
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 -پژوهشي مركز فرهنگي قفقاز -تخصصي ینامهفصل هفدهم و هیجدهمی شماره

 93 تابستان

 

 مديرمسئول

 داوود نصیریان فر

 

 سردبیر

 مرتضی ابراهیمی

 

 مدير داخلي 

 رسول داننده

 

 ويراستار

 واحد پژوهش مرکز فرهنگی قفقاز

 

 آراييصفحهطراحي و 

 سمیه صحافی

 

 نشاني

 34 پالك -ايخامنه اهللآیتانتهاي خیابان  -میدان شریعتی -ردبیلا

 930-44739042 :تلفن

 930-44739042 :دورنما

 www.Qafqaz.ir :نشانی پایگاه اینترنتی

 yahoo.com@qafqazhagayegi :پست الكترونیكی

 
 

 

http://www.qafqaz.ir/
mailto:yahoo.com@qafqazhagayegi


2 
 

 اعضاء هیئت تحريريه )به ترتیب حروف الفبا(:

 

 )استادیارعلوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی( دکتر مرتضی ابراهیمی 

 )استادیار تاریخ دانشگاه فرهنگیان اردبیل( دکتر سید ناصر اسحاقی

 ()استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دکتر سید اسداهلل اطهري

 )استادیار دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران( دکتر بهرام امیر احمدیان

 )استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج(  دکتر آرمین امینی

 )کارشناس ارشد علوم اجتماعی(  آقاي ولی جباري

 )استادیار تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل( دکتر سید مهدي جوادي

 )استادیار روابط بین الملل دانشگاه پیام نور(  تر حافظه سیفی دک

 )استادیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی(  دکتر حمید صالحی

 )استادیار روابط بین الملل دانشگاه فرهنگیان اردبیل( آقاي بهنام صحرانورد

 حسین( )استادیار مطالعات منطقه اي دانشگاه جامع امام دکتر ابوالفضل صدقی

 )استادیارروابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی(  دکتر مجید عباسی

 )استادیار مطالعات بین الملل دانشگاه جامع امام حسین( دکتر قربانعلی محبوبی

 )استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر(  دکتر مسعود مطلبی

 ی دانشگاه پیام نور()دانشیار علوم سیاس دکتر سیدمحمد موسوي

 )کارشناس ارشد مسائل قفقاز( آقاي داود نصیریان فر

 ) کارشناس ارشد روابط بین الملل( آقاي محمدعلی هژبري

 

سید ناصر اسحاقی، داود نصیریان فر، مرتضی ابراهیمی، قربانعلی محبوبی،  داوران اين شماره:
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 مقاله ... یارائه به دعوت

 درج به دمنعالقه که محترم پژوهاندانش يکلیه از قفقاز، پژوهشی تخصصی، ينامهفصل

 عناوین از تعدادي. نمایدمی همكاري به دعوت هستند، نشریه این در خویش مقاالت

 :گرددمی ارائه ذیل شرح به مقاالت تدوین جهت پیشنهادي

 با) آذربایجان جمهوري در خاورمیانه و آفریقا شمال در موجود هايجنبش و هاخیزش تطبیق

 مسلمان اسرائیل، و آمریكا به هادولت این بستگیوا نظیر پارامترهایی و فاکتورها به عنایت

 کشورها، این در شهروندان براي اعتقادي هايمحدودیت ایجاد کشورها، این جمعیت بودن

 اسالمی، سیاسی فعاالن حبس و بازداشت مذهبی، و دینی هايمراسم برگزاري از جلوگیري

 ...(. و مذکور شورهايک در حكومت بودن موروثی کشورها، این در حكومت بودن الئیک

 .باغقره يمناقشه حل در آذربایجان جمهوري تعلل دالیل

 .باغقره يمناقشه در اروپا و روسیه آمریكا، منافع و نقش

 به هاآن هايوابستگی و...  و داك نظیر آذربایجان جمهوري در موجود هايآذري پان خواستگاه

 آمریكا صهیونیستی، رژیم

 .آذربایجان ريجمهو در حجاب پیشینه

 و جوانان میان در ویژهبه و آذربایجان جامعه در( سایبر) مجازي فضاي و اینترنت نفوذ

 .کشور این دانشگاهیان

 و قوت نقاط بررسی) ترکیه و قفقاز يحوزه با ایران. ا. ج روابط در واگرایی و گرایی هم عوامل

 (.حوزه این با ایران. ا. ج روابط تهدیدات و هافرصت و ضعف

 .ترکیه کشور و قفقاز يحوزه با تعامل در اردبیل استان هايمزیت

 .قفقاز يحوزه از اردبیل استان هايپذیريآسیب

 .ایران. ا. ج رسمی دیپلماسی در قفقاز جایگاه

 .آذربایجان جمهوري در دولت و دین مناسبات بررسی

 .آذربایجان جمهوري در تشیع تعمیق در صفویه دولت نقش

 

 هایديدگاه بیانگر الزاماً قفقاز، پژوهشي -تخصصي ینامهفصل در ندرجم مطالب

 .باشدنمي قفقاز فرهنگي مركز
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 فهرست مطالب

 .................................................................................................................................................. سردبیر سخن

 مقاالت

 اوضاع سیاسی منطقه قفقاز از زمان آقا محمدخان قاجار تا اواخر دوره فتحعلی شاه

رانتعیین رژیم حقوقی دریاچه کاسپین و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک جمهوري اسالمی ای  

 باغنقش روسیه و ترکیه در بحران قره

 سیاست خارجی آذربایجان یريگنقش انرژي در جهت

ترکیه در قفقاز جنوبی و تقابل آن با منافع ایران و روسیهسیاست خارجی   

 آذربایجان جمهوري در و فعالیت وهابیت حضور

 بحران اوکراین و بازي قدرت آمریكا و روسیه در منطقه

 يو فرامنطقه ا يمنطقه ا يها قدرت قفقاز؛

 ها و اخباردانستني

 ذربایجان(............................................)نگاهی به انتخابات ریاست جمهوري کشور آبرگزیده  تحلیل

 ....................................................................................... ................................تاملی در الگوي اسالم ترکیه

 ري آذربایجان .......................................جانبه در روابط ایران و جمهوامید به پایان مدل احترام یک

 ....................................... (فرهنگ و آداب و رسوم ترکیه –دوم  بخش) ترکیه جمهوري با آشنایی

 .........................................مساجد روسیه به روایت تصویر............................................................................

 .................. اسالم در روسیه )سیاست هاي هویتی و امنیتی( -(13) قفقاز توصیفی شناسیکتاب

 ..........................................................................( ..............................07 شهریوري قفقاز )شمار حوزهگاه

 ..................................................................................................................................... مقاالت آذريچكیده 

 ............................................................................................................................... مقاالت انگلیسیچكیده 

 

 

 .ی حقوق برای مركز فرهنگي قفقاز محفوظ و نقل مطالب با ذكر مأخذ، آزاد استكلیه
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 سخن سردبیر

ي هادولتهاي فرهنگی امید است که غرب و ارتجاع منطقه از واکنش ملت ها و بارواج اندیشه

عراق، افغانستان و سوریه درس عبرت گرفته مانع آرزو و آرمان بشریت مستقل در قبال بحران 

دولت آمریكا و رژیم صهیونیستی  .در راستاي رشد و توسعه فكري، اجتماعی، سیاسی نشوند

مانند آذربایجان( ) قفقازخود در منطقه  تفرقه افكنانه با توسعه روزافزون حضور کنندمیسعی 

براي دهه هاي آینده پایه گذاري  باغقرهرافیایی مانند قضیه یک فتنه جدید مذهبی، قومی وجغ

کنند تا با دست آویز قرار دادن آن زمینه توطئه و شیطنت خود را در ایجاد تیره گی روابط 

اما رشد و آگاهی روز افزون ملت ها مانند  ؛دول منطقه با جمهوري اسالمی ایران را فراهم کنند

قعی به آراءمردمی( می تواند راهی براي مقابله با تهدید و توجه وا) سازيالگوي عملی نظام 

تطمیع قدرت هاي منطقه اي باشد. جمهوري اسالمی ایران بعنوان الگوي مناسب در تحقق 

می   1407 خرداد 73نظام سازي و استمرار اقتدار آن از طریق مردم ساالري مانند انتخابات 

اولین ثمره آن  که ؛مل در سطح منطقه و دنیا باشدتواند تجربه بزرگ براي اقتدار و وحدت و تعا

 ایجد امنیت در منطقه براي کشوهاي اسالمی خواهد بود.
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 قاجار تا اواخر دوره فتحعلي شاه محمدخان آقااوضاع سیاسي منطقه قفقاز از زمان 

 حسن مجربی

 )کارشناس ارشد تاریخ تشیع(

 

 چکیده:

دف از این تحقیق شناسایی و کسب اطالعات معتبر در خصوص اوضاع سیاسی منطقه قفقاز ه

تا اواخر حكومت فتحعلیشاه  محمدخان آقاسلسله قاجار یعنی از زمان  تأسیساز دوران 

سرزمین ایران بوده  ترینپرحادثه. این دوران یكی از مقاطع حساس و منطقه قفقاز باشدمی

و  فارسخلیجگرم  هايآببه  یابیدست منظوربهارضی روسیه  طلبیتوسعهاست، سیاست 

رقابت با انگلیس و فرانسه وانقالبات داخلی گرجستان و اهمیت  منظوربهتسلط بر هندوستان 

ننگین  قراردادآن منطقه و تمایل هردو طرف ایران و روسیه نسبت به تصرف آن، تحمیل دو 

 (ه ق 1711-1771دوره اول ) هايجنگز قبیل چندین جنگ ا درنتیجهگلستان و ترکمنچاي 

روسیه و  هايجنگدوره دوم  ه ق( و 1772) اصالندوزق( جنگ  ه 1710عملیات اوچ کلیسا )

منابع  برتكیهتوصیفی و تحلیلی با  صورتبهه ق( بوده است. روش تحقیق  1734-1731) ایران

 .معتبر بوده است

 

 قاجاریه، روسیه، ایران ،ترکمنچاي ،گلستان قفقاز، :هاكلیدواژه
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 مقدمه: 

 هايآبدسترسی به  منظوربهپطرکبیر  طلبانهتوسعهاز زمان صفویه در پی سیاست  هاروس 

در دوران افشاریه و گوشمالی آنان توسط نادر  کردندآزاد همواره به مرزهاي ایران تجاوز می

ومت افشاریه و زندیه اوضاع ایران امنیت نسبی بر منطقه قفقاز حاکم بود تا اینكه در اواخر حك

امضا نمودند گرجستان  ه ق 1101گرجستان قرارداد در سال  پادشاه با هاروسپریشان شد و 

تا  در داغستان نیز دست به عملیاتی زدند بعدازآن هاروس قرار گرفت. هاروستحت الحمایت 

کرد و در تفلیس قتل و از اوضاع به گرجستان لشگر کشی  بااطالعاینكه آقامحمدخان قاجار 

 آقابالفاصله شروع به پیشروي در منطقه قفقاز نمودند ولی  هاروسعام به راه انداخت و 

کشته شد.  محمدخانگردید تا اینكه آقا هاروس محمدخان با تدابیر شایسته مانع از لشكرکشی

دیریت نمایید. پسر ناالیق او فتحعلیشاه نتوانست منطقه قفقاز را م محمدخان آقابعد از مرگ 

نایل  هاییپیشرفتاگرچه با صدور فتواهاي مجتهدین و بسیج مردم توانستند در مرحله اول به 

مالی از لشكر عباس میرزا و  هايحمایتعدمخسیس بودن فتحعلی شاه و  براثرآیند، اما 

ج مقاومت نمایند که در نتای هاروسحمایت از بسیج مردم نتوانستند در مقابل ارتش منظم 

گرجستان بود  گنجه شیروان باغقرهناگوار آن از دست دادن سرزمین طالیی قفقاز از قبیل باکو 

 گردید در این مقاله به بررسی ایرانو تحمیل دو قرار دارد نگین ترکمنچاي و گلستان به  که

 .شودمیمذکور پرداخته  مسائل

 قاجار محمدخان آقادوران 

فراهم آورد تا به  هاگرجیریه و زندیه این فرصت را براي پریشانی اوضاع ایران در دوره افشا

شرق بود  سويبهمنطقه نفوذ و قدرت خود  شوند و روسیه نیز در پی توسعه ترنزدیکروسیه 

در اندیشه تصرف نواحی شرقی و جنوبی دریاي مازندران بود بلكه براي تصرف نواحی  تنهانه

هت مطامع آن کشور اهمیت زیادي یافته بود ساحلی دریاي سیاه به ج هايکرانهقفقاز و 

 .کردمیریزي برنامه
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م بین گرجستان و روسیه قراردادي در قلعه گیورگیف واقع در  1214سرانجام در سال  

 ترتیباینبهو گرجستان  1مقدمه بود بسته شد که شامل سیزده ماده و یک گرجستان

پادشاه گرجستان  دیگر کهبود  ذکرشدهداد روس قرار گرفت. در ماده اول این قرار الحمایهتحت

تحكیم  درصدد. روسیه که شودمیوالی آن کشور نخواهد بود بلكه متحد روسیه شمرده 

گرجستان در داغستان نیز دست به عملیاتی زد و  مسئلهموقعیت خود در منطقه بود در کنار 

کرد تا  مأموربود  داغستان نشینانکوهشخصی را به نام تورج که مادرش گرجی و پدرش از 

ارزیابی کند و مواردي نظیر وابستگی به دولت ایران ترکیب قبایل  کامالا  را آنجاوضعیت 

ایجاد  هايزمینهبا خوانین داغستان و  ، رفتار والی گرجستانهاآناشتراکات و اختالفات 

 را بررسی نماید. هاآناختالف بین 

هراکلیوس والی تفلیس خواستار کمک روسیه اهالی داغستان علیه هراکلیوس شورش کردند و  

بود که ارتش روسیه وارد  این برو روسیه ژنرال گدوایچ را به گرجستان اعزام کرد اما قرار  شد

 .7بپردازد هايراهوسایل جنگی به مرمت و تعریض  تفلیس نشود و براي انتقال

راي فیصله دادن به هاي حاکمیت بپایه تثبیت( بعد از 1799 -1711محمدخان قاجار ) آقا

شد. اردوي نظامی او از راه سراب  دیارروانه آن  ق 1790آذربایجان در سال  نابساماناوضاع 

افشار  نادرشاه گذاريتاجوارد اردبیل شد و اعیان اردبیل و مغان را با این بهانه که در هنگام 

اما توجه  ؛قرارداد شارفتحتالیقی تقدیم او کرده بودند براي گرفتن مالیات معوقه  هايپیشكش

منطقه مردم را  در مداوم هايجنگمالیاتی نادر و جانشینان او  مأموریننداشت که ظلم و ستم 

 4و ناله چیزي در بساط نداشتند که مالیات ساالنه را بپردازند. آهکشانده و جز  روزيتیرهبه 

به  باغقرهفقاز و قاجار براي واداشتن حكام ایاالت ق محمدخان آقاریال  1790در سال  

بازار  آدینهدر  از راه اردبیل وارد دشت مغان شد. عقبه و اردوگاه تدارکاتی خود را برداريفرمان

 باغقرهاز رود ارس به تسخیر  عبور باو  قراردادکه موضعی مطمئن در غرب بیله سوار مغان بود 

لب محبت مسلمانان آن و گرجستان پرداخت. آغامحمدخان براي عبرت سایر امراي قفقاز یا ج

                                                           
 63عبداهلل یف ص 1

میرزا محمد صادق مهشیدی وقایه نگار مروزی آهنگ سروش تاریخ جنگهای ایران و روس، گرد اوری حسین  2

 اذر.

 36-84صص  ژآن گوره، خواجه تاجدار ترجمه ذبیح اهلل منصوری تهران امیر کبیر بی تا. 6
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و تاراج اموال مردم تفلیس را داد.  عامقتلتعصب مذهبی که داشت حكم  بر بنا اصوالاناحیه یا 

کورا غرق کرد و بیست پنج هزار تن از زنان و  دررودعده کثیري از روحانیون مسیحی گرجی را 

نابود کردند و  را شهرهمگی رجال و عیان  تقریباامردان و اطفال گرجی را به اسارت گرفتند و 

 -بعضی از کلیساهاي شهر را ویران نمودند و پس از تصرف کلیه مهمات و ذخایر جنگی ارایكلی

در نظر داشت  محمدخان آقااز آن شهر خارج شد.  ق 1719در ربیع االول  -پادشاه گرجستان

و قتل سردار ارایكلی را نابود کند لیكن نزدیكی زمستان و انتشار خبر طغیان اهالی شیروان 

قاجار به دست آنان خان را از این اندیشه منصرف ساخت و ناچار به دشت مغان بازگشت. وي 

تعقیب و  مأمور جنگی خود را هايدسته، استقراریافتهدر بازگشت ارز تفلیس در دشت مغان 

 ازاینپیش اما حاکم قدیم شیروان که 1کرد -آرانحاکم شیروان و  –دستگیري خان شیروانی 

و از گناه خود و اهالی ملک پوزش طلبید. پس به عفو ملوکانه مورد  آمد درگاهریخته بود به گ

 7لطف واقع شد. مردم شیروان هم سر بر خط فرمان نهادند.

 ايران و روس هایجنگدوره اول  آغازدوران فتحعلي شاه و 

 دربند طرفبهنفر  هزار وپنجسیژنرال گداویچ با هشتاد هزار سپاهی و کنت والرین زبوف با  

و پس از عبور از  درآورد، باکو، تالش، شماخی و گنجه را به تصرف دربندحرکت کردند زبوف 

 4ارس در چاله مغان لشگر گاه ساخت و منتظر گداویچ شد.

از سواحل گیالن  بادکوبه حرکت کردند این نواحی تا لنكران طرفبهپس از فتح دربند  هاروس 

شده بودند مجبور به  ناامید محمدخان آقامحلی که از کمک فوري  به تصرف درآمد و حكام

 از روسیه شدند. اطاعت

در راه خراسان بود که خبرها از ناحیه قفقاز به او رسید ناچار بار  محمدخان آقا در این زمان 

و پسرش الكساندر پل  درگذشتمیان کاترین ملكه روسیه  این دردیگر عازم آن ناحیه گردید. 

 محمدخان آقانشین او شد و در اولین اقدام امر به بازگشت سپاه روسیه از قفقاز نمود. اول جا

در پی استفاده از فرصت قصد تصرف قلعه شوشی را نمود زیرا ابراهیم خلیل خان جوانشیر 

                                                           
 81چاپ دوم ص  1631 علمی انتسارات علی اصغر شمیم ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، 1

 34ص  1ج  1636محمد تقی خان سپهر. تاریخ التواریخ تهران اسالمیه  2

 644ص  1661رضا قلی خان هدایت، روضه الصفای ناصری انتشارات خیام  6
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حاکم شوشی با روسیه سازش کرده بود. وي بارها سعی کرده بود تا خان شوشی را به اطاعت 

شانه خالی کرده بود و  آغامحمدخانبار خان با ترفندي از حضور در دربار  خود وادارد ولی هر

پس از حمله که به تفلیس انجام شد زبوف به  پیشكش فرستاده و اظهار اطاعت کرده بود

را با هدایایی نزد سردار روسی  منطقه وارد شد ابراهیم خلیل خان پسر خود ابوالفتح بیگ

رد. زبوف هم از فرصت استفاده کرده فرستادگان خان را به فرستاد و اظهار دوستی و اطاعت ک

گرمی پذیرفت و آنان را به دربار روسیه گسیل کرد و هدایاي گران بهایی از طرف دربار روسیه 

 آقاخان در مقابل اما با خروج زبوف از منطقه دوباره ابراهیم ؛ارسال شد خانابراهیمبراي 

هشیدي که خان قاجار دوباره به قراباغ حرکت کرد م 1711تنها ماند و در سال  محمدخان

کرد با تسلیم شدن قلعه شوشی شاه وارد قلعه  فرار داغستانپس از مقاومت به  خانابراهیم

با قتل شاه ایران  ترتیباینبهو  در قلعه کشته شد محمدخان آقاپس از چند روز  شوشی شد.

پیش گیرند، قفقاز به حال خود رها تا مدتی که جانشین آنان بتوانند سیاست مشخصی در 

فتحعلی خان مشهور به باباخان با عنوان  اشبرادرزاده محمدخان آقاگردید. پس از مرگ 

 فتحعلی شاه بر تخت پادشاهی تكیه زد.

کرد که چند روس با اطالعاتی که از وضع سیاسی و نظامی آن دوره ایران داشت تصور می تزار

نظامی در قفقاز مرکزي دربار ایران را به قبول مقاصد خود  تتلفا واردکردنحمله متوالی و 

هاي داخلی بتواند گرفتاري همهباآنخواهد کرد او هرگز انتظار نداشت که دولت ایران  وادار

مدت زیادي در برابر حمالت سپاه روس مقاومت کند. از طرف دیگر فتحعلی شاه نیز در بدو امر 

را  سالهدهو بروز جنگ ممتد  نگریستمیز با نظر تردید به عملیات نظامی سیسیانف در قفقا

سیاسی آن مشكل  وگوهايگفتکرد. وي یقین داشت که از راه مكاتبه و نمی بینیپیش هرگز

اي به سردار روس نوشت و به عملیات او در قفقاز را حل خواهد کرد به همین منظور نامه

دستور تزار به تعرض خود ادامه  مطابق وداد اعتراض کرد اما سردار روس جوابی به نامه شاه ن

چار فرمان تجهیز سپاه را صادر داد این امر فتحعلی شاه را به اهمیت موضوع متوجه ساخت و نا

زا را که به رشادت و جنگجویی و هنر نظامی از سایرین میر عباسکرد. از میان فرزندان خود 

 ربایجان منصوب کرد.قفقازیه و آذ مأمورممتاز بود به فرماندهی سپاه 
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با  یافت تا مأموریتتحت فرمان دهی مهدیقلی خان  نظامسوارهمهشیدي  1710صفر  70در 

 باهممقابله کند. این دو سپاه در پنبک  رفتمیایروانی  محمدخاننیروي روسی که به کمک 

عباس  همراه با نیروهایی روسی در پنبک درگیر شدند سوارانشدند. مهدي قلی خان با  روروبه

خان  قلیعلیخان شاهسون را به کمک مهدي قلی خان به اوچ کلیسا فرستاد  قلیعلیمیرزا، 

او را دوست داشتند که  قدريبه سربازاندر بین سپاهیان خود از نفوذ زیادي برخوردار بود و 

ا سربازان باعث شد ت هايفداکاريحاضر بودند به خاطر او از خود نیز بگذرند. شجاعت سردار و 

شروع به آتش ریختن کرد  هاروسروز دوم جنگ توپخانه  در کنند. نشینیعقبسربازان روسی 

لو الدینناگهانی حمله کردندو در این میان جمعی از سواران شمس طوربهو سه دسته از سپاه 

رفت و شهر به  ایروانچار به پیوستند. عباس میرزا نا هاروسجدا شدند و به  از اردو ایران

 0999. با رسیدن کمک و آذوقه از نخجوان و حرکت فتحعلی شاه با درآمد هاروسصره محا

با  ايحیلهاما با  کردمینیرو براي کمک به عباس میرزا سپاه روسیه خود را مغلوب وانمود 

 موردحملهخود را به پشت سر نیروي ایرانی رسانید و از جنوب ایروان را  ايمتهورانهحرکت 

حمله برد. این  هاروسبه  نظامسوارههزار سرباز  بادهمیرزا خود را نباخت و  عباس .قرارداد

شمال یعنی  طرفبهسه روز ادامه داشت و باالخره ارتش روس از جلگه آرپاچاي  وگریزجنگ

 کرد. نشینیعقبتفلیس 

شدن  ترمالیمخود متوقف و منتظر رسیدن بهار و  مواضعدر طول مدت زمستان هردو طرف در 

 179آغاز شد. عباس میرزا در اول فروردین  باغقرهجنگ در سال سوم در قسمت  بودند. هوا

مهشیدي با سرعت از پل خدا آفرین عبور کرد و قصد داشت تا قبل از رسیدن قواي روس از 

که هر  شدمیگشوده  باغقره طرفبهارس دو راه عمده  حمله برد. از رود باغقره به دیگرمناطق 

بخش  می رسیدند. سپاه به دو در شوشی به هم مجدداا جداشدهاز هم  آفرینل خدا دو راه از پ

 آبادپناهو پیشروي نیروها آغاز شد. نیروهاي روسی در جنوب  درآمدشد و به حرکت  تقسیم

و وارد آوردن  زدوخوردبودند. جنگ در این منطقه آغاز شد و پس از چند روز  مستقرشده

به  هاایرانی اردويکرد.  نشینیعقبقلعه شوشی  طرفبهش روسیه تلفات به سربازان روسی ارت

گنجه که مقر  طرفبهرا تصرف کرد قواي روسی  تعقیب دشمن پرداخته و قصبه شوشی

 نیروهايخود تاکتیكی و موازینی است لكن  نشینیعقب چراکه کرد نشینیعقبسیسسانف بود 

شوشی  قلعه درخود را  نیروهاياس میرزا روسی بدون نظم و از بیم جان پاي گریز نهادند عب
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روسی به بند انزلی نزدیک شدند و سپاه روس وارد خاك  هايکشتیدیگر  طرف از مستقر کرد.

شفت سردار روسی در نظر داشت تا به رشت برود ولی در نزدیكی جنگل  ژنرالایران گردید. 

 گیرغافلقرار گرفتند و  زیر آتش ایرانی به فرماندهی موسی خان تفنگچیاناز طرف  هاروس

و بر جاي  کنند و سپس با دادن هزاران تلفات نشینیعقبمجبور شدند به انزلی  هاآنشدند 

 را آنجارفتند و  بادکوبه سويبهبه گریز گذارند و  گذاشتن مهمات جنگی خود را از مهلكه پاي

از عباس میرزا به مقاومت پرداخته  بادکوبه. حسین قلی خان حاکم درآوردندبه محاصره 

خود را به همراه نیرو و آذوقه به یاري  نیز یكی از معتمدین السلطنهنایبتقاضاي کمک کرد. 

اما به  کردمیاز طرف دیگر سیسیانف خود را براي کمک به شیفت آماده  مردم بادکوبه فرستاد.

و خود را به  قواي خود و شفت را نجات دهد تظاهر به دوستی کرد کهاینمحاصره افتاد و براي 

حاکم بادکوبه نزدیک گردانید. حاکم نیز از فرصت استفاده کرده سردار روسی را براي مذاکره 

خود سردار روسی را به  پسرعموي خانابراهیمو در آنجا به یاري  به نزدیک قلعه دعوت کرد

حمله بود  دادهازدستسپاه ایران به سپاه روس که فرماندهش را  درآوردضرب گلوله از پاي 

ترجیح داد. عباس میرزا  برقرارو شفت نیز فرار را  درآوردنداز پاي  هاآنکرد و عده کثیري از 

و  آیددرمیگنجه به حرکت  که از شكست دشمن بسیار مسرور بود براي تصرف قطعی

پس از یک  خاناسماعیل. فرستدمیدامغانی را با سربازانش به محاصره قلعه  خاناسماعیل

در آن تجمع کرده بودند را محاصره کرده و منتظر عباس  هاروسکه  ايقلعه یماییپراهسلسله 

و پس از یک  رساندمیرا به قلعه  سرخودشجاع ایران نیز از پشت  السلطنهنایب. شودمیمیرزا 

 هامدت. عباس میرزا در این شهر چون اهالی آنجا را که دهدمیرا نجات  شهرخونینپیكار 

فرمان  کند.محروم و گرسنه و پریشان مشاهده می خواروبارقرار داشتند از  اهروستحت سلطه 

و از هستی  مستأصل سختیبهرا که  هاآنکه عده از سربازان پنج هزار نفر از  دهدمی

خود سوار کرده و به تبریز ببرند تا وسایل زندگی برایشان  هاياسببودند بر ترك  شدهساقط

 فراهم سازند.

 

 م( 8183/ ق 8221) ستانگل عهدنامه

 هاروسپیروزي  با خونین روسیه با ایران در چنگ اصالندوز تعیین شد. هايجنگنتیجه قطعی 

 زدهوحشتو بزرگان  سیاستمداران هاي سپاه ایران متزلزل وآشفته شدند.در این موضع جبهه
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آنان  بازيیاستسهاي سیاسی اروپایی را کاري خیرخواهانه تلقی کرده فریب ایران نیز خیانت

 م 1114 اکتبر 1771/71 شوال 70مساعی سفیر انگلستان در  براثر سرانجام را خوردند.

 عهدنامه گلستان به ایران تحمیل شد.

از  هرکدامرا که تا آغاز مذاکره به تصرف  اياراضیتوافق کردند  ایران ونمایندگان دولتین روس 

بازار  آدینهترتیب خط مرزي در دشت مغان از  نبدی ودرآمده بود در دست آنان باشد  هادولت

بیله سوار تا معبر یدي بلوك )روستاي حسن خان لو( در کنار رود  از وبیله سوار مغان شروع 

 اراضی وخط مرزي شناخته شد  عنوانبهنیز رود ارس  غرب وشمال  در .شدمیارس منتهی 

ترتیب دشت مغان از  بدین ی ماند.باق هاروسطالش مغان نیز که مورد اختالف بود در تصرف 

 انگیزغمعهدنامه ننگین و  این شد. محروم( کورا) کردسترسی به دریاي خزر و رودخانه بزرگ 

 عشایر آن منطقه به همراه داشت. ویژهبه آثار زیان باري براي مردم مغان،

 (8228-8223) روسیه ودوره دوم ايران  هایجنگ

هدنامه گلستان، بعضی از فرماندهان نظامی روس در قفقاز خشنودي دولت روسیه از ع باوجود

خود  نارضایتی، خواهیافزونو  طلبیتوسعههمواره با تجاوز به قلمرو ایران و در ادامه سیاست 

، توجه شدمی زمانی که روسیه از جنگ در اروپا فارغ ویژهبه. دادندمی از وضع موجود نشان را

قضیه ایران که بخش عمده قفقازیه و  طرفایندر  .یافتمی گیريچشمآنان به ایران افزایش 

مسلمان ساکن این  بود و سه میلیون تبعه دادهازدستو مغان و طالش را  حتی شیروان و آران

 عهدنامهمفاد  توانستنمینواحی را بدون حامی در اختیار روسیه تزاري گذاشته بود، هرگز 

 گلستان را بر خود هموار کند.

بیشتر  گلستان، سفیران متعددي بین ایران و روسیه رفت آمد داشتند عهدنامهاد پس از انعق

 هاروسو اصرار  رفتهازدستایران بر استرداد اراضی  تأکیددر این مذاکرات حول محور  گفتگوها

مذاکره سیاسی دولتین  آخرین بر تحدید قطعی اراضی متصرفی و مرزهاي مورد اختالف بود.

ده منچیكف بدون حصول نتیجه مثبتی پایان یافت و بار دیگر جنگ در جریان سفر شاهزا

که  آغاز شد. در این دوره جنگ، ابتدا سپاهیان ایران 1731سپاهیان دو دولت از سال 

شیعه، روحیه جهاد را در آنان ایجاد کرده بود با  بزرگعلماي  فتواهاياحساسات دینی و 

در  رفتهازدستق، بیشتر نواحی  1737 -1731 هايسالدر فاصله  ايپیروزمندانهحمالت 
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وضعیت دگرگون شد و  1434اما در سال  ؛درآوردنددوره اول را به تصرف خود  هايجنگ

خود را تقویت کرد. این در  هايجبههدولت روسیه با اعزام فرماندهان زبده و نیروي کمكی، 

ایران و مشكالت دولت و نارواي سیاستمداران  هايدخالتحالی بود که جبهه ایران به خاطر 

اي و فرمانده جنگ یعنی عباس میرزا با مشكالت عدیده شدهتضعیفایران  دربار و شاه

 .کردمینرم  وپنجهدست

 :نویسدمیمعاصر  مورخانیكی از  

دوره دوم ایران و روسیه طوالنی نشد، زیرا تجهیزات ایران براي دفاع در برابر  هايجنگ 

ممتد داخلی و  هايجنگ براثرکافی نبود و نیروي نظامی ایران شمار روس بی هاينیروي

اتفاق  متوالیخارجی که در مدت سی سال از جلوس فتحعلی شاه بر تخت سلطنت تا آن زمان 

سپاه روس  از غلبه بر ضعیف شده بود. در این جنگ یاس و نومیدي ولیعهد کامالا افتادمی

اه و خست و لئامت شخص شاه و ابرام و اصرار افراد او در برابر مخارج سپ درماندگیو  پولیبی

خاتمه یافت و به شكست قطعی ایران  زودترغیر وارد در امور نظامی مزید بر علت شد و جنگ 

 .1ترکمن چاي منجر گردید عهدنامهو انعقاد 

 تركمنچای عهدنامه

 1734بان فصل در تاریخ پنجم شع 0تجارتی الحاقی در  قراردادو یک  فصل 12در  عهدنامه

هاي که عالوه بر سرزمین عهدنامهمهشیدي به امضاي نمایندگان ایران و روسیه رسید مطابق 

، شوره گل، باغقرهنخجوان، ایروان، تالش،  بود کلیه ایالت جداشدهدر معاهده گلستان از ایران 

ت تابعی از روسیبه دولت روسیه واگذار شد و رود ارس سر حد دو دولت قرار گرفت اتباع 

منحصر به  مازندراندر دریاي  رانیکشتینسبت به قوانین حقوقی و جزایی ایران معاف شدند. 

که نیمی از  شدمیروسیه شد و غرامتی به مبلغ ده کرور تومان جهت خسارات باید پرداخت 

روس در نقاط مختلف و مساعدت با  هايکنسولگري برقراريپرداخت شد. در مورد  نقداان آ

 شد. هاروسروسی نیز شرایط مفصلی در قرارداد تجارتی ضمیمه معاهده به نفع تجار و عمال 

 

                                                           
 11چّا دوم صص  1631دوره سلطنت قاجاریه، تهرانف انتشارات علمی، علی اصغر شمیم، ایرا در1
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 چکیده:

 ایرانیان چراکه هستو ننگین  بارذلته ق صفحات  1773الی  1711تاریخ ایران در دوران  

و سرسبزترین مناطق، با تاریخ و فرهنگ دیرین، یعنی قفقاز  حاصلخیزترینمناطق  زرخیزترین

ساحل دریاي مازندران تقدیم  شرق و غرب هايسرزمینحون و خالصه رود جی حوالی تا

ننگین گلستان  عهدنامهپیامد دو  طورکلیبه باشدمینمودند و ایران باقیمانده آن کویر  هاروس

ایجاد مرزهاي  نمود: از دست دادن اراضی حاصلخیز، ارائهبه شرح زیر  توانمیو ترکمنچاي 

 هايدرگیري، وقوع هاشاهسونمردمی و مقاومتی متشكل از  ي هانسازما، از بین رفتن ناپایدار

ایران. ملت ایران بایستی  آبادو از دست دادن مناطق  ايقبیلهمرزي و برزو مشكالت ایلی و 

امنیت ملی و مذهبی ایران  از پیشوایان دینی اطاعت باکوشش نمایند با اتحاد و همدلی و 

 اسالمی را حفظ نمایند.

