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 موجود مسائل یواکاو جان؛یو آذربا رانیا

 مقدمه

دهه   آغاز  در  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  جمهوری  1990پس  از  های شماری 

منافع ملی، تأمین گیری  منظور پیتأسیس شکل گرفتند. هر يک از اين کشورهای نوپا به تازه 

شده برای خود، مسیرهايی را دنبال کردند که گاه در تعارض نیت و تحقق اهداف تعريفام

جمهوری آذربايجان در شمال با رويه سابق حاکم بر منطقه خزر بود. يکی از اين کشورها،  

 در صدد شکستن انزوای سیاسی برآمد  ،ز استقاللاپس  است که  ايران و ساحل غربی خزر  

به با وارد شدن  و  با  تدريج  نظیر  به جامعه جهانی، جايگاه خود را در رابطه  منابع  عواملی 

 خود تعريف کرد.  یانرژی و ارزش ژئوپلیتیک

آذربايجان،    يت محور  جنوبی بانشده در خزر  اختالفات مرزی حل   موضوعاتی از قبیل

و  موارد   آستانه  تنش  به  کشوررسیدن  آن  میان  محدود  نظامی  يگانش ساهمو    برخورد 

جانبه در بستن قراردادهای کالن در بخش نفت و گاز های يکسیاست   ؛ايران  ترکمنستان و

به خزر  بحران در  اختالف؛  مورد  مناطق  و  حقوقی  رژيم  وضع  بودن  نامشخص  موازات 

نفع ارمنستان؛  و سوگیری ضمنی ايران و روسیه به باغ و تنش بین آذربايجان و ارمنستان  قره 

ف امنزايند همکاری  و  نظامی  باه  به   یتی  خزر  منطقه  از  خارج  نظامی  ـ  نیروهای  يورو  ويژه 

اروپا  آمريکاشامل  آتالنتیک   اتحاديه  همکاریهمچنین  و  ،  سیاسیسابقه  نظامیهای  و   ، 

آذربايجان دولت  سیاسی  نظام  در  سکوالر  حاکمیت  اسرائیل؛  با  آذربايجان  و   اطالعاتی 

از   ناشی  اير  نی و ضد شیعیضد ديهای  تشديد سیاستاصطکاک  برجسته در ان؛  با  نقش 

و   زيست خزر  محیط  اين دستآلودگی  از  ديگری  و که  شود  می  باعث  موارد  آذربايجان 

های جهانی، به امری قابل  و قدرتای  سیاست خارجی آن در قبال همسايگان خزری، منطقه 
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دقیق  تأمل   واکاوی  شايسته  حیث  و  از  را  کشور  اين  و  شود  چنین اذ  تخا  دلیلتبديل 

 دهد.بای، در کانون توجه قرار واگرايانه اغلبهای است سی

از مهمدر میان چالش  انرژی يکی  باورند که حوزه  اين  ترين های ذکرشده بسیاری بر 

بوده است که جوانب  آذربايجان و همسايگانش  میان  واگرايانه  عوامل تشديدکننده رقابت 

گیرد. اين کشور رجی، طنین بیشتری میای خاهمنفی آن در پیوند با حضور فعاالنه قدرت

 عنوانمعرفی خود به دلیل قابلیت آن در  نظر به برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و به

و  اتحاديه  اين  خارجی  سیاست  در  اروپا،  گاز  و  نفت  تأمین  در  روسیه  نقش  برای  بديلی 

فزاينده اهمیت  متحده  کردهاياالت  پیدا  دلیل   است  ای  همین  به  نقش و  در   ،  آن  کلیدی 

قدرتتضمین   اين  تالش  موجب  غرب،  انرژی  با امنیت  خود  روابط  حفظ  برای  ها 

 شود. آذربايجان می

المللی و همچنین رفتار سیاست خارجی اين کشور در موارد  در اين میان، سوگیری بین

ده های فرامنطقه ای بوبسیاری، حاکی از نوعی واگرايی نسبت به ايران و گرايش به قدرت

بهاس اين کشور و سیر روابط خارجی بررسی رفتار خارجی  در خالل    تر،صورتی کلیت. 

به نکتهآن،   که  ب ای  می ه وضوح  واگرايانه    آيد،چشم  خارجیجوانب  جمهوری   رفتار 

همسايگان   قبال  در  و  بهخود  آذربايجان  ترکمنستان  ايران،  ضمنی ويژه  مقاومت   همچنین 

اقتصادی و امنیتی اين کشور با . مناسبات سیاسی،  تساه  سیروهای  در برابر برخی فعالیت

جايی و از آن  تبديل شده  ایکنندهنسبت نگرانهای اخیر موضوع به همسايگان خود در سال

ويژه ، به آذربايجانجمهوری  ها نسبت به عملکرد و سیاست خارجی  که در ايران حساسیت 

دهه   ابتدايی  يافت  1۳90در چند سال  منابررس  ،افزايش  ملی وی  رابطه   گونگونا  ابعاد  فع 

بر   تأکید  با  آذربايجان  و  چالش فرصت ايران  و  در  های  ها  واگرايانه  و  مناسبات همگرايانه 

به ساختار تحقیق  ،  ويژه برای ايرانبه   پیامدهای آنمیان اين دو کشور و همچنین کاوش در  

 . دهندحاضر شکل می

رابطه  آذربايجان  و  ايران  ارابطه  آکنده  اشتای  اختالفاز  و  اراکات  بخش تی  که  ست 

و سیاسی آن دو ريشه دارد.   یتیکیهای تاريخی، فرهنگی، ژئوپلدر ويژگی  هاآنای از  عمده

داليل که  حالی  بر  خوب  در  تأکید  که  دارد  وجود  مناسبات  از  سطحی  حفظ  برای   ها آن ی 



 3 ■ مسائل موجود یواکاو یجان؛ و آذربا یرانا

بیشتری امل  وعا  ام،  تواند به افزايش تعامل و همکاری میان اين دو کشور خزری بینجامدمی

های برخی از ويژگیحتی  شود.  تعارض و اختالف میان دو کشور همسايه می  بموج  نیز

منافع ملی خود را دارد که در اين استفاده شدن علیه  سوء هر يک از اين دو کشور، قابلیت  

مورد   گاه  مقابل  برداریبهرهمیان،  است  نیز  طرف  گرفته  از   قرار  اتهامی  چنین  حداقل  يا 

آمآن د  طرف به يکديگر وارد  مثال  بهده است.  و  بهعنوان  عنوان موانع توسعه روابط ايران 

به دو دسته   آذربايجان  با  با عوامل  از  خارجی  آذربايجان و همچنین مرتبط  رفتار  از  ناشی 

تحريک   به  توانمی  هاآن کند که در میان  اشاره می   عوامل خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای

ازباجمعیت آذری از گروهانی و حميرن  برگزاری کنگره یيهای جداايت  نظیر  طلب آذری 

گروه سرکوب  جهان،  بهآذربايجانیان  مذهبی  اعمال های  شیعیان،  کردن  محدود  ويژه 

به   یهای ضد مذهبسیاست  امنیتی ـ   و همچنین  ويژه در مدارس در سطح جامعه  همکاری 

اسرائیل   اياالت متحده و  با  د  اشاره کردنظامی  مقو  ايجاد ا   نیز  يجانبل، آذرباار  به  را  يران 

مذهبیگروه برنامه منتقد  های  پخش  سیاست،  با  متعارض  تلويزيونی  رسمی های  های 

ل آذربايجان  های تروريستی و جاسوسی در داخسکوالر در قالب شبکه سحر، تشکیل گروه

کرده،    اشغالاز خاک آن را    بخشی  که با آذربايجان در جنگ است و  و حمايت از ارمنستان

 .کندمتهم می

هايی با منافع ملی  رفته در رابطه با تعريف منافع ملی در هر کشور که در بخش همروی 

هايی دچار اختالف و رقابت است بايد به شماری از همسايه خود همپوشانی و در بخش

اف ها جهت نیل به اهدساز تعارض در سیاستگذاریترين عواملی اشاره کرد که زمینه مهم 

 شوند.ی میمل

ر     مهمدر  با  حوزه ابطه  در  ايران  ملی  منافع  و  ترين  سیاسی  اقتصادی،  امنیتی،  های 

می پیدا  ارتباط  نیز  آذربايجان  به  که  میفرهنگی  بهکند  به  توان  مثال  خروج عنوان  اهمیت 

