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روابط آذربایجان با ج .ا .ایران تحت تأثیر وجهه آن به عنوان کشوری شیعی و تحت حاکمیت یک
دولت سکوالر فعال شکل گرفته است .در این میان ،بیش از آنکه عوامل جغرافیا ،مذهب و قومیت
باعث تقویت روابط شده باشد ،از آن ممانعت کرده است .این کشور در اغلب مواقع ،نقش مخالف
ایران را در منطقه ایفا می کند و به رغم جمعیت عمدتا شیعه ،حکومتی غربگرا دارد و شدیدا
تالش می کند تا به آن چیزی که ایران نیست ،تبدیل شود .بررسی کلی روابط خارجی آذربایجان
در ارتباط با ایران نشان می دهد که این روابط عموما مبتنی بر حسن همجواری بوده و از نظر
تجاری در سطحی نه چندان مطلوب قرار دارد؛ اما در کنار آن ،به لحاظ سیاسی و همچنین از بعد
امنیتی دارای چالش هایی بوده است .عوامل و دالیل متعددی در این ارتباط دخیل و موجبات
واگرایی دو کشور را در قالب یک نظام معنایی منفی فراهم آورده است .اما در این مقاله ،مشخصا
از «زاویۀ دید ایران» به این روند نگریسته میشود و در این راستا ،مسائلی همچون قوم گرایی،
برخی تحرکات ضدایرانی باکو ،چالشهای رژیم حقوقی و نظامی گری در قلمرو خزر ،و همکاری
های پر ابهام آذربایجان با اسرائیل و همچنین آمریکا از جمله عوامل مؤثر در این قضیه محسوب
می شوند که ایران نیز نسبت به آنها حساسیت ویژه ای دارد .نظر به این مهم ،مقالۀ حاضر ،ضمن
بررسی متغیرهای اثرگذار در ناکامی روابط دو کشور ،به تبیین مجموعه عوامل مورد ادعا در این
خصوص می پردازد.
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مقدمه
ایران و جمهوری آذربایجان با وجود برخورداری از ریشههای تاریخی ،دینی و
قرابت فرهنگی ،و با در نظر گرفتن همجواری جغرافيایی ،برای نزدیكی از استعداد و
قابليت باالیی برخوردارند؛ اما عموما روابط پر فراز و نشيبی را تجربه کردهاند .قوم
گرایی ،حضور پررنگ آمریكا در آذربایجان و فعاليت های آن ،تردد مقام ها و گروه
های اسرائيلی در خاک این کشور ،اختالفات عميق در مورد تقسيم دریای خزر و
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همچنين نظامی گری در آن ،درگيریهای مرزی پراکنده و جهت گيری های
ضدایرانی باکو ،مناسبات ایران و آذربایجان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
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با این وجود ،آذربایجان در ميان سياست های ایران در قفقاز حائز نقش مرکزی و
تعيين کننده است؛ اما این روابط در اغلب موارد تحت تأثير رابطۀ نزدیک آذربایجان
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با آمریكا قرار دارد .با عنایت به چنين مواردی ،ظرف دو دهۀ گذشته ،روابط ایران و
آذربایجان چندان گرم و عميق نبوده است.

این روابط پر تنش عوامل و دالیل متعددی داشته و دارد .به عنوان نمونه ،حكومت
الهام علی اف در آذربایجان با نگرانی های مشابهی که به دوران شوروی سابق برمی
گردد ،معتقد است که سياست های منطقه-ای تهران ،مشروعيت نظام حاکم در این
کشور را تضعيف می کند و تهران مایل است شيوۀ مدیریت سياسی و حكومت داری
جمهوری اسالمی مورد نظر خود را در آذربایجان پياده و محقق سازد.
از طرفی باکو نيز به جای وحدت اسالمی بر ملی گرایی آذری تأکيد میکند و
همواره به دنبال حذف مذهب از محيط سياسی خود بوده است و بر این ادعاست که
ایران در امور داخلی این کشور مداخله می کند .در مقابل ،ایران تأکيد قوميتی باکو را
تالشی در جهت تحریک تجزیه طلبی در ميان آذری های خود تلقی کرده و
آذربایجان را به دليل جا دادن به ایاالت متحده در خاک خود و در قالب واگذاری و
تأسيس پایگاه های نظامی و جاسوسی در این کشور و همچنين امكان دادن به آن در
راستای اثرگذاری بر معادالت دریای خزر و خطوط لولۀ انرژی ،غيرقابل اطمينان می

داند .به همين جهت ایران نيز با ارمنستان همكاری نزدیكی دارد که رابطه اش با
آذربایجان خصمانه است .در مقابل نيز ،آذربایجان به ترکيه ،آمریكا و اسرائيل تكيه
دارد .در این ميان ،روابط تهران – باکو ،بيش از همه از دشمنی مداوم ایران و آمریكا
و حمایت ایران از ارمنستان در تقابل با آذربایجان متأثر است و اخيرا نيز به واسطۀ
نزدیكی باکو به تل آویو و انعقاد قرارداد نظامی  1/6ميليارد دالری با این رژیم و
همچنين اتخاذ مواضع ضد ایرانی ،روابط دو کشور در چند سال گذشته هرچه بيشتر
به سردی گرائيده و رگه هایی نظام معنایی منفی پيشين ،همچنان پابرجا مانده است.
البته این بدان معنا نيست که در روابط دو کشور ،هيچگاه دوره های از نزدیكی و
همگرایی مناسب و شرایط رضایت بخشی حاکم نبوده است؛ منتهی در این پژوهش،
مشخصا به مجموعه عوامل و دالیل ناکامی این مناسبات پرداخته میشود .در این
ميان اگرچه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی ظرف دو سال گذشته و تلطيف
با سفر رسمی رئيس جمهور این کشور به تهران به آن پاسخ داد و خواهان نزدیكی
هرچه بيشتر و توسعۀ روابط دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری ميان دو کشور
گردید؛ اما بی تردید عملی شدن این مهم نيز ،در گرو شناخت مشكالت و ریشههای
تنش های گذشته و همچنين در پرتو واکاوی عوامل مؤثر در اختالفات موجود در
جهت بهبودی و رفع این موانع محقق خواهد شد .نظر به این مهم ،مقاله حاضر
«صرفا از زاویه دید ایران» درصدد است تا در پی تبيين و بازبينی متغيرهای اثرگذار
در ایجاد تنش ميان دو کشور با عنایت به تحوالت در حوزه های سياسی ،راهبردی و
امنيتی بپردازد.

.1چارچوب مفهومی
با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،امروزه بيش از گذشته منطقه را میتوان
عرصۀ تحليلهای خود قرار داد؛ اما ضرورتا باید آن را در اغلب موارد ،عرصه یا
بستر تقابالت و تعامالت ابرقدرتها در زیرسيستم ها در نظر گرفت؛ و نه الزاما
عاملی مستقيم در پویشهای بينالمللی .از اینرو نگاه عينيتگرایانه به مناطق ،هر
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فضای جامعۀ جهانی نسبت به ایران ،آذربایجان نيز تحت تأثير این موج قرار گرفت و

355

قدر هم که عرصۀ تحوالت مهم باشند ،از عقالنيت چندانی بهرهمند نيستند .یعنی در
تحليلهای منطقه-ای آنچه که اثبات میشود ،اهميت بسترها و مفعولی منطقه است و
نه چندان عامليت آن .لذا منطقه را باید در انتهای پویشهای سياسی و بينالمللی دید،
نه در ابتدای آن ،و دیگر اینكه ،پویشهای منطقهای بهعنوان «منطقهای» اهميت
چندانی ندارند ،مگر آنكه از طریق دولتها و کارگزاران مؤثر دیگر به تصور درآیند
(طاهایی .)3 :1931،در نتيجۀ این رهيافت و نگاه ،از یكسو ،عرض اندام و نقش
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آفرینی آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی ،طی دو دهۀ گذشته تاکنون همواره با
پشتيبانی و حمایت بی دریغ ایاالت متحده به عنوان یک کنشگر مؤثر تحقق یافته
است.
از همين رو ،باید گفت که یكی از مهم-ترین پيامدهای فروپاشی نظام دو قطبی،
اهميت یافتن نقش مناطق در مباحث امنيتی است؛ تحولی که پيش از آن در ساختار
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متصلب دوران جنگ سرد ،امكان پذیر نبود .پيدایش زمينه های مختلف درگيری،
مناقشه و جنگ از یكسو و شكل گيری روندهای جدید همكاری-جویانه در قالب
سازمان های منطقه ای از سویی دیگر ،وضعيت جدیدی را در فضای پس از جنگ
سرد به نمایش گذاشته است (داداندیش و کالجی .)66 :1933،در این قالب ،شكی
نيست که همسایگان هر کشوری به عنوان محيط فوری امنيتی آن کشور تلقی می
شوند .لذا به هر ميزان که تعداد بازیگران فرامنطقهای مؤثر در تحوالت منطقه ای
افزایش یابند ،جلوه هایی از بی ثباتی در منطقه تشدید شده و ظهور می یابند .روند
یاد شده نيز منجر به جدال در حوزه های سياسی ،امنيتی و اقتصادی منطقه می گردد؛
چرا که منافع ملی آنان با یكدیگر تداخل کرده و هر کشوری تالش می کند تا اهداف
خود را از طریق محدودسازی منافع دیگران تأمين نماید .بر این اساس ،برخی از
نظریه پردازان معتقدند ،امنيت ملی هر واحد سياسی منبعث از ساخت و زمينۀ منطقه
ای آنهاست .اگر کشوری با ابرقدرتی ائتالف می کند ،گفته می-شود این رفتار از
ترس سياست های همسایگان آن کشور است و نه چيز دیگر (Buzan and

 Waver,2003: 43).بنابراین همۀ کشورها غالبا در هر منطقه ای که واقع شده

باشند ،رفتارشان را با کنش واکنش های همسایگان خود تعریف می نمایند .این
بدان معنا است که آینده امنيت منطقه ای ،تابعی از شيوۀ آرایش قدرت در سطح
ژئوپلتيک منطقه ای است و این مناطق هستند که منظومۀ قدرت را شكل می دهند.
بر این مبنا ،بين ساخت منطقه ای قدرت و معادالت ملی – جهانی ربط وثيقی وجود
دارد .لذا وقتی بازیگری در یک منطقه ،خود را در موضع ضعف در کنار سایر
بازیگران قدرتمند تصور کند ،زمينه برای ظهور کنشگری فرامنطقه ای فراهم ،و
امنيت سازی از طریق ائتالف با دیگران سازماندهی و فعال می شود .این موضوع
نمایانگر بازی با حاصلجمع صفر بوده و معمای امنيتی موجود را تشدید می بخشد.