 منابع:

ایران و روس،  هايجنگمهشیدي وقایه نگار مروزي آهنگ سروش تاریخ  محمدصادقزا میر

 آذرحسین  گرداوري

 04-31صص  .تابی امیرکبیرمنصوري تهران  اهللذبیحژآن گوره، خواجه تاجدار ترجمه  

 31چاپ دوم ص  1429علمی  انتشارات شمیم ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، اصغرعلی

 21 ص 1ج  1404خان سپهر. تاریخ التواریخ تهران اسالمیه  محمدتقی

 411ص  1440رضا قلی خان هدایت، روضه الصفاي ناصري انتشارات خیام 
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المي ايرانتعیین رژيم حقوقي درياچه كاسپین و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک جمهوری اس  

 محمد محمودي باال گفشه

 کارشناس ارشد جغرافیاي سیاسی

 

هچکید  

دریاچه کاسپین یكی از مناطق مهم جغرافیایی، ژئوپلیتیكی و ژئواستتراتژیكی و ژئواکونتومیكی 

. مذاکرات کشورهاي ساحلی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریاچه کاستپین دیآیم حساببه

و از  شتودیمتموضوعات مطرح براي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران محسوب  ازجمله

توسعه پایدار در حوزه کاسپین در سایه تفاهم و همكاري کشورهاي ساحلی این دیدگاه ثبات و 

به مطالعه پیامتدهاي تعیتین رژیتم حاضر  مقاله .دیآیم به وجودو ایجاد صلح پایدار در منطقه 

توستعه و منتابع ژئواکونتومیكی و  اندازچشمحقوقی دریاچه کاسپین و اثرات ژئوپلیتیكی آن در 

. در این تحقیق سعی شده استت تتا پردازدیممی ایران در این حوزه ژئوپلیتیكی جمهوري اسال

موجتود در ارتبتاط بتا رژیتم حقتوقی دریاچته  يهتاچالشو  هافرصت نانهیبواقعضمن بررسی 

بحتث شتود و  هاآنکاسپین پیرامون تعیین دقیق سهم هر یک از کشورهاي ساحلی و مرزهاي 

بت آن بر منافع ملی و افتزایش تتوان سیاستی، پیچیده آثار مث مسئلهاین  وفصلحلدر صورت 

رژیتم  وفصتلحلبر این است که  فرض .پردازدیماقتصادي در این حوزه و موقعیت آینده ایران 

نیتز  متوردنظر يهاافتتهیو  گتذاردیمتحقوقی تأثیر مهمی بر ژرفاي ژئوپلیتیک ایران بر جتاي 

روي ایران در این حوزه قرار دارد ترستیم از وضعیت موجود و آنچه که فرا  يانانهیبواقعدیدگاه 

. هتدف از ایتن کندیمو تبیین کرده و وضعیت خاصی که این حوزه به ایران بخشیده را بررسی 

تحقیق تبیین منزلت ژئوپلیتیک دریاچه کاسپین است در حقیقتت اهمیتت ژئوپلیتیتک حتوزه 

روپتا و از ستوي دیگتر ا ستوکیکته از  شتودیمت یچهارراهاست که منجر به  سوآنکاسپین از 

 .سازدیمقفقاز و در طرف دیگر آسیاي مرکزي را به هم متصل  طرفکیازخاورمیانه 

 

 رژیم حقوقی -ژئواستراتژیک -ژئواکونومی-ژئواستراتژي -ژئوپلیتیک :واژگان كلیدی

 

 



18 
 

 مقدمه

ی سوخت و محرکه اصل صورتبهقرن انرژي نام نهاد. نفت و گاز  توانیمقرن بیست و یكم را 

ماده در تمدن صنعتی امروزي و پیشرفت تكنولوژي  نیتراجتنابرقابلیغو  ترینمهمو شاید 

 یطورکلبهاست. در طی دو دهه گذشته تحول شگرفی در سیاست و اقتصاد جهان و  درآمده

خاص به وقوع پیوسته است. فروپاشی اتحاد  طوربهدر کشورهاي ساحلی دریاچه کاسپین 

جهان منجر به ظهور جمهورهاي  یدوقطبو بر هم خوردن نظام  جماهیر شوروي )سابق(

)ایران و  متعدد در منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز و تبدیل دو کشور ساحلی دریاچه کاسپین

فدراتیو روسیه، جمهوري قزاقستان، جمهوري  جمهوري به پنج کشور اتحاد جماهیر شوروي(

ایران شده است و منطقه ژئوپلیتیک آذربایجان، جمهوري ترکمنستان و جمهوري اسالمی 

 دیتردیبآورده است و  به دست (سابق)کاسپین هویت خود را بعد از فروپاشی شوروي 

 درواقع. زدیانگیبرمو جهانی ایران  يامنطقه يهااستیسدگرگونی چشمگیري را در ساختار 

سائل تغییرات ژئوپلیتیكی در حوزه کاسپین و افزایش کشورهاي ساحلی موجب طرح م

یكی از  عنوانبهجدیدي در منطقه و حتی جهان گردیده است و این موضوع براي ایران 

منابعی از  اکنونهم کهيطوربه. هستکشورهاي ساحلی حوزه کاسپین بسیار مهم و حیاتی 

بخصوص تعیین رژیم حقوقی و مسائل  یطیمحستیزقبیل نفت، گاز، منابع آبزي، مسائل 

از سوي دو کشور ساحلی )ایران و شوروي( کانون توجه  درگذشته امنیتی حوزه کاسپین که

حاضر  حال در است.نبوده، به موضوعاتی مهم در روابط کشورهاي ساحلی مبدل گردیده 

کشورها از منابع انرژي حوزه کاسپین و انتقال به بازارهاي  يبرداربهرهمربوط به  يهاطرح

قرار داده است و از  ریتأثهمزمان تحت  طوربهکاسپین را  و حوزهمصرف سیاست و اقتصاد 

و منابع آبزیان و اقدامات کشورهاي ساحلی که گاه با  ستیزطیمحطرفی روند تخریب 

مذاکرات کشورهاي ساحلی در  ترمهمهمراه است و از همه  یالمللنیب يهاسازمانمشارکت 

خارجی موضوعات مطرح براي سیاست  ازجملهخصوص رژیم حقوقی دریاچه کاسپین 

. از این دیدگاه ثبات و توسعه پایدار در حوزه شوندیمجمهوري اسالمی ایران محسوب 

جغرافیایی،  يهاتیواقعکاسپین در سایه تفاهم و همكاري کشورهاي ساحلی و توجه به 

براي  ياژهیوجایگاه  تواندیماقتصادي، سیاسی و امنیتی آن محقق خواهد شد و  يهایژگیو
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 به وجودبالقوه و بالفعل این حوزه  يهالیپتانس یران با توجه به دارا بودنجمهوري اسالمی ا

 آورد و با یک استراتژي صحیح نقش کلیدي خود را در حوزه کاسپین ایفا نماید.

 

 :مباني نظری

 اهمیت ژئوپلیتیکي حوزه كاسپین

« ایاوراستاریتد مرو»اروپا و آسیا بوده و موسوم بته  يهاقارهدریاچه کاسپین پل ارتباطی میان 

سرستبز  يهتاجنگلولگا و رودخانه اورال،  باشكوهشمالی کرانه رود  يهااستپاست. کاسپین، 

سرستبز  يهادشتتتا کاراکروم و  افتهیامتدادشرقی  يهاابانیبالبرز،  يهاکوهجنوب در دامنه 

ی محصتور در خشتك« آب» تترینبزرگ. کاستپین، دهتدمیقفقاز در غرب را به یكدیگر پیوند 

 149استت و حتدود  دادهيجتاجهان را در خود  یخشكدرون هايآبکل  درصد 33است که 

از ستواحل شتمالی و غربتی  تترشیب هارودخانته. این زندیریمرودخانه بزرگ و کوچک به آن 

آب شیرین ورودي دریاچه از پتنج رودخانته بتزرگ منطقته یعنتی  درصد 09. بیش از ندیآیم

 (.www.caspianenvironment.orgگتردد )یمت نیتأمال و سولک ، تِرِك، اورکو راولگا، 

و  هتااقیانوسدریاچه جهان استت کته هتیچ ارتبتاط طبیعتی بته  ترینبزرگکاسپین،  اچهیدر

که بین چند کشور  شودیمجغرافیائی یک دریاچه محسوب  ازنظربنابراین ؛ دریاهاي آزاد ندارد

 (.741، 1414،نیالعابدنیز) است. محصورشدهساحلی 

پرشمار در ستطح منطقته و جهتانی استت.  يهافرصتعالوه بر این، دریاچه کاسپین، نمادي از 

 عبارتند از: هافرصتاین 

ماهی گیري، اهمیت پروتئین موجود در غتذاهاي دریتایی بتراي  نهیدرزمشهرت جهانی آن  -1

 یک رژیم غذایی سالم و همچنین ایجاد هزاران موقعیت شغلی در صنعت شیالت؛

 کتاالیی لتوکس و تجملتی در سراستر جهتان عنوانبتهو لذیذ کاسپین  فردمنحصربهخاویار  -7

 .دیآیماز شكوه و ثروت به شمار  ياجلوه

منابع نفت و گاز دریاچه نیز، در کنار ذخایر غنی ماهی گیري، صنعت جدید و قدرتمندي را  -4

 (.1417رك، دهقان،است )از اواخر قرن نوزدهم بنیان گذاشته 

کتتاال و مستتافر را بتتین  صتترفهبهمقروناقتصتتادي و  ونقتتلحملدریاچتته کاستتپین، فرصتتت  -3

 ارائه نماید. تواندیمکشورهاي منطقه 
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ترانزیت اروپتا بته آستیاي جنتوب غربتی، آن را  درراهدریاچه کاسپین،  کیاستراتژموقعیت  -0

ستپین و آستیاي شترقی عربستان، مناطق جنتوبی کا رهیجزشبهشاهراه تجاري اروپا و  عنوانبه

 (.cep,2005,8است )مطرح کرده 

مناستبی را بتراي گردشتگري،  يهاتیموقعخود  نوبهبهکاسپین نیز  فردمنحصربه ستیزطیمح

 (.20،1412،نیالعابدنیزاست )فراهم آورده  یطیمحستیزخصوصاا، گردشگري 

 

 موقعیت جغرافیايي درياچه كاسپین

دریاچته کاستپین بتیش از دو برابتر  مستاحت .ان استتبستته جهت ترینبزرگدریاچه کاسپین 

. رستدیمت فتارسجیخلاست و عمق آن در بعضی مناطق تا ده برابر عمتق  فارسجیخلمساحت 

(. یكتی از 34-1410،33ي،ر)صتف شتودیمعمق دریاچه کاسپین به سمت سواحل ایران زیادتر 

دن  -اد، کانال کشتتیرانی ولگتاآز يهاآبآبی مهم ارتباطی از طریق دریاچه کاسپین به  يهاراه

است که در داخل خاك جمهوري روسیه قرار دارد. ایتن کانتال رود ولگتا را بته رود دن وصتل 

، بالتیتک و آزوف بته یكتدیگر متصتل دیوسفاهیسو به این طریق پنج دریاچه کاسپین،  کندیم

القتی آستیاي (. کاسپین در مرز بتین آستیا و اروپتا و در محتل ت1423،1)رحمت وا، گردندیم

است. دریاچه کاسپین در شمال ایران، جنوب روستیه،  شدهواقعمرکزي و قفقاز در شمال ایران 

امیتر استت ) شتدهواقعغرب ترکمنستان، غرب و شتمال غربتی قزاقستتان و شترق آذربایجتان 

روستیه(، بتاکو آستتاراخان )بته بنتدر  توانیم( از بنادر مهم دریایی کاسپین 2،1412احمدیان،

( ترکمنستان) یترکمباشبایجان(، ماهاچ قلعه )داغستان(، گرییف و رشو چنگو )قزاقستان(، )آذر

جنتوبی، جنتوب  يهاکرانته(. 10،1422ایران( اشاره نمود )ماهنامته گتزارش روز،) یانزلبندر  و

جغرافیتایی گتیالن، مازنتدران و گلستتان  يواحدهاغربی دریاچه کاسپین جزء  و جنوبشرقی 

کوچک و شبه جزایري نیز در این دریاچته وجتود  ریزا (.40،1411،یستانیار سافشاست )ایران 

شتبه جزایتر آن عبارتنتد از: آبشتوران، مانگستیتائو  تترینمهمدارند که غالباا مسكونی هستتند. 

(. 03،1414کتتابی و ستلیمانی،) یکتوالککتن و  جلته )مانقشالق(، بوزاجی، چچن، اوغتورچی،

 499ار کیلومتر است. آب وارده به آن نیز به طتور متوستط هز 20گنجایش آب دریاچه یک به 

 زنتدیریمرودخانه بزرگ و کوچک به این دریاچه  109به  کینزد کیلومترمكعب در سال است.
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عبارتنتتد از: ولگتتا، امبتتا، ستتوالك، ستتامورمورا، ستتفید رود و گرگتتان  هتتاآن تتترینبزرگکتته 

 (.72،1413)دهقان،

 

 ايران در كاسپین اهداف و عملکرد جمهوری اسالمي

جمهوري اسالمی ایران متعاقب فروپاشی شوروي و از ابتتداي طترح مستائل مربتوط بته رژیتم 

استتفاده مشتترك از دریاچته درصتدد برآمتد تتا ضتمن رفتع  مستئلهحقوقی کاسپین با طرح 

 -به دلیل تبعتات سیاستی درگذشتهمربوط به تقسیم کاسپین و وجود مرز دریایی  يهاتیذهن

جغرافیتایی ایتران  يهاتیمحتدودمچنین سهم نامناسبی که با توجه بته شترایط و امنیتی و ه

 يهاوهیشت ( ازشتودیممنفی تلقی  یعامل )شكل مقعر سواحل که در صورت تصمیم به تقسیم،

، از ورود بته بحتث تقستیم کاستپین پرهیتز نمایتد شتدیمایران  دیعا هااچهیدرمتداول تقسیم 

و  کردینممنافع کفایت  نیتأمصرف اعالم مواضع براي  کهنیا (. با توجه به139،1413)صفري،

در شرایطی که دیگر کشورها موضوع تقسیم را مطرح و بدون توجه به مواضع دیگر کشورها بته 

حداقل سهم  عنوانبهدرصدي را  79، ایران موضوع دادندیمنفتی در کاسپین ادامه  يهاتیفعال

درصد از دریاچه را حتق ختود  79م به تقسیم، حداقل خود مطرح و اعالم کرد در صورت تصمی

و تا زمان توافق در خصوص رژیم حقوقی جدید کاسپین به دیگر کشورها اجازه نخواهد  داندیم

داد در این محدوده به فعالیت نفتی بپردازد این طرح کته داراي مبتانی حقتوقی و فنتی استت 

ه معنتتی تقستتیم برابتتر نیستتت و بتت کنتتدیمتتدرصتتد را بتتراي ایتتران مطتترح  79صتترفاا ستتهم 

 (.49،1417)وحیدي،

و اقدامات دیپلماتیک مستلزم اقدامات عملی نیز بتود کته  يریگموضع این امر عالوه بر مذاکره،

جغرافیایی فنی و مالی که ناشی از نگرش و عملكرد ضتعیف تتاریخی  يهاتیمحدودبا توجه به 

 ژهیوبته. توجه و اهتمام مسئولین کشور لبدطیمایران در کاسپین بوده است، عزم و باور ملی را 

به دریاچه کاسپین صورت گیرد. تقویت  يتريجداخیر موجب شده است تا توجه  يهاسالدر 

 يهابرنامتهبنتدري،  يهتاتیفعالناوگان تجاري، نظامی، تجهیتز بنتادر شتمالی بتراي افتزایش 

جمهتوري استالمی ایتران در تقویتت صتنایع و ناوگتان  يهاطرحاکتشاف، تولید، انتقال نفت و 

مستائلی از قبیتل ختط موهتوم عمتالا  و امتروزههمین باور بوده است  جهیدرنتدریاچه کاسپین 

 (.131،1413موضوعیت ندارد )صفري،
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 :تحقیق یهاافتهي

 ژئوپلیتیک جديدمواضع كشورهای ساحلي در شرايط 

 جمهوری اسالمي ايران

، باید مبنتاي رژیتم حقتوقی جدیتد قترار 1039 و 1071جمهوري اسالمی ایران قرارداد  ازنظر

بستته در  یتک دریتاي عنوانبتهبگیرد ایران هم همچنین معتقد استت کته دریاچته کاستپین 

هرگونته تصتمیمی در  ؛ وردیتگینمت، حقتوق دریاهتا قترار 1017 ونیکنوانسچارچوب مقررات 

رهاي ساحلی انجتام از منابع آن باید با وحدت نظر و اتفاق آراي کلیه کشو يبرداربهرهخصوص 

را به رسمیت شتناخت و  افتهیاستقاللتازه  يهايجمهورگیرد. با فروپاشی شوروي سابق ایران 

کرد و با درك این موضوع که با افتزایش شتمار همستایگان کاستپین،  تأکید يجوارهمبر حس 

ستال در جریان برگزاري اجالس اکو در » جدي پیرامون رژیم حقوقی يهاچالشو  نظراختالف

تشكیل و پیشنهاد ایجاد ستازمان همكتاري کشتورهاي ستاحلی را داد کته متورد  1007فوریه 

 ازجملتهلكتن بته دلیلتی  (.1413،139)دهقتان،« استقبال سران کشورهاي ساحلی قرار گرفت

از منابع کاسپین معموالا این شتورا را  يبرداربهرهو  يروتکرویكرد برخورد کشورهاي عضو در 

جمهوري اسالمی ایتران دربتاره رژیتم حقتوقی  يهادگاهیدتوقف مواجه ساخت.  با تردید و عدم

 (:1422،31در موارد ذیل خالصه کرد )کاظم پور اردبیلی، توانیمدریاچه کاسپین را 

تنها یک رژیم حقوق واحد براي کلیت دریاچه از سطح، بستر و زیر بستر دریاچه حاکم شود به 

 (.1410،22جعفر زاده،) ستندین جمعقابلعبارتی رژیم تقسیم و مشاع 

بتر استاس توافتق آراء تعیتین  همآنرژیم حقوقی دریاچه صرفاا با موافقت کشورهاي ساحلی و 

 رژیم حقوقی را ندارد. جانبهکیخواهد شد و هیچ کشوري حق اعمال 

در تبیین رژیم حقوقی مالحظات امنیت ملی کشورها، اعمال حاکمیت ملتی و حفتظ و تتأمین 

تضتمین منتافع  دیتتردیبتکردن کاستپین  یرنظامیغبسیار جدي خواهد بود.  هاآنملی منافع 

امنیتی براي همه کشورهاي ساحلی آن خواهتد بتود و ممانعتت از حضتور نیروهتاي بیگانته در 

 .شدیممنطقه گام اول آن تلقی 

ي احداث خط لوله از بستر دریاچه کاسپین تهدیدات و مختاطرات جتد یطیمحستیزبه دالیل 

 را براي کاسپین و همسایگان آن خواهد داشت.

برد تضمین منافع امنیتی همه کشورهاي ساحلی از بین خواهد  دیتردیبنظامی کردن کاسپین 

 همان منبع(.)
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 جمهوری آذربايجان

آذربایجان با توجه به سابقه استخراج نفت از دریاچه کاسپین و با استناد به وحدت رویه خیلتی 

و در قوانین اساستی  منابع مایملک خویش اعالم کرد عنوانبهمنابع انرژي را  سریع منابع آبی و

ستتترزمین ختتتودش اعتتتالم کتتترد  عنوانبتتتهاز دریاچتتته کاستتتپین را  ییهتتتابخشختتتود 

 (.1414،100)قبادزاده،

همچنتین  يامنطقته يهاستازمانرا در سایه نهادها و  يامنطقه يهايهمكاراین کشور توسط 

و در جهت تضاد با کشورهاي مجاور  نیآفرمشكلو حتی  يرضروریغی سازمان کشورهاي ساحل

شتماره خبرگزاري جمهوري اسالمی، همگرایتی در حتوزه کاستپین، کند )یمکاسپین توصیف 

(. دیدگاه جمهوري آذربایجان از جانب ایران و تا حدي از سوي روستیه و ترکمنستتان 199،71

از برآوردهاي موجود انترژي دانستت چتون در بتین ناشی  توانیممورد استقبال قرار نگرفته را 

نفتت و گتاز در  شتدهشناختهتمام کشورهاي ساحلی کاسپین آذربایجان داراي بیشترین منابع 

مجموعته مقتاالت کنگتره دارد )فالت قاره خود است، حساسیت بیشتري در قبال این موضتوع 

 (.1414،12ایران، ژئوپلیتیکانجمن 

 يبرداربهرهآمریكایی در  يهاشرکت، از ذخایر نفتی و حضور يبرداربهرهآذربایجان در  يروتک

در این منطقه باشد  متحدهاالتیاحضور نظامی و سیاسی  سازنهیزم تواندیماز منابع این کشور 

نفتتی  يهادانیتم بتر سترکه در همین ارتباط اختالف دو جمهوري آذربایجان و ترکمنستتان 

 يهاحوزهدر سطوح باال جریان داشت، قضیه یكی از  ییوگوهاگفت 1002اینكه در سال  رغمبه

بسیار داغ شده بود. برخی منابع نفتی حتی خبر از پرواز هلیكتوپتر  آبادعشق نفتی که در باکو و

 (.1423،174)ممتاز، انددادهنظامی را بر فرار منابع مورد اختالف 

 

 جمهوری تركمنستان

و ه کاسپین همواره با ایران موضع یكستان داشتته دریاچ يهايهمكارترکمنستان در خصوص 

مورد مسائل کاسپین براي هرگونه همكاري با ایران اعالم آمتادگی  کشور دراین  مداراناستیس

(. ترکمنستان مشتاق پیتدا کتردن راهتی بتراي 71/3/1413اطالعات، روزنامه حیاتی،اند )کرده

راي انتقال نفت و گاز ترکمنستتان رقابتت و ایران و روسیه هر دو ب هستصادرات گاز به ترکیه 

اگر عدم توافق رژیم حقوقی باعث ادامه مناقشه در دریاچه کاسپین شود انتخاب یكی از  کندیم
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دو کشور ایران و روسیه براي ترکمنستان حساس خواهد شد، هر دو طترف مناقشته قدرتمنتد 

(. هرچته احتمتال صتدور 1414،797قبادزاده،ندارند )تاب تحمل ناکامی را  کدامچیههستند و 

گاز ترکمنستان از طریق خاك ایران و آذربایجان به ترکیه و اروپا بسیار ضعیف استت و بختش 

عیستی شتد )عمده گاز ترکمنستان از طریق روسیه به کشورهاي بالكان و اروپتا صتادر خواهتد 

 (.13/11/13زاده، روزنامه اطالعات،

 

 جمهوری فدراتیو روسیه

رژیتم حقتوقی کاستپین تهدیتدات  مستئلهتحتوالت جدیتد و  درروندروسیه  نگرانی نیترعمده

شتاید یكتی از دالیتل تمایتل امریكتا، »خارجی است.  يهاقدرتامنیتی ناشی از حضور و نفوذ 

و نامشروع جلتوه دادن  تنگناهااتحادیه اروپا و ناتو براي حضور در حاشیه کاسپین کمک به حل 

ظر داشت کته یتازده جمهتوري نوبنیتاد در حاشتیه مرزهتاي در ن دیبا «.باشد هاروساحتمالی 

فضتاهاي پیرامتون  یثبتاتیبتهستتند و ایتن  ثبتاتیبتبالقوه ضعیف و  صورتبهجنوبی روسیه 

مجموعته مقتاالت انجمتن نمتود )و داخلتی مواجته خواهتد  يامنطقهکاسپین را با تهدیدهاي 

دریاچته کاستپین استت  یطیحمستتیزدیگر روستیه مستائل  ینگران (.1414ایران، ژئوپلیتیک

تأثیرات منفی اکوسیستمی کاسپین در صورت فقدان یک توافتق جمعتی بتین همستایگان آن، 

خواهد کرد. با توجه بته مستائلی کته ذکتر شتد، بته نظتر  ریپذبیآسهمه کشورهاي ساحلی را 

ایجاد نیروي واکتنش ستریع در دریاچته کاستپین بتا حضتور  نهیدرزمپیشنهاد روسیه  رسدیم

ایجاد بستري از همكاري میان کشورهاي ساحلی است که بتر  سازنهیزمرهاي ساحلی آن، کشو

بته بهانته مبتارزه علیته تروریستم و  يامنطقتهفترا  يهاقتدرتمبناي آن نیاز به حضور نظامی 

در منطقه از بین رفتته و ترتیبتات امنیتتی در ایتن  یکشتارجمع يهاسالحجلوگیري از اشاعه 

و ایتن همكتاري در آینتده  ردیتگیمتي میان کشورهاي ستاحلی شتكل حوزه بر اساس همكار

تمامی کشورهاي ساحلی به ابعاد اقتصادي نیز تسري  موردقبولبا تعیین رژیم حقوقی  تواندیم

اقتصتادي بتا حضتور  -امنیتتی یابد و نهایتاا به شكل گرفتن سازمانی منسجم در ابعتاد مختلتف

 (.0/0/13اطالعات، روزنامه ایزدي،)گردد کشورهاي ساحلی حوزه کاسپین منجر 
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 قزاقستان

رهبران قزاقستان بر عدم اعتبار قراردادهاي منعقد بین ایران و شوروي سابق و ضرورت تقستیم 

. از دیدگاه مقامات این کشتور تغییترات ددارندیتأکدریاچه کاسپین میان پنج کشور ساحلی آن 

آمده وضعیت و حالت جدیدي را در منطقه اخیر به وجود  يهاسالکه در جهان در  ژئوپلیتیک

اتحتاد شتوروي چهتار کشتور مستتقل بته وجتود آمدنتد  يجابتهدریاچه کاسپین ایجاد کرد و 

)اظهارات گیت زایف، معاون وزیر امور خارجه قزاقستان به نقل از خبرگزاري جمهوري استالمی 

ل اقتبتاس دانستته و الگتوي دریاها را در دریاچه کاسپین قاب المللنیبحقوق  قزاقستان ایران(.

 هانتهیزمدریاهتا تكلیتف کشتورهاي ستاحلی را در همته  الملتلنیبحقوق  داندیمنظري خود 

(. 1413،101دهقتان،گتذارد )ینمتو مسائل الینحتل موجتب اختالفتات بتاقی کندمیمشخص 

یاستی مبتنی بر مرزبندي جهان به دو اردوگتاه س درگذشتهمعتقدند که انعقاد قراردادها  هاقزاق

مستائل مربتوط بته  ازجملهکلی است و رژیم حقوقی  صورتبهبوده است. بعالوه اسناد آن عمالا 

. نظتام کنتدینمتو اکولتوژي را مشتخص  ینیرزمیزاز منابع  يبرداربهرهصید ماهی، کشتیرانی، 

نظام حقتوقی حتاکم بتر دریاهتا یعنتی  قرار دادنبر مدنظر  تأکیداین کشور با  موردنظرحقوقی 

جزر آب بتا ختط  نیترپست بر اساس مبدأبراي ایجاد خط  1017نسیون حقوقی دریاهاي کنوا

مایل دریتایی بتراي  799دریاي سرزمینی، ایجاد  عنوانبهمایل دریایی  17مستقیم، ایجاد  مبدأ

منطقه انحصاري و فالت قاره و تعیین محدود قلمروي ملی با کشورهاي مجاور و مقابل استتوار 

 (.1422،20در سپاه، هیفقیولاداره سیاسی  (سیاسی نامهژهیواست )

 

 در رژيم حقوقي درياچه كاسپین هادولتاصل جانشیني  یریكارگبهالزام 

در شرایطی که ایران از تقسیم کشتور شتوروي و ایجتاد کشتورهاي جدیتد در ستاحل دریاچته 

 روندیماه خود را به حقوق ملت ایران ر اعتنایبکاسپین بسیار متضرر شده است و این کشورها 

پاستخ  الملتلنیبدر حقتوق « هتادولتاصل جانشتینی »، اندداشتهو ایران را از صحنه دور نگاه 

، بررسی آثار حقوقی تغییتر حاکمیتت هادولت. منظور از جانشینی دهدمیبسیاري از ابهامات را 

ت ممكتن بر روي سرزمین است که ممكن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت

 یجزئت صورتبهاست بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممكن است 

از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید )مانند فروپاشی 
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اتحاد شوروي و امپراتوري عثمانی( منجر شود. در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک 

)معاهدات مربوط به حقوق عینی(، جانشینی حقوق و تكالیف همیشته  کنندیمرزمین تعیین س

و تغییر حاکمیتت، تتأثیري  کنندیممعاهدات همراه سرزمین حرکت  گونهنیا. ردیگیمصورت 

( دربتاره جانشتینی معاهتدات 1021کنوانستیون ویتن ) 17و  11نتدارد. متواد  هتاآندر وضع 

. انتدجملهاع از ایتن نتفتا حقبتهکه معاهدات مرزي و معاهدات مربوط  دداریماعالم  صراحتبه

مرز به دولت دوم منتقل شود، دولت سوم ملتزم بته رعایتت  طرفکیچنانچه سرزمین واقع در 

. نخستین اجالس سران کشورهاي ساحلی دریاچته کاستپین، بته ( استمعاهده مرزي )گذشته

 يهتادولتن تشكیل شد تا مابین کشتورهاي جدیتد و در تهرا 1007فوریه  12ابتكار ایران در 

مختلف صورت پذیرد. آن زمان خیال تهران از آینده رژیم حقوقی  يهایهماهنگایران و روسیه 

هتر چهتار کشتور قزاقستتان، روستیه،  چراکتهاز امروز بتود،  ترآسوده مراتببهدریاچه کاسپین 

متعهد شتده بودنتد کته بته قراردادهتاي آذربایجان و ترکمنستان در یک گردهمایی در آلماتی 

دستامبر  71شوروي سابق وفادار بمانند. برمبناي ایتن کنفترانس کته در آلمتاتی قزاقستتان در 

بود، کشورهاي جایگزین شوروي سابق  برپاشدهو در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي  1001

را بپذیرنتد و  1039و  1071معاهتدات  ازجملهمتعهد شدند که تمام معاهدات شوروي سابق و 

پایبند باشند. بر این مبنا تمتامی کشتورهاي ستاحلی دریاچته کاستپین، بحتث  هاآنبر اجراي 

از منتابع  يبترداربهرهپذیرفتند، اما توافتق بتر ستر  المللنیبجانشینی دول را مطابق با حقوق 

پین، دریاچه کاسپین سرنوشت متفاوتی یافت زیرا کشتف منتابع نفتت و گتاز در دریاچته کاست

. ایتن ستاختیمدشوار  افتهیاستقاللاز درآمدهاي پیش رو را براي کشورهاي تازه  یپوشچشم

و  کردنتدیمتنترم  وپنجهدستتکشورها که پس از استقالل با میراث ناگوار اقتصاد کمونیستتی 

تترمیم  اندازچشتماز نفتت و گتاز کاستپین را تنهتا  يبرداربهرهشده بودند،  ریپذبیآس شدتبه

جانشتینی  مسئلهارتباط رژیم حقوقی دریاچه کاسپین با  شکیبت اقتصادي خود دیدند. وضعی

دریاچه کاسپین تا پیش از فروپاشی شتوروي  چراکهدول یک ارتباط اساسی و ساختاري است، 

حقتوقی  ازنظرسابق، تحت حاکمیت مشترك ایران و شوروي بود و در عمل میان این دو کشور 

عمومی، تجزیه اتحاد جماهیر شتوروي  المللنیبق با موازین حقوق مشكلی وجود نداشت. مطاب

تغییتري در وضتعیت  گونتهچیهساحلی دریاچه کاسپین نیتز  يهادولتو افزایش تعداد اعضاي 

حتوزه ایتن دریاچته،  افتهیاستقالل يهايجمهور درواقعحقوقی این دریاچه ایجاد نكرده است. 
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و رژیتم  1039و  1071د و باید به مفتاد معاهتدات جانشین اتحاد جماهیر شوروي سابق هستن

در زمره معاهتدات مربتوط  1039و  1071حقوقی دریاچه کاسپین پایبند باشند زیرا معاهدات 

 يریتتأثو تغییر حاکمیت،  کنندیمکه همراه سرزمین حرکت  ندیآیمبه حقوق عینی به شمار 

جماهیر شوروي در کنفرانس آلماتی تمام از اتحاد  افتهیاستقاللندارد. کشورهاي  هاآندر وضع 

خود را نسبت بته رژیتم حقتوقی  حالنیباا، اندرفتهیپذتعهدات رسمی و موازین حقوقی فوق را 

. دلیتل اصتلی چنتین امتري را دانندینمموجود و معاهدات منعقد میان ایران و شوروي متعهد 

ن رژیم حقوقی جدید بتراي تعیی چراکهباید در منافع ملی هر یک از کشورهاي ساحلی جست، 

 یحلتراهدریاچه کاسپین با منافع ملی تمامی کشورهاي ساحلی پیوند ناگسستنی دارد و لذا هر 

از ابعتاد حقتوقی، بتا مستائل ژئتوپلیتیكی منطقته و شترایط داخلتی  نظرصترفدر این زمینته، 

 (.(www.taryana.irدارد کشورهاي نوظهور ارتباط مستقیمی 

 

 مي ايران در كاسپینراهبرد جمهوری اسال

محورهاي اقدامات جمهوري اسالمی ایتران بتراي نیتل بته اهتداف ختود در دریاچته  ترینمهم

 کاسپین عبارتند از:

 حقوقي

شتدن آن بتا توجته بته اقتدامات  دارخدشتهتثبیت مبانی حقوقی مواضتع ایتران، جلتوگیري از 

بتراي زیتر  تتالش مان ملل(،)اعتراض رسمی و ثبت در ساز دوجانبهو برخی توافقات  جانبهکی

بردن مبانی حقوقی مواضتع دیگتر کشتورهاي ستاحلی و پرهیتز از هرگونته ستندي کته  سؤال

 (.27،1417محدودیت حقوقی براي جمهوري اسالمی ایران کند )ملكی،

 سیاسي

مرتبط  يهااجالسو مشارکت در  جانبهپنجادامه مذاکرات با کشورهاي ساحلی در سطوح دو و 

باب تفاهم و توافق و جلوگیري از ایجاد تنش در روابط  داشتننگهباز  باهدفسپین با دریاچه کا

 (.27،1417همان،)با کشورهاي همسایه و منطقه 

 اقدامات عملي

اقتصادي و همچنین جلوگیري  يهاتیفعالاعمال حاکمیت در دریاچه کاسپین از طریق تقویت 

مربوط به انتقال نفتت و گتاز  يهاطرحبه  نتوایماز فعالیت دیگر کشورمان در دریاچه کاسپین 
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، مبادله و خریتد گتاز، انتقالسكوي حفاري،  افتنفتی اکتشاف، رزه نگاري،  يهاتیفعال منطقه،

و واحتدهاي نظتامی  تیتقو ،یرانیکشتناوگان  تیتقو جهیز بنادر شمالی،تو فرآورده وغیره  فن

 (.1417،27همان،داشت )اشاره  رهیغ

 

 ی اسالمي ايران در شرايط كنوني در كاسپینراهکارهای جمهور

متعدد و بعضاا متناقضی کته از ستوي  ياظهارنظرهابا توجه به روند تحوالت دریاچه کاسپین و 

کنتونی دو راه بتراي  طیدر شترا، ردیتگیمداخلی و خارجی صورت  یررسمیغمحافل رسمی و 

 است: تصورقابلجمهوري اسالمی ایران 

 یگر کشورها مبنی بر موافقت با تقسیم بستر بر اساس خط میانیپذیرش فرمول پیشنهادي د

 براي کسب امتیاز و سهم بیشتر یزنچانه باهدفپایداري بر مواضع 

تصمیم راجع به دریاچه کاسپین به دلیل تبعاتی که در ابعاد ملی، حاکمیتی، امنیتتی و  هرگونه

در ایتن زمینته نیازمنتد  يریگمیتصم باقی خواهد بود. لذا، هاقرنسرزمینی دارد، آثار آن براي 

انتظار داشتت موضتوع در  توانینماجتماع ملی است و با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع، 

مجتري سیاستت  عنوانبته(. وزارت امور خارجه 134،1413صفري،شود ) وفصلحل مدتکوتاه

ملتی، بتا  کلی نظام و بر اساس مصتوب شتوراي عتالی امنیتت يهااستیسخارجی در راستاي 

مسائل دریاچه کاستپین، استتراتژي، مواضتع و  نظرانصاحباز نظرات کارشناسان و  يریگبهره

 (.11،1412،زاده دیجمشاست )اقدامات خود را در این جهت تدوین و پیگیري نموده 

 

 ژئوپلیتیکي حوزه كاسپین اندازچشم

ی ژئوپلیتیتک روي داد در حتوزه مفهتوم ياعمتدهبا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي تغییترات 

حافظ ) افتیکه ژئوپلیتیک از رهیافت نظامی و ژئواستراتژیک رویكردي ژئواکونومیک  ياگونهبه

اما این موضوع به این معنا نیست که ژئواکونومی چیزي غیتر از ژئوپلیتیتک و ؛ (1410،171نیا،

 يهاشتهیاندی از یا در برابتر ژئوپلیتیتک استت. بلكته، ژئواکونتومی جزئتی از ژئوپلیتیتک و یكت

کاسپین بته دالیتل ژئوپلیتیتک،  حوزه (.70،1414طباطبایی،هست )ژئوپلیتیک در عصر حاضر 

ماننتد ایتران،  يامنطقتهفترا  و يامنطقته يهاقتدرت موردتوجتهژئواکونومیک، ژئواستراتژیک، 

ن منطقه ژئوپلیتیک کاسپی ( درواقع1411،29صدقی،گرفت )روسیه، ترکیه، چین و آمریكا قرار 
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که هویت جدید خود را بعد از فروپاشی شتوروي ستابق بته دستت آورده استت، جتزء منتاطق 

یک منطقه  صورتبهبود که پس از جنگ سرد و در دهه اخیر، از خفتگی بیدار شده و  ياخفته

 (.1410،170حافظ نیا،است ) درآمدهفعال و داراي کارکردهاي خاص 

آمریكتا  متحتدهاالتیابراي کستب برتتري جهتانی منطقه ژئوپلیتیک کاسپین حداقل از دو بعد 

 این دو بعد عبارتند از: رسدیمحیاتی به نظر 

 اهمیت ژئواستراتژیک حوزه کاسپین در جهت کنترل رقبا و کسب برتري جهانی. -1

 (.1411،74و سپهریان، طاهر ریمآن )اهمیت ژئواکونومیک حوزه کاسپین و کنترل منابع انرژي 

از حضور نظامی و اقتصادي در منطقته ژئوپلیتیتک کاستپین  متحدهاالتیایكی از اهداف اصلی 

. شتودیمتتسلط بر کریدور ژئواستراتژیكی است که از مدیترانه شروع و بته غترب چتین ختتم 

غربی بوده و از چهار حوزه ژئوپلیتیتک، شترق مدیترانته و  –کریدور مزبور داراي جهتی شرقی 

 (.1411،0)حافظ نیا، باشدیمي برخوردار ترکیه، قفقاز، کاسپین و آسیاي مرکز

آمریكتا  متحدهاالتیا موردتوجهحلقه ارتباطی مهم این کریدور  عنوانبهبنابراین حوزه کاسپین 

است که تسلط به حوزه ژئوپلیتیک کاسپین راه را براي تستلط کامتل آمریكتا بتراین  قرارگرفته

 محور هموار خواهد کرد.

 متحتدهاالتیاژئتوپلیتیكی و ژئواستتراتژیک مهمتی در اختیتار کریدور مذبور فرصت اقتصادي، 

 عبارتند از: هاآنکه برخی از  دهدمیآمریكا قرار 

 اقتصادی یهافرصت

 شامل تأمین نیاز به انرژي نفت و گاز، صادرات خدمات فنی و غیره. 

 ژئوپلیتیک یهافرصت

 و هتاآنین و اعمال فشار بتر دسترسی مستقیم به سرزمین و فضاي جغرافیایی رقبا و مخالف -1

 نظیر ایران، روسیه و چین. هاآنبه فضاي احساس تهدید و رعب براي  یدهشكل

در سیاست جهانی  نفوذاعمالابزار  عنوانبه فارسجیخلکنترل منابع انرژي کاسپین در کنار  -7

نسبت بته  رقیب و نیازمند به انرژي يهاقدرت ژهیوبهو منفعل سازي سیاست کشورهاي جهان 

 تک قدرتی جهان. نظامبه یدهشكلخود، نائل آمدن به موقعیت هژمونی و 
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 ژئواستراتژيک یهافرصت

بته  یدهشتكلاعتم و  طوربتهشامل کاربرد فضاي جغرافیایی منطقه در طراحی عملیات نظامی 

روستیه، چتین، هنتد و  ژهیوبتهفرضیه مكان و سمت تهدید جدید براي رقباي قدرتمند نظامی 

 ایران از طریق قفقاز، کاسپین و آسیاي مرکزي.

