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 چکیده
انقالب و تغییر در ، تیک کشورها تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جنگیموقعیت ژئوپل

اندد کد     ایران و آذربایجان از کشورهایی بوده . باشد قدرت همواره در حال تحول می ۀموازن

آنها در همسداییی  .  گذشت  دچار تغییرات زیادی شده است ۀدر طول س  دهها  روابط آن

همدین موقعیدت خداص در طدول .  یکددییر قدرار گرفتد  و از موقعیت خاصی برخوردارند

تدوان   در کندار آن مدی  امدا  .  هایی در روابطشان شدده اسدت   و تنشها  تداریخ موجب رقابت

آنها را ب  عنوان پتانسیلی برای همکاری  یتداریخی و اقتصاد، مدذهبی، اشدتراکات قدومی

 یکیتیصددد شدناخت روابدط ژئدوپل     در تحلیلدی  -ی ن مقالد  بدا روت توصدیف   یا.  ذکر کرد

جدان در  یآذربا.  تنش و همکداری اسدت  ، رقابتهای  ران در زمین یجان با ایآذربا یجمهور

ران همواره مورد یبا ا یییو همسا ییایات جغرافیل خصوصیواقع شده ک  ب  دل یا منطق 

مات یتواندد در اتخداذ تصدم    یک آن مد ید تیژئوپل یبدوده و بررسد   یجهدان  یهاتوج  قدرت

کاسدتن از تصدادمات    یکشدور مدا سدودمند و بدرا     یو نظدام  یفرهنیی، اقتصادی، اسیس

ب  بررسی  نوشتاراین ، فتن ژئوپلیتیک دو کشوربا در نظر گر.  د باشدینده مفیدر آ یاحتمال

رقابدت و تدنش ژئدوپلیتیکی دو کشدور     ، چ  عواملی در تعامدل »پردازد ک   این پرسش می

انتقال ، زمین  هایی نظیر رودخان  ارس دهد  می نتایج پژوهش نشان «. هستند؟ گذار تاثیر

م ید بایجدان بدا آمریکدا و رژ   روابدط آذر ، بدا   بحران قرهی، جهان یجان ب  بازارهاینفت آذربا

ران منجدر بد  تدنش و    ید ا یت ملی  امنیز علیآم کیخصمان  و تحر یها اقدامی، ستیونیصه

ظرفیت مناسدب  ، دو کشور یکیتیژئوپل یدگیتن در مقابل درهم.  رقابت دو کشور شده است
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یی، اید و مجاورت جغراف یوستییپ، جانیآذربا یکیتیژئوپل یتنینا، همکاری ژئواکونومیکی

.  زمین  را برای همکاری دو کشور فراهم آورده است یو مذهب یاجتماعی، عامالت فرهنیت

در پایان مدل روابط ژئوپلیتیکی دو کشور و پیشنهادهایی برای توسع  تعدامالت میدان دو   

 .  کشور ارائ  شده است

، تنش، رقابت، جانیآذربا یجمهور، رانیا یاسالم یجمهور، کیتیژئوپل کلیدی: های واژه

 مکاریه

 



 

 

 مقدمه

دن یان انداختن و موج بخشیت قدرت را عبارت از به جریواقع، «وانیك اسولیپاتر»
عنوان كرده  ییایمختلف جغراف یها ن مردم در مكانیاز تحركات ب یاریبه انواع بس

عنصرر قردرت در لركا دادن بره ال رو و      ، در واقع.  (Ousolivan, 1986: 77است )
، از سروی دی رر  .  كنرد  یدا میپ ی ران نسبت به هم تجلیت رابطه و ن رش بازیماه

مكران و  ، فضا، سیاست ،ژئوپلیتیك مانند جغرافیای سیاسی با مفاهیمی مانند قدرت
هرای مختلرف را    در این زمینه وانفعاالت قلمرو سروكار دارد و تعداد زیادی از فعا

تحلیرا   و  دی ر ژئوپلیتیك تجزیره   عبارت به.  (Jones at el, 2014: 170) گیرد می دربر
و فراینردهای سیاسری از سروی     سو  اندازهای جغرافیایی از یك تعامالت بین چشم

یندهای سیاسی پویرا هسرتند و   ااندازهای جغرافیایی و هم فر هم چشم.  دی ر است
ژئوپلیتیك بره پیامردهای ایرن تعرامالت     .  گیرند هر یك تحت تأثیر دی ری قرار می

روابرر  »یكرری از موعرروعات مرررم در ژئوپلیتیررك  .  (Cohen, 2014پررردازد ) مرری
ترأثیرات   تجزیره و تحلیرا  روابر  ژئوپلیتیرك بررسری و    ، بالرد  مری « 1ژئوپلیتیكی

 ,Britanicaبالد ) الملا می ها و رواب  بین های جغرافیایی بر رواب  میان دولت مؤلفه

هرا و   طوركلی رواب  ژئوپلیتیكی روابطی هستند كه بین كشورها و دولت به.  (2017
.  لروند  قدرت و جغرافیا برقرار می، بازی ران سیاسی بر پایه تركیب عواما سیاست

 دهرد   میهای خاص كه در رواب  ژئوپلیتیكی میان كشورها رخ  بنابراین درک پدیده
عامرا جغرافیرا   .  (Scholvin, 2016: 4) نیاز به در نظر گرفتن عواما جغرافیرایی دارد 

هرای الزم را بررای    در رواب  ژئروپلیتیكی نشرب بسترسراز را ایفرا كررده و ان یرزه      

                                                                                                                                 

1  . Geopolitical relations 
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برازی ر را سربب    سیاسی رابطه و نیز تأثیرگذاری بر سرط  قردرت  ۀگیری اراد لكا
هرای مسرل  رفترار میران      از سروی دی رر لریوه   .  (362 :1385، نیرا  )حافظلود  می

طیفری از ال وهرا لراما     ۀدر محردود ، واسطه نوع روابطشان با یكدی ر به، ها دولت
.  (114 :1391، متغیر است )پویران « 5تشابا»و « 4رقابت»، «3نفوذ»، «2سلطه»، «1تعاما»

های آن بیشتر در مشیاس فرا كشوری  ب  ژئوپلیتیكی و تحلیاروا، امروزه ژئوپلیتیك
، المللری  بنابراین بررسی ال وی رواب  ژئوپلیتیك در سه مشیراس برین  لود  میانجام 
 .ای و جرانی قابلیت بحث و بررسی را دارد منطشه

هستند كه در همسای ی هم قرار گرفترره و برره    یایران وآذربایجان دو كشور
ژئوپلیتیكی خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همواره مورد  واسرطه موقعیت

روابر  تراریخی ایرران و     ۀن اهی بره پیشرین   برا، توجره جرانیران قررار دالرته انرد
، كشرور  ژئرروپلیتیكی در روابر  دو   یهررا  برریم همرواره عرعف می آذربایجان پی

لیتیكی ایرران در  موقعیرت ژئروپ  ، از یرك سرو  .  هایی را به وجرود آورده اسرت   تنب
تیك جرانی همراه برا دارا برودن كردهای ژئوپلیتیرك مرؤثر و      یساختار فضائی ژئوپل

ای بروده   بره گونره  ،  ی خاورمیانره  خیلی قوی در داخا كشورهای همسایه و منطشه
های جرانی و نیز كشورهای هم منطشه با ایران را نسربت بره تغییرر     است كه قدرت

 ؛اخلی و خارجی خود بسیار حساس كررده اسرت  در وزن ژئوپلیتیكی و تحوالت د
زیرا در بسیاری از موارد منافع ملی كشرورهای منطشره و منرافع برازی ران داخلری      

ی مستشیم با لرای  ژئوپلیتیك و ژئواستراتژیك ایرران و   كشورهای منطشه در رابطه
در سرط  جررانی اهمیرت موقعیرت     .  تصمیمات رأس نظام سیاسی ایران قرار دارد

قررن  « هارتلند ژئوپلیتیرك »ای تشری  لده است كه آن را  تیكی ایران به گونهژئوپلی
.  قررار داده اسرت  ، ی بیضی لكا انرژی اسرتراتژیك  بیست و یكم و در قلب منطشه

لررای  ژئروپلیتیكی   ، طوری كه هر گونه تغییری در وعرعیت ژئوپلیتیرك ایرران    به

                                                                                                                                 

1. Interaction 

2. Domination 

3. infiltrate 

4. Competition 

5. Contrast  
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انی تغییررات و تبعرات   خاورمیانه را بر هرم زده و در سرط  جرر    ۀكشورهای منطش
ر یاتحراد جمراه   یپس از فروپالر ، از سوی دی ر.  گذارد ژئواستراتژیك بر جای می

برخروردار   یا ژهیت ویاز اهم یجان در منطشه قفشاز جنوبیآذربا یجمروری، لورو
 یلرومتر مررز مشرترک برا جمررور     یك 700ب از ین كشور با دارا بودن بر یا.  دیگرد
بره  ، ممتراز  یكیتیو ژئروپل  ییایجغراف یها یژگیرا بودن ودا افزون بر، رانیا یاسالم

ران یر ا یاسرالم  یجمررور  یبررا  یت فراوانر یر ز از اهمین یو فرهن  یخیلحاظ تار
ن كشرور  یمنابع قابا توجره نفرت و گراز و دومر     ین كشور دارایا.  برخوردار است

 ؛اسرت ایرران   ی آن كشرور   هیهمسرا  ینران( بروده و مرمترر  یعه درجران )بعد ازایل
كشرور نسربت بره     یت ارعر یر و تمام ین منافع ملیتام یاست برا ین عروریبنابرا

كسب  یشیو دق یكشور لناخت كاف تاثیرگذار بر رواب  دو یكیتیثر ژئوپلؤعواما م
 یخود برا جمررور   یاست خارجیوس یراهبرد یها یریگ مینموده و در اتخاذ تصم

 .به این كشور لود یا توجه قابا مالحظه، جانیآذربا
تررین بسرترها و    تحلیلی درصدد اسرت مررم   - ن نولته با رویكرد توصیفییا
 یرقابت و تنب در رواب  ژئوپلیتیكی ایران و آذربایجان را بررسر ، های تعاما زمینه
 .  و مدل پیشنرادی مناسبات ژئوپلیتیكی دو كشور را ارائه دهد كند

 چارچوب نظری پژوهش

 . ژئوپلیتیک 1

نب جغرافیای سیاسی در بسیاری از كشورهای جران توسرعه  ژئوپلیتیك در قالب دا
هرایی   مفرومی كه هدف ساختار فكرری آن لناسرایی و سراماندهی روش   ، پیدا كرد

توانند قدرت خارجی خود را افزایب دهنرد و در   ها به كمك آن می است كه دولت
، منرابع مربروب بره كشراورزی    ، هیردرولوژی ، این مسیر از مسائلی مثا توپروگرافی 

ونشرا و ارتباطرات بره برتررین لركا ممكرن بررره ببرنرد          سیسرتم حمرا  ، صنعت
(Garfinkle, 2015: 330)  .تجسررم جررران برره لحرراظ منرراط  ، واقررع ژئوپلیتیررك در

منابع طبیعی و دسترسی به دریاها توس  كشورهایی بود كه در رقابرت  ، جغرافیایی
بروده و هسرتند     شبا سایر كشورها برای دستیابی بره ایرن منراط  و منرابع در ترال     



 1398تابستان♦مدووچهلشماره♦میازدهسال♦روابطخارجی74

(Clopsa, 2016: 170)  . و اهررداف  هررا گرررایب، امررا برراوجود ایررن تنرروع در درک
 ؛لرود  مری استمرار مرمی نیز در روند تحولی مفروم ژئوپلیتیك دیرده   ، ژئوپلیتیكی

های پایدار جغرافیایی كه از طری  گفتمان ژئوپلیتیكی از مبردأ خرود در اروپرای     تم
، بینرد و كشرورهای سررزمینی    نراد واحد مری   ان را یكرنسانس جریان دارد و جر

های تفوق جرانی هسرتند   اند كه به دنبال استراتژی های جرانی بازی ران در سیاست
(Agnew, 2013)  . 