ایران نيز در محيط پيرامونی خود با چالشهای امنيتی متعددی روبرو است که به
صورت دایمی و به واسطۀ تحوالت و روندهای منطقهای باز توليد میشوند .ج .ا.
ایران از منظر منطقهای نيز در حوزهای واقع شده است که هيچ گونه ترتيبات امنيتی
سياست های همسایگانش که چالش مستقيمی را برای نقش و نفوذش در منطقه
ایجاد می کنند ،حساسيت دارد .از همين رو در کنار مسائل و مشكالت بالفصل ایران
و آذربایجان در منطقه ،بيش از سایر عوامل اثرگذار در واگرایی دو کشور ،نقش
ایاالت متحده آمریكا را باید مطمح نظر قرار داد .تحت این شرایط ایاالت متحده
هرچه بيشتر در کشورهای همسایۀ ایران نفوذ کند ،رویكرد و نگاه ایران نيز امنيتی تر
می شود .این امر تا حدودی بيانگر نگرانی های ایران در مورد نقشۀ ژئوپلتيكی
اوراسيا -که ایاالت متحده ترسيم کرده است ،میباشد ).(Ehteshami, 2004: 185

بنابراین «نظر به آن که در مكتب رئاليسم ،نظام بين الملل سرشتی آنارشيک دارد و از
دیگر سو ،جغرافيا نيز خود را بر دولت ها به لحاظ قرار گرفتن آنها در یک منطقۀ
ویژه و در ميان چند همسایه تحميل می کند ،دولت ها بيش از آن که در گزینش
همكاری های منطقه ای «آزاد» باشند «ملزم» هستند (جعفری ولدانی.)511 :1931 ،
از همين رو ،اغلب روابط امنيتی ،سياسی و اقتصادی ایران با آذربایجان در منطقۀ
قفقاز جنوبی ،متأثر از اعمال نفوذ و مداخلۀ ایاالت متحده آمریكا و اسرائيل است که
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پایدار و توافق شده در آن وجود ندارد .از همين رو «ایران نسبت به آن بخش از
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در سایر حوزه ها و موضوعات مورد اختالف دو کشور همسایه نيز تأثير منفی خود
را نشان می دهد.

 .2قفقاز جنوبی و تصویر تحوالت آذربایجان
نقطهای در جهان وجود دارد که سه قدرت بزرگ یعنی روسيه ،ترکيه و ایران در آن
با هم تالقی دارند .آن نقطه قفقاز جنوبی است« .از نظر جغرافيایی ،منطقۀ قفقاز
توسط محدودۀ «کراسنودار» و «استاوروپل» روسيه در شمال« ،رودخانه ارس» و
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مرزهای ایران و ترکيه در جنوب و دریای سياه محصور شده است(Carig, 2007: .

) 1به زبان ساده؛ از نظر سياسی ،قفقاز منطقه ای بين دریای خزر در شرق و دریای
سياه در غرب است و شامل منطقه واقع بين رود ارس در جنوب ،ترکيه در جنوب
غربی ،و دریای سياه در غرب و رشته کوه های قفقاز بزرگ در شمال و دریای خزر
در شرق است .به لحاظ تاریخی نيز ،این منطقه همواره به عنوان یک کریدور تجاری
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و محلی برای رقابت بين امپراتوری های روسيه ،عثمانی و ایران عمل کرده است؛
هرچند امروزه تجارت کشورهای قفقاز جنوبی اغلب از طریق دریا انجام می شود که
تا حدی به دليل از بين رفتن زیرساخت ها در قفقاز است اما آنها نقش خود را به
عنوان ميدان نبرد قدرت های بزرگ تر از یاد نبردهاند )(Mankoff, 2012: 8

جمهوری آذربایجان نيز در جنوب رشته کوههای قفقاز و شمال رودخانه ارس و در
کنار دریای خزر واقع شدهاست .سه رشتهکوه قفقاز بزرگ در شمال ،قفقاز کوچک
در غرب ،و کوههای تالش در جنوب این کشور را احاطه کردهاست.
این کوه ها  ۰۴درصد از مساحت جمهوری آدربایجان را در برگرفته و قله کوه «بازار
دوزو» با ارتفاع  ۰۰66متر بلندترین نقطۀ آن است .نواحی ميانی شامل جلگههای
آران مرکزی ،مغان و ميل و سواحل دریای خزر کم ارتفاع و پست بوده و ارتفاع در
پستترین قسمت  53متر پایينتر از سطح دریاهای آزاد است .جمهوری آذربایجان
یک کشور محاط در خشكی است .این کشور در پيرامون دریای خزر ،که یک دریای
بستهاست ،واقع شده و طول خط ساحلی آن  3۴۴کيلومتر است( .تارنمای سفارت
ج .ا .ایران در باکو) .تا سال  1331آذربایجان مانند بقيه جنوب قفقاز ،بخشی از اتحاد

شوروی بود .اما همزمان با کشيده شدن مرزهای روسيه به سمت شمال ،ارمنستان،
گرجستان و آذربایجان یک بار دیگر مورد توجه تاریخ قرار گرفتند .در ميان این سه
کشور ،آذربایجان به دليل هم مرز بودن با سه قدرت بزرگ جهانی ،بيشترین اهميت
ژئوپلتيک را یافت.
از طرفی ،جمهوری آذربایجان ،ادامۀ جغرافيایی استان های آذربایجان ایران است
(مجتهد زاده .)۰۴9 :1963،گفته می شود که حدود  3۴درصد مردم آذربایجان آذری-
اند؛ اما این کشور اقليت مهمی از ارمنی ها را در ناحيۀ «جاواخ» در برمی گيرد.
حدود  3۴درصد آذری ها با سالم شيعی پيوستگی دارند .در این منطقه اجتماعات
شيعی دیگری هم وجود دارند که شامل تالش آذربایجان و اقليتی از داغستانی ها می
شود ). (Carig,2007: 2
موقعيت فعلی جمهوری آذربایجان بر اساس جنگ و درگيری تعریف شده است.
فتح کرد؛ جنگی که موجب استقالل نوین آن و ادامۀ اختالف این کشور با ارمنستان،
روسيه و ایران شد .این تجربيات ،سياست خارجیآذربایجان و مناسبات این کشور
با همسایگان خود را شكل داده و ثبات را به دغدغۀ اصلی سياست خارجی آن تبدیل
کرده است .قدرت سياسی در آذربایجان ،به جز دوران کوتاه «ایاز مطلب اف» و
«ابوالفضل ایلچی بيگ» در ابتدای دهه  133۴ميالدی ،بيش از دو دهه است که در
اختيار خانوادۀ علی اف میباشد .حيدر علی اف از سال  1339تا  5۴۴9و الهام علی-
اف نيز از سال  5۴۴9تاکنون ،قدرت سياسی را در این کشور در انحصار داشته و
دارند .اعضای حزب حاکم «آذربایجان نوین» ،ترکيب اصلی دولت و وزارتخانهها و
زیرمجموعه های آن ،اکثریت کرسی های پارلمان و بسياری از نهادهای مهم
جمهوری آذربایجان را در دست دارند.
اتخاذ رویكردهای اقتدارگرایانه حزب حاکم ،ابهام در انتخابات و نيز اتخاذ سياست-
های سكوالر و ضددینی ،موجب شده است تا دولت آذربایجان همواره از سوی دو
جریان سياسی ليبرال و اسالم گرا تحت فشار قرار گيرد و صحنه سياسی این کشور
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شاهد اعتراضات پيدا و پنهان این احزاب به روند مشارکت سياسی در کشور باشد
(کوزهگر کالجی .)1931 ،دو تكه بودن کشور ،جدا بودن جمهوری خودمختار
نخجوان از خاک اصلی جمهوری آذربایجان با مساحت  11۴۴کيلومتر مربع ،اشغال
 5۴درصدی اراضی این کشور توسط ارامنه و عدم امكان بازپس گيری آن از مجاری
دیپلماتيک و ناتوانی نظامی در غلبه بر ارمنستان و به تبع آن سرخوردگی ملت
آذربایجان ،وجود منطقۀ قومی تالش در جنوب شرقی در مرز با ایران که با جنبش
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های جدایی طلبی از اوایل استقالل روبر بوده ،در کنار وجود منطقه لزگی در شمال
شرقی در مرز با روسيه (داغستان) که مستعد خيزش است؛ تمرکز جمعيت در شبه
جزیره آبشوران در شرق این کشور ،بحران هویت و ملت سازی ،شكل نامناسب این
کشور به لحاظ توپوگرافی و شكل گسيخته و غيرمنسجم آن و همچنين انزوای
ژئوپلتيكی عدم دسترسی به آبهای آزاد( ،صيدی )6۰-61 :1933،تصویری از

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

آذربایجان در منطقۀ قفقاز جنوبی ارائه می دهد.

 .3عوامل مؤثر در پیچیدگی روابط ایران  -آذربایجان
زمانی ایران و آذربایجان نگاه مساعدتری نسبت به یكدیگر داشتند ،تا آنجا که در
سال  1533هجری شمسی ،موضوع ایجاد «کنفدراسيون ایران و آذربایجان» مطرح بود
و سيد ضياءالدین طباطبایی این مسئوليت را بر عهده داشت .امروزه اما این روابط
بسيار پيچيده و شكننده است .مجاورت جغرافيایی ،اشتراک نژادی و مذهبی،
پيوندهای اقتصادی ،آذری زبان در ایران ،دغدغه های بازار آزاد ،مسيرهای تأمين
انرژی و همكاری با اسرائيل و آمریكا در برابر ایران ،از جمله عناصر تعيين کنندۀ این
روابط است .برای جمهوری آذربایجان نيز ایران تنها یک کشور معمولی نيست .در
ابتدا ایران یكی از همسایگان بزرگ و مهم آذربایجان است.
دو کشور حدود  ۰95کيلومتر و از طریق جمهوری خودمختار نخجوان 163 ،کيلومتر
مرز مشترک دارند (تارنمای سفارت ج .ا .ایران در باکو) .هر دو کشور دارای ارزش
ها و عناصر فرهنگی مشترکی هستند .آذربایجان بعد از ایران دومين کشور شيعی
جهان از لحاظ درصدجمعيت است .عضویت دو کشور در سازمان های منطقه ای

مانند سازمان کنفرانس اسالمی و همچنين سازمان اکو ،شاخص مهمی است که دو
کشور را به هم وابسته می کند .لذا در منطقه قفقاز ،جمهوری آذربایجان بيش از دیگر
جمهوری ها برای ایران اهميت دارد.