 و انجامتدیمتروسیه، چین، هند و ایتران  يهاقدرتاین فرصت به تجزیه نیروهاي استراتژیكی 

جدیتد  يهاهیفرضترا متوجته  هتاآن، آرایش و دغدغه قتواي ملتی يریگجهتبخشی از توجه، 

 .دینمایمتهدید از سوي آسیاي مرکزي و قفقاز 

آسیاي مرکزي که در دسترس قتدرت –ي ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک محور قفقازمزیت اقتصاد

 که: دهدمیبه آن این امكان را  ردیگیمغالب منطقه یعنی آمریكا قرار 

فستیلی بتراي ایجتاد انفعتال در رفتتار  يهايانرژاوالا: در بازي قدرت در مقیاس جهانی از ابزار 

 رقباي نیازمند به انرژي استفاده کند.

ثانیاا: موقعیت استراتژیک خود را در منطقه تثبیتت نمتوده و بتا کتاربري ژئواستتراتژیک محتور 

ثقفتتی دهتتد )ختتود را در موقعیتتت دشتتواري قتترار  يامنطقتتهمزبتتور، رقبتتاي جهتتانی و 

 (1414،21عامري،

دریاچته  نیتتریغنتو  تترینبزرگمساحت،  لومترمربعیک هزار 319دریاچه کاسپین با بیش از 

که داراي منابع عظیم نفت، گاز و ذخایر بیولوژیک و همچنین امكانتات کشتتیرانی جهان است 

 (.121،1414محمدي،است )

آسان، نزدیكی به بازارهاي مصرف  يبرداربهرهسه ویژگی مهم حوزه نفتی کاسپین یعنی امكان 

 و قرارگیري در محل تالقی محورهاي مواصالتی اروپتا بته اقیتانوس هنتد و در شتمال، دریاچته

 کنندهمصترفکاسپین به جنوب آن، باعث گردیده تا از اتكاي انحصاري بستیاري از کشتورهاي 

همچنتان  فتارسجیخلهنتوز حتوزه  هرچند کاسته شود، فارسجیخلعمده انرژي به نفت و گاز 

 (.1420،44منابع انرژي جهان داراست )نرسی، ترینبزرگعنوان 
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 یریگجهینت

 يهافرصتتمرزهاي جدید تهدیدات نظتامی را کتاهش داد و  فروپاشی شوروي سابق و گشایش

در  آنچتهباشد با توجه بته  تواندیمآورد و مكمل ژئوپلیتیک ایران  به وجودجدیدي براي ایران 

حاضر آمده است بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی دریاچه کاسپین طبق معاهتدات  مقاله

حال حاضتر  در است. شدهمیتقسران و روسیه مساوي بین دو کشور ای صورتبه 1039 و 1071

نفت و گاز حفاظتت  يهالولهنحوه تقسیم دریاچه تعیین مرزها و تخصیص منابع چگونگی عبور 

مستائل  تترینمهم ازجملتهختارجی  يهتايگذارهیسترماو مباحث مربتوط بته  ستیزطیمحاز 

حقتوقی و  مسئلهرا از یک که تعیین رژیم حقوقی این دریاچه  ندیآیمبه شمار  يزیبرانگچالش

. فقتدان یتک انتدکردهبه یتک موضتوع ژئواکونتومیكی و ژئتوپلیتیكی جهتان مبتدل  يامنطقه

کشورهاي ساحلی دریاچه کاستپین را بتا چتالش مواجته کترده استت و  جانبههمه نامهموافقت

ه کاستپین از ابهام فرو برده است. در کل ایتران در دریاچت ياهالهآینده منطقه را در  اندازچشم

داشتتته و ایتتن دریاچتته نیتتز بتتراي ایتتران از اهمیتتت ژئتتوپلیتیكی و  ياژهیتتواهمیتتت و جایگتتاه 

و همچنتین انتقتال نفتت و گتاز دریاچته کاستپین یكتی از  باشتدیمتژئواکونومیكی برختوردار 

جمهوري استالمی ایتران در متورد  يهاتیاولواخیر بوده یكی از  سالهدهمسائل  نیزتریانگبحث

اچه توسعه پایدار و حفظ امنیتت سیاستی و ژئوپلیتیتک استت. ایتن دریاچته از جهتان این دری

متخصصین جغرافیاي سیاسی ذختایر  ازنظرمختلف براي ایران و حفظ منافع ملی اهمیت دارد 

کیفیت بر آن رجحان دارد. آنچه استتفاده  ازلحاظنیست ولی  فارسجیخل اندازهبهنفت کاسپین 

بتر توستعه  رگذاریتأثشناخت موانع و عوامل بازدارنده  کندیمرا مهم  هآمدشیپاز این پتانسیل 

پایدار ژئوپلیتیكی در تعامالت با این منطقه است عدم توافق کشورهاي ساحلی حتوزه کاستپین 

تاکنون  آمدهعملبه يهاتالشبر سر نحوه تقسیم این دریاچه و تعیین رژیم حقوقی آن علیرغم 

از منتابع دریاچته  يبترداربهرهاز این کشورها بر سر مالكیت و حتق  تعدادي دوجانبه يهاتوافق

مربتوط بته عبتور خطتوط لولته  يهاطرحو  يبندمیتقسدر خصوص این  يریگمیتصم هرگونه

انتقال نفت و گاز از زیر بستر دریاچه را با تردید و مشكل مواجته ستاخته استت. بتدین ترتیتب 

وپلیتیكی با اتخاذ یک استراتژي مناسب و همسو بتا جمهوري اسالمی ایران به لحاظ موقعیت ژئ

خود را بهبود بخشد و بتا گستترش روابتط اقتصتادي بتا  يامنطقهموقعیت  تواندیممنافع ملی 

بته بازارهتاي جهتانی  هتاآنکشورهاي حوزه کاسپین عالوه بر توسعه این کشورها و نیز اتصتال 
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 برژهیواین موقعیت  ریتأثمنیت ملی ایران و و اثرات آن بر ا گرددیمموجب تقویت اقتصاد ایران 

 ساختارهاي اقتصادي و کاهش تهدیدات خارجی است.

 

 :منابع

بتر جغرافیتاي سیاستی پیشترفته، انتشتارات  درآمتدي ،1412عموقین، یوسف، نیالعابدنیز -1

 کتیبه گیل

منطقته و جیحتان و پیامتدهاي آن بتراي  -، افتتاح خط لوله باکو1412امیر احمدیان، بهرام،-7

 جهان، پژوهشكده مطالعات استراتژیک

 ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات پاپلی1410حافظ نیا، محمدرضا، -4

، ایران و تحوالت ژئوپلیتیک نفت و گاز، مجمع تشخیص مصتلحت 1410ثقفی عامري، ناصر،-3

 نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک

تشتخیص  مجمتع نفت و گاز حوزه دریاي خزر،، نقش ایران در تعامالت 1410قربان، نرسی؛-0

 مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک

تشخیص مصتلحت نظتام،  مجمع براي ایران، هاییدرسامنیت انرژي و  ،1410ملكی، عباس؛-2

 مرکز تحقیقات

 .0/0/13روزنامه اطالعات،  -ایزدي-2
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 باغقرهنقش روسیه و تركیه در بحران 

 (4خسرو چهره 7سید مهدي شریفی 1)قاسم رضایی

 

 چکیده

 کندمیسعی  المللبینعرصه  ، هر دولتی درطلبدمی المللبیناقتضاي طبیعت نظام  ازآنجاکه 

شی شوروي باعث شد که براي کشورهاي نهایت بهره را ببرد. فروپا هافرصتو  هاموقعیتتا از 

رخ دهد. تعارضات قومی و نژادي و سرزمینی  هاچالش و هافرصتاین  اي منطقه فرامنطقه و 

 یافتهاستقاللکه از این امپراتوري در کشورهاي تازه  باشندمیاین معضالت و مسائل  ازجمله

بر سر منطقه  هاآذريي ارامنه و است. یكی از این تعارضات قومی و سرزمینی، درگیر جاماندهبه

بسیار طوالنی داشت و باعث جنگ و  هايریشهجمهوري آذربایجان بود که  باغقره –ناگورنو 

شروع شد و با برقراري  1011شد. این منازعه از سال  هاآذريدرگیري و کشتار بین ارامنه و 

به خود  " صلحجنگ ونه  نه" پایان یافت و حالت هادرگیري هاآذريبین ارامنه و  بسآتش

 حساببه باغقره –در جریان منازعه ناگورنو  ايمنطقهبازیگر  ترینمهمروسیه  ازآنجاکه گرفت.

نیز  و ترکیه باشدمیافزایش نفوذ خود در منطقه  در جریان این منازعه در تالش براي آیدمی

به جایگاه  توجه بادارد و  مخالف با ارمنستان العملعكسبه دلیل وحدت با آذربایجان واکنش و 

به آذربایجان نزدیک کند. طوالنی شدن  ازپیشبیشخود را  کندمی، ترکیه تالش اشالمللیبین

و فرامنطقه اي براي مدیریت بحران در  ايمنطقه هايقدرتبحران به خاطر رقابت و مداخله 

قفقاز جنوبی و بحران عوامل ورود روسیه و ترکیه به منطقه  ازجملهبیشتر  منافع وجهت کسب 

 شودمی تأکیدکه در این مقاله به آن  آنچه براي ایفاي نقش بیشتر در بحران بوده است. باغقره

دخالت آمیز روسیه و ترکیه در راستاي  هايسیاست دنبال به باغقرهتداوم روند بحران 

 .باشدمیمنافعشان در این منطقه 

 گیريتصمیمجی ترکیه، روسیه، تئوري ، سیاست خارباغقرهبحران،  :هاكلیدواژه

 

                                                           
 اصفهان آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ن الملل دانشگاهروابط بی. دانشجوی دکتری 1
 مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزکارشناسی . 2
 . کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب3
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 مقدمه

، تعارضات و منازعات قومی، هویتی، نژادي، سرزمینی شدنجهانیبا شدت گرفتن روند 

به  المللبینساختار نظام  ازجملهاست این تعارضات به کمک عوامل دیگر  یافتهافزایش

ر محیط پیرامونی و حتی بسیار زیادي د تأثیراتو پی آمدها و  شدهتبدیل درگیري ومنازعات 

 قطب دوجنگ سرد، ناسیونالیسم تحت شعاع  . در دورانآورندمیبه وجود  المللبیندر نظام 

 هايهویتقرار گرفت و ایدئولوژي و برتري آن بیان شد. با پایان یافتن جنگ سرد بسیاري از 

منطقه شدند منازعات در این  گیريشكلمحلی در منطقه قفقاز رشد کردند و باعث  –قومی 

میان آذربایجان و  بسآتشبود که هرچند با  باغقره -منازعه بحران ناگورنو ترینبزرگ

ارمنستان کنترل شد اما امكان منازعه میان این دو کشور همچنان وجود دارد و هردو کشور 

بر سر اختالف میان ارمنستان و آذربایجان  باغقره بحران .اندداشتهنگهجنگ آماده  براي راخود 

 تیرماه 12در  باغقرهطوالنی و قدیمی دارد. ایالت  هايریشهاست که  باغقرهمنطقه خودمختار 

درصد جمعیت  0/22، 1011سال  سرشماريامروزي شكل گرفت. طبق  صورتبه.ش ه 1497

 هايملیت و هاقومیتدرصد آن مسلمانان آذري بودند و بقیه نیز از  0/71این ایالت ارمنی و 

درصد از  1/0 حدودکه  باشدمی کیلومترمربع 3399ستند. مساحت این سرزمین نیز دیگر ه

 (144-140: 1412واعظی، ) .دهدمیمساحت جمهوري آذربایجان را تشكیل 

نفر  هزار 79مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان رخ داد که بیش از  این 1011در آغاز سال 

و یک ونیم میلیون نفر مهاجرت کردند که این  نمانخابینفر  میلیونیک نزدیکقربانی شدند و 

منطقه  درصد 13به ایجاد شرایطی بحرانی در آذربایجان شد و بیش از  منجر هامهاجرتسیل 

، ترینطوالنیابعاد این مناقشه یكی از  بعدهادر این خالل اشغال شد.  آذربایجان

 حساببهعد از فضاي کمونیستی قومی و نژادي ب هايمناقشه ترینپیچیدهو  آمیزترینخشونت

 (Axundov, 2008: 51) .آیدمی

نزدیكی مرزهاي  در وکوهستانی و ارامنه نشینی در غرب جمهوري آذربایجان  ايمنطقهناگورنو 

و از زمان استقالل دو  شودمی. این منطقه توسط ارامنی ها محلی کنترل باشدمیارمنستان 

: 1410تویسرکانی، ) الفات بین این دو کشور بوده است.کشور آذربایجان و ارمنستان منبع اخت

، زمانی که گرددبرمی 1090در سال  هاآذري( ریشه این اختالفات به درگیري ارامنه و 7-1

روسیه تزاري در راستاي سیاست گسترش به جنوب و اهمیتی که منطقه قفقاز از هر نظر 
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خود در منطقه بود با  موردنظرت شوروي که در پی استقرار ثبا .گرددبرمیبرایش داشت 

استفاده از خالء قدرت ناشی از شكست عثمانی، به سیاست اسكان ارامنه مهاجر اقدام کرد. این 

از خود بروز  تاکنونپیش  هاقرنملت فراگیر از  –با تمایلی که ارامنه به ایجاد دولت  هامهاجرت

پس از  1010در سال  خصوصاام تزارهاپایانی حكومت  هايسال در وشد  میسر دادندمی

 تدریجبه هاآذريو درگیري بین آنان و  درآمدیک واقعیت  صورتبهمهاجرت صدها هزار ارمنی 

 (47: 1421امیر احمدیان، )نمودار شد. 

شد و از اوایل سال  ترورشعلهکه جمهوري آذربایجان اعالم استقالل نمود  1010این دشمنی از 

 کههنگامیک منطقه بحرانی در جنوب منطقه قفقاز ایجاد شد و آغاز و ی باغقرهجنگ  1007

به این بحران براي  ايمنطقه فراو  ايمنطقهاین بحران به اوج خود رسید زمینه ورود بازیگران 

مناسبی براي  انگیزه قفقازو ذخایر نفت منطقه  ژئوپلیتیکمدیریت آن مهیا شد چراکه شرایط 

که نفوذ  روسیه در پی آن است سویکرا ایجاد کرد. از  المللینبیورود بازیگران به این بحران 

به دنبال تحكیم و تثبیت  از سوي دیگر ترکیه قفقاز جنوبی احیا کند. منطقه درسابق خو را 

در ترتیبات  کنندهتعییناز عوامل  که این باشدمینفوذ خود در کشورهاي منطقه قفقاز جنوبی 

عباس ) باشدمیدر رقابت با روسیه و سایر بازیگران منطقه  تشدبهاست که  منطقه المللیبین

 (.72-70: 1414اف، 

فروپاشی شوروي یكی  از بعدمنطقه قفقاز  اهمیت پرداختن به این بحث به دلیل این است که

را به خود جلب  ايمنطقه فرا هايقدرتمناطقی بود که توجه کشورهاي منطقه و  ترینمهماز 

قفقاز باعث توجه زیاد کشورها به این  جغرافیایی و استراتژي–بیعی کرده است. موقعیت ط

کشورهاي دیگر براین  تأثیرگذاريو برآورد  باغقرهبنابراین شناخت بحران  ؛منطقه شده است

بین  "نه جنگ ونه صلح  " است که وضعیت حالی دربحران اهمیت بسیار زیادي دارد و این 

 داشتهنگهمنازعات را زنده  ازسرگیريعملیات نظامی و آذربایجان و ارمنستان همواره ترس 

و در این مقاله  گرددمیامري مهم قلمداد  مرزهمشناخت بحران براي کشورهاي  لذا است.

 باغقرهنقش ترکیه و روسیه در بحران  گیريتصمیمکه با استفاده از مدل  شودمیتالش 

تحلیلی و با استفاده از اطالعات  –ش توصیفی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از رو موردبررسی

نقش روسیه آینده که  پردازدمی سؤالو ابزار موجود در کتابخانه، اینترنت به پاسخگویی به این 

؟ نویسندگان در پی آن باشدمیچگونه و در راستاي چه اهدافی  باغقرهو ترکیه در بحران 
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بیان نقش روسیه و اهداف آن در منطقه  هستند که ابتدا به تعریفی از مفهوم بحران و سپس

و همچنین به بیان اهداف و عوامل حضور ترکیه در بحران  ايمنطقهقدرت  ترینمهم عنوانبه

ابزار  عنوانبه گیريتصمیماصلی از مدل  سؤالبپردازد. در این راستا، براي پاسخگویی به  باغقره

 .شودمیتجزیه تحلیل استفاده 

 

 چارچوب نظری

بر  و باشدکه در هر زمان و مكان بهترین  حلیراه کارگیريبهبراي یافتن و  گیريتصمیم تئوري

امروزه . زندمیبراي رفع مشكل دست  اساس مطلوب ذهنی مورد انتظار به انتخاب عقالیی

در سیاست  يسازمفهومتئوري پردازي و  يعرصهمباحث در  ترینمهمیكی از  گیريیمتصم

در اقتصاد و علم مدیریت بسط و  گیريیمتصماصلی تئوري  هايیشهرچه . اگرباشدیمخارجی 

سیاسی، یعنی  گیريیمتصم يعرصه ترینمهمبه  هايتئوراین  يدامنه، اما اندیافتهگسترش

بهتر است ابتدا  گیريیمتصمفهم بهتر تئوري  منظوربهسیاست خارجی نیز کشیده شده است. 

ساختار سیاسی  يبروندادهاآشنا شویم. تصمیمات،  گیريمیتصمبا تعریف مفاهیم تصمیم و 

. شودیمتوزیع  یزياقتدارآمبه نحو  هاارزشدر داخل یک جامعه  هاآنهستند که از طریق 

موجودي است که در  هايیلبدجایگزین یا  يهاحلراهعمل گزینش میان  گیريیمتصم

 (210: 1411دوئرتی، ) موردِشان یقین و قطعیت نداریم.

تعریف  ترینسادهبه عقیده کارل اندرسون  است، شدهارائه گیريتصمیمتعاریف متعددي براي 

عبارت است از انتخاب یک راهكار از میان چند راهكار احتمالی که وجود دارد و  گیريتصمیم

نیست بلكه هر تصمیمی با ظهور مسئله و  گیريتصمیممعناي پایان روند  اتخاذ یک راهكار به

نمایشگر تفاوت بین  شودمیتصمیمی که گرفته  معموالاو  کندمیایند خود را آغاز مشكل فر

 (Anderson Carl, 1988: 130) وضع موجود و رسیدن به وضع دلخواه در آینده است.

 يیهپابر  هادولت(، ارزیابی رفتار گیريیمتصمرهیافت ) یخارجدر سیاست  گیريیمتصم

 گیريیمتصمبنابراین روش ؛ کنندیمهاي مختلف اتخاذ ینه درزم گذارانیاستستصمیماتی که 

قوام، ) .گیردیمقرار  موردتوجه المللینباست که براي بررسی روابط  ییهاچهارچوبیكی از 

گفت که تحلیل گران سیاسی با دو رویكرد سیستمی و رویكرد  توانمی ( پس31: 1412

( بر گیريتصمیمسیاست خارجی )الگوي . رویكرد پردازندمیبه بررسی مسائل  گیريتصمیم
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و بحران در این  کندمی تأکیدو تصمیم گیران سیاسی در جریان بحران  گذارانسیاستعملكرد 

. 1تصمیم گیران  دیدگاهبحران را از  هاينشانهکه هالستی  باشدمیاز اختالف  ايمرحلهالگو، 

. احساس ایجاد 3فلگیري و . غا4. محدودیت زمان پاسخگویی 7احساس عظیم بودن تهدید 

 (213: 1424هالستی، ) .کندمیبه خاطر اقدام نكردن بیان  بارمصیبتعواقب 

 و شودمی تأکیدخارجی  گذاريسیاستدر فرایند  شناختیرواندر این مدل بر جنبه انسانی و 

 گیريیمتصم قوام معتقد است .گیردمیمتخصصان قرار  موردتوجه گیريتصمیمنقش فرد در 

تصمیماتی که  يیهپابر  هادولت( ارزیابی رفتار گیريیمتصمرهیافت ) یخارجر سیاست د

( در این راستا برچر 144: 1412قوام، ) .کنندمیمختلف اتخاذ  هايینهزمدر  گذارانیاستس

 ترینیعالدر  گیرندگانیمتصمکه در الگوي سیاست خارجی بر حالت ادراکی  کندیمنیز بیان 

: 1417برچر، ) کندمی تأکیدخارجی دارند  منشأوجود فشار یا فشارهایی که  سطح، مبنی بر

 باهمشدت تهدید، تداوم زمان و درجه آگاهی  تناسببهوضعیت بحرانی  ازآنجاکه( و 07

تهدید، زمان، غافگیري( ممكن است )متفاوت هستند، هریک از سه عامل تعین کننده بحران 

اقدام  هابحران يبنددستهحد قرا گیرند و به  ترینیینپادر  یاو در حد غایی شدت و اهمیت 

( در اینجا نویسندگان ضمن ارائه تعریفی از بحران به نقش روسیه و 73: 1422کاظمی، شود )

 .پردازدیمتئوري به تفضیل  ینبر امبنی  باغقرهترکیه در بحران 

 

 مفهوم بحران

اخیر  يهاسالدر  یژهوبهلعات استراتژیک و مطا المللینبیكی از مباحثی که ریشه در روابط 

. شودیمبا عنوان بحران و مدیریت آن بیان  اصطالحاااست مبحثی است که  شدهواقع موردتوجه

بر سر اینكه مدیریت بحران به کنترل دقیق مسائل سیاسی توسط نخبگان  تمامی محققان

 کشورها گذارانیاستسنخبگان و دارند اما به نقش این  نظراختالفسطوح باالتر ارتباط دارند 

در قلمرو سیاست  فقطنه. واژه بحران شودیمتوجه  هابحران عامل اصلی در برخورد با عنوانبه

 هرروز. رودیمبه کار  یفراوانبلكه در علوم انسانی و اجتماعی و حتی علوم طبیعی و پایه نیز به 

اب کارگران، بحران سوخت و انرژي، کاربرد آن را با عناوینی چون آلودگی هوا، بحران اعتص

و بحران در این موارد مفهومی خاص است که بر  بینیمیمو...  ییمواد غذابحران مالی، بحران 

و در این کاربردها بحران به معناهاي متفاوتی مانند تهدید،  شودیمعمومی اطالق  يهامصداق
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بحران یكی از پر استعمال ترین  . در علوم سیاسیرودیممناقشه اختالف، کمبود و... به کار 

بیشتر نشان از مشكالت موجود  رودیمو وقتی این واژه توسط دولتمردان به کار  باشدیمالفاظ 

اما در متون و ؛ باشدیمو فشارهاي ناشی از آن بر دولتمردان  هاآن گیريیمتصم درروند

و کل  المللینبم در نظام نیز بحران هم در روابط بین کشورها و ه المللینبنظریات روابط 

 گیرد. یدربرمجامعه جهانی کاربرد دارد و مفاهیمی چون تهدید، جنگ، فروپاشی، سقوط و...را 

 (14: 1422کاظمی، )

از  جانبههمهکه نتوان تعریف کامل و  شودیمبنابراین گستردگی و تنوع زیاد بحران باعث 

است نه شناختی پس نسبی  یفیبازتعری و بحران یک مفهوم تعریف ازآنجاکهارائه داد و  بحران

 توانیمتعریف کلی و مطلق از آن ارائه داد. به این معنا که مفهوم بحران را  توانینمو  باشدیم

و در ذهن به یک معنا  کاربردمتفاوت به  يهامكانزمان و  و درگوناگون  يهاحوزهبراي 

خص از بحران و نوع و ماهیت آن و معناي مطلقی ندارد شناخت هر ش شودینم کاربردهبه

بحران از  یرپذیريتأثمتفاوت باشد. برچر براي تحلیل بحران به نقش بازیگران و  تواندیم

 (02: 1417برچر، ) .پردازدیمبحران  در یگردساختار نظام و یا مداخله نیروهاي 

و شیوه مدیریت  ياقهمنطبه نقش بازیگران  باغقره –واژه بحران براي ناگورنو  با اتخاذ ینجاادر 

با بروز حادثه و  بحث مدیریت بحران در .پردازیمیم گیريیمتصمبا استفاده از مدل  هاآن

سیاست خارجی با سه معیار زمان، غافلگیري و تهدید مواجه هستند  گیرندگانیمتصماتفاقات، 

به دست آوردن مناسب در راستاي  هايیکتاکتفضاي متفاوت با استفاده از ابزار و  باوجودو 

گفت که  توانیم شد ارائهمبناي تعریفی که از مفهوم بحران  . برگیرندیمنتایج منطقی تصمیم 

آن توقف  درروندکه  آیدیم حساببهممتد( مدت )یطوالن نوع منازعه یک باغقرهمسئله 

و ممكن است براي مدتی این اختالف متوقف شود اما این توقف به معناي  شودیممشاهده 

یک بحران  باغقرهنمود که موضوع اختالف  تأکیدبه این امر  توانیمپایان بحران نیست. لذا 

 .شودیممحسوب 
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 باغقرهبحران  یریگشکلعوامل 

که از  شودیمقومی در شوروي محسوب  يهاجنگ ترینیطوالنیكی از  باغقرهمناقشه 

عوامل  یرتأثاست که تحت  ییاهبحران ازجملهپیچیدگی درونی وسیعی برخوردار است و 

از:  اندعبارتکه  یتیكیژئوپل، فرهنگ، مذهبی، تاریخی قرار دارد. عوامل یتیکژئوپل

، فقدان هاآبنژادي، شبكه  –وجودمرزهاي محدب، موقعیت جغرافیایی، وجود منطقه قومی 

ذهنیت از  اندعبارتمشروعیت و مخدوش بودن مرزها و عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاسی هم 

، اعمال سیاست تبعیض علیه ارامنهو  هاآذريمتضاد  يامنطقهمنفی تاریخی ارامنه، رویكرد 

 باشدیم گرمداخله يهاقدرتو رقابت  هایتقومشوروي در قبال  هايیتملیكدیگر، سیاست 

 .پردازیمیمبحران  یريگشكل هايینهزمبیان  ذیل مختصر به که در

به سمت جمهوري ارمنستان داراي یک پیش رفتگی و انحنا مرزهاي کشورهاي آذربایجان 

است که در مقیاس کلی نگهداري از چنین مرزهایی نسبت به مرزهاي صاف و بدون پیش 

بنابراین این تحدب مرز آذربایجان باعث ایجاد یک ضعف ؛ رفتگی یا تورفتگی کمتر شود

ر این منطقه از بدترین نوع استراتژیک در حفاظت از مرزهایش شده است. مرزهاي دو کشور د

کوهستانی و داراي بریدگی فراوان، محدب و  عمدتاا کشورهاست که  مرزهاي سیاسی بین

دو سبب درگیري طوالنی بین این  یتیكیژئوپل فرورفتگی بسیار است که این عامل ثابت

همواره نگرانی براي تصمیم گیران  مسئله( و این 131-170: 1421است )بیات،  يجمهور

 سی آذربایجان داشته است.سیا

عرصه تعارضات و تنازعات  همانند قرن گذشته 71بسیاري از اندیشمندان معتقدند که قرن 

قومی و هویتی گسترش خواهند یافت و نظام  يهابحراندر آینده  احتماالاقومی خواهد بود و 

با منطقه قفقاز  خواهند شد. روروبهامنیتی بیشتري  –با منازعات و تحوالت سیاسی  المللینب

با تمایزهاي فراوان و مذاهب مختلف پتانسیل بسیار  يافرقه -قومی گروه 09حدود بودن  دارا

 (10: 1417واعظی، ) قومی را دارد. يهابحرانزیادي براي بروز مناقشات و 

گوناگون  يهانقشداراي  که در طی تاریخ باشدیم هاآبطبیعی دیگر شبكه  عوامل ازجمله

داراي نقش بازدارنده بودند اما در اثر  هاآبتا قبل از جنگ جهانی دوم شبكه  بوده است

و  کنندمیایفا  يترمهمنقش بسیار متفاوت و بسیار  هارودخانهپیشرفت تكنولوژي، امروزه 

که ارامنه براي حكومت  هایییتشكادر همه  غالباا  .اندیداکردهپخاصی  یتیكیژئوپلاهمیت 
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 شوندینممنتفع  باغقره يهاآبخود از شبكه  هایباغقره ، از اینكهندکردیممرکزي ارسال 

 باغقره يهاکوهکه در آذربایجان وجود دارند از  ییهارودخانهشكایت داشتند. همچنین 

شود اهمیت  يو دارامهم  باغقرهکه به دست گرفتن کنترل اوضاع  شودیمو باعث  گذردیم

چراکه بیان  شودیمقاله به ذکر همین چند مورد بسنده ( که در این م322: 1410کرمی، )

 جداگانه دارد. طوربهسایر موارد خود نیاز به مبحثی 

. پردازندیمبه ایفاي نقش  یو متنوعبازیگران متعدد  باغقرهدر بحران  یژهوبهدر منطقه قفقاز  

یعنی ایران، روسیه،  يامنطقهعالوه بر سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان سه بازیگر 

چون  المللیینباروپا و تعدادي بازیگران  اتحادیه و یكاآمریعنی  يافرا منطقهترکیه و بازیگران 

 يهابحرانوجود  المللیینبسازمان ملل متحد، ناتو حضور فعال دارند. دلیل حضور بازیگران 

( که در 01: 1410دي، مراباشد )یم باغقرهبحران  خصوصبهنژادي فراوان در منطقه  -قومی

 شودیمبازیگر بیرونی این منازعه پرداخته  ترینمهم عنوانبهاین قسمت ابتدا به نقش روسیه 

که  هاآنو چگونگی حضور  شودیمبیان  باغقرهسپس نقش وموضعگیري ترکیه در منازعه 

 است. موجب تشدید بحران شده

 

 روسیه

در رقابت با غرب به دنبال حفظ قلمرو خود  یک قدرت سیاسی برتر عنوانبهروسیه همچنان 

تالش است از ایفاي نقش آمریكا در قالب ناتو در این  و در باشدیمدر منطقه قفقاز  یژهوبه

و حفظ قدرت خود را در  داندیمو شوروي  یسمکمونقفقاز( بكاهد، روسیه خود را وارث حوزه )

 (09: 1409شفیعی، ) .داندیمدیگر در منطقه قفقاز  يهاقدرتجلوگیري از نفوذ 

 باغقرهکه در منازعه  باشدمی از شوروي سابق ماندهیباقکشور  ترینبزرگروسیه  ازآنجاکه 

منازعه روابط روسیه را با  این چراکه باشدمیبه دنبال حفظ منافع خود  کندمینقش ایفا 

 است. انداخته خطرمنطقه پیچیده کرده و ثبات منطقه را به  یافتهاستقالل هاييجمهور

(DinaMayshewa, 1988: 266)  که  باشدمیبازیگر منطقه  ترینمهمهمچنین روسیه

 چراکه فرهنگی به منافع خود برسد –از طریق دامن زدن به اختالفات قومی  کندمیتالش 

حوزه نفوذ روسیه را همچنان تحت سلطه نگه  تواندیمکه  باشدمیفرهنگی  –اختالفات قومی 

خرسند  زدیمقومی و فرهنگی دامن  يهاتنشمات روس از هرگونه تدبیري که به دارد. مقا
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که تغییر و تحول مناطق  کردندیمموضوع به نفع حاکمیت خود استفاده  و از این شدندیم

 :Ismailzade, 2008) .باشدمیرهبران روسیه  یمشخطارامنه نشین نمونه بارز و روشنی از 

68) 
سیاست شوروي نقش کلیدي  گیرندهیمتصممقام  عنوانبه استالین باغهقربحران  یريگشكلدر 

. وي کردیم تأکید هاملتهمواره بر تساوي  اشيزمامدارو برتر را داشته است و وي در دوران 

کوچكی که شرایط الزم براي  يهاملت يبرا 1024 با تغییر در قانون اساسی شوروي در سال

را نداشته، ساختار خودمختار را اعطا کرد اما در عمل  خود بر سرزمینی اعمال حاکمیت

 به اجرا گذاشت. جاهمهو بر  جاهمهبردن هویت ملی در  از میان باهدفتغییرات اجتماعی را 

( بنابراین عملكرد استالین دو وجه متفاوت داشت: نخست احترام ظاهري 770: 1420وهاب، )

که  گرایییملبین بردن کلیه علل وجود  و سپس میل باطنی از دهندهیلتشك يهاملتبه 

 (120-129: 1427ارفعی، ) بیان کرد. توانیمبعد  به 1079سال  یدهايتبعآن را  ازجمله

در کشورهاي  هایتقومو پراکنده کردن  هایتهوسیاست تجزیه  باغقره یژهوبهدر مورد قفقاز 

آذربایجان در هیچ  کرد که گوناگون توسط استالین به کار گرفته شد. وي در این راه سعی

محلی با ترکیه همسایگی نداشته باشد و همچنین کوشید که در جمهوري آذربایجان و 

؛ به مقاصد مسكو برسد هاآنارمنی، آذري باشند تا از طریق  هايیتاقلکافی  اندازهبهارمنستان 

ربایجان بود )پاول، با اکثریت ارمنی تحت حاکمیت آذ باغقرهنقطه اوج آن قرار دادن منطقه  که

کوتاهی بعد  زمانمدتپس از استقالل کشورهاي قفقاز از روسیه،  ازآنجاکه (720: 1427

 و گرجستان، آذربایجان باشدمیمشخص شد که ارمنستان تنها متحد مورد اعتماد روسیه 

ضد روسی شدند و تالش روسیه کماکان حفظ اختالفات قومی در منطقه براي حفظ و  یقااعم

بعد از استالین یعنی دوره  يهادورهدر  (Cornell, 1999: 53- 54) .ي قدرت خود بوداحیا

خروشچف، برژنف و دیگر سران حزب کمونیست همچنان تالش مبنی بر این بوده که دوره 

به  کهیدرحالیكدست شوروي شكل گیرد  و ملتاختالفات ملی در شوروي از بین رفته 

 (01: 1421شیخ عطار، ) .ارامنه توجهی نشد يهاخواسته

و در میان  دهدیمآنچه روشن و واضح است قفقاز همواره حوزه منافع حیاتی روسیه را تشكیل 

 بعضااموضوعات سیاست خارجی، روسیه کمترین چالش را در میان گرایشات فكري متفاوت و 

ورده کردن بنابراین روسیه در منطقه قفقاز به دنبال برآ؛ متضاد را به خود اختصاص داده است
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و از هر طریق دنبال  باشدمی یو نظامامنیتی  –اهداف خود، تداوم حضور و نفوذ سیاسی 

. گاه باشدمی در پی رسیدن به اهدافش هابحرانکردن سیاست دوگانه در برخورد با این 

نظام به  هايیگاهپاو حفظ  يامنطقهرا از طریق تداوم مناقشات  شدهکنترل ثباتییبسیاست 

به داخل مرزهاي ملی خود از  هاثباتییبو  هابحرانو گاه براي ممانعت از سرایت  گیردیمکار 

روسیه در دوره پوتین و همچنین مددوف بیشتر  راهبرد .کندمیثبات و آرامش قفقاز حمایت 

که سعی داشته همچنان مناقشات  باشدمیروسیه در قبال منطقه  یررسمیغچهره  گرنشان

میانجی در رابطه با صلح  يهاگروهکه  ییهاتالشهمه  رغمیعلتداوم یابد و  قفقاز يامنطقه

توافق جدي در این دوره بین ارمنستان و آذربایجان درراستاي  گونهیچه انددادهانجام  باغقره

مناقشه صورت نگرفته است و در این دوران روسیه از این مناقشه براي کنترل  یزآمصلح

 (114 -110: 1410مرادي، است )رده آذربایجان استفاده ک

 

 باغقرهمنافع روسیه از تداوم بحران 

ناامنی در  ;در ارمنستان یژهوبهتداوم حضور نیروهاي نظامی و امنیتی روسیه در منطقه 

 ;گذردیمبرتري مسیرهاي شمال که از روسیه  یجهدرنتو  غربی، ترانزیت انرژي یرهايمس

 کنترل آذربایجان با استفاده از اهرم باغقرههانه حل بحران حضور سیاسی روسیه در منطقه به ب

ایجاد توازن قدرت بین ارمنستان و آذربایجان و جلوگیري  ;با کمک به ارمنستان باغقرهبحران 

از تفوق یكی بر دیگري و اتخاذ سیاست دوجانبه در دستور کار روسیه براي رسیدن به اهداف 

و همزمان با آن اتخاذ  طرفیکاز باغقرهجنبش خود، سیاست دوجانبه روسیه سرکوب 

بزرگ  يهاقدرتاجتماعی براي این منطقه براي مقابله با گسترش نفوذ  –اقتصادي  يهابرنامه

 (Dehasti, 2000: 128) .انجامدیمکه در این میان به تشدید بحران  باشدمیدیگر 

بر  کنترل از: اندعبارتفظش کند ح کردیمروسیه در قفقاز که تالش  یتیکژئوپلمنافع  ازجمله

چون  يافرا منطقه)ایران، ترکیه( و  يامنطقهنفوذ خود یعنی قفقاز، کنترل بازیگران  حوزه

آمریكا، جلوگیري از محور ضد روسی توسط کشورهاي منطقه و حفظ اقتدار خود در منطقه 

حضور فعال و قوي در قفقاز و حفظ نفوذ خود در منطقه،  هايیتقابلاز  يبرداربهرهقفقاز، 

مناقشات و  وفصلحلاقتصاد کشورهاي تازه با استقالل رسیده منطقه، ارائه نقشه راهبردي در 

. از دوره انتخابات پوتین کردیمکه نفوذ روسیه در منطقه را ثابت  باغقرهمنازعاتی چون 



45 
 

 منافع ینتأمگسترده روسیه در ابعاد مختلف براي  يهاتالشریاست جمهوري روسیه  عنوانبه

 (711: 1411افشردي، ) است. آغازشدهملی خود و حفظ منطقه قفقاز 

این منطقه اولویت منافع حیاتی براي روسیه دارد و روسیه براي حفظ اهدافش در منطقه 

منطقه خارج نزدیک  با تعریف همچنین .است به اقدامات تخریبی نیز متوسل شود ممكن

و  داندیمنفوذ  یرقابلغروپاشی شوروي( مرزهاي خود را از ف یافتهاستقالل )کشورهاي تازه

قفقاز به دالیل  ازآنجاکه( و 322: 1412زرگر، ). پذیردینمحضور نیروهاي خارجی را در منطقه 

دارد و  قرارروسیه  يامنطقه هايیاستساقتصادي و استراتژیكی در محور  –مختلف امنیتی 

دستیابی به اهداف خود انجام  منظوربهجدي را تالش  درازمدتروسیه بر مبناي یک برنامه 

و براي حفظ  کندمیدیگر در منطقه قفقاز احساس خطر  ییهاقدرتداده است با حضور 

 یحلراهموقعیت ممتاز خود در برابر غرب و جلوگیري از نفوذ آمریكا در قفقاز از هر اهرمی و 

 (712: 1409. )حیدري، کندمیاستفاده 

 

 تركیه

 و اشتراکاتبه دلیل مجاورت جغرافیایی  باغقرهدیگري که در بحران  يامنطقهگر ترکیه بازی

بحران  و دربازیگر عمده در منطقه  عنوانبهتاریخی، فرهنگی و وحدتی که با آذربایجان دارد 

بر اساس همین سیاست ترکیه سیاستی ضد  (Aydin,2010: 10) شودیممحسوب  باغقره

 آهنراهبا قطع رابطه با ارمنستان و قطع عبور مرور و خط و  کندمیارمنی را اتخاذ 

 :Hurc,2008) .گذاردیمبه نمایش  باغقرهخود را در برابر ارمنستان و بحران  العملعكسو...