 . روابط ژئوپلیتیک 2

هررا و ابعرراد  روابرر  كشررورها از بعررد ژئوپلیتیررك مسررتلزم لناسررایی زمینرره ۀمطالعر 
بررای  .   لرود   می ست كه رواب  ژئوپلیتیك لناختهجغرافیایی رواب  میان كشورها ا

ساختن مدلی برای رواب  ژئوپلیتیك باید عواملی كه منجر به قدرت ملی كشرورها  
، جمعیرت ، تواند لاما عواملی نظیر جغرافیرا  ا میردر نظر گرفته لود و این لود می

 ,Levkovs & Makarenkoهای نظامی بالد ) عواما سیاسی و جنبه، اقتصاد، مساحت

و معتشد  كند میها تأكید  به رواب  ژئوپلیتیكی میان دولت« 1پیتر تیلور».  (330 :2015
ژئوپلیتیررك عبررارت اسررت از مطالعرره توزیررع جغرافیررایی قرردرت بررین »اسررت كرره 

 :Taylor, 1994« )اصرلی  هرای برزرو و   ویژه رواب  بین قدرت به، كشورهای جران

گیرری روابر     ترسراز را بررای لركا   تروان گفرت كره جغرافیرا نشرب بس      می.  (330
هرای جغرافیرایی    در این میان بسترها و زمینهكند.   میژئوپلیتیكی میان كشورها ایفا 

جغرافیایی نظیرر  های  مؤلفهدر این میان برخی اندیشمندان ، بالند رواب  متفاوت می
محیطری را   مرراجرت و مسرائا زیسرت   ، وهروایی  تغییرات آب، موقعیت جغرافیایی

داننرد   های جغرافیایی رواب  ژئوپلیتیك میران كشرورها مری    ن بسترها و زمینهعنوا به
(Pismennaye, 2015: 124)  .    هرای   ابعاد رواب  ژئوپلیتیرك میران كشرورها در زمینره

 .(1392، بالد)پویان می نفوذ و سلطه متغیر، تشابا، رقابت، تعاما
 
 
 

                                                                                                                                 

1. Peter Taylor 
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ابعادروابطژئوپلیتیک.1شکل

 

 پژوهب بر اساس مطالعه و تحلیا متون های منبع: یافته

 ورویکردهاهاهتعاملوتقابلورقابتژئوپلیتیکدرنظری.1جدول

 نظریه عنوان
 )رویکرد(

 اصلی نظریههای  مؤلفه پرداز نظریه

ومرج در  هرج
 آینده

 کاپالن
، باال آمدن سطح دریاها، هیدروپلیتیک، محیطی بر مسائل زیست، در این نظریه

گیری الگوی روابط  جمعیت و گروهای قومی در شکل، فرسایش خاک، اکولوژی
 .آمیز میان کشورها تأکید شده است تنش

یوردی فون 
 لوهازن

فون 
 نلوهاز

المللی  های بین منابع نفت و گاز و تنگه، بر اهمیت موقعیت جغرافیایی، در این رویکرد
 .در روابط کشورها تأکید شده است

لوئیز 
 سنریچارد

 ریچاردسن
درواقع نویسنده .  در این نظریه بیش از هر چیزی بر تعداد همسایگان تأکید شده است

رقابت و مشاجره( بیش از هر چیزی تابع ، ای )تعامل معتقد است که روابط بین ناحیه
 .تعداد همسایگان است

بیضی 
استراتژیک 

 انرژی

جفری 
 کمپ

موقعیت جغرافیایی و ، نومیک )نفت و گاز(در این نظریه تأکید اصلی بر منابع ژئواکو
 .باشد موقعیت ژئواستراتژیک می

برخورد 
 ها تمدن

 هانتینگتون

همچنین این .  بیش از هر چیزی بر عامل فرهنگی تأکید شده است، در این نظریه
گرفت بدین منوال که جوامعی که به  نظریه دو بعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی را در برمی

فرهنگی دارند باهم تعامل ژئوپلیتیکی خواهند داشت و نهایتاً در سطح هم قرائت 
ای میان مسلمانان و غیرمسلمانان خطوط گسل ایجادشده و عاملی برای تقابل  منطقه

 همگرایی یک ، می شود کسب کشورها از گروهی یا مناطق توسط که امنیتی وضعیت از است عبارت ژئوپلیتیک، تعامل•
 اختالفاتشان کردن حل برای کشورها توسط خشونت بردن کار به احتمال که به طوری  افراط گرایی کاهش از موفقیت آمیز

  .(Rosamond, 2000: 42-43) شودمی کم

-می سعی کمیاب منابع به دستیابی برای تقال و تالش عین در طرفین نآ در که است رقابت از نوعی ژئوپلیتیکی تقابل•

 خارج یا منصرف بازداشته، مطلوب هدف به رسیدن از را دیگری خود، منزلت و موقعیت ارتقای و موضع تقویت با کنند
  . (287 :1981 فالتزگراف، و دوتروئی) سازند

 منافع گسترش راستای در یکدیگر با مستمر به طور دولت ها و کشورها که   می شود اطالق وضعیتی به ژئوپلیتیکی رقابت•
  . (Blacksell, 2006: 5) هستند خودشان نفع به موجود نظم تغییر دنبال به و می کنند رقابت خود

 فضای بر نامرئی سلطه همان نفوذ . است قدرت نابرابری نتیجه و اقتدار و سلطه منعکس کننده به نوعی ژئوپلیتیکی نفوذ•
 یا تغییر برای بازیگر یک توان و ظرفیت از است عبارت ژئوپلیتیکی نفوذ . است آن در ساکن انسان های و جغرافیایی

  . ( 537 :2004 دیگران، و دونکند) بین المللی سیستم در دیگر بازیگر بر خاص رفتاری تحمیل

 باال از و یک سویه رابطه ای  که به طوری . شودمی ناشی کشورها قدرت بودن نامتوازن از سلطه بر مبتنی ژئوپلیتیکی رابطه•
  را ضعیف دولت سرنوشت قدرتمند، دولت و گیردمی شکل قدرت کم و ضعیف دولت با قوی بازیگر و دولت بین پایین به

  . (Parker, 2016: 5) می کند تعیین غیرمستقیم یا و مستقیم به طور
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 . شود  میژئوپلیتیکی میان کشورها 
نظریه 

توماس هومر 
 و دیکسون

توماس 
هومر و 
 دیکسون

ژئوکالچر و هویت ، دروپلیتیک و کمبود آبهی، محیطی بر مسائل زیست، در این نظریه
 .کرد آمیز میان کشورها تأکید می گیری الگوی روابط ژئوپلیتیکی تنش کشورها در شکل

 لوتواک ژئواکونومی
تعامل و رقابت میان کشورها . در این نظریه بر عامل ژئواکونومیک تأکید شده است

 .دارای ماهیت اقتصادی و ژئواکونومیک هست

 مکیندر دهارتلن
عالوه بر موقعیت بر وزن و کدهای .  در این نظریه تأکید اصلی بر موقعیت کشورها است

 .و وسعت کشورها تأکید شده است ژئوپلیتیک کشورها

 اسپایکمن ریملند
، عالوه بر موقعیت بر وزن ژئوپلیتیکی کشورها، این نظریه نیز موقعیت محور است

ای و کدهای ژئوپلیتیک کشورها تأکید شده  هثبات منطق، موقعیت ارتباطی، جمعیت
 .است

قدرت 
 دریایی

 ماهان
، عالوه بر موقعیت، در این نظریه نیز تأکید اصلی بر موقعیت جغرافیایی کشورها است

جمعیت و خصوصیات ملی نیز در این ، وسعت قلمرو، طول ساحل، های طبیعی ویژگی
 .نظریه مورد تأکید قرارگرفته است

 نظریه پیتر
 هاگت

 پیتر هاگت
گیری روابط ژئوپلیتیکی تنش  مؤلفه جغرافیایی که منجر به شکل 12در این نظریه بر 

 .تأکید شده است شود   میآمیز میان کشورها 

های  منظومه
 قدرت

 برژینسکی
، وضعیت ژئواکونومیک، های جغرافیایی نظیر موقعیت جغرافیایی بر مؤلفه، در این نظریه

های قدرت تأکید شده  وزن ژئوپلیتیکی در روابط میان منظومه، ای های منطقه سازمان
 .است

مناقشات 
 مرزی

جان رابرت 
 پرسکات

مرز ، موقعیت جغرافیایی، های جغرافیایی نظیر مسائل سرزمینی بر مؤلفه، در این نظریه
گیری روابط ژئوپلیتیکی تنش  های مرزی در شکل منابع انرژی و رودخانه، جغرافیایی

 .یان کشورها تأکید شده استآمیز م

 والراشتاین نظام جهانی
کدهای ، وزن ژئوپلیتیکی، های نظیر موقعیت جغرافیایی کشورها بر مؤلفه، در این نظریه

 .تعداد همسایگان و وسعت کشورها تأکید شده است، بار استراتژیک منطقه، ژئوپلیتیک

امالت ژئروپلیتیكی ایرران و   تشابا و تعر ، رقابتهای  در این پژوهب بسترها و زمینه
هرای   تعامرا و تشابرا و رقابرت    ۀمطالعر .  آذربایجان مورد بررسی قرار گرفته است

برر  ، ژئوپلیتیكی به عنوان ال وهای مناسربات ایرران و آذربایجران در ایرن پرژوهب     
علوم سیاسری  ، جغرافیای سیاسی،  ژئوپلیتیكیهای  ها و رویكرد نظریه ۀاساس مطالع

