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 قفقاز ۀخود در منطق های آمريكا و تأثير آن بر دستيابي ايران به هدف
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 *صادق زيباکالم

 دانشگاه تهران استاد علوم سياسي
 هادی آخوندی

 کارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران
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 شگاه آزاد واحد اصفهاندانشجوی کارشناسي ارشد علوم سياسي دان
 (23/11/1931تاريخ تصويب:  - 20/11/1931) تاريخ دريافت: 

 چكيده
 ستارخوا ،ديد مي رقيب بيوی، آمريكا که خود را در عرصه جهان رشواتحاد بعد از فروپاشي 

تمايل اين کشورها  شوروی بود واتحاد استقالل از نو ايفای نقشي فعال و مؤثر در کشورهای 
د. در کر مي تر آساناين نفوذ را  -به آمريكا ويژه هب -مهوری آذربايجان به غرب ويژه ج به

انديشه نخبگان سياست خارجي آمريكا اين فكر پيدا شده بود که با تجزيه اتحاد شوروی و 
برای اولين بار حضور سياسي خود را در  تواند تا ميخروج جهان از نظام دو قطبي، اين کشور 

نيز به ديگر ده و با اين حضور سياسي در ابعاد کرل تا مرزهای چين حاکم استقال نوکشورهای 
قفقاز، حضور آمريكا در جمهوری آذربايجان بر  ۀدر بين کشورهای منطق .برسدهايي  موفقيت

مباحث  و ن رژيم حقوقي دريای خزريانتقال انرژی، تعيمانند روابط ايران با اين جمهوری  
. در اين نوشتار کوشش شده است تا به بررسي منافع ايران در تمنفي داشته اس ثيرأت امنيتي
عنوان يكي  ايران به نشدن و داليل موفق شدهقفقاز )مطاالعه موردی آذربايجان( پرداخته  ۀمنطق

داليل و پيامدهای حضور پررنگ آمريكا در  زمينه. در اين مشخص شودترين همسايگان  از مهم
دليل اين حضور و ايجاد موانع در موفقيت ايران در  رنوشتااست. اين  توجهمنطقه قابل 

قابل  ،ايران با آمريكا موجود بين  قفقاز را بر اساس تضاد ۀخود در منطق یها دستيابي به هدف
 . ددان فهم مي
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 مقدمه

بيست  ۀای برای بنای دنيای نوين در سد في در تاريخ قرن بيستم و شالودهنقطه عط 1331سال 

ل همسايگان شمالي، همكاری و حضور فعال بقامسياست کلي ايران در  هرچند. استو يكم 

توجه بيشتر کشورهای قفقاز و اما با  ،(57)الف(، ص.1933ست )کواليي، هدر منطقه بوده و 

آسيای مرکزی و قفقاز توجه جهاني به  راهبردیو اهميت به منابع نفت و گاز  مرکزیآسيای 

های بزرگ نفتي را به منطقه کشاند  اکتشاف نفت و گاز در منطقه، شرکت .اين منطقه بيشتر شد

. از کردهای گسترده اقتصادی و سياسي کشورها فراهم  ها و رقابت و محيط را برای تنش

مهار دو جانبه  آيينايران و آمريكا در راستای  توان به  برخورد منافع ها مي ترين اين تنش مهم

و قفقاز به ميدان زورآزمايي آمريكا عليه  مرکزیآسيای  ۀ( و تبديل منطق3، ص.1955)کريمي، 

 د.کراشاره  ايران

بيشترين شباهت را از نظر فرهنگي، تاريخي و ديني در جمهوری آذربايجان در اين ميان   

ين عوامل که از جمله عوامل تسهيل کننده در موفقيت سياست با وجود ا د.منطقه با ايران دار

در اين  زيادیکشور ايران موفقيت ، استخارجي يک کشور در ارتباط با کشور ديگر 

اين امر را بيشتر ناشي از تعارض منافع ايران با آمريكا که نوشتار . اين است جمهوری نداشته

 داند.  عريف کرده است ميمنافع حياتي برای خود در اين منطقه از جهان ت

د شقفقاز  ۀتری در منطق ايفای نقش فعال ستارشوروی خوااتحاد آمريكا نيز بعد از فروپاشي   

اين سياست آمريكا جلوگيری از نفوذ ايران در کشورهای منطقه  های اصلي علتکه يكي از 

 یها ر طلب به هدفنظ ديابي يک واحد تجديآمريكا مانع از دست رو بعد از روسيه بود. از اين

ه ئلگذشته از مس -ويژه در ارتباط با جمهوری آذربايجان قفقاز به ۀتعييني خود در ارتباط با منطق

 .ه استشد -تداخل منافع يا حوزه نفوذ 
 

 چارچوب نظری

و با  1352شود در اواخر دهه  ساختاری نيز از آن ياد مي گرايي واقعکه با عنوان  گرايي نوواقع

1لتزنگارش اثر وا
وی به همراه جان  .ظهور پيدا کرد 0الملل های سياست بين با نام نظريه  

الملل  مدعي هستند که ساختار آنارشيک در نظام بين اگر واقعنونظريه پردازان  از ديگر9مرشايمر

                                                 
1. Keneth Waltz 

2.

3. John Mearsheimer 
Theory of International Policy 
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در نتيجه تعارض منافع وجود دارد و احتمال  .تداوم خواهد داشت ملت -حول محور دولت

 دهند: زير قرار مي اصليان انديشه خود را بر مبنای سه اگر واقع نو جنگ نيز منتفي نيست.