 ینیآفرنقشو به  داندیمترکیه خود را به لحاظ تاریخی در منطقه ذینفع  ازآنجاکه و (18

. اهداف و عالیق ترکیه بر محور مسائل باشدمی خود در این منطقه معتقد فردمنحصربه

از منابع انرژي منطقه قفقاز،  يمندبهرهو این کشور از دیرباز براي  چرخدیماقتصادي و انرژي 

و تعیین خطوط انتقال انرژي به خارج از منطقه تمایل بسیاري  هاآناکتشافات و استخراج 

افزایش درآمدهاي  منظوربهقتصادي در منطقه ترکیه در پی نفوذ ا داشته است و در این راستا

 یسمترکپانامنیتی و ایدئولوژیكی یا همان ترویج –نظامی  هايیزهانگو اهداف و  باشدمیخود 

( تقدم 101 :1417فروزان، ) .باشدمیدر درجات بعدي اهداف سیاست خارجی ترکیه در قفقاز 

ترکیب تصمیم گیران سیاست خارجی  یرثتأتحت  باغقرهوتاخیر اهمیت اهداف ترکیه در بحران 
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زمان شدت گیري  مثالاامنیتی ) ازنظرو موقعی که ترکیه احساس خطر کند  باشدمیاین کشور 

و  هاگیريیمتصمو  گیرندیم( این اهداف امنیتی در قفقاز در اولویت قرار باغقرهبحران 

 .کنندمیخاصی نسبت به بحران اتخاذ  هايیريگموضع

بعدي، گرا و تکآمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه از سیاستی غرب کار يبارو

. باشدمیکه به دنبال امتیاز گیري  شدهلیتبد يچندبعدو  چندجانبه گرابه سیاستی 

پرداز و معمار این رویكرد احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه دولت اردوغان و استاد نظریه

طراحی کرده بود. این کتاب که « عمق راهبردي»در کتاب  7991دانشگاه است که در سال 

 دید: توانیم، بیانیه حزب حاکم در عرصه سیاست خارجی را در عبارت زیر درواقع

 

، اگر ترکیه در قرن گریدعبارتبهمبناي قدرت ترکیه، تاریخ و جغرافیاي این کشور است.  الف(

و جهانی خود را افزایش دهد، باید به تاریخ و  ايویكم قصد دارد قدرت و جایگاه منطقهبیست

، نظریه عمق درواقععنوان منبع قدرت و نقطه شروع حرکت خود نگاه کند. جغرافیاي خود به

ها در چارچوبی منطقی راهبردي، راهنماي استفاده از این منابع قدرت و به فعلیت درآوردن آن

 ;است

و خودداري از قرار گرفتن زیر چتر دیگر  نفسبهاعتماد، ییخوداتكانظریه عمق راهبردي بر  ب(

 ;دارد تأکید يامنطقهکشورها و رسیدن به قدرت برتر 

روند و هنوز پیوندهاي زیادي می به شمارهاي تاریخی بیشتر آسیایی ریشه ازلحاظها ترك ج(

گرایانه  با چند کشور این منطقه در آسیاي مرکزي دارند و بر پایه این نظریه در کنار نگاه غرب

 ;اي که دارند به منطقه آسیا نیز توجه دارند

در نظریه عمق راهبردي، به حداقل رساندن با به عبارت بهتر، به  موردتوجهیكی از نكات  د(

هاي محیط صفر رساندن مشكالت ترکیه با همسایگان است. به همین دلیل، ترکیه به بحران

هاي محیط پیرامون ر همین مبنا، بحراننگرد. بپیرامون به چشم فرصت ت نه تهدید ت می

برداري را داشته باشد. ها نهایت بهرهتواند از آنهستند که دولت ترکیه می هاییفرصت

 (1401،اهللرحمت)

 

 



47 
 

 باغقرهاهداف تركیه در بحران 

غرب ادغام کامل در جامعه اروپایی و  منظوربهبر اهمیت نقش ترکیه در منطقه قفقاز  تأکید

و کاهش نفوذ  باغقرهحمایت از استقالل و تمامیت ارضی آذربایجان در  (14: 1421کرمی، )

 (130: 1421کوالیی، ) .باشدمیبر آذربایجان  هاروسروسیه در قفقاز براي کم شدن فشار 

تبعید و کشتار  1009ترکیه با ارمنستان به دلیل صبغه تاریخی دشمنی دارد )دهه  ازآنجاکه

در کنار  گذارانشاستیسترکیه و  يریگ( جهتباشدمیی ریشه این دشمنی ارمنیان مقیم آناتول

و ترکیه در راستاي رسیدن به اهداف خود و  ((Ibid:27کند میآذربایجان را بیشتر نمایان 

. شاید بتوان ادعا کندمیو کشف و استخراج آن در بحران دخالت  جانیآذربااز نفت  يمندبهره

خارجی در قبال  در جهت گیر سیاست مؤثرعامل  ترینمهمترکیه  کرد که اختالف ارمنستان و

که با افزایش ارتباط زمینی ترکیه و آذربایجان و دفاع از این کشور در  باشدمی باغقرهبحران 

 دهدیمرا افزایش  باغقره -به حاکمیت آذربایجان در منطقه ناگورنو کمک برابر ارمنستان،

 به چند نكته اشاره کرد: توانیم باغقرهدر بحران در مورد نقش ترکیه  یطورکلبه

در امور خارجی قرار داده  مداخلهعدممبناي سیاست خارجی خود را کمالیسیم و  یهترک الف.

 ;است

، چراکه باغقرهناتو براي جلوگیري از دخالت ترکیه در بحران  جملهمنب. فشار نیروهاي غربی 

منجر به تشدید  مسئلهکه هرگونه دخالت ترکیه در این  نیروهاي غربی از این امر واهمه دارند

 ;منازعه و قرار گرفتن روسیه و ترکیه در برابر یكدیگر شود

ج.از طرفی دیگر ترکیه به دلیل ارتباطی که با فدراسیون روسیه دارد تمایلی به تیره کردن 

 (Ibid: 66) .ندارد باغقرهدر بحران  حدوحصریباز طریق دخالت  اشرابطه

در راستاي سیاست خارجی ترکیه مبنی به حداکثر رساندن منافع ملی در تعقیب سیاست 

فرهنگ قومی و ترکی خود و  بریهتكگفت ترکیه در تالش است که با  توانیمخارجی خودشان 

در جهان، در منطقه قفقاز  هاتركزنده کردن اندیشه نوعثمانی و ایفاي نقش رهبري  ینوعبه

و  باشدمیبه دنبال پیدا کردن جایگاه مناسبی در قفقاز  فرهنگی –قومی  نیز بر این نزدیكی

 آنجاآز  بتواند بر مبناي این استراتژي و دیپلماسی فعال در منطقه قفقاز به اهداف خود برسد.

 گیردیمدر تقابل با روسیه قرار  باشدمینظریات غرب و آمریكا  که ترکیه مجري بسیاري از
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آنچه  باشدمیردوغان مبنی بر به صفر رساندن اختالفات با همسایگان هرچند سیاست خارجی ا

تالش براي کسب منافع و حفظ  بینیمیم باغقرهدر واقع از سیاست خارجی ترکیه در بحران 

 .باشدمییک نیروي فعال  عنوانبهجایگاه خود در منطقه 

 

 گیرییجهنت

عقالیی و منطقی ابتدا به  ريگییمتصمکه بیان شد در سیاست خارجی براي  طورهمان

سیاست خارجی،  يهاهدفتعریف و تعیین  بعد ازو سپس  شودیمشناسایی مسئله پرداخته 

که اگر این مفهوم را  پردازندیمو اجراي تصمیم  حلراهو ارائه  گیريیمتصمبه  گذارانیاستس

 و در باغقرهن بحرا ترکیه و روسیه در مورد تصمیم گذاران سیاست خارجی یرتأثدر مورد 

چگونه و در  باغقرهنقش روسیه و ترکیه در بحران اصلی مقاله )آینده  سؤالراستاي پاسخ به 

که بعد از پایان یافتن جنگ  رسیمیمبررسی کنیم به این مهم  ؟(باشدمیراستاي چه اهدافی 

 يیرگشكلمحلی در منطقه قفقاز رشد کردند و باعث  –قومی  هايیتهوسرد بسیاري از 

 .منازعاتی در این منطقه شدند

با ارزیابی اهداف و منافع  خود وروسیه و ترکیه در راستاي رسیدن به اهداف  گذارانیاستسلذا 

جنبه حقوقی داشته  کهآنچراکه این منازعه بیشتر از  اندکرده یريگجهتخود در این منازعه 

 هاملتحق تعیین سرنوشت  باشد جنبه سیاسی دارد و دو اصل حفظ تمامیت ارضی کشورها و

و این امر منجر شده تا بازیگران درگیر در منطقه  اندقرارگرفتهیكدیگر  يرودررودر این منازعه 

 اهداف خود به این بحران توجه داشته باشند. ینتأمبراي 

نشان بدهد و اجازه نفوذ سایر  روسیه در تالش است که خود را هنوز قدرت برتر منطقه

چراکه قفقاز همواره حوزه منافع حیاتی  را به حیات خلوت خود ندهد، هاآنله و مداخ هاقدرت

و در میان موضوعات سیاست خارجی، روسیه کمترین چالش را در  دهدیمروسیه را تشكیل 

بنابراین ؛ متضاد بامنافعش، به خود اختصاص داده است بعضاامیان گرایشات فكري متفاوت و 

 –بال برآورده کردن اهداف خود، تداوم حضور و نفوذ سیاسی روسیه در منطقه قفقاز به دن

 ثباتییب. گاه سیاست کندمیرا دنبال  هاآنطریق  این و از باشدمی اشیو نظامامنیتی 

و گاه  گیردیمنظامی به کار  هايیگاهپاو حفظ  يامنطقهرا از طریق تداوم مناقشات  شدهکنترل
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به داخل مرزهاي ملی خود از ثبات و آرامش  هاثباتییبو  هابحرانبراي ممانعت از سرایت 

 .کندمیقفقاز حمایت 

روسیه در  یررسمیغچهره  گرنشانراهبرد روسیه در دوره پوتین و همچنین مددوف بیشتر 

 رغمیعلقفقاز تداوم یابد و  يامنطقهکه سعی داشته همچنان مناقشات  باشدمیقبال منطقه 

توافق  گونهیچه انددادهانجام  باغقرهمیانجی در رابطه با صلح  يهاگروهکه  ییهاتالشهمه 

 مناقشه صورت نگرفته است. یزآمصلحجدي در این دوره بین ارمنستان و آذربایجان درروند 

منطقه تالش به ایفاي نقش  یتیکژئوپلانرژي و موقعیت ژئواستراتژیک و  ینتأمترکیه نیز براي 

از منابع انرژي منطقه قفقاز، اکتشافات و  يمندبهرهرباز براي در منطقه قفقاز دارد و از دی

و تعیین خطوط انتقال انرژي به خارج از منطقه تمایل بسیاري داشته است.  هاآناستخراج 

و  باشدمیافزایش درآمدهاي خود  منظوربههمچنین ترکیه در پی نفوذ اقتصادي در منطقه 

در درجات بعدي  یسمترکپانیدئولوژیكی یا همان ترویج امنیتی و ا–نظامی  هايیزهانگاهداف و 

در منطقه را  ثباتییب باغقرهمنازعه  یطورکلبه. باشدمیاهداف سیاست خارجی ترکیه در قفقاز 

منطقه قفقاز موجب باقی ماندن منازعه و  و ژئواستراتژیک یتیکژئوپلبه وجود آورده و موقعیت 

 بحران به شكل الینحل شده است.

ارائه بدهند که بتوان این بحران را پایان  یحلراه اندنتوانستههنوز  هاقدرتاز این  کدامیچهلذا 

دخالت و  خوددارنداهداف  در راستاي رسیدن به گذارانیاستسکه  ییهاخواستهداد و به دلیل 

ان ترکیه، ارمنست یتموردحما. آذربایجان گیردیمشكل  تریچیدهپ صورتبهنفوذ در این بحران 

روسیه و تالش هردو طرف افزایش درك تهدید از طرف دیگري است که موجب  یتموردحما

 ارائه نشود. یزيآمصلحراهكار  شودیم

و  هایتقومگفت ریشه این بحران به درك تهدید استالین از هویت مشترك  توانیمبنابراین  

رك تهدیدي که از یكدیگر و د هایارمن ترکیه در مقابل یريگجبهه و هایتمل جدا کردن این

 خارجی و درکی که از منافع گذارانیاستس گیريیمتصم نیز با اکنونهم و گرددیبرمداشتند 

 .کنیمیمدر منطقه قفقاز دارند، تداوم بحران را مشاهده  هاآنتهدید قرار گرفتن  خود و مورد

دخالت آمیز  هايیاستساي کرد تداوم روند بحران در راست تأکیدبه آن  توانیمدر پایان  آنچه

گفت که هر دو  توانیم. به تعبیر دیگر باشدمیروسیه و ترکیه در تحقق منافعشان در منطقه 

و منافعی که هر یک از دو  باغقره يمنطقهشرایط خاص  بر اساسروسیه و ترکیه( کشور )



50 
 

تمایلی نداشته و  باغقرهبحران در منطقه  وفصلحل، براي کنندمیکشور در این منطقه دنبال 

براي دو کشور  رفتبرونراهكار  ؛ امااست توجهقابلدر تداوم بحران در آینده نیز  هاآننقش 

آذربایجان و ارمنستان از بحران جاري به نظر میر سد که تنها از طریق تقویت استقالل خود از 

ت روسیه و اشتراکات مرزي و اقتصاد خود و همچنین کاهش دخال بریهتكبزرگ و  يکشورها

از منابع  یريگبهرهبین دو کشور و همچنین  ياعتمادسازترکیه از طریق تهدید زدایی و 

 .شودیممحقق  يامنطقهطبیعی از طریق همكاري و اشاعه همگرائی 
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 سیاست خارجي آذربايجان یریگجهتنقش انرژی در 

 1دکتر علی جدیدي

 7قهرمان نورانی درآباد

 4سید محمدرضا موسوي
 

 چکیده

تیک جدید در منطقه آسیاي مرکزي و یژئوپل یريگشكلو  1001با فروپاشی شوروي در سال 

درونی براي  گذاشتند که نه از انسجام المللینبقفقاز جنوبی کشورهایی پا به عرصه نظام 

بودند و نه ساختار اقتصادي متناسب با شرایط دوره  برخوردار يسازملت –پیشبرد روند دولت 

براي حل این  یدالتأسیسجد يهادولتفراهم بود. لذا  هاآنپس از اقتصاد متمرکز دولتی براي 

ا فر معضالت و تحكیم استقالل، حاکمیت ملی و نیز دستیابی به امنیت پایدار همگرایی

قدرت به  برساخترویكرد سیاست خارجی خود انتخاب و  عنوانبهبا غرب را  یژهوبه يامنطقه

و تعامل این  هايهمكارتمایل پیدا کردند که در این زمینه انرژي بستر مناسب  زادبرونشكل 

 یجتدربهسیاست خارجی متكی به این رویكرد  تبعبهبا جهان خارج تشخیص داده شد.  هادولت

ي خود جا باز کرد. با بررسی متغیرهاي انرژي و سیاست خارجی استنباط خواهد شد که برا

 عنوانبهقالب این راهبرد سیاست خارجی است و در مقاله حاضر  3نهادگرایی نئولیبرالیستی

است. به این معنی که دولت آذربایجان با اتكا به اهرم انرژي،  شدهگرفتهمبناي نظري به کار 

اولویت کالن خود تشخیص داده و آنگاه در جهت  عنوانبهغربی را  يهادهانهمگرایی با 

و ژئو  یتیکژئوپلدمكراسی سازي در داخل، توسعه اقتصادي، کسب منفعت مطلق، ارتقا جایگاه 

 باغقرهاستراتژیک خود در منطقه و نیز احیاي تمامیت ارضی و اعمال حاکمیت خود بر 

 کوهستانی حرکت کرده است.

 نئولیبرال یینهادگراانرژي، سیاست خارجی، آذربایجان، امنیت ملی، : هاهیدواژكل

                                                           
 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار . عضو هیأت علمی1

 شد مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز دانشگاه عالمه طباطبائیکارشناسی ار. 7
 کارشناسی ارشد مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز دانشگاه عالمه طباطبائی. 4

8. neoliberal institutionalism 
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 مقدمه

، بلكه تأمین منافع ملی و شودنمیاقتصادي دنبال  هايهمكاريدر پروسه نهادگرایی صرفاا 

به پشتوانه سیاست اقتصادي  هاآنو  گیردیمقرار  موردتوجه هادولتامنیت ملی هم از سوي 

. این دارندیبرمرایی با اقتصاد جهانی براي دستیابی به منافع مطلق خیز برونگرایانه و همگ

منافع مطلق به اشكال مختلف و در حد قابل قبول ثبات سیاسی، منافع اقتصادي، منافع نظامی 

استراتژي  یمشخطدر  توانیم. این دیدگاه را آوردیمو منافع امنیتی براي بازیگران به ارمغان 

رجی جمهوري آذربایجان شناسایی کرد و چنین نتیجه گرفت که دولت انرژي و سیاست خا

آذربایجان تثبیت بقاء، تحكیم استقالل، امنیت، احیاي تمامیت ارضی، کسب ثروت، دستیابی به 

 درگروارتقاء جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود را  ترمهممدرن و از همه  هاييآورفن

 .داندیمآتالنتیكی  –و نهادهاي اروپایی  هادولتهمكاري و همگرایی با 

 

 چارچوب نظری

که در اواسط دهه هشتاد  باشدیماز طیف وابستگی متقابل  ايیهنظرنهادگرایی نئولیبرال 

 یژهوبه یشهامفروضهشد و به خاطر برخی از  المللبینمیالدي قرن بیستم وارد ادبیات روابط 

اشتراك پیدا کرد. این نظریه بر تأمین منافع مطلق  نقطه گراواقع هايیهنظربا  يمحوردولت

و تأثیرگذاري نهادها بر انتظارات و  کندیمی تأکید المللبیناز طریق تأسیس نهادهاي  هادولت

تحت تأثیر این  هادولتو معتقد است که  دهدیمقرار  موردتوجهرا  هادولت هايییتوانا

. )دهقانی کنندیمدیگر تعریف  ياگونهبها اثرگذاري در یک نظام نهادمند منافع خود ر

 (24: 1409فیروزآبادي، 

ی در روابط سیاسی و المللبینبا این توصیف، نهادگرایی نئولیبرال به پذیرش نقش نهادهاي 

در  7و گ. جان ایكنبري 1که جوزف ام. گریكو طورهمان. شودیمگفته  هادولتاقتصادي بین 

هدف از  اندکرده تصریح 4"الملل بینهانی: اقتصاد سیاسی و بازار ج هادولتقدرت "کتاب 

                                                           
1 -Joseph M. Grieco 

2- G. John Ikenberry 

6- State power and world market 
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براي حل مشكالت ناشی از فشرده  هادولتی میانجیگري بین المللبیننهادهاي  يریگشكل

& Ikenberry (Grieco :2003 , .باشدیمو توسعه شتاب آلود علوم و فنون  هارقابتشدن 

را  هادولتوابستگی متقابل میان  هايآورفنو توسعه  شدنیجهانبه این معنی که  (116

تحول اقتصادي در یک منطقه از جهان ممكن است  هرگونهتشدید کرده است. به همین دلیل 

کشورها به یكدیگر حضور یک دیدبان  بااتصالدیگران را هم تحت تأثیر قرار دهد. لذا 

باید در چارچوب قواعد  اهدولتشده است.  ریناپذاجتنابکردن امور  مندقاعدهی براي المللبین

اقتصادي جهان کمک کنند و راه اعتماد به یكدیگر را در  –سیاسی  مسائلاین نهادها به حل 

و حتی جنگ  ومرجهرجباعث  هادولتاقدام خودسرانه  هرگونهپیش گیرند. در مقابل این نظر، 

 خواهد شد.

اي غلبه بر مشكل فریبكاري ها برکه دولت کنندیماین دیدگاه فكري توصیه  پردازانیهنظر

و از این مجرا  المللی تكیه کنندبین  الملل به نهادهايناشی از ساختار آنارشیک نظام بین

 :استپیگیر منافع خود باشند. مزیت این رویكرد به شرح زیر 

امضاکننده قرارداد همكاري   هايکه دولت  ياگونهبهارائه اطالعات الزم به کلیه اعضا  -الف

شوند. اطالعات معتبر زمینه فریب و در حال انجام دادن هستند، مطلع می هاقدرتسایر  نچهازآ

 برد.ناامنی ناشی از آن را از بین می

 وضع مقررات و برخورد با بازیگران متخلف. -ب 

دهند. کنند و هزینه همكاري را کاهش میها راه را براي گفتگو و مذاکره باز میسازمان -ج 

 (1411:120، )افتخاري

یا قراردادي بین  نامهموافقت عنوانبهگریكو و ایكنبري تئوري نهادگرایی نئولیبرال نهاد را  ازنظر

، هزینه تراکنش را رساندیمکه تردید و بالتكلیفی را به حداقل  گیردیمبازیگران در نظر 

Ikenberry (Grieco and,  :2003. کندیمو مشكالت اقدام جمعی را حل  دهدیمکاهش 

و  کشندینمرا به چالش  هادولتی استقالل و حاکمیت المللبیناز طرف دیگر، نهادهاي  (116

با نگاه نوکارکردگرایی  شدتبهو این  آورندینمدرموجود را تحت انقیاد خود  يهاملت –دولت 

یقت، در حق ی معتقد است مغایرت دارد.المللبینیک اقتدار فراملی در سطح  یريگشكلکه به 

و با تأکید بیشتر بر  کنندیم را تسهیل هاياستراتژی المللبیننئولیبرال ها از طریق نهادهاي 

زیرا در غیر این ؛ دهندیمی امكان تقلب را کاهش المللبیناستمرار بازي در چارچوب نهادهاي 
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ست. کاهش خواهد کرد و این مستلزم هزینه فراوان ا مثلبهصورت، طرف مقابل اقدام به مقابله 

اطالعات هم از مواردي هستند که در اثر همكاري حاصل  يآورجمعو  مبادله هايینههز

ی با ایجاد معیارهاي مشترك انتظارات کشورها را به المللبیننهادهاي  کهینا. خالصه شودیم

 .دهدیم لرا شك هاآنو منافع  کندیم تریکنزدهم 

 

 ژئوپلیتیک نفت آذربايجان 

و  هاچشمه. شودیمدر جهان شناخته  اشینفتلیان دور به واسطه منابع غنی باکو از سا

 يامنطقهنفتی این منطقه از قرن هجدهم مورد توجه کشورها و قدرت برتر  عمقکم يهاچاه

صنعت نفت جهان  مبدأآن زمان یعنی روسیه تزاري بوده است و با این پیشینه باکو را 

، بلكه در باکو 1آمریكا متحدهیاالتاوم نفتی جهان نه در اولین ب کهيطوربه. شناسندیم

 1243که در سال  دهدیممربوط به تاریخ نفت در جهان نشان  يهاپژوهشاست.  گرفتهشكل

 ,Owen) نفتی در ناحیه باال خانی باکو وجود داشته است. عمقکمچاه  07حدود 

زمان به اهمیت نفت باکو پی دولت تزار از همان  هاپژوهشبر اساس همین . (1975:1354

برد و دستیابی به آن را فرصت مغتنمی براي ورود به عرصه صنعت دانست. لذا تصمیم گرفت با 

 ,Gökay) علیه ایران کنترل باکو را به دست بگیرد و بر قدرت خود بیافزاید. ياجبههگشودن 

رکزي در رقابت با . این اتفاقات مقارن بود با گسترش فتوحات روسیه در آسیاي م(2001:4

و عقب راندن ناپلئون بناپارت امپراتور  يامنطقهبریتانیا و کسب برتري در مقابل این قدرت فرا 

باعث تغییر ژئوپلیتیک هر دو منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز شد  تردیدیبفرانسه. تحوالت مزبور 

ود را در قفقاز توانست عمق استراتژیک خ ساله 19 يهاجنگو روسیه تزاري پس از سلسله 

توسعه دهد و همزمان منافع ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک جدیدي براي خود تعریف کند. دیري 

از منابع نفتی باکو رسماا  يبرداربهرهنگذشت که با تثبیت قدرت روسیه تزاري در قفقاز جنوبی 

نفت خام  و توسعه میادین نفتی و صدور گذاريیهسرماخارجی اقدام به  يهاشرکتآغاز شد و 

سال، با پیروزي انقالب بلشویكی  29روند پس از گذشت حدود  ینا به بازارهاي جهانی کردند.

نفتی منطقه را به انحصار خود درآورد و در  هايیتفعالبراي مدتی متوقف شد و دولت شوروي 

                                                           
 اتفاق افتاد. 1431یکا نخستین بار در شمال ایالت پنسیلوانیا در سال اکتشاف و استخراج نفت در آمر. 1
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 بعد، از آن براي اهداف اقتصادي خود و نیز مقابله با ارتش هیتلري در زمان جنگ يهاسال

و احیاي استقالل جمهور  1001با فروپاشی نظام کمونیستی در سال  شد. مندبهره جهانی دوم

آذربایجان، دولت نوپاي این کشور به امید کسب درآمد ارزي، تقویت مشروعیت سیاسی خود و 

 گذاريیهسرمااقدام به جلب  درنگیبارامنه  طلبیییجدانیز حل مشكالت متعددي همچون 

در  بسآتش( و بخشی از این اهداف پس از برقراري 122:1417لیكر و ساینا، خارجی کرد )او

در دوره ریاست جمهوري  1«قرارداد قرن»کوهستانی با امضاء  باغقرهجنگ با ارمنستان بر سر 

و  هادولتهمگرایی این کشور با  سازینهزمانرژي  يهاطرحمین شد و اجراي أت افیعلحیدر 

از اهمیت منابع انرژي آذربایجان  تنهانهبا فروپاشی شوروي  درواقع .غربی گردید يهاسازمان

رقابت بر سر کنترل ذخایر  یريگشكلکاسته نشد بلكه به سبب تغییرات ژئوپلیتیكی منطقه و 

استراتژیک براي خود پیدا کرد و به نقطه  وزنانتقال آن به بازارهاي جهانی  يهاراهانرژي و 

منطقه قفقاز جنوبی تبدیل شد. به همین دلیل بخش انرژي با توجه اقتصادي  هايیتفعالثقل 

اصلی  محورهمپس از استقالل  يهاسالبه این پیشینه و وجود پتانسیل الزم براي توسعه در 

آذربایجان  توسعه ملیکشور را تشكیل داد و به موتور محرکه  و سیاسی اقتصادي هايیتفعال

 تبدیل شد.

 

 سعه اقتصادی در آذربايجانتوسعه بخش انرژی و تو 

برخورداري از خاك مناسب براي کشاورزي و یا پتانسیل الزم براي شكوفایی  رغمبهآذربایجان  

اقتصاد  یريگشكلاست.  یداکردهپبخش توریسم در دو قرن اخیر بیشتر با نفت خود شهرت 

که از  باشدیمدر اصل حاصل وجود معادن غنی نفت و گاز در این جمهوري  یمحصولتک

است.  یافتهتوسعهاقتصاد ملی و فراملی کشور متأثر از آن  سویناقرن نوزدهم به  اواسط

تا فروپاشی  1131صنعت نفت در سال  گذاريیهپابرآوردها حكایت از آن دارد که از زمان 

 199و در  (usak.org.tr) شدهاستخراجشوروي قریب به یک میلیارد تن نفت در آذربایجان 

است  یافتهتوسعهنفتی  هايیتفعالبخش اعظم صنایع مدرن این منطقه به نحوي با  سال اخیر

نفت » يهاحوزهبه ساخت نخستین سكوي حفاري نفت جهان در  توانیم هاآنکه از میان 

                                                           
1.Contract of the Century 
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، احداث پاالیشگاه، 1030کیلومتري ساحل شرقی باکو در سال  199واقع در  «داشالري

 19که تا پایان دهه  شودیمو گاز غیره اشاره کرد. گفته ساخت خطوط لوله نفت  وپتروشیمی 

شوروي در این منطقه  یازموردندرصد تجهیزات نفتی  29 کمدستمیالدي قرن گذشته 

که در منابع مختلف آمده یكی از  طورآن( و (Memmedov, 1999:33-36 یدشدهتول

از منابع نفتی باکو بوده  دولت شوروي يمندبهرهعوامل پیروزي ارتش سرخ بر آلمان فاشیستی 

از اهمیت نفت آذربایجان هم براي  گاهیچهاما گذشت زمان  (aliyev-heritage.org). است

توسعه ملی و سیاست داخلی و هم براي تأمین بخشی از امنیت انرژي جهان نكاسته است و 

بازارهاي جهانی و صدور آن به  يباانرژادعا کرد که اقتصاد و سیاست آذربایجان  توانیمامروزه 

در قرن بیست و یكم تحوالت ژئوپلیتیكی و ژئواکونومیكی  کهيطوربهاست.  خوردهگره شدتبه

 انرژي خواهد چرخید. برمدارهمچنان این جمهوري 

مناسب از این  يبرداربهرهکه آذربایجان در سایه بوم نفتی و  دهدیمگزارش بانک جهانی نشان 

به درصد تولید ناخالص داخلی منطقه قفقاز جنوبی را  27از بیش  7911ثروت طبیعی در سال 

افزایش درآمدهاي نفتی باعث شده است آذربایجان  (Fuller, 2013) خود اختصاص داد.

آن با آمار و ارقام اشاره  يهاشاخصکه به برخی از هم جلو بیافتد  هابینییشپحتی از 

 :کنیمیم

 

 رشد تولید ناخالص ملي الف.

سهم بخش انرژي در میالدي قرن بیستم  09کالن نفت و گاز از اواسط دهه  يهارحطبا اجراي 

: 24-27اسدي کیا، ) درصد رسید. 21 روند جهشی پیدا کرد و به رقمتولید ناخالص ملی 

 یرنفتیغاما مسئوالن اقتصادي کشور براي ایجاد توازن بین بخش انرژي و صنایع  (1420

که مسئوالن دولتی  طورآن – 7917در سال  و اندزدهاد ملی دست به تعدیل این روند در اقتص

 یداکردهپدرصد کاهش  44.0به حدود سهم بخش انرژي در تولید ناخالص ملی  -اندکردهاعالم 

 (nbg.az/2012) .است

درصد افرایش  74.3حدود  7992که تولید ناخالص ملی در سال  دهدیمآمارهاي رسمی نشان 

  )(azstat.org/2010حفظ شد. هانوسانبعدي با برخی  يهاسال پیدا کرد و این رشد در
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هم بر رشد اقتصادي و افزایش  (سیا) در برآوردهاي آماري سازمان اطالعات مرکزي آمریكا

مداوم تولید ناخالص ملی این کشور تأکید شده است. بر همین اساس مجموع کل تولید 

 4میلیارد دالر رسید که رشد  01.42میالدي به  7917ناخالص ملی آذربایجان در سال 

دالر  19299و درآمد سرانه هم به  دهدیمدرصدي در مقایسه با یک سال قبل از آن را نشان 

 بالغ شد.

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

%3.1 % 0.1 % 5 % 9.3 % 

10.8 

% 

23.4 

% 

34.5 

% 

26.6 

% 9.8 % 

11.2 

 1ناخالص ملی آذربایجان بر اساس برآورد مؤسسه مالی جهانی رشد تولیدواقعی نرخ 

 

 افزايش بودجه دولت 

میلیارد  77به بیش از  7917در سال  دولت آذربایجان توانسته است رقم بودجه کل کشور را

 (cia.gove/factbook) است. نظیریبدر منطقه قفقاز جنوبی این شاخص دالر برساند که 

ه بودجه نظامی کشور آذربایجان نظر بیاندازیم که بنابه گفته مقامات براي مقایسه کافی است ب

میلیارد دالر از کل بودجه دولت  4.2با  7914دولتی رقم تخصیصی به ارتش در سال 

 (lent.az/news/129470) ارمنستان فراتر رفته است.

ژي محور آذربایجان طبیعی است که درآمدهاي بودجه متكی به از طرف دیگر در اقتصاد انر

را در تأمین  این بخشسهم  هم . آمارهاي موجودباشددرآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز 

سهم نفت  7914در قانون بودجه سال  کهيطوربه. رساندیمدرآمدهاي بودجه کشور به اثبات 

است که با احتساب  شدهگرفتهصد در نظر در 00.4و گاز در تأمین درآمدهاي دولت حدود 

نفتی سهم درآمدهاي بخش انرژي در کل  هايیتفعالدرآمدهاي گمرکی و مالیاتی ناشی از 

 (cesd.az/2013) .رسدیمدرصد  20درآمدهاي بودجه به 

حاصل همه درآمدهاي  بودبوده است و قرار ن یزانگبحثاما نحوه هزینه درآمدهاي نفتی از اول 

روزمره بودجه اقتصادي کشور شود. با این رویكرد و به  هايینههزصرف  نفت و گاز از فروش

                                                           
1. Globale Finance 

http://news.lent.az/news/129470
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اقتصادي و  يهاطرح، تأمین منابع مالی بخش انرژيجهت استفاده بهینه از درآمدهاي 

جمهوري آذربایجان به  اجتماعی از طریق درآمدهاي نفتی و دستیابی به شكوفایی اقتصادي

صندوق درآمدهاي »اقدام به تأسیس  1000ول عمل و در سال ی پالمللبینپیشنهاد صندوق 

در  ياعمده( این صندوق از روز تأسیس نقش 714-717 :1417اولیكر و ساینا، کرد. ) 1«نفتی

 توسعه انرژي داشته است. يهاطرحمرتبط با  هايیرساختزتوسعه و آبادانی کشور و ایجاد 

 

 كاهش فقرج. 

 يهاشاخصدر گزارش بانک جهانی انعكاس یافته و بر بهبود  عملكرد مثبت اقتصاد آذربایجان

 دهدیمبانک جهانی نشان  يهادادهاست. آخرین  شدهگذاشتهزندگی در این جمهوري صحه 

 يهادههاین شاخص در  کهیدرحالدرصد کاهش یافت.  0.2به  7917که خط فقر در سال 

 درصد بود. 12بیش از  7992درصد و در سال  29حدود  1009پایانی 
(data.worldbank.org) 
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 .دهدیمدر آذربایجان را نشان  7917تا  7992 يهاسالفقر بین  کاهش خط باالجدول 

حجم ذخایر  7914و تا ماه مارس  شدهکنترل یکلبهدر آذربایجان در این مدت تورم  

عالوه بر این  ( (lent.az/119096است. میلیارد دالر رسیده  32استراتژیک کشور به رقم 

 است. شدهاعالم %1هم در حد  7917میزان تورم سال در گزارش بانک جهانی آمارها، 

 

                                                           
1. State Oil Fund of Azerbaijan Republic 
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 آذربايجان تأثیر اقتصاد انرژی بر امنیت ملي 

و  کنندهعرضهامروزه انرژي یک کاالي صرفاا اقتصادي نیست، بلكه به ابزاري سیاسی هم براي 

و  کندیم ینیآفرنقش هاآناست که در سیاست خارجی  شدهیلتبد ندهکنمصرفهم براي 

براي تأمین امنیت انرژي حتی از جنگ هم ابایی ندارند. لذا در سده گذشته شاهد  هادولت

براي سیاست  مسائل گونهیناو  یمابوده کودتاها و مناقشات نظامی فراوانی بر سر منابع انرژي

ي قدرتمند هادولتاست. در این راستا بعید نیست که  بینییشپقرن بیست و یكم هم قابل 

این  اگرچههمچنان از اهرم انرژي استفاده کنند.  هاآنبراي غلبه بر رقباي خود و منزوي کردن 

سازگار نباشد و با روند همگرایی کشورها در قالب  اقدام با اصل رقابت آزاد جهان نئولیبرالیستی

 ی مانند سازمان تجارت جهانی مغایرت داشته باشد.المللبینو  يامنطقه يهاسازمان

 منافع عظیم اقتصادي براي آن کشورنقش انرژي عالوه بر در مورد جمهوري آذربایجان، 

درست به همین است.  به ثمر آوردهاز ابتداي استقالل  یتوجهقابلسیاسی و امنیتی  منفعت

س از استقالل تصمیم به استفاده از رهبران جمهوري آذربایجان از نخستین روزهاي پدلیل 

امنیت ملی گرفتند. تحكیم  ساحلی دریاي خزر در جهت يهاآبمنابع انرژي واقع در خشكی و 

 تواندینمرهبران آذربایجان توسعه میادین نفتی و احداث خطوط لوله انرژي نباید و  نظرازنقطه

 يهاطرحو خارجی آذربایجان با امنیت داخلی  یگردعبارتبهامنیتی باشد.  مسائلمستقل از 

میالدي  09داخلی اوایل دهه  هايینابسامان. در این راستا پس از اندخوردهگرهتوسعه انرژي 

اقدامی دیپلماتیک  منزلهبه یتیچندمل يهاشرکتانعقاد قراردادهاي بزرگ نفتی با  قرن بیستم

رهایی یابد و نیز  در کشورش بود تا از تسلط نظامی و سیاسی روسیه افیعلبراي دولت حیدر 

 يهاطرحاجراي  تردیدیب آذربایجان در جنگ با ارمنستان تا حدودي جبران گردد. يهاشكست

و کاهش مخاطرات ناشی از رفتار تهاجمی انرژي در حفظ امنیت سرزمینی آذربایجان 

 توانیم را جنگ يهاجبههدر  بسآتشحفظ و  نبوده است تأثیریبارمنستان به کشور همسایه 

 يهاطرحاجراي موفق آورد که  حساببهبخشی از نتایج مثبت قراردادهاي نفتی  عنوانبه

 در آن نقش دارد.خارجی و صدور نفت و گاز به بازارهاي جهانی  گذاريیهسرماانرژي، جلب 



62 
 

در و مناقشه برقرار شد  1003در سال  رسمی بسآتشدر سایه توسعه منابع انرژي  درواقع

ایجاد جدي علیه امنیت کشور  يتهدید این وضعیت تداوم و باقی ماندنگ نه صلح شكل نه ج

و قدرتمند شدن ارتش آذربایجان در اثر خریدهاي نظامی گسترده از اسرائیل، روسیه  کندینم

 و ترکیه توان بازدارندگی این کشور را در مقابل ارمنستان افزایش داده است. از طرف دیگر،

 باغقرهمشكل  وفصلحلکوتاهی در  رغمبههم قرارداد با آذربایجان ي غربی طرف هادولت

 يهاحاملامنیت انرژي و خطوط انتقال  خواهندینمجنگ هم هستند و  یريازسرگمخالف 

نباید  اما؛ کندینملذا از ناحیه ارمنستان خطري جدي کشور را تهدید  انرژي به خطر بیافتد.