به قدرت که  کرد  اشاره  خزر  از  ای  غیرمنطقه  امنیتی  های  ـ  نظامی  مناسبات  توسعه  سبب 

متحده،  بايجاآذر اياالت  با  زمینه ن  اسرائیل،  و  حضور ناتو  است.  شده  ايران  نگرانی  ساز 

به  ايران  با  متخاصم  نقاط نیروهای  از  کشور  اين  ملی  منافع  علیه  امنیتی  تهديدی  عنوان 

می خزری  همسايه  دو  میان  بیشینهاختالف  اقتصادی،  حوزه  در  همچنین  سازی  باشد. 
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هیدروکربن منابع  جهانی  اقت  توسط  صادرات  اهداف  از  که ايران  است  کشور  اين  صادی 

به به طبیعی  نیز طور  رقابت  افزايش  باعث  حوزه،  اين  در  آذربايجان  بودن  صادرکننده  دلیل 

بهمی بازارهای جهانی  به  گاز  و  نفت  انتقال  در  برتر  جايگاه  ملی شود. کسب  منافع  عنوان 

برخی طرح با  آذربايران، در عین مخالفت  اقتصادی  لو  ايجانهای  له از جمله ساخت خط 

معنای فشار ايران بر آذربايجان جهت حفاظت از منافع اقتصادی خود در ترنس کاسپین به 

می انرژی  حوزه  زمینه  در  خود  جايگاه  بیشتر  هرچه  تضعیف  از  جلوگیری  ضمن  تا  باشد 

مها را  بازارهای شرق )چین و کره جنوبی(  به  آذربايجان  انرژی  ر  انرژی، قدرت صادراتی 

فرهنکند مباحث  که . همچنین  آذربايجان  شیعیان  با  مناسبات  توسعه  به  ايران  عالقه  و  گی 

به  میامروزه  بازی  را  حکومت  اپوزيسیون  نقش  که نوعی  است  ايران  منافع  ديگر  از  کنند 

سیاست به اتخاذ  به  کشور  دو  میان  اختالف  عامل  منجر  عنوان  زمینه  اين  در  متعارض  های 

ايگاه و موضع حکومت شیعه ايران در عیان آذری و تقويت جان شیشده است. نفوذ در می

آذربايجان   هاآنمیان   مرکزی  دولت  توسط  ايشان  سرکوب  و  تبعیض  به  نسبت  واکنش  و 

سال در  کشور  دو  اصطکاکات  عین جزو  در  ملی  يکپارچگی  حفظ  است.  بوده  اخیر  های 

مهم  از  نیز  ايران  در  قومیتی  و  فرهنگی  ملیتنوع  منافع  به اين    ترين  که  است  جهت کشور 

تحريک فعالیت اقدامات  کنار  )در  ايران  علیه  قومیتی  ادعاهای  و  آذری  عناصر  های آمیز 

 طلب(، با تهديد روبرو است.های داخلی جدايیاشخاص و جريان 

شود.  ها موجب اختالف با ايران میدر مقابل، منافع ملی آذربايجان نیز در برخی حوزه 

تنها ترين اهداف نه سی و انرژی يکی از مهم ز روسیه در حوزه سیاالل اعنوان مثال، استقبه

استقالل  کشورهای  تمام  بلکه  منافع آذربايجان  زمینه  در  است.  بوده  شوروی  از  يافته 

بهره  از اقتصادی،  حاصل  مالی  عوايد  از  استفاده  و  گاز  و  نفت  ارزشمند  منابع  از  مندی 

عاالنه جهت سرعت های اقتصادی فسیاست کردن  ، انگیزه مهمی برای دنبال  هاآن صادرات  

دادن به روند توسعه آذربايجان بوده است. از سوی ديگر، بهره برداری حداکثری از ذخاير 

به اروپا  به  گاز  و  نفت  صادرات  توسعه  با  کشور  تنوع انرژی  برای  عاملی  به عنوان  دهی 

مصرف میبازارهای  مطرح  آذربايجان  انرژی  منابع  هم کننده  به  زمانشود.  غرب  توجه   ،

عنوان عاملی برای تضعیف جايگاه انحصاری خطوط لوله انتقال انرژی روسیه يجان به آذربا
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به اروپا، موجب اهمیت يافتن اين کشور در راهبرد انرژی اروپا و لزوم تقويت مناسبات با 

 ورهای آن شده است. همچنین در حوزه امنیتی، تقويت بنیه نظامی اين کشور با اتکاء به کش

به  ای  و مثاغیرمنطقه  ايران  روسیه،  )مثلث  ای  منطقه  تهديدات  برابر  در  حفاظت  عامل  به 

به  مهم ارمنستان(  از  يکی  تنش عنوان  نقاط  از  کشور،  اين  ملی  منافع  روابط ترين  در  زا 

عنوان آذربايجان و ايران بوده است. توسعه مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی با اسرائیل به 

دلیل نزديک کردن اين دو منابع انرژی آذربايجان نیز بهکنندگان  ترين مصرف بزرگ  يکی از

دلیل اختالفات عمیق و خصومت مستمر در روابط ايران و اسرائیل، تعارض به همديگر، به 

 آورد.  وجود میمنافع جدی با ايران به 

واقعیات سیاسی،  از  ديگری  با شمار  تی و  امنی  در کل، مجموعه عوامل مذکور همراه 

دلیل تشديد رقابت يی میان دو کشور را تحت تأثیر قرار داده و در واقع بهاقتصادی، همگرا

وجه  به  را  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  مناسبات  در  واگرايانه  ابعاد  اختالفات،  و 

 کند.قالب روابط اين دو کشور خزری تبديل می

آذربايجان  نافع ملی ايران و  م  درات  اشتراکات و اختالفهدف پژوهش حاضر، سیر در  

باشد. چنین چارچوبی تشديد واگرايی در روابط آن دو می توضیح تعیین چارچوبی جهت و

که است  آن  صدد  تحلیل  در  از  استفاده  چالش فرصت  با  و  و ها  کشور  دو  رابطه  های 

آن امکان  پیامدهای  وبهتر    تحلیلوتجزيه ،  گوناگون  درک   مناسبات  عوامل  به نقش   هويژ، 

 هر يک از اين دو کشور فراهم کند.های گیری سیاستگذاریدر سو ی رامنافع مل

بخش اعظم تحقیقات در حوزه روابط ايران و آذربايجان با تأکید بر جوانب سیاسی و 

پژوهش با عنايت به اين  کشانند. در  های امنیتی، مسیر مطالعات را به اين حوزه می سوگیری

به   پرداختی جامع  نگاه جديدی، در چارچوب ابعاد مهم موضوع، سع تمام  الزمه  با  ی شد 

تری به ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی موضوع تحقیق پرداخته و از زوايای  وسیع

 بر سیر روابط دو کشور ايران و آذربايجان توجه شود. هاآنمختلفی به نقش و تأثیرگذاری 

به و  معتبر  متنوع،  منابع  به  ارجوع  ديگ روز  ويژگیز  پر  تحقیق  بهیش های  منظور رو 

چشم  يافته شناخت  از  و  است  کشور  دو  روابط  شامل انداز  مختلف  مراجع  آماری  های 
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سازمان  همچنین  و  داخلی  بیننهادهای  بههای  ديدگاه المللی  تشريح  و  کمّی  استناد  منظور 

 شود. گرفته می  نويسنده بهره 

 ساختار کتاب

موضوع تحقیق و ضرورت پرداختن حاتی پیرامون اهمیت  توضی  اثر حاضر با طرح مسأله و

شده شود و ضمن بررسی سابقه مطالعاتی و تحقیقات داخلی و خارجی انجامبه آن آغاز می

می خود  سؤال  طرح  به  کشور،  دو  رابطه  خصوص  نکتهدر  و  بهپردازد  بايد  که  منظور  ای 

يی تعیین و  اين تحقیق، متغیرها فرضی کند. با طرح مبنایپاسخ به آن تحقیق شود را بیان می

موجب آن امکان سنجش  فراهم شود و به   هاآنشوند تا امکان سنجش و بررسی  عملیاتی می

اعتبار فرضیه مطرح  با تعريف مفاهیم کلیدی پژوهش صحت و  شده فراهم شود. همچنین 

حول   تحقیق  که  محوری  مسائل  واگرايی،  و  منافع  تعارض  همگرايی،  ام نجا  هاآنشامل 

 د شد.تشريح خواهن شود،می

های همگرايی و واگرايی بین ايران و  عنوان بخش اصلی اين تحقیق، زمینهدر ادامه، به 

سیاستگذاری و  منافع  اختالف  بر  تأکید  با  قرار آذربايجان  بررسی  مورد  متعارض  های 

تبیین    تصادیهای رابطه ايران و آذربايجان در دو حوزه سیاسی و اقگیرد. در ابتدا فرصت می

سپسمی و  می چالش   شود  قرار  بررسی  مورد  محور  دو  در  کشور  دو  اين  گیرد: های 

های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و های رابطه متقابل بین اين دو که در حوزه چالش 

ويژه مشکالت برآمده های ناشی از عوامل خارجی بهمحیط زيستی هستند و سپس چالش 

ايجان و اسرائیل. بررسی پیامدهای اين رابطه امنیتی و تجاری آذربمی ـ  از رابطه سیاسی، نظا

ويژه در رابطه با شده به های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، در سنجش فرضیه مطرح در حوزه 

 واگرايی، نقش مهمی ايفاء خواهد نمود. 