 ،خواهد بودو ست ه الملل ترين بازيگر سياست بين دولت مهم :محوریدولت. 1  

شود که هدفش  الملل از عقالنيت خاص ناشي مي رفتار بازيگران در سياست بين: عقالنيت. 0  

دقت هزينه و نفع  کشورها به اصل،س اين بر اسا .مين منافع ملي بر حسب قدرت استأت

که منافع آنان  کنند تالش ميي کنند و در اجرای سياست های بديل خود را محاسبه مي سياست

 ،برساند بيشترين ميزانرا به 

در رفتار ديگران به ميل خود تغيير  ابتداند تا هست ها در جستجوی قدرت دولت: قدرت. 9  

بنابراين قدرت دو  .دست آورند هزم را برای ايجاد تغيير بايجاد کنند و همچنين منافع ال

الملل  ت بينسسيا»مورگنتا  گفتهبا خود دارد در واقع به  زمان همويژگي هدف و وسيله را 

 «شود ه برای قدرت است و منافع ملي بر حسب قدرت تعيين ميرزها مبا همانند همه سياست

 .(111ص. ،1939 ،زاده )سيف

که  0سوم از نوع تغيير 1درون به برون از نگاه با سيستمي ديدگاه گرايياقعنوو مكتب اساس  

های ساختار  و رفتار واحدهای تشكيل دهنده نظام را براساس ويژگياست ای سياسي  پديده

های واحدها بايد مختصات نظام  کيد بر ويژگيأجای ت به بنابراين .دهد الملل توضيح مي نظام بين

ترين نيرويي است که  المللي اصلي نظمي بين بي، بر اساس اين ديدگاه .ادرا مورد توجه قرار د

امنيت و  ستارنظمي کشورها خوا در وضعيت بي .گذارد ثير ميأکشورها ت های اقدام برانگيزه و

با يكديگر  توانند نميقدرت و آماده مبارزه و رقابت هستند و حتي با وجود منافع مشترك 

 (.30-39 ص. ،1953 ،ز آبادی)دهقاني فيروکنند همكاری 

ترين عامل در تضمين نتايج سياست  مهم يهای نظامي و دفاع قابليت ها بر اساس اين اصل  

و فراتر از هر چيزی آنها  استها فقط بقا  دولتهدف والتز معتقد است که  است.الملل  بين

د تا توجه دقيقي کن مي های بزرگ را وادار الملل قدرت دنبال امنيت هستند. اما ساختار نظام بين

د تا با يكديگر کن طلب را وادار مي های امنيت دولت ،ويژه آنارشي هب ؛به موازنه قوا داشته باشند

آنارشي علت اصلي رقابت امنيتي بين  .ستا ترين وسيله بقا زيرا قدرت مهم .رقابت کنند

ل خوبي را در اختيار الملل دالي کند که نظام بين کيد ميأت زاما والت .های بزرگ است قدرت

                                                 
1. OUTSILE- INSILE 

2. THIRD IMAGE 
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بر عكس  ،دکننتهاجمي عمل  صورت هدهد تا برای کسب قدرت ب های بزرگ قرار مي قدرت

تدافعي رفتار و موازنه قوا را  صورت هکند که ب ها را تشويق مي معتقد است که آنارشي دولت

 ند.کنحفظ 

 

 در  قفقاز بزرگ بازی 

خليج فارس ، دو منطقه از جهان ،دانست را قرن منابع کمياب برای انرژی مي 01آمريكا که قرن 

 01انرژی جهان در قرن  ۀکنند مينأو دريای خزر را جدا کرده و اعالم کرد که اين دو منطقه ت

 .(1، ص.1931)مجتهد زاده،  استکنترل بر اين دو منطقه  ستارهمين دليل خوا  به .خواهند بود

دهنده   آمريكا نشان راهبردیافع من ۀعنوان منطق به 1335دريای خزر در سال  ۀاعالم منطق

نيروی هوايي آمريكا به گرجستان  30ين دليل هنگ ابه  .برای واشنگتن است  اهميت اين منطقه

 .دشآذربايجان شروع جمهوری نيز همكاری نظامي آمريكا با  1333شد و در سال  فرستاده

های اقتصادی  کارکرد تقويت راهکرده است تا از  تالشدولت آمريكا  ها دنبال اين اقدام به

در جهت  ها اختالفکمک برای حل  و گسترش روند انتقال انرژی از شرق به غرب ،منطقه

در  ويژه صورت تهاجمي به خود به ،يابي به اين هدف برای دست .منافع ملي خود اقدام کند

 رابطه با ايران عمل کرده است که به آن اشاره خواهد شد. 

کيد أت ز کهوالتتوان با توجه به چارچوب نظری و گفته  آمريكا را مي اما دليل اين نوع رويكرد  

دهد تا برای کسب  های بزرگ قرار مي الملل داليل خوبي را در اختيار قدرت نظام بين» ،اردد

تبيين کرد. زيرا در ساختار آنارشي و براساس قانون بازی « ندکنتهاجمي عمل  صورت هقدرت ب

هش قدرت و نفوذ يک کشور، برابر با افزايش قدرت و نفوذ الملل کا قدرت در عرصه بين

 ۀکشور رقيب است. به همين دليل نيز آمريكا خواستار کاهش نفوذ روسيه و ايران در منطق

الزم است قبل از ورود به بحث نگاهي گذرا به  آذربايجان است.جمهوری ويژه  قفقاز و به

قفقاز داشته باشيم تا  ۀهای نابرابر در منطق وانعنوان دو رقيب با ت های آمريكا و ايران به هدف

 .دريابيمدر پرتو آن بتوانيم علت مخالفت آمريكا از گسترش نفوذ ايران در قفقاز را 

 

 های آمريكا در قفقاز  اولويت

دستيابي  -همان ابتدای استقالل کشورهای قفقاز ازهای آمريكا نسبت به قفقاز  توجه و اولويت

شود. درواقع  يک سياست اقتصادی ارزيابي مي -حضور در بازارهای منطقهبه منابع انرژی و 
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پس از حضور اولين شرکت نفتي آمريكايي در قفقاز فرصت دخالت مستقيم اين کشور در 