در این ميان ،مجموعه ای از مسائل همچون ماهيت غيرمذهبی دولت مرکزی باکو،
اخراج ایران از کنسرسيوم نفتی آذربایجان ،دستگيری سران حزب اسالمی و دادن
نسبت جاسوسی به آنان ،دامن زدن به تحرکات جدایی طلبی ،نحوۀ تقسيم و بهره
برداری از دریای خزر ،پشتيبانی از سوی اسرائيل و آمریكا ،نگاه منفی آذربایجان به
اسالم سياسی در ایران و دیگر مسائل« ،روابط دو کشور را از سال  1331به این سو
امنيتی کرده است» (کوالیی و اصولی .)66 :1931،با این وجود ،ایران یک سياست
نسبتا غيرمقابله جویانه را در پيش گرفته است .از سویی ،مذهب و قوميت بيش از
آنكه به روابط بين آذربایجان و ایران کمک کرده باشد از آن ممانعت کرده است.
دکترین اسالم سياسی ایران را خطری برای بقای رژیم خود می داند .باکو ایران را به
پشتيبانی از «ستون پنجم» (معموال احزاب سياسی شيعی) در آذربایجان متهم می کند؛
و به جای وحدت اسالمی بر ملی گرای آذری تأکيد کرده و به دنبال حذف مذهب از
محيط عمومی خود بوده است؛ آذربایجان همچنين تهران را به پشتيبانی از مبلغان و
افراط گرایان مذهبی متهم کرده و مدعی است که هدف تهران ،براندازی رژیم علی
اف است ).(Jenkins, 2012: 49

اما تاکنون ،صحت این ادعاها تأئيد نشده و ایران نيز همواره آنها را رد کرده است .در
مقابل ،ایران این توجه قومی را به-عنوان تالشی در جهت تحریک تجزیه طلبی در
ميان قوم آذری ایران در منطقه مرزی بين دو کشور تلقی می کند و وارد کردن قدرت
های خارجی در نزدیكی خود و دریای خزر را غيردوستانه و حتی خصمانه می-
داند .امروزه آذربایجان روابط بين-المللی خود را توسعه داده است و هدف آن ایجاد
توازن در ميان سه همسایه بزرگ با بازیگران فرامنطقهای -به ویژه آمریكا  -است.
هرچند آذربایجان نگران روسيه و ایران است ،اما به طور آشكار با هيچ یک مقابله
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هرچند اکثریت جمعيت آذربایجان شيعه هستند؛ اما رهبری سكوالر این کشور
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نمی کند .این کار مستلزم ایجاد یک ارتش همسو و تبدیل آذربایجان به کشوری
ارزشمند برای آمریكا و اروپا به منظور اطمينان از ضمانت دفاعی تلویحی است .اما
در مجموع ،روابط تهران – باکو عمدتا متأثر از پنج مسئله اساسی است که در ادامه
مورد بررسی قرار می گيرند.
 .3-1اختالفات قومی و تحرکات ضد ایرانی
باکو معتقد است که ج .ا .ایران با تالش برای وارد کردن مذهب در زندگی مردم این
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کشور ،تهدیدی مستقيم برای ثبات آذربایجان است .عالوه بر این ،روابط قومی که
آذربایجان و آذری های شمال ایران را به هم مرتبط می کند نه تنها تجارت بين دو
کشور را افزایش داده است ،بلكه باعث شده است تا ایران استقالل آذربایجان را
خطری برای یكپارچگی خود تلقی کند ) .(Jenkins,2012: 47این نگرانی مشابه
نگرانی آذربایجان از تهدید روسيه است .باکو روسيه را عامل اصلی اختالف قره باغ
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می داند و جنگ گرجستان در سال  5۴۴3را تالش آشكار مسكو برای کسب مجدد
قدرت در قفقاز ارزیابی می کند .رقابت بين آذربایجان و روسيه در مقابل ارمنستان
موجب شده است تا باکو پای آمریكا را به منطقه قفقاز باز کند و به تنش با ایران
دامن بزند .با وجود مخالفت ها از سوی هر دو طرف ،تحوالت بين آذربایجان و
ایران همچنان پرتنش است و باکو کماکان یكی از حاميان فعال اما غيرمستقيم آمریكا
در رقابت با ایران است .

جمعيت ایران دارای تفاوت های قومی و زبانی زیادی است که خود فرصت و مزیتی
برای ارتباط با همسایگان محسوب می شود .در خصوص آذری ها آمار متفاوت
است و برخی از جمعيت  5۰درصدی آذری زبانان ایران سخن گفته اند
(عطایی)151 :1931،؛ و برخی این جمعيت را  5۴ميليون می دانند (Carig,2007:

) ،2اما برخی از منابع نيز جمعيت آذری زبان در ایران را بين  1۴تا  5۴ميليون نفر در
نوسان ( %1526تا  )%512۰یعنی  19ميليون نفر ( )%16تخمين می زنند .این جمعيت
روابط تجاری مستحكمی را بين شمال ایران و آذربایجان ایجاد کرده اند و نقش
مهمی در مرتبط کردن اقتصاد دو کشور ایفا می کنند (The BBC, February 16,

) 2010ایران عموما آذری های خود را به عنوان یک تهدید تجزیه طلب بالقوه تلقی
نمی-کند .زبان آذری نيز در ایران قانونی است و به طور رسمی هيچ گونه تبعيضی
عليه آن وجود ندارد ،اما جمهوری آذربایجان مدعی است که دولت ایران همواره
آذری ها را را تحت فشار قرار می دهد ) .(Eurasianet, April 14, 2003ادعایی که
البته موضوعيت ندارد.

از سویی ،اظهار نظرهای هميشگی مقامات آذربایجان در مورد تقاضای «یكپارچگی
مجدد» آذربایجان شمالی و جنوبی موجب افزایش سوء ظن ایران می شود .این ایده
را ملی گرایان آذری بالفاصله پس از استقالل مطرح کردند؛ اقدامی که تا حدی
موجب روابط نزدیک ایران با ارمنستان در اوایل دهه  133۴شد (Cutler, March 7,

)2012؛ تازه ترین اختالف توسط آذربایجان در سال  5۴15با طرح مجدد موضوع
«آذربایجان جنوبی» ميان دو کشور مطرح شد .پارلمان آذربایجان الیحه-ای را برای
«اشغال آذربایجان جنوبی» از سوی ایران را مطرح می کرد (AZ Trend, February

 1, 2012).هرچند این پيشنهاد موجب واکنش عمومی و مستقيم تهران نشد و با بی
اعتنایی و بی اهميتی از سوی تهران همراه بود ،اما به کاهش تدریجی مناسبات دو
کشور کمک کرد و باعث شد تا ایران سفير خود را در ماه می  5۴15فرا بخواند .این
تنش های قومی کم و بيش همچنان ادامه دارد و بعيد است که بدون برنامه ای جامع
و در کوتاه مدت رفع شود .از دیگر سو ،ایران هراسی ،ایران ستيزی و نهادینه کردن
بحث آذربایجان بزرگ را به سهولت می توان در کتب تاریخی و درسی این کشور
مشاهده نمود که عالمانه بر دامنۀ آن افزوده می شود .به طور نمونه ،کتاب «آتایوردو»
یعنی سرزمين پدری ،کتاب درسی تاریخ برای مقطع تحصيلی پنجم ابتدایی
آذربایجان است که نقشۀ روی جلد کتاب نيز آذربایجان بزرگ را نشان میدهد که در
آینده باید تشكيل شود و شامل قفقاز و  1۴استان ایران می شود که با رنگ زرد
مشخص شده است .با اعتراض چندبارۀ سفارت ایران در باکو و تسليم یادداشت
اعتراضآميز ،نقشۀ روی جلد کتاب در سال 5۴۴5م .تنها بدین صورت تغيير یافت
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تغيير نام «جمهوری آذربایجان» به «آذربایجان شمالی» پيشنهاد کرد که ادعای ضمنی
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که قلمرو کنونی جمهوری آذربایجان با رنگ زرد پررنگ و مناطقی که در آینده به
جمهوری آذربایجان ملحق خواهد شد با زرد کمرنگ نشان داده شد (احمدی:193۴،
 .)16۴-165با مطالعۀ کتابهای درسی کشورهای عربی در خصوص ایرانيان
(عتریسی )31 :1961 ،و اصالحات صورت گرفته پس از آن در این کشورها ،میتوان
مدعی شد که در کتابهای درسی هيچ کشوری به اندازۀ جمهوری آذربایجان،
مطالب ضد ایرانی وجود ندارد .در این کتابها هرگاه نامی از ایران بردهاند با
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پسوندها و پيشوندهای ضدارزشی همچون خونآشام ،خونخوار ،متجاوز ،اشغالگر،
قاتل ،جالد ،ظالم و دشمن به استقبال آن رفتهاند (محمودلو و دیگران.)139 :5۴۴9 ،

لذا در این کشور ،از تشكيل آذربایجان نوین در آینده که بخشی از خاک ارمنستان،
گرجستان ،روسيه و ایران است ،بهصورت علنی و آشكار صحبت می شود.
در نتيجه استانهای ایران شامل اردبيل ،آذربایجان شرقی ،زنجان ،همدان ،آذربایجان
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غربی ،قزوین ،گيالن ،کردستان و تهران ـ با ذکر دقيق همۀ شهرهای این استانها ـ در
قلمرو آذربایجان بزرگ جای گرفته است .مقامات این کشور در توجيه ایجاد
آذربایجان بزرگ بر مبنای زبانی تكيه میکنند و معتقدند« :هرجا آذری هست آنجا
آذربایجان است»؛ اما در همان حال سياستهای قومی ارمنيان در پشتيبانی از اکثریت
مردم ارمنی قرهباغ مبنی بر اینکه هرجا ارمنی هست آنجا ارمنستان است ،نزد آنها
سياستی نژادپرستانه و فاشيستی تلقی میشود و خواستار محكوميت تصرف قرهباغ از
سوی کشورهای جهان میشوند (احمدی .)166 :193۴،همچنين اعالم « 91دسامبر»
بهعنوان «روز ملی آذربایجانیهای جهان» از سوی حيدر علیاف ،بهعنوان گام اول و
مهم در راستای تشكيل آذربایجان بزرگ با جمعيت بيش از  1۴ميليون نفر تلقی شده
است (محمودلو و دیگران .)9۴3 :5۴۴9 ،این در حالی است که تا پيش از انعقاد
عهدنامۀ گلستان در سال  ،1319اران و شيروان جزئی از خاک ایران بودند ،اما پس از
آن ،چهارده شهر قفقاز از ایران به روسيه ملحق گردیدند.
از سویی هيچ سندی وجود ندارد که نشان دهد تا قبل از سال 1313م ،که دولت
مساوات در باکو بر سر کار آمد ،شمال ارس ،آذربایجان ناميده میشد .واقعيت آن

