارجیخوداست.روسیه،شریک
اصلیاقتصادیونظامیارمنستاناستوپارلمانارمنستاندراواخرسال5171قراردادیراتأیید
کردکهاجازهمیدهدروسیهیکپایگاهنظامیرادرارمنستانتاسال5122حفظکند.

گونهایکهروبرتکوچاریانکهنخستینرئیس
ایراندرمنطقهقرهباغنفوذبسیارزیادداردبه 
شدتحمایتمیشدو


وزیریارمنستانرسید،ازسویایرانبه
باغبودوبهنخست 


جمهورقره

حتی سومین زبان وی نیز فارسی است .سرژ سرکیسیان که نخست وزیر ارمنستان در دولت
مجددابهنخستوزیریارمنستانبرگزیدهشدوازچهرههای

کوچاریانبودودرسال 5111
امنیتی نیزبودهاست،از حمایتکاملایرانبرخورداراست.همچنینیکی دیگرازنشانههای
1. mfa.am/en/country-by-country/ir
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رابطهخوبایرانوارمنستان،مسئلهلغوروادیداستکهآخرینتوافقآنبهسال 5171مربوط
میشود.

ث -پانترکیسم و پانآذریسم
اگرچهپانترکیسمابتدادرقالبیکگرایشادبیدرآثارافرادیچونضیاءپاشاواحمد
توفیقبروزکرد،بهواسطهنوشتههاییهودیتبارها،همچونارتورلوملیولئوناردوکاهون،تغییر

جهتداد.پسازانقالب7371روسیه،اینجنبشسرکوبشد؛امادرسال7337تجدیدحیات
ترکیسممیداد.

هایترکتباردرقازانخبرازنهادینهشدنجنبشپان

یافت.تشکیلمجمعخلق
پسازفروپاشیشوروی،پانترکیسمبهاصلسیاستخارجیترکیهتبدیلمیشودودرروی
کارآوردنجبههخلقدرآذربایجانوپسازسقوطایلچیبیک،تالشترکیهبرایایجادکودتا
درآذربایجاندرراستایهمیناصلتوضیحدادهمیشود(کاظمی.)98:7982،
ترکیستیمیدانند


هایپان

آذریسمراگامیدرجهتتحقیقایده

هااجرایاهدافپان
پان 
ترک

انآذریسم تمرکز میشود.
(کاظمی .)27 :7982 ،در جمهوری آذربایجان بیشتر بر روی پ 
فعالیتهای صورت گرفته در آذربایجان در جهت تضعیف شیعه به واسطه دولت الئیک با
حمایتترکیهوغربدرهمینراستاتفسیرمیشود.ازجملهاقداماتنمادیناینگروه،شنای
بعضیآذریهادررودارسدرتاریخ97دسامبر7383برایرسیدنبهایراناستکه همینروز
هایجهاننامگذاریشدهاست(کاظمی،


اف،بهعنوانروزهمبستگیآذری

توسطالهامعلی
.)15-23:7982
پانترکیسم ضروری است.
در بررسی روابط ایران و جمهوری آذربایجان ،توجه به مفهوم  
ترکیسم،بهویژهدرجمهوریآذربایجان،عاملیبازدارندهومنفیدرروابط

گرایشهایپان

وجود
بین ایران و جمهوری آذربایجان بوده است (کوالیی .)7 :7983 ،در جمهوری آذربایجان این
امپراتوریهایروسیهوایران،

آذریهامردمیبودندکهتوسطهمسایگانقدرتمندشان،

انگارهکه
گستردهایتوسطدولتوبسیاریازمقامهاوملتباورانآذری

ازیکدیگرجداشدهاند،بهشکل
میشود؛ اما احساسهای اقلیت پرجمعیت آذری در ایران در ارتباط با هویت قومی آنها
ترویج  
دربرابردولت،تفاوتبسیاریباآذریهایجمهوریآذربایجاندارد(عطایی.)791:7937،
میتوانبه
ایده«آذربایجانواحد»بارها از سویایرانمورداعتراضقرارگرفتهاست،ازجمله 
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مطرح شده در کنگره جهانی آذربایجانی 7در مارس 5111درباکو