گیرری یرك    كرار  در این پژوهب امكان بره .  صورت گرفته است لاالم بیناب  روو 
اسرتفاده  ، كه آورده لده یهای نظریه واحد وجود ندالته است و از نظریه و رویكرد

 .لده است

 روش پژوهش

تحلیلری   -توصریفی ، كاربردی و از لحراظ روش از لحراظ ماهیرت، ایرن پرژوهب
قررار دارد كه برا   یا س روش كتابخانرهاطالعات نیز برر اسرا یلیوه گردآور.  است

اطالعرررات الزم .  . .  اینترنرررت و، هرررا روزنامرره، مشرراالت، هررا مراجعرره برره كترراب
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ترنب و تعامرا در   ، با بررسری عوامررا رقابرت   .  و تنظیم لده است یبرردار فریب
چره  »پرسرب اصلی ایرن پرژوهب آن اسرت كره    ، میران ایرران و آذربایجان ۀرابطر

تنب و تعاما در روابر  ایرران و آذربایجران    ، لیتیكی سبب بروز رقابتعواما ژئوپ
ایرن فرعریه در ذهرن ترداعی     ، روش لناسی ایرن پرژوهب   ۀبر پای.  «لده اسرت؟

و رویكردهای ژئوپولیتیك و روابر   ها  نظریه ۀرسرد برر پایر می لود كه به نظرر می
، پلیتیكی دو كشرور تنیردگی ژئرو   درهرم  وتعامرا  هرای   مرم تررین زمینره  الملا،  بین

تاریخی و فرهن ی مشترک دو كشور قررار  های  ژئواكونومیك و زمینه  های همكاری
برر رقابرت و ترنب دو كشرور در      گذار تاثیراصلی های   مؤلفهدارد و از سوی دی ر 

، )آمریكا( و پیرامونی )ارمنستان و رژیم صریونیسرت(  ای فرامنطشههای  نشب قدرت
 .   ی و مسائا قومیتی میان دو كشور نرفته استسرزمینی و مرز رایاختالف

 های پژوهش بحث و یافته

 عوامل و بسترهای رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی دو کشور

  . داشتن مرزهای طوالنی زمینی و دریایی1

طروالنی زمینری و    یمرزهرا  یاسالمی ایرران دارا  یآذربایجان با جمرور یجمرور
آذربایجان لرقی و اردبیا امتداد ، در سه استان گیالن مرزها دریایی است كه عمدتاً

آذربایجان موجب گردیرده كره    یاسالمی ایران با جمرور یجمرور یمرز هم.  دارد
 یتوجه خاصی به مراتب دالته و ایرن امرر بعرد از فروپالری لرورو     ، امور یاولیا

فتره  خود گرفته و تشدید یاه آذربایجان ویژگی خاصی ب یساب  و استشالل جمرور
 ت:مشكالت زیر مطرح بوده اس یمسائا مرز در.  است

 مرز به خاک یكدی ر )و برهم زدن ثبرات   یغیرمجاز اتباع دو سو هایتردد
 (یمرز

  برروز مشراغا كراذب و رررور افرت تحصریلی درمیران         )و یقاچاق مررز
 (یآموزان نشاب مرز دانب

 یدوسویه مرز هایو تردد یجوار هجمۀ فرهن ی بی انه بواسطۀ هم 
  پرژوهب سوء )كه از حوصلۀ این  یها امنیتی و فعالیت متعددوجود مسائا 
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 خارج است(
 اختالفرات برر سرر     اثرر  درمررز )   یاز اتبراع دو سرو   یقتا و جرح تعداد

 (...و یمعامالت قاچاق مرز

 ارس رودخانۀ. 2

ن یاز مرمترر  یكر یآن به عنوان  ۀژیو یاسیس یایتوجه به جغراف ارس با ی هرودخان
ن رودخانره  یر ا.  لود یلناخته م ین المللیب یها ز رودخانهیو ن یمرز یارودخانه ه
خودمخترار   یمنطشره   زیجان و ارمنستان و نیآذربا ران وین این كه مرز بیعالوه بر ا

ه و ارمنسرتان و  یر آن در كشور ترك یه غربیال یدر منتر، دهد یا مینخجوان را تشك
، در مجمروع .  ان داردیر جران جر یباآذر یدر جمررور  آن كامالً یه لرقیال یدر منتر

 از منرابع آب  یمشترک و مساو ین منطشه و برره برداریا یخیتار ۀگذلت باتوجه به
 ۀجبرر ی هرا  یو هم بعد از اسرتشالل جمررور   یهم در زمان لورو، ارس ۀرودخان
 یهرا  یبر همكار یروند مثبت و مبتن، ن رودخانهیك ایتیدروپلیه، رود ارس یلمال
بر سرر مسرائا    یقابا توجر ۀمنازع باًیبوده و تشر یاریآبی، شاورزكی، اقتصادی، فن

ن رود یر برر سرر مسرائا ا    ین حادث نشده است؛ اگر اختالفرات ین طرفیرود ارس ب
و فصرا   مختلرف حرا   یهرا  نامه ب آمده با گسترش مناسبات و با انعشاد موافشتیپ

ن یبر  یمكرار ك هیر تیباتوجره بره ژئوپل  . (165: 1389، زاده یقلر  یده است )ولیگرد
لود  یمشاهده م، ارس یمشترک و برابر از منابع آب ۀاستفاد منطشه بر سر یكشورها

ترك  یژئوپل یازهایب نیساز پ نهیخود به خود زم یالملل نیو ب یمرز ۀن رودخانیكه ا
 ین امرر بره معنر   یر ا.  ك در منطشه استیك و استراتژیژئواكونوم یها یهمكار یبرا
باتوجه .  بماند یشه باقیهم یبرا، حاكم بر منطشه یرك همكایتیست كه ژئوپلین نیا

، زیباالدست رودخانه و ن یها ه و ارمنستان در بخبیروزافزون ترك یها به بردالت
رود كورا محسروب   یاصل یاز لاخه ها یكینكه یا ن رودخانه باتوجه بهین كه ایا

 ۀنرد یآ وانتر ینم، برخروردار اسرت   یا ژهیر  اه ویك كورا از جایتیدروپلیلده و در ه
.  كرد یتلش یك همكاریتیبر ژئوپل یك منطشه و رود ارس را مثبت و مبتنیتیدروپلیه

 یهرا  جران و بره تبرع آن طررح    یآذربا یاقتصراد  یهرا  شررفت یباتوجه به پ، نیبنابرا
ت منطشه یب جمعیز افزایو ن ین جمروریدست مطالعه در ا در یو صنعت یاقتصاد
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 یاز به منابع آبر ی( نیو هم جنوب یلمال ۀكنار)هم در آن یاقتصاد ییا لكوفایبه دل
ت یر رسرد اهم  یبه نظرر مر  .  (166: 1389زاده،  قلی ولیافت )یب خواهد یمنطشه افزا

از  یكر یبره عنروان    توانرد  یمر ، نشرود  ییجرو  چراره  است كه اگرر  یبه قدر، مسأله
نشرب   یفرا یزدا ا ترنب  هم راساز و یها تیفعالی ك فرارویتیژئوپل یها تیمحدود

 . كند

 آذربایجان به بازارهای جهانی جمهوریانتقال نفت . 3

ن كشرور بره   یانتشال نفت ا رین مسییتع، جانیك آذرباین مسائا ژئواكونومیاز مرمتر
اسرت برر   یت سیر ماه ۀغلبر  یبررا  ین موعوع به محلر یاست كه ا یجران یبازارها

ل نفرت  انتشرا  یبررا ، در ابتردا .  ه اسرت لدا یدر رواب  دو كشور تبد ت اقتصادیماه
به طرور  ها  ن پنج مورد مذاكرهیر مطرح وتنرا در ایز یها نهیجان گزیآذربا یجمرور
 :دیار گردزبرگ یرسم

 سك ؛ینوروس –: باكو  یلمال ۀخ  لول 
 سوپسا؛ –: باكو یغرب ۀخ  لول 
 ران؛یا –: باكو  یجنوب ۀخ  لول 
 گذرد؛ ی  افغانستان و پاكستان میكه از طر ی: خطیلرق ۀخ  لول 
 حانیج –: باكو  یجنوب غرب ۀخ  لول 

 یایر ا مزایر از همران ابتردا بره دل   ، پاكستان –ران و باكو یا –باكو  ۀخطوب لول
ران یر ا –براكو   ۀخ  لولر ، درواقع.  با واكنب گسترده رو به رو لد یفراوان اقتصاد

 یر جمروریجان را از مسیآذربا ین لكا ممكن نفت جمروریتوانست به برتر یم
انتشرال   یجران یبه بازارهاها  ج فارس و از آنجا توس  نفتكبیخلران به یا یاسالم
ت بره دنبرال مرذاكره    یر و درنرا كرا رو بره رو  یر برا مخالفرت امر  ین مسر یاما ا، دهد

تعررداد ، جررانیجرران و دولررت آذربایآذربا ینفررت جمرررور یالمللرر نیوم برریكنسرسرر
 –كو برا  و سوپسرا  –براكو  ، سرك ینوورس –ر براكو  یبه سه مس یشنرادیپ یرهایمس
 .افتیحان كاهب یج

خرزر از   یایدر ۀجان وحوزیآذربا یجمرور ینشا انرژ حما و، بین ترتیبه ا
 یجمررور  یا و فرامنطشره  یا منطشره  یت رقبایعمالً باعث تشو، رانیر از ایغ یریمس
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االت متحده یا حضور این دالیاز مرمتر یك، یشتیدرحش.  ران خواهد لدیا یاسالم
ران است یا یاسالم یو مرار جمروری كیتیژئوپل یانزوا یتالش برا، ن عرصهیدر ا
نفت وگاز از محور لرق بره غررب محشر  لرد و در      یها ن امر با عبور لولهیكه ا

خزر  یایدر ۀحوز در یم نظامیحضور مستش یرا برا ی ریمساعد د یها نهیادامه زم
رد و بعرد از جنرس سر    یه در فضرا یرقابرت برا روسر   ، آن یو استفاده از منابع انرژ
گرچه منابع نفرت و گراز   . دكراالت متحده یب ایلرق را نص یگسترش ناتو به سو

ت یر امرا ماه ، لرود  یران محسوب نمر یا یجمروری اسالم یبرا یدیجان تردیآذربا
ت یبر امن یرات متفاوتیتاث، حما ونشا یرهاین صحنه و مسیحاعر در ا یكشورها

جان با توافر   یآذربا یز جمروركه استحصال نفت و گا یدر صورت.  ران داردیا یمل
موجرب  ، گرفرت  یطررف انجرام مر    یبر  یكشرورها  یمنطشره و همكرار   یكشورها