 راقفقاز  ۀمريكا در منطقآهای  اولويت (.90، ص.1939)واعظي،  وجود آمد قفقاز به ۀمنطق

 شمرد:گونه بر اينتوان  مي

شوروی در منطقه و تالش اتحاد موجود پس از فروپاشي  جهاني: پر کردن خأل راهبردی. 1 

روسيه و در انزوا قرار دادن هرچه دوباره يابي  چين و جلوگيری از قدرت ۀبرای محاصر

 ،بيشتر ايران

  است،قفقاز و آسيای مرکزی  ۀآمريكا درپي ايجاد تسلط سياسي بر حوز سياسي:.  0

تک قطبي مطلوبش در سياست  نظامامنيتي مربوط به  های هل مالحظدلي امنيتي: آمريكا به.  9

جهان دست بردارد.  راهبردیتواند از نقاط حساس و  و نمي خواهد نميخارجي خود، 

های  قفقاز ايجاد و تقويت همكاری ۀاصلي آمريكا در منطق یها يكي از هدف بنابراين

 ، (17، ص.1931کرمي،) استقفقاز  ۀدوجانبه نظامي با کشورهای منطق

دليل نزديكي با ايران، افغانستان، چين و روسيه برای آمريكا   قفقاز به ۀژئوپليتيكي: منطق. 1

 (. 139، ص.1933)فروغي ابری و محمد شيری،  دارداهميت ژئوپليتيک 

 منازعهد اين منطقه را با محيط پيراموني خود از جمله روسيه و ايران در کن مريكا تالش ميآ  

 :دکن در چند سطح عمل مي دليلبه همين  قرار دهد

 کردنه سناريوی طرح تقسيم دريای خزر بين کشورهای حاشيه آن در جهت منتفي ئراا. 1  

 ،دستيابي روسيه به جنوب و کامل کردن محاصره ايران از شمال

گيری هرگونه قدرت رقيب در برابر  نترل منابع انرژی دريای خزر و جلوگيری از شكلک. 0  

 ،ت آمريكا بر منابع انرژی جهانيحاکم

های قفقاز در قالب  های نظامي با جمهوری ضور نظامي در منطقه و افزايش همكاریح. 9 

هايي چون طرح مشارکت برای صلح و شكل دادن ترتيبات امنيتي منطقه و گسترش ناتو  طرح

ره گيری از خزر همان به ۀدرواقع يكي از راهكارهای آمريكا برای حضور در منطق به شرق.

توان نظامي خود است. به همين دليل همكاری و کمک نظامي با کشورهايي چون جمهوری 

 (،91، ص.1932آذربايجان را شروع کرده است )اژدری و قائيني، 

 ،«همه چيز بدون ايران»ايران و اعمال فشار بر اين کشور با پيگيری سياست  کردننزوی م. 1  
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 در اياالت متحده تر کلي شكل به ،خواهي يری از رشد اسالمگرايي و جلوگ هار اسالمم. 7  

های  است و هدف قدرت خأل با هايي منطقه در خود تأثير افزايش برای راهي يافتن جستجوی

 چينو  ايران نفوذ گسترش از جلوگيری نمايي روسيه، از قدرت جلوگيری شامل تری را بزرگ

  (Nicu Sava, 2010, p.16).کند مي دنبال را گرايي اسالم نفوذ کاهش و

سياسي متحدين آمريكا يعني ترکيه و اسراييل در  -گسترش عمليات اقتصادی ازحمايت . 6  

 قفقاز آمريكا در منطقۀرو  . از اين(037-036، ص.1931)افشردی،  چين و ايران، مقابل روسيه

 حضور و ريسمترو عليه بر جنگ مرکزی، آسيای به دسترسي انرژی، امنيت به تواند مي جنوبي

  (Nichol, 2010, p.9-10) يابد دست روسيه و مرزهای ايران در

اختالل در توليد و انتقال  راهپذيری آمريكا در تأمين انرژی از  اهش ضريب آسيبک. 5  

 را به ياد دارد 1332و  1359-1353های  های نفتي سال آمريكا هنوز شوك ی،بازارهای انرژ

 (.36، ص.1930)دهقان، 

 

 های ايران در قفقاز يتاولو

قفقاز دستيابي به منافع و منابع اقتصادی است. ايران  ۀايران در منطق یها ترين هدف يكي از مهم

 های ديگری نيز دارد: مطلوب

که  زيادی داردانجام اين امر برای ايران اهميت بسيار  :عيين رژيم حقوقي دريای خزرت. 1  

، (02-01، ص.1933گودرزی،  و )امير احمديان اهيذخاير عظيم انواع ماليل دآن برخي از 

ذخاير نفت و  (130، ص.1930)مرکز آمار ايران،  کاال در مسير دريا حمل و نقل ،دريانوردی

 است، (192-195، ص.1936همت خواه، و  )متقي و گاز طبيعي

ی خزر برای البته وجود منابع انرژی در دريا :استفاده از منابع اوليه و مواد خام منطقه .0    

تواند سرچشمه درآمد يا مبنای همكاری با  از يكسو مي از دو جهت قابل توجه است؛ايران 

و حضور  ی خزرکشورهای همسايه باشد و از سوی ديگر با تعيين نشدن رژيم حقوقي دريا

 ,Afrasiabi, 2003 ) وردآ بار مي برای ايران به ای خطرهای بالقوه ،های بزرگ در منطقه قدرت

p.65) ، 

زيرا ايران  ،عنوان مسير خطوط انتقال انرژی منطقه تالش برای انتخاب خاك ايران به .9  

 ، )اين مورد با مخالفت آمريكا هرگز محقق نشد(است ترين مسير اقتصادی

 ، اندازی ديگران به منابع نفتي کشور در حوزه خزرجلوگيری از دست. 1  
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آذربايجان با استفاده جمهوری لمان منطقه از جمله های مسحضور و نفوذ در بين جمعيت. 7  