است که این سرزمين با نام آران و شيروان از دیرباز جزء خاک ایران بوده است
(احمدی .)13 :193۴،با این حال ،جمهوری آذربایجان در مصادرۀ شخصيتها نيز به
نفع آذربایجان نوین وحدت رویه دارند؛ به نحوی که شاعری چون نظامی گنجوی
که حتی یک مصرع شعر ترکی ندارد شاعر ترک معرفی میشود (محمودلو و دیگران،
 .)36 :5۴۴9در تازه ترین مورد نيز «راميز مهدی اف»  -ریيس نهاد ریاست جمهوری
آذربایجان  -کتابی تحت عنوان «نادرشاه افشار ،مكتوبات دیپلماتيک» به رشته تحریر
در آورده که محوریت آن سعی در اثبات این نكته است که جمهوری آذربایجان
وارث دولت افشاری بوده و نادر ،پادشاه ایران نبود بلكه شاه جمهوری آذربایجان
است (ملكی .)193۰،همچنين از جوادخان گنجهای ـ مرزدار ایرانی قفقاز ـ که فردی
بهشدت ایرانپرست بود و بهخاطر ایران جان خود و خانوادهاش را در جنگ با
روسيه از دست داد بهعنوان شهيد راه آزادی آذربایجان نام برده میشود (محمودلو و
افرادی چون خواجه نصيرالدین طوسی ،خواجه رشيدالدین فضلاهلل همدانی و
حاجی چلبی نيز جزو مفاخر آذربایجان و ضد ایران معرفی میشوند ،و حتی
شخصيت هایی چون ستارخان و باقر خان و قهرمانان ورزشی آذری زبان فعلی ایران
را نيز به عنوان قهرمانان جمهوری آذربایجان تلقی می کنند .از طرفی ،جمهوری
آذربایجان اخيرا درحالی موضوع ثبت جهانی بازی «چوگان» را بهعنوان ميراث
جهانی بهنام خود دارد که شواهد موجود حاکی از آن است که این کشور از پيگيری
ثبت این بازی ،همچنان رؤیای موهوم آذربایجان بزرگ را در نظر دارد .حتی در اسناد
پيوست این درخواست ،از لفظ مجعول و واهی آذربایجان جنوبی نيز استفاده ،و
رواج این بازی در ایران را به رواج آن در شهرهای آذربایجان جنوبی خيالی نسبت
داده است .

از سال  5۴۴3آذربایجان روابط نزدیكی با اسرائيل در پيش گرفت و در زمستان
 ،5۴15آذربایجان ایران را متهم کرد که قصد داشته سفير اسرائيل را ترور کند .در
همان سال ،وزیر امنيت داخلی آذربایجان اعالم کرد که توطئه ترور سفير اسرائيل به
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دیگران.)19۰ :5۴۴9 ،
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همراه مدیران مراکز آموزشی یهودی را در باکو خنثی کردهاند (Associated

 Press,14, Mar, 2012).اعالم این خبر یک ماه پس از ترور مصطفی احمدی
روشن  -آخرین دانشمند هسته ای ایران که ترور شد و اسرائيل مظنون اصلی انجام
آن است  -صورت گرفت .اما نكته جال توجه این است که اکثر این بازداشت ها
پيش از اعالم توافق اسرائيل و آذربایجان برای ایجاد پایگاه نظامی در این کشور
صورت پذیرفت و در پی آن زمينۀ خصومت ایران و آذربایجان را پس از اعالم ایجاد
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پایگاه نيز تشدید کرد .آذربایجان نگرانی های دیگری هم داشته است .ایران
آذربایجان را به خاطر نقض اخالق عمومی و اسالمی نظير ممنوعيت حجاب در
مدارس در سال  5۴1۴و رژه ساالنۀ همجنس گرایان در طول مسابقات یوروویژن در
ماه می سال  5۴15مورد انتقاد قرار می دهد ).(De Spiegel, May 23,2012

موضوعی که باعث شد روحانيون شاخص ایران در قم ،تبریز ،اردبيل و آذربایجان

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

نسبت به ميزبانی این مسابقه از مقامات جمهوری آذربایجان انتقاد شدیدی کنند.
آذربایجان نيز مدعی است که تهران از گروه های بنيادگرای اسالمی و ستيزه جویان
درون آذربایجان پشتيبانی کرده است و موجب ناآرامی داخلی شده و به تظاهرات
عمومی عليه آذربایجان در ترکيه و ایران کمک کرده است ).(Valiyev, 2012: 4باکو
همچنين نسبت به دستگيری دو آذربایجانی در ایران در سال  5۴15اظهار نارضایتی
کرد و مدعی شد که هدف آن دو نفر فقط مسافرت به دور ایران بوده که به خاطر
اهداف کامال تالفیجویانه بازداشت شده اند).(Associated Press, July 3, 2012

در پاسخ اما تهران ،باکو را متهم به تالش برای «ترویج تبعيض نژادی» و یا
«جاسوسی» با ارسال عوامل اطالعاتی به استان آذربایجان شرقی نمود .پرس تی وی،
شبكه خبری انگليسی زبان ایران ،در  1جوالی  5۴15گزارش داد که دو شهروند
جمهوری آذربایجان در استان آذربایجان شرقی ایران بازداشت شده اند .اینگونه
وقایع همواره به عنوان نقطه ابهام و تاریک ميان دو کشور حل نشده باقی مانده است.
در مقابل ،تهران آذربایجان را به پناه دادن به تروریست های اسرائيلی متهم می کند
) (Nichol, June 29, 2012:15در پی کشته شدن چند تن از دانشمندان هسته ای

ایران ،تهران اعالم کرد که آذربایجان به یكی از شبكه های موساد که در این قتل های
هدفمند دست داشته اند پناه داده و به آن کمک کرده است .بمب گذاری خودرویی
که در فوریه سال  5۴15باعث کشته شدن یكی از دانشمندان ایرانی شد پيش از
ادعای تالش های ایران برای بمب گذاری در اهداف اسرائيل بود و به تقویت این
احساس کمک کرد که آذربایجان بخشی از مبارزه مخفيانه بين ایران و اسرائيل است
(Reuters, February 12, 2012).به طور خالصه ،جنبه های قومی ،مذهبی و
فرامنطقه ای مناسبات ایران و آذربایجان مهم ترین جنبه های برهم زننده این روابط
هستند .

 .3-2اثرگذاری روابط باکو -تل آویو بر تهران
با کشف نفت در سال  136۰ميالدی در باکو و رونق آن در سال  ،1365عالقه و
حضور یهودیان به منطقه آذربایجان از بخش های اروپایی اتحاد جماهير شوروی
صهيونيستی در امپراتوری روسيه تبدیل شده بود .در سال  ،1339شرکت های نفتی
متعلق به خانواده «روچيلد» که یهدی بودند در باکو فعاليت خود را شروع کردند
) .(Altstadt,1992: 22شعبه اول صهيون هووی (دوستداران صهيون) نيز در باکو
در سال  1331تأسيس ،و در سال  ،131۴اولين کنيسه در این شهر شروع به فعاليت
نمود ) .(Khalifazadeh,2013بنابراین ،یهودیان در آذربایجان کسب و کار موفقی
داشتند .از سال  1333اولين گروه از یهودیان ساکن در شوروى که خواستار مهاجرت
به اسرائيل بودند ،در قالب گروههاى منظم توسط آژانس یهود (سخونت) به اسرائيل
منتقل شدند .این یهودیان جزء اولين یهودیان ساکن در کل شوروى سابق بودند که
توانستند مجوز فعاليت دینى و تأسيس مدرسه مخصوص یهودیان را در سال 1336
در شوروى به دست آورند .در اسفند سال  )1333( 1963انجمن دوستى اسرائيل و
آذربایجان تشكيل شد که این امر با روى کار آمدن ميخائيل گورباچف در مارس
 1331در مقام آخرین رهبر شوروى سابق همراه بود (سليمانی .)9 :193۴،در
آذربایجان ،جامعه یهودیان به سه دسته تقسيم مىشوند :الف) یهودیان کوهستان
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بيشتر شد .از همين-رو ،در طول قرن نوزدهم ،باکو به مرکزی برای جنبش
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(سفارادین) ب) یهودیان اشكنازى و ج) یهودیان گرجستانى؛ که قدیمىترین گروه
یهودیان کوهستان هستند« .خاخام مایر بروک»  ،رئيس جامعۀ یهودیان آذربایجان
است ،و به اعتقاد وی ،آذربایجان تنها کشوری است که بعد از خود اسرائيل در آن
اثری از فعاليتهاى ضد یهودى مشاهده نمی شود .از همين رو دو کشور تهدیدات
مشترکی دارند و به همين جهت معتقدند در همۀ ابعاد و از جمله نظامی و امنيتی
همكاری نزدیكی داشته باشند ) .(Abilov, 2009: 157-159واقعيتی که دال بر
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اهميت آذربایجان نزد اسرائيل است.