ك یر ران بره عنروان   یر ا یاسرالم  ید و جمررور یگرد یمنطشه م یكشورها ییگرا هم
، ب آنیبا توجه به تجارب ارزنده در خصوص استخراج نفرت و پراال  ی، كشور نفت

،  رید یجان دالته بالد؛ از سویاذربا یبا جمرور یادیز یها یتوانسته همكار یم
 یكیتیت ژئروپل یر ت موقعیتوانست موجب تشو یران می  ایاز طر یحما ونشا انرژ

دها در لرمال  ین رفتن تردیو از بها  نهیزم ۀدر هم ییگرا ران و همیا یاقتصاد یۀو بن
 .ران گرددیا یاسالم یجمرور یت ملیت امنیجه تشویكشور و در نت

 قواما ژئوپلیتیک .4

لدیداً تأثیرگذار است و به عنروان  ها  داخلی و خارجی دولتهای  اقوام بر سیاست
 ینیانره جنبره تكرو   یقروم گرا  هنجار. گردد می ژئوپلیتیك مطرحهای  یكی از گرایب

 یرمراد یعواما غ یاثرگذار ین نمودهایاز مرم تر یكی ر را دارد و یت دو بازیهو
و  یاتحراد لرورو   یپرس از فروپالر  .  كشور اسرت  دو یاست خارجیقدرت در س

ت لرده و بره   یر انره تشو یگرا قروم  یهرا  اسرت یس، ترک زبان یها یاستشالل جمرور
 یقروم  یهرا  تیر اقل یا لده است كه دارایتبد یید كننده در كشورهایترد یانیجر

 یبرخر  ینیسررزم  یغرات و ادعاهرا  یتبل ۀمسرلل .  (387 :1384، انیراحمدی)ام هستند
ت یر نسربت بره جمع   یبرر ن رانر   یمبن، جانیآذربا یجمرور یداخل یاسیاحزاب س

 ران لده اسرت یا یتیهمواره موجب نارعا، دو بخب یوست یپ ۀران و مسللیترک ا
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 ۀلیبره وسر  « جران واحرد  یه آذربایر اتحاد»ز ین ،1998در سال .  (245 :1383، )برزگر
ن گروه ابرال   یا یهدف اصل، اكسپرس ۀروزنام ۀبه نولت.  س لدیتأس« كیب یلچیا»
ران به مجامع یساكن ا یجانیون آذربایلیم 34 یو انسان ی  مربوب به حشوق ملیشاح

« جران واحرد  یآذربا» ۀدیر ا. (367: 1384، انیراحمرد ی)ام آنرا اسرت  یو آزاد یجران
تروان بره واكرنب     یاز جمله م ؛ران مورد اعتراض قرار گرفته استیا یبارها از سو

در  ،2006در مرارس   یجانیآذربا یانران نسبت به موارد مطرح لده در كن ره جریا
 یو فرهن  یمذهبی، شاوندیخو یوندهایبا توجه به پ یا دهین ایچن.  باكو الاره كرد

بره  ی تر یران از نظرر امن یر ا یرا بررا  ییها ین ران، ارس یترک دو سو یها تیجمع
در ایرن  .  ا بارها از طررف تررران محكروم لرده اسرت     ین دلیوجود آورده و به هم

قوم گرایی و آذربایجان واحد كه توسر    ۀاسراییا و تركیه نیز از اید، كاارتباب آمری
گردد حمایت نموده و باعرث ایجراد مشركالت بیشرتری بررای       می آذربایجان تبلیغ
 ۀلایان ذكر است كه عدم موفشیت جمروری آذربایجان در مناقشر ، اند ایران گردیده

دید چرا كره رهبرران جمرروری    آذربایجان واحد گر ۀبا  باعث تشدید تبلیغ اید  قره
بره  .  دانستند می آذربایجان یكی از دالیا لكست خود را حمایت ایران از ارمنستان

 رواب  دو كشرور محسروب   یمنف یت سازین مسلله هم از عواما هویا این دلیهم
در  یهمكرار  یدو كشور به جرا  یتشابل یگذار استیساز كنب و س نهیلود و زم یم

 .كشور لده استرواب  ژئوپلیتیكی دو 

 باغ قره .5

در سرال  .  اسرت با   قرهبحران ناگورنو ، ساب  ین مناقشات لورویدارتریاز پا یكی
وستن به ارمنسرتان بره   یپ یرا برا یا ن منطشه قطعنامهیلت مشننه ایكه ه یزمان ،1988
در چارچوب  ین منطشه به لحاظ قانونیا.  اوج گرفتبا   قرهب رساند مناقشه یتصو
در .  دهند یا میتشك یاما اكثر ساكنان آن را قوم ارمن ، جان قرار داردیآذربا یمرزها
جران جردا لرود و در    ین منطشه توانسرت از آذربا یا یات لورویح یانیپا یها سال
ایرن  .  گذالرت  یبه وجود آمد كه صدها هرزار آواره برر جرا    ییها ت خشونتینرا

زمانی كره اتحراد   .  ان استملی و حیاتی برای جمروری آذربایج ۀمناقشه یك مسلل
در .  تصمیم به اعالم استشالل كامرا گرفتنرد  با   قرهگذاران  قانون، لوروی فروپالید
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میان جمروری آذربایجان و ارمنستان در گرفرت و  ای  جنس همه جانبه ،1992سال 
را در كنترل خود در آورد و بررای  با   قرهتا میانه این سال ارمنستان بخب مرمی از 

الن موسوم به داالن الچرین بیشرتر بره سروی اراعری آذربایجران حركرت        ایجاد دا
ارتب ارمنستان به وسریله روسریه و تجریرزات    .  (Behner Lionel, 2015: 12-13كرد)

در حالی كره جمرروری آذربایجران برا دریافرت مرمرات و       ، نظامی آن حمایت لد
 :Rasizadeh, 2011) آموزش نظامی تركیه به سازماندهی نیروهای خود اقردام كررد  

 ،1994ه در یروس یگر یانجیكه با م یآتب بس یت تا زمان برقرارین وععیا. (219
و مناط  اطرراف آن در  با   قرهدر حال حاعر منطشه .  دا كردیادامه پ، دیبه انجام رس

 . (beehner, 2005)كنترل ارمنستان قرار دارد 

حفرظ  ، طری  مرذاكره آمیز بحران از  در این دوره موعع ایران بر حا مسالمت
در این .  بوده است گری در حا و فصا مناقشه تمامیت ارعی آذربایجان و میانجی

 :لود می مشامات ایران در ادامه آوردههای  رین تالشتمرم موعوع
 ایرن   ۀتررین دور  كره سرخت   ،1992گرانه ایرران از سرال    میانجیهای  تالش

، سفر به باكو 11، در این دوره گری ایران ت میانجیلهی.  بحران بوده است آغاز لد
یك سفر به مسركو و  ، سفر به اسنپانكرات 2، سفر به نخجوان 4، سفر به ایروان 10

برس   ها مرذاكرات مسرتشیم و آترب    حاصا این تالش.  یك سفر به تفلیس انجام داد
 .  موقت بود

 ارمنسررتان و  یجمرررور ۀژیررنرردگان وینما ین مررذاكرات رو در رویاولرر
اجالس سران .  در ترران برگزار لد ،1370اسفند  24در با   قرهرد جان در مویآذربا

تررین   های ایران بررای خاتمره دادن بره یكری از پیچیرده      در ترران مبین اوج تالش
ایران به دلیا تصررف لررر   های  علی رغم تالش، مناقشات در رواب  دو كشور بود

انست به نتایج مثبتری  این اجالس نتو، استراتژیك لولا توس  ارمنستان در قره با 
 .  برسد

 انره در  یگرا یانجیر م یها ران گذلته از اقدامات و تالشیا یاسالم یجمرور
از .  غ نكررد یدر یچ كولشیاز ه ...و امداد و یرسان كمك ۀدربار، با  حا بحران قره
 یجران بررا  یآذربا یجاد اردوگاه منطشه صابرآباد در جمررور یران ایجمله اقدامات ا
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هرا در اردوگراه    یجانیو اسكان آذربا ،1373در خرداد با   قرهبحران اسكان آوارگان 
 .  بر پا لد 1372هالل احمر در آبان  ۀلیبود كه به وس یشلیمیا

  با   مجدد مذاكرات صل  قره یری( و همزمان با اوج گ2005) 1384در سال
 «پ دسرورمن یر لیف» یبه عنوان نارر از سرو « نسكیگروه م»ران در یحضور ا ۀمسلل
س یرئر  «ون مانیاست»اما با مخالفت  ،نسك مطرح لدیوقت گروه م یس فرانسویرئ
ن یبر  ین دوره اسرناد همكرار  یدر هر حال در ا.  نسك مواجه لدیگروه م ییكایآمر
ژه طرح اتصرال  یاز جمله حما و نشا به و ؛مختلف یها نهیجان در زمیران و آذربایا

...  و یامور گمركر ی، سد ساز ،برقی، انرژ، هیروس -جانیآذربا -رانیخطوب آهن ا
ده حا عادالنه یجان دالته و از ایبا آذربا یدگاه مثبتیران تا چه حد دینشان داد كه ا
 یجمررور  یگررا  غررب  یهرا  كند اگرچه رسرانه  یت میز مناقشه حمایآم و مسالمت

: 1391ی،ران از ارمنسرتان بودند)موسرو  یر ت ایر حما ین مشطع مدعیجان در ایاذربا
25). 