واکنش ایران نسبت به موارد 
اشارهکرد.چنینایدهایباتوجهبهپیوندهایخویشاوندیومذهبیوفرهنگیجمعیتهایترک
دو سوی ارس ،نگرانیهایی را برای ایران ازنظر امنیتی به وجود آورده و به همین دلیلبارها از
محکومشدهاست(کوالیی.)81:7937،

طرفتهران
علیاف در ابتدای ریاست جمهوریاش ،در ارتباط با بحثهای مربوط به آذربایجان
حیدر  
واحدو تجزیه استانهایآذریایرانگفت:ادعاهایمربوطبهپیوستنمناطقآذریدوسویرود
ارس به همدیگر و ایجاد آذربایجان متحد یک ایده واهی وغیراصولی است ()Allnutt, 2008؛ اما
بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی ،در طرح روی جلد کتاب سال پنجم مدرسههای ابتدایی
جمهوریآذربایجان،استانهایآذربایجانشرقی،غربی،اردبیل،همدان،زنجان،قزوینوگیالنبا
نام جمهوری آذربایجان و به همراه پرچم این کشور چاپ شد (کوالیی .)37 :7983،در واقع،
جمهوری آذربایجان از راه تمرکز یافتن بر اتحاد آنچه تبلیغات رسمی جمهوری آذربایجان
«آذربایجانشمالیوجنوبی»میخواند،تالشمیکندباتحریکآذریهایایران،ازآنهابهعنوان
پانترکیسمجنبههایپیوستگرایانهوضد
اهرمفشاریعلیهایراناستفادهکند.ازآنجاکهایدئولوژی 
ایدهپانترکیستیوپانآذریستیدرمنطقهحساسبودهوبهشدتباآن

ایرانیدارد،ایرانبههرگونه
مخالفاست(احمدی.)72:7988،


نتیجهگیری :تبدیل تهدید به فرصت
وردخالصهمیشود:الف) کاهشنفوذ

درمنطقهقفقازجنوبیمنافعاصلیایراندرچندم
قدرتهایخارجازمنطقه(امریکاورژیماشغالگرقدس)ونیزروسیه؛ب) استمرارخنثیسازی
تهدیداتامنیتیممکنوثباتقفقازجنوبی؛ج) بهدستآوردنجایپایعظیمتردرتوسعه
اقتصادیوفرهنگیود) روشنساختنرژیمحقوقیدریایخزر.
زمینبازیآذربایجان،ایراندرمقابلمهمتریندشمنخودیعنیرژیم اشغالگر قدس،

در 
بازیگر نیابتی از سوی امریکا در منطقه ،قرار میگیردکهچندمالحظهاصلیرابایددر ارتباط با
نجاتفراواندرلسآنجلسبرگزار

جهانیآذربایجانیها»درمیانتش

،کنگرهایبهنام«نخستینکنگره

.7درماهژوئن7331
ایدرآنکنگره،درپیتجزیهآذربایجانایرانبودندواصرارمیورزیدندکهبایستیازسفیرآذربایجانشورویسابق


شد.عده
هایفارسیزبانمنطقه،عموماً


شد.اینافراداجازهورودپرچمایرانراندادند.روزنامه
نیزبرایشرکتدراینجلسهدعوتمی
ونیزعدهایازایرانیانآذری،علناً،بهجنگاینتجزیهطلبهارفتند.برخالفتبلیغات،عدهکمیدرآنکنگرهشرکتجستند

کهیکیازاعضایکنگره،جوادهیئتبود.
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ایرانسیودومینکشوریاستکهآذربایجانرابهرسمیتشناخت،

آندرنظربگیرد :نخست:
درحالی کهرژیم اشغالگرقدسدررتبه یازدهمقرارداشت؛دوم :آذربایجان ،رژیماشغالگر
افزارپیچیدهوابزارهایاطالعاتیوامنیتیخودمینگرد؛