با فروپاشی شوروی و استقالل جمهوری آذربایجان با اکثریت مردم مسلمان و شيعه،
یكی از اهداف اسرائيل در منطقه ممانعت از گسترش نفوذ ایران در این جمهوری
بود .بحران ناگورنو قره باغ نيز در دهۀ  3۴ميالدی ،نطقۀ عطف روابط امنيتی و نظامی
آذربایجان و اسرائيل و باعث ارتقاء آن شد .اسرائيل در فوریه  1339در باکو سفارت

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

خود را افتتاح کرد و در اوت  1331یک هيات اطالعاتی اسرائيل وارد باکو شد .این
دیدار به عنوان ماموریتی محرمانه برای آموزش مأموران امنيتی جمهوری آذربایجان
توصيف شد ) .(Cagaptay and Murinson,30 March 2005ا ما فارغ این پيشينۀ
تاریخی ،عموما گفته می شود زمانيكه روزنامه «ینی» آذربایجان وابسته به حاکميت
در باکو در تاریخ دوم اردیبهشت  1939در خبری با عنوان «مراسم یادبود شش
ميليون یهودی کشته شده در جنگ جهانی دوم» اعالم کرد که مراسمی توسط مرکز
فرهنگی سفارت اسرائيل با حضور مقامات رسمی و رؤسای جوامع یهودی
آذربایجان و خارج از آن با سخنرانی سفير اسرائيل برگزار می-گردد و در این مراسم
«هدایت اوروج اف» مشاور مسائل ملی رئيسجمهور آذربایجان سخنرانی خواهد
داشت ،تيرگی روابط ایران و آذربایجان آشكار شد (سليمانی .)9 :193۴،چرا که ایران
حضور اسرائيل در خاک همسایۀ شمالی خود را در جهت اقدامات جاسوسی و
تروریستی ارزیابی می کند و برای آن نيز شواهدی دارد .به طور مثال ،اسرائيل به
موازات فعاليتهای عمرانی و کشاورزی در طرحی با نام «موشاو» در آذربایجان ،و
تحت پوشش این فعاليت ها اقدام به فعاليتهای اطالعاتی در مناطق جنوبی

آذربایجان نزدیک به مرز ایران میکند .گفته می شود این رژیم با ایجاد مزارع
کشاورزی و مكانيزه در کنار مرز ایران مانند شهرهای لنكران ،ماسالی و در مناطق
شرور و بابک در جمهوری نخجوان ،اقدام به نصب دستگاههای شنود کرده است که
امكان شنود خطوط تلفن همراه ایران و ارتباطات بیسيمی یگانهای نظامی را برای
این کشور ميسر میکند؛ اما باکو این ادعاها را رد می کند .در این ميان تسلط اسرائيل
بر یكی از مهمترین و حساسترین سيستمهای ارتباطی آذربایجان یعنی اپراتوار دوم
تلفن همراه این کشور که توسط شرکت اسرائيلی «باکسل» اداره میشود ،زمينه
فعاليت این رژیم را آسانتر کرده است (سليمانی.)1 :193۴،

اما جدیدترین عامل محرک در رابطه متشنج ایران و آذربایجان در اوج گمانه زنی ها
در خصوص احتمال حملۀ نظامی آمریكا و اسرائيل عليه تاسيسات هسته ای بود که
باعث چاپ مقاله معروفی به قلم «مارک پری» در مجله فارین پاليسی شد .بر این
حمله به ایران استفاده کند ) .(Perry, March 28, 2012برخی از تحليلگران غربی
نيز بر این گمانه زنی اصرار داشتند که اسرائيل از این پایگاه ها برای فرود هواپيماها
پس از حمالت ،انجام مأموریت های سوخت گيری مجدد در حين پرواز یا شروع
مأموریت های شناسایی برای تحليل های پيش و پس از حمله عليه ایران استفاده
خواهد کرد) .(Grove, September 30, 2012اما باکو می گوید تمام این گزارشات
بر مبنای حدس و گمان است و آذربایجان این موضوع را که قصد دارد به نوعی از
حمله اسرائيل پشتيبانی کند آشكارا رد کرده است ).(Gurbanova, April 2, 2012

این ادعاها به طور عمومی و خصوصی نيز تكذیب شده است که نشان می-دهد
آذربایجان می خواهد خود را تا جایی که ممكن است از عمليات نظامی احتمالی در
منطقه دور نگه دارد .چرا به طور قطع ،پشتيبانی آشكار آذربایجان از اقدام اسرائيل،
خطر حملۀ عوامل ایران و پيامدی مستقيم-تر را در پی دارد و در صورت جنگ
مستقيم اسرائيل و ایران ،بعيد به نظر نمی رسد که آذربایجان به طور آشكار به
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اساس بود که به گفتۀ وی «احتمال دارد اسرائيل از پایگاه های نظامی آذربایجان برای
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اسرائيل کمک کند؛ چرا که اساسا ظرفيت این اقدام را در اختيار ندارد و در مقابل
اقدامات تالفی جویی ایران بسيار آسيب پذیر است).(Weiss, 28 April 2012

با وجود این ،ارتباطات اسرائيل با آذربایجان در سال  5۴15در سایر حوزه ها تقویت
شده است و گزارش های موجود نشان می دهد که اسرائيل  126ميليارد دالر اسلحه
به آذربایجان فروخته است .این قرارداد شامل انتقال برنامه ریزی شده پهپادها از نوع
«هرون» ،سيستم دفاع ضد موشكی و موشک های ضد هوایی و ضد کشتی است
312
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) .(Haaretz, February 26 and Eurasianet April 12 2012همچنين ،اسناد
منتشر شدۀ «ویكیليكس» نشان میدهد که اسرائيل حداقل شش سال است که از
خاک آذربایجان عليه ایران تجسس میکرده است .بر این اساس ،در نامهای که
سفارت امریكا در باکو ،در ماه ژانویه  5۴۴3به واشنگتن فرستاده ،آمده است که «بر
اساس گفتگوهای دیپلماتهای سفارت آمریكا در باکو با دیپلماتهای اسرائيلی،

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

اسرائيلیها در چارچوب توافقنامهای از خاک آذربایجان عليه ایران جاسوسی
میکنند .ویكیليكس همچنين تاکيد میکند ،هدف اصلی اسرائيل از گسترش این
روابط با آذربایجان حفظ همپيمانی این کشور عليه ایران با هدف دستيابی به
اطالعات امنيتی و سری و همچنين در اختيار گرفتن بازار تسليحاتی این کشور است.
در این نامه همچنين افشا شده است که دولت آذربایجان در خالل جنگ  3روزۀ
اسرائيل عليه غزه ،انجام هرگونه تظاهراتی را در برابر سفارت اسرائيل در باکو ممنوع
اعالم کرده بود؛ در حالی که اجازه داده در برابر سفارت ایران در باکو تظاهرات
برگزار شود .از طرفی ،تأکيد میشود که همكاریهای دو کشور عليه ایران از زمان
ترور عماد مغنيه (از رهبران حزب اهلل) گسترش یافته است».
اکو نسبت به سند منتشر شده در ویكی ليكس مبنی بر استفادۀ رژیم اسرائيل از خاک
جمهوری آذربایجان برای جاسوسی عليه ایران ،واکنشی نشان نداد که از دید
تحليلگران این سكوت ،خود حمل بر صحت این ادعا گردید .بنابراین در یک نگاه
کلی ،طی سالهای اخير ،آذربایجان که نگران ترویج و رشد اسالم سياسی و تأثيرات
مستقيم و غيرمستقيم ایران در این فرایند است ،با اسرائيلی که نگران توسعه نظامی و

هسته ای ایران است ،اتحادی نانوشته تشكيل داده اند ،به اهداف مشترکی می رسند،
و براساس محل تالقی این اهداف ،تالش داشتهاند همكاری هایی را برای مهار ایران
انجام د؛ به ویژه آنكه می دانند آمریكا نيز پشتيبان آنها خواهد بود.

 .9-9اختالف در تقسيم دریای خزر
یكی دیگر از مشكالت جدی ایران و آذربایجان ،در مورد تقسيم و منابع موجود در
آن است .ایران تاکيد دارد که رژیم حقوقی دریای خزر باید از طریق اتفاقنظر همه
کشورهای ساحلی به دست آید و تا قبل از حصول توافق بر سر چنين رژیم حقوقی،
قراردادهای  1351و  ،13۰۴به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام یكجانبه در
راستای استفاده از منابع ،به خصوص منابع زیر بستر دریا ،غيرقابل قبول است.
همچنين ایران توافقات جداگانه را نپذیرفته و به توافقات دوجانبه کشورهای
قزاقستان و روسيه ،روسيه و آذربایجان ،اعتراض کرده است .نحوۀ تقسيم بستر دریا
کدام بخش قرار خواهد گرفت .تمام کشورهای ساحلی دریای خزر دچار اختالفات
مالكيتی بر سر ميدان های نفت و گاز آن بوده اند .جدی ترین اختالفات بين
آذربایجان و ترکمنستان و ميان آذربایجان و ایران است .اختالف روسيه و قزاقستان
از سال  5۴۴5به صورت دیپلماتيک مدیریت شده است؛ زمانی که آنها پروتكلی را
برای توسعه مشترک سه ميدان واقع در خط ميانی بين دو کشور امضا کردند.
آذربایجان که هم اکنون تحت تاثير شدید اسرائيل و آمریكا قرار دارد ،خط ساحلی
بين ایران و شوروی سابق را خطی میداند که از آخرین نقطه مرزی ایراندر آستارا به
منطقه گمش تپه (حسينقلی) در قسمت شرق دریای خزر کشيده می شود که مجموع
آبهای داخلی این خط به  11/5درصد می رسد .موضوعی که از نظر ایران رد شده و
آن را بی پایه می داند .
برخی کشورهای ساحلی همچون آذربایجان برای تأمين منافع و امنيت ملی و
همچنين افزایش سطح بازیگری خود سعی دارند تا آمریكا را بهعنوان بازیگر ششم و
نيروی سوم در منطقه نگه دارند .امری که به نفع ج .ا .ایران نيست .در ژوئن سال
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در ميان کشورهای ساحلی مشخص خواهد کرد که کدام ميدان های هيدروکربنی در
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 ،5۴15اعالم شد که ایران یک ميدان نفتی را در خزر کشف کرده است که می تواند
حاوی مقداری معادل با  6درصد از ذخایر نفتی ایران باشد .در محافل آذری و غربی
نيز بالفاصله بر این تصور دامن زده شد که این ميدان ممكن است در آب های
آذربایجان قرار گرفته باشد (که استخراج نفت آن را به یكی از نقاط حساس احتمالی
در مناسبات ایران و آذربایجان تبدیل کرده است) .به جز این مشكل ،ممكن است
استخراج نفت این ميدان (که  521کيلومتر پایين تر از سطح دریا است) نيز برای ایران
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مشكل باشد؛ زیرا توانایی های تهران برای استخراج نفت در چنين عمقی با توجه به
تحریم های بين المللی نامشخص است ) .(Graeber,2012در واقع ایران از حداقل
سهم  5۴درصدی خود دفاع کرده و این نوع تقسيم بندی بر خالف روشی است که
جمهوری آذربایجان به آن اعتقاد دارند .دو کشور بر سر مالكيت حوزۀ نفتی «البرز»
که جمهوری آذربایجان نيز آن را «الو» می نامد ،با هم اختالف اساسی دارند