از ، جمروری آذربایجان به دلیا رواب  رو به رلد ایران و ارمنسرتان ای ه مشام
آنرا خواستار آن بودند كه با توجره بره   .  موعع ایران در این زمینه رعایت ندالتند

تری در حمایرت از   ایران مواعع قاطع، فرهن ی و تاریخی دو كشورهای  همبست ی
د حمایرت عرمنی ایرران از    در مرور  «حیدر علری اف ».  جمروری آذربایجان ب یرد
های  مشام. (Vatenka, 2013ابراز نامیدی كرده بود)با   قرهارمنستان در مورد موعوع 

جمروری آذربایجان انتظار دالتند جمروری اسالمی ایرران هماننرد تركیره مواعرع     
ای را در برابر این مناقشه ب یرد و همچون آنكارا كره   گرانه دارانه و نه میانجی جانب

نسربت بره كراهب    ، بررد  مری  یت قطع رواب  دیپلماتیك با ارمنستان به سردر وعع
سط  رواب  خود با ایروان برای حمایت از موعع باكو در جریان این مناقشه اقدام 

زمینه سراز رقابرت و ترنب در ن ررش     ، حمایت غیر رسمی ایران از ارمنستان.  كند
 .آذربایجان در رواب  با ایران بوده است

 با آمریکا ربایجانآذروابط . 6

سراز انبسراب    نره یزمی، لرورو  یران پس از فروپالر یا یانشباض قلمرو قدرت لمال
برا   یك قردرت جنروب  یر تیژئوپل یكا( و موجب انطبراق مرزهرا  ی)آمر یقدرت جنوب
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 یین انبسراب فضرا  یر ده اسرت و ا یر ه( گردی)روس یقدرت لمال ییایجغراف یمرزها
ران در یجه كاهب قدرت مانور اینت و در یكیزیف ی موجب محاصرهی، قدرت جنوب

ن یر ا یبررا  یتر یو امن یاقتصادی، اسیس یها نهیب هزین افزایهمچنی، رامونی  پیمح
 یایآسر  -ك محور قفشازیتیژئوپلی ها فرصت.  (65: 1389ی، زدیكشور لده است )ا

 ین و فضرا یم بره سررزم  یمسرتش  یكرا عبرارت اسرت از: دسترسر    یآمر یبرا یمركز
احسراس   یبره فضرا   یدهر  برآنرا و لركا  ن و اعمال فشاریلفرقبا و مخا ییایجغراف
ن كنتررل منرابع   یهمچن، ن و عراقیچ، هیروس، افغانستان، رانیا ید و رعب برایترد
 و یاسرت جرران  یج فارس به عنوان ابزار اعمرال نفروذ در س  یخزر دركنار خل یانرژ

 یانرژ ازمند بهیب و نیرق یها قدرت ژهیبه و جران یاست كشورهایس یساز منفعا
 یقردرت  به نظام تك یده لكا و گری سلطهت ینائا آمدن به موقع و، نسبت به خود

ن ی ران بر یبراز ، ازدهم سرپتامبر یر ثرۀ  با وقروع حاد . (15: 1381، این در جران )حافظ
در .  افرت یسوق  یگر ینظام یكا به سویآمر یاست خارجیر كردند و سییتغ یالملل

 یبررا  یجرران ۀ در نششر  یت مسرلط یر موقع و قفشراز  یمركز یایآس ۀان منطشین میا
ن یدكترر  یاجررا  یازدهم سپتامبر در راستایكا بعد از ین رو آمریكا دارد و از ایآمر

ن منطشره لرد   یر وارد ا، ران از سرمت لرمال  یر ا ۀا محاصریرانه و تكمیش یجنس پ
 .(96: 1389، )ایزدی

وان به موارد ت می آذربایجان با آمریكا نظامی –در ارتباب با همكاری اقتصادی 
 زیر الاره كرد:

 انرژی بوده است بره طروری كره     ۀبیشتر رواب  اقتصادی دو كشور در زمین
 «یآذر» ینفت یها دانیاز منابع م یو برره بردار ،1994در سال « قرارداد قرن»بستن 

بعرد  .  ن قرارداد در این زمینه بوده اسرت یران از ایاخراج ا و« یگونشل» - «چرا » -
ن یر ا.  ك آمریكا و آذربایجان تاكنون ترداوم دالرته اسرت   یرداد رواب  نزداز این قرا
 یتر یو امن یاسر یو سربب ن ررش س   یبخب منفر  تیهو یاز عواما اصل یكیمسلله 

 .   است ،1995 جان از سالیآذربا یران و جمروریان ایلدن رواب  م

 جانیآذربا یكا به جمروریآمر یكمك نظام 

 ران  یحمله به ا یجان برایآذربا ین جمروریكا از سرزمیامكان استفاده آمر 
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 جران) یآذربا یران و جمررور یر ا یت آمریكا به رواب  نظرام یحساسNixey, 

2010: 128). 
از ی، قفشراز جنروب   یهرا  ران و رواب  با جمروریا یاست خارجیبه طور كلی س

.  رفتره اسرت  یر پذیتأث یا و فرامنطشه یا  ران منطشهیباز یها استیو سها  یریگ جرت
كا از یك سو و گسرترش روز افرزون روابر     یران و آمریرسد تعارعات ا یبه نظرم

آذربایجان و آمریكا از سوی دی ر باعث لده این عاما در روابر  ژئروپلیتیكی دو   
 .زا بالد و منبعی برای رقابت دو كشور بالد كشور تنب

 همکاری آذربایجان با رژیم صهیونیستی .7

ت یر جلرب حما  یدر پ، خود یت اراعیبشا و تمامحفظ  یجان برایآذربا یجمرور
برآمرده   یسرت یونیم صریكا و رژیمرآاالت متحده یهمچون ا یا فرامنطشه یها قدرت
ی، نره حضرور اقتصراد   یزم، كشرور  یاف كولرب كررد در فضرا    یدر علیح.  است
ن ساختارها با ین ره ذر و با ادغام ایغرب را فراهم آورد تا از ا یاسیو س یفرهن 

ت در یعضرو ، صرل   یطررح مشراركت بررا   ، وستن به نراتو یاز جمله پ، بمنابع غر
 یهرا  برا جنربب   ییارویر اعرزام سررباز بره افغانسرتان و عرراق و رو     ، اروپا یلورا
ت غررب وارد  یر مورد حما یكشورها ۀجان را دربرگیآذربا یجمرور، انهیگرا اسالم
با   قرهحران بی، حكومت خود و حا مشكالت اقتصادها  هیت پایتا دركنار تثب، كند
م یر روابر  خرود برا رژ    ۀجان بارها بر حفظ وتوسعیآذربا یجمرور.  ز حا كندیرا ن
 یتر ین كشور حضرور اقل ین ایمسلول.  كند ید كرده و آن را كتمان نمیتاكی ستیونیصر
 یمر  یكرد معرفر ین رویا ۀا عمدیجان را دلیآذربا یت جمروریان در جمعیرودیاز 
ن كشرور بره   یا، مثال یبرا.  ت داردیحكا ی ریئا دت از مساینكه واقعآحال ، كنند
 یجاسوسر  یماهرا یازجملره هواپ  ؛ینظرام  ۀشررفت یحات پید تسلیاقدام به خر یتازگ

ارد دالر نمروده و  یر لیم 5/1بره ارزش   یپدافند مولرك  یها ن و سامانهیبدون سرنش
حات را فشر  بره منظرور    ین تسرل یلده كه ا یز مدعین كشور نیر امور خارجه ایوز
چ ین بابرت هر  یر ا كررده و از  یداریر خر« برا   قره یالغال ین هایسرزم یاد سازآز»

. سرت یران مطررح ن یر ا یاسرالم  یژه جمررور یر به و، ثالث یه كشورهایعل یدیترد
دهرد و در   یران انجرام مر  یه ایعل یجاسوس یها تیفعال جانیا در خاک آذرباییاسرا
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جران برا هردف    یآذربا یجنوب ۀمنطش خود را در ی اه اطالعاتین پایدوم ،2003سال 
لررنود آغرراز كرررده اسررت  یهررا دسررت اه ران و بررا نصرربیرراخبررار از ا یآور جمررع
ر آن یجران و ترأث  یه و آذربایر توان به رواب  گرم تركین میهمچن.  (11: 1391ی،)افضل

 یاسر ی/ سیو اقتصراد  ینظام یها یگسترش همكار ۀجیو درنتیآو بر رواب  باكو/ تا
ران الاره كررد كره از   یا یمناط  لمال یدر تمام تر بعد حضور گستردهۀ و در مرحل

كاهب نفروذ   یدر راستا ییها گذلته لاهد چالب یها ران در سالیا، زیه نین ناحیا
.  (107: 1390ی،عیخزر بروده اسرت )سرم    یایو چالب در در یخود در قفشاز جنوب

ا كره نراق    ییكرا و اسررا  یجان برا آمر یآذربا یروند رو به گسترش رواب  جمرور
ران اسرت و نظرام   یر ا یاست خرارج یس ین لده در چارچوب راهبردییتع یهامرز
 یاسرت خرارج  یكره در س  یا هیر رو ران برا ین رواب  سبب لده ایحاصا ازا ییمعنا

ن راه نكنرد    یك متحرد راهبررد  یر جان مانند یآذربای گاه به جمرور چیه، خود دارد
ران در یر ه و ایكا در اصا بر كاهب نفوذ روسیاست آمریس.  (242: 1382ی، )واحد

 . (Shaffer, 2005: 243منطشه متمركز لده است)

 علیه جمهوری اسالمی ایران امنیتیاقدامات . 8

، قردرت در منطشره  نبرود  ی، ر لرورو یاتحاد جماه یهمچون فروپال یوجود عوامل
 ینر یزم یبودن مرزها یالنون طیجان و همچنیآذربا یجمرور ۀانیگرا كرد غربیرو
 یتر یامن و ینظا ید تا نرادهایران باعث گردیا یاسالمی رورن كشور با جمیا یو آب
ران یررا یاسررالم یجمرررور یرامررونیبرره منرراط  پ یا ژهیررتوجرره و، كشررورها یبرخرر

ن منراط  را بره   یر ن اسرت ترا ا  یر جان دالته و ترالش آنررا برر ا   یآذربا یدرجمرور
 .ندیا نمایكشورمان تبد یت ملیه امنیعل ددیتر یها حوزه

ر طرول  دو كشرور د  یائا مورد چالب در رواب  خرارج ومسها  از جمله تنب
 چند سال گذلته عبارتند از:

 مسرل    یروهرا یرش نیپذ ین براجایآذربا یجمرور یدعوت واعالم آمادگ
ن یا یروهایلدن اخراج ن یپس از قطع، ن(یران )منافشیا یاسالم یمعارض جمرور

روابر  دو   یرو فرا یار بزرگیچالب بس، سازمان از عراق كه در صورت تحش  آن
 .كشور قرار خواهد گرفت
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 یجمررور ؛ حمله به ایران از قلمررو آذربایجران   یاجازه دادن به دلمن برا 
، آذربایجان با موقعیت جغرافیرایی و اسرتراتژیكی خرود كره در منطشره قفشراز دارد      

لرمال   یایران از سو یتردیداتی را برا، با آمریكا و پیمان ناتو یتواند با همكار می
 .(364  :1384ورد و این تردیدات عبارتنداز:)امیراحمدیان؛ پدیدآ
تواند دسترسری   آذربایجان با دادن امكانات و تسریالت پای اهی ونظامی می. 1
 .دریا و زمین به ایران تسریا كند یمتخاصم را از سو ینیروها
متخاصم از قلمرو آذربایجان ازجانب دلرمن و از مغران و    یحملۀ نیروها. 2
 .تواند به سادگی انجام گیرد می لمال یرود ارس ازسو گذر از

ایران را به آذربایجان متصا میسازد ی، نفوذ ۀدر سمت لمال غربی سرجاد. 3
 –كلیبرر   ۀجراد ، مرنرد  –تبریرز   ۀكه به ترتیب از لرق بره غررب عبارتنرداز: جراد    