کنندهسخت
قدسرابهعنوانمنبعتأمین
سوم :برای آذربایجان ،مهمترین روزنه نفوذ به امریکا و دریافت حمایتهای ویژه در مقابل
روسیه،البیقدرتمندرژیماشغالگرقدسدرامریکااست؛چهارم :رژیماشغالگرقدساگرچه
امنیتیخوبیباآذربایجاندارد،اینرابطهبهواسطهتهاترکاالیعنیکاالینظامیدر

رابطهنظامی-
مقابلصادراتنفتوگازبهرژیماشغالگرقدسشکلگرفتهاست،یعنیرژیماشغالگرقدس
لنقددرازایفروشانرژیبهآذربایجاننمیدهدواینمسئلهدربلندمدتمنجربهنارضایتی

پو
آذربایجانشدهاست.
درمقابلواقعیاتگفتهشده،ایراندارایچندکارتبازیاست:
الف -ایرانتنهاقدرتمنطقهاستکهدرهرسهکشورقفقازجنوبیدارایسفارتخانهاست؛
بنابراین میتواند از ظرفیتهای خود در رابطهای چندبعدی بهرهبرداری کند .اگر محور باکو-
تلآویو-آنکاراکهیکمحورضدایرانیبودتوانستابزارنفوذرژیماشغالگرقدسوامریکابر

المللیجدیدوفاصلهبینآذربایجانباتلآویوو

ضدمنافعایرانباشد،باتوجهبهروندهایبین
آنکاراباواشنگتنونزدیکیمسکووانکاراپسازتالشبرایسقوطدولتاردوغان،فرصتی
مناسببرایایرانجهتتقویتهمگراییمیانایران،آذربایجان،ترکیهوروسیهشکلگرفتهاست.

ب -درسیاستهایاعالمی حاکمیتآذربایجان تأکیدبر حفظ رابطه با ایرانو روسیه و
ترکیهوجوددارد.پسازآنکهامریکا،روسیهوایرانراتحریمکردوروابطترکیهباامریکا
پسازکودتابرضددولتاردوغانبامشکلمواجهشدوترکیهروابطخودراباایرانوروسیه
رسدفرصتمناسبیبرایایرانپیشآمدهاستکهبتواندازاختالفات


محکمترساخت،بهنظرمی
روسیه وترکیه درآذربایجان بهواسطهمسئله قرهباغ بکاهدو بهاینترتیب ،تهدیداتبرضد
طلبآذریراکمرنگترکند.اگرقبالآذربایجانبازیگر


هایجدایی
امنیتایرانبهواسطهگروه

نیابتیازسویترکیهوالبتهغربدربرابرروسیهبود،ودرمقابل،ارمنستانبهعنوانبازیگرنیابتی

از سوی روسیه بود ،امروز برای ایران این فرصت هست تا با تعدیل مناقشه قرهباغ ،وضعیت
آتشبسراباثباتکندوتداومبخشد.

ترینذخایرگازجهانراداردکهمیتوانددرهمکاریباآذربایجانتبدیل


ایرانعظیم
پ-
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بهمهمترینتأمینکنندگانکلیدیگازاروپاشوند.ازآنجاکهآذربایجانتمامگازتولیدیخود
شاهدنیز راتاسال 5151بهکشورهایاروپاییپیشفروشکردهاست،براینیازهای
درمنطقه 
داخلی باید از ایران گاز وارد کند.آذربایجان برای اجرایی شدن فاز دوم شاهدنیز خواستار
مشارکتایراناستتابتواندباافزایشظرفیتتولیدوصادراتبهتعهداتخودعملنماید.این
میدانگازیشاهدنیزدرتأمینحجمعظیم

درحالیاستکهکشورهایاروپاییهمدربارهناتوانی
گازیموردنیازخطوطانتقالگازتاپ(ترنسادریاتیک)وتاناپ(ترنسآناتولین)نگرانهستند.
اینمسئلهبرایایرانباتوجهبهتجربهمستثنیشدنشرکتنیکوازتحریمهایدوراناوبامایک
فرصتاست؛زیرادرصورتحضوروسرمایهگذاریبیشتردربخشانرژیدرمناطقپیرامونی