همچنان  هاروسی جنوبی فدراسیون روسیه قرار دارد و که آذربایجان در همسایگ فراموش کرد

در زمان دلخواه براي آذربایجان مشكالت حاد قادرند و  دانندیماین کشور را حیات خلوت خود 

آن حضور  یجهدرنتکالن انرژي و  يهاطرحد. با توجه به این موضوع اجراي ننامنیتی درست ک

براي دولتمردان آذربایجان در خصوص سیاسی و حتی نظامی غرب نوعی اطمینان خاطر 

آذربایجان در بخش استراتژي با توجه به این واقعیت امنیت و بقاي کشور به وجود آورده است. 

است که این استراتژي را در دو دوره  یداکردهپبا منافع امنیتی آن کشور ارتباط  شدتبهانرژي 

 :دهیمیمپس از استقالل مورد تحلیل قرار 

 

 ايلچي بیگدوره  -الف 

 09یک دولت مستقل در اوایل دهه  عنوانبهی و شناسایی المللبین يهاسازمانعضویت در 

و روسیه هرگز قصد نداشت از  آمدیممیالدي تنها امري سمبلیک براي آذربایجان به شمار 

و درگیر ساختن این  باغقرهچشم بپوشد. لذا تحمیل جنگ  این کشورموقعیت ژئوپلیتیكی 

مسكو جهت حفظ استیالي خود در این  يهانقشهدر ردیف  توانیماز جنوبی را کشور قفق

. در چنین شرایطی دولت آذربایجان تالش کرد با انعقاد قراردادهاي قراردادمنطقه مورد ارزیابی 

کند و به  ترمحكماستقالل کشور را  هايیهپاي بزرگ هادولتو  یتیچندمل يهاشرکتنفتی با 

جبهه خلق »در رفتار سیاسی دولت  توانیم یآسانبهت یابد. این موضوع را امنیت پایدار دس

منابع  ،مشاهده کرد. هدف دولت ایلچی بیگ آن بود که با جذب سرمایه خارجی «آذربایجان

. ثابت باقراف رئیس وقت کنداقتصادي کشور تهیه  هايیرساختزمالی الزم براي ترمیم 
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 گذاريیهسرمامعتقد است که هدف دولت از جذب  1«سوکار-شرکت دولتی نفت آذربایجان»

 interview with) انرژي بود. يهاطرحخارجی دستیابی به ثبات از طریق اجراي 

S.Bagirov/1992) 
اما رویكرد استفاده از منابع انرژي براي تأمین ثبات و حفظ امنیت و حاکمیت ملی کشور تنها 

آذربایجان هم با ذهنیت رئالیستی که در روابط با ي بعدي هادولتو  شودنمیبه این دوره ختم 

 .اندزدهگرهامنیت و بقاء کشور را به مقوله انرژي  خوددارندهمسایگان 

 

 افيعلدوره حکومت حیدر  -ب

بالفاصله پس از به قدرت رسیدن اجراي همه قراردادهاي نفتی دوره ایلچی بیگ  افیعلحیدر  

منافع ملی کشورش دانست. او ادعا کرد که در صورت اجراي را مغایر با  هاآنرا متوقف کرد و 

 Azerbaycan) .کردیممیلیارد دالر ضرر  40این قراردادها آذربایجان حداقل 

Newspaper/1993)  منافع سیاسی و نفتی  کالنبرآمد با انعقاد قراردادهاي  درصدداو

ده از ابزار نفت ضمن ایجاد موازنه نماید. عالوه بر این با استفا ینتأم اقتصادي کشورش را توأماا

بردارد. کشور سیاسی، اقتصادي و نظامی را از سر راه  يهاچالشدر مقابل ارمنستان بتواند 

در بیشكک  1003با ارمنستان را در ماه می سال  بسآتشقرارداد  براي این منظور افیعل

از جهت ریسک ا رقرارداد  يهاطرفاطمینان خاطر پایتخت قرقیزستان امضاء کرد تا 

نه جنگ نه در شرایط  همآنقراردادهاي کالن نفتی با غرب  اما عقد؛ فراهم سازد گذاريیهسرما

بشود و حتی همچون ایلچی بیگ خطر سرنگونی براي  هاروسموجب تحریک  توانستیم صلح

تحت رهبري  7«پیمان امنیت جمعی» پیوستن آذربایجان بهلذا درپی داشته باشد.  افیعل

به شرکت روسی لوك اویل در آن دوره  4«قرارداد قرن»درصد از سهام  19سیه و اعطاي رو

او با ارائه  به این معنی کهانرژي بود.  يهاطرحبراي تحقق  افیعلاقدامی زیرکانه توسط 

را عملی سازد. تنها خود  يهاخواسته توانست هاآنمشارکت  ینتأمامتیازات نفتی به روسیه و 

از روسیه درخواست شد تا باقیمانده نیروهاي خود را از خاك  که امات بوداقد ینازاپس

                                                           
1.State Oil Company of Azerbaijan Republic  

 
1. Collective Security Treaty Organization 
2. Contract of the Century 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=socar&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.socar.az%2Findex-en.html&ei=hLrSTvOLIpDBiQeG4NXZBw&usg=AFQjCNHBgng-B4UH3g32ukp-9JWr7L6vYA
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آذربایجان بیرون بكشد و این موضوع نفع امنیتی قرارداد قرن را براي آذربایجان به نمایش 

 اشت.گذ

 1002به آمریكا در دسامبر سال  ددر نخستین سفر رسمی خو افیعلدر ادامه این روند حیدر  

 مؤکداا  هاآناز  گذارانقانونوقت آن کشور و گروهی از  جمهوريیسرئکلینتون در دیدار با بیل 

تجاوز ارامنه و فشار روسیه و نیز حفظ تمامیت ارضی »خواست آذربایجان را در مقابل 

 (usak.org.tr/dosyalar) .یاري رسانند «آذربایجان

ستقالل کشور. بررسی است براي حفظ و تحكیم ا ايیلهوساقتصاد انرژي  تجارب، ینبنابرا

 .انددادهاین گزینه را همواره مدنظر قرار  هاآنسیاست دو دهه اخیر گویاي آن است که 

 

 اقتصاد انرژی در آذربايجان یهاچالش

همه دستاوردهایی که دارد از برخی مشكالت ساختاري  باوجوداقتصاد انرژي دولت آذربایجان 

سرنوشت کشورهایی  تواندیم هاآنبراي  حلراه که در صورت نیافتن بردیمو مدیریتی رنج 

رقم بزند. به سخنی دیگر، رانتیر بودن  یافتهاستقاللرا براي این جمهوري تازه  1مانند نائورو

، تقسیم نشدن ثروت به شكل عادالنه بین مردم و یمحصولتکدولت، گرفتار ماندن در اقتصاد 

آذربایجان برشمرده سیاست انرژي  در مقابل الفعلبقوت گرفتن نظام اقتدارگرا موانعی بالقوه و 

اهداف اعالمی دولت در اسناد باالدستی دایر بر ایجاد نظام اقتصادي مبتنی  تواندیمکه  شودیم

ی خود را از دست المللبینپرستیژ و جایگاه  قرار دهد و الشعاعتحترا  بر بازار آزاد و رقابتی

 :گرددیمموجود اشاره دهد. در این بخش به بعضی از مشكالت 

یک طبقه  کهيطوربهدرآمدهاي کالن نفتی باعث شكاف شدید طبقاتی شده است.  –الف 

ثروتمند در جامعه از هر نوع امكانات رفاهی برخوردار است و ثروت نفتی به نسبت  شدتبه

 .شودنمیعادالنه بین شهروندان تقسیم 

یدات پیش روي اقتصاد جمهوري وابستگی شدید به نفت یكی از معضالت و تهد -ب 

درباره پیامد منفی  7«بانک توسعه و بازسازي اروپا»در این زمینه  .آیدیم حساببهآذربایجان 

                                                           
1. Nauru 
2. European Bank for Reconstruction and Development 
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 وابستگی شدید اقتصاد جمهوري آذربایجان به نفت هشدار داده است.

(arannews.ir/6346) 
ابستگی جمهوري اقتصاددان ارشد این بانک آمده است: و 1درگزارش ساالنه اریک برگلوف

است و این روند عواقب نامطلوبی بر  یافتهیشافزا ازپیشیشبآذربایجان به درآمدهاي نفتی 

دارد. به این دلیل باکو باید به  در جهاناقتصاد این کشور در شرایط احتمال بحران انرژي 

 .هاي غیرنفتی توجه جدي بكندتوسعه عرصه

دیگر مشكالت  ازجملهش ناگهانی درآمدهاي نفتی در اثر افزای 7«بیماري هلندي»بروز  -ج  

آن الزم است ضمن  ياز گرفتاراست که براي دوري  مدتیانماقتصاد آذربایجان در یک دوره 

غیرنفتی بهره گرفته  يهابخشاصالح ساختارهاي موجود از درآمدهاي نفتی براي رشد پایدار 

 شود.

در بخش انرژي، استفاده نادرست از  یژهوبهوجود انحصار و رقابتی نبودن اقتصاد کشور  -د

صندوق درآمدهاي »گسترش رانت، نبود شفافیت الزم در عملكرد  یجهدرنتدرآمدهاي نفتی و 

 .شوندیممحسوب بایجان رمعضالت صنعت نفت و گاز آذ ازجمله «نفتی

 

 انرژی در اسناد باالدستي آذربايجانبحث  

و  یدکنندهتولرهاي جهان اعم از انرژي عنصر کلیدي در سیاست خارجی اغلب کشو

. مثالا در مقابل استفاده روسیه از اهرم گاز براي پیشبرد سیاست خارجی باشدیم کنندهمصرف

 درازمدتدر استراتژي  هاآنو  گذارندینمروي دست  دستهم هاییاروپاخود طبیعی است که 

 دهندیمقرار  مدنظرکشور را وابستگی به انرژي وارداتی از آن  -و البته نه قطع  -خود کاهش 

. این موضوع در مورد شودیمسیاست انرژي وارد سیاست خارجی اتحادیه اروپا  چنینیناو 

تولید انرژي، در اسناد  يهاقطبیكی از  عنوانبهو این کشور  کندیمآذربایجان هم صدق 

 گذاريیهرماسبه این موضوع نشان داده است. در این زمینه جلب  ايیژهوباالدستی توجه 

انرژي به بازارهاي جهانی  يهاحاملخارجی براي اکتشاف و استخراج نفت و گاز و نیز انتقال 

از مشغله سیاست خارجی آذربایجان را به خود اختصاص داده  ياعمدهبدون تردید بخش 

                                                           
3. Erik Berglof 
1 Dutch Disease 
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و هوشمندي بسیار دنبال  باظرافتی آذربایجان، المللبیناما این بخش از همكاري ؛ است

 يهارقابتسیاست خارجی آذربایجان با آگاهی از اهمیت انرژي در  گیرندگانیمتصم .دشویم

جهانی در عرصه انرژي این  يهاقدرتبا ایجاد بستر رقابتی میان  اندکردهتالش  ابتداآینده از 

و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آذربایجان را در منطقه  يامنطقهکشور، جایگاه سیاسی، 

( اما براي مطالعه سیاست 772:1410جنوبی و حوزه دریاي خزر ارتقاء دهند. )واحدي، قفقاز 

انرژي آذربایجان منبع واحدي وجود ندارد و براي شناسایی نقش انرژي در سیاست خارجی این 

 هايیتاولوقانون اساسی،  ازجملهاین کشور  یباالدستکشور بهتر است به بررسی اسناد 

مقامات  هايیدگاهدوم امنیت ملی و دکترین نظامی و نیز مطالعه سیاست خارجی، سند مفه

 پرداخته شود. گیرندهیمتصم

 

 اصول مندرج در قانون اساسي –الف 

همگرایی با غرب از طریق همگرایی با اقتصاد جهانی و به پشتوانه منابع غنی انرژي از روزهاي 

قانون  19. بر این اساس در ماده نخستین استقالل، الگوي حكومتی دولت آذربایجان بوده است

اصول بنیادي و معین »سیاست خارجی کشور در سطح کالن بنابر  یريگشكلاساسی مبناي 

(. این 774: 1410است. )واحدي،  شدهیفتعر« ی مطابقت دارندالمللبینجهانی که با قواعد 

ی نسبت به مناسبات دید انتقادي و اعتراض ابتداآذربایجان از  گذارانقانونبدان معناست که 

 10. در ماده کنندیمو منافع کشور را در همكاري با جهان جستجو  اندنداشتهی المللبیننظام 

که الزمه  فرماستحكممناسبات بازار آزاد بر اقتصاد آذربایجان »قانون اساسی هم آمده است: 

دوم  بند در«. بوداقتصادي خواهد  هايیتفعالآن رقابت آزاد و جلوگیري از انحصارطلبی در 

  azerbaijan.az)است. شدهاعالمهمین ماده هدف توسعه اقتصادي ارتقاء رفاه عمومی 

/Constitution) 
 

 سند وزارت امور خارجه –ب 

سیاست خارجی به  هايیتاولومنتشر کرده  متحدهیاالتادر سندي که سفارت آذربایجان در 

رویكرد دولت در بخش انرژي را  انتویمشكل صریح تبیین شده است که از طریق آن 

تالش براي برقراري دمكراسی تكثرگراي مبتنی بر اقتصاد بازار و »تشخیص داد. در این سند 
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آتالنتیكی  –ارو  يهاسازمانحاکمیت قانون، همگرایی با ساختارهاي امنیتی و همكاري با 

روپایی، تسهیل توسعه ا CEشامل ناتو، اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپاي غربی و استاندارد 

ژئواستراتژیک  فردمنحصربهمختلف اقتصاد کشور با در نظر گرفتن موقعیت  يهابخش

اوراسیایی که  ونقلحملپل ارتباطی شرق و غرب و توسعه کریدور  عنوانبهآذربایجان 

 شدهاعالمسیاست خارجی آن کشور  هايیتاولو عنوانبه« باشدیمآذربایجان نیز بخشی از آن 

 یمشخط عنوانبههدف آذربایجان در همگرایی با غرب را  تواندیم ییتنهابهست. این سند ا

 (azembassy.us) کلی سیاست خارجی با استفاده از عامل اقتصاد توضیح دهد.

 

 1سند مفهوم امنیت ملي –ج 

توسعه بخش  درباره 7992ماه می  74در سند مفهوم امنیت ملی جمهوري آذربایجان مصوب 

 ژي بر موارد زیر تأکید شده است:انر

 استخراج نفت و گاز در دریاي خزر هايیتفعالتوسعه  -1

 حمل نفت و گاز تولیدي به بازارهاي جهانی -7

 ترانزیت نفت و گاز تولیدي در کشورهاي حوزه خزر از قلمرو جمهوري آذربایجان-4

 یزآمصلحاستفاده از دریاي خزر صرفاا براي مقاصد -3

 ( (merln.ndu.edu/2007خزر زیستیطمحو حفاظت از  محیطییستز هايیگآلودرفع -0

 

 7دكترين نظامي -د

این  11ماده دردکترین نظامی جمهوري آذربایجان هم موضوع اقتصاد انرژي بازتاب یافته است. 

 تبیین شده است: چنینایناستراتژي مربوط به بخش انرژي 

هاي متعلق به جمهوري آذربایجتان در دریتاي از بخشبرداري و انتقال منابع هیدروکربنی بهره

 خزر به بازارهاي جهانی،

                                                           
 Azerbaijan of the Republic of National Security Concept. 1 

 
2. Azerbaijan Military Doctrine 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=national%20security%20concept%20azerbaijan&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmerln.ndu.edu%2Fwhitepapers%2FAzerbaijan2007.pdf&ei=wbgdUv-RDcKnkAWrnoH4Dw&usg=AFQjCNEHAG7n27PlT0GOkeoZQx7DwR7p_A
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شترق و » ونقتلحملالمللتی انترژي و هتاي بینحضور گسترده جمهوري آذربایجان در طرح -

 و شمال و جنوب،« غرب

در شترکت المللی در برقراري صلح و نیتز هاي مجامع بینحمایت جمهوري آذربایجان از تالش

بتر  تأثیرگتذارالملل عامل بسیار المللی براي مقابله با تروریسم بینروهاي ائتالف بینعملیات نی

فضاي امنیتی این کشور است که احتمتال هتدف قترار گترفتن جمهتوري آذربایجتان از ستوي 

 .دهدهاي تروریستی را افزایش میسازمان

لیه تأسیسات نفت و گاز همین سند از اقدامات تروریستی احتمالی ع 37عالوه بر این، در ماده 

احتمال اجراي عملیات تروریستی علیه اماکن » این کشور سخن به میان آورده شده است:

، خطوط لوله نفت و گاز در ونقلیحملهاي و سازمان تأسیسات ازجملهو مهم دولتی، نظامی 

 « .است یافتهافزایشداخل کشور و کشورهاي همسایه 

ربایجان بر حراست از منابع انرژي توسط نیروهاي مسلح تأکید دکترین نظامی آذ 09و در ماده 

حفظ شرایط عملیاتی براي کارکرد مناسب در جهت حراست از منافع و مصالح ملی، »: شودمی

 «انرژي تأسیساتامنیتی جمهوري آذربایجان در دریاي خزر، امنیت  -اقتصادي هايفعالیت

(mod.gov.az/doktrina) 
که انرژي محور اصلی مراودات اقتصادي  دهدیمآذربایجان نشان  یدستباالپس محتواي اسناد 

عنصر اصلی جهت همگرایی اقتصاد لیبرالی با جهان و  عنوانبهو  دهدیمکشور را تشكیل 

و هیچ  شودیمآتالنتیكی شناخته -از جهت ارتباط تنگاتنگ با نهادهاي ارو یژهوبهنهادگرایی 

 ا پر کند.عنصر دیگري قادر نیست جاي آن ر

 

 سیاست خارجي آذربايجان 

 هايیدهپدهمانند در کارویژه هاي خود،  هايیژگیوکشورها در عین همسانی و برخورداري از 

 تبعبهبودن هر یک از کشورها و  فردمنحصربه. آیندیمبه شمار  همتایبمتمایز و در نوع خود 

سیاست  کنندهیینتع يهامانگفت، مستلزم نگاهی مجزا به بسترها و هاآنسیاست خارجی 

با توجه به قواعد و  آذربایجان. این ویژگی در مورد جمهوري هاستآنخارجی هر یک از 

است. یكی از این  موردتوجهسیاست خارجی آن بیشتر  دهندهشكل فردمنحصربه يهاساخت

محیط  قرار گرفتن در آذربایجان برخورداري از منابع غنی نفت و گاز و فردمنحصربهوجوه 
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قلب اوراسیا، در به لحاظ مكانی در  آذربایجان .باشدیمبرآمده از فروپاشی شوروي ژئوپلیتیكی 

و نقش پل ارتباطی شرق و  است شدهواقعدر مسیر جاده ابریشم  همسایگی روسیه قدرتمند و

 .طلبدیمخود را  که استراتژي سیاست خارجی ویژهغرب را دارد 

این مبین آن است که  دو دهه اخیردر  آذربایجانهوري بررسی رفتار سیاست خارجی جم

اهداف و منافع مشخصی را در چارچوب اصل  هادولتهمچون دیگر  عالوه بر آنكه کشور

اما در سیاست  کندیمخود از این اصل پیروي  يامنطقهو در سیاست  کندیمدنبال  ییگراواقع

، آذربایجان به پشتوانه صنعت انرژي یگردتعباربهدارد.  ياجداگانهفرامنطقه اي خود رویكرد 

در چارچوب همگرایی با غرب براي خود تعریف کرده است که فهم این اولویت  یبلندمدتمنافع 

نهادگرایی نئولیبرال  يهامفروضهدر سیاست خارجی آذربایجان با کاربست اصول و  شدهیتتثب

 خواهد بود. یرپذامكان

آن کشور  يمرزهم واسطهبهمهوري کوچک آذربایجان، ، در مورد جتردیدیباین موضوع 

سر منافع غنی نفت و  و روسیه بر و رقابت اتحادیه اروپا، آمریكا يامنطقههاي بزرگ  باقدرت

دارد از حساسیت بیشتري برخوردار  شباهت 1«بزرگ يهاقدرتبازي »گاز این کشور که به 

مربوط به استخراج و  مسائلن به همراه که وضعیت خاص ژئوپلیتیک آذربایجا ياگونهبهاست 

نوع سیاست اقتصادي و سیاست خارجی  یريگشكلمستقیم در  طوربهصدور منابع نفت و گاز 

و امتیازات ناشی از وضعیت ژئوپلیتیكی آذربایجان در  هایتمحدودبوده است.  یرگذارتأثآن 

پل ارتباطی شرق و  عنوانهبجغرافیاي این کشور  شدهشناختهمنطقه قفقاز جنوبی، به رسمیت 

روسیه و  - يامنطقهترانزیت انرژي و کاال، همسایگی آن با دو قدرت مهم  ازلحاظ یژهوبهغرب 

ژئواکونومیكی فراوان، سیاست خارجی جمهوري آذربایجان را به این  هايیتمزدر کنار  -ایران 

متغیر وابسته  عنوانبهسمت سوق داده است. در ادامه به بررسی سیاست خارجی آذربایجان 

 :پردازیمیم

 

 سیاست خارجي آذربايجان دهندهشکل؛ الف. انرژی

تا زمان فروپاشی شوروي و استقالل آذربایجان رابطه نفت و سیاست خارجی در این منطقه 

کامل  طوربهاصوالا موضوعیت نداشت و دولت شوروي اختیار ذخایر و تولید انرژي آذربایجان را 

                                                           
1. Great powers game 
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؛ دادیمقرار  مورداستفادهت و نفت را بیشتر براي حفظ قدرت و امنیت خود در دست خود داش

دولت نوپاي آذربایجان  اگرچهوضعیت دگرگون شد.  1001اما با استقالل آذربایجان در سال 

را تجربه کرد و نتوانست از عامل انرژي  ايیانهناشنخست استقالل سیاست خارجی  يهاسالدر 

 1003شود؛ اما با تثبیت استراتژي نفتی آذربایجان در سال  مندهبهربراي حل مشكالت کشور 

بود مرحله نوینی در  يکارکهنهکه سیاستمدار  افیعلیعنی پس از به قدرت رسیدن حیدر 

کلی سیاست خارجی  یريگجهتحیات سیاسی این جمهوري کوچک قفقاز جنوبی آغاز شد و 

خارجی به آذربایجان سرازیر شد و  گذاريیهرماسهم تعیین گردید. به دنبال این تحول بنیادین 

 7991که در سال  ياگونهبهشد.  تربرجستهنقش بخش انرژي در تولید ناخالص ملی  یجتدربه

 (Bohlen, 2008) درصد درآمد بودجه از محل درآمدهاي نفتی تأمین شد. 20بیش از 

براي  کمدستت اما تأکید داش ییگراغربدر این مقطع اگرچه باطن سیاست خارجی به 

سیاست رسمی  عنوانبه« روابط با روسیه و غرب يسازمتوازن» هاروسکاستن از حساسیت 

خود یعنی گرجستان به  يگراغرب شدتبههمسایه  برخالفاعالم گردید و دولت آذربایجان 

 کهیدرحالبازي موازنه گر در سیاست خارجی خود در قبال غرب و همسایگانش دست زد. مثالا 

را شروع و با این اقدام رضایت  1نووروسیسک –صادرات نفت از مسیر روسی باکو  1002از سال 

روسیه را جلب کرده بود اقدام دیگري را براي جلب نظر غرب انجام داد و آن ساخت خط لوله 

براي تأمین بخشی از نیازهاي سوختی اروپا بود. شاید هم  7جیهان –تفلیس  –استراتژیک باکو 

 آذربایجان تصور کرد. ییگراغربآن را اقدامی سمبلیک در بتوان 

مشارکت براي »در چارچوب برنامه  1003، همگرایی با ناتو از سال مسائلاما گذشته از این 

 يهاسالآن سازمان نظامی و تغییر قوانین کشور بر اساس استانداردهاي شوراي اروپا در « صلح

عطفی در همگرایی با غرب بود که همگام با اجراي میالدي قرن بیستم نقطه  09پایانی دهه 

این اقدامات  (Mamedyarov & Olscott, 2005) انرژي تحقق یافت. يهاطرح

لیبرال دمكراتیک را براي  يهاارزشغربی بود که پذیرش  يهاسازمانورود به  شرطیشپ

لی در روابط فرض اص عنوانبه« صلح دمكراتیک»و هنوز بر  دانندیماعضاي جدید الزامی 

                                                           
1. Baku Novorossiysk Pipeline 

ipelineCeyhan P-Tbilisi-Baku. 2 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=baku%20tbilisi%20ceyhan%20pipeline&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bp.com%2Fsectiongenericarticle.do%3FcategoryId%3D9006669%26contentId%3D7015093&ei=Wb4dUqT7IojLkwXO5YFg&usg=AFQjCNFCaJvRB2msWIaqzOXE_M9loRyyCA
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در مورد آذربایجان این رویكرد غرب نه به خاطر برقراري  کهیدرحالاصرار دارند.  المللبین

دمكراسی، بلكه احتماالا به خاطر کنترل منابع نفت و گاز آذربایجان و دیگر کشورهاي صاحب 

 انرژي در حوزه دریاي خزر بود.

رشد اقتصادي متعاقب آن توانست در نفتی و  يقراردادهاآذربایجان در چارچوب  هرحالبه

را حل نماید و حتی سیاست تهاجمی در  باغقرهبخشی از معضالت ناشی از جنگ  مدتکوتاه

زور براي  یريکارگبهقبال ارمنستان در پیش گیرد و ارامنه را تهدید کند که در صورت لزوم از 

 (Allunt, 2006) درنگ نخواهد کرد. رفتهازدستآزادسازي اراضی 

از  يبرداربهرهدولت آذربایجان به دنبال موفقیت نسبی در سیاست و استراتژي انرژي در کنار 

که انتقال انرژي دو کشور دیگر  گذراندیم ازنظررا  یبلندمدت يهاطرحمنابع انرژي خود 

. با این اقدام، باشدیم هاآن ازجملهبه بازارهاي جهانی  -قزاقستان و ترکمنستان –ساحلی خزر 

ربایجان قادر خواهد بود عالوه بر کسب درآمد ترانزیتی و رقابت با روسیه عمالا به کریدور آذ

اما تحقق این امر ؛ انرژي شرق به غرب تبدیل بشود و موقعیت ژئواستراتژیک خود را ارتقاء دهد

امنیت انتقال انرژي از این  وگرنه باشدیممنوط به تأمین منافع روسیه و رضایتمندي آن کشور 

به هنگام جنگ اوستیاي جنوبی  7991مسیر با خطر همراه خواهد بود و اتفاقاتی که در سال 

 هايیتفعالسیاست منزوي کردن همسایگان در  یگردعبارتبهروي داد ممكن است تكرار شود. 

با مخاطرات جدي همراه باشد که البته خود آذربایجان هم به این  درازمدتدر  تواندیمانرژي 

. داندینمبرده است و استفاده از مسیر واحد در انتقال منابع انرژي را به مصلحت  حقیقت پی

(fars News Agency, 2008)  آذربایجان حتی ممكن است در آینده بدون توجه به

 غربی همكاري خود با همسایگان در بخش نفت و گاز را گسترش دهد. يهاقدرتترجیحات 

 انرژی و همگرايي با غرب

ناشی از این تحول سیاسی خالء قدرت به  یتیکژئوپلاشی شوروي و تغییر پس از فروپ

به دلیل  هاآنواقع در آسیاي مرکزي و قفقاز تبدیل شد و  هاييجمهورمسئله  ترینيجد

 هادولتهمگرایی با  يآورفننداشتن مزیت نسبی اقتصادي به یكدیگر از جهت تأمین سرمایه و 

به رویكرد اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کردند تا هم بر را  يامنطقهفرا  يهاسازمانو 

مشكالت پس از انحالل نظام متمرکز زمان شوروي سابق قایق آیند و هم امنیت قابل اعتباري 

در این میان انتخاب مدل اقتصادي بازار آزاد،  براي تداوم حیات و بقاي خود کسب کنند.

خود را در همكاري و همگرایی با  بلندمدتفع جوامع سابق سوسیالیستی را بر آن داشت تا منا
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به گزینه مطمئنی  یجتدربهتعریف کنند و این رویكرد  آتالنتیكی –ارو  يهاسازمانو  هادولت

؛ به منافع مطلق اقتصادي در نظر نخبگان سیاسی تبدیل شد جهت حفظ استقالل و دستیابی

قرن بیستم نیست.  یسومجهان ییاگرغرباما باید توجه کرد که همگرایی با غرب به معناي 

و یا نباید به معنی الحاق  شودنمیاین همگرایی به وابستگی به یک دولت خاص منجر  یجهدرنت

کشورهاي نوپا در منطقه به دلیل شرایط خاص  کهآن یژهوبهبه آن دولت تعبیر گردد. 

را « مطلق ییگراربغ»سیاست  توانندینمروسیه « خارج نزدیک»ژئوپلیتیكی و قرار گرفتن در 

. اگر چنین مالحظاتی دهندیماتخاذ کنند و در باالجبار مالحظات امنیتی روسیه را مدنظر قرار 

خطرناك مواجه گردند. سقوط دولت ابوالفضل  يهاچالشزیر پا گذاشته شود ممكن است با 

طی جبهه خلق افرا ییگراغربروسیه و  گریز از انكاریرقابلغبیگ در آذربایجان نتیجه  ایلچی

 .باشدیمدر این زمینه 

در آذربایجان دگرگونی  افیعلحیدر  کارآمد، با پشت سر گذاشتن این تجربه و روي درواقع

همگرایی با »به  ییگراغرباساسی در سیاست خارجی این کشور صورت گرفت و آن تعدیل 

در روابط با همسایگان،  ییزداتنشبود. ایجاد موازنه مثبت در مناسبات با روسیه و غرب، « غرب

خارجی براي توسعه اقتصادي و همگرایی با جوامع غربی در  گذاريیهسرماو  يآورفنجلب 

و نقطه آغازین آن امضاي  باشدیمآتالنتیكی چارچوب اصلی این سیاست  –قالب نهادهاي ارو

 –آذري  ی براي توسعه میادین نفتیالمللبینبا کنسرسیوم  1003در دسامبر « قرن قرارداد»

درصد سهم به  19بخش آذربایجانی دریاي خزر بود که در آن با اعطاي  گونشلی در –چراغ 

 شرکت لوك اویل منافع روسیه هم به نوعی تأمین گردید.

اصلی سیاست خارجی خود غافل نیست. مقامات آذري عالوه  یريگجهتاما دولت آذربایجان از 

و بر  دهندیمروپا را دستاویزي براي این رویكرد قرار بر نیات درونی خود، تأمین امنیت انرژي ا

 /trend. az) بودن انتقال منابع هیدروکربنی به بازارهاي اروپایی اشاره دارند. داریمعن

مشترك، توسعه میادین نفت و گاز در  يهاطرحبا توجه به این رویكرد اجراي  (83242/

نفت و گاز در مسیر شرق به غرب مناطق درون ساحلی وفرا ساحلی، احداث خطوط لوله 

جیهان و خط لوله گازي  –تفلیس  –خط لوله نفتی باکو  –سوپسا  –باکو  )خطوط لوله نفتی

قارص و در آینده اجراي طرح  –تفلیس  –(، احداث خط آهن باکو رومارز –تفلیس  –باکو 

با غرب کمک بسترهایی هستند که به تكمیل شدن روند همگرایی  انتقال گاز به جنوب اروپا

 .کندیم
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بودن غرب  انگیزهیباست و در صورت  دوطرفه يامعادلهالبته باید توجه کرد که همگرایی 

 يهاقدرتنافرجام باقی بماند.  توانستیماین سیاست  متحدهیاالتادولت هژمون یعنی  یژهوبه

ب اوراسیا را تشكیل که قل يامنطقهآمریكا نسبت به تحوالت و آینده  متحدهیاالتا یژهوبهغربی 

در آسیاي مرکزي و قفقاز  يامنطقهتوجه زیادي دارند و خواهان ایجاد یک نظام نوین  دهدیم

امنیتی  –زنجیره و کمربند سیاسی  فارسیجخلهستند تا به همراه منطقه خاورمیانه و حوزه 

 (724: 1412 انرژي محكم کنند. )واعظی، امنیت یژهوبهخود را براي رسیدن به اهداف مختلف 

دیگري هم برخوردار است که  هايیژگیواین نگرش در سیاست غرب نسبت به آذربایجان از 

 :شودیم يبنددسته چنینینا

و در آینده  باشدیم 1«کریدور جنوبی»گازي  يهاطرحآذربایجان کشور کلیدي در اجراي  -الف

 اشت.خواهد د يابرجستهدر تأمین امنیت انرژي اتحادیه اروپا نقش 

 آذربایجان بستر مناسبی براي غربی کردن منطقه است. -ب

 در توسعه صنعت نفت جهان دارد. ايیژهوآذربایجان جایگاه  -ج

انرژي آذربایجان نقش مهمی در شكل دادن به آینده سیاسی کشور و منطقه خواهد  –د 

 داشت.

 یینو کارکردگرااز اصل دولتمردان جمهوري آذربایجان با درك این دیدگاه غرب و برداشتی که 

است  سازسرنوشتو وابستگی متقابل دارند بر این باورند که همگرایی با غرب براي آینده کشور 

با استفاده از  کنندیمآن را در جایگاه کشورهاي پیشرفته قرار دهد. لذا تالش  تواندیمو حتی 

مگرایی نهادینه با غرب نایل ابزار همكاري به ه عنوانبهبلكه  سالح، عنوانبهاهرم انرژي نه 

 آیند.

در  7ی برتلسمانالمللبینآذربایجان طی سخنانی در نشست  جمهوريیسرئ افیعلالهام 

و  همگرایی با غرب یكی از رویكردهاي اصلی دولت آذربایجان است»گفته است:  7992دسامبر 

 «.دهدیمم سیاسی، اقتصادي و حقوقی را انجا يهابخشبراین اساس اصالحات الزم در 

(trend.az/83242) 

                                                           
1. Southern Corridor 
1. Bertelsmann 
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عضویت در شوراي اروپا، مجمع پارلمانی شوراي اروپا، سازمان امنیت و همكاري اروپا و  درواقع

آتالنتیكی نمود عینی این همگرایی است که به برخی از  –با ساختارهاي متعدد ارو  يهمكار

 :شودیمپرداخته  هاآن

 (OSCE)1ا عضويت در سازمان همکاری و امنیت اروپ .8

آمریكا و کانادا  متحدهیاالتااز کشورهاي اروپایی به همراه است که  يامجموعهاین سازمان 

مشترك در قالب کنفرانس امنیت و همكاري اروپا تشكیل  يهاارزشترویج و هماهنگی  باهدف

 به عضویت سازمان امنیت و همكاري اروپا 1007ژانویه  49آذربایجان در تاریخ  یافته است.

 نامهموافقت»، «هلسینكی نامهموافقت» ازجملهاسناد مربوطه  1000درآمد و سپس در سال 

 presliba.az) .(را امضاء کرد« امنیتی اروپا نامهموافقت»و « پاریس

در چارچوب گروه  باغقرههمكاري با این تشكل اروپایی بیشتر به خاطر پیگیري حل مناقشه 

یافته  ايیژهووپا در سیاست خارجی آذربایجان جایگاه مینسک سازمان امنیت و همكاري ار

اعضاي سازمان بر اصول زیر  1002در لیسبون در سال  OSCEدر جریان اجالس سران  است.

 تأکید کردند: باغقرهدرباره مناقشه 

 حفظ تمامیت ارضی ارمنستان و آذربایجان

 رزهاي آذربایجانکوهستانی در درون م باغقرهاعطاي خودمختاري در سطح عالی به 

 (Ibid) یکوهستان باغقرهتأمین امنیت براي همه ساکنان 

 عنوانبه باغقرهآمریكا، فرانسه و روسیه براي پیگیري روند صلح  1002ژانویه  1در تاریخ 

 درمجموع 1002-01 يهاسالروساي مشترك گروه مینسک انتخاب شدند. گروه مزبور بین 

یر ارائه کرد که دو پیشنهاد نخست از طرف ارمنستان و سه پیشنهاد صلح براي طرفین درگ

 پیشنهاد سوم از طرف آذربایجان رد شد.

