
 

 ایرانآن بر  ژئوپلتیکسیاست منطقه ای آذربایجان و تاثیرات 

 

 چکیده

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری های شوروی سابق تالش کردند تا جایگاه خود را در ساختار جدید 

ونه ای گب خروج یکی از ارکان قدرتهای جهانی از گردونه نظام دم قطبی، ژیوپلیتیک جهانی راجهانی جستجو کنند. 

 متاثر کرد که تثبیت نظام جدید بر مبنای روابط  و مناسبات بین الملل پس از آن نیاز به گذشت زمان داشته است.

که چندین دهه توسط "پرده آهنین" از هم جدا شده بودند، ضروری بود. زمان الزم بود تا  همسایگان جدید  کشف

منحل شده را با شرایط جدید وفق دهند و  ، این امپراتوریپاکستانو  رکیه، ایران، افغانستاننظیر ت همسایگان جنوبی 

در مورد همه همسایگان  دیدگاه سال جدایی رسمی رخ داده بود، آثار خود را به همراه داشت. این  200 تغییراتی که در

شتر مورد توجه و بیویژه در مورد روابط آذربایجان و ایران کند، اما بههای شوروی سابق صدق میجمهوریجنوبی 

دارای جایگاه ویژه و حساسی از بعد ژئوپلتیک آذربایجان و ایران هر دو در این منطقه چرا که  مطمح نظر می باشد.

در همه ابعاد، تاثیر مستقیم و کشورها  این دو کشور با دیگربوده بطوری که برقراری هر گونه روابط دو یا چند جانبه 

یکی از حساس ترین و ژیوپلتیک ترین روابط در منطقه قفقاز جنوبی، روابط فی  ت.بالشکی بر کل منطقه خواهد داش

مابین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان می باشد که هر کدام از این کشورها، درجهت دستیابی به اهداف 

دیگر در صدد برقراری ثبات و دول با ئتالف و منافع ملی و فراملی خود، با اتخاذ استراتژی های متفاوت و اتحاد و ا

اسالمی لیتیک قفقاز و امنیت جمهوری ئوپحکیم، حمید، ژ ) امنیت در مرزها و فرامرزهای سرزمینی خود می باشند.

 (۴۳-۶۹، صص ۱۳۹۶ایران، 

 منافع ملی ژئوپلتیک، اشتراکات،آذربایجان، ایران،  کلمات کلیدی:

 

 



 

 

 مقدمه

جمهوری اسالمی ایران برای آذربایجان فقط یک کشور عادی نیست. اول از همه، ایران همسایه جنوبی جمهوری 

دارند. این دو های شمال غربی ایران در قسمتکیلومتر مرز زمینی مشترک  ۷۵0حدود  کشورآذربایجان است. این دو 

ترکی از گذشته مشترک خود و برخی از عناصر کشور در دریای خزر نیز هم مرز هستند. هر دو کشور ارزش های مش

مشترک دارند. آذربایجان بعد از ایران دومین جمعیت شیعه در جهان را دارد. عضویت هر دو کشور در  فرهنگی

کشورها از نظر  همبستگی ایندهنده ای مانند سازمان کنفرانس اسالمی و اکو، نشانهای مسلمان و منطقهسازمان

, ۱۳۸۱ ،ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران) افشردی، محمد حسین،  است.جغرافیایی و مذهبی 

 (۶۴ - ۷۶صص

سال اخیر نشان می دهد که عوامل مثبت و الزام آور مانند همسایگی و هم دینی برای ایجاد  ۱0سابقه روابط مستقیم در 

نیز وجود دارد از حیث سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک روابط نزدیک بین آنها کافی نیست. عوامل مهم دیگری 

  .که بر روابط کنونی آذربایجان و ایران تأثیر می گذارد

در اوایل قرن نوزدهم، امپراتوری روسیه خانات آذربایجان را که به طور رسمی بخشی از ایران قاجار بودند، اما عماًل 

غرب جمهوری اسالمی ایران تحت سلطه و نفوذ امپراتوری روسیه در  بخشهای شمالی ازمستقل بودند، اشغال کرد. 

آذربایجان در  گنجاندن جمهوریآمد که در واقع حساس ترین مناطق برای ایران در زمان خود و حال بوده و هست. 

هی ها، نقش بسزایی در بروز خودآگاها و ترکهای فرهنگی بین روسقلمرو امپراتوری روسیه و در نتیجه تفاوت

داشت. این تفاوت ها در زبان، مذهب، ذهنیت، آداب و رسوم و ریشه های تاریخی بیان شده است. از  های منطقهترک

سوی دیگر آذربایجان از نظر سیستم های مالی، اکتشاف نفت و سایر منابع طبیعی به مستعمره واقعی روسیه تبدیل شد. 