  يی در ، تحلیل نهاهاآنها و بررسی  بندی مطلب با استفاده از يافته در انتها ضمن جمع

های همگرايانه و واگرايانه و تضادهای  و آذربايجان در پرتو سیاستگذاریان  زمینه رابطه اير

 شود. موجود ارائه می
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 نجایو آذربا رانیروابط ا تیاهمتبیین 

رسیدگی به موضوعات مربوط به رابطه ايران و آذربايجان از جهات مختلفی حائز اهمیت 

زياد داليل  به  همسايه  دو  اين  شاهاست.  درهمی  بخشی  د  در تنیدگی  خود  منافع  از 

ها هستند. مجاورت دو های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساير زمینه حوزه 

شود که جوانب گوناگون حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اين دو دچار کشور باعث می

بنا  هم تأثیر بگذارد که  تواند هیت مسأله می به ماپوشانی شده و بر مسائل داخلی همديگر 

 تأثیری مثبت و يا منفی باشد.

به غربی  کشورهای  با  آذربايجان  جمهوری  روابط  امنیتی،  و  سیاسی  حوزه  ويژه در 

اياالت متحده و اسرائیل برای ايران امر بسیار حساسی بوده که موجبات نگرانی و واگرايی  

به  است.  کرده  تقويت  را  کشور  دو  سیاستمیان  وجود  خدلیل  و های  ايران  میان  صمانه 

های اخیر، حضور اين دو در خاک همسايه اياالت متحده و اسرائیل و افزايش آن در سال

به  ايران  ايران،  شمالی  در  خطر  و  تهديد  احساس  افزايش  ضمن  امنیتی،  تهديدی  عنوان 

می فراهم  اصطکاک  و  برخورد  برای  را  اقدامات شرايط  انجام  ظن  و  امنیتی  اقدامات  کند. 

ا   اسوسیج ايران  منافع  همکاریعلیه  يا  و  مقیم  متخصام  نیروهای  جانب  با ز  کننده 

ای بوده که موجب تضعیف و تخريب روابط میان دو کشور آذربايجان، از عوامل واگرايانه 

 شود. شود و بررسی آن به دلیل تأثیر بر اوضاع امنیتی ايران حائز اهمیت قلمداد میمی

منطقه   در  کشور  دو  ههمسايگی  میخزر  باعث  ک مچنین  حقوقی شود  رژيم  بحث  ه 

مدت   به  که  خزر  هم   25دريای  و  اختالف  محل  رايزنی سال  مختلف زمان،  سطوح  در  ها 

به بوده،  نگرانیديپلماتیک  و  باشد  مطرح  اساسی  سر  طور  بر  اختالفات  خصوص  در  ها 

مور مناطق  در  گاز  و  نفت  منابع  انتقال  و  استخراج  روند  گاز،  و  نفت  نزامیادين  که  د  ع 

مالکیت   و   هانآوضعیت  مطالعه  برای  موضوع  اين  اهمیت  داليل  از  نشده  تکلیف  تعیین 

برداری و صادرات بررسی تخصصی شود. وجود ذخاير عظیم نفت و گاز و توسعه و بهره

می کسب  خزر  ساحلی  کشورهای  برای  فراوانی  درآمد  که  پايهآن  از  توسعه کند،  های 

اين رو وجود اختالفات ارضی در   آذربايجان است و از  ويژهاقتصادی کشورهای ساحلی به 
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و   روابط  در  واگرا  عوامل  از  آذربايجان  و  ايران  کشورهای  میان  ادعا  و  دريايی  مناطق 

کیف چنین وشود. بنابراين مطالعه و بررسی کم مناسبات سیاسی میان اين کشورها قلمداد می

در زمان حاضر  ادر به تبیین شرايط  آن ق  اختالفاتی حائز اهمیت بوده و درک صحیح جوانب

 خواهد بود. 

همچنین مسأله ترانزيت و انتقال کاال از مرزهای زمینی و بحث کريدور شمال ـ جنوب 

جهت جايگاه کلیدی ايران در از ديگر جوانب مطرح در روابط ايران و آذربايجان است و به 

انتقال کاال ن از ه سمت اروپا و همچنیها بمنطقه و موقعیت جغرافیايی مهم اين کشور در 

فراهم  کشور  دو  مجاورت  ترانزيتی  و  اقتصادی  ابعاد  مطالعه  برای  خوبی  ظرفیت  اروپا، 

بهمی همکاریکند.  و  تبادالت  ساير  بهعالوه،  صنعتی،  و  اقتصادی  سرمايه های  ويژه 

حمل گذاری و  صنعت  نیرو،  انرژی،  بخش  در  مشترک  فرصتهای  نیز  بیشتری ونقل  های 

 همکاری همگرايانه میان دو کشور ايجاد کرده است.ه به بعد اقتصادی و ی توجبرا

دهد، قرابت فرهنگی و مذهبی  از ديگر مسائلی که اهمیت پژوهش حاضر را توضیح می 

به  که  است  کشور  دو  میان  تاريخی  مناسبات  سابقه  کنار  و  در  کشور  دو  قرارگیری  جهت 

ارد. از طرف ديگر، تی، قابلیت مطالعه دقومی  آمیختگی فرهنگی ويکديگر و ترکیب و درهم 

فرصت  کنار  در  تشیع  و  مذهب  به بحث  فرهنگی،  همگرايانه  اجرای های  و  پیگیری  جهت 

هايی های مذهبی در ايران و سکوالر در آذربايجان به محل اختالف و گاه اصطکاک سیاست 

کشور و ملت  ن دو  تر مناسبات میاتبديل شده که بررسی جوانب گوناگون آن به درک عمیق

 نی خواهد کرد. کمک شايا

کنوانسیون  چارچوب  در  قانونی  تعهدات  و  زيست  محیط  انتها،  منطقه در  و های  ای 

المللی برای حفظ منابع محیط زيستی و جانوری در خزر در کنار موضوع آلودگی دريا  بین

 گرايیهای توسعه همکاری و افزايش سطح همکه گاه محل اختالف نظر بوده، از فرصت 

باشد و در کل بايد افزود که جوانب مختلف همگرايانه و طبیعی می  برای حفظ اين میراث

 واگرايانه آن در فراز و فرود مناسبات متقابل میان دو کشور نقش مهمی ايفاء کرده است.