 ، مذهبي و ديني های پيونداز 

 (.12-17، ص.1931)افشردی،  حضور آمريكا در منطقه کردن خنثي. 6  

عبارت  بر محيط تمدني، يک محيط امنيتي نيز هست. به افزونايران  از ديدگاهقفقاز  ۀمنطق  

چون در اين صورت نيروهای  .تيک قفقاز نيستيشدن ژئوپلالمللي  مند به بين هديگر، ايران عالق

د کرآفريني خواهند  اين منطقه نقشدر مختلف  های در سطحو های مختلف  ای به بهانه فرامنطقه

صورت  به د.آورخواهند  وجود بهای را  های منطقه و بحران درگيریسطحي از  ،و درصورت نياز

 :کند را دنبال مي ها ياستساين کلي جمهوری اسالمي ايران در قفقاز 

در حوزه  ويژه های از جمله غرب را )ب ها و ساختارهای فرامنطقه ايران حضور و نفوذ قدرت. 1  

صلح و امنيت منطقه  بر ضدو آن را  دانستهقفقاز ن ۀهای منطق امنيتي( متناسب با واقعيت

 ،در اين مورد به يک سياست چالشي دست بزندتا کند  مي تالشو  داند مي

گرفتن عناصر و  دتبا سه کشور قفقاز از ش خوببا برقراری ارتباط کند تا  ميتالش ايران . 0  

جايي منازعه از درون قفقاز  مريكايي جابهآنوعي از سياست  های ضد ايراني بكاهد و به انديشه

 ،به محيط پيرامون جلوگيری کند

کنار  تا بدانند،حاکمان قفقاز بفهماند  را بر خودتيک يهای ژئوپل که واقعيت خواهد مي ايران. 9  

حضور ايران را  اقتصادی منطقه يک ايده باطل است و خأل -امنيتي روابطگذاشتن ايران در 

 (،109-7، ص. 1939)صديق،  تواند جبران کند هيچ بازيگری نمي

 

 عوامل مؤثر بر سياست خارجي جمهوری آذربايجان

، مناقشه گرايي مسئله قومتوان به  ميت آذربايجان ثر بر سياست خارجي دولؤعوامل مجمله از 

باغ، نزديكي با روسيه و منابع انرژی موجود در اين کشور اشاره کرد. بايد در اهميت مناقشه  قره

هر و  داند خود ميترين دشمن  بزرگرا ارمنستان آذربايجان، باغ بيان داشت که جمهوری  قره

افكار عمومي  بيشتر .داند ميدشمن  داشته باشد را با ارمنستان روابط نزديککشور ديگری که 

جمهوری بر اين  افزون. اند همنفي پيدا کرد ديدآذربايجان نسبت به دولت ايران جمهوری 

 رعايت نشدنهای ايران معرفي کرده و نسبت به  آذربايجان خود را مدافع حقوق آذربايجاني

)سايت ديپلماسي  کند اعتراض ميامكان تحصيل به زبان مادريشان  نداشتنحقوق آنها و 

)باقری،  ای دارد باغ روسيه جايگاه ويژه بحران قره، در ديد آمريكااز اين ميان  در (.1931ايراني، 
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بنابراين رهبران جمهوری آذربايجان برای نزديكي بيشتر به غرب و  (.10-09، ص.1933

وند. چون در باور رهبران ش گذاری و حمايت آن به اسراييل نزديک مي گيری از سرمايه بهره

تواند حامي اين کشور در مناقشه قره باغ و نزديكي به  جمهوری آذربايجان البي يهود مي

 آمريكا باشد.

نزديكي اين کشور با کشور  ،ثر بر سياست خارجي دولت آذربايجانؤعوامل م يكي ديگر از  

يجان تحت حاکميت آن که تا کمتر از نيم قرن پيش دولت آذربا استقدرتمندی چون روسيه 

جهت گيری خاصي در سياست خارجي دولت  سبباکنون نيز وجود روسيه  .قرار داشت

نظامي ارمنستان  هایآذربايجان در مقابل خطرجمهوری در همين راستا . ده استشآذربايجان 

چون روسيه و ايران با کشورهای ترکيه، آمريكا و اسراييل  هايي هناشي از همساي هایتهديد و

عضويت در سازمان امنيت و همكاری اروپا  حد شده و به همكاری با پيمان ناتو و نيزمت

های نظامي  سيس پايگاهأرضايت دولت آذربايجان از ت علت  توان به مي بنابراين .درآمده است

جمهوری آذربايجان در امور سياست  مشاور رئيس ،زاده وفا قلي .خود پي برد آمريكا در خاك

های نظامي  وقتي که ارمنستان در اراضي خود اجازه استقرار پايگاه ؛ده بودخارجي اعالم کر

های آمريكا،  چرا جمهوری آذربايجان در خاك خود اجازه استقرار پايگاه ،دهد روسيه را مي

 .(979، ص.1931امير احمديان، ) ترکيه يا ناتو را ندهد

دولت آذربايجان وجود منابع  ثر بر سياست خارجيؤترين عوامل داخلي م از مهمديگر يكي   

اهميت آن بيشتر نيز  ،که در کنار ضعف اقتصادی اين کشور نوپا استغني انرژی در اين کشور 

آذربايجان توسعه خود را در گرو بهره برداری سريع از منابع جمهوری ای که  گونه به .شود مي

برداری از اين منابع را  بهرهداند و  انرژی خود که البته بيشتر آن در دريای خزر قرار دارد مي

 دليل به . آمريكاداند ويژه غرب مي گذاری کشورهای خارجي و به به سرمايه شروطم

 جمهوری آذربايجان گاز و نفت ويژه به مختلف های زمينه در ميلياردی 59 گذاری سرمايه

 (.03-92، ص.1953 جونز،)است  کشور اين در خود های سرمايه از محافظت خواستار

در ارتباط با چگونگي تأثير منابع انرژی و خطوط انتقال نفت و گاز جمهوری آذربايجان بر    