 

 عضويت در شورای اروپا .2

عضویت در شوراي اروپا خیز اساسی آذربایجان در راستاي همگرایی این کشور با نهادهاي 

داخلی  يهایاستساز  ياپارهاین عضویت تغییر  شرطیشپاما ؛ شودیمغربی محسوب 
                                                           

operation in Europe-Security and Co Organization for .2 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=osce&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2F&ei=tMUdUpSLLIfbkQWn5IBY&usg=AFQjCNEQJgVUZtbYW_eYWKnkbhdR_NW5gA
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اطمینان اروپا از برقراري ثبات سیاسی و تثبیت نظام سكوالر دمكراتیک،  ازجملهآذربایجان 

آینده اقتصاد بازار آزاد و رعایت حقوق بشر  انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعی جهت تضمین

و  (Ibid)لغو حكم اعدام تحقق یافت  یژهوبه هاآنبرخی از  1001در آن کشور بود که تا سال 

 .درآمدبه عضویت رسمی این نهاد اروپایی  7991آذربایجان در سال 

الحاقی شوراي  يهاپروتكل درنگیببه این نهاد اروپایی، دولت آذربایجان به دنبال پیوستن 

خود ادامه داد.  يگذارقانوناروپا را امضاء کرد و به انطباق استانداردهاي اروپایی در نظام 

مجمع پارلمانی شوراي اروپا حاصل عضویت آذربایجان در این  يهانشستمشارکت فعاالنه در 

تریبون براي طرح  عنوانبهاز شوراي اروپا  کندیمو دولت آذربایجان تالش  باشدیمشورا 

رایزنی آذربایجان در  درواقعاستفاده کند.  باغقرهالینحل ماندن مناقشه  یژهوبهمشكالت خود 

بر  1312با تصویب قطعنامه  7990شد و مجمع در ژانویه واقع  مؤثراین شورا تا حدودي 

با حفظ تمامیت ارضی آذربایجان تأکید کرد. عالوه بر تصویب این  باغقرهحل مناقشه  ضرورت

 باغقرههم براي پیگیري روند صلح  ايیژهوقطعنامه، مجمع پارلمانی شوراي اروپا گزارشگر 

 تعیین کرد است.

 

 همکاری با ناتو .3

قفقاز و دور نماي بالقوه انرژي،  گاه ناتو، موقعیت جغرافیایی منطقه آسیاي مرکزي واز دید

از اوراسیا را به  ثبات و امنیت بخش بزرگی تواندیمدر آن  ثباتییبگسترده و  هايجویییزهست

خطر اندازد. بر این اساس، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی با اجراي دو طرح، یكی از طریق 

وارد  7«طرح مشارکت براي صلح»و دیگري اجراي  1«وراي همكاري آتالنتیک شمالیش»ایجاد 

را  CIS المنافعمشتركتصمیم گرفت همه کشورهاي مستقل  1007منطقه شد. ناتو در سال 

به عضویت شوراي همكاري آتالنتیک شمالی درآورد و در حقیقت با این اقدام اولین گام 

و نفوذ در آسیاي مرکزي و قفقاز برداشته شد. )واعظی،  غرب براي همكاري امنیتی –سیاسی 

امنیتی کشورهاي منطقه و تمایل به همكاري با  هايیمشغولدلاین طرح با توجه به . (1411

                                                           
Cooperation Council : The North Atlantic NATO. 1 

 
2. Partnership for Peace 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69344.htm
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مورد استقبال قرار گرفت. یكی از این کشورها جمهوري آذربایجان بود که از  درنگیبغرب 

ک مشارکت دارد. اعزام نیروهاي صلح بان به مختلف ناتو از نزدی يهابرنامههمان زمان در 

در عراق و افغانستان و حضور فعاالنه در اقدامات « صلح بانی» هايیاتعملکوزوو، شرکت در 

 از آن جمله بوده است. 7991سپتامبر  11ضد تروریستی پس از حوادث 

ل براي حل دولت آذربایجان در سایه این همكاري با ناتو، از آن سازمان انتظار درك متقاب

را داشته است، لیكن با فرض هژمونی آمریكا در ناتو، چنین اولویتی در دستور  باغقره مناقشه

 توانیمکار این نهاد نظامی قرار ندارد و دلیل عمده گسترش ناتو در آسیاي مرکزي و قفقاز را 

ه دانست روسی« خارج نزدیک»در تحكیم امنیت آینده اروپا، تأمین امنیت انرژي و حضور در 

ارمنستان، سازمان ناتو هرگز درصدد  با توجه به حضور گسترده نظامی روسیه در که البته

همكاري موازي  اضافهبهرا ندارد. این عوامل  باغقرهروسیه در موضوع  برانگیختن حساسیت

آتالنتیكی را برآن داشته است تا حفظ وضع موجود را بر  -ارمنستان با ناتو، این نهاد ارو

 دیگر را ترجیح دهد. هاينهیگز

 

 همکاری با اتحاديه اروپا .2

شریک تجاري اتحادیه اروپا در  ترینمهمآذربایجان به دلیل برخورداري از منابع غنی انرژي 

. این کشور همچنین نقش مهمی در برقراري روابط میان اتحادیه شودیممنطقه قفقاز محسوب 

( بنابراین این آذربایجان از 139:1417یكر و ساینا، . )اولکندیماروپا و آسیاي مرکزي ایفا 

کشوري کلیدي و کریدور انرژي در منطقه قفقاز جنوبی در  عنوانبهابتداي استقالل براي غرب 

کمک فنی به کشورهاي مستقل » يهابرنامهدو طرف در چارچوب  نظر گرفته شد و روابط

که کریدور میان اروپا  0041در سال  7TRACECAو تراسكا (TACIS)1«المنافعمشترك

 نهادینه شد. ،کندیمآسیا را تعریف  –

 هايیرساختزشرایط جدید، ایجاد  بر اساسغرب  –تراسكا احیاي جاده ابریشم شرق 

 گرفت. یدربرمو ارتباطات را  ونقلحمل

                                                           
Independent States Technical Aid to the Commonwealth of. 1 

Asia –Caucasus  –idor Europe rTransport Cor. 2 
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 نامهموافقت»تحولی که روابط اتحادیه اروپا و آذربایجان را ارتقا داد امضاي  ترینمهماما 

بود که این طرح بر توسعه متقابل سیاسی، اجتماعی و  1002 در سال« همكاري و همگرایی

 :ازجمله. کردیمفرهنگی تأکید 

 ایجاد چارچوبی براي گسترش گفتگوي سیاسی

 کمک به تحكیم دمكراسی و اقتصاد بازار

 و تجارت براي نیل به توسعه اقتصادي پایدار گذاريیهسرماتوسعه 

 (presliba.az) و فرهنگی يآورفنمالی، عملی،  مسائلهمكاري در 

از سوي اتحادیه اروپا  1«سیاست همسایگی اروپا»سند موسوم به  7994و سرانجام در سال 

براي  ،ترامنآینده »ارائه شد که یک سال بعد آذربایجان هم به آن پیوست. این سند با شعار 

( این 1409. )آدمی، زدیمرا به اروپا پیوند امنیت و رفاه کشورهاي قفقاز جنوبی « ترامناروپاي 

بكند و  برنامه توانست کیفیت و دامنه همكاري اتحادیه اروپا و آذربایجان را وارد مرحله نوینی

دولت توانست به یک  کهآن ازجملهفراوانی براي این کشور فراهم آورد،  هايیتمزاجراي آن 

و از حمایت مالی و فنی اتحادیه  سري اصالحات حقوقی، سیاسی و اقتصادي دست بزند

آذربایجان همچنین در این چارچوب قادر است سهمی  3viw. Az) .(2008/برخوردار گردد. 

 براي خود کسب کند. گذاريیهسرمااز جهت ارسال کاال، نیروي کار و  را در بازار اتحادیه اروپا

(Ibid) 

، اما آیدیمربایجان با غرب به شمار همگرایی آذ کنندهیلتسه اگرچههمكاري با اتحادیه اروپا 

این اتحادیه همچون دیگر نهادهاي اروپایی نتوانسته است انتظارات امنیتی آن کشور را 

احیاي تمامیت ارضی برآورده سازد و حداکثر اقدام این اتحادیه تصویب قطعنامه، ینه درزم

ت که در آن بر حل اس 7919می  79در « اتحادیه اروپا در قبال قفقاز جنوبی استراتژي»

ی و تمامیت ارضی کشورها و بازگشت المللبیندر چارچوب موازین  باغقرهمناقشه  یزآممسالمت

 (Ibidتأکید شده است. ) شانکاشانهآوارگان به خانه و 

در تحكیم ثبات سیاسی  انكاريیرقابلغنقش  اگرچهو نهادهاي غربی  هاقدرتپس همگرایی با 

کسب تجربه مدیریتی و باال بردن وزن ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن و اقتصادي آذربایجان، 

                                                           
1. Furopean Neighorhood Policy 
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در رفع مشكل کلیدي سیاست خارجی آذربایجان یعنی حل عادالنه  کشور دارد، اما الزاماا

 نبوده است. گشامشكل باغقرهمناقشه 

 

 :نتیجه

یف جمهوري آذربایجان پس از فروپاشی شوروي بر اساس هویت جدیدي که براي خود تعر 

آینده کشور اعالم کرد و این مدل  یمشخط عنوانبهکرد نظام سیاسی سكوالر و اقتصاد آزاد را 

چون مفهوم امنیت ملی، دکترین نظامی و  یباالدستحكومتی در قانون اساسی و دیگر اسناد 

نبود  ياگونهبه اما شرایط پس از فروپاشی شوروي؛ سیاست خارجی بازتاب پیدا کرد هايیتاولو

و فرسوده بودن  باغقرهجنگ  سیاسی، ثباتییبپشت سر گذاشته شود.  یآسانبهه مرحله گذر ک

و برقراري  يسازملت -از دوران رژیم کمونیستی روند تكمیل دولت ماندهيبرجا هايیرساختز

با تشدید حمالت  1004جدي مواجه کرد. حتی در سال  هاييدشواریک نظام مقتدر را با 

و ترسیم استراتژي انرژي  بسآتشتنها پس از برقراري  ؛ وکشور به خطر افتاد ارامنه موجودیت

پیدا کرد و سومین دولت پس از استقالل  سروساماننسبی  طوربهوضعیت  1003در سال 

توانست با برقراري سیاست متوازن خارجی و تأمین نظر  افیعلآذربایجان یعنی دولت حیدر 

 براي این کشور قفقاز جنوبی هموار سازد. را روسیه راه پیشرفت و آبادانی

 افراطی دوره حكومت جبهه خلق، ییگراغرببا کنار گذاشتن  افیعلبر این اساس دولت 

همگرایی اقتصادي و سیاسی با غرب را متضمن استقالل، قدرت و حاکمیت ملی کشور 

گذاشته شد.  1003در دسامبر « قرارداد قرن» تشخیص داد و سنگ بناي این رویكرد با امضاي

تدریجی این کشور به کریدور انرژي  شدنیلتبدجهان، احتمال  نقش آذربایجان در آینده انرژي

امنیت  ازلحاظي غربی هادولت و دغدغه سویکژئوپلیتیكی و ژئواکونومیكی آن از  هايیژگیو

 انرژي و تالش براي متنوع ساختن مبادي ورودي انرژي از دیگر سو فرصتی را براي این

آتالنتیكی  -ارو يبا نهادهاجمهوري شوروي سابق فراهم کرده است تا در چارچوب همگرایی 

مانند سازمان امنیت و همكاري اروپا، اتحادیه اروپا، شوراي اروپا و ناتو به توسعه اقتصادي به 

 برونگرا و همگرایی با اقتصاد جهانی دست یابد، در نظام آنارشیک جهانی از امنیت کافی شكل

به کشور مطرحی در سطح  درمجموع ثروت و قدرت ملی خود را افزایش دهد و خوردار گردد،بر
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در سرنوشت آذربایجان و حل باقیمانده مشكالت  تواندیممنطقه تبدیل گردد. این پتانسیل 

 در آینده مؤثر واقع شود. باغقرهمناقشه  یژهوبه

 

 نابع و مأخذم

 فارسي -الف

، تهران: «احل بنیادين انديشه در مطالعات امنیت مليمر» .(1411افتخاري، اصغر )

 انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.

، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت «جمهوری آذربايجان»(. 1420بهناز )اسدي کیا، 

 امور خارجه، چاپ دوم.

ز منازعه در آسیای مركزی و قفقا یهاگسل» (.1417اولیكر، اولگا و ساینا، تامس )

معاصر، مترجمان: م.  ابراری المللبینتهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات  ،«جنوبي

 گلشن پژوه، ع. کاردان، ح. کالهی خیابان.

، جزوه «المللهای مختلف در روابط بیننظريه» (.1409جالل )دهقانی فیروزآبادي، سید 

 درسی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

، تهران: مؤسسه دوم، جلد «برآوردهای استراتژيک آذربايجان». 1385)واحدي، الیاس )

 ی ابرار معاصر تهران.المللبینفرهنگی مطالعات و تحقیقات 

، فصلنامه «بزرگ در آسیای مركزی و قفقاز یهاقدرتمنافع »(. 1411واعظی، محمود )

 .22آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره 

، تهران: انتشارات «ژئوپلیتیک بحران در آسیای مركزی و قفقاز». (1412محمود )واعظی، 

 وزارت امور خارجه
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 سیاست خارجي تركیه در قفقاز جنوبي و تقابل آن با منافع ايران و روسیه

 
 اصغر حاتمی1
 وحید شربتی7

 محدثه حیدري4

 

 چکیده

سیاست خارجی این  7997در ترکیه در سال  "توسعه عدالت و "با به قدرت رسیدن حزب 

 یهترک یخارج تدستخوش تغییرات فراوان شد. سیاس يافرا منطقهاي و کشور در روابط منطقه

در تمامی تالش خود را  بعدي بود وگرا و تکغرب مراتببهیک سیاست خارجی  7997قبل از 

اما با ؛ داده بود قرار اروپا یهاتحاد در یتو عضومتحده آمریكا ایاالت یژهوبهرابطه با غرب  جهت

بعدي و است تکتوسعه، سیاست خارجی این کشور از یک سی و دولت عدالت کار آمدنروي 

محور در محیط  و منافعگرا بعدي، عملگرا تبدیل به یک سیاست خارجی چندصرفاا غرب

پیرامونی و جهانی شد. یكی از ابعاد مهم این سیاست خارجی متحول شده، توجه به مناطق 

افزایش نقش و جایگاه استامبول در این مناطق  منظوربههمسایه ترکیه  يکشورهاپیرامونی و 

هاي سیاست خارجی است به بررسی جنبه درصدد. این مقاله باشدیم یقفقاز جنوب ملهازج

ایران و روسیه در این منطقه از منظر  قدرتمندترکیه در قفقاز و تقابل منافع آن با دو کشور 

ترکیه توانسته است با حاکم کردن یک  کهژئوپلیتیک بپردازد. مفروض این مقاله این است 

هاي مختلف بعدي در سیاست خارجی، روابط خود را از جنبهگرا و چند، عملنگررویكرد واقع

 بپردازد. سیاسی و اقتصادي در این منطقه توسعه دهد و به رقابت با ایران و روسیه

تیک، قفقاز جنوبی، حزب عدالت و توسعه ترکیه، سیاست خارجی، ژئوپلیواژگان كلیدی: 

 ایران، روسیه

                                                           
 . کارشناسی ارشد علوم سیاسی و رئیس دفتر تحقیقات کاربردی یگان ویژه ناجا1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه عالمه طباطبائی2
 باطبائیروابط بین الملل دانشگاه عالمه ط . انشجوی کارشناسی ارشد6
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 مقدمه

غربی روسیه که از غرب به دریاي سیاه و آزوف، از کوهستانی در جنوب ستا يامنطقهقفقاز  

مانیچ روسیه و از جنوب به ایران و از  -شرق به دریاي خزر و از شمال به اراضی پست کوما

هاي گذشته این منطقه به طی قرن(. 1413:34کاظمی،شود )یمغربی به ترکیه محدود جنوب

ها و منازعات استراتژیكی که داشته و دارد، محلی براي رقابتئوپلیتیكی و ژدلیل اهمیت ژئو

امروزه آمریكا  حتی و(، انگلستان امروزي ترکیه) عثمانی ایران، روسیه، ازجملههاي بزرگ قدرت

 قفقازاما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي معادالت امنیتی و نظام قدرت در  ؛است بوده

 هايکشمكش و رقابت صحنه جنوبی قفقازطوریكه امروزه د. بهش اساسی تحوالت دچار جنوبی

پنج نوع رقابت و  . امروزه در این منطقهاست شده ايمنطقه فرااي و هاي منطقهفراوان قدرت

و  آمریكا متحدهایاالتبندي کرد. نخست، رقابت و برخورد منافع توان طبقهبرخورد منافع را می

آید. دوم، رقابت و برخورد منافع امنیتی و اقتصادي به شمار می رقابت و ترینمهمروسیه که 

برخورد منافع روسیه و ترکیه، سوم، رقابت و برخورد منافع ایران و آمریكا، غرب و اسرائیل، 

و پنجم رقابت و برخورد منافع آمریكا و چین که  چهارم رقابت و برخورد منافع ایران و ترکیه

 شود.انرژي خالصه میبیشتر در موارد اقتصادي و 

که به دالیل سیاسی، اقتصادي و  باشدمیکشور ترکیه  منطقه این دربازیگران فعال  ازجمله 

اخیر  کند که نفوذ خود را در قفقاز گسترش دهد. ترکیه طی یک دههژئوپلیتیكی تالش می

ناطق آمدن حزب عدالت و توسعه، به یكی از بازیگران مهم در م کار رويپس از  مخصوصاا

است و در تحوالت  شدهتبدیل، آسیاي مرکزي و خاورمیانه جنوبی قفقاز، ازجملهپیرامونی خود 

 جمهوري کهازآنجاییشود. محسوب می تأثیرگذاربازیگران  ازجملهجدید در این مناطق 

محسوب  جنوبی قفقاز نیز جزء بازیگران و همسایگان اصلی روسیه فدراسیونو  ایران اسالمی

کنند، اي خاص خود را دنبال میها اهداف و منافع منطقههرکدام از این کشور شوند ومی

است، این  آن بهگویی صدد پاسخپرسش اساسی که در این زمینه مطرح است و این مقاله در

اي ایران و روسیه بر منافع منطقه تأثیراتیجنوبی چه  قفقاز دراست که سیاست خارجی ترکیه 

مطرح است این است که روسیه به منطقه  صلی که در این خصوص؟ دیدگاه ااست گذاشته

 در ايمنطقه فرااي و نگرد و مخالف حضور بازیگران منطقهخود می " خلوتحیاط" عنوانبه

به همین دلیل از نگاه روسیه، ترکیه جزء بازیگرانی است که منافع  هست خلوتحیاط این
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را تهدیدي  جنوبی قفقازذا روسیه نفوذ ترکیه در کند. لاي روسیه را با خطر مواجه میمنطقه

هاي فرهنگی و نیز به لحاظ پیوند ایران اسالمی جمهوريداند. از طرف دیگر علیه خود می

است نقش خود را  تالش درتاریخی که با منطقه دارد و همچنین به دالیل سیاسی و اقتصادي 

یک  عنوانبهنفوذ ترکیه را در منطقه در منطقه حفظ و گسترش دهد. به همین دلیل ایران نیز 

گویی انگارد. در جهت پاسخبیند و آن را مانعی در برابر تحقق اهداف خود میکشور رقیب می

به سؤال فوق این مقاله بر این فرض استوار است که ترکیه توانسته است با حاکم کردن یک 

هاي مختلف ط خود را از جنبهبعدي در سیاست خارجی، روابگرا و چندنگر، عملرویكرد واقع

و به رقابت با ایران و روسیه بپردازد و منافع این دو کشور را با  دهد توسعهدر این منطقه 

چالش مواجه کند. این مقاله با کاربست چارچوب نظري ژئوپلیتیک و با استفاده از روش 

لت عدالت و هاي سیاست خارجی ترکیه را در دوران دوتحلیلی در ابتدا جنبه –توصیفی 

گیرد قرار می موردبحث منطقه دربعد منافع ترکیه  دهد و در مرحلهقرار می موردبررسیتوسعه 

 گیرينتیجهو  شودبررسی می جنوبی قفقازو در آخر نیز تقابل منافع ترکیه با ایران و روسیه در 

 .گرددمیبحث ارائه 

 

 مفهومي چارچوب .8

الملل نظریه ژئوپلیتیک است که به بررسی ارتباط ینیكی از رویكردهاي سنتی در روابط ب 

هاي جغرافیایی قدرت ملی و میزان قدرت ملی و جغرافیا یا ریشه ارتباط انسان با طبیعت،

دهقانی . )پردازددر جهت رفع نیازهاي انسانی و ملی می محیطیزیستامكان تغییر عوامل 

از  متأثرمیالدي و  10ود از اواخر قرن (. ژئوپلیتیک در ماهیت جدید خ1410:41فیروزآبادي،

سیاسی منجر به وقوع جنگ جهانی اول و  تحوالت تحوالت اروپا در آن دوران شكل گرفت.

تمایل آلمان به برهم زدن وضع موجود جهان و به دست آوردن مستملكات جدید یا  خصوصبه

انند داروینیسم شده و همچنین تفكراتی م دادهازدستهاي گیري سرزمینپسحداقل باز

به تبعیت از قواعد حاکم بر  هادولتانسان و در مرحله بعد  طلبیقدرتگر اجتماعی که توجیه

ژئوپلیتیک مطرح  گیريشكلعوامل  ترینمهم عنوانبهمنطقی بودند،  روالیک عنوانبهطبیعت 

وره تقسیم به سه د معموالا(. دوران حیات ژئوپلیتیک را 11-1420:14کریمی پور،) گردیدند

از ) افولتا پایان جنگ جهانی دوم(، دوران  10کنند که شامل دوران کالسیک )از قرن می
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 دیدگاه به بعد(. 1029از سال ) احیامیالدي( و دوران  1029پایان جنگ جهانی دوم تا دهه 

ها ها و افزایش آن را صرفاا در تصرف و تسلط بر سرزمینکالسیک ژئوپلیتیک منشأ قدرت دولت

که هرچه اقتدار و نفوذ فیزیكی در یک فضا بیشتر باشد طوريبه داند.و فضاهاي جغرافیایی می

در این دوره تأکید بیشتر بر روي نیروي نظامی و تأثیر  روازاین قدرت دولت بیشتر خواهد بود.

 باشند.این دوره از حیات ژئوپلیتیک می و کلین نماینده هاسوفر .هاستسرزمینآن بر تصرف 

یک اصطالح و روش تحلیل  عنوانبهسال پس از جنگ جهانی دوم، ژئوپلیتیک  39مدت  براي

افروزي با افول مواجه شد و منسوخ گردید و علت آن نیز عمدتاا مربوط به انتساب آن به جنگ

دید که ناشی از جو متغیر  29هاي ژئوپلیتیكی را باید پس از دههتفكرات و نوشته احیاي بود.

قطبی آمریكا و شوروي، بروز بینی دوجهان المللی آن زمان بود.سی و اقتصادي بینسیا

 مهار شوروي در مرزهاي خود در سیاست خارجی آمریكا، سیاست گرایی در جهان سوم،ملی

نمایی در خارج از سرزمین قدرت نظامی شوروي در دریا و توانایی آن کشور در قدرت رشد

قیمت انرژي و ظهور  افزایش اي در اوراسیا،هاي منطقهبحران ي،اهسته تهدیدهاي اوراسیا،

الملل در حال وقوع بود و واکنش تحلیلگران و اوپک تغییراتی اساسی بودند که در سیاست بین

 داشتجهانی به دنبال  هايقدرتتحلیل و تدوین نظام  سیاستمداران را در نحوه

مثال پرسكات  براي وعی از ژئوپلیتیک ارائه شد.(. در دوره جدید تعاریف متن1411:1افشردي،)

المللی : امروزه نقش عوامل جغرافیایی در سیاست بیننویسدمیدر تعریفی از ژئوپلیتیک 

 مطالعاتی درباره جنگ، در است و اهمیت نقش عوامل جغرافیایی، شدهمشخص ازپیشبیش

جهانی، ارزیابی قدرت و  ياستراتژ طلبی،تجزیه هاينهضتمرزي، اختالفات تجاري،  مسائل

عزتی نیز ژئوپلیتیک را عزت ا... (1401:13میرحیدر،) است شدهدادهنشان  خوبیبهاتحادها 

در ژئوپلیتیک نقش  دیگرعبارتبه داند.نتایج و تأثیرات عوامل جغرافیایی بر یک سیاست می

نیا حافظ درنهایت (.1411:1افشردي،) شودعوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی می

از سوي  ايمشیخطژئوپلیتیكی را  استراتژي مدنظر ماست،تر که در این مقاله در تعریفی کامل

است و  اتخاذشدههاي فضایی و جغرافیایی جنبه پایه برالمللی که دولت یا سازمان یا گروه بین

از  جنوبی قفقاز (.21-1420:10حافظ نیا،) داندمی باشند،عمدتاا در حیطه سیاست خارجی می

 طول دردیرباز به خاطر موقعیتش داراي اهمیت ژئوپلیتیكی و ژئواستراتژیكی بوده است و 

هاي بزرگ بوده است. امروزه نیز هاي سیاسی و اقتصادي میان قدرتتاریخ محلی براي رقابت
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یت در این منطقه و دریاي مازندران بر اهم انرژي ذخایرپس از فروپاشی شوروي و کشف 

 هايناممنطقه امروزه به سه جمهوري مستقل به  این است. شدهافزودهمراتب ژئوپلیتیكی آن به

 قفقازهاي ژئوپلیتیكی که ویژگی ازجملهاست.  شدهتقسیم گرجستان و ارمنستان آذربایجان،

ه توان بکرده است، می بااهمیتنظیر ترکیه  ايمنطقه فرااي و هاي منطقهرا براي قدرت جنوبی

، موقعیت ارتباطی آزاد هايآببودن درخشكی و عدم دسترسی به  محصور تنوع قومی و زبانی،

این منطقه با دنیاي پیرامونی خود در طول تاریخ و خطوط لوله انتقال منابع انرژي اشاره کرد. 

هاي بدون خشكی سبب شده است که توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورمحصور بودن در

دسترسی آنان به دریاهاي آزاد از طریق خطوط  درگرور خشكی عمدتاا ساحل و محصور د

تنها گرجستان  جنوبی قفقازهاي مجاور باشد. در منطقه مواصالت زمینی و ترانزیتی کشور

 آزاد هايآببایجان و ارمنستان براي دسترسی به هاي آزاد را دارد و آذرتوانایی دسترسی به آب

ان و ترکیه هستند. در این زمینه ترکیه با گسترش نفوذ خود در مند همسایگانی مثل ایرنیاز

 قفقازموقعیت ارتباطی  ازلحاظخود دارد.  نسبی مزیتبرداري بیشتر از این صدد بهرهمنطقه در

 کهطوريبهباید گفت که قفقاز داراي موقعیت ژئوپلیتیكی مخصوص به خود است.  جنوبی

تواند می سختیبهود و بودن همكاري واحد دیگر سیاسی منطقه بدون وج واحدهايهریک از 

شكل زیر موقعیت ارتباطی قفقاز با دنیاي پیرامون  در مسائل و مشكالت خود را مرتفع نماید.

 است. شدهدادهخود نشان 

 اروپا             روسیه                                              

 آزاد( هايآب) سیاهدریاي                                                   

 دریاي خزر() مرکزيآسیاي 

 اروپا             ترکیه                                            

 ایران                                               

 آزاد( هايآب) عماندریاي  -فارسخلیج          وب و شرق آسیاجن      

 قفقاز
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 -جنوبی )روسیه –محور اصلی ارتباطی شمالی  شود دوطور که در شكل مشاهده میهمان

اروپا( از اهمیت باالیی برخوردار هستند. اکنون -ترکیه-غربی )آمریكا -و شرقیایران(-قفقاز

چند سال رقابت میان این دو محور، قفقاز همچنان در کشمكش میان طراحان دو  باوجود

در تالطم است و شاید تا چند سال آینده نیز در چنین وضعیتی بماند. هدف  ذکرشدهمسیر 

غرب از احداث این محور در درجه اول سیاسی یعنی مهار ایران و روسیه و در درجه دوم عالیق 

(. به 1411:22افشردي،) باشدبرخورداري از منابع غنی نفت و گاز منطقه می ویژهبهاقتصادي 

 ترینمهمدیگر از  یكی ط مقدم اجراي این سیاست قرار دارد.همین دلیل ترکیه در خ

پلیتیكی منطقه که پس از فروپاشی شوروي اهمیت زیادي پیدا کرد، وجود منابع ژئو هايویژگی

اي که تا چندین منطقه باشد.در این منطقه و بحث انتقال آن از طریق خطوط لوله می انرژي

پس از فروپاشی شوروي ) امروزهشد، لیتیكی محسوب میسال پیش از مناطق آرام و خفته ژئوپ

از انزواي جغرافیایی  تدریجبهواقع در آن  کشورهايو  شدهفعالتاکنون( با کشف منابع انرژي 

این  لذا المللی هستند.اي و بینتوجه در عرصه منطقه درخورو به دنبال ایفاي نقشی  شدهخارج

ند کشورهاي مجاور خود نظیر ترکیه یا ایران هستند. در ها براي انتقال انرژي خود نیازمکشور

شود، پس از روي کار انرژي محسوب می واردکنندههاي محور غرب ترکیه که خود جزء کشور

صدد گسترش نفوذ به منطقه و هاي آمریكا و غرب درآمدن دولت عدالت و توسعه با حمایت

قرارداد احداث اولین خط  1000در سال  ترکیه .باشدمیسازي خطوط لوله انتقال انرژي ترکی

لوله انتقال نفت را از باکو به تفلیس و جیهان به امضا برساند و تبدیل به رقیب روسیه در این 

 (.1411:24افشردي،) شودزمینه 

 خارجي تركیه در قفقاز جنوبي سیاست .2

اي ر روابط منطقههاي اخیر با تغییرات و تحوالت فراوانی دسیاست خارجی ترکیه در طی سال 

مواجه بوده است که سیاست این کشور در رابطه با قفقاز نیز از این قاعده  ايمنطقه فراو 

هاي ترکیه در سیاست خارجی قفقاز جنوبی یكی از اولویت کهطوريبهمستثنی نبوده است. 

ر آمدن مجزا اصول و اهداف سیاست خارجی ترکیه از زمان روي کا طوربهبوده است. در ادامه 

 دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی مورد برسی قرار خواهد گرفت.
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 در زمان دولت عدالت و توسعه() تركیه. اصول سیاست خارجي 8-2

کتار آمتدن حتزب عتدالت و توستعه در سیاستت داخلتی و  بتارويهاي اخیتر ترکیه در ستال 

از ایتتن سیاستتت  ختتارجی ختتودش تغییتتر و تحتتوالت زیتتادي بتته وجتتود آورده استتت. تتتا قبتتل

در دستتتگاه دیپلماستتی ایتتن کشتتور ستتایه افكنتتده بتتود و ترکیتته منتتافع  بعتتديتکگتترا و غرب

کتتار  بتتارويامتتا  ؛کتتردختتود را در رابطتته بتتا غتترب و عضتتویت در اتحادیتته اروپتتا تعریتتف می

گرا آمدن دولت جدید، سیاست ختارجی ایتن کشتور تبتدیل بته یتک سیاستت ختارجی واقتع

ضتتعیف در روابتتط  نستتبتااولتتت توانستتت ترکیتته را از یتتک کشتتور شتتد و ایتتن د چندبعتتديو 

کته امتروزه شتاهد گستترده شتدن طورياي کنتد. بهتبدیل بته یتک قتدرت منطقته المللبین

ها و منتتاطق مختلتتف جهتتان هستتتیم. ترکیتته امتتروز نفتتوذ و منتتافع ایتتن کشتتور در عرصتته

ش نفتتوذ بتته آستتیاي ، انتترژي و انتقتتال آن و گستتترخاورمیانتته بیتتداري استتالمی،درزمینتته 

 دارد. ریزيبرنامهمرکزي و قفقاز براي خود 

هاي رهبران حزب عدالت و گاهها و دیداصول سیاست خارجی جدید ترکیه را باید در اندیشه 

اغلو در دانشگاه تدریس زمانی که داود 1003شخص داود اغلو دید. در سال  مخصوصااتوسعه 

کند که کتاب ادعا می این دررا نوشت. او  " اسالم دگرگونی تمدنی و جهان "کرد، کتاب می

 ازنظربندي شده است و اگرچه مسلمانان ممكن است هاي ارزشی تقسیمنظام اساس برجهان 

به  درنهایتمانند و اخالقی برتر باقی می ازنظراقتصادي و فناوري از غرب عقب باشند، ولی 

ت اسالمی باید متحد شوند. این اتحاد در گوید امشوند. او میتبدیل می کنندهتمدن تعیین

مرحله آغازین براي همگرایی اقتصادي بین  دهد کهاي رخ میابتدا از طریق همگرایی منطقه

 (.jenkinz,2010) استمسلمان  کشورهايهمه 

 "Strategic Depth" راهبردي عمقدومین کتاب خود را با عنوان  7991 سال درداوداغلو  

این کتاب او برخالف کتاب قبلی خود، بحث از هویت اسالمی ترکیه را . در کندمیمنتشر 

نامد، آن بر آنچه که عدم توازن در سیاست خارجی پیشین ترکیه می جايبهکاهش داده و 

گسترده مناطقی از  طوربهترکیه  که کندمیتمرکز کرده است. داوداغلو در این کتاب ادعا 

همچنین مناطق پیرامونی خود را نادیده گرفته است. او میانه و شمال آفریقا و قبیل: خاور

بعدي به غرب ببیند ترکیه نباید خود را در جبهه شرقی اروپا و با نگاه تک کهکند توصیه می
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 مجاورتش درهایی که بلكه باید خود را در مرکز حوزه نفوذ مخصوص به خود ببیند و با کشور

 (.,Jenkins 2010) کندقرار دارد روابط نزدیک برقرار 

و براي عمل به  شدهمطرحداود اغلو که در عمق راهبردي  موردنظراصلی  محورهاي 

 به شرح زیر است: شودمیترکیه توصیه  مرداندولت

از میان برداشتن مشكالت با همسایگان: الف(  

است را  شدهمحاصرهترکیه باید این مفروض قدیمی خود را مبتنی بر اینكه توسط دشمنان  

کند و روابط خوبی با همسایگان خود برقرار سازد. البته همگرایی با اروپا نیز همچنان در رها 

 (.1401:31عزیزي،وشكاري عطایی،) دارد قرار هافعالیت ترینمهمزمره 

:چندبعديسیاست خارجی  ب(  

اغلو معتقد است که ترکیه بر اساس منافع خود باید سیاست خارجی خودش را تنظیم داود 

کند و باید منافع خودش را در مناطق مختلف جهان جستجو کند. او سیاست خارجی ایستا را 

هاي ترکیه در نظم نوین که فقط متكی به یک پارامتر باشد را موجب محدود شدن فرصت

بنابراین ترکیه باید سیاست خارجی خودش را متنوع سازد و در همسایگی خود  ؛داندجهانی می

هاي متعارض ایفا کند. همچنین باید روابط راهبردي جدیدي با ن دولتنقش میانجی را میا

از این روابط نباید باعث  یکهیچ حالدرعینسازد و  برقراراتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه 

 (.:114041وعزیزي،شكاريعطایی،) شودمحرومیت ترکیه از گزینه بدیل 

 دیپلماتیک جدید: زبانیک ج(

پلی میان شرق و غرب و همچنین بر مرکزیت  عنوانبهترکیه  فردمنحصربه گاهجای براغلو داود 

که دیپلماسی  کندمی تأکید. در این چارچوب داود اغلو بر اهمیت این موضوع کندمی تأکیدآن 

دانشگاهی در او طالب وارد شدن جامعه  عوض درها باشد و در دست دیپلمات اختصاصاانباید 

 (.1401:31،عزیزي و شكاري عطایی،) است سیاست خارجیفرایند 

توازن درسیاست خارجی: ايجاد( د   

جانبه را با جانبه و چنددر سیاست خارجی ترکیه باید روابط دو تأثیرگذاريبراي بهبود  

ها هاي این کشورهاي مكرر با رهبران و از پایتختدیدار ازجملههاي منطقه توسعه دهد. کشور

 (.Kaya,2009) همسایههاي کشور بااليردهکیه از مقامات و همچنین میزبانی تر
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نیست.  دوجانبهاز حرکات و روابط  ايمجموعهعالوه بر این از دید داود اغلو سیاست خارجی  

اند. او بیان هم در ارتباطرا تقویت و با یكدیگرهایی است که از فرایند ايمجموعه عنوانبهبلكه 

رنماي پایدار راهبردي، نیاز است که عمق تاریخی را در نظر کند که براي تدوین یک دومی

دهد. همچنین بین گذشته، حال و آینده به ما می ارتباطاتآوریم این کار ارزیابی صحیحی از 

الملل و عوامل روابط بینهاي پیچیده باید عمق جغرافیایی را در نظر بگیریم که به پویش

 (.Oniz&Yilmaz,2009,p.9) استاي و جهانی مرتبط داخلی، منطقه

الملل اصول سیاست خارجی ترکیه در دوران از دید تحلیل گران عرصه روابط بین طورکلیبه 

 باشد:حزب عدالت و توسعه شامل سه پارامتر اصلی می

 بعدي و متوازنسیاست خارجی چند .8

طوط نتقال خویژه در بخش انرژي و امنافع اقتصادي و فعال شدن دیپلماسی اقتصادي به .2

 لوله از خاك ترکیه

قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی .3  

 

ه(در زمان دولت عدالت و توسع) جنوبي. اهداف سیاست خارجي تركیه در قفقاز 2-2  

 -به دو بخش اهداف سیاسی توانمی طورکلیبهاهداف سیاست خارجی ترکیه در قفقاز را  

 امنیتی و اهداف اقتصادي تقسیم کرد:

امنیتي -ف سیاسي. اهدا8-2-2  

گسترش نفوذ در منطقه و یافتن جایگاهی مناسبالف(    

یكتتی از اهتتداف اصتتلی سیاستتت ختتارجی ترکیتته در دوران حتتزب عتتدالت و توستتعه، چنتتد  

. یكتتی از منتتاطقی باشتتدمیالملتتل و توجتته بتته منتتاطق پیرامتتونی گرایی در روابتتط بینجانبتته

بتود، منطقته آستیاي مرکتزي و قفقتاز  که در این زمتان بتراي مقامتات ترکیته حتائز اهمیتت

نمتتود تتتا نفتتوذ ختتود را در ایتتن منتتاطق افتتزایش دهتتد. بتتراي ترکیتته تتتالش می روازایتتنبتتود. 