با ترکان عثمانی، حاکمیت ویژه ای بر آذربایجان برقرار کرد و روسیه برای جلوگیری از پیوندهای مذهبی و قومیتی 

سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، کوالیی، الهه، )  هر گونه نشانه ای از جنبش ملی را در منطقه سرکوب کرد.

 (۶۳-۴۷,صص ۱۳۸۹

 



 ملت های جدید -فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری دولت

واحد سیاسی  ۱۵فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق یک فرایند سیاسی بوده که نتیجه آن تجزیه یک واحد یکپارچه به 

واحد سیاسی(. در اطراف ایران دولتهای جدیدی ظهور کردند  ۱۶و جغرافیایی مجزا از هم بوده است. ) بعالوه روسیه 

تحت تأثیر شدید قرار داده است. این کشورها تا قبل از فروپاشی که مسائل پیرامونی دولت ایران را از هر حیث و بعد 

از طریق کانال مسکو که پایتخت شوروی سابق بوده با ایران روابط داشتند لیکن امروز آنها بطور مستقل می توانند با 

بودن جمهوری آذربایجان همسایه خود یعنی ایران تعامل به شکل مستقیم در همه ابعاد داشته باشند. حال با توجه به وابسته 

به منطقه قفقاز الزم است اشاره ای به این منطقه و اهمیت آن از نظر ژئوپلیتیک داشته باشیم. منطقه قفقاز ) جنوبی( به 

عنوان منطقه سرحدی ایران که از نظر ژیوپلیتیک بسیار حساس بوده بطوری که فقط دو بار توسط عثمانی ها و پنج 

دست گردیده در طی تاریخ گذشته خود، موضوع رقابتهای پیرامونی بوده و مدتها نیز جزیی  بار توسط روس ها دست به

هزار کیلومتر مربع  ۴2۵از قلمرو و حاکمیت رسمی دولت ایران محسوب می شده است. این منطقه با وسعتی حدود 

قع شده است. رشته کوههای بین غرب دریای خزر و شرق دریای سیاه در همسایگی شمال غربی ایران و شمال ترکیه وا

کیلومتر در جهت شمال غربی از شبه جزیره تامان بین دریای سیاه و دریای آزوف و در جهت  ۱200قفقاز به طول 

جنوب شرقی تا شبه جزیره آبشوران در غرب دریای خزر و در شرق جمهوری آذربایجان کشیده شده است. منطقه ای 

سومین ذخایر مهم جهان بعد از خلیج فارس و سیبری در شرق  جزءبوده و  که سرشار از منابع و انرژی نفت و گاز

 (2۶-۱۷, صص ۱۳۸۹ی، ) کوالیی، الهه، سیاست و حکومت در اوراسیای مرکز قفقاز می باشد.

، غرب تمایل زیادی به نفوذ در قفقاز داشته است. عالقه مندی پیمان ناتو) ترکیه ۱۹۸۹پس از پایان جنگ سرد در سال 

جواری قفقاز و نیز بعنوان یک کشور مسلمان عضو آن می باشد( و گسترش و نفوذ آن در قفقاز برای حائل شدن در هم

به شمال و جنوب و جدا کردن ارتباط زمینی ایران و روسیه برای انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسالمی ایران و نیز 

الفعل و بالقوه ای نظیر چچن، قره باغ، آنجارستان جدا کردن روسیه از قفقاز صورت می گیرد.وجود مناطق بحرانی ب

و استقرار موشک های اتمی برچیده شده از آلمان در ترکیه و فعال شدن نیروی هوایی ناتو در ترکیه و نیز همکاری 

 نظامی ترکیه با اسراییل و حضور فعال این غده سرطانی اشغالگر در منطقه را می توان بعنوان تهدیدهای منطقه ای نام

برد. بدلیل همجواری جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان، شاهد حضور روزافزون دول خارجی در منطقه 

 قفقاز هستیم که این امر، امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را خواه ناخواه تخت تاثیر خود قرار داده است. 



روسیه و در محور پیوستن به غرب و ساختارهای  دراین راستا، جمهوری آذربایجان امنیت خود را در خروج از نفوذ

آمریکایی جستجو می کند. ) سیاست نگاه به غرب(. در نقطه مقابل جمهوری اسالمی ایران در محور پیوستگی  -اروپایی

با روسیه و دوری از محور آمریکا حرکت می کند. بنابراین در این زمینه آذربایجان در تضاد با جریان حرکتی ایران 

دارد و در نهایت از سوی ایران احساس بی ثباتی و ناامنی می کند. آنگونه که شاهد هستیم إلهام علیف رییس  قرار

حکیم، ) جمهور آذربایجان هرازگاهی در سخنانش بر علیه جمهوری اسالمی ایران مواضع متضادی را اعالم می دارد. 