حتي  -استقالل  سياست خارجي اين کشور بايد توجه داشت که دولت آذربايجان بعد از

های اقتصادی بود و اين مشكالت با جنگ قره باغ و شكست در آن  دچار ضعف -اکنون  هم

بهترين راه برای ايجاد ثبات در کشور، توسعه اقتصادی و نوسازی همراه شد. در اين حالت 

گذاری داشت و  برداری از منابع انرژی بود. البته اين موضوع نياز به سرمايه ارتش همان بهره
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گذاری در بخش منابع انرژی خود را ندارد، پس  چون کشور آذربايجان منابع الزم برای سرمايه

ي است. در همين نقطه است که منابع انرژی بر سياست خارجي گذاران خارج دنبال سرمايه به

ای که دولت آذربايجان چون از طرف روسيه و ايران  گونه گذارند. به دولت آذربايجان تأثير مي

ويژه آمريكا را در بحران  حمايت غرب و به اينكه کند و برای کرد و مي احساس ناامني مي

شكلي که  گذاری غرب در منابع انرژی خود است. به دست آورد خواستار سرمايه باغ به قره

 ويژه به اقتصادی های ساخت زير در گذاری سرمايه و غرب آمدن که انديشيد اف مي حيدر علي

 برای که کرد خواهد ناچار را غرب مسئله همين و بود خواهد امنيت نيازمند در صنعت نفت

 (.111)الف(، ص.1930 حمديان،اميرا)آورد  فشار ارمنستان بر اشغالي مناطق از خروج

 

 آذربايجان جمهوری آمريكا در 

در جمهوری نفت و گاز  ويژه های مختلف به ميلياردی در زمينه 59اری ذگ دليل سرمايه آمريكا به

-92، ص.1953)جونز، است های خود در اين کشور  محافظت از سرمايه ستارخوا ،آذربايجان

عمل راه را در و  آمريكا به منطقه شدهرويكرد نظامي  اين مسئله از داليلي است که سبب .(03

مانورهای نظامي مشترکي  1333و  1335د. آمريكا در تابستان کن برای گسترش ناتو هموار مي

جمهوری  ،های نظامي آمريكا، قزاقستان، ترکمنستان، روسيه خزر با شرکت يگان ۀدر منطق

 ازشنگتن مبني بر انتقال پايگاه نظامي خود آذربايجان و ترکيه انجام داده است. با اعالم وا

آذربايجان در جزيره آبشوران دريای خزر ترديدی باقي جمهوری جنوب شرقي ترکيه به 

 بنابراين(. 193، ص.1937)صديق،  خواهد آن منطقه را نظامي کند ماند که آمريكا مي نمي

سپتامبر  11بل و بعد از آذربايجان را به دو مقطع قجمهوری توان سير روابط آمريكا با  مي

سپتامبر بيشتر مربوط به  11آذربايجان قبل از جمهوری د. روابط آمريكا با کرتقسيم  0221

 ،آذربايجانجمهوری شد. پس از استقالل  نفت و انرژی مي حمل و نقلعمليات استخراج و 

 آذربايجان شدند. جمهوری های نفتي آمريكايي بودند که وارد  نخست شرکت

حمايت از حمله  مقابلگرای باکو، به اميد اينكه در  سپتامبر محافل غرب 11 رويداد پس از  

بار ديگر پيروی از غرب را در  ،باغ کسب کنند آمريكا به افغانستان امتيازی برای حل مناقشه قره

آذربايجان به عراق نيز نيرو جمهوری در اين راستا . اولويت سياست خارجي خود قرار دادند

)امير  بحث استقرار پايگاه نظامي آمريكا در خاك جمهوری آذربايجان مطرح شد و فرستاد

های  سپتامبر آمريكا در راستای همكاری 11 رويداد(. بعد از 111)ب(، ص.1930احمديان، 
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آذربايجان و امنيت داخلي آن جمهوری خاورميانه به کنترل مرزهای  ۀامنيتي با کشورهای منطق

کنسول دفاعي در باکو تأسيس کردند و به گفته  0220کشور در سال  دهد. دو اهميت زيادی مي

برنامه کمک »ميليون دالر در راستای  1/1يكي از کارشناسان نظامي آمريكا، اين کشور مبلغ 

آمريكا (. 01-07، ص.1930)واحدی،  آذربايجان کمک کردجمهوری به وزارت دفاع « امنيتي

ادی قايق برای گشت زني در دريای خزر اهدا کرد. به جمهوری آذربايجان تعد 0223در سال 

همچنين آموزش نيروهای ويژه دريايي جمهوری آذربايجان توسط شرکت خصوصي بلک واتر 

جمهوری اکنون با بحث حضور نظامي آمريكا در  .(kucera, 2012)گيرد  آمريكا صورت مي

 د. شو انداز روابط دو کشور راهبردی تعريف مي آذربايجان چشم

آذربايجان، احتمال استفاده آمريكا از خاك آن کشور برای جمهوری همكاری نظامي آمريكا با   

حمله به ايران و حساسيت ايران نسبت به روابط نظامي آنها از ديگر آثار نفوذ آمريكا در روابط 

وزير هرچند  (. 33)ب(، ص.1933)کواليي،  آذربايجان بوده استجمهوری سياسي ايران و 

با وزارت دفاع آمريكا را برای  اين کشورآذربايجان هرگونه توافق جمهوری جه امور خار

 ,Athanasiadis) استفاده از خاك اين کشور، جهت اقدام نظامي عليه ايران را تكذيب کرد

 تماميت از حمايتهدف آمريكا از حضور در قفقاز، اما نكته قابل توجه اين است که  ؛(2006

 و فشار زير آنكه اینها است برآ به کمک و جنوبي قفقاز های هوریجم سياسي استقالل و ارضي

 (.6، ص.1932نگيرند )ابراهيمي و محمدی،  قرار ايران يا و روسيه تطميع

 