بهخصوص در حوزه انرژی ،هزینه نادیده گرفتن ایران افزایش مییابد .اگرچه دولت ایران
مالحظاتاقتصادی(قیمتگذاریکمگازوغیرواقعیبودنآن)درارتباطبااینطرحدارد،باید

توجهداشتکهحضورومشارکتایراندرطرحهایکالنانرژیمنطقهدرنگاهی بلندمدتو
استراتژیکحائزاهمیتاست.اینحضورفرصتخوبیبرای تقویتمناسباتدوجانبهایرانو
ایرانبهصورتعملیباامنیتانرژیاروپاپیوندخواهدخوردو

جمهوریآذربایجاناستونیز
میگیرد.
درجایگاهیکیازمنابعمهمتأمینانرژیاروپاقرار 
ت -حضورداعشدرسوریهوعراقوتجربهایرانبرایمبارزهباآنزمینهسازنزدیکیدو
کشوردرقالبهمکاریبرضدتروریسموشناساییگروههایسلفی-وهابیازسویآذربایجان
عنوانتهدیداصلیونزدیکیدولتآذربایجانبهسویگروههایشیعهشدهاست.تعداد311

به
آذربایجانی با داعش همکاری کردهاندکهنتیجه تساهل وتسامحدولت آذربایجانبا تبلیغات
وهابیتبهوسیلهعربستانوکویتدرقالبفعالیتهایخیریهبودهاست.بهخاطرمسئلهلغوروادید

هایاذریازخاکایرانبرایرفتوآمدبهافغانستانوپاکستان

میانایرانوآذربایجان،داعشی
استفادهکردهاند7وباتوجهبهاینکهایرانازاهدافداعشاست،گسترشداعشدرآذربایجان

تهدیدامنیتیبرایهردوکشوراست لذاهمکاریهایضدتروریستیبرایهردوکشورحائز
اهمیتاست،درعینحالکهایرانتجربهموفقیازمبارزهباداعشدارد.گسترشوعلنیشدن
این همکاری میان دو کشور میتواند محدودیتی باشد برای همکاریهای نظامیامنیتی رژیم
اشغالگرقدسدرآذربایجانکههدفعمدهآنهاتهدیدایرانبودهاست.

بحرانقرهباغاگرچهیکتهدیدبرایایرانارزیابیشدهاست،نوعکنشگریایرانبر

ث-
1. qafqaz.ir/fa , http://www.asriran.com
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حسبمنافعملیووضعیتمنطقهتوانستهاستآنراتبدیلبهیکفرصتبرد -بردکند.بر
اساساطالعاتجدید،ایراننقشمثبتیدرهمکاریبادولتآذربایجاندرمسئلهقرهباغدارد.

اینهمکاریشاملحمایت و آموزش ارتش جمهوری آذربایجان و ایجاد دستههای مقاومت و
فرستادنسالحومهماتوتعلیماتنظامیبرایارتشاینکشوروقراردادنطرحهاینظامیدر
میباشد7.
اختیارارتشجمهوریآذربایجان 
ج -کریدور شمال به جنوب ،فرصت اقتصادی خوبی برای آذربایجان محسوب میشود.
نازطریقاینکریدوربهقطبپیونددهندهشرقبهغربتبدیلمیشودکهنقش

دولتآذربایجا
محوری در ترانزیت وبازرگانیخواهدیافت.با آگاهی ازاینمسئلهکه دولت آذربایجان به
درآمدهاینفتیوابستهاستوباکاهشقیمتنفت،میزاندرآمدهاینفتیآننیزکاهشیافتهو
هایتوسعهایخودنیازمندتنوعبخشیبهمحلدرآمدهایشاست،

ایندولتجهتانجام برنامه
ندازدرآمدیباثباترابرایآذربایجانبهارمغانمیآورد.

کریدورشمالبهجنوب،چشما



1. www.rajanews.com/news
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