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

(صيدی .)63 :1933،ایران هميشه به دنبال کسب درآمدهای ناشی از منابع دریای
خزر یا کاهش صادرات آنها بوده ،اما موفقيت چندانی به دست نياورده است .تهران
اعالم کرده است که هرگونه توافق دوجانبه در ارتباط با دریای خزر غيرقانونی است.
این دیدگاه گاهی با حمایت روسيه و ترکمنستان مواجه شده است؛ اما همين دو
کشور نيز از آن موقع قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه ای را با سایر کشورهای
ساحلی منعقد کرده اند .لذا آذربایجان فعاالنه خواستار تقسيم بندی بر اساس طول
ساحلی بوده است؛ زیرا این کشور پيش از این استخراج و بهره برداری از مناطق
مورد ادعا را آغاز کرده است ) .(Formentini and Milani, 2012اختالف در تقسيم
دریای خزر را می توان در شكل زیر ارائه داد:

ایران در ابتدا همانند مواضع اوليه روسيه تر جيح می داد که بخشی از دریا بعنوان
منطقه انحصاری ملی و ما بقی آن اعم از بستر و روی بستر بعنوان منطقه مشاع مورد
استفاده کشورهای همجوار قرار گيرد ،ولی پس از تغيير مواضع روسيه ،ایران
خواستار تقسيم برابر دریا بين  1کشور ساحلی با احتساب  5۴درصد برای هر کشور
گردید که این موضع با مخالفت روسيه ،آذربایجان و قزاقستان مواجه گردید.
ایران پس از غيرعملی دیدن دیدگاه مزبور تغييراتی در مواضع خود ایجاد کرد؛ به این
معنی که در طرح جدید خود خواستار تقسيم کامل دریا اعم از بستر و روی بستر
گردید .به نظر ایران اگر در تقسيم دریا غير از اندازه ساحل معيارهای دیگری نيز
مانند قاعده انصاف مد نظر قرار گيرد با توجه به شكل ساحل ایران و کاربست
فرمول ریاضی ،سهم ایران  5۴درصد خواهد شد (اميدی .)13۰ -131 :193۰،اما این
نظر ایران نيز از سوی کشورهای ساحلی مردود اعالم شد؛ زیرا آنها معتقدند این
ساحل این کشور وجود ندارد.
به طور کلی ایران تاکيد دارد که رژیم حقوقی دریای خزر باید از طریق اتفاقنظر
همه کشورهای ساحلی به دست آید و تا قبل از حصول توافق بر سر چنين رژیم
حقوقی ،قراردادهای  1351و  ،13۰۴به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام
یكجانبه در راستای استفاده از منابع ،به خصوص منابع زیر بستر دریا ،غيرقابل قبول
میباشد .برخی از تحليلگران درباره نتایج ژئوپلتيكی این مسأله برای منطقه بر این
باورند که اساسا «مالحظات ژئوپلتيكی این مسأله برای ایران و روسيه مهم تر از بهره
برداری از منافع اقتصادی آن است .منابع هيدروکربن این دریا برای آنها نسبتا کم
اهميت تر است؛ زیرا روسيه و ایران ذخایر بزرگی خارج از این دریا دارند .لذا نگاه
هر دو کشور به دریای خزر نگاهی ژئواستراتژیک است .خصوصا این دریا برای
ایران بيشتر به عنوان یک مسأله امنيت ملی مطرح است و نهایتا فرصتی برای بهره
برداری از موقعيت ژئوپلتيكی خود برای تبدیل ایران به رابط دریای خزر به خليج
فارس خواهد بود .بنابراین به تأخير انداختن هرگونه توافق در مورد چارچوب
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فرمول کامال غير عادالنه است ،به طوری که هيچ تناسبی بين سهم ایران و اندازه
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قانونی دریای خزر اگرچه به نفع تهران نيست؛ اما از طرفی نيز به ایران امكان می
دهد تا از نفوذ خود در منطقه استفاده کند ). (Karbuz,18 May 2010

 .3-4نظامی گری در حوزۀ خزر
طی سال های گذشته ،به رقابت و منازعه بين ایران و آذربایجان ،جنبه نظامی نيز
اضافه شده است؛ به طوری که هر پنج کشور حاشيه دریای خزر به فكر بازسازی
نيروی دریای خود افتاده اند.
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هرچند رقابت نيروهای دریایی در این دریا در دوران شوروی نسبتا اندک بود (که تا
حد زیادی به دليل قدرت بسيار زیاد ناوگروه شوروی در دریای خزر بود) ،اما
کشورهای حاشيه دریای خزر از ابزارهایی مثل قایق های موشک انداز ،ناوچه ها،
مين گذاری ،نيروهای ویژه و حتی زیردریایی ها برای نشان دادن عالقه خود به منابع
زیر دریا استفاده کرده اند .ایران در سپتامبر سال  5۴11عمليات مين گذاری را انجام

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

داد تا هم قصد نظامی خود در منطقه را نشان بدهد و هم به مانورهای پياپی
آذربایجان و آمریكا در منطقه عكس-العمل و پاسخ مناسب ارائه دهد (Joshua

 Kucera, September 20, 2012).بر اساس برخی از گزارش ها ،ایران نزدیک به
 1۴۴قایق موشک انداز در اختيار دارد که ادعا می شود از این تعداد دو قایق مجهز به
موشک های ضد کشتی  C-802هستند .ایران همچنين اعالم کرده است که قصد دارد
یک «ناوشكن» (احتماال یک رزمناو تغييریافته) را در دریای خزر مستقر کند و
استقرار زیردریایی های کوچک خود را در این دریا آغاز کرده است (Jane’s

 Defence Weekly, August 8, 2012).طبق گزارش ها ایران در حال ساخت
ناوچه ای است که بعد از ناوچه های روسی ،بزرگ ترین کشتی جنگی در دریای
خزر است ) .(Binnie, August 8 2012در این ميان ،آذربایجان در ایجاد نيروی
دریایی کند عمل کرده است ،اما موشک های ضد کشتی اسرائيلی را در نزدیكی
زیرساخت های حساس خود قرار داده است و برای تجهيزات ارتباطی و رادار
دریایی خود از آمریكا کمک گرفته است.

از طرفی نيز ،نيروی دریایی آذربایجان دارای هشت کشتی جنگی است (یک ناوچه،
یک کشتی گشتی فراساحلی ،سه شناور گشتی مجهز به موشک های ضدکشتی و سه
قایق گشتی) که همۀ آنها به جز یک قایق گشتی مربوط به دوران شوروی می باشند.
باکو با کمک آمریكا یک شبكه رادار ساحلی را برپا کرده و موشک های ضد کشتی
Gabriel-5را از اسرائيل خریداری کرده است .هرچند برد نوع Gabriel-5

نامشخص است ،اما برد اسمی موشک های  Gabriel-4تقریبا  5۴۴کيلومتر ارزیابی
می شود که برد زیادی را برای حمله فرضی باکو به پایگاه ایران در بندرانزلی و جایی
در نزدیكی ایران فراهم می کند (Binnie, August 8 2012).اما تنش بر سر دریای
خزر موضوع جدیدی در رابطه ایران و آذربایجان نيست؛ این تنش ها حداقل به سال
 1333باز می گردد .نظامی شدن این اختالف (با توجه به ساخت ناوچه های جدید
از سوی ایران در شمال به جای ساخت آن در نزدیكی تنگه هرمز و هدف این کشور
سوی آذربایجان) تنها به دليل رقابت باکو تهران نيست؛ بلكه دليل آن را باید
اختالفات گسترده تر بر سر دریای خزر دانست که از زمان آغاز تصرف های روسيه
تزاری شدیدتر شده است ) .(Diba,2011این اختالفات در اثر افزایش قيمت انرژی،
پيشرفت تكنولوژی حفاری ،و وابستگی آذربایجان به این ذخایر فراساحلی و افزایش
فشارهای مالی تشدید شده است.(Kucera, June 22, 2012) .اما اعتقاد ایران مبنی
بر حمایت گسترده آذربایجان از فعاليتهای ضد ایرانی (خصوصا جاسوسی آمریكا و
خرابكاری اسرائيل) منجر به افزایش نظامی گری و لحن تندتر دو طرف می شود.
دریای خزر همچنان خطرناک ترین نقطه درگيری بين ایران و آذربایجان است؛
هرچند هيچ یک از این دو کشور نشان نداده است که قصد تبدیل این رقابت به
جنگی تمام عيار را دارند) .(Binisri, September 24 2012این مسأله همچنان
بزرگ ترین مانع بر سر مناسبات آذربایجان و ایران است؛ زیرا همچنان یک بازی با
حاصل جمع صفر ميان طرفين در جریان است؛ و تا زمان ایجاد راه حلی که دو
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برای انتقال زیردریایی ها به دریای خزر و خرید موشک های ضد کشتی اسرائيلی از
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طرف را به چيزی کمتر از کنترل کامل بر بستر مورد اختالف راضی کند ،حوضه
دریای خزر به عنوان یكی از نقاط حساس تنش باقی خواهد ماند.
در نتيجه ،تداوم نظامی شدن دریای خزر خطری جدی برای اقتصاد آذربایجان در
پی دارد .صنعت نفت و گاز طبيعی آذربایجان عمدتا در منطقه ساحلی واقع شده
است و فقط چند ميدان ساحلی فعال دارد .در مقابل ذخایر اکتشافی ایران عمدتا در
جنوب و غرب واقع شده است ،هرچند برخی کارشناسان معتقدند که عموما سهم
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ایران از ذخایر کشف نشدۀ دریای خزر نيز اندک است.
بنابراین اگرچه ایران چند هدف ارزشمند در دریای خزر دارد که می تواند به آنها
حمله کند و اهداف معدودی برای دفاع کردن در این دریا دارد ،اما ارتش آذربایجان
نيز در محافظت از زیرساخت خود در برابر طيف گسترده ای از تهدیدهای متقارن و
نامتقارن کار دشوارتری را پيش رو دارد .چرا که ایران به لحاظ جمعيت ،اقتصاد و
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عمق استراتژیک برتری قابل مالحظه ای نسبت به آذربایجانی دارد که تنها به اندازۀ 1
درصد از خاک ایران وسعت دارد.