 ايران و جمهوری آذربايجان

های شمالي، همكاری و حضور فعال در منطقه است  سياست کلي ايران در مقابل همسايه

موقعيت ژئوپليتيک ايران و همچنين تأثير آن بر کشورهای (. چون 57)پ(، ص.1933)کواليي، 

منطقه، اين کشور را در مقام پل ارتباطي که دو منطقۀ پر اهميت جهان يعني آسيای مرکزی و 

. در ابتدا  (Barzegar, 2003, pp.1-30)کند، قرار داده است فارس را بهم متصل مي قفقاز و خليج

رسميت شناخت؛ اما درنهايت از پيوستن يک کشور شيعه  آذربايجان را به ايران دير جمهوری 

المللي استقبال کرد. درپي انتخاب ابوالفضل ايلچي بيگ به رياست جمهوری  ديگر به جامعه بين

آذربايجان روابط دو کشور ايران و جمهوری آذربايجان به سردی گراييد. زيرا چنين تصور 

آذربايجان ايران را دارد. البته ايران  ربايجان و شد که ايلچي بيگ قصد اتحاد بين جمهوری آذ مي
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های بين ايران و  باغ جانب ارمنستان را گرفت که اين مورد به تنش شكلي در مناقشۀ قره نيز به

 جمهوری آذربايجان افزود.

پيروزی حيدر علي اف در انتخابات و همچنين سياست او مبني بر ايجاد توازن ميان منافع    

ايران مورد استقبال و تأييد قرار گرفت. نخستين محور همكاری ايران و  ترکيه، روسيه و

المللي از  ای و بين آذربايجان تالش ايران برای ورود اين کشور به ساختارهای منطقه جمهوری 

جمله سازمان همكاری اقتصادی اکو و سازمان کنفرانس اسالمي بود. همچنين با باور به اينكه 

  های همه رين مشكل جمهوری آذربايجان بعد از استقالل بود، ايران تالشت باغ مهم مناقشه قره

آميز انجام داده است. البته اين سياست بعد از  ای برای حل اين مناقشه از راه مسالمت جانبه

ايران و   های تهاجمي ايلچي بيگ کمي تغيير يافت و همين امر نيز بر مشكالت بين سياست

 است. جمهوری آذربايجان افزوده 

در مراحل گوناگون  0223تا  1331گيری سياست خارجي جمهوری آذربايجان از سال  جهت  

متفاوت بوده است. سياست خارجي اين کشور در ابتدای استقالل بسيار متزلزل بود. نبود ثبات 

دليل  به  باغ، در دوره جبهۀ ملي به رهبری ايلچي بيگ زمان مناقشه قره سياسي در داخل و هم

ارگرفتن مواضع ضد ايراني و صحبت از تشكيل آذربايجان بزرگ روابط ايران و جمهوری ک به

با به قدرت رسيدن حيدر علي اف و  1330اما در سال . (Brown, 2002)آذربايجان را تيره کرد 

ها، روابط اين کشور با ايران گسترش يافت  کارگرفتن روندی منطقي در ارتباط با همسايه به

قرارداد »شكلي که جمهوری آذربايجان در کنسرسيوم نفتي  (. به32)ت(، ص.1933)کواليي، 

دليل فشارهای  به 1337بخشي از سهام خود را به ايران واگذار کرد. اما در سال « قرن

های آمريكايي، جمهوری آذربايجان، ايران را از کنسرسيوم حذف کرد. اين مسئله نيز به  شرکت

ی آذربايجان تبديل شد. نكته مهم اينكه دوستي جمهوری سردی روابط بين ايران و جمهور

های فراواني دارد و اين دو کشور افزون بر  آذربايجان با ايران برای هر دو کشور برتری

توانند از روابط خوب همجواری، بهره فراواني ببرند. ولي  تاريخي و فرهنگي مي های پيوند

های اين امر حضور آمريكا در  يكي از علت وقت دوستانه نبوده است و روابط ميان آنها هيچ

 منطقۀ قفقاز و سياست آن در مهار ايران است.

توان به عوامل اقتصادی، سياسي و امنيتي متعددی در تعيين روند روابط دو  افزون بر آن مي  

ترين عوامل، وجود مذهب شيعه در پيوند مردم دو کشور است  کشور اشاره کرد. يكي از مهم

جمهوری آذربايجان از موضوع صدور انقالب و افزايش نفوذ های  نگراني مقام که خود سبب



 1131بهار و تابستان ،  1، شماره 7دوره لعات اوراسیای مرکزی، مطا .……………………………………   …  …………38

در اين کشور بوده است. افزون بر آن گسترش روابط جمهوری آذربايجان با آمريكا و تل آويو 

ويژه گشايش سفارت اسراييل در جمهوری آذربايجان( سبب نگراني هرچه بيشتر ايران شد.  )به

توان به اختالف بر سر سهم ايران از دريای خزر اشاره  دو کشور مي های ترين اختالف از مهم

باکو ايجاد کرده  -هايي را در روابط تهران نكردن رژيم حقوقي دريای خزر چالش کرد که تعيين

های نفتي مورد اختالف دست نيابند  و سبب شده است که دو کشور به توافقي بر سر حوزه

 (.51-53، ص.1933)چابكي، 

 

نافع ايران و آمريكاتضاد م  

توان متوجه شدت تضاد در  مي سادگي دو کشور آمريكا و ايران به یها با نگاهي به هدف

دليل رهبری ساختار  که آمريكا به گفتتوان  مي ،ياد شده مسايلبا توجه به  .آنان شد یها هدف

 های مکه هيچ چيز مانع اقدااست قدرتي هژمون  و اصل آنارشي حاکم بر آن، المللي بين

تواند باشد.  واقع گرايانه نمي شكلي گرايانه آن به هنگام تعريف منافع برای خودش به جانبه يک

و حمله  0221سپتامبر  11 رويدادويژه پس از  تيک منطقه بهيقابل ذکر است که اهميت ژئوپل