 ۀاسرتفاد توانرد مرورد    می ها این جاده، سوار بیله – گرمی –اردبیا  ۀجاد، خداآفرین
 .گیرد متخاصم قرار ینیروها

جنرس   ۀعمدتاً در دور یایران در نوار مرز یها تأسیسات نظامی و مرزبانی. 4
 .اندو نیازمند ساماندهی دوباره هستند آهنین ایجاد لده ۀسرد و درمشابا پرد

 ائتالف علیه ایران 

خواهرد   یمر ، برا   قرره  یگیر سپ خود در بازناتوانی از آنجائیكه آذربایجان با  -
 یها جناح، مترم و مشكالت داخلی خود را فرافكنی كند هایران را به كمك به ارامن

ثباتی درایران هستند كه از طریر  دامرن زدن بره     وابسته به دولت خواستار ایجاد بی
خواهنرد عردم مشرروعیت خرود را بره       مسللۀ قومی و تردید امنیت ملی ایران مری 

ایرن  .  جلرب كننرد   یا مومی را به مسائا حالیهطریشی دی ر پنران و توجه افكار ع
ولری اقردامات   لرود   مینوع اقدامات اگرچه از طری  جناح وابسته به دولت انجام ن

 .لود دولت دنبال نمی یبا جدیت ازسو، مربوب به این موعوع ۀباز دارند

 ارس ینشین دو سو یپیوند مناط  آذر یادعا 

ایرانری و فعالیرت در    الت عرد ها و تشركی  متعدد گروه یها باوجود فعالیت -
وقرت   یرئریس جمررور   «اف الررام علری  »، پوچ پیوند دو آذربایجان یادعا یراستا

ارس و ایجرراد  یدو سررو یمربرروب برره پیوسررتن منرراط  آذر یادعاهررا، آذربایجرران
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 .واهی وغیر اصولی توصیف كرد ۀآذربایجان متحد را اید

 ان واحدفعالیت اتحادیه آذربایج یایجاد تسریالت الزم برا. 

 جران یها فعالیت كن ره آذری یایجاد تسریالت برا. 

 عوامل و بسترهای تعامل ژئوپلیتیکی در روابط دو کشور

ف رواب  دو كشور یب گفته كه منجر به تضعیپ یها نهیعواما و زم یبا وجود تمام
ان دو یر   روابر  م یر توسرعه و تعم  یز بررا ین یفراوان و متنوع یها نهیزم، گردد یم

كاسرته و   یری زان عوامرا واگرا یر توانرد از م  یررا مر  آنوجود دارد كه توجه به  كشور
 :لود ین عواما الاره میاز ا یبه برخ، در ادامه.  را موجب گردد ییگرا ب همیافزا

 دو کشور یکیتیژئوپل یدگیدرهم تن. 1

پرس   چهدالت و  ران قراریا یاسیس یایب جغرافیكه در ترك یچه زمان، جانیآذربا
قرار دالته و هنروز هرم برا وجرود      یدر چرارراه ارتباط، رانیاز ا یاجبار ییاز جدا

تروان ادعرا    یكه م یا گونه به، ت را حفظ كرده استین موقعیا، دیجد یها جاد راهیا
ن را دالرت كره   یر ت ایباز قابل، ن كشور كوچك فاقد نفت و گاز هم بودیاگر ا كرد

 یها سازمان یتوجه برخ، لكدون ب.  ردیگ  ران قراریهمچنان دركانون توجرات د
بره  ، ن منطشره بالرد  یر در ا یا وجود انررژ یب از آنكه به دلیب، مانند ناتو یالملل نیب

 یهرا  قردرت  یبررا طور كه  همان، آن است ییایت خاص و برتر جغرافیسبب موقع
جران برا   یآذربا یجمررور  ییایر جغراف یوسرت  یو پ ی یهمسایی، كایو آمر ییاروپا

 یت راهبررد یاهم یكه هرسه دارا یمركز یایه و آسیروس، انریا یاسالم یجمرور
جران بره   یآذربا یجمرور ییایت جغرافیموقع ؛بالد یم یپول ر قابا چشمیغ، هستند

 .ران مرم بالدیا یاسالم یجمرور یتواند برا یا متفاوت میدال

 . ظرفیت مناسب برای همکاری ژئواکونومیکی دو کشور2

 یبررا  یجدیرد  یبره دنبرال بازارهرا    داست كه بای یایران به نحو یلرای  اقتصاد
جرران تشسریم لرده     از بازارهرا درمنطشره و   یبسریار .  صادرات غیرنفتی خود بالد

آذربایجان با صادرات نفت و .  جدید امیدوار بود یتوان به بازارها هستند و تنرا می
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توجه به  است كه با یا پرجاذبه یبازارها یگاز و درآمد مناسب و فزاینده خود دارا
ایرران دارد و   یفراوانی برا یها مزیت، مناسب حما و نشا یها نزدیكی مسیر و راه
، سایر ترأثیرات مثبرت   عالوه بر، الزم یگذار و سرمایه یریز برنامه، درصورت توجه

.  (352  : 1381؛ ی) افشررد . خواهرد دالرت   كشرور  یفراوانری نیرز بررا   ی سودآور
 یمرمر  یرهرا یاز متغ یكی یو بازرگان یاداقتص یهمكار یموجود برا یت هایررف

 یران و جمررور یان ایرواب  م ۀدر توسع یا تواند نشب مثبت و سازنده یاست كه م
 یت كشرورها یدر وعع یریگ ا قراری  دو كشور به دلیلرا.  جان دالته بالدیآذربا
ا ی ر پتانسر یدو كشور از طرف د ییایك طرف و قرابت جغرافیحال توسعه از  در

رغرم   یعل. دوجانبه فراهم كرده است یاقتصاد یها یتوسعه همكار یرا برا یمناسب
اسرتشالل از اتحراد    ۀبره واسرط  ، 1993-1992 یكه در سال هرا  یاقتصاد ینابسامان
جران نسربت بره    یاقتصراد آذربا ، بره وجرود آمرد   برا    قره ۀو مناقش یر لورویجماه
 یایآسر  یهرا  از دولرت  ی ان خود از جمله ارمنستان و گرجسرتان و برخر  یهمسا
ن رونرد در  یر ا.  (www. monagaba. com) قررار دالرت   ی  برترر یدر لررا  یمركرز 
 یروابر  اقتصراد   یآمرار  یبررسر .  ادامه دالت یز به طور محسوسیبعد ن یها سال

 یزان رواب  اقتصادیاز رلد م یر حاكیاخ یها جان در سالیآذربا یران و جمروریا
 ۀتوسع یمناسب برا یها و وجود راه ییایجغراف یكیدو طرف محسوب لده و نزد

 . ن عواما بوده استیمبادالت از جمله مرمتر
، ن تررران و براكو  یبر  یاسر یروابر  س  یز براال یر وخ درمجموع با وجرود افرت  

برا   ی یهمسرا ، خرود  ییایر رت جغرافیر موقع یكیتیا الزامات ژئروپلیدل جان بهیآذربا
 ررر قفشرراز   ید یورهاسره برا كشرر   یدر مشای، ر فرهن ر   یخیران و تشابرات ترار یا

اگرچره در حرال حاعرر    .  ران دالته اسرت یبا ا یا گسترده یروابر  تجاری، جنروب
 راه  یجا یرا متعردد یر برره دال ی، ن جمررور یر ا یر اقتصاد  یران در رواب  تجاریا
ران در قفشراز  یر ا یمبرادالت بازرگران   ۀن خود را ندارد؛ هنوز هم بخرب عمرد  یشیپ

، هیر ژه تركیو به، خود یا منطشه یبا رقبا یاظ رقابتبه لح و جان استیبا آذربا یجنوب
 .دارد یادیز ۀفاصل
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(بهمیلیوندالر)1390-1397وضعیتوارداتوصادراتتجاریایرانباآذربایجاندرحدفاصل.2جدول

 جمع کل صادرات  واردات سال 
1390 37 .4 464 .2 499 .6 
1391 44 .9 493 .1 538 .1 
1392 31 .3 465 .1 496 .4 
1393 15 .3 430 .8 446 .1 
1394 15 .5 231 .7 247 .2 
1395 46 .7 358 .5 405 .2 
1396 26 .8 323 .7 350 .6 

1397 20 .5 410 .5 431 .2 

 

 
 1399منبع: اتاق بازرگانی ترران: 

 تنگنای ژئوپلیتیکی آذربایجان. 3

ران یر ا یاسرالم  یر جمروریاز به مسیو ن یجان درخشكیآذربا یقرارگرفتن جمرور
 ر نكات قابا یاز د، مناسب حما ونشا یرهایآزاد و مس یها به آب یدسترس یبرا

 یایر   دریر تواند از طر یجان میهر چند جمروری آذربا.  ن ارتباب استیتوجه در ا
 یایر با در« كیبالت -ا ول »ز یو ن« اهیس یایدر -ن د -ا ول » یها راه مازندران و آب

هنرد و اطلرس ارتبراب برقررار      یها انوسیك و در مجموع اقیبالت یایترانه و دریمد
از  یحمرا ونشرا نالر    یازهرا یكامرا بره ن   ییتوان پاسخ وها  راه ن آبیا یول، كند

خرارج را ندارنرد و    یایر ن كشرور برا در  یر ا یتجرار  -ی گسترش روابر  اقتصراد  
و واسر  هماننرد   ت حمرا ونشرا   یر از موقع یریگ ازمند بررهیجان نیآذربا یجمرور
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 یجمررور ، بره هرر حرال   .  گرجسرتان و ارمنسرتان اسرت   ، رانیا یاسالم یجمرور
بره  ، خرارج  یایر تمراس برا دن   یو برا یت بریموقع یاست دارا یجان كشوریآذربا

ران درقبرال  یر اسرت ا یس.   ان خرود وابسرته اسرت   یر همسرا یه و سرا یران و روسر یا
ت یر سرت چراكره موقع  و حضرور فعرال در منطشره ا    یهمكرار ی،  ان لرمال یهمسا
ن كشور را در مشام پرا  یا، منطشه یر آن بر كشورهاین تأثیران و همچنیك ایتیژئوپل
ج یو خلر  ،و قفشراز  یمركرز  یایآسر  یعنر یت جران یپر اهم ی كه دو منطشه یارتباط

 یث دسترسر یر از ح.  سازد قرار داده است یآزاد را به هم متصا م یها فارس و آب
ران یر ا، ا سروآ  یر اعم از انتشرال   یكاال و صادرات انرژت یآزاد و ترانز یها به آب