 .3-5موضوعیت متغیر آمریکا
خأل قدرتی که با سقوط شوروی به-وجود آمد ،محيط مساعدی را برای ترویج آموزه
های سياسی و اقتصادی غرب در درون یک قلمرو کشف نشده فراهم نمود .پای
ایاالت متحده نيز به دليل ایجاد فرصت به وجود آمده و به منظور پيشبرد سياست
کاهش نفوذ روسيه و ایران و ارتقای حاکميت دولت های تازه استقالل یافته و
تكثرگرایی ژئوپلتيكی در فضای پساشوروی ،تضمين دسترسی به منابع دریای خزر،
و به دست آوردن متحدان منطقه ای و امكانات نظامی بالقوه همچون حق پرواز بر
فراز منطقه و برخورداری از پایگاه ها و تأسيسات در این قلمرو و نيز گسترش عمق
استراتژیک خود به قسمت های درونی آسيا ،به این منطقه کشيده شده
است ) .(Dekmejian and simonian, 2001: 28عموما تالش آمریكا برای
تضعيف ،تخریب و حتی حذف نقش ایران ،ارایه تصویری مداخلهجویانه و
تهدیدکننده از تهران به ویژه در جریان پرونده هستهای ،دامن زدن به اختالفات ایران

با کشورهای همسایه ،حمایت گسترده سياسی و مالی از طرحهایی که نقش ایران را
نادیده می گيرد ،به صورت خودکار بر روند همگرایی و ایفای نقش ایران با
آذربایجان تأثير منفی داشته است .

در این ارتباط ،آمریكا با آذربایجان در قالب پيمان های منطقه ای و غيرمستقيم عمل
می کند .به طور نمونه این دو کشور در پيمان «ترابوزان» همكاری استراتژیک دارند.
این یک پيمان مهم امنيتی – نظامی سه جانبه است که در سال  5۴۴1در ترابوزان
ترکيه در کناره دریای سياه به امضای حيدرعلی اف ،ادوارد شواردنادزه و احد نجدت
سزر ،رؤسای جمهور آذربایجان ،گرجستان و ترکيه رسيد.
این پيمان پس از رویداد های  11سپتامبر ،با پشتيبانی واشنگتن برای پوشش دادن
منطقه قفقاز جنوبی از دید امنيتی شكل گرفت .پيمان دیگر ،پيمان «گوام» است که از
ترکيب کشورهای گرجستان ،اکراین ،آذربایجان و مولداوی برای جلوگيری از
آن مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته اعالم شده ،اما این پيمان نيز
مانند ترابوزان در راستای پس زدن ایران و روسيه از قفقاز جنوبی تا شرق اروپا
ارزیابی می شود (شفيعی و رضائی .)15-19 :193۴،در نگاهی کالن ،تالش های
آمریكا در دستيابی به این اهداف متفاوت ،نقش مهمی در ایجاد تمایل آذربایجان به
همكاری با آمریكا برای محدود کردن ایران در منطقه داشته است .بر این اساس و به
اعتقاد «جرج فریدمن» ،آذربایجان همۀ ویژگیهای یک متحد کامل را برای آمریكا
دارد .موقعيت استراتژیک مهمی دارد و میتواند با تأثير منطقهایاش قدرت
کشورهای دیگر را محدود کند ).(Friedman,2013
از طرفی ،هر دو کشور آمریكا و آذربایجان ،ظرف چند دهآ اخير در خصومت با
ایران انگيزه های مشترکی داشته اند که مبنای بخشی از همكاری آنها بوده و به
تقویت موقعيت واشنگتن در قفقاز جنوبی کمک کرده است .در این خصوص،
آمریكا بيشتر نگران مسيرهای خط لوله و تضمين ثبات منطقه ای است و در کنار آن
انكار جایگاه ایران و کوتاهی دست آن است .از آنجایی که آذربایجان نمی خواهد
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گسترش نفوذ روسيه و نيز ایران در منطقه پا گرفته است ،و اگرچه هدف از برپایی
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ریسک مخالفت مستقيم با همسایه بزرگ تر خود را بپذیرد ،بخش عمده پشتيبانی آن
از موقعيت آمریكا مخفيانه و غيرمستقيم بوده است .هرچند در بسياری از موارد نيز
مخالفت ها آشكار بوده است .به طور نمونه ،در سالهای  1331شرکت-های
آمریكایی که  ۰۴درصد سهام «پروژه قرن» را در اختيار داشتند ،با حضور ایران در
کنسرسيوم نفت آذربایجان مخالفت نكردند ،اما دولت آمریكا با فشارهای خود آنها را
مجبور کرد حضور ایران را نپذیرند .به همين جهت ناطق علی اف (رئيس وقت
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شرکت دولتی نفت آذربایجان) در فروردین  ،196۰مشارکت ایران در کنسرسيوم باکو
را به دليل مخالفت شرکت های آمریكایی منتفی اعالم کرد (کوالیی.)36 :1933،

از جهت اقتصادی ،اعمال شيوههای پاداش ،تنبيه و مجازات های غيرخشونت آميز
یكی دیگر از اهرمهای نفوذ سياست خارجی آمریكا ،برای کنترل و مدیریت روابط
برخی کشورها از جمله روابط جمهوری آذربایجان با ایران است .این کشور با اعمال

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

مجازات های اقتصادی و همكاری نكردن با کشورهای غيرهمراه و ندادن کمک های
اقتصادی و ایجاد مانع در سرمایه گذاری کشورهای همراه ،جمهوری های منطقه را
به همكاری نكردن با ایران تشویق می کند .در مجموع به دليل تضاد هویتی که ميان
ایران و ایاالت متحده آمریكا وجود دارد ،گسترش و تداوم رابطه آمریكا با جمهوری
آذربایجان ،کاهش رابطه ایران و جمهوری آذربایجان را در پی دارد .یعنی ميزان
استحكام «اتحاد استراتژیک ميان آمریكا و آذربایجان» و «انشقاق و اختالف ميان
آذربایجان و ایران» ،دارای ارتباط معناداری است.

در سطحی کالن ،باید گفت که اساسا آمریكا در مورد مناسبات آذربایجان با ایران
خيلی نگران نيست .چرا که هر دو کشور نفت صادر می کنند و کاال وارد می کنند.
لذا ظرفيت محدودی برای تجارت دارند .هرچند آمریكا میتوانست با مبادله اندک
نفت و گاز طبيعی بين دو کشور مخالفت کند ،اما چنين معامالتی که برای آذربایجان
مهم تلقی می شود ،منفعت اقتصادی اندکی را نصيب ایران می کند و تأثيری مثبت
آنچنانی بر اقتصاد ایران ندارد .در حقيقت آذربایجان بيش از آن که با ایران همكاری
داشته باشد ،با آن به رقابت می پردازد.

در این زمينه موضوع انتقال لوله های انرژی فسيلی با امنيت منطقه ای دریای خزر و
از جمله منافع ترکيه در ارتباط است .تجربه های حاصل از اولين مسير خط لولۀ
نفت منطقه و تضادها و درگيری های نظامی ،حساسيت این موضوع را نشان می
دهد .به عنوان نمونه ،می توان از محدودیت هایی نام برد که ترکيه به منظور تضعيف
موقعيت خط لولۀ باکو  -نوروسيسک و تقویت کنسرسيوم برای عبور نفتكش ها از
تنگه بسفور وضع کرد .نظر به این مهم ،مداخلۀ قدرت های خارج از منطقه همچون
ایاالت متحده برای تحميل مسيرهایی که موقعيت ژئوپلتيكی ایران را دور می زند،
همواره موجبات نگرانی و اعتراض ایران را به همراه داشته است .لغو سهم ایران در
کنسرسيوم نفت خزر در سال  ،1331تغيير مسير خط لوله از جنوب و شمال به سوی
غرب و راه اندازی خط لوله نفت «باکو – تفليس-جيحان» و خط لوله گازی «باکو-
تفليس -ارزروم» با حمایت آمریكا از این جمله اند .به این موارد ،می توان پروژه
سال  5۴16اشاره نمود که با همكاری اتحادیه اروپا ،ترکمنستان و گرجستان در سال
 ،5۴11قادر است به راحتی ایران را دور بزند ) .(Misera, 2013: 11در همين سال،
قرارداد فروش گاز ميدان «شاه دنيز  ،»5-و ترانزیت گاز این ميدان از مسير ترکيه از
سال  5۴16تا سال  5۴5۰به امضای اردوغان و الهام علی اف رسيد .قراردادهایی که
ضمن تحكيم بيشتر پيوندهای آذربایجان با کشورها ترکيه ،ترکمنستان ،قزاقستان،
گرجستان و اتحادیه اروپا ،منافع اقتصادی و راهبردی ایران را تحت تأثير قرار می
دهد .بی شک این رویداد که همزمان ایران را از منافع سرشار اقتصادی و سياسی
خطوط لوله محروم کرده است ،بدون حمایت ایاالت متحده ميسر نبود.

از طرفی ،با اعمال نفوذ آمریكا ،ساخت خط لوله تاناپ-نابوکو به-معنای آن است که
ایران فرصت ورود به ساختاری چندمليتی برای قراردادهای خط لوله را از دست
می-دهد؛ و با توجه به هزینه های باالی سرمایه گذاری و محدودیت منابع
زیرسطحی شناخته شدۀ جدید که باید وارد این خط لوله ها شود ،این محروميت،
سياست گاز طبيعی ایران را برای دهه آینده دچار اشكال خواهد کرد .در این ميان،
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خط لولۀ گاز طبيعی ترانس آناتولی (تاناپ) ميان ترکيه و آذربایجان و تكميل آن تا
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آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی ،همچنان مستعد درگيری های قدیمی است و
آزادی عمل سياسی محدود و معضالت امنيتی موجود مانع از تبدیل شدن آن به
قدرتی مهم و فعال در مقابل ایران می شود .درگيری محدود نظامی سربازان این
کشور با نظاميان منطقه قره باغ در روزهای نخستين ماه اوت  ،5۴1۰شاهد مثالی بر
این مدعاست.