 فته است.آمريكا به افغانستان و عراق بيش از پيش برای آمريكا از نظر نظامي و امنيتي اهميت يا

تاريخي دشمني و تضاد آمريكا با ايران را  از نظر با نگاه به رويارويي آمريكا و ايران در قفقاز، 

 د: کردوره تقسيم  1 توان به ميدر منطقه  

های ضد ايراني آمريكا عليه ايران است. رفتار  مرحله حرکت ،1331-1339های  سال (الف  

  :ها چند ويژگي دارد آمريكا در اين سال

دهنده بنيادگرايي اسالمي با مفهوم خاص خود معرفي و جميز بيكر وزير  ايران را توسعه .1

و قفقاز آن کشورها را از  مرکزیآسيای  ۀدر سفر به منطق 1330خارجه آمريكا در سال 

 ،کند همكاری با ايران منع مي

استفاده کند و  ءشوروی سواتحاد دنبال آن است که از فروپاشي  تبليغ اينكه ايران به .0 

 ،دست آورد ههای اتمي را ب آوری بمب فن

 باغ.  آميز ايران در صلح قره های صلح کارشكني در تالش .9 

تر است و آمريكا به  ايراني منسجم های ضد که مرحله حرکت 1339-1336های  سال (ب  

تراشي  و و مانعانزوای ايران در سازمان اک برایمنابع انرژی دريای خزر توجه بيشتری دارد و 
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متوسل  اين کارهازماني آمريكا به  دورهدر اين  کند. تالش ميدر توسعه روابط ايران و روسيه 

 شود:  مي

عنوان سياست اصلي کلينتون  تر و مهار دوجانبه به منسجمرا در مقابل ايران  خود سياست. 1  

 ،شود معرفي مي

در  1336 سال ليبي )داماتو( طراحي و در قانون تحريم ايران و ،بر مهار دوجانبه افزون. 0  

ميليون دالر در بخش انرژی  12گذاری بيش از  رسد که در آن سرمايه تصويب مي کنگره به

 ،شود ايران تحريم مي

ويژه در زمينه انرژی اتمي را  های دوجانبه به همكاریکه شود  مي تالشبا فشار بر روسيه . 9   

پذيرفتند که قرارداد فروش تسليحات با  1337سال ها در  که روس شكلي کاهش دهد. به

 ،(Freedman, 2000, p. 8) تمديد نكنندرا ايران 

های ضدايراني بر جلوگيری از فعال شدن صنت نفت و  که حرکت 1335-0221های سال (ج  

نفت و گاز از ايران و عبور خطوط  حمل و نقلشود و شامل جلوگيری از  گاز ايران متمرکز مي

 (. 53، ص.1955)سجادپور،  ز ايران استلوله ا

 

 0221 سپتامبر 11در قفقاز بعد از  آمريكا سياست خارجي

تا با  خواهد ميسپتامبر آمريكا 11وجود آمده بعد از  هبايد گفت که با تغيير و تحوالت ب

گيری از قدرت خود و شرايط ايجاد شده، با حضور مستقيم نظامي خود در اين منطقه  بهره

گيری رژيم  ای حفظ امنيت منطقه را بر عهده گرفته و اين مجموعه امنيتي را تابع شكله هزينه

های نظامي در  پايگاه ساختتالش آمريكا برای سبب همين موضوع  د.کنالمللي جديد  بين

 (. 30، ص.1931-30)صدقي،  ده استشآذربايجان جمهوری ويژه در  منطقه و به

 ۀنگاه امنيتي آمريكا به منطق ،گرفتن نام ايران در محور شرارتسپتامبر و قرار  11 رويدادبعد از 

 1آيد. مهار ايران برمي پيدر راهآذربايجان افزايش يافته و از اين جمهوری  ويژه قفقاز و به

وجود  يل را در آذربايجان بهيقرينه لبنان برای ايران در کنار اسراکه  خواهند ميآمريكا و اسراييل 

                                                 
مراجعه شود به: يشترب ۀمطالع یبرا .1  

Shaffer, Brenda, Iran’s Roles in the South Caucasus and Caspian Region : Dievering Views of 

the U.S.A and Europe, Berlin: SWP, 2003 
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، 1953)حاجي زاده و ديگران،  يل در کنار ايرانيآذربايجان برای اسرا جمهوریآورند يعني 

جمهوری ايران در  یها مواردی که آمريكا بر عليه منافع و هدفهمچنين  (.150-159ص.

  :برشمردگونه  اينتوان در يک نگاه کلي  ده است را ميکرآذربايجان عمل 

ن اجيح -تفليس -عبور خطوط لوله باکو رستاخوا ،نظريه همه چيز بدون ايران بنابرآمريكا  -  

 آذربايجان در رقابت با مسير ايران جمهوریخط لوله با همكاری آمريكا، ترکيه و اين د و ش

 انتقال لوله خط اين عبور ها آمريكايي ديدگاه از(. 156، ص.1936)آشتياني،  و افتتاح شد ساخته

 اين اقتصادی و سياسي روابط تحكيم ضمن ترکيه و آذربايجان، گرجستان خاك از انرژی

. (Baban & Shiriyev, 2010, p.96- 97) دهد  مي کاهش را نيز ايران و روسيه کشورها، نفوذ

 جدی دنبال شدشكل  از سوی آمريكا به 1335ن از سال اجيح -تفليس -خط لوله باکو ساختن

)کواليي،  فتبا افزايش شديد بهای نفت، منابع انرژی دريای خزر اهميت خود را بازيا و

 (. 72، ص.1936

عنوان يک مسير انتقال و صدور  از تبديل شدن ايران به تا شدت تالش کرده است آمريكا به -  

د. در اين راستا دولت آمريكا در کنمنابع انرژی دريای خزر به اروپا و خليج فارس جلوگيری 