 (۱۴۳-۱2۹, صص ۱۳۹۶حمید، ژئوپلیتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسالمی ایران، 

 عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و آذربایجان

جمهوری آذربایجان را وادار می کند تا به دنبال متحدانی در داخل و خارج از منطقه باشد.  ژئوپلیتیکی،عیت دشوار موق

نامید. بدیهی است که أثیرگذار بر روابط آذربایجان و ایران را می توان ژئوپلیتیک اسالم/شیعه تیکی دیگر از عوامل 

دولت ایران در رابطه با آذربایجان بر مذهب تاکید دارد. با این وجود، در واقعیت، این تأکید ارتباط نزدیکی با عملگرایی 

سیاست ایران دارد. همانطور که در باال ذکر شد، آذربایجان دومین جامعه شیعه در جهان است. به اعتقاد استراتژیست 

عالوه بر عوامل دیگر )تاریخ مشترک، برخی ارزش های مشترک فرهنگی و...( در ایجاد پایگاه های ایرانی، تشیع 

های نفوذ ایران بر آذربایجان نقش بسیار مهمی دارد. در واقع تشیع عنصر اصلی پیوند آذربایجان با ایران است. از 

ترین عامل ذهب دولتی تبدیل شد، قویدر ایران به م قمری در زمان سلسله صفویهجری  ۹0۷آنجایی که تشیع در سال 

ژیوپلتیک قفقاز ) افشردی، محمد حسین، زبان ایران است. ها و دیگر مردمان فارسیهای آذربایجان با فارسپیوند ترک

 (۹۴-۷۶, صص ۱۳۸۱و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، 

ً به همین دلیل است که  است که البته بدلیل آذربایجان مناسب ترین هدف برای صدور انقالب اسالمی جمهوری دقیقا

احزاب و گروههای تبلیغات سوء رسانه های غربی و آمریکایی و سرکوب برخی مالحظات سیاسی و امنیتی در منطقه و 

 ابتدا باید ،دفهلذا برای رسیدن به این   اسالمی در جمهوری آذربایجان، تحقق این امر بسادگی میسر نمی باشد.

است که در طول  نهگواین د. رکتبلیغ  جمهوری آذربایجانداری اسالمی را در های حکومتهای اسالمی و اندیشهارزش

سال گذشته به دلیل سیاست های شدید ضد دینی که در روسیه و سپس شوروی ایجاد شد، پایه های اسالم در جامعه  200

 ز اعتقادات دینی گسترش یافته است.فرسوده شده و احساسات الحادی بیش ا

شرکای اصلی ژئوپلیتیک تهران در منطقه مسکو و ایروان هستند. ایران عالوه بر روسیه و با نگاه واقع گرایانه، 

واضح است که  مثبت و سازنده ای برقرار نماید.روابط دیپلماتیک با همه همسایگان خود در تالش است تا ارمنستان 



یکی از منفی ترین عوامل تأثیرگذار بر روابط آذربایجان و ایران است. باکو به  ایروان، شاید -مسکو -محور تهران

در حال  که هرازگاهیبط نزدیک ایران با ارمنستان . روبا نگرانی می نگرد مثلث،پیوندهای نظامی و سیاسی بین این 

ر قبال آذربایجان خاصی دن روسیه که سیاست است و همچنین با فدراسیوناگورنو  -در منطقه قره باغجنگ با آذربایجان 

کند بطوری که ایران دشمن شماره دارد، رتبه بسیار پایینی برای ایران در میان جمعیت جمهوری آذربایجان ایجاد می 

 یک آذربایجان در افکار عمومی آن تلقی می شود.

اند، اما واقعیت های جدید ژئوپلیتیکی آنها اگرچه روسیه و ایران برای چندین قرن در منطقه قفقاز رقیب یکدیگر بوده 

افزایش نفوذ غرب و به ویژه آمریکا در منطقه، از سوی مسکو و تهران به عنوان  را به متحدانی تبدیل کرده است.

غلب نیز اخزر و انرژی مورد مسائل نفت  منافع ایران و روسیه درتهدیدی برای منافع امنیت ملی خود تلقی می شود. 

 (۱۵۴-۱۳۷,صص ۱۳۹۶) حکیم، حمید، ژئوپلیتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسالمی ایران،  بق است.با هم منط

در تالش است تا در مقابل ایران که جمهوری آذربایجان از طریق همکاری با ترکیه با جاه طلبی های فزاینده در قفقاز 

بتواند فشار روسیه را متعادل و خنثی کند. عالوه بر این، حضور غرب و  و آن را تهدیدی برای خود می داند بایستد

مهم است. به عنوان مقابله با ائتالف  هدف برای جمهوری آذربایجانتقویت نفوذ آن به ویژه آمریکا در دستیابی به این 

 گرفتهواشنگتن شکل  -آنکارا  -تفلیس  -ائتالف باکو  آتن، -ایروان  -مسکو  -ران و بعضاً ته ایروان  -مسکو  -تهران 

نیز در جریان  GUUAMعالوه بر این اتحاد، گروه دیگری به نام  .(پیوسته استبه این گروه  هم اخیراً )تل آویو  است.