ایران تاکنون نقش آفرینی آمریكا در آذربایجان را نادیده گرفته است و ضعف نسبی
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این منطقه را به ازای کاهش تهدید از طرف شمال پذیرفته است .ایران توانسته است
منافعی را در تنظيم و مدیریت رفتار آذربایجان در منطقه به دست آورد ،اما این منافع
در قفقاز عمدتا محدود به ارمنستان می شود .با تبليغات و سرمایه گذاری های
آمریكا در آذربایجان ،در حال حاضر ایران فاقد روابط شخصی ،مناسبات نظامی و
جذابيت های اجتماعی برای افزایش جاذبه خود در آذربایجان است.

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

واشنگتن نيز در رقابت با ایران آزادی عمل چندانی ندارد؛ اهداف بسيار معدود و
مشكالت فراوانی وجود دارد که همان ميزان پيچيدگی را ایجاد می کنند که آمریكا
در خاور ميانه و خليج فارس با آن مواجه است .ایران همچنان جزء اهداف فرعی
آمریكا در منطقه است و قدرتی که آمریكا از طریق دنبال کردن این اقدامات (روابط
فردی؛ تجارت ،کمک و ارسال پول؛ مناسبات نظامی و سایر روابط امنيتی) به دست
آورده است ،تا حدودی ،محدودیت هایی برای نفوذ اقتصادی و سياسی ایران در
آذربایجان و ارتقاء روابط امنيتی دو کشور فراهم آورده است.

نتیجه گیری
ایران و جمهوری آذربایجان  613کيلومتر مرز مشترک دارند .جمهوری آذربایجان هم
مرز و در مجاورت با استانهای اردبيل و آذربایجان شرقی ایران که آذری زبان
هستند ،قرار دارد .اما ظرف یک دهۀ اخير ميان دو کشور چالش ها و دلخوریهای
دامنه داری وجود داشته است .در این مقاله سعی شد دالیل ناکامی و واگرایی روابط
دو کشور از زاویه نگاه ایران مورد بررسی قرار گيرد .بر این اساس اشاره شد که
تالش های گاهوبی گاه آذربایجان در اتخاذ مواضع ملی گرایانه و قرائت متفاوت از

آن در قالب دميدن به اصطالح جعلی «آذربایجان واحد» ،موجب نگرانی و نارضایتی
ایران می شود و مباحث جدی امنيتی را به همراه دارد .این نگرانی ظرف سال های
اخير ،توانایی ایران را برای مشارکت فعال و سازنده با آذربایجان کاهش داده است.
در کنار اختالفات جدی دو کشور در خصوص تقسيم و تحرکات موجود در قلمرو
خزر ،یكی دیگر از عوامل واگرایی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان که بهگونه
ای جدی در ساخت یابی ساختار ژئوپليتيكی حاکم بر روابط آنها تأثير گذاشته است،
موضوع قدرت های فرامنطقه ای و نوع ارتباط شان با ایران و به ویژه جمهوری
آذربایجان و چگونگی دخالت آنها در امور جاری بين دو کشور است که سبب
برساخته شدن تصورات و کنش های ناشی از آن در اذهان هر یک از دو طرف ایران
و جمهوری آذربایجان می شود .از سویی ،به دليل مشكالت ساختاری در جامعه
آذربایجان ،باکو نگران آن است که سياست های منطقه ای ایران در قالب اسالم
اثرگذاری متغيرهای واگرا ،تالش ها و اقدامات ایران در قفقاز تاکنون در شأن و
منزلت ایران نبوده است؛ اما مجاورت جغرافيایی و تغييرات سياسی کشورهای قفقاز
و از جمله آذربایجان ،به معنای آن است که عدم توسعۀ مناسبات ایران با آذربایجان
در این منطقه ،هميشگی نخواهد بود .جمهوری اسالمی ایران در دورۀ جدید ،به
دنبال روابط دوستانه اما بدون محدودیت با آذربایجان است .سياست تهران در منطقه
بر اساس چهار عنصر متفاوت تعيين می شود :تمایل به گسترش روابط با آذربایجان
بدون مقابله مستقيم با ترکيه یا روسيه ،تمایل به حفظ نقش خود در ارتباط با
صادرات منابع طبيعی ،نگرانی نسبت به نفوذ آمریكا و اسرائيل در باکو و حساسيت
از تحرکات ضد ایرانی و پان ترکيستی آذربایجان در مناطق آذری زبان در ایران .این
نيروها که تأثيرشان دائما در حال تغيير است ،تاکنون ایران را در ارتقاء همه جانبۀ
روابط با آذربایجان ناکام گذاشته است .لذا هرگونه موفقيت در ارتقاء روابط ميان دو
کشور و توسعۀ مناسبات در ابعاد مختلف ،نيازمند رفع موانع مذکور و ترميم نقاط
آسيبپذیر مورد اشاره است .به طور کلی عملگرایی تهران و تأکيد آن بر ثبات در
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گرایی ،بتواند رژیم آذربایجان را تهدید کند .بهدليل کاهش جایگاه اقتصادی ایران و
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قفقاز و آذربایجان ،به جهت ظرفيت ترانزیتی این منطقه ،رویكرد و هدف اصلی
تهران در تعامل با همسایۀ شمالی خود است .در همين راستا پس از روی کار آمدن
دولت روحانی در ایران ،فضا تا حد قابل قبولی تغيير کرده و روابط دو کشور رو به
بهبود نهاده است .چهار بار دیدار ميان روسای جمهور ایران و آذربایجان در یک بازه
زمانی  3ماهه در سال  5۴1۰نشان میدهد که دو کشور به دنبال بهبود سریع روابط
متقابل به ویژه در مواجهه با چالش-های جدی امنيتی هستند .پس از شش سال
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روابط مشكل ساز ميان ایران و جمهوری آذربایجان ،چندین سفر انجام شده ميان
مقامات ارشد ایرانی به باکو و وزرای آذری به تهران ،جدیدترین نشانه ها مبنی بر
این است که دو کشور می خواهند خاطرات بد را فراموش کنند و روابط نزدیكی را
با یكدیگر آغاز کنند .این بهوبد روابط پاسخی به چالش های امنيتی متقابلی است که
ایران و آذربایجان هم اکنون با آن روبه رو هستند .در بهمن ماه  16( 1939فوریه

نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران  -باکو

 ،)5۴1۰محمدجواد ظریف به باکو سفر کرد و با اکثر مقامات رده باال یعنی ،رئيس
جمهور ،رئيس مجلس ،نخست وزیر و وزیر خارجه دیدار کرد .پش از سفر طریف
هم وزرای دولت روحانی تقریبا  5۴سفر به آذربایجان داشتند و قراردادهای امنيتی و
اقتصادی با این کشور امضا کردند .در نوامبر  5۴1۰هم شخص روحانی در مقام
عالیترین مقام اجرائی کشور به باکو سفر کرد و چهارمين دیدارش با الهام علی اف،
رئيس جمهور این کشور را انجام داد .روحانی بارها گفته است که یكی از طرح های
عمده وی در زمينه سياست خارجی ،بهبود ،گسترش و تقویت روابط ميان ایران و
همسایگانش است .باکو نيز برای بهبود روابط با تهران دالیلی زیادی دارد :آذربایجان
به ایران برای دسترسی به منطقه خودمختار نخجوان نياز دارد .نخجوان هم بدون
ایران به سختی میتواند به ادامه حيات بپردازد .همچنين در زمينه درگيری با
ارمنستان ،آذربایجان نمیتواند ایران را نادیده بگيرد .عالوه بر این بسياری از آذری ها
به خاطر مسائل درمانی و خرید به ایران سفر می کنند .خطر سلفی ها و گروه های
تروریستی وابسته به داعش در داغستان و آذربایجان نيز دليل اصلی گرم شدن رابطه
ميان دو کشور در دوسال اخير است.

منابع:
الف -فارسی
احمدی ،ح« .193۴.بررسی کتابهای درسی جمهوری آذربایجان ،با تأکيد بر کتابهای
تاریخی» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال 15؛ شماره .5
اميدی ،ع .193۰ .ایجاد منطقه مشترک؛ راه حلی برای برون رفت از بن-بست رژیم حقوقی
دریای خزر ،فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی وقفقاز ،سال چهاردهم ،دوره چهارم،
شماره . 15
پوراحمدی ،ح و رضائی م« .1935 .ارزیابی و تبيين ابعاد حملۀ نظامی احتمالی به ج.ا.ایران»،
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فصلنامۀ راهبرد دفاعی ،سال یازدهم ،شمارۀ  ،۰9پایيز
جعفری ولدانی ،ا« .1931 .دیدگاه-های نظری در مطالعات منطقه ای» ،اطالعات سياسی
اقتصادی ،شماره  ،559-55۰فروردین و اردیبهشت
داداندیش ،پ و کوزهگر کالجی ،و« .1933 .بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنيتی منطقهای با
« .193۴نگاهی به روابط جمهوری آذربایجان با اسرائيل» ،گفتگو در :مرکز بين المللی
مطالعات صلح 6 ،تيرماه.
شفيعی ،ن و رضائی م« .193۴ .جنگ روسيه و گرجستان؛ زمينه ها و محرک های اثرگذار»،
دوفصلنامه مطالعات اوراسيای مرکزی ،شماره  .3پائيز و زمستان
صيدی ،م« .1933 .عوامل ژئوپلتيک جمهوری آذربایجان و تأثير آن بر امنيت ملی ج.ا .ایران»،
فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،61بهار
طاهایی ،س« .1931 .سياست خارجی جمهوری اسالمی ایران (نظریه و واقعيت)» ،برگرفته از
وب سایت مرکز تحقيقات راهبردی ،اردیبهشت.
کوالیی ،ا« .1933 .جمهوری اسالمی ایران و ژئوپلتيک قفقاز جنوبی» ،فصلنامه ژئوپلتيک ،سال
ششم ،شماره اول ،بهار.
کوالیی ،ا و اصولی ق« .1931.چگونگی تغيير روابط امنيتی شدۀ ایران و جمهوری آذربایجان»،
دوفصلنامه مطالعات اوراسيای مرکزی ،سال پنجم ،شماره  ،1۴بهار و تابستان .
مجتهد زاده ،پ .1963 .ایده های ژئوپلتيک و واقعيت های ایرانی ،تهران :نشر نی.
محمودلو ،ی ،خليلف ،ر .و آقایف ،ص .5۴۴9 .آتاریوردو (کتاب تاریخ کالس پنجم) ،باکو:
تحصيل (به زبان ترکی با الفبای التين).
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