.  (3: 1391، نرژاد  یسر ین مناط  بالرد )ع یا یكشورها یبرا یمناسب ۀنیگز تواند یم
ارمنسرتان و نخجروان( بره    ، جانیغرب خزر )آذربا یها یجمروری ت دسترسیاولو
قرار  یت بعدیران در اولویاه است و ایس یای  گرجستان به دریآزاد از طر یها آب
ك انتخاب آگاهانه است و نره عررورتاً   یجنوب  یها آب به یدرواقع دسترس.  دارد
هرچنرد  .  (105: 1373ی،)كرارم  یحشروق  یهرا  و مرالک  ییایر از جبرر جغراف  ینال
 یایر در -دن -ول را  یهرا  كانرال  ۀبه واسط خزر یای  دریتواند از طر یجان میآذربا
انوس هند و اطلس ارتبراب  یو مجموعاً اق ترانهیمد یایك با دریبالت -ز ول ایاه و نیس

از  یحمرا و نشرا نالر   ی ازهرا ین ییهرا تروان پاسرخ و    كانال نیا یول، برقرار كند
جران  یخارج ندارنرد و آذربا  یایبا دن را ن كشوریا یتجار یگسترش رواب  اقتصاد

جران  یآذربا.  ران اسرت یر ر ایر ت نظیر ترانز یت كشرورها یاز موقع یریگ ازمند بررهین
ه یران و روسر یخارج به ا یایتماس با دن یو برا یت بریموقع یت دارااس یكشور
 . (213: 1389 ،فرد یش اهی)پ.   ان خود وابسته استیر همسایو سا

 گییو همسا ییایو مجاورت جغراف یوستگیپ .4

 ران محسروب یر ا یاسرالم  ی ان مرم جمررور یاز همسا یكیجان یآذربا یجمرور

 یران برایمانند ا ی ان با قدرتین كشور از همسایا یبرخورداری، لود و از طرف یم
تواننرد برا    یدو كشرور مر  ،  رر ید یاز سرو .  است یز فرصت خوبین ین جمروریا

ی، ت اتاق مشرترک بازرگران  یفعالی، اقتصاد یها یون مشترک همكاریسیت كمیتشو
جراد  یای، دوسرت  یهرا  س انجمرن یتاسر ، مشرترک  یهرا  جاد بانكیا، ع و معادنیصنا
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ژه بازرگانان و یو بهی، بخب خصوص یتوسعه تجارت از سو یصخصو یها تشكا
دو جانبره را   یروابر  تجرار  ی، صادرات یكاالها یتجار دو كشور و استاندارد ساز

از برازار   یشرتر یسررم ب ی، مررز  یهرا  تر در بازارچره  ب داده و با حضور آسانیافزا
كشرور   ن وجود رود ارس در مررز مشرترک دو  یهمچن.  را به دست آورند یاقتصاد

آب و بررق   یبرردار  متشابا را در امور برره یها یهمكار ۀتوسع یبرا یمناسب ۀنیزم
 .فراهم آورده است

 مازندران یایدر یم حقوقیرژ. 5

رگرذار در  یاز جملره عناصرر تاث  ، آن یم حشروق یمازندران و رژ یایم دریتشس ۀمسلل
 یایر ن دریر ا.  جان اسرت یران و آذربایا یاسالم ین مناسبات دو كشور جمرورییتع

 یاسالم یژه جمروریدو كشور)به و یو افكار عموم ین منافع ملیبسته به لحاظ تام
نظیرر آذربایجران را در قررون گذلرته از دسرت      ، از لمال كشور یران( كه مناطشیا

، رانیر ا یاسرالم  یدگاه جمررور یطب  د. برخوردار است یت خاصیاز حساس، داده
ن لرود  ییتع 1940و  1921 یساس قراردادهاد برایمازندران با یایدر یم حشوقیرژ

 20، رانیر حداقا سرم ا، ا دالته بالندیم دریاصرار بر تشس یساحل یو اگر كشورها
ن یامرا از ن راه مسرلول   ، ا خواهد بودین بستر دریو همچن یدرصد در سط  منافع آب

توانرد بره صرورت مشراع مرورد       یخرزر مر   یایسط  آب در، جانیآذربا یجمرور
د براسراس طرول   یا بایاما بستر در، ردیقرارگ یساحل یمشترک كشورها یبردار برره

 یم حشروق یر جان در مورد رژیآذربا یجمرور.  م لودیكشورها تشس یخطوب ساحل
ن كشور در یا.  بوده است« الیدر»و « اچهیدر» یدو ال و یخزر همواره حام یایدر

ا در نظرر گررفتن   م آن بر یاچه و تشسیك دریخزر به عنوان  ییدار لناسا ابتدا طرف
 ی رر جمررور  یشرنراد د یپ.  ساحا خرزر برود   یت كاما كشورهایاستشالل و حاكم

اصرول   یآن بر مبنرا  یریگ موعع، خزر یایدر یم حشوقین رژییتع یجان برایآذربا
 ،1982ون یكنوانسر  یخواهران اجررا   ین جمروریا. است« آزاد یها آب»مربوب به 

هرر  ، شرنراد ین پیرش ایصورت پذدر .  اها ستیسازمان ملا درخصوص حشوق در
« یژه اقتصراد یر منطشره و »مایرا   200ن و یسررزم  ییایا دریما 12از  یدولت ساحل

 یم حشروق یر رژ یران برا اجررا  یر ه و ایروسر ، ایر ن دلیبه هم.  برخوردار خواهد بود
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ن موعروع بره   یر ا، به هرحرال . ا مخالف هستندین دریاها درمورد ایو درها  اچهیدر
ان دو كشور مطرح بوده اسرت ترا   یز میبران  عواما اختالف از بسترها و یكیعنوان 

 21اینكه در پنجمین اجالس سران كشورهای سراحلی دریرای كاسرپین در تراری      
تاو برگرزار   میالدی در لرر آق 2018اوت  12برابر با  ،هجری لمسی 1397مرداد 
بره   در پایان این نشست متن كاما كنوانسیون رژیم حشوقی دریای كاسرپین ، گردید

قزاقستان و ایران رسید و ، آذربایجان، تركمنستان، امضای پنج كشور ساحلی روسیه
بررسری سرند   .  همكاری دو كشور لناخته لرده اسرت  های  به عنوان یكی از زمینه

، تجرارت و اقتصراد  ، ونشرا  های حما همكاری در زمینه ۀنام تواف ، دهد كه نشان می
مبرارزه برا   ، از حادثره در دریرای خرزر    پروتكا اتخاذ تدابیر الزم بررای جلروگیری  

یافته و همكاری نرادهای امنیتی توس  آنران بره امضرای     تروریسم و جرائم سازمان
خرزر براسراس فاكتورهرایی    ، نامره  این تواف  طب همچنین .  پنج كشور رسیده است

حدود ماهی یری و استفاده از منرابع  ، پرنه دریایی، مانند استفاده از بستر و زیربستر
هرای آزاد   خزر دارای رژیم حشوقی خاصی با رژیم حشروقی آب .  شسیم خواهد لدت

در ایررن .  حشرروق دریاهررا نیررز متفرراوت اسررت ،1982منرردرج در كنوانسرریون سررال 
نظرر   نامه همچنین تاكید لده كه تمام مسائا حشوقی دریای خزر تنرا با اتفراق  تواف 

هرای نظرامی    وآمد كشتی پنج كشور ساحلی آن عملی و اجرایی خواهد بود و رفت
مذاكرات حول چ ون ی استفاده از حریم هوایی خرزر  .  خارجی كامالً ممنوع است

 .  (1397، ادامه خواهد یافت )سند كنوانسیون رژیم حشوقی دریای خزر

 یو مذهب یاجتماعی، تعامالت فرهنگ. 6

 یعنوم ۀنین مشترک زمیدالتن د.  ران استیجان و این مشترک مردم آذربایاسالم د
مرذهب  .  كنرد  یجاد میرواب  مردم دو كشور ا یكینزد یرا برا یمساعد یو فرهن 
از .  آور بروده اسرت   الرزام  یات عمروم یر ح یبررا  یمتماد یها جان در قرنیدر آذربا
زیرر  جان یدر آذربا یاسیس یندهایاصالحات و فرا، ها باً تمام جنسیم تشریدوران قد

ز یر ران نیدر مورد ا یژگین ویا.  (Valiyer, 2005وسته است )یمذهب به وقوع پ یلوا
ران هرم در  یر ا یو اجتمراع  یاسیاز تحوالت س یاریكه بس یبه نحو.  كندیصدق م
مرردم دو   یز مرذهب اصرل  یر ع نیبوده و تشر  یاسالم یها  متأثر از آموزهیطول تار
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ن یشرتر یكره ب  اسرت  یجان تنررا كشرور  یآذربا، رانیبعد از ا.  رودیكشور به لمار م
ع عرالوه  یتشر ی، رانر یا یهاستیطب  نظر استراتژ.  داده است یرا در خود جاعه یل

ره( نشرب  یر مشترک و غ یفرهن  یارزش ها یبرخ،   مشترکی ر )تاریبر عواما د
در واقرع  .  كنرد  یفرا مر  یجران ا یران در آذربایر نفروذ ا  یهاهیجاد پایدر ا یار مرمیبس

 یا جمررور یر ن دلیبره همر  .  ران اسرت یر جان برا ا یوند آذربایپ یعنصر اصل، مذهب
در سرط    یدر بعرد مرذهب   یو انسرجام اجتمراع   یزان همبست یجان از نظر میآذربا
طور بالشوه ن و مذهب بهین رو عاما دیاز ا.  لودیران قلمداد میبا ا ییگراهم یباال

 یران و جمررور یر ب ال روی روابر  ژئروپلیتیكی ا   یر در تشر مرؤثر از عواما مرم و 
از سروی  .  (162: 1377ی،  ردل ید )بیر آ یری به حساب مر در بعد همكا جانیآذربا

 یآداب و رسوم و فرهن ی، خیتار یجان به لحاظ التراک هایآذربا یدی ر جمرور
و قابرا   یعررور  یان نكتره یر ران دالته و ایا یاسالم یبا جمرور یفراوان یكینزد

ررره و ب مورد توجره  یكیتیك عاما مثبت ژئو پلیتواند به عنوان  یم توجه است كه
ران بره دوره  یر جران برا ا  یآذربا ین جمررور یسرابشه وحردت بر   .  ردیقرار گ یبردار

 یزمران  ۀن منطشه به آن دوریران در ایگردد و نفوذ فرهنس و زبان ایان برمیهخامنش
ب یپ یها و سده 13ا قرن یدو كشور از اوا ییجدا ۀن اگر دوریبنابرا، مربوب است

 یخیجان سابشه تاریران و آذربایلود كه ا یمم مالحظه یریرا در نظر ب ها  یاز صفو
.  مشرترک هسرتند   یخیراث تاریم ین رو دارایمشترک حدود هزار ساله دارند و از ا