در پاسخ به اين پرسش که نگارش چنین اثری چه ضرورتی دارد بايد گفت که لزوم  

های اقتصادی را ری مناسبات و شاخصجهت است که تأثیرپذياين    انجام چنین کاوشی از
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دو  اين  از  از روابط هر يک  آذربايجان و همچنین  ايران و  بین  امنیتی  از روابط سیاسی و 

 کند.کشور با متحدان خود تشريح می

ويژه نظر به نیاز نهادهای کند، به ای را الزام میعامل ديگری که ضرورت چنین مطالعه 

اقتسیاسی   استو  اين  داخلی،  دو   صادی  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  در  فرود  و  فراز  که 

ونقل، صنعت و کشاورزی، با های اقتصادی در حوزه انرژی، حمل کشور، با توجه به فرصت 

های اقتصادی از روابط سیاسی میان دو همسايه، موجب درک  توجه به تأثیرپذيری شاخص 

 خواهد شد. سعه مناسبات اقتصادیوم تو آمیز سیاسی و لزاهمیت روابط مسالمت

های مرتبط با امنیت ملی،  بعد ديگر ضرورت انجام چنین تحقیقی، نیاز نهادها و سازمان

بیشتر  آگاهی هرچه  به  اطالعات،  انتظامی و وزارت  نیروی  ارتش، سپاه، مرزبانی  از جمله 

با   که  است  کشور  دو  میان  متقابل  روابط  در  موجود  امنیتی  بعد  توسعه توجه  درباره  به 

آذ چالش مناسبات  متحده،  اياالت  و  اسرائیل  با  ايران ربايجان  برای  گوناگونی  امنیتی  های 

می اين  فراهم  بهتر  درک  موجب  دو،  آن  مناسبات  گوناگون  جوانب  بر  اشراف  لذا  کند. 

فرصت از  آگاهی  و  شرايط  از  ايرانی  چالش نهادهای  همچنین  و  روابط ها  در  بالقوه  های 

 .هد شدمتقابل خوا

 د؟گوینمحققان چه می

 های داخلیپژوهش

به  موجود،  داخلی  منابع  عمده  و بخش  ايران  کشور  دو  روابط  درباره  پژوهشی  آثار  ويژه 

را به چهار دسته سیاسی،   هاآنتوان  پردازند که به طور کلی می آذربايجان به موضوعاتی می

 امنیتی، ژئوپلیتیکی و فرهنگی تقسیم کرد.

نورمحم و  عباسی،  ) دی  اور  منظبه  (1۳91موسوی  به  های  یژگ يکه و  پرسش  نيپاسخ 

 کردند محتوا استفاده   لیتحل  وهیدارد از ش  یریچه تأث  رانيبر روابط با ا  جانيآذربا  یکیتیژئوپل

تر کامل  به درک  تهد ها، فرصتچالش  یابيشهيها و ریژگ ياز و  یتا  . در برسند  دهايها و 
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تب  انتها، مخ  ریتأث  نییضمن  ژعوامل  کاهش    جانيآذربا  یکیتیئوپلتلف  سطح    شيافزا  ا يدر 

 پرداختند. نهیزم نيالزم در ا  یشنهادهایپ هئ و ارا لیوتحله ي به تجز، دو کشور  انیروابط م

کريم  و  رضازاده  ) اباذری،  که  1۳91زاده  گفتند  خود  پژوهش  در  جمهوری (  و  ايران 

هب تاريخ، دين و مذنگ،  فره  لاز قبی اشتراکات فراوانی    با وجود برخورداری ازآذربايجان  

مشترک  مرز  دا   ، و  يکديگر  با  پرتنشی  کردند، .  اندشته روابط  مطرح  نويسندگان  که  پرسشی 

که   بود  کشور  اين  دو  اين  روابط  اشتراکاترغم  علی چرا  پراين  فرضیه  ا تنش  ،  ست؟ 

کهمطرح  است  صورت  اين  به  قوم  شده  از عامل  واحد  آذربايجان  عنوان  تحت  که  گرايی 

تبلیغ می  مهوری سوی ج به عاملی در سیاسی شدن    طور ناخوشايندیو به شود  آذربايجان 

آذری مانع  در  قوم  است  تبديل شده  و   مهمی  ايران  ايران  بین  مناسب  ارتباط  برقراری  در 

می  آذربايجان  تسهیل جمهوری  عوامل  ساير  نقش  است  توانسته  و  برقراری باشد  در  کننده 

غیره را    مرز مشترک و  رک،و مذهب مشت  ترک، دينمشيخ  تاراز جمله  ارتباط بین دو کشور  

 شود.منجر  همسايهدهد و به تنش در روابط بین دو بقرار  تأثیرتحت 

اصل محمودی  افضلی، سیدی  که  1۳9۳)   و  گفتند  از (  اين کشور  و  ايران  بین  روابط 

رو اه  گ   و  رونقکم در اين مدت، شاهد روابط در سطح پايین،    ، اماابعاد بسیاری اهمیت دارد

رفت بعد از استقالل جمهوری آذربايجان انتظار می  ، در حالی کهايمبوده   فزايندهعارض  به ت

روابط خارجی  کنند که  ها اعالم میآن را بین دو کشور داشته باشیم.  ها  سطح باالی همکاری

می را  کشور  زاويدو  از  دادهای  نظريه  هتوان  قرار  بررسی  مورد  اين   که  گوناگون  از    يکی 

اصلی اين   پرسشانگاری،  اری است. با درنظر گرفتن مفاهیم سازهانگ ، ديدگاه سازه هامنظر

منظر سازه  از  که  است  اين صورت  به  روابط انگاری،  تحقیق  بر سردی  بیشتر  عواملی  چه 

با استفاده از روش تحقیق   های تحقیقايران و جمهوری آذربايجان اثرگذار بوده است؟ يافته 

کشکه    داد  نشان  تحلیلی  ـ  توصیفی دو  عوامل روابط  از  آذربايجان  جمهوری  و  ايران  ور 

تأثیر چندانی نمی به رويکرد  همچنین  پذيرد.  ژئوپلیتیکی دو کشور  با توجه  از سوی ديگر 

اقتصادی و سیاسی های  انگاری روابط دو کشور تحت تأثیر سازه سازه  فرهنگی، اجتماعی، 

 .کنندل میصورت واگرا عمبه به جان ودر روابط دها قرار دارد و اين سازه 
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رضازاده ارجمند،  پژوهش(  1۳9۳)   پورو حضرت   جوادی  فهم  به خود    در    علل دنبال 

آذربايجان  دو کشور  سردی روابط   آنايران و جمهوری  که  رفتند.  بودند  باور  اين  بر  با ها 

، فرهنگی  خی،ريتاهای  فراوان بین ايران و جمهوری آذربايجان در زمینه های  وجود اشتراک 

مذه و  است.    ،بیقومی  نبوده  مناسب  کشور  دو  اين  اين آنروابط  را  خود  فرضیه  گونه ها 

که   کردند  خارجی    به مطرح  و  داخلی  عنصر  شش  تأثیرگذاری  گرايی، قوم   هپديد  ـدلیل 

قره های  فعالیت بحران  آذربايجان،  جمهوری  در  ايران  ارمنستان،  دينی  با  ايران  رابطه  و  باغ 

یل در ئاسرا  رژيم  قوقی دريای خزر، نقش و نفوذ ترکیه، نفوذظر در تعیین رژيم ح ن  الفاخت

آذربايجان و سیاست با جمهوری  آن  منطقه  اياالت متحده  اهدافو  ها  منطقه و روابط   در 

 . سرد شده استروابط دو کشور ايران و جمهوری آذربايجان قفقاز جنوبی، 

کیانی  آخوندی  زيباکالم، به  کردندتالش  (  1۳9۳)  و    منطقه   در  ايران  نافعم  بررسی  که 

ترين عنوان يکی از مهمو داليل عدم موفقیت ايران به  بپردازندآذربايجان(    با تأکید بر)   قفقاز

دلیل اين حضور و ايجاد موانع در موفقیت ايران در دستیابی به   ،. مقالهبیابندهمسايگان را  

قفقاز را بر اساس تض  اهداف با آماد موخود در منطقه  ايران  به    ريکاجود بین  با عنايت  و 

 پذير دانست.توضیح ، اختالفات گوناگون میان آن دو و پیامدهای آن

ولی و  ) قلیذکی  که1۳9۳زاده  کردند  مطرح  را  سؤال  اين  وابستگی  (  وجود  های  با 

فضای   يا  توانمند  ژئوپلیتیکی  و  ـ   کلیبه جغرافیايی  تجاری  مناسبات  تعمیق  برای  بارور 

داليل ژئوپلیتیکی ضعف در مناسبات ترين  ی آذربايجان، مهم جمهور   و  ی بین ايرانقتصادا

مناسبات اقتصادی های پژوهش نتیجه گرفتند که  نويسندگان بر اساس يافته   . طرفین چیست

ايران و جمهوری آذربايجان از وجود موانع ژئوپلیتیکی همچون اختالفات طرفین در  بین 

دريای  هزمین حقوقی  سیاسی    خزر،  رژيم  قره ژئوپ  ـتبعات  بحران  تقابل لیتیکی  باغ، 