خواهند که روابط باز باکو امنیت در منطقه قفقاز، جمهوری اسالمی ایران برای حفظ و ثبات امات بجاست که مق. است

آمریکا و اسراییل در هر نقطه ای از نقاط جهان مشکل ، به این دلیل که حضور تل آویو قطع کند خود را با واشنگتن و

آذربایجان و ایران طبیعی است که  دالیل،بنا بر این  ساز می گردد و نظم منطقه ای و حتی جهانی را برهم خواهد زد.

قابت در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه به ویژه د. این رونبه عضویت ائتالف های رقیب در حال ظهور در منطقه تبدیل ش

قفقاز و امنیت جمهوری وپلتیک ئ) سیف الدینی ، حسین، چشم انداز ژ در مبارزه برای نفت خزر خود را نشان می دهد.

 (۱۷۴-۱۴۶،صص  ۱۳۹۹اسالمی ایران، 

 حضور نیروهای خارجیسنگ بنای  خزر،منابع انرژی و نفت 

بدلیل سهم ایران از منابع نفت و دارد و این جمهوری اسالمی ایران نقش فعالی در مبارزه ژئوپلیتیکی بر سر نفت خزر 

روسیه و ایران به عنوان خود صادرکنندگان عمده هیدروکربن،  حق طبیعی نظام اسالمی ایران است.انرژی خزر، 



 مانند همین امر،برای منافع اقتصادی خود می دانند. درست تولیدکنندگان جدید نفت و گاز در منطقه خزر را تهدیدی 

 .هستندهای رو به رشد غرب و گسترش منافع و حضور خارجی در منطقه گذاریایران نگران سرمایه روسیه و

برداری از منابع های غربی برای بهرهالمللی با مشارکت سرمایههای بینپس از مشخص شدن خبر کنسرسیوم

در آنها  کرده تا بطور طبیعی با دارابودن مالکیت بخشی از خزر،بخش آذربایجان خزر، ایران سعی  هیدروکربنی در

استفاده مشترک از منابع خزر توسط همه کشورهای حاشیه دریای خزر حمایت کرده از سهمی داشته باشد. ایران رسماً 

این در حالی است که وقتی حرف از  .کند چون حق مسلم خود می دانداست. تهران مصرانه از این اصل دفاع می 

که به شدت از شریک نزدیک خود، روسیه، به ه است تا جایی پیش رفتجمهوری اسالمی ایران حتی  گرفتن حق باشد،

برای تحریم تقسیم خزر به بخش های ملی، انتقاد کرد. با این حال،  ۱۹۹۸دلیل دستیابی به توافق با قزاقستان در سال 

موضع خود را در مورد وضعیت  ساحلی،کشورهای  مسکو و در حضور، ایران بار دیگر در نشست ۱۹۹۸بعداً در سال 

سیاست و ) کوالیی، الهه،  قسمت مساوی تقسیم شود. ۵دریای خزر تغییر داد. در آنجا پیشنهاد شد که آبهای خزر به 

 (2۳۴-۱۹۶,صص ۱۳۸۹حکومت در اوراسیای مرکزی،

یکی از موضوعاتی که ایران را مورد توجه قرار می دهد، مسئله خط لوله اصلی صادرات است. ایران تحوالت اخیر 

داند و با استفاده از تمام امکاناتی که برای جیهان را یک تهدید می -تفلیس  -خط لوله باکو در خصوص در منطقه 

است و این برای حفظ منافع و امنیت ملی جمهوری کرده  حملهد جلوگیری از تحقق این پروژه در اختیار دارد، اقدام به ض

 اسالمی ایران امری کامالً طبیعی است.