گاز نابوکو  ۀخط لول طرحجديدترين موضع و اقدام ضد ايراني با حضور و مشارکت ايران در 

گازی نابوکو با هزينه  طرحخزر و خاورميانه به اروپا مخالف است.  ۀبرای انتقال گاز حوز

ميليارد متر مكعب گاز به اروپا  91تكميل خواهد شد و  0211ميليارد يورو در سال  7تقريبي 

 (.003، ص.1933دهقاني فيروزآبادی، ) منتقل خواهد کرد

درصد از سهام  7آذربايجان توافق کردند که  جمهوریايران و  1331همچنين در نوامبر   

(. 115، ص.1939)صديق،  آذربايجان به ايران واگذار شود جمهوریالمللي نفت  يوم بينسکنسر

دخالت آمريكا مانع پذيرش رسمي عضويت ايران در کنسرسيوم  که زودی آشكار شد ولي به

ها وارن  . بر اساس برخي گزارش(Cornel, 1998, p. 58)آذربايجان شده است  جمهورینفت 

اف توصيه کرده بود، شرکت آمريكايي  کريستوفر، وزير امور خارجه وقت آمريكا به حيدر علي

 .(Fayyazmanesh, 2009) کند  را جايگزين شرکت ملي نفت ايران « اکسون»

 جمهوریايران و ترين موضوع اختالف انگيز ميان  تعيين رژيم حقوقي دريای خزر که مهم -  

. آمريكا در اين مورد نيز با جانبداری از Bandy, 1998, p. 15)هست آذربايجان بوده و 

ايران به دريای خزر و باقي ماندن رژيم مشاع نشدن تقسيم  زيراآذربايجان )جمهوری ادعاهای 
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اين دهد و  آذربايجان و يا هر کشور ديگری را ميجمهوری توان دخالت در قرارداهای نفتي 

آمريكا حمايت از رو  از اينعليه منافع ايران اقدام کرده است.  مطابق خواست آمريكا نيست(

)کواليي،  ای پايدار دنبال کرده است گونه دريای خزر را در برابر ايران به ۀهمه بازيگران منطق

  ،(30، ص.1933

جمهوری آذربايجان ر دويژه  های جدی نسبت به حضور آمريكا در منطقه و به ايران نگراني -  

آن است که جمهوری آذربايجان بيش از ساير  مسئله(. علت اين 161، ص.1931زب، ) دارد

همكاری با آمريكا و استقرار ساختارهای جديد نظامي با  خواستارهای قفقاز جنوبي  جمهوری

 . درواقع آمريكا با حضور نظامي خود در منطقه در کنار حضوراستکمک آمريكا در منطقه 

تا بدين وسيله از حضور  استاقتصادی و سياسي، درپي تكميل حلقه محاصره پيرامون ايران 

اين کشور در ترتيبات امنيتي و اقتصادی منطقه جلوگيری کند و زمينه را برای عمليات نظامي 

 (.1932کتابخانه ديد، ) احتمالي عليه ايران فراهم آورد

آذربايجان و تشكيل محور ايران،  جمهورین و بين ايراهای  وجود اختالف افزون بر اين  

 جمهورینگراني هرچه بيشتر  سببارمنستان و روسيه در مقابل ترکيه، اسراييل و آمريكا 

 ۀلئمس راهتوانند از  در اين شرايط آمريكا و اسراييل پي بردند که مي .آذربايجان از ايران شد

تغيير رفتار ايران در سياست  سبب وسيله  اين  بهفشار قرار داده و  زيرها ايران را  قوميت

در 1335های جهان در سال  آذری ۀن ارتباط کنگراي(. در Shear, 2011, p.34) خارجي شوند

سيس شد و دفتر نمايندگي آن در برخي کشورهای اروپايي و أآنجلس آمريكا ت شهر لس

ارتباط بين هدف خود را تحكيم  گروهاين  همچنين جمهوری آذربايجان ايجاد شده است.

امير احمديان ) آذری در نقاط مختلف جهان اعالم کرده است های گروهها و سازماندهي  آذری

 .(965.، ص1931،

 

 نتيجه

به ايران  فتناز دست يا جلوگيریدرپي همواره نشان داده است که آمريكا  ها و واقعيت ها نظريه

قال انرژی خزر به بازارهای مصرف ه داشتن ايران از مسير انتااز جمله دورنگ، خود یها هدف

که رقابت برای جذب سرمايه گذاری در  درحاليين رابطه ادر  است.قفقاز  ۀدر منطق

ميليارد دالر موفق بوده است، در بخش ايراني خزر تاکنون  12های ديگر خزر تا حدود  بخش

ر جهت حمايت از ايده آذربايجان واحد که د .هيچ سرمايه گذاری خارجي جذب نشده است
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حمايت از حضور اسراييل در جمهوری  است،يف حاکميت جمهوری اسالمي ايران عتض

گرايي،  توان بر اساس نوواقع را مي مواردحمايت از تقسيم دريای خزر که اين و آذربايجان 

 ناشي از رقابت آمريكا با ايران در منطقۀ قفقاز دانست.

ورهای قدرتمند )آمريكا( سياست البته براساس چارچوب نظری در شرايط آنارشي، کش 

از ای که نبايد  نكته .المللي دارند گزينند. زيرا توان کنترل بيشتری بر ساختار بين تهاجمي بر مي

ای است که در منطقه حاکم است و هر بازيگر را  چند وجهي های لهمعاد شود،آن غفلت 

است که بازيگراني از هر سه سطح دهد. اين درحالي  در پيوند با ساير بازيگران قرار مي ناچار به

گرجستان،  دانند. ترکيه، ارمنستان، درگير ميدر اين بازی المللي خود را  ای و بين داخلي، منطقه

. کردبه آنها توجه  دباي ها هيل و چين از جمله واحدهايي هستند که در اين معادليروسيه، اسرا

ای چشم انداز ديگری را پيش روی هر  هها و اتحادهای منطق ها و نقش سازمان توجه به ائتالف

 گری خواهد گشود.  تحليل
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