کشور ملیرويکردهای   دو  در  اياالت   گرايانه  با  آذربايجان  جمهوری  راهبردی  مناسبات  و 

 .بردآمريکا و اسرائیل رنج می همتحد

يکی از عوامل اصلی ايجاد محدوديت در (  1۳95)   نژاد، سالمت آذر و اصولیسلطانی

ايران روابط  ج  گسترش  آذربايجانبا  قدرت  اهدافرا    مهوری  منافع  تأثیرگذار های  و 
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منطقفرامنطقه  در  نقش    های  آذربايجان    هاآن قفقاز و  ايران و جمهوری  مناسبات  عنوان  در 

را   مقاله  اين  ايران و جمهوری  کردند و هدف اصلی خود در  ترکیه در روابط  تبیین نقش 

و تضاد هويتی اين   ا جمهوری آذربايجانکیه بسويی هويتی تر. همتعیین کردندآذربايجان  

فرامنطقه با  قدرت  که    ايران،  کشور   ای  شد  آذربايجانباعث  جمهوری  و  ايران   روابط 

باشدمحدوديت داشته  کردند،  آنو    هايی  اعالم  نويسندگان  که  گسترش به طور  دلیل 

داوم يابد و  عیت ترسد که اين وض نظر می  به   ،روزافزون روابط جمهوری آذربايجان با ترکیه

به تغییرسال   نسبت  قبل  جهت  های  در  روابط  ی  ندهدبهبود  مطرح .  رخ  در  شده  فرض 

 شود. انگاری و به روش تبیینی بررسی میاز ديدگاه سازه  ايشان نوشتار

که   انجام دادند  سؤالاين  پاسخ به  برای  ( تحقیق خود را  1۳95مجیدی و صور اناری ) 

فرهنگی  هایمیراثآيا   فرهنگی،  اجبه  مشترک  ايران و جمهوری میی واگرايی  میان  تواند 

آذربايجان فهم متقابل را بهبود ببخشد و به همگرايی هرچه بیشتر دولت، ملت و منافع اين 

که    شدنشان داده    ،انگاری فرهنگیسازه   هنظري  کارگیریبهبا    ، دو کشور کمک کند؟ در پاسخ

در سا فرهنگی  مشترک  مواريث  نقش  بر  اجتمرکز  گیری به شکل هم  تواند  تماعی میخت 

کمک    هاآن به همگرايی عملکرد    هم  دو کشور و  ههويت جمعی مبتنی بر فرهنگ در رابط

 کند.

 های خارجیپژوهش

( با اشاره به واهمه ايران از کاهش سلطه 2006)   1در میان منابع خارجی نیز، جفری گرش 

برای همراهی  منطقه  به تالش آن  ارای و جهانی خود،  ببا  رابر قدرت منستان و روسیه در 

گرايانه جديد آن پرداخت. وی در تحقیق های غرباقتصادی نوظهور آذربايجان و سیاست 

الملل در قفقاز جنوبی وتحلیل روابط بینگرايانه به تجزيه خود با استفاده از رويکرد نوواقع 

ظام آنارشیک ناشی قیم نپرداخت تا نشان بدهد که رفتار و عمل ايران در منطقه حاصل مست

است. فقدان نظام دوقطبی در قفقاز موجب کشیده شدن   1990فروپاشی شوروی در دهه    از

 
1. Geoffrey Gresh 
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منطقه  منازعه  آستانه  به  بهآن  که  ديگری شد  ـ ای  ناگورنو  مهارشده  منازعه  از  بالقوه،  طور 

ايران ارجی  تر است. به باور نويسنده، سیاست خباغ میان آذربايجان و ارمنستان گستردهقره 

گرايی آن در قفقاز جنوبی بود که نه از طريق [ مبین عمل 1996ـ    2006ته ]در ده سال گذش

ايران و همچنین توسط دغدغه  اقتصادی  ملی سیاسی و  منافع  بلکه توسط  های ايدئولوژی 

می تعیین  آن  از جنگ امنیتی  پس  که  بود  منطقه  در  قدرت جديد  بازی  اين  واقع  در  شد. 

ای دارای اهمیت راهبردی و  داد و به منطقه غییر میطور راديکال ترا به نوبی  سرد، قفقاز ج

 کرد. ژئواستراتژيک تبديل می

سلیمان  امیل  توسط  اثری  در  آذربايجان  و  ايران  روابط  فرود  و  اوندرج    1اف فراز  و 

 1991( بررسی شد. نويسندگان گفتند که فروپاشی اتحاد شوروی در سال  2007)   2ديتريچ 

پیشبرد اهداف و گسترش نفوذ خود در جنوب قفقاز   منظورضای مساعدی به ران ف برای اي

عنوان قدرت نوظهوری که پس از کاهش نسبی نفوذ شوروی در منطقه، فراهم کرد. ايران به 

به  مهمی  راهبردی جايگاه  اهداف  تحقق  و  سنتی  نفوذ  احیای  صدد  در  بود،  آورده  دست 

منطقه  در  بیش  تاريخی خود  که  بود  ا  از يکای  در  پیش  قرن  نیم  از روسیه و  ثر شکست 

تزاری از دست داده بود. به باور وی، موفقیت ايران در کسب اهداف خود به آذربايجان و  

تا حد بیشتری به مسائل مربوط به تولید و انتقال نفت بستگی خواهد داشت. بنابراين گفتند 

شکل  در  آذربايجان  و  ايران  رابطه  سی که  دستورکار  به  خدهی  منطقهاست  در  ايران   ارجی 

که تعیین شد  اشاره  همچنین  رفت.  خواهد  انتظار  همین  نیز  آينده  در  و  بود  خواهد  کننده 

المللی کنونی است که ايران در آن متغیر ديگری که بايد مد نظر قرار داده شود فضای بین 

در يران  های بزرگی از قبیل روسیه، چین و غرب بر عملکرد اکند. موقعیت قدرت عمل می 

می  تأثیر  قطعه گ منطقه  ايران  خارجی  سیاست  نويسندگان،  اعتقاد  به  موزايیک ذارد.  از  ای 

محدود  را  میانه  آسیای  منطقه  در  متحده  اياالت  که حضور  است  اوراسیا  در  قدرت  بازی 

به می اثر فوق  بنابراين  برای تجزيه کند.  ايران در  وتحلیل سیاست عنوان تالشی  پیچیده  های 

 دولتی انجام شد. تر روابط بینشمال غربی خود در بسسايه برابر هم

 
1. Emil Souleimanov 

2. Ondrej Ditrych 
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( با اشاره به اهمیت 2013عبداهلل بائی الشکی، معصومه راد گودرزی و داوود امرايی ) 

به  آذربايجان  و  ايران  کشور  استمرار  دو  قبیل  از  مسائلی  خزر،  در  مهم  بازيگر  دو  عنوان 

را منابع ی و موقعیت راهبردی  انرژ  های مذهبی و فرهنگی، منابع مشترک تاريخی، شباهت

قدرت اين دو معرفی کردند. اما پس از استقالل آذربايجان، رخدادها و تعامالت پیچیده و 

پويايی  بگیرد و  متعارضی شکل  به طور  اين دو  باعث شد که روابط  های منطقه متعارضی 

و کشور مهم باط دتأثیر بپذيرد. اگرچه اختالفات سیاسی و ايدئولوژيک در مراحل اولیه ارت

نبايد افزايش فاحش اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی و همچنین نقش عوامل   بود، اما

گرفت. شکل  ناديده  را  بلوک خارجی  و  مرزها  منابع گیری  همچنین  و  جديد  سیاسی  های 

انرژی قابل دسترسی باعث شد که اين منطقه در کانون توجه ژئوپلیتیک جهانی قرار بگیرد  

ای فراهم کرد که با هدف تأمین ی منطقه ای و فرامنطقه هابرای مداخله قدرتهايی  و زمینه

دادند. اين پژوهش در تری را نشان میمنافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود، حضور پررنگ

صدد بررسی عوامل امنیتی، سیاسی و اقتصادی در هر دو سطح داخلی و خارجی بود که در 

 های گذشته نقش داشته است. ال هوری آذربايجان در سو جم افزايش تعارض میان ايران

ارمان  کراس 1مايا  يوزف  سلیمان   2،  امیل  ) و  و  2013اف  ايران  روابط  امنیتی  ابعاد  به   )