به سختی قابل دوام است. به عنوان  وجیهان به طور غیرمنطقی گران -مدعی شد که پروژه باکوبدرستی دولت ایران 

ت که احداث خط لوله نفت و گاز ضروری )برای بخشی از کمپین تهران علیه این پروژه، به همراه مسکو اعالم کرده اس

جیهان پیامدهای اکولوژیکی نامطلوبی -اتصال نفت تنگیز و گاز ترکمنستان به باکو( به عنوان بخشی از پروژه باکو

خواهد داشت. یکی از اهداف اصلی تبلیغات ایران این بوده است که جامعه جهانی را متقاعد کند که ذخایر نفتی در 

) حکیم، حمید، ژئوپلیتیک  به ویژه در بخش آذربایجان آن به میزان قابل توجهی کمتر از میزان واقعی است. دریای خزر

 (۱2۹-۱2۷, صص ۱۳۹۶قفقاز و امنیت جمهوری اسالمی ایران، 

 جیهان، ایران چندین پیشنهاد جایگزین در این زمینه ارائه کرده است.-تفلیس-با افزایش تنش ها بر سر خط لوله باکو

ایران پیشنهاد داده است که سودآورترین جایگزین صادرات از طریق خلیج فارس است. ایران با پیشنهاد احداث خط 



لوله اصلی صادرات از طریق خاک خود و انتقال نفت خزر به خلیج فارس، در تالش است تا موقعیت خود در منطقه 

 بگیرد.در دست  امنیت ملی خود خزر را برای حفظ منافع وخزر را بهبود بخشد و کنترل دریای 

دهد که در مورد وضعیت دریای خزر و مسائل مربوط به خطوط لوله صادرات، ایران رقیب های فوق نشان میمثال

تنش های اخیر بین دو کشور نیز تا حد زیادی به و بوده آذربایجان  ژئواستراتژیک مهمی برای جمهوری اقتصادی و

-۱۳2, صص ۱۳۹۶قفقاز و امنیت جمهوری اسالمی ایران، ) حکیم، حمید، ژئوپلیتیک  همین موضوع مرتبط می باشد.

۱۳۴) 

در قبال آذربایجان بارها  ایران را خارجی، خبریشبکه های  آذربایجان وبنا بر گزارشات رسانه های داخلی جمهوری 

های اخیر، در سال ند.ا کردهالم اععلنا  آذربایجان بصورت همسایه غیر دوست و حتی دشمن از سوی مقامات جمهوری 

با فشار و تشویق حکومت های خارجی حاضر در جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز جنوبی، وزیر امنیت ملی آذربایجان 

های ویژه ایران علیه ساختار قانون اساسی و دولت آذربایجان فعالیت ای اعالم کرده است که سرویسبه طور دوره

بطور کامالً کذب علیه جمهوری اسالمی ایران در سراسر جهان تبلیغ گردیده است در صورتی تمامی این اخبار  کنند.می

امنیت و نظم و نیز بطور طبیعی در پی حفظ منافع ملی و امنیت خود می  ثبات،ه دنبال حفظ بکه ایران در منطقه فقط 

 باشد.

اقدام فوری و ضروری همچنان دارای تنش بوده و یجان و ایران این واقعیت ها نشان می دهد که روابط جمهوری آذربا

آمریکا، تا با جلوگیری از حضور افسارگسیخته دولتهای غربی و  در رفع این تنش ها مورد نیاز دو کشور می باشد

جدید  ) تقوی اصل، سید عباس، ژئوپلیتیک توازن سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در منطقه قفقاز جنوبی برقرار نماید.

 (۱0۳ -۹۷, صص ۱۳۷۹ایران از قزاقستان تا گرجستان، 

 آذربایجان و اشتراکات با ایران

درصد  ۹۱تا  ۸۵میلیون نفر، که طبق آمارهای متفاوت و حد تقریب، بین  ۱0جمهوری آذربایجان با جمعیتی در حدود 

در این کشور پیرو دین اسالم و مذهب تشیع دوازده امامی می باشند که مطابق فوق، از زمان حکومت سلسله صفویان، 

یتی دولت ایران قرار داشته به رسمیت شناخته شده است. مذهب تشیع در این جمهوری که در آن زمان در قلمرو حاکم

 ۸00/۶۸در مقابل ایران نیز بعنوان بزرگترین کشور مسلمان شیعی در جهان می باشد. مساحت کل جمهوری آذربایجان 

کیلومتر می  ۷۵۹کیلومتر مربع است. طول مرزهای ایران و آذربایجان  ۱۹۶/۶۴۸/۱کیلومتر مربع، و مساحت ایران 

کیلومتر مرز آبی رودخانه ای است. مرز آبی مشترک میان  ۵۸۴کیلومتر مرز خشکی زمینی و  ۱۷۵د که شامل باش



آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران از محل تالقی رودخانه ارس و قره سو ) نقطه مرزی سه کشور ترکیه، آذربایجان 

مصب رودخانه آستاراچای در دریای خزر امتداد و ایران( یا میل مرزی سه جانبه شروع شده و بصورت ناپیوسته تا 

 (۴۱-۳۶, صص ۱۳۸۱) افشردی، محمد حسین، ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرلن، می یابد. 