کلیتتد دستتت یتتافتن ترکیتته بتته ایتتن منطقتته و  عنوانبتته آذربایجتتانرستتیدن بتته ایتتن هتتدف 

ن هاي مشتتترك فرهنگتتی و زبتتانی میتتان دو کشتتور ترکیتته و آذربایجتتامنتتافع آن بتتود. زمینتته

و مهمتتی بتتراي ترکیتته در جهتتت توستتعه نفتتوذ در منطقتته محستتوب  کنندهتستتریععامتتل 
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شد. از همتین رو ترکیته روابتط مستتحكمی را بتا ایتن کشتور برقترار کترد. امتروزه روابتط می

 (.kaya,2009) استباکو، روابط پایدار و رو به گسترشی  –آنكارا 

استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگیب(   

 "بستگی به میزان  چیز هراستفاده از قدرت سخت یا نرم، در سیاست خارجی بیش از میزان  

مسائل دارد. هرچه مسائل در حوزه سیاست خارجی بیشتر امنیتی شوند،  " شدنامنیتی 

و برعكس، هرچه مسائل در حوزه سیاست خارجی کمتر  شودمیاستفاده از قدرت سخت بیشتر 

، تفاوت عالوهبهشوند. نرم و دیپلماسی فرهنگی بیشتر میامنیتی شوند، استفاده از قدرت 

شود که ناشی می "منطق عمل  "اي که بین این دو نوع قدرت وجود دارد از وجود نوعی عمده

ها( حكم فرماست. اگر یک منطق عمل ابزاري حاکم باشد، یعنی اگر بر رفتار کارگزاران )دولت

یا  کننده اجبارهاي فایده از طریق راهبرد –نه هزی هدف مجبور کردن دیگران بر محاسبه 

توان از قدرت سخت سخن گفت و اگر هدف اطمینان از این باشد که کننده باشد میاغنا

توان کنند، میمند پیروي میخودکار بر پایه قدرت جذب دیگري، از دولت قدرت طوربهدیگران 

 .Oguzlu,2007,p.81)) آورداز وجود قدرت نرم سخن به میان 

است،  گرفتهشكلسازي سیاسی خوبی که سازي و الگودر ترکیه با توجه به اینكه فرآیند مدرن 

سازي به نحوي از جنبه خارجی نتایج خوبی براي این کشور به دنبال داشته است. این الگو

شتابان بسازد و در عرصه  توسعهدرحالکشوري دمكراتیک و  عنوانبهامروزه توانسته از ترکیه 

فراوانی را براي این کشور چه در قفقاز و چه در  هايظرفیتقدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی، 

 خاورمیانه سایر نقاط فراهم آورد.

ترین مظاهر قدرت نرم ترکیه در قفقاز، ارائه الگوي پیشرفت ترکی براي یكی از اصلی 

طقه و جلوگیري از افزایش حوزه نفوذ سیاسی در من منظوربهرهاي این منطقه است که کشو

است. این  شدهریزيطرحنفوذ الگوي اسالم رادیكال و الگوي پیشرفت جمهوري اسالمی ایران 

جنبه  ترینمهمترکیه را  ساالريمردمتا جایی براي ترکیه مهم است که داود اغلو  الگوسازي

 ساالريدممرداند و از توازن بین امنیت، آزادي و قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی کشورش می

تا در عرصه  دهدمیگوید ایجاد چنین توازنی به یک کشور اجازه می او کند.در کشورش یاد می

ترین (. در این راستا در عرصه عمل بارز(Davutoglu,2009,p.29 کندالمللی نقشی فعال ایفا بین
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، فرهنگی، دولتیهاي غیرتوان در استفاده این کشور از انجمننمود قدرت نرم ترکیه را می

 (.1401:30عزیزي، شكاري عطایی،) کرداي مشاهده ماهواره هايشبكهتجاري و حتی 

 اهمیت ژئوپلیتیكی منطقهج( 

تواند در منافع می مرزيهمبا ترکیه است و این  مرزهماي پلیتیک قفقاز منطقهژئو ازلحاظ 

که ترکیه را به دریاي خزر اي است به سزایی داشته باشد. از طرفی قفقاز منطقه تأثیرترکیه 

ورود ترکیه به آسیاي مرکزي است. ضمن آنكه پس  کند و همچنین این منطقه راهمتصل می

طرف دیگر میان  از واي حائل میان ترکیه و روسیه از فروپاشی شوروي این منطقه به منطقه

ارد و از جنوب کیلومتر با قفقازمرز مشترك د 219است. ترکیه کنونی  شدهتبدیلناتو و روسیه 

گیرد و عالوه بر مرز زمینی، ترکیه در دریاي سیاه نیز با قفقاز مرز میغربی قفقاز را در بر

 (.720: 1411افشردي،) داردمشترك آبی 

عثمانیسمو نئو ترکیسمپان ياندیشه د(  

عاملی در جهت  زبانآذريو  زبانتركهاي مشترك فرهنگی و زبانی میان اقوام زمینه 

بایجان شده است. باروي کار یی و همكاري بیشتر میان ترکیه با منطقه بخصوص با آذرهمگرا

معرفی کرده  زبانانتركیک رهبر براي  عنوانبهرا  ترکیه آمدن حزب عدالت و توسعه این حزب

اي زبان فعالیت گستردهو آذري زبانتركهاي در همگرایی و توسعه روابط میان کشور و ؛است

از بالكان تا آسیاي  زبانتركمیلیون  799ه است. شعار این حزب اتحاد میان را شروع کرد

 (.kilinc,2001) استمرکزي و قفقاز 

عثمانیسم و رسیدن ترکیه به این حزب اندیشه نئو آل ایدهو  بلندمدتیكی دیگر از اهداف  

وجه به ها تدر دوران کمالیست کهدرحالیدوران شكوه و عظمت امپراتوري عثمانی است. 

ها دانستند. ولی امروزه بسیاري از تركمناطق سابق امپراتوري عثمانی را مانعی براي ترکیه می

رسد دولت عدالت و توسعه دکترین دید مثبتی نسبت به امپراتوري عثمانی دارند. به نظر می

ترکیه طراحی  شدنجهانیاي شدن و سپس قدرت نئوعثمانیسم را ابتدا در جهت قدرت منطقه

 (.kilince,2001) استکرده 
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آمریكا و ناتو در جهت گسترش به شرق و مهار و انزواي ایران و  ویژهبههمكاري با غرب ذ( 

 روسیه

 متحدهایاالتگرایانه خود و همراهی با هاي غربدولت عدالت و توسعه در راستاي سیاست 

 شوده میاي غرب و آمریكا شناختبازوي منطقه عنوانبهآمریكا در قفقاز، 

هرچند ترکیه در این دوران تالش کرده است که سیاست خارجی خود  (.1413:171کاظمی،)

اذعان کرد که  توانمی راحتیبهرا متوازن کند و تنها در چارچوب منافع غرب گام برندارد اما 

 وضوحبهاین کشور  مرداندولتآمریكا هنوز در نزد  متحدهایاالتدید غرب گرایانه و همراهی با 

 .شودمیدیده 

گرایی آمریكا به عراق و افغانستان براي مقابله با بنیاد حمله وسپتامبر  11پس از حوادث  

همكاري  واسطهبهاسالمی و تروریسم، حضور آمریكا و ناتو در منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز 

ی و نفوذ ایران و شد. در کنار راهكارهاي سیاسی آمریكا براي مقابله با بنیادگرای پررنگترکیه 

روسیه، یكی دیگر از راهكارهاي این کشور براي مقابله موارد فوق حمایت از الگوي پیشرفت 

 هاي منطقه بوده است.ترکیه براي کشور

توسعه روابط با آذربایجان و گرجستان و صفر رساندن مشكالت با ارمنستانر(   

نگري و از میان به چند جانبه با پیروزي حزب عدالت و توسعه و تغییر در سیاست ترکیه 

برداشتن مشكالت با همسایگان، روابط ترکیه با منطقه و بازیگران دخیل در آن نیز تغییرات 

هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و ترین نمود آن توسعه همكارياصلی که ؛اي داشتعمده

مشكالت مرزي سازي روابط و به صفر رساندن جانبه و همچنین عادينظامی دوجانبه و چند

 با ارمنستان بود. مخصوصاا

تا قبل از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست ترکیه در منطقه قفقاز یک سیاست  

ها در برخی موارد این سیاست که ؛باغ بودغربی و حمایت صرف از آذربایجان در مناقشه قره

دیگر تیره شدن روابط میان هایی بین ترکیه و روسیه و از سوي منجر به تعارضات و برخورد

باغ تعارضات با یكدیگر عالوه بر مشكل بر سر قره که ؛ترکیه و ارمنستان را به دنبال داشت

کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست قفقازي ترکیه نیز  باروياما  ؛تاریخی نیز داشتند

همكاري و هاي خود را پیگیري کرد. در دو حوزه سیاسی و اقتصادي سیاست و ؛متنوع شد

، اوستیاي جنوبی، آبخازیا و باغقرهاي هاي منطقهبحران آمیزمسالمتهمراهی ترکیه در حل 
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در جهت بهبود  تالش هاي مختلف با آذربایجان و گرجستان،روابط در زمینه توسعه آجاریا،

که یک  7+4روابط با ارمنستان و به صفر رساندن مشكالت با این کشور و همچنین ارائه طرح 

 هاستهمكاري اي از ایناي به حل بحران در قفقاز جنوبی داشت نمونهرویكرد منطقه

(Torbakof,2008.) 

. اهداف اقتصادی2-2-2  

نیاز به انرژي منطقهالف(   

، تأمین مداوم انرژي جز یافتهتوسعهو چه  توسعهدرحالامروزه براي کشورهاي جهان چه  

ها حكم خون براي بدن را انرژي براي کشور واقعدرشود. هاي استراتژیک محسوب میاولویت

توان پیدا کرد که بخواهد و مداوم تأمین شود. امروزه هیچ کشوري را نمی موقعبهدارد و باید 

جز  به اینكه در مسیر توسعه گام بردارد اما به انرژي نیازمند نباشد. ترکیه نیز با توجه

وزافزون به انرژي و تأمین مداوم آن دارد و یكی باشد، نیاز رشتابان می توسعهدرحالکشورهاي 

است.  جنوبی قفقازتواند در تأمین انرژي ترکیه نقش فعالی داشته باشد از مناطقی که می

شود به همین دلیل نیاز مبرم به انرژي محسوب می ازلحاظهاي فقیر ترکیه یكی از کشور

گاز  مترمكعبمیلیون  2یانگین ساالنه م طوربهواردات مداوم انرژي دارد. ترکیه در حال حاضر 

گاز در  مترمكعب 199کند که قیمت هر از طریق خط لوله شاه دنیز از آذربایجان دریافت می

 (.1410:112واعظی و کالجی،) استدالر  179حداقل  7990سال 

ترکی سازي خطوط لوله یا سیاست چهارراه انرژيب(   

یه در قفقاز سیاست خطوط لوله و انتقال انرژي از ابعاد سیاست خارجی ترک ترینمهمیكی از  

استراتژیک و دسترسی به باشد. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوطریق خاك ترکیه به سایر نقاط می

در جایگاهی میان شرق و غرب عالم، به ترکیه موقعیتی ممتاز داده  شدنواقعآزاد و  هايآب

قفقاز در خشكی و عدم دسترسی به  است. از طرف مقابل با توجه به محصور بودن منطقه

هاي آزاد هایی که به آبها براي انتقال انرژي مجبورند از کشورهاي آزاد، این کشورآب

 ضعفینقطهیک نوع وابستگی و  درنتیجهدسترسی دارند مانند ترکیه و ایران استفاده کنند. 

ترین راه خروج به دیکها به وجود آورده است. به لحاظ اقتصادي؛ ترکیه نزبراي این کشور

ترین راه هاي اروپایی است و متقابالا منطقه قفقاز و در پی آن آسیاي مرکزي کوتاهسمت کشور

هاي منطقه جنوب شرق آسیا، چین و ژاپن هاي تجاري میان ترکیه و کشوربراي ایجاد راه
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 ترینمهمقاز منطقه آسیاي مرکزي، مسیر قفقاز است و قف کلبهترکیه راه نفوذ  ازنظراست. 

 شودمناسبات اقتصادي و روابط تجاري محسوب می منظوربهدروازه براي این کشور 

 (.1401:21حاجت،قادري)

سازي خطوط لوله پس از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست چهارراه انرژي یا ترکی 

 ویژهبهیت غرب ، حمابیندرایندر دستور کار دستگاه سیاست خارجی این حزب قرار گرفت. 

از این سیاست و سیاست دیگر آمریكا مبنی بر عبور نكردن خطوط لوله از  آمریكا متحدهایاالت

ایران و روسیه و انزواي این دو کشور، عامل دیگري در افزایش سهم ترکیه در امر انرژي منطقه 

 –فلیس ت –اولین خط لوله غیر روسی یعنی باکو  7990در سال  کهطوريبهقفقاز است. 

ارزروم به ثمر نشست.  –تفلیس  –جیهان به ثمر نشست و چندي بعد نیز خط لوله ي باکو 

واعظی و ) استبرداري نرسیده است ولی هنوز به بهره شدهمطرحخط لوله ناباکو نیز در منطقه 

 (.1410:102کالجی،

گذاريتوسعه روابط تجاري و سرمایهج(   

گذاري بخش در منطقه توسعه روابط تجاري، سرمایه یكی دیگر از اهداف اقتصادي ترکیه 

هاي مختلف اقتصادي و تجاري است. پس از هاي مشترك در زمینهخصوصی ترکیه و همكاري

اي منطقه هايکشورفروپاشی شوروي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز و بازارهاي مصرف آن براي 

ردن بازار منطقه و صدور کاال و اهمیت یافت. ترکیه نیز براي به دست آو ايمنطقه فراو 

کار آمدن حزب عدالت و توسعه، اصالحات  بارويخدمات خود به این مناطق وارد عمل شد. 

اقتصادي ترکیه روند تندتري به خود گرفت و رشد اقتصادي این کشور از سرعت بیشتري 

 19تواند جز ب 7971برخوردار شد. در سند استراتژیک ترکیه آمده است که ترکیه باید تا سال 

 (.ibid,p,63) باشدقدرت اقتصادي برتر جهان 
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(8991 – 2282)های قفقاز . روابط تجاری تركیه با كشور8جدول   

 ارمنستان گرجستان آذربایجان ترکیه

 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات سال

1002 740.0 40.7 119.4 32.5 - _ 

7999 749.3 00.2 141.1 155.3 - _ 

7997 741.3 23.2 194.7 137.9 - _ 

7993 394.0 140.0 100.2 306.7 - _ 

7992 411 410 391 344.8 - _ 

7992 1902 273 223.1 289.6 - 9.1 

7991 272 192 002.1 525 - 1.0 

7990 192 092 NA NA - _ 

7919 129 221 NA NA - _ 

Sours: State Institute Statistics of Turkey. 

 

. تقابل منافع تركیه با ايران و روسیه در قفقازجنوبي3  

منافع تركیه با ايران تقابل .8-3  

هاي و ترکیه پس از فروپاشی امپراتوري عثمانی، همواره در عرصه ایران اسالمی جمهوري 

ت مختلف اقتصادي، سیاسی و فرهنگی با یكدیگر در مناطق پیرامونی خود همواره رقاب

مورد زیر خالصه کرد: 3توان در این دو کشور در قفقاز جنوبی را می منافعاند. تقابل داشته  

عقیدتی تقابل( الف   

ند و کنهر دو کشور ایران و ترکیه در سیاست خارجی خود از عقیده و قدرت نرم استفاده می 

صدد افزایش نفوذ و ارائه الگوي پیشرفت خود در مناطق پیرامونی خود هر دو کشور در

راست. در گگرا و غربدر قفقاز جنوبی هستند. ترکیه داراي یک حكومت الئیک، دنیا خصوصبه

ر نژاد مقابل ایران داراي یک حكومت بر پایه دین و مذهب تشیع است. همچنین ترکیه از عنص

برد و به دنبال همگرایی بیشتر میان و زبان در سیاست خارجی خود در قفقاز بهره می

 هايتواند در مورد آذريکه این سیاست می هست در این منطقه انزبان آذريزبانان و ترك
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. ساکن در ایران هم صدق کند و یک تقابل ایدئولوژیک میان این دو کشور به وجود آورد

و  است بناکردههمچنین ترکیه سیاست خارجی خودش را در محور غرب و همكاري با آمریكا 

ا وبی نقش مهمی را بر عهده داشته است و بناتو به قفقاز جن ویژهبهگسترش غرب  درراه

توان ا میعضویت در پیمان ناتو عمالا در این منطقه به تقابل با ایران پرداخته است. نمونه آن ر

ت دادن ناتو و ایجاد ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی با شرکدرزمینه در طرح پیشنهادي ترکیه 

(. ترکیه با اشتیاق به دنبال 1412:111زاده،مجتهد) کردبدون حضور ایران در آن را جستجو 

خود را  کنندهتعیینهاي منطقه، اهمیت نقش ایدئولوژي در رقابت نماییبزرگآن است تا با 

 کندگرایی و نفوذ ایران یادآوري نماینده تمدن غرب در رویارویی با اسالم عنوانبه

ی گرایوژي خودش را بر مبناي اسالماما ایران در سیاست خارجی، ایدئول ؛(1420:141نوروزي،)

 درنتیجه. طلبانه آمریكا و ناتو و در قفقازجنوبی قرار داده استگسترش هايباسیاستو تقابل 

ه است.منفی گذاشت تأثیرگسترش نفوذ ترکیه در منطقه در یک دهه اخیر، بر منافع ایران   

تقابل در جهت قدرت اول شدن در منطقهب(    

شوند و هردو در پی افزایش قدرت رکیه در منطقه دو قدرت محسوب میایران و ت کشور دو 

اقتصادي رتبه برتر را دارا  ازنظرنظامی و علمی و ترکیه  ازنظرخود هستند. البته ایران 

اي برتر، به یک قدرت منطقه شدنتبدیلباشند. بسیاري معتقدند که تالش متقابل براي می

در قفقاز جنوبی  خصوصبهه در حوزه جنوبی اتحاد شوروي هاي ایران و ترکیریشه اصلی رقابت

 (.1414:121صدیق،) دهدرا تشكیل می

 یا رقابت اقتصادي تقابل( ج

رقابت اقتصادي ایران و ترکیه آشكارترین شكل تقابل دو کشور را در منطقه تشكیل داده  

گذاري و بازار مصرف تجاري، سرمایهمبادالت ،گاز واست. رقابت در زمینه خطوط انتقال نفت 

میان آنچه که بر  این در باشد.جنوبی میآنكارا در قفقاز-اقتصادي تهرانهاي اصلی رقابت حوزه

در منطقه و دریاي مازندران است که  گاز واهمیت منطقه افزوده است، وجود ذخایر عظیم نفت 

 (.119: 1414)صدیق، دوم تبدیل کرده است فارسخلیجاین دریا را به 
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 ذخاير انرژی در قفقاز جنوبي

Source: Central Intelligence Agency. The World factbook, Country 

Analysis Brif of CAUCASUS (2010). 

تقابل امنیتید(   

کند اي را براي گسترش ناتو به شرق ایفا میطور که گفته شد، ترکیه نقش بازوي منطقههمان 

ها و و پس از عضویت در این سازمان خاك خود را در اختیار نیروهاي ناتو قرارداد تا طرح

هاي مهم ناتو جلوگیري از ز فعالیتهاي خود را بتوانند اجرا کنند از طرف دیگر یكی ابرنامه

تواند بر روابط ایران و که این امر می باشدمیگسترش نفوذ ایران و منزوي کردن این کشور 

و پان آذریسم در منطقه  ترکیسمپانترکیه تاثیرمنفی داشته باشد. همچنین ترکیه رکن اصلی 

. زمانی شودمیان و غرب محسوب بایجباشد و در برابر ایران یک متحد استراتژیک براي آذرمی

انگلیس آتش گشود، ترکیه با  –شناور نفتی آذربایجان  سويبه، ایران 7991که در تابستان 

هاي جنگی این کشور بارها در آسمان باکو و صراحت از آذربایجان حمایت کرد و حتی جت

خزر به نفع  اطراف آن به پرواز درآمدند. از طرف دیگر هم ترکیه در رژیم حقوقی دریاي

 (.ibid,p:173) استبایجان و افزایش سهم این کشور در مقابل ایران مداخالتی را انجام داده آذر

 . تقابل منافع تركیه و روسیه2-3

پاشی شوروي منطقه قفقاز در دوران جنگ سرد محل تالقی دو پیمان ناتو و تا قبل از فرو 

اما پس  ؛(1413:113کاظمی،) رسیدیكدیگر میاین دو پیمان در قفقاز به  قلمروهايورشو بود 

از فروپاشی روسیه جدید پا به عرصه جغرافیاي سیاسی جهان گذاشت و با نگرشی متفاوت از 

گرایی در سیاست خارجی گرایی را جایگزین ایدئولوژيدوران اتحاد جماهیر شوروي، نوعی عمل

امنیتی از مناطق  ه تعریف مجددب (. روسیه پس از فروپاشی1422:731کوالیی،) کردوارد 

 طورکلیبهاین تعریف، قفقاز جز مناطق خارج نزدیک و  اساس برشده پرداخت و جدا

  ارمنستان آذربایجان گرجستان کل

تا  14.4

2.4 

14تا  2 9.4 ذخایرنفت ثابت شده  9 

 )میلیارد بشكه(

 عیطبیذخایرثابت شده گاز  9 49 9.4 49.4

تریلیون متر مكعب()  
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اسناد امنیت ملی روسیه، قفقاز در حوزه منافع  اساس برخلوت روسیه شناخته شد. حیاط

طبیعی  مرز که قفقازمقامات کرملین، کاهش نفوذ روسیه در  ازنظرحیاتی روسیه قرار دارد. 

: 1413کاظمی، ) شودمیفدراسیون روسیه است خطري براي یكپارچگی روسیه محسوب 

113.) 

تهدید  ترینمهماي نظیر ترکیه و ایران را هاي منطقهروسیه حضور ناتو و آمریكا و قدرت 

کوشد با تحكیم و تقویت نفوذ امنیتی خود در کل منطقه قفقاز . روسیه میداندمیامنیتی خود 

و  آمریكا متحدهایاالتاما حضور  ؛خلوت خود تنگ کندرا براي حضور رقبایش در حیاط عرصه

دیگر حامیان غربی این قدرت و گسترش ناتو عرصه را براي روسیه در مناطق پیرامونی خود 

 شدتبههاي موشكی و راداري در ترکیه و قفقاز احداث سامانه کهطوريبهتنگ کرده است. 

 (.1412:170زرگر،) استگیخته و واکنش تند روسیه را سبب شده خشم روسیه را بران

شمالی، اوستیاي مختار، داغستان، چچنستان،جمهوري خود 2از طرف دیگر در منطقه قفقاز  

 روس غیرها چرکس وآدیگه قرار دارد. ساکنان عمده این جمهوري -بالكار، قاراچاي -کاباردین

ها همچنین داراي اشتراکات فراوانی با این جمهوري ها مسلمان هستند.درصد آن 09بوده و 

طلبانه و گریز از مرکز هاي تجزیهدارند وعمدتا داراي فعالیت جنوبی قفقازاقوام ساکن در 

هاي جنوبی خود با کشور دارمرزهايهستند. روسیه سعی دارد با ایجاد یک کمربند امنیتی 

طلبانه جلوگیري کند. روسیه بارها ي تجزیههاآذربایجان و گرجستان، از تكرار چنین فعالیت

 (.110: 1413کاظمی،) استمتهم ساخته  طلبان چچنیگرجستان را به عدم مقابله با جدایی

در موارد زیر خالصه کرد: توانمیمنافع روسیه در قفقاز را  طورکلیبه   

ايمنطقه فرا کشورهايشدن قفقاز و خروج  ايمنطقهالف(   

منطقه کشورهايهمكاري با افزایش نفوذ و ب(   

حمایت از ارمنستان در مقابل آذربایجانج(   

ممانعت از احتمال عضویت گرجستان و آذربایجان در ناتود(   

انرژي و خطوط لوله و رقابت با ترکیه و آمریكا هايطرحمشارکت در  ذ(  

نظامی خود در منطقه در حد امكان هايپایگاهحفظ ر(   

ایران در منطقه ترکیه و بانفوذمقابله ز(   
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اي هو حمایت از اقلیت هاآندر گرجستان و به رسمیت شناختن  طلبانتجزیهحمایت از س( 

 روس در منطقه

شدند و این رقابت در در طول تاریخ ترکیه و روسیه همواره رقیب یكدیگر محسوب می 

ز رقابت در عرصه اي در بالكان، آسیاي مرکزي، قفقاز و دریاي سیاه و امروزه نیمنطقهموضوعات

 واست. این رقابت با عضویت ترکیه در ناتو تشدید شد  ظاهرشدهانرژي و انتقال خطوط انرژي 

شد روسیه به رابطه با ترکیه همواره با چشم تردید بنگرد. با پایان جنگ سرد نیز با توجه  سبب

ه ترکیه در منطقه خارج نزدیک سبب شده است تا روسیه ب ترکیه محورهاي غرب به سیاست

 (.Ozertem,2010) تجاريبه چشم یک رقیب نگاه کند تا یک شریک 

تقابل منافع میان روسیه و  ترینمهم ازجملهو در وضعیت کنونی،  جنوبی قفقازدر منطقه  

انرژي اروپا دانست.  درزمینه تأمینترکیه را باید در انتقال انرژي و خطوط لوله، بخصوص 

داند و تمایل دارد که منحصراا انرژي را جزء خطوط قرمز خود میروسیه انتقال انرژي به اروپا 

کند تا از این طریق هم اقتصاد داخلی خودش را سامان بخشد و هم اتحادیه اروپا  تأمیناروپا را 

متحده آمریكا و همچنین اتفاقات ایاالت ویژهبههاي غرب اما حمایت ؛را وابسته به خود کند

سازي منابع انرژي متنوع جهت در اروپا اتحادیهروسیه، سبب شد میان اوکراین و  7990سال 

اعتماد گردد. همچنین از زمان روي کار آمدن حزب عدالت و حرکت کند و نسبت به روسیه بی

سازي خطوط توسعه ترکیه با توجه به موقعیت استراتژیک خود سیاست چهارراه انرژي و ترکی

 .لوله در دستور کار این دولت قرار گرفت

تقابل دیگر منافع ترکیه و روسیه در روابط بسیار نزدیک آذربایجان، ترکیه و گرجستان و  

که گفته شد به این منطقه  طورهمانآمریكا است. روسیه  ویژهبهبا غرب  کشورهاهمراهی این 

و خواهان تسلط دوباره بر این منطقه است و حضور  نگردمیخلوت خودش حیاط عنوانبه

باال  چراکهبیند. عه روابطش با آذربایجان و گرجستان را مانعی برسر راه خویش میترکیه و توس

کاهش و  منزلهبهو فرهنگی ترکیه در قفقاز جنوبی  اقتصادي رفتن نفوذ و موقعیت سیاسی،

و موجب نزدیک شدن آذربایجان و گرجستان به  بود خواهدتضعیف موقعیت روسیه در آنجا 

کاهش فشار سنتی روسیه در این دو کشور را به دنبال خواهد  نتیجهدرشود و ترکیه و غرب می

طرف دیگر روسیه به دنبال تسلط بر منابع انرژي و حفظ انحصار خود بر آن در قفقاز  از داشت.

یک اهرم در این مناطق  عنوانبهو آسیاي مرکزي و اروپا است تا در مواقع الزم از ابزار انرژي 
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خلوت خود بزرگ جهان سعی در حفظ حیاط کنندهتأمین عنوانبهوسیه ر روازایناستفاده کند. 

و رقابت در عرصه  جنوبی قفقازاما نفوذ ترکیه در  ؛ها را داردو کنترل نفوذ و کاهش دیگر کشور

 (.11: 1401قادري حاجت،) استانتقال انرژي منافع روسیه را با چالش مواجه کرده 

 

 گیرینتیجه

دالت و توسعه در ترکیه، این کشور در عرصه سیاست خارجی خود کار آمدن حزب ع باروي 

، توازن، نگري چندجانبهگرایی، گرایی، منطقهتحولی جدي داشت. در این سیاست خارجی واقع

شود. یكی از مناطق مهم این سیاست خارجی محسوب می هايمؤلفهجزء  نرم قدرتاقتصاد و 

باشد که براي ترکیه منافع می جنوبی قفقاز مهم براي ترکیه در این سیاست خارجی منطقه

 سیاسی و اقتصادي فراوانی به همراه دارد.

خواهد بود. با توجه به  تأثیرگذارحضور ترکیه در قفقاز بیش از همه بر منافع روسیه و ایران  

نگرد و تمایلی به حضور بازیگران خود می خلوتحیاط عنوانبهاینكه روسیه به منطقه 

 این براست تا تسلط خود را دوباره  تالش درمنطقه ندارد و  این در ايمنطقه فرااي و منطقه

خود بكشاند اما حضور ترکیه مانعی جدي بر  طرفبههاي منطقه را منطقه افزایش دهد و کشور

باشد. همچنین ترکیه با رقابت کردن با روسیه در زمینه انتقال انرژي به اروپا روسیه می راه سر

مناطق و  این درخود  بانفوذمانعی دیگر در این زمینه شده است. ترکیه همچنین تبدیل به 

 اسالمی جمهوريآمریكا، بر منافع  ویژهبهترکیسم و اتحاد با آذربایجان و غرب پانتبلیغ اندیشه 

منفی داشته است و یک تقابل منافع نیز بین ایران و این کشور به  تأثیرنیز در منطقه  ایران

 ه است.وجود آمد

گیري از یک سیاست منسجم و متوازن البته با توان گفت که ترکیه با بهرهمی درمجموع 

متحده آمریكا، توانسته است تعامالت خود را در ایاالت ویژهبهغرب  هايحمایتها کمک

هاي منطقه گسترش دهد و موجبات و اقتصادي با کشور امنیتی هاي مختلف سیاسی،زمینه

 شتر منافع ملی خود در این منطقه را فراهم کند.هرچه بی تأمین
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 آذربايجان جمهوری در و فعالیت وهابیت حضور

 کارشناس ارشد علوم سیاسی-عارف عبداللهی

 چکیده:

از سوي  ايمطالبهمیالدي و رهایی از بند کمونیسم،  1009در سال  هاآذريبعد از استقالل 

 به هاکمونیستسال حكومت  29مردم مسلمان این کشور براي رفع خالء معنوي که پس از 

 .رفتمیبود، پدیدار گشت که فرصت خوبی براي تبلیغ و گسترش اسالم بشمار آمده  وجود

، با تدوین دیدندمیحقیقی اسالم را متضاد با منافع خود  هايآموزهدولتمردان آذري که  لكن

زاویه خود را براي نشر معارف و اسالم ناب نشان  عمالا  ،قانون اساسی که مقوم سكوالریسم بود

سرابی براي تشنگان این  عنوانبهمنحرف را فراهم نموده و  هايفرقهت داده و زمینه تقوی

و دارا  سویکوهابیت است که با ادعاي اسالم واقعی از  هافرقهمعارف معرفی کردند. یكی از این 

 هاآذري سويبهبودن منابع مادي فراوان که از سوي کشورهاي همچون عربستان و کویت 

 واسطهبهر، زمینه رشد و گسترش وهابیون را کلید زدند. وهابیون سرازیر شده بود از سوي دیگ

گسترش  دنبال بهمشكلی از مردم مسلمان آذري که  تنهانهافكار بسته و تكفیري خود 

دینی و معنوي بودند را رفع نكرد، بلكه باعث گسترش مشكالت فراوانی همچون  هايجنبه

دومین کشور  عنوانبهجمهوري آذربایجان تفرقه بین شیعه و سنی شده است. از سوي دیگر 

خاص  هايویژگیو  دهدمیشیعیان تشكیل  را آناز جمعیت  %29شیعی جهان که بیش از 

مدل  گیريشكلاستكباري بوده است. ترس از  هايقدرت موردتوجهژئوپوتیكی همواره 

مذهبی در این در جنبه سیاسی و  هاقدرتحكومتی ج.ا. ایران یكی از دالیل اصلی دخالت این 

و  هاگروهبخصوص اسرائیل و آمریكا با حمایت از تقویت  هاقدرتکشور بوده است. بطوریكه این 

 73از  بعد رسیدن به اهداف شوم خود هستند. دنبال بهانحرافی همچون وهابیت،  هايفرقه

الی ، رشد و گسترش روزافزون فعالیت این فرقه در حگذردمیسال که از استقالل این کشور 

نبود، همین عامل زمینه  هاآنکه در ابتداي استقالل این کشور خبري از  گیردمیصورت 

 آورده است. وجود بهنگرانی مردم مسلمان این کشور و حتی حاکمیت را 

 : وهابیت، آذربایجان، اسرائیل، عربستان، سوریهکلیدواژگان
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 مقدمه:

 یا القاعده افراطی، سلفیسم از اعم آن يهاشاخه همه با - وهابیت جریان زمانی، دوره یک در

 ولی بود کرده تعیین عربی کشورهاي و خاورمیانه را خویش فعالیت اصلی میدان -هاتكفیري

 گستره توانسته نفتی، دالرهاي لطف به و ریاض سیاسی دادوستد واسطهبه جریان این امروزه

 مناطق و هااقلیم این میان در. دهد توسعه قفقاز و مرکزي آسیاي آفریقا، به را خویش فعالیت

. کرد پیدا وهابیت کارگزاران نگاه در شایانی اهمیت مرکزي آسیاي و قفقاز حوزه ،الجیشیسوق

 کوشید که گرفت قرار بازیگران از گروه آن در ریاض آیدبرمی منطقه ناظران گزارش از کهچنان

 دو نبودند، تنها هاسعودي البته يبندگروه این در. ببرد سهم منطقه این فرهنگی بكر فضاي از

 خیریه هايانجمن پوشش در یا و دفاتر تأسیس با نیز یهود جهانی سازمان و واتیكان نهاد

 .آوردند عمل به خویش ایدئولوژي ترویج براي را زیادي تالش

 خویش ایدئولوژي چتر زیر را روسیه ارتدوکس بریده هواداران کرد سعی عرصه این در واتیكان 

 هدف را اسالمی ایران با رقابت جبهه مستقیم طوربه هاصهیونیست و هاسعودي اما ورددرآ

 (1411ایران، ) .قراردادند

آمده در جمهوري آذربایجان در سالهاي بعد از استقالل این کشور، زمان  وجود بهخالء مذهبی 

ز میان مردمی نوظهور و جذب مخاطب ا هايفرقهمناسبی براي تبلیغ و گسترش سایر ادیان و 

. لكن دولتمردان آذري که رفتمیبسر برده بودند، بشمار  دینیبیدر کمال  هفتادسالکه 

، با تدوین قانون اساسی که مقوم دیدندمیحقیقی اسالم را متضاد با منافع خود  هايآموزه

قویت زاویه خود را براي نشر معارف و اسالم ناب نشان داده و زمینه ت عمالاسكوالریسم بود، 

 سرابی براي تشنگان این معارف معرفی کردند. عنوانبهمنحرف را فراهم نموده و  هايفرقه

 ترینمترقی که کند ادعا درستیبه تواندمی جمهوري آذربایجان: است معتقد کرنل سوانته

 برقراري و نمایشی تئاتر اپرا، نخستین داشتن از جدا. است اسالمی جوامع میان سكوالر کشور

 در که است کشوري مسلمان کشورهاي بین آذربایجان جمهوري امروز دمكراتیک، ريجمهو

 از رادیكال هايایدئولوژي که است جایی و شودمی پشتیبانی باالیی حد در سكوالریسم از آن

 (khabaronline.ir:1409 )امیراحمدیان،. است برخوردار توجه کمترین
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 هايجریان برخی براي مناسبی یقت، موقعیتحق نداي شنیدن براي آذربایجان مردم تشنگی

 عنوانبه را یافتهاستقالل تازه آذربایجان تا داد منطقه در اقتصادي و سیاسی قدرت صاحب

 ضعف واسطهبه که تفكراتی کنند، انتخاب خود افراطی تفكرات گسترش براي مناسب بستري

 .بود سخت کشورها دیگر مسلمانان میان در هاآن نشر دین در گريافراطی و منطق

مساعد  ايزمینهاز بین رفتن ارتباط بین مسلمانان این کشور با مراکز دینی جهان اسالم،  اساساا

آورد. وجود این  وجود بهبراي تلفیق اسالم با خرافات، عرف و آداب و سنن و باورهاي غلط 

نسته پیروانی را زمینه سست اعتقادي باعث نفوذ و رشد اسالم افراطی در این کشور شده و توا

 اغماضغیرقابل لیلد دو هشددیا ملاعو بر وهعال .(130: 1407بهمن، )خود جذب کند.  سويبه

 نقش نبایجاآذر هوريجم در هاوهابی فعالیت و ورود در دخو نوبهبه که دارد دجوي هم ویگرد

 .ستا شتهدا

 چچنی نجنگجویا رکنا در وهابی هايگروه رحضو و چچن مناقشه -1: از تندرعبا عامل دو ینا

 رحضو و باغقره جنگ ت 7. یطتباار مسیر یک عنوانبه نبایجاآذر هوريجم ضیارا از ددتر با

 در نبایجاآذر به کمک هنگیزا با يگیردر قطمنا در وهابی تیشااگر با فغانیا هايگروه و ادفرا

 طرف از که شمالی قفقاز در دینی تندرو هايفرقه اعضا اینكه به توجه با و نمنستاار مقابل

 شوندمی سرازیر آذربایجان و جنوبی قفقاز به درنتیجه و قرارگرفته هجمه و موردحمله روسیه

 فعالیت آغاز هنگام وهابیت است. یافتهافزایش آذربایجان جمهوري در هاوهابی شمار ،تدریجبه

 و کردمی یمعرف حاکم نظام هايسیاست حامی و مطیع را خود آذربایجان، جمهوري در خود

 پیروان خود، تبلیغاتی امور استمرار و اصرار ضمن کشور، این حاکمیت از تمجید و تعریف با