چالش  از  يکی  پرداختند.  کشور  اين  در  اسرائیل  مسأله حضور  به  توجه  با  های آذربايجان 

ل است که مالی ايران و اسرائیايه شامنیتی در روابط دو کشور، پیوندهای نزديک میان همس

به  آذربايجان،  در خاک  اسرائیل  پنهان حضور  اهداف  درباره  ايرانی  مقامات  نگرانی  ضمن 

بی  و  تنش  برای  در بستری  اسرائیل  و  ايران  میان  پنهان  نبرد  است.  شده  تبديل  اعتمادی 

آذربايجان و یل و  های اخیر، روابط فزاينده اسرائويژه اتمی در سالهای گوناگون، به حوزه 

اعتمادی و  های امنیتی میان آن دو و عواملی از اين دست، با افزايش بیمکاریگسترش ه

هايی برای بهبود مناسبات سیاسی و تجاری واگرايی در دو کشور ايران و آذربايجان، چالش 

 کند. تحقیق نويسندگان مذکور در صدد ارزيابی بین ايران و جمهوری آذربايجان ايجاد می

ويژه قابلیت فزاينده اتمی ايران بود و ران ـ آذربايجان ـ اسرائیل، به ی و امنیتی رابطه ايسیاس

 
1. Maya Ehrmann 

2. Josef Kraus 
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بی منابع  به بر  نسبت  ايران  که  حالی  در  شد.  تمرکز  کشور  دو  میان  روابط  کننده  ثبات 

العاده ای نشان داده  های خود حساسیت فوق تحريکات و ادعاهای قومیتی در رابطه با آذری

اد شد است،  ن  عا  نیز  آذربايجان  بحران که  در  ارمنستان  از  ايران  ضمنی  حمايت  به  سبت 

باغ و همچنین تحريک اجتماعات مذهبی شیعه داخل آذربايجان انتقاد داشته ناگورنو ـ قره

 باشد. است. بررسی فراز و فرود ارتباط میان اين سه، موضوع اصلی تحقیق مذکور می

بینانه و با اتکاء  ظری خوش آذربايجان را از من  ران و( رابطه میان اي2016تقی داوودی )

بر مشترکات مورد توجه قرار داد. اعالم شد که رابطه میان اين دو بر اساس قواعد اسالمی، 

هم پیوند داده است. دو ها دو ملت را بهقانون، دموکراسی و عواملی شکل گرفته که سال

ف و  تاريخ، مذهب  در  زيادی  تا حد  نويسنرهنگ  همسايه خزری،  دارند.  ده هدف اشتراک 

با  و  کرد  اعالم  کشور همسايه  دو  اين  میان  روابط  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  را  خود 

بهنگاهی به مطالعات مشابه در اين حوزه، بهبود مناسبات به ويژه پس از  صورت تدريجی 

يی هانهروی کار آمدن دولت حسن روحانی در ايران را مدعی شد. وی گفت که بروز نشا

همکاری افزايش  توافقنامه   از  امضای  بخش و  در  متعدد  قراردادهای  و  نیز ها  مختلف  های 

 حاکی از بهبود اوضاع در روابط میان دو کشور است.

( به بعد مهم انرژی در روابط میان ايران 2016سر ) در تحقیق ديگری، امید شکری کله 

از دهه   ا  به  1990و آذربايجان توجه کرد. در حالی که پیش  مکان  دلیل حکومت شوروی 

وجود نداشت، پس از استقالل اين کشور، پیوندها برقرار    هاآنارتباط اقتصادی مستقیم بین  

کننده عنوان تأمین شد و اولین قرارداد انرژی میان دو همسايه بسته شد. آذربايجان خود را به 

ود، ر منابع نفت و گاز خکاء بکلیدی منابع انرژی برای بازارهای اروپايی معرفی کرد و با ات

پروژه  در  نیز همدر صدد مشارکت  ايران  برآمد.  گاز  نفت و  انتقال  با تالش های  های زمان 

شده گاز و همچنین مقام چهارم در سبب دارا بودن بیشترين حجم ذخاير اثبات آذربايجان، به 

ست. ايران و شته ابرخورداری از منابع نفتی، سعی در حفظ جايگاه خود در بازار انرژی دا

سبب تنوع دادن به منابع کنند که اتحاديه اروپا بهان در جايی اشتراک منافع پیدا میآذربايج

میتأمین چشم  کشورها  اين  به  خود  انرژی  امکان کننده  به  اشاره  با  نويسنده  پذيری  دوزد. 
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حضوری   چنین  های انتقال گاز از آذربايجان به اروپا، به ابعاد مثبتحضور ايران در پروژه

گذاری در بخش نفت  های خارجی جهت سرمايه یت مشارکت دادن شرکت پرداخت و اهم

المللی را خاطرنشان ساخت. وی بر اين باور بود که های بینو گاز خود پس از پايان تحريم

شود. اما تری میهمکاری دو کشور در حوزه انرژی موجب بهبود مناسبات در ابعاد وسیع

ده آبی و همچنین منابع انرژی موجود در آن ريای خزر بر سر محدودر د  اختالفات مرزی

واگرايانه عامل  چشم به  و  است  شده  تبديل  کشور  دو  میان  بهرهای  کسب انداز  و  برداری 

 کند.درآمد از اين منابع را مبهم می

 ی این تحقیقفرضیه و متغیرها

به  که  حاضر  پژوهش  اصلی  جوانپرسش  در  آن،  به  پاسخ  گونمنظور  میان ب  روابط  اگون 

های تعارض منافع در ترين حوزه شود عبارت است از اين که مهم ان و آذربايجان سیر می اير

های جمهوری اسالمی ايران و جمهوری آذربايجان کدامند؟ از طرف ديگر، در سیاستگذاری

 ترين پرسش فرعی های اصلی که فرضیه در صدد پاسخ به آن خواهد بود، مهم کنار پرسش 

ن قرار است که پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی تعارضات منافع  در اين نوشتار به اينیز  

 های ايران و آذربايجان چیست؟ در سیاستگذاری

های  شود که »تعارضات در سیاستگذاریمطرح می  شکلفرضیه پژوهش حاضر به اين  

مناف از  برآمده  زيستی  محیط  و  فرهنگی  اقتصادی،  امنیتی،  ملیسیاسی،  افزايش    ع  باعث 

اين فرضیه قصد  شود«.  ی در روابط جمهوری اسالمی ايران و جمهوری آذربايجان می واگراي

ترين داليل واگرايی در روابط ايران و آذربايجان چه  دارد به اين پرسش پاسخ دهد که مهم 

قع در واگذارند.  ها بر اين امر تأثیر میبوده و هر يک به چه صورت و بر اساس کدام مؤلفه 

اسايی هر يک از داليل تأثیرگذار بر تشديد واگرايی در روابط متقابل قصد داشته ضمن شن

می معیارها  کدام  به  توجه  با  کند  بیان  کشور،  کمیدو  به  توان ضمن  را  آن  فرضیه،  سازی 

 آزمون گذاشته و صحت آن را اثبات کرد.
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به میبنابراين،  امر  اين  تحقق  بمنظور  را  متغیرها  دو  توان  مستقه  »متغیرهای  ل«  گروه 

سیاستگذاری محیط  شامل  و  فرهنگی  اقتصادی،  امنیتی،  سیاسی،  متعارض  و های  زيستی 

»متغیر وابسته« يعنی واگرايی در روابط میان جمهوری اسالمی ايران و جمهوری آذربايجان 

 تقسیم کرد.

تحقیق جهت سنجش به اين  متغیرهای  کردن  عملیاتی  فرضیه،  منظور  رت صوبه پذيری 

ابتدا به عملیاتی کردن متغیرهای مستقل شامل محوری از تعارضات در شود.  زير عمل می

اقتصادی، فرهنگی و محیط   امنیتی،  شود. تعارضات زيستی پرداخته میمنافع ملی سیاسی، 

به رژيم سیاسی  شامل  و  هستند  کشور  دو  سیاسی  روابط  در  تنش  و  اختالف  نقاط  معنای 

حمايت و  خزر  بحايرا  حقوقی  در  ارمنستان  از  قرهن  میران  امنیتی باغ  تعارضات  شوند. 