مشترکان قومی، فرهنگی، دینی و مذهبی مردم دو کشور ایران و آذربایجان و کمکهای قابل توجه جمهوری اسالمی 

دی و مایحتاج عمومی به آذربایجان و نخجوان و نیز گشایش چندین دروازه تردد کاال و مسافر و ایران از نظر اقتصا

مبادله رسمی کاال بین دو کشور در تقویت مناسبات حسنه میان اتباع مرزنشین دو کشور مؤثر بوده است لیکن اقدامات 

آذربایجان همراه با اقدامات گسترده مشابه سایر کشورها بویژه سرمایه گذاری های وسیع دول غربی در جمهوری 

حکیم، حمید، ) تبلیغاتی سوء و فریبنده علیه ایران در روند مناسبات حسنه تا حدودی تاثیر منفی بر جای گذاشته است. 

 (۶۹-۶۸,صص ۱۳۹۶ژئوپلیتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسالمی ایران، 

هوری ارمنستان از یکدیگر جدا شده اند. بخش اول، جمهوری آذربایجان از دو قسمت تشکیل شده است که بوسیله جم

قره باغ می باشد که از شمال با روسیه، از شمال غربی با گرجستان، از غرب با ارمنستان و از جنوب با  -ناگورنو

 ایران هم مرز است و بخش دوم، نخجوان است که بین ارمنستان، ایران و ترکیه واقع شده است.

کیلومتر مربع  ۴۴00ناگورنو در جنوب شرقی کوههای قفقاز صغیر واقع شده است. مساحت  -منطقه خودمختار قره باغ

درصد جمعیت جمهوری آذربایجان را به خود اختصاص داده است. منطقه قره باغ یک منطقه درون خاکی  ۱/۵و 

با ارمنستان ندارد. جمهوری آذربایجان و در عمق آن قرار داشته و در نتیجه کوچکترین مرز آبی و یا خاکی مشترک 

 کیلومتر فاصله دارد.  ۷نزدیکترین نقطه در این منطقه با سرحدات ارمنستان, 

ناگورنو، حساسیت ژئوپلیتیک  قفقاز را از حیث سیاسی، نظامی و امنیتی بشدت افزایش داده  -منطقه خودمختار قره باغ

می شود. منطقه ای که بهانه ای به دست دول است که این امر تهدیدی امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران محسوب 

غربی و ایاالت متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسراییل و دیگر دول متحد با آنان داده تا براحتی نفوذ و راهیابی سیاسی 

چشم انداز ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران و قره  ) سیف الدینی، حسین،نظامی خود را در این منطقه ادامه دهند. 

 (۱۳۹-۱۳۷,صص ۱۳۹۹غ کوهستانی، با

 

 دالیل اهمیت آذربایجان برای جمهوری اسالمی ایران



 : آذربایجان به عنوان همسایه ای با اهمیت برای ایران۱

 : دومین کشور با اکثریت شیعه در جهان2

 : تاریخ و فرهنگ مشترک میان دو کشور ۳

 جمهوری اسالمی ایران: تاثیر گسترش روابط  با آذربایجان بر وجهه سیاسی ۴

 : وجود منابع مشترک انرژی در دریای مازندران ) دریای کاسپین(۵

 : آذربایجان با بازارهای بکر و پرسود برای صادرات و اقتصاد ایران ۶

 : نیاز آذربایجان به ایران برای رسیدن به بازارهای جهانی ۷

 نخجوان: نیاز آذربایجان به ایران برای حفظ ارتباط  و ندارک ۸

 : بهره گیری مشترک از رود ارس ۹

 ناگورونو -: اهمیت نحوه خاتمه و حل و فصل بحران قره باغ۱0

سال به طول انجامید، حدود یک چهارم از اراضی آذربایجان توسط ارامنه به  ۴ناگورنو  -زمانی که جنگ قره باغ

اً وارد ایران شدند که مورد استقبال گرم و تصرف درآمد و حدود پانصد هزار تا یک میلیون آذری آواره شده و بعض

صمیمانه مردم ایران قرار گرفتند. به لحاظ نزدیکی محل درگیری به مرزهای ایران در برخی برهه باعث ایراد خساراتی 

 . کیلومتر از مرز مشترک ایران و آذربایجان در کنترل ارامنه قرار گرفت ۱00به مناطق مرزی ایران نیز شد و حدود 

حال حاضر، طرحهای مختلفی برای حل و فصل این بحران مطرح شده است که طرحهای تبادل سرزمینی و ایجاد در 

کانال های ارتباطی غربی و شرقی از آن جمله می باشد. برای ایران، باقی ماندن وضعیت رسمی و مرزهای شناخته 

ای منطقه باعث برهم خوردن توازن در آن و شده بین کشورهای قفقاز امری حیاتی است و هر گونه تغییری در جغرافی

به خطر افتادن بیشتر منافع ایران خواهد شد و لذا مقامات ایرانی مذاکرات مزبور را با دقت و جدیت تمام دنبال می کنند 

حسین، چشم انداز سیف الدینی، ) و نسبت به هرگونه جابجایی سرزمینی حساسیت الزم را از خود نشان می دهند. 