 یراث مشرترک دو ملرت مر   یان ر میدر دسترس است كه ب یادیز یها امروزه نمونه
شرمندان  یو اند یلرروان  یخاقران ی، گنجو یچون نام یوجود لعرا و بزرگان.  بالد
برر   یا محكمر یر  ر خود دالیو صدها نمونه د یو نخجوان یچون لنكران یانمسلم

جان و یآذربا یبعد از استشالل جمرور.  مشترک دو ملت است یخیتار ۀوجود سابش
.  افتیگسترش  ین جمروریران و ایان ایم یارتباب فرهن  یلورو اتحاد یفروپال

ی، س مراكز آموزلر یتاس ی،فرهن  یها نارها و كنفرانسیسم یبرگزار، انتشار كتاب
، یریبوده است )ام یفرهن  ۀرواب  دو طرف در حوز از جمله ابعاد و ...و یفرهن 
 یهرا  ران در اسرتان یاز مردم ا یكه بخش ینكه عاما زبان تركیعمن ا . (256: 1386
 ر از الرتراكات  ید یكیكنند  یر نشاب به آن تكلم میو سا ین جمروریجوار با ا هم
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 .  بالد یلت مدو م یمرم فرهن 

هایرقابتوگسترشتعامالتمدلپیشنهادیبهبودروابطدوکشوربرمحوریتشناساییزمینه.2شکل

ژئوپلیتیکی

 

 های پژوهب منبع: یافته

با توجه به مدل پیشنرادی باید موارد زیر به عنوان مبنرایی بررای توسرعه تعرامالت     
 میان دو كشور قرار گیرد:

 های  امالت ژئوپلیتیكی در رواب  دو كشور نیازمند كاهب زمینهگسترش تع
 .  بالد می رقابت و تنب در رواب  دو كشور

 رقابت و تنب در رواب  ژئوپلیتیرك دو كشرور   های  یكی از مرمترین زمینه
لود كه مسرلولین   توصیه می ؛بحث ادعاهای سرزمینی و قومی میان دو كشور است
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طرح مسائا مربوب به آذربایجران ایرران و مانورهرای    از ها  دو كشور به ویژه آذری
 .  سیاسی بر سر این منطشه خودداری كنند

 تنیدگی ژئوپلیتیرك دو كشرور و پیوسرت ی جغرافیرایی دو      با توجه به درهم
توان از ایرن ررفیرت بررای گسرترش تعرامالت       می، كشور در طول دوران تاریخی

 .   ژئوپلیتیكی دو كشور استفاده كرد

 رسروم  و سنن، مذهبی التراكات مانند عواملی بر تأكید با توانند یم كشور دو 

 ییر گرا هرم  یبررا  ملرت  دو یها پتانسیا جزء كه فرهن ی ر التراكاتیسا و مشترک
 . ابندیدست  یبیشتر ییگرا و هم ییهمسو به، بران یز چالب مسائا یجا به هستند

       از منظرر  امرا   ،دو كشور از منظرر ژئوپلیتیرك بره یكردی ر نزدیرك هسرتند
 یجمررور  و رانیر ا یهرا  دولرت  بنرابراین  ؛ایدئولوژیكی از یكردی ر فاصرله دارنرد   

 امتیازات قبیا از ژئوپلیتیكی متشابا یها یبر نیازمند تأكید با است برتر نیز جانیآذربا

 مسرائا  خزر و اچهیدر با  ییهمسا، جران حساس مناط  در یقرارگیر،  ییهمسا

 صرورت  بره  تا حرد امكران   كیدئولوژیا مسائا رحط از غیره و یتجار مبادالت، آن

 . ندینما یخوددار  یصر

 برای گسترش تعامالت و ای  و فرامنطشهای  كاهب دخالت كشورهای منطشه
در این میان آذربایجان باید به كاهب نشب  است.همكاری میان دو كشور عروری 

رمنسرتان در  و ایرران بره كراهب نشرب ا     ،آمریكا و اسرائیا در رواب  خود با ایران
 . اقدام كند رواب  خود با آذربایجان

 نتیجه گیری

سیاسرت   ۀیكی از مرمتررین و پایردارترین عوامرا تعیرین كننرد     ، عنصر ژئوپلیتیك
جمروری اسرالمی  .  رود می لمار به كشورها امنیتی -ی خارجی و راهبردهای دفاع

و حوزه دریرایی   ایران به دلیا موقعیت ژئوپولیتیكی برجسته و تسل  بر تن ه هرمز
سرابشه  ، ژئواستراتژیكی چون در اختیار دالتن منرابع فرراوان انررژی    یموقعیت، خزر

هررای  پتانسرریا دارای ...تمردنی درخشرران و كشرروری برجسررته در جررران اسررالم و 
خاكی  -وجود برخی عواما از جمله دالتن مرزهای طوالنی آبی.  استای  برجسته

ژئوپلیتیرك  ، فرهن ی با منطشه -رف تاریخیو پیوندهای ژ عماۀ حوز ،با آذربایجان
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آبی دریای كاسپین و خلیج فارس و برخورداری از ۀ دسترسی به دو حوز، برجسته
نسبی انرژی و حما و نشلی و امكان بررره گیرری كشرورهای عضرو از     های  مزیت

قلمرو ایران برای انتشال كاال و انرژی به بازارهای جرانی موجب لده ترا همكراری   
نافع بسیاری را برای آذربایجان وكشورهای قفشاز و آسیای مركزی به همراه م، ایران

 پولری از ایرران را بررای آنررا سرخت و دلروار       به طریشی كره چشرم  ، دالته بالد
ر برا فرراز و   یر اخ ۀجران در دو دهر  یآذربا یران و جمروریهرچند رواب  ا.  سازد می
ار در روابر  دو  یبسر  یوجود موانرع و چرالب هرا    ،روبرو بوده یادیز یب هاینش

قررار دالرته    ینییكشور باعث لده كه حجم تعامالت دو كشور همواره در سط  پا
ز رقابرت آنررا در   یر و ن یاسیس یها ت نظامیعمده اختالفات دو كشور به ماه.  بالد

نظرام   یریر گ لركا .  گرردد  یمر  برر  یالملل نیو ب یا منطشه یها یبند چرارچوب دسته
 یاسرت برا ال رو   ین از سیر د ییسرم و جردا  یكوالرجان بر اسراس س یآذربا یاسیس

ن در یر ا.  نردارد  یاسرت همخروان  ین و سیر وند دیبر پ یران مبتنیا یاسالم یجمرور
جان را با توجره  یآذربا یاست كه ترران از ابتدا قصد دالت رواب  با جمرور یحال

 یژه مذهبیو هو ب یت مسائا فرهن ین كشور با محوریعه در ایت لیبه حضور اكثر
ران یر سط  رواب  دو كشور ا یارتشا یبراها  فرصت یرغم وجود برخ به.  ال كنددنب

 ینر ینشرب آفر ی، خیو ترار  یاز الرتراكات فرهن ر   یمانند برخروردار  ؛جانیو آذربا
االت یر ا، جران برا نراتو   یآذربا یهمچون توسعه رواب  جمررور  ییعواما چالب زا

ران برا  یر ترش روابر  ا ران است و گسیت ایا كه مورد حساسیم اسرائیمتحده و رژ
 یم حشروق یاز جمله رژ ی ریزد و مسائا دیان  یت باكو را برمیارمنستان كه حساس

ب داده یروابر  تررران و براكو را افرزا     یفررارو  یهرا  تیمحدود خزر عمالً یایدر
 یسراز هسرتند كراركرد    طور بالشوه فرصرت  عناصر كه به یاوقات برخ یگاه.  است

مثرال   یبرا.  لوند یا میدزا تبدیترد یا و پارامترهاكنند و به عوام یدا میمعكوس پ
 ر یر توسعه روابر  دو براز  یتواند مس یطور بالشوه م كه به ییایجغراف یكیعاما نزد
 یبرررا یتوانررد برره منبعرر یدر صررورت فشرردان عوامررا مكمررا مرر، ا كنرردیرا تسررر

كره بره عنروان همكراری در      یعمده عوامل.  ا لودیانه تبدیجو مداخله یها استیس
یی، ایر جغراف یكر یجان ذكر لد از جمله عنصر نزدیران و آذربایرواب  ژئوپلیتیكی ا
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دو  یكیتیژئروپل  یدگیر تن درهرم ، مشرترک  یخیو تار یراث فرهن یاز م یبرخوردار
ر یمازنردران و تراث   یایر در یم حشروق یر رژ، جران یآذربا یكیتیژئروپل  یتن نرا ، كشور

 یا عواما بالشوه رانیا یماسال یجمرور یت ملیجان بر امنیآذربا یاست جمروریس
نكره بره لحراظ    یژه ایر و هبر .  نرد یآ یهمكاری ژئوپلیتیكی دو كشور به حساب م یبرا

از  یا امرا پراره  .  ك هسرتند یر ز مردمان دو كشور كامالً به هرم نزد ین یو زبان یمذهب
نرد و بررخالف   یآ یتوسعه رواب  به حساب مر  یبرا یدیترد اًعواما هستند كه ذات

مثال اختالف بر سرر   یبرا.  كند یر نمییتغ یت آنرا به آسانیعموالً ماهعواما بالشوه م
برا   یكه تابع قواعرد براز   ییخزر از آنجا یایك از دو كشور در دریزان سرم هر یم

منبرع بالفعرا   ، حاصا جمع صفر بوده و تعارض منافع دو طرف را بره دنبرال دارد  
ر تحروالت بره نظرر    یجه به سبا تو.  جان خواهد بودیران و آذربایچالب در رواب  ا

دو  یات روابر  آتر  یر از واقع ین عواما به عنروان بخشر  یز اینده نیرسد كه در آ یم
باكو مسرتلزم   -ترران ۀرواب  همه جانب ۀن رو توسعیاز ا.  كشور مطرح خواهند بود

عوامرا دی رری    ،عالوه بر این.  كاهب عواما بازدارنده است یاقدامات مناسب برا
این كشرور برا    یو همكار یجران یجان به بازارهایآذربا یجمرور نظیر انتشال نفت

.  زمینه را برای رقابت ژئوپلیتیكی دو كشور تشردید كررده اسرت    یستیونیم صریرژ
هرر دو كشرور   .  ب از وجوه افتراق آن استیجان بیران و آذرباین ایوجوه التراک ب

شرتر بره وجروه    یان بجر یهرچند كره آذربا ، ندیه نمایشتر بر وجوه التراک تكید بیبا
 یاسرالم  ین به جمررور یآن است و بنابرا یینما افتراق توجه دارد و درصدد بزرو

 . ن رد ید میك تردیبلكه به عنوان  ؛یا ك متحد منطشهیران نه به عنوان یا
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