های تأثیرگذار بر امنیت داخلی هر يک از دو کشور بوده و در اين تحقیق، معنای چالش به

و  قومیت  مرزی  اختالفات  جاسوسی،  آمريکا  آذربايجان  مناسباتگرايی،  و  اسرائیل  را   با 

وانبی از فعالیت و است که دو کشور در ج معنا  اين  شوند. تعارضات اقتصادی به شامل می 

برداری از منابع  بهره جا،  های اقتصادی خود با همديگر اختالف دارند و در اين سیاستگذاری

دريا میبستر  شامل  را  خزر  به ی  آذربايجان  و  ايران  میان  فرهنگی  تعارضات  معنای شود. 

کشوچالش  دو  داخلی  اجتماعی  ـ  فرهنگی  حیات  در  موجود  استهای  از   ر  عبارتند  و 

ثبت  محدود سر  بر  رقابت  مذهبی،  برنامههای  پديدهيت  و  تلويزيونی فرهنگی   های 

زيستی که در بستر دريای خزر و محیط زيست کننده و در انتها، تعارضات محیط  تحريک

 شود. دهد، مقوله آلودگی دريايی را شامل می دريايی آن رخ می

يع  وابسته  متغیر  کردن  عملیاتی  واجهت  متقانی  روابط  در  اسالمی گرايی  بل جمهوری 

می آذربايجان  کشور ايران و جمهوری  دو  روابط  اقتصادی  و  امنیتی  ابعاد سیاسی،  به  توان 

برداری احضار مکرر سفرا و بهرهتوجه کرد. افزايش مناسبات سیاسی با دشمنان همديگر،  

میهای واگرايی سیاتوانند نشانهنقاط ضعف سیاسی يکديگر میاز   باشد. سی  ان دو کشور 

نیز  وا امنیتی  به  باگرايی  نظامی،  نیروهای  تقويت  و  مرزی  زدوخوردهای  ويژه افزايش 

نشان   دريايی  حجم شودمیداده  نیروهای  و  تجاری  روابط  بررسی  با  اقتصادی  واگرايی   .
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تبادالت بازرگانی در قیاس با موارد موفق مناسبات اقتصادی پررونق قابل سنجش خواهد 

 شوند.ذير شدن واگرايی بین ايران و آذربايجان میپسه عامل موجب سنجش اين  بود.

 مفاهیم کلیدی

طور که توضیح داده شد، توجه اين اثر به مناسبات میان کشورهای ايران و آذربايجان همان

تر همگرايی و واگرايی در منطقه خزر میان کشورهای ساحلی با عنايت به دو مفهوم کلی 

از  شومیبندی  چارچوب  هدف  واقع،  در  چالش د.  بررسی  نوشتار،  همگرايی اين  های 

دو منطقه  بین  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  تحوالت  بستر  در  منافع  تعارض  به  توجه  با  ای 

تعارض  همگرايی،  شامل  کلیدی  مفاهیمی  به  مختصر  پرداختی  رو،  اين  از  و  است  کشور 

 بود. منافع و واگرايی پیش از آغاز بحث، راهگشا خواهد 

 همگرایی

که همگرايی از نظر مفهومی عبارت است از تقريب و نزديک شدن افراد به    توان گفتمی

نقطه به سمت  که  مشخص  بهای  معمول  مشترک  طور  هدف  می  هاآنعنوان  شود.  شناخته 

کانون توجه اين نظريه فرايندی است که طی آن وفاداری از جانب يک مرکز )دولت( به 

مراک يا  مرکز  ديگ جانب  میز  معطوف  رفتار بهگردد.  ری  هنگامی  کشورها  کلی  طور 

ها و تسهیالت مشرکی روبرو بینی کنند با فرصتهمگرايانه در پیش خواهند گرفت که پیش 

 سازی فرايند همگرايی بستگی دارد. خواهند بود و همچنین به توانايی در درونی

م اين شده است اما نکته مهرائه  های گوناگونی ادرباره پديده همگرايی تا کنون تعريف

ابتدايی از يک نقطه آغاز میکه روند همگرايی در  به ترين شکل خود  شود. الزمه رسیدن 

های متنوع اقتصادی، فنی، فرهنگی، امنیتی و ارتباط گسترده و همه  مرحله نهايی، همکاری

 1لتونگ ان گاجانبه واحدهای سیاسی يک منطقه است. در اين مرحله است که به گفته يوه

پردازان برجسته همگرايی، دو يا چند بازيگر سیاسی تبديل به يک موجوديت  يکی از نظريه

 جا است که روند همگرايی کامل شده است. سیاسی واحد شده و در اين

 
1. Johan Galtung 
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به از  مفهوم همگرايی  منطقه   1945طور عمده  اروپای غربی  در چهارچوب  در  گرايی، 

دهه   از  و  شد  همگ مورد  بیشتر    1950مطرح  گرفت.  قرار  وجه  توجه  بهترين  به  را  رايی 

وتحلیل کرد، زيرا حرکتی است در زمینه افزايش همکاری صورت يک فرآيند بايد تجزيه به

نظرانی که همگرايی را يک فرآيند، يعنی ها و واحدهای مستقل. از جمله صاحب میان دولت 

، 1رگتوان به لئون لیندب، میدانندصورت تدريجی و با گذشت زمان میتحقق همگرايی به

و   5)فردريش   4گرايانو فدرال  ۳، يوهان گالتونگ اشاره کرد. در مقابل، اتزيونی 2ارنست هاس 

فعل6رايکر نهايی  محصول  را  همگرايی  می(  تلقی  سیاسی  واحد  چندين  کنند. وانفعاالت 

فرآي نهايی و وحدت سیاسی  که همگرايی سیاسی يک وضعیت  است  معتقد  ندی اتزيونی 

 شود. مگرايی سیاسی مبدل میست که در نتیجه به ها

بندی  های مختلفی ارائه شده است. يک تقسیم بندیدر مورد همگرايی و انواع آن، دسته 

تقسیم می اقتصادی  به سه دسته سیاسی، اجتماعی و  را  کند. در همگرايی ساده، همگرايی 

ر مختلف مد نظر است. ددهای  گیری واحها و تصمیمسیاسی، هماهنگی در زمینه سیاست

باشد، های سیاسی و اقتصادی میکننده همگرايیزمینه و تسهیل همگرايی اجتماعی که پیش  

نظريه  نظیر  برخی  کوهن پردازان  نای   7رابرت  اجتماعی،   8و جوزف  ارتباطات  توسعه  برای 

ندانی نديشماند و از سوی ديگر، ابیش از عوامل ديگر در تحقق همگرايی اهمیت قائل شده 

کارل   منافع 9دويچاز جمله  تصور  نزديک،  هويت  ايجاد  در  را  اجتماعی  مبادالت  توسعه   ،

می موثر  جامعه  پیوند  و  به مشترک  بیشتر  اجتماعی  دويچ همگرايی  نظر  از  واقع  در  دانند. 

می  معطوف  غیره  و  تجارت  فرهنگی،  ارتباطات  جهانگردی،  شامل  فردی  شود.  ارتباطات 

های گمرکی و صادی، در چارچوب ايجاد اتحاديه بیشتر به مسائل اقت  ی نیزهمگرايی اقتصاد

 
1. Leon Lindberg 

2. Ernst Haas 

3. Etzioni 

4. federalists 

5. Friedrich 

6. Riker 
7. Robert Cohane 
8. Joseph Nye 
9. Karl W. Deutsch 
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شود و های خاص در روابط کشورهای عضو يک اتحاديه اقتصادی مربوط میوضع تعرفه 

به  مدل  اين  می از  ياد  جوامع  اقتصادی  رشد  برای  عاملی  روابط عنوان  افزايش  بر  و  شود 

 تأکید دارد.  سرمايه و نیروی کار آزاد اقتصادی و تجاری بین کشورها نظیر جريان

به اهداف ها داوطلبانه  در همگرايی، دولت اقتدار خود را در جهت رسیدن  از  بخشی 

کنند. در واقع يکی از اهداف محوری مشترک و منافع بهتر، به يک نهاد فوق ملی واگذار می

، همبستگی و تفاهمالمللی، تشخیص و تحلیل نیروهايی است که در ايجاد  در مطالعات بین

 (. 20: 1۳70پردازند )کاظمی، ها و جوامع سیاسی به ايفای نقش می توحدت مل

می تعريف  چنین  را  همگرايی  هاس  رهبران ارنست  آن  وسیله  به  که  فرآيندی  کند: 

می متقاعد  مختلف  فعالیتسیاسی چند کشور  و  انتظارات  وفاداری،  که  های سیاسی شوند 

ی اقتدار قانونی يا خواهان اختیارات در نهادهای خود دارا ی که  ها به سمت مرکز جديدآن

 (. 192: 1۳84زاده، شود )سیفها باشد سوق داده می قانونی دولت ـ ملت 

دولت  میان  همگرايی  تصمیم در  لحاظ  از  جمعی  پیکربندی  نوعی  به ها،  وجود گیری 

 (.4۳: 1۳84ام، آيد که ما با روابط فرادولتی سروکار داريم تا میان دولتی )قومی

ای که همگرايی منفی، گونه دانند، بهايی را دارای دو بعد مثبت و منفی میبرخی همگر

شود. همگرايی مثبت به تدوين و های رفع تبعیض و عوارض گمرکی مربوط میبه سیاست 

سیاست میاجرای  مربوط  هماهنگ  )کواليی،  های  مثبت،  11:  1۳77شود  جنبه  در   .)