 (۷۹-2۶، صص ۱۳۹۹ک جمهوری اسالمی ایران و قره باغ کوهستانی، ژئوپلتی

 مشکالت امنیتی ایران با آذربایجان 



 : حضور کشورهای معارض ایران در منطقه و در داخل خاک آذربایجان از جمله آمریکا و اسراییل۱

 همسو با پان ترکیسم می دانند( : پیگیری نهضت پان آذریسم توسط بخشهایی از دولت آذربایجان )ترکها، پان آذریسم را2

: حضور صهیونیست ها در آذربایجان که به نظر می رسد جهت برگزاری توازن در منطقه به در خواست دولت ۳

جمهوری آذربایجان اجرا گردیده  که این امر در قالب اتحاد دوجانبه ی آذربایجان و اسراییل و نیز همراهی ایاالت متحده 

 .آمریکا صورت گرفته است

 در برابر مثلث تهران، ایروان و مسکو آمریکا(اسراییل ): تشکیل مثلث باکو، آنکارا و ۴

 ناگورنو -: درگیری و جنگهای کوتاه و بلند مدت میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ۵

وهابیت در  : حضور و فعالیت جدی رژیم آل سعود در حوزه دینی و مذهبی بر اساس نگرش فکری و ایدیولوژیک۶

, ۱۳۸۱پلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، ئو) افشردی، محمد حسین، ژداخل خاک آذربایجان 

 (۱۱۴-۴۳صص 

 

 

 موارد دارای اهمیت بررسی و حل و فصل آن در خصوص روابط ایران با آذربایجان 

نسبت به ایران و ایرانی هستند و اقدامات ایران : برخی از نخبگان و مسئوالن جمهوری آذربایجان دارای ذهنیت منفی ۱

 را حتی در حد کالم برای خود تهدید آمیز می دانند

: برخی از اقدامات و عملکرد های جمهوری آذربایجان ناشی از خواست سایر بازیگران و یا نیاز حاکمان آن کشور 2

ین رویکردهای مذکور نشان دهنده عدم توجه به جهت تفکر تهدید دایمی جمهوری اسالمی آنان علیه آنان است. همچن

آنان به منافع و مصالح جمهوری اسالمی ایران در منطقه است، لذا ایجاد اهرمهای مناسب برای فشار بر آنان در صورت 

 ضرورت از جمله موارد و پیشنهادات خاص برای این جمهوری است.

تاکید می شود زیرساخت های پیوسته میان این دو کشور : با وجود مرزی طوالنی و مشترک میان ایران و آذربایجان ۳

) حکیم، حمید،  که بسیار عملی تر از سایر جمهوری های قفقاز است باید ایجاد شده که این امر ضروری و بدیهی است.

 (۴۱-۳۷، صص ۱۳۹۶ژئوپلیتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسالمی ایران، 



 ر روابط ایران و آذربایجان برخی از موارد سیاسی، امنیتی و دفاعی مهم د

 ناگورنو و تاکید بر ایجاد امنیت پایدار در منطقه قفقاز -: تالش برای حضور فعال ایران در حل منازعه قره باغ۱

 : تاکید بر استقالل و تمامیت ارضی کشور آذربایجان در روابط فی مابین ایران و آن کشور2

 ناگورنو -قه قره باغ: عدم پذیرش هرگونه جابجایی سرزمینی در منط۳

 : مشارکت فعال ایران در طرحها و ترتیبات امنیتی منطقه با تاکید بر هر سه کشور حوزه قفقاز۴

 : انجام فعالیت های سیاسی شفاف با احزاب قانونی کشور آذربایجان ۵

 : توسعه همکاری های امنیتی و مرزی با کشور آذربایجان ۶

 تعیین شده و مدافع ملی ایران در دریای کاسپین )مازندران(: دفاع از تمامیت ارضی و محدوده ۷

: تفهیم محدوده امنیتی ایران به آذربایجان از طریق برگزاری گفتگوهای مداوم به طور جدی و شفاف و دوستانه ی ۸

-۵۷, صص ۱۳۹۹قاطع. ) سیف الدینی، حسین، چشم انداز ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران و قره باغ کوهستانی، 

۹۳) 

دامات پیشنهادی برای جمهوری اسالمی ایران در جهت تقویت و توسعه همکاری های اقتصادی با قا

 آذربایجانجمهوری 

 : تالش برای خرید نفت و گاز آذربایجان جهت استفاده در داخل ایران، همانند خرید گاز از ترکمنستان ۱