تولید که  بیشترداخل  کشورهايی  دارند  می  ی ضعیفی  دارای متضرر  که  کشورهايی  تا  شوند 

هستند. پیشرفته  و  قوی  نای  کوهن  اقتصاد  سال  مقاله   در  و  در  وابستگی   1975ای  مفهوم 

 (. 1881: 1۳81المللی و همگرايی را بسط دادند )عسگرخانی، متقابل بین 

) حافظ  شکل1۳8۳نیا  توضیح  در  منطقه (  همگرايی  چگیری  مای  که ینین  گويد 

آورند وجود میهم از نظر جغرافیايی اغلب ارتباط سیاسی دوجانبه را به بهزديککشورهای ن

قرار دارد:   هاآنو سیاست خارجی اين کشورها تا حد بسیار زيادی تحت تأثیر همسايگان  

تأثیر بین اين  روابط  ساختار  و  ارتباطات  ماهیت  طبیعی،  وضعیت  اساس  بر  بیشتر   پذيری 

می  هاآن ازاي شکل  و  ويژگیگیرد  رو  زيرساخت ن  نوعی  به  جغرافیايی  مشترک  های 

ای که بیشتر در (. اين فرآيند منطقه 61ـ7۳دهد ) ای را تشکیل میرفتارهای همگرايانه منطقه 
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ويژه در دهه زمینه تجارت و اقتصاد بود، پس از جنگ جهانی دوم ظهور کرد اما اين امر به

با موج  1980 بنابراين همگرايی گرايی جديد  ف منطقه معرو  همراه  شکل خاصی پیدا کرد. 

می منطقه  را  ابعاد ای  بر  اقتصادی  همکاری  بر  افزون  که  پنداشت  بعدی  چند  فرآيند  توان 

همگرايی  و  تجارت  وجود  اين  با  دارد  داللت  فرهنگی  و  امنیتی  ـ  ديپلماتیک  ـ  سیاسی 

 (.1۳8۳نیا، )حافظماند اقتصادی، بُعد مرکزی پروژه همگرايی باقی می

 عارض منافعت

 میان   همگرايی   و  ائتالف  همکاری،  توسعه  باعث  متعددیهای  زمینه  و  عوامل  که  طورهمان

 موجب   را  کشورها  میان  تعارض  رقابت،  زمینه  نیز  مختلفی  عوامل  شوند،می   کشورها

  يد تشد  رد  امنیتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  يکپارچگی  عدم  و  قدرت  نابرابری.  گرددمی

. کند  فراهم  را  هاآن  میان  واگرايی  زمینه  تواندمی  و  داشته  بسزايی  اثر  شورهاک  میانها  اختالف 

 ـ تعارض1  :کنندمی  تقسیم  دسته  سه  در  را  تعارض  بروز  عوامل  محققان  برخی  مجموع  در

شامل:   منافع  سر  بر   کشور،  يا  منطقه  يک  در  قدرت  خالء   کردن  پر(  الف  ملی، 

 ايدئولوژيک؛    تعارضات  ـ2برتری؛    و  تفوق  برای  مناقشه(  ج  و  یطلبتجديدنظر(  ب

 .(258-261 :1۳80  قوام،)  اقتصادیهای رقابت ـ۳

 المللی، بین  نظام   سیاسی،  نخبگان   چون  متغیرهايی  تأثیر  تحت  خود  عوامل  اين

 افتادن   خطر  به  از  ناشیها  دولت  میان  تعارض  عمده.  باشندمی  غیره  و  جداگانههای  حاکمیت 

 خالء   يک  کردن  پر  واسطهبه  تعارض   از  ناشی  تواندمی  مرا  اين  که  است  هاآن  ملی  عمناف

 کشور  يک  میان  تقابل  اساس   بر  تعارض  آن که  يا  باشد  خاص کشور  يا  منطقه  يک  در  قدرت

 ترين مهم   عنوانبه   يا  و  آيد  وجودبه   موجود  وضع  تغییر  خواهان  و  موجود  وضع  حفظ  طالب

 صورت  المللیبین  ياای  منطقه   طحس  در  برتری  اعمال  طهواسهب  تواندمی  تعارض  اين  دلیل،

که  ضمن.  گیرد های تعارض  و  است  مؤثرها  تعارض  اين  در  اقتصادیهای  رقابت   آن 

  در .  باشندمی  کشورها  میان  واگرايی  ايجاد  در  اساسی  عوامل  ترينمهم   از  نیز  ايدئولوژيک

  اين   همه  اگر  اما  باشد،  شتهاد  ودجو  تواندها میتعارض  اين  از  برخی  کشورها  میان  روابط
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 بروز   و   واگرايی  زمینه  و  رفته  فراتر   طبیعی  اختالف  از  روابط  نوع  کنند،  نقش  ايفای  عوامل

 . (1۳92کند )ازغندی و آقاعلیخانی، می فراهم را هاآن  میان روابط در بحران

 واگرایی

مگرايی را به هوم ههای مفهومی موجود در مفتوان بسیاری از گزاره در تعريف واگرايی می

معنای از بین رفتن وحدت توان به عبارت ديگر، واگرايی را میبهارونه مطرح کرد.  شکلی و

معنای تجزيه شدن است که عوامل مختلف سیاسی، و يکپارچگی تعريف کرد. همچنین به

ای و غیره در آن دخیل هستند و موجب فاصله گرفتن واحدهای سیاسی فرهنگی، فرامنطقه 

واز همديگر مینظر    مورد را میشود.  و اگرايی  از همديگر  تفکیک و جدايی  معادل  توان 

 های خاص دانست. دور شدن از هدف مشترک و حرکت به سمت هدف

  عرصه   در  مساعی  اشتراک   و  همکاری  به  سیاسی  واحدهای  ترغیب  عدم  به  واگرايی

 و  گر دييک  از  سیاسی  واحدهای  اين  دوری  موجب   که  شودمی  گفته  المللیبین  سیاست

 وجود  گوناگونی  متغیرهای  واگرايی  در.  گرددمی  جنگ  و  بحران های  زمینه  آوردن  فراهم

 و   المللیبین  نظام  سیاسی  واحدهای  اجتماعی،  روانی،  و  انسانی  عوامل:  از  عبارتند   که  دارد

 (. 1۳87المللی )افضلی و محمدجانی، بین اجتماعی متغیرهای

  يا   وها  توانمندی  اهداف،  نوع  واسطهبه  اندوتمی   که  دارد  وجود  متعددی  عوامل

 میان  واگرايی  زمینه  و  کشانده  بحران   به  را  روابط  يکديگر،  به  نسبت  کشورهاهای  برداشت 

 کشورهای   يا  و  همسايگان   میان  روابط  در  چیز  هر  از  بیش  موضوع  اين.  کند  فراهم  را  هاآن

از  برخی.  است  صادق  منطقه  يک شماری  د اش  را  عوامل  اين  محققان   يک   در  رگیریمل 

 يک  حمايت  جلب  داخلی،  ثباتیبی   طرفین،  جغرافیايی  نزديکی  مدت،طوالنی  اختالف

  : 1۳82  برچر،)   دانندمی  فرهنگی  و  اقتصادی  نظامی،   سیاسی،  تجانس  عدم  و  بزرگ  قدرت
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