 از ایران: تامین گاز مورد نیاز نخجوان از طریق احداث خط لوله 2

 : تداوم تامین برق مورد نیاز نخجوان از طریق شبکه خطوط انتقال برق موجود بطور مستمر۳

باکو و احیای مسیر  –آستارا  -رشت -: تعریف و بازسازی جاده موجود آستارا به باکو و احداث خط آهن قزوین۴

 کشتیرانی  بندر انزلی به باکو 

جانی از مسیر ایران با احداث و بهسازی راههای مذکور و ایجاد تسهیالت : افزایش میزان ترانزیت کاالی آذربای۵

 گمرکی تشویقی و اقدامات جانبی الزم



های گیالن، اردبیل و آذربایجان شرقی با کشور : توسعه و تقویت همکاری های اقتصادی مرزی و استانی بین استان۷

 آذربایجان 

مهوری آذربایجان با توجه به نیازهای آن کشور و توان تولیدی : تالش برای حضورهر چه بیشتر در بازارهای ج۸

 ایران در بخشهای مختلف بویژه بخش خصوصی

آذربایجان. : تقویت و توسعه بانک ایرانی مستقر در باکو و حمایت از طرحهای اقتصادی بخش خصوصی در جمهوری ۹

  (۱۵۸ -۱۱۴، صص ۱۳۹۸قره باغ کوهستانی، چشم انداز ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران و )سیف الدینی، حسین، 

 اقدامات پیشنهادی برای توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی با کشور آذربایجان 

 : تالش برای انجام فعالیت های فرهنگی و مذهبی شفاف و اجتناب از اقدامات فرهنگی حساسیت زا۱

از اقدامات فرهنگی که ممکن است حضور نیروهای : استفاده از نیروهای بومی جمهوری آذربایجان در انجام آن دسته 2

 .ایرانی منجر به ایجاد حساسیت مضاعف کردد

: تالش برای تقویت احساس نزدیکی بیشتر ملت های آذربایجان و ایران از قبیل تاکید بر مشترکات تاریخی، حماسی، ۳

 ....علمی و 

مساوی ن و هنر ایران و آذربایجان بطور متقابل و: گسترش ارتباطات فرهنگی مانند توسعه و احیای فرهنگ، زبا۴

 برای اعتماد سازی و جلب رضایت طرف آذربایجانی 

: گسترش فعالیت های آموزشی از قبیل اعطای بورس های تحصیلی به اتباع آذربایجانی و ایرانی بطور اقدامات ۵

موزشی و نیز سفرهای علمی در دو اشتراکی در مقاطع مختلف تحصیلی، برگزاری دوره های کوتاه مدت علمی و آ

 کشور

: لغو کامل روادید سفر به ایران و بالعکس برای اتباع دو کشور برای سفرهای گردشگری، تجاری و زیارتی و نیز ۶

ژئوپلیتیک جدید ایران از قزاقستان تا کشور. ) تقوی اصل، سید عباس، تشویق و گسترش روابط مردمی میان اتباع دو 

 (۱۱۷-۳۶, صص ۱۳۷۹گرجستان، 

  نتیجه گیری



دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان با دارابودن اشتراکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و حماسی و 

تا با انجام مذاکرات و گفتگو نیز دینی و مذهبی، باید با توسعه و تقویت روابط فی مابین در همه ابعاد در تالش باشند 

های مثبت دوجانبه، روز به روز روابط میان طرفین را با نگاه مثبت نسبت به یکدیگر گسترش داده و از منافع مشترک 

حاضر بیان گردیده علی  مقاله) کاسپین( نهایت استفاده را ببرند. آنگونه که در  خزربین خود در منطقه و نیز دریای 

که بواسطه حضور دولت های خارجی نظیر آمریکا، اسراییل، عربستان و برخی  هاییها و تنش رغم وجود حساسیت 

دول غربی در روابط فی مابین ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد گردیده است، دو طرف با انجام گفتگوهای سازنده 

رک، از میزان تنش های موجود مشت فنی مثبت وسیاسی می توانند از طریق یک سری اقدامات و عملکردهای سیاسی و 

کاسته و با اندیشه ای خردورزانه و دیدگاه فکری سلیم در روابط فی مابین، دو کشوری باشند که در منطقه و در کنار 

یکدیگر جزو دولت های مسلط و قوی باشند که با همین رویه، قطعا قادر خواهند بود تا به درگیری های طوالنی مدتی 

ناگورنو وجود دارد پایان دهند. به امید روزی که دو کشور همسایه ایران و  -منطقه قره باغ که از زمانها پیش در

هایشان آذربایجان با روابط و مناسبات دوجانبه فعال و مثبت، شادمانی و خرسندی را برای ملتهایشان که اساس ایجاد دولت

 هستند به ارمغان بیاورند.
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