 به کشور این امنیت و ثبات براي خطري خود، موقعیت تقویت از پس که دادمی افزایش را خود

 .ستا شدهتجربه ازاینپیش کشورها سایر در که است روندي همان دقیقاا این و رودمی شمار

 ریاست نهاد به وابسته استراتژیک مطالعات مرکز توسط گرفتهانجام نظرسنجی یک نتایج

 و است یافتهافزایش شدتبه آذربایجان در وهابیون تعداد که دهدمی نشان آذربایجان جمهوري

 این .است نداشته وجود کشور این در وهابیت آذربایجان، استقالل کسب هنگام کهدرحالی این

 و استقالل کسب درراه را نقش ترینمهم که آذربایجان جمهوري شیعیان که است یحال در

 ترینبزرگ نیز باغقره جنگ طول در و داشته خود کشور معنوي و ملی هايارزش از دفاع

 شهید یا و اف ابراهیم مبارز شهید چون هم مردانی بزرگ و داده نشان خود از را هافشانیجان
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 امنیتی فشارهاي ترینسخت زیر امروزه متأسفانه است، خودکرده وطن متقدی را احمداف فرید

 و خود باطل تفكرات تبلیغ به آزادانه که گراافراط هايگروه و وهابیت برخالف و قرارگرفته

 ماسالی، چاال، نفت نارداران، در خود دینی مدارس تعطیلی با ،پردازندمی دینی رادیكالیزم

 حبس با آذربایجان جمهوري حاکم نظام از را هاضربه ترینبزرگ و شده مواجه... و آبادجلیل

 بزرگ قشر این براي هاممنوعیت بدترین تحمیل و فعال داراندین و علما از نفر 109 از بیش

 يگوشه در باید اکنونهم دارند وطن و دین يدغدغه که مردمانی. اندشده مواجه جامعه

. کنند سپري را خود سفارشی هايمحكومیت دوران اهیو اتهامات با خود کشور هايزندان

 و فروش چاپ، ممنوعیت دینی، مدارس فعالیت از جلوگیري زدایی، اسالم سیاست ينتیجه

در حال  .نیست این جز چیزي علما براي محدودیت ایجاد یا و حبس و مذهبی کتب انتشار

 اهل پیتروان و بتوده مرزهم یهروس با که آذربایجتان شمتالی مناطق در بیشتر حاضر وهابیون

 کشور جانبههمه حمایت از راستا این در و کنندمی فعتالیت ،دهندمی تشكیل را اکثتریت سنت

اصلی این است که آیا وهابیون  سؤالاین  حال .برندمی و کویت بهره سعودي عربستان

 حاکمیت آذري در تقابل با جریانات شیعی قرار دارند یا خیر؟ موردحمایت

حكام آذري در سالهاي ابتدایی تشكیل این جمهوري از این فرقه  اگرچهنگارنده معتقد است 

که ممكن است حاکمیت را به چالش  هاآناست، لكن بعد از مشاهده فعالیت  کردهمیحمایت 

 هاییجریانشده و موضع اولیه خود را تلطیف کرده و با  هاگروهبكشاند، متوجه خطر رشد این 

 مسئله. این مهم بعد از کندمیبرخورد  شدتبه، باشدمیز چارچوب نظارت خود که خارج ا

 شده است. ترملموسسوریه و تهدید حاکمیت آذري 

 :آذربایجان جمهوري در وهابیت گسترش علل رشد و

 و هاکمونیست و تزارها سیطره علت به آن بلند معارف و حقیقی اسالم از گرفتن فاصله

 (سال 29 طی) آنان ستیزيدین هايسیاست

 کشور این استقالل از بعد سالهاي در آذربایجان جمهوري در آمده وجود به مذهبی خالء

 (fa.arannews.com: 1407 نصرتی،)

 حاکمیت سوي از جامعه اکثریت مذهب به نسبت توجهیبی

 بیتوها و سكوالریسم اساساا( )سیاست از دین جدایی) سكوالریسم پایه بر اساسی قانون تدوین

 (یكدیگرند مقوم
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 حقیقی اسالم از آذربایجان جمهوري دولتمردان واهمه

 وهابیت فرقه از صهیونیستی رژیم و آمریكا هايحمایت

 وهابی هايگرایش با افغانی مبارزان حضور و «باغقره» مناقشه

: 1410گلی،) مناقشه این در حاضر وهابی هايگروه و افراد حضور و تردد «چچن» مناقشه

www.shia-news) 

 آذربایجان خاك در هاآن افراد تردد و افغانستان در طالبان رسیدن قدرت به

 در و ایران و اسالم به کشور این مردم يعالقه از صهیونیستی و غربی سیاستمداران ترس

 (fa.arannews.com: 1407 نصرتی،) وهابیت تقویت مقابل

 تاريخ: درگذرحضور وهابیت در جمهوری آذربايجان 

 نوع فعالیت ردیف

 میالدي 1003-1007 کوهستانی باغقره برعلیه جنگ در وهابی مجاهدین از تن 1099 تا 1999حضور  

 باکو در اسالمی دانشگاه سعودي عربستان حمایت با میالدي 1009 دهه هايسال اوایل 

 میالدي 1003 سال ،«مقدس مكان دو» و «نجات» ازجمله سعودي اسالمی هايسازمان شروع فعالیت سري 

 میالدي 1003 سال فارس، خلیج کشورهاي با وتحكیم همكاري مكه از افعلی حیدر زیارت 

 سنی این ملی هاياقلیت محافل در موفقیت از بعد و داغستان مرزهم شمالی مناطق از آذربایجان در وهابیسم تبلیغ 

 میالدي 1003 ، سالهالزگی ازجمله مناطق،

 میالدي 1000 آن، سال اطراف و باکو به وهابیسم گسترش جغرافیاي 

 میالدي 1001 سال مكانهاي تجمع وهابیون( در ترینمهمیكی از  عنوانبه) ابوبكر افتتاح مسجد 

 میالدي 7914 - " خطّاب بن عمر" به هاوهابی طرف از آباد مشفق يقصبه تغییر نام مسجد 

 همچنین و کشور شمال در عمدتاا) مسجد 109 حدود آذربایجان، کشور کل در شدهشناخته فعال مسجد 1499 از امروزه 

 قبا، قبیل از شهرهایی در سومقائیت و باکو بر عالوه دارند. قرار وهابیون نظارت تحت( سومقائیت در نیز تعدادي و باکو در

 .نمایندمی فعالیت شدتبه هاوهابی هستند، مذهب سنی مردم اکثر که...  و باالکن زاگاتاال، شكی، قوسار،

 .رسدمی نفر هزار 09 به تقریباا آذربایجان جمهوري در هاسلفی تعداد حاضر حال در شود می ادعا بطوریكه

 و... حسنلی شاهین حاج ازجمله شیعی فعاالن تهدید 

 (داداشلی مسجد) شیعیان تجمع مراکز در گذاريبمب به تهدید

 میالدي 7913سال  -حضور وهابیون آذري در سوریه 
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 مجاهدین از تن 1099 تا 1999 افعلی حیدر آذربایجان فقید جمهوررئیس هايتالش لطف به

 1009 هايسال اوایل در هاوهابی. کردند شرکت کوهستانی باغقره برعلیه جنگ در وهابی

 حمایت با و سالها همان در. یافتند راه آذربایجان به عرب خیریه بنیادهاي کمک به و میالدي

 کنفرانس سازمان عضو آذربایجان و شد تأسیس باکو در اسالمی دانشگاه سعودي عربستان

 با همكاري مكه به افعلی حیدر زیارت از بعد میالدي 1003 سال در. گردید اسالمی

 اسالمی هايسازمان سري یک میالدي 1003 سال در .یافت تحكیم فارسخلیج کشورهاي

 تبلیغ .کردند آغاز آذربایجان در را خود فعالیت «مقدس مكان دو» و «نجات» ازجمله سعودي

 هاياقلیت محافل در موفقیت از بعد و داغستان مرزهم شمالی مناطق از آذربایجان در وهابیسم

 .گردید آغاز داشتند، طلبانهجدایی روحیه که هاییلزگی ازجمله مناطق، سنی این ملی

 جمهوري وارد 1000 سال در و باغقره نگج اواخر از طورجديبه فرقه این میسیونرهاي

 به اقدام جمهوري این در خود تبلیغی پایگاه کردن محكم با 1001 سال از و شده آذربایجان

 میالدي 1000 سال از بعد. کنند باکو ابوبكر مسجد یعنی خود مسجد ترینمهم احداث

 1002 سال در .گرفتبر در را آن اطراف و باکو تدریجبه و ترگسترده وهابیسم جغرافیاي

 را ابوبكر مسجد اسالمی، میراث رستاخیز کویتی سازمان آذربایجانی شعبه از باکو در میالدي

 ،شودمی محسوب آذربایجانی وهابیسم مرکز و بود سابقهبی خود معماري و بزرگی ازلحاظ که

 7992 سال مارس ماه در آذربایجان خبري هايرسانه در منتشره اطالعات اساس بر .کرد بنا

 در و بوده الدنبن مترجم وي. شد اعالم آذربایجان تبعه گوانتانامو زندانیان از یكی میالدي،

 سنی تفكر ،مذهب سنی هايفعالیت از بخش این برعكس .بود دیدهآموزش ابوبكر مسجد

 زمینه این در کشورها مؤثرترین از یكی ترکیه جمهوري. کندمی عمل ترفعال خارج از وارداتی

 باعث آذربایجان جمهوري و ترکیه جمهوري دارریشه و گسترده بسیار روابط. شودمی محسوب

 فعالیت براي را آذربایجان فرهنگی و اجتماعی سیاسی، محیط ترکیه گرایاناسالم که است شده

. یافت خواهد بارزتري نمود ترکیه در گراهااسالم گرفتن باقدرت هاتالش این. ببینند مناسب

 اثرگذاري این مصادیق از ترکیه دولت کمک با باکو دولتی دانشگاه در الهیات دانشكده تأسیس

 که ترکیه در گرااسالم فرهنگی بزرگ هايبنگاه و هاهولدینگ ترکیه، دولت بر عالوه. است

 اجتماعی سیاسی، اقتصادي،) حیث هر از را آذربایجان جامعه دارند، نیز قوي اقتصادي پشتوانه

 سعودي عربستان و کویت عربی کشورهاي بین در .بینندمی مناسب فعالیت براي( فرهنگی و
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 سنی خارجی کشورهاي میان در. دارند آذربایجان جمهوري در را دینی فعالیت بیشترین

 محدود ولی جدي تهدید نوعیبه بتوان را عربستانی و کویتی هايگروه فعالیت شاید مذهب

 چه و رويمیانه لحاظ به چه ترکیه مذهبی نهادهاي. کرد محسوب آذربایجان شیعی تفكر براي

 شیعه مذهب تضعیف یا رویارویی درپی معموالا کشور، این در تشیع با تقابل تفكر نبود ازنظر

 .نیست تشیع براي اساسی تهدید آذربایجان در اهل تسنن اوصاف، این با. نیستند

 کمونیسم دینی ضد استبداد هايسال طول در آذربایجان سنت اهل که باورند این بر برخی 

 مانند شیعی مذهبی مناسک به احترام در آن اثرات که اندکرده ایجاد تشیع با محكمی اتحاد

 (http://www.qutb.org/teq.htm#top) .است گرجلوه...  و محرم ماه هايعزاداري

شروع  هاآنیجان، در جمهوري آذربا هاوهابیاخیر و بعد از قدرت گرفتن  هايسالگر چه طی 

به یكسري اقدامات خودسرانه علیه حاکمیت و شیعیان گرفتند که حاکمیت را نسبت به خطر 

حساس کرده است. حضور در سوریه و تهدید حاکمیت آذربایجان از سوي وهابیت نقطه  هاآن

 به جان حكام آذري افتاده است. بار اینکه  عطف آغاز چاقوي دولبه اي بود

 وهابیون فعالیت هاینهزمیعمده  ردیف

 خیریه بنیادهاي 

 آموزشی سیستم در نفوذ و جنگی فراریان هاياردوگاه در استقرار 

 مصلحتی ازدواج 

 در تحصیل مندانعالقه و متقاضیان به بورس اعطاي و دینی علوم طالب جذب 

 عربی کشورهاي از دیگر برخی و عربستان هايدانشگاه

 مذهبی به عربستان –نگی فره هايشخصیتدعوت از  

 ایجاد مراکز فرهنگی و انتشاراتی 

 ساخت، تعمیر و مرمت مساجد بخصوص در مناطق سنی نشین 

 آموزشی مراکز و مساجد در تبلیغی اقدامات 

 کتاب توزیع و چاپ درزمینه فعال حضور  

 انتخاب امام جماعت براي مساجد 

 قرآن هايکالس برپایی 

 دینی علوم طالب تربیت و م دینی، جذبساخت مدارس علو 
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 اعزام مبلغ جهت نشر و ترویج افكار وهابیت 

 مختلف نقاط در عقاید و قرآن آموزشی هايکالس کردن دایر 

 .مختلف اشكال با عالی آموزش مراکز و هادانشگاه سطح در فعال حضور  

 برخی و عربستان يهادانشگاه در تحصیل مندانعالقه و متقاضیان به بورس اعطاي 

 .عربی کشورهاي از دیگر

 و فروشیکتاب تأسیس قالب در منشورات انواع و کتاب فروش و توزیع حوزه در فعالیت 

 التحریرلوازم عرضه

 آذري سایتهاي زیاد بسیار تنوع و سایبري فضاي در منظم و یافتهسازمان فعالیت 

 وهابیت، با مرتبط

 وهابیت تبلیغ با همراه (صدرك و بینه تجاري اري )بازارتج و اقتصادي فعالیت در بخش 

 نظامی مراکز قبیل از حساس مشاغل و ادارات برخی در ورود 

 فروش هايمغازه) باشند مردم با مستقیم ارتباط در که مشاغلی گرفتن اختیار در  

 (حرارتی سیستمهاي و کاغذدیواري ساختمانی، مصالح

 .وهابیت تبلیغ و ترویج رویكرد با رانیتاکسی ازجمله خدماتی مشاغل برخی در ورود 

 .تبلیغی گرایش با کاال تجارت و فروش مراکز اندازيراه 

 امدادي مشاغل برخی در ورود 

 

 :وهابیون فعالیت هایزمینه عمده

 و عربستان مالی مستقیم هايحمایت تأثیر تحت که مذهب این پیروان و آذري وهابیون امروزه

 هاياردوگاه در استقرار با کنندمی فعالیت خیریه بنیادهاي نام با و عربی ورهايکش سایر

 گسترده صورتبه را مذهب این به گرایش کشور این آموزشی سیستم در نفوذ و جنگی فراریان

 پیشنهاد با آذري آموزان دانش تحصیالت اتمام از بعد خیریه بنیادهاي این. کنندمی تبلیغ

 تبلیغ براي را زمینه و کرده ترغیب خود کشور به اعزام براي را ایشان ،هاآن به رایگان تحصیل

 ترویج به نامحدود مالی منابع يعالوهبه امر این که کنندمی هموار بازگشت از بعد خود تفكرات

: 1407 نصرتی،) کندمی کمک نیز کشور این در بنیادگرا اسالمی جریانات گسترش و

fa.arannews.com) 
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 مصلحتی ازدواج صهیونیستی، – عربی شوم يفرقه این تبلیغی هايروش از دیگر یكی البته

 انحرافی هاياندیشه و عقاید تبلیغ براي که وهابیت يضاله يفرقه پیروان بطوریكه. باشدمی

 سفر آذربایجان جمهوري مانند سابق شوروي جماهیر اتحاد کشورهاي و روسیه به خود

 مناطق این بومی دختران با مصلحتی ازدواج سیاست ،هاوهابی نسل گسترش نیت با کنند،می

 يفرقه به کشورها این دختران جذب ضمن ازدواج این از هدف که ؛گیرندمی پیش در را

 جمعیت آینده يدهه دو تا شودمی بینیپیش که آنجائی تا باشدمی زادوولد گسترش وهابیت؛

 (fa.arannews.com: 1407 ،نصرتی. )یابد افزایش سرعتبه فرقه این

 دانشگاه، معلمان میان در آنان. تأثیرگذارند هم بسیار و دارند حضور هاعرصه همه در گروه این

 کار بیكاران، و کارگران طبیبان، ،(آزاد کشتی ملی تیم مثالا) برجسته ورزشكاران دانشجویان،

 آنان. یابندمی گرایش آنان هب زودتر و بیشتر کردهتحصیل افراد و جوانان. کنندمی تبلیغی

 اعتقاد ضعف بر و کنندمی وارد شبهه ،…و دفن تا صوم نماز، از شیعه، اعتقادات تمام درباره

 خوششان چندان وهابی اسم از و رفتارندخوش ظاهر در. آورندمی دلیل قرآن از فقط شیعیان

 دوست را وهابیون مردم چون. دهندمی انجام را وهابی اعمال و اعتقادات همه ولی آید،نمی

 که است آذري فردي آنان رئیس. هستیم سنی بلكه نیستیم، وهابی ما گویندمی روازاین ندارند،

 در هم بسیار پیروان و است «سلیمان قامت» او نام. است کردهتحصیل مدینه در سال پنج

 چون ولی دارند، بسیاري مدارس است. وهابیان( باکو) ابوبكر مسجد امام او. دارد خود اطراف

 اوقات اغلب آنان ،حالبااین. کنندمی کار مخفی است، شده ممنوع دولت طرف از آنان فعالیت

 .پردازندمی تبلیغ به وهابی اعتقادات با ولی( وهابی نه) حنبلی سنی اسم به آشكار و آزاد

 خیریه هايگروه پوشش تحت که عربی کشورهاي برخی به وابسته وهابی بنیادگراي هايگروه

 صورتبه تا کنندمی پیشنهاد آذربایجانی جوانان به کنندمی فعالیت آذربایجان جمهوري در

 تحصیالت دریافت با آذربایجانی التحصیالنفارغ. نمایند تحصیل کشورهایشان در رایگان

 .گردندبازمی خودشان وطن به جدید هايدیدگاه و معلومات حامل مذهبی،

 که...  و باالکن زاگاتاال، شكی، قوسار، قبا، قبیل از شهرهایی در سومقائیت و باکو بر عالوه هاآن

 جمهوري به مربوط اخبار مرور با. نمایندمی فعالیت شدتبه هستند، مذهب سنی مردم اکثر

 نظامی مراکز حتی و ادارات تجاري، و اقتصادي بخش در هاوهابی نفوذ به توانمی آذربایجان
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 از بیش مراتببه صدرك تجاري بازار سهم میان این در البته. برد پی آذربایجان جمهوري

 منابع از برخورداري ضمن که بازار این در حاضر وهابی تجار اکثر بطوریكه. باشدمی سایرین

 امور چنین انجام تردیدبی. هستند بكار مشغول نیز بزرگی تجاري هايفعالیت به کالن مالی

: 1407 نصرتی،). باشدمی غیرممكن امري( وهابیت اصلی هدف) تبلیغات انجام بدون تجاري

fa.arannews.com) 

 مثال، برحسب طوربهنادیده گرفت.  تواننمینقش حاکمیت را در رشد این فرقه  بیندراین

 عهده بر را دینی امور دولتی کمیته ریاست که سالهایی در افعلی رافق باکو هايرسانه گزارش

 در هاوهابی اصلی اندرکاراندست و عوامل با پنهانی (میالدي 7992 تا 7991 هايسال) داشت

تا زمینه  کردهمی همكاري آنان با هاآن از دالر دریافت قبال در و داشته همكاري کشورش

 امور در مسئول نهاد دو میان اختالف باعث امر همین. فعالیت آنان را بیش از بیش مهیا کند

 از .شد مذهبی فعالین مراکز بستن براي کشور این امنیتی راکزم مداخله نهایتاا و باکو دینی

 شمال در عمدتاا ) مسجد 109 حدود آذربایجان، کشور کل در شدهشناخته فعال مسجد 1499

 ضمناا . دارند قرار وهابیون نظارت تحت( سومقائیت در نیز تعدادي و باکو در همچنین و کشور

 مساجد ولی به حضور دارند، معمولی مساجد در مسن و سالمیان افراد طورمعمولبه اگر

. کنندمیتردد  دارند، سن سال 39 حداکثر که افرادي و سال 49 الی 79 جوانان وهابیون

 میالدي، 7994 سال در است که ذکر بهالزم  (fa.arannews.com: 1407 نصرتی،)

 (www.qafqaz.ir :1407فالح، ) داشتند. اختیار در مسجد 20 آذربایجان تنها هايوهابی

 :ابوبکر مسجد

 رستاخیز" بنام کویتی خیریه بنیادهاي از یكی آذربایجانی میالدي، شعبه 1002 سال در

 مناطق از دریكیرا  بود سابقهبی معماري و بزرگی ازلحاظ که را ابوبكر مسجد ،" اسالمی میراث

 تبدیل شد. یآذربایجان وهابیسم که بعدها به مرکز کرد بنا باکو وآمدپررفت و شلوغ

 در را نفر هزار پنج تواندمی مسجد این ،رادارند نفر 499 گنجایش که محلی، مساجد برخالف

 ،هاسنی اکثراا. کرد ایجاد اسالمی فضاي باکو الئیک شهري فرهنگ در مسجد این. بگنجاند خود

 سبک کوتاه شلوارهاي خاص، قیافه با وهابی شمایل و شكل با حكومت ضد افراد و محروم قشر
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 به آن احداث از قبل که ها چچنی. داشتند وآمدرفت ابوبكر مسجد به بلند هايریش و وهابی

 .آمدند مسجد این به نیز ،رفتندمی باکو قدیمی قسمت در هالزگی مسجد

 آذربایجان دینی فرهنگ در را مذهبی تبلیغ عنوانبه جمعه نماز خطبه اهمیت ابوبكر مسجد

 هايآموختهدانش از که " اف سلیمان قامت" بنام فردي به نآ و سرپرستی داد افزایش

 در تنها( fa.arannews.com: 1407 نصرتی،. )گردید واگذار ،شدمی محسوب عربستان

 جماعت امام " اف سلیمان قامت" میان این در که شد معروف ابوبكر مسجد کوتاهی مدت

 و خارطوم اسالمی دانشگاه در تنخس وهابی روحانی این. داشت بسزایی نقش مسجد این جوان

 .است کردهتحصیل مدینه المللیبین اسالمی دانشگاه در سپس

 که است سعودي عربستان کردهتحصیل آذري مسجد، این جماعت امام «اف سلیمان قامت»

: 1410گلی،. )کندنمی دریغ وهابیت ترویج براي کوششی هیچ از کشور این تعالیم تحت

news-www.shia) بر .باشدمیرجب اف  سلیمانف، شخصی بنام عادل جانشین قامت 

 آذربایجانی جوانان گردآوري پایگاه به ابوبكر مسجد آذربایجان، مقامات متعدد شواهد اساس

 اصلی پایگاه مدیدي مدت مسجد این .بود شده مبدل عراق و چچن افغانستان، به اعزام جهت

 سلیمان قامت يگفته به است. شدهبسته آن در انفجار وقوع از بعد که بود آذري هابیونو تبلیغ

 مساجد سایر و مشفق الهیات، مساجد در جماعت این اعضاي از نفر هزاران حاضر حال در اف،

: از است عبارت( باکو) پایتخت در وهابیون مشهور مساجد .آورندمی بجا را دینی فرایض سنی

 .«قارایفقره مترو» نزدیكی در مسجدي اژدربگ؛ مسجد شهدا؛ مسجد ؛ابوبكر مسجد

 اطراف در مساجد ساخت براي دالر هزار 04 خواهندمی آنان OLAYLAR روزنامه نقل بنابر 

 (3 ص ،13 شماره ،07 سال ،070 قازِت روزنامة) .کنند گذاريسرمایه باکو

 مذکور . سایتباشدمیوهابیت سایتهاي منسوب به  از یكی .azerislam.com www سایت

 گوشه» باکو دولتی دانشگاه در. کرد خود آن از را سال سایت بهترین جایزه 1407 سال در

. کردند را کار این نیز دیگر دانشگاه سه در شودمی گفته و اندبازکرده کتابخانه و «الهیات

 (qafqaz.ir: 1407 مهر،انصاري)

 طرف از آباد مشفق يقصبه مسجد آذربایجان نام همچنین در پی قدرت گرفتن وهابیت در

 بر که سنگی در حال حاضر تابلوي. است شدهگذاشته " خطّاب بن عمر" و تغییریافته هاوهابی

 طرف میالدي از 7914 سال پایانی روزهاي ،" خطّاب بن عمر مسجد" شدهنوشته آن روي

http://www.shia-news/
http://www.shia-news/
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 طرف از مسجد نام تغییر به قه،منط است و این در حالی است که ساکنین شدهنصب هاوهابی

بود.  آباد مشفق يقصبه مسجد این مسجد، نام این از پیش چراکههستند،  معترض هاوهابی

 شاماخلی قرار دارد. -این مسجد در رایون قاراداخ، جاده باکو

 

 :آذربايجان جمهوری در وهابي فعال هایگروه

 سایر آذربایجان؛ در فرقه این سریع ترشگس به توجه با بیستم، قرن آغازین هايسال در البته

 که فرقه این اصلی گروه چهار. یافتند گسترش و رشد هم موازاتبه نیز فرقه این هايطریقت

 جمعیت ،هاسلفی جهاد، جمعیت: از عبارتند هستند فعال آذربایجان جمهوري در نیز امروزه

 و اصول و داشته را خود خاص هايشاخه و مذهب رئیس هرکدام که اخوان و( تكفیر) هجرت

 (fa.arannews.com: 1407 نصرتی،. )دارند همراه به نیز را خود خاص عقاید

 آذربایجان در مذهبی مختلف هايجریان از که تحلیلی در «فروم مدیا» شدهشناخته سایت

 جریان آذربایجان در امروز غیررسمی اطالعات اساس بر: نویسدمی سلفیان مورد در داشته

 سایت این. کنندمی معرفی سنی بانام را خود اکثراا که است پیرو هزار 09 به قریب ارايد سلفی

 ؛باشند داشته مستقیم حضور آذربایجان در بودند نتوانسته گاههیچ سلفیان: نویسددر ادامه می

 کشور، در جنگی مهاجران و زدگانجنگ تعداد افزایش و شوروي فروپاشی از پس اما

 فعالیت نوع امر ابتداي در. کنند پیدا نفوذ جمعیت این میان در وانستندت عربی هايتشكل

 رواج را خود تفكر توانستند هاآن که ازآنپس و زمان باگذشت اما شد،نمی احساس هاآن سلفی

 جوانان به مالی هايکمک هاتشكل این. گرفت خود به محسوسی حالت اندیشه این دهند

 امروزه .آورندمی فراهم را سودان و مدینه در آنان تحصیل براي مالز شرایط و کنندمی نیازمند

 دودستگی نوعی ،نامندمی «سلفی» را خود که آذربایجان جمهوري هاییوهابی میان در

 این از یک هر که اندشدهتقسیم «الحق جماعه» و «ابوبكر جامعه» فرقه دو به هاآن و آمدهپیش

 .دهدمینسبت  دیگر رقهبه ف را فراوانی اتهامات فرقه دو

 

 



116 
 

 :«ابوبکر جامعه»

 امام جماعت مسجد ابوبكر –قامت سلیمان اف  رهبر

 هافعالیتاهم 

 علیه شیعیان: امور ضد فرهنگی

 تهیه سی دي و بلوتوث علیه شیعیان

 اینترنتی و ایجاد شبهه علیه شیعیان هايسایت اندازيراه

 توزیع کتب انحرافی

 د براي اعزام به عربستان و کویتشناسایی و جذب افراد مستع

 منفی تبلیغات به تشیع با علمی مبارزه بانام است یافته مأموریت «ابوبكر جامعه» نام به گروهی

 تهیه به توانمی آنان تبلیغات ازجمله که بپردازند آذربایجان شیعه مردم نیز و ایران علیه

 اینترنتی هايسایت اندازيراه ;یایران ضد و شیعی ضد مضامین با هاییبلوتوث و هاديسی

 دانشجو جذب انحرافی، اعتقادات تبلیغ هايکتاب توزیع شیعی، اعتقادات گرفتن سخره به براي

 (news-www.shia: 1410گلی،. )نمود اشاره... و عربستان هايدانشگاه در تحصیل براي

 :«الحق جماعه»-2 

 موسی اف خانعلی رهبر

 هاویژگی

 دین از نادرست فهم و اندیشیکج

 تكفیر کردن دیگر مذاهب

 کافران با دوستی و مسلمانان با ستیز

 گري قشري و مآبیمقدس

 رهبر ،«اف سلیمان قامت» علیه فراوانی اتهامات «الحق جماعه» به متعلق اینترنتی سایت در

 که شودمی تصور چنین سایت این در مندرج مطالب بررسی از. است شدهمطرح ابوبكر جامعه

 جمهوررئیس مدتی وي) «عمراف دوکا» چچنی مجاهدین رهبر به نسبت «الحق جماعه»

( است نامیده «قفقاز امیر» را خود و رفته کنار سمت این از 7992 سال در ولی بوده، چچن

 جهاد به وي هايراخوانیف و عمراف افراطی هايدیدگاه زیرا دارند، فراوانی منديعالقه و رغبت

 فتنه را «اف سلیمان قامت» ،«الحق جماعه» اعضاء. است شدهمنعكس آنجا در گسترده طوربه

 هاآن. کنندمی متهم حاکمیت نفع به چاپلوسی به را هوادارانش و وي و نامندمی ابلیس و کار

http://www.shia-news/
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 قبال در «اف سلیمان» محتاطانه موضع و حاکمیت برابر در «ابوبكر جامعه» بردباري از

 مسجد» سایت با مصاحبه در نیز «اف سلیمان». کنندمی انتقاد شدیداا جهاد، هايفراخوانی

 علمی، جهاد که است باور این بر و خوانده کافر و بدعت اهل ،سوادبی را خود مخالفان ،«ابوبكر

 چنین یزن «عمراف دوکا» قفقاز امیر به نسبت «اف سلیمان. »است مسلحانه مبارزه از بهتر

 و اندنشسته جنگل در افرادي است، معنیبی و ارزشبی وي ادعاهاي: »گویدمی و دارد نظري

 قدرت از هنوز و بود مكه در( ص) اسالم پیامبر خود که زمانی حتی. خوانند فرامی جهاد به

 و انهسواد بی هاآن ادعاهاي. شدنمی شنیده زبانش از هاییفراخوانی چنین نبود، برخوردار الزم

 (www.shia-news: 1410گلی،.« )است مصلحت دورازبه

 آنان ازنظر که تشیع با عملی مبارزه دادن قرار محور با درصدند «الحق جماعه» گروه همچنین

 اسالمی کشورهاي دیگر و عراق در مسلمانان میان ایجادشده هايرویارویی ،روندمی بشمار کافر

 را میالدي 7991 سال در ابوبكر مسجد انفجار وصف این با .نمایند منتقل نیز آذربایجان به را

 اقدام این با است خواسته که آورد حساببه «الحق جماعه» وهابی گروه نمایشی اقدام باید

 نوبهبه و بگذارند نمایش به را است مطرود آنان ازنظر آنچه با مبارزه در خود جدیت نمادین

 تلقی شیعیان به مربوط متبرکه اماکن و مساجد در گروه این عملیات مقدمه تواندمی خود،

 قرار همدیگر درروي رو اسالمی گوناگون مذاهب آن، شدن عملی صورت در که اقدامی ;شود

: 1410گلی،. )شد خواهد روبرو جدي چالش با آذربایجان جمهوري دینی ثبات و گرفت خواهند

news-www.shia) 

 

 های آذری در آذربايجانموقعیت عرب

در  آمدهعملبهنوروز اوغلو، کارشناس سیاسی آذري، معتقد است: بر اساس نتایج تحقیقات 

شناس عرب، محمد فاروق بر اما محقق و جامعه ؛کندخانواده عرب زندگی می 101آذربایجان 

 3تا  7هر خانواده بین کنند که خانواده عرب زدگی می 123این عقیده ست که در آذربایجان 

خانواده که به لحاظ اعمال فردي و اخالقی از جمعیت  123فرزند دارند. ترکیب خانوادگی این 

اراضی )است  شدهتشكیلخانواده با زن ارمنی  127است:  توجهقابلشیعه متمایز هستند، 

اراضی باکو، )است  شدهتشكیلخانواده با زن کرد  714مناطق نسیمی، خطایی، نظامی و خزر(/ 

است )اراضی باالکن، زاقاتاال و  شدهتشكیلخانواده با زن لزگی  141سومقاییت و نخجوان(/ 

http://www.shia-news/
http://www.shia-news/


118 
 

است )اراضی باکو(. رده سنی کودکانی  شدهتشكیلخانواده نیز با زنان آذري و روس  1قوسار(/ 

-13پسران:  میانگین عبارت است از: طوربهکنند نیز ها زندگی میاکنون در این خانوادهکه هم

ادامه  وي .(tasnimnews.com،1407ساله. )صدرمحمدي،  12- 17ساله/ دختران:  11

متداول  صورتبهها در این خانواده متولدشدهدهد: بر اساس اطالعات موجود تمام کودکان می

منظم در شهر باکو و در برخی از مساجد مناطق  صورتبهو  شدهتربیتبر اساس اندیشه وهابی 

کنند. این افراد با مراکز کشور با فرستادگان خاص شیوخ وهابی عرب دیدار میشمالی 

دیپلماتیک کشورهاي آسیایی و آفریقایی در باکو مرتبط هستند و ماهانه مقادیر معینی از این 

ها ممنوع شده کنند. ازدواج با دختران عرب براي پسران این خانوادهها دریافت میسفارتخانه

اقدام  پدرانشانرسیدن به سن بلوغ، مطابق با الگوي  محضبهشود تا توصیه می هاآناست و به 

است که فقط با  شدهتوصیهدختران نیز  به به ازدواج با دخترانی از سایر نژادها و اقوام بكنند.

براي  شدهمعیندهد که این برنامه االصل ازدواج کنند. مدارك نشان میپسران آذري

بایجان توسط سیدجعفر داغستانی که در مدینه امامت جماعت دارد، هاي عرب آذرخانواده

ست. )صدرمحمدي،  شدهتوصیهاو « برنامه تعلیمات»بخشی از طرح کلی  عنوانبه

1407،tasnimnews.com). سال بعد در  19افزاید: نباید فراموش کرد که اوغلو می نوروز

و  خواندهدرس کافی نیروي انسانی هاندازبه 7974تا  7914 هايسالآذربایجان یعنی بین 

شک به و آداب وهابی را خواهد داشت و بی بااخالقو البته  داراي معلومات دینی و اجتماعی

عبدالوهاب تبدیل خواهد شد و این در هاي محمدابنیک مرکز نیروي افراد مسلح با اندیشه

از کجا »یم و در برابر پرسش ندار هااینحالی است که ما هیچ برنامه مدونی براي مقابله با 

رسد. توجه کنید طی چند سال آینده هیچ بعید هیچ پاسخی به نظرمان نمی« شروع کنیم؟

هاي مذهبی پاکستان و نیست که این افراد مساجد شیعیان را نیز در دست بگیرند. درگیري

ها زمیندر این سر 1029و  1029هاي اي که در بین سالهندوستان را مرور کنیم؛ برنامه

صدرمحمدي، ) ، اکنون در آذربایجان در حال اجرا است.اجراشده

1407،tasnimnews.com). هاي تندرویی که درصد رهبران گروه 00اوغلو  نوروز زعمبه

. افراد اندکردهتحصیلامروز در جهان عرب فعال هستند در جماهیر سابق شوروي 

السالم، نصر فهمی، صبحی ابوسته، ثروت الظواهري، محمد عبدهم چون ایمن ايشدهشناخته

ها و یا ها، کالجصالح، مدحت مرسی عمر، عبدالعزیز الغمال و... کسانی هستند که در دانشگاه
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 هاآنو یا با  حضورداشتههاي علمی و تحقیقاتی روسیه، کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز آکادمی

زگشت به کشورهایشان ادعاي حكومت کرده و اند. این افراد نوعاا پس از بامرتبط بوده نوعیبه

 آمدهدستبهمثال بر اساس اطالعات  عنوانبه اند.یابی به حكومت نیز شدهگاه موفق به دست

سودان شناخته  جمهوررئیس عنوانبهمیالدي  1010عمر حسن احمدالبشر که از سال 

مستمع آزاد  عنوانبهر و در آکادمی فرونزه این شه حضورداشتهشود، چهار بار در مسكو می

به همراهی گروهی کوچک که تمایالت وهابی  میالدي 1007وي در سال  است. حاضرشده

ماه جوالي در باکو بوده و از سكوهاي نفتی باکو  12تا  14اند از قفقاز دیدار کرده و از داشته

ها ا، وعده کمککند. وي در جریان این دیدارهآذربایجان دیدار می هايعرببازدید داشته و با 

 زیرهاي بیشتر از این افراد را در آینده داده بود. نوروز اوغلو در دیگر مقاله خود که با و حمایت

در مورد « شوندجنگ کشانده می سويبهآذربایجان در ردیف کشورهایی است که » تیتر

هاي آذربایجان بنویسد: به عرها میهاي وهابیبا فعالیت هاآنآذربایجان و ارتباط  هاي« عرب»

 ارتباط داشته باشند. گري وهابیهاي کشورهاي حامی تا با سفارت شدهتوصیه

 

 :سوريه در آذری وهابیون حضور

 رسیدن هالکت به اخبار افزایش از حاکی آذربایجان جمهوري میالدي در 7913 سال آغاز

 سال ي ژانویه ماه در فقط بطوریكه. بود سوریه در کشور این وهابی افراطیون از زیادي تعداد

 هايسایت و اجتماعی هاي شبكه در آذري اتباع از تن 79 از بیش شدن کشته خبر 7913

 قالب در که تندرو هايگروه این اکثر. شد منتشر سوریه در مخالف هايگروه به وابسته

 و داعش تروریستی گروه بین هايدرگیري در بودند شده عمل وارد النصره جبهه هايتروریست

 منتشره آمارهاي آخرین طبق که است ذکر به الزم. بودند رسیده هالکت به النصره ي جبهه

 از اهالی سومقائیت، منطقه عمدتاا) آذربایجان جمهوري اتباع از نفر 199 از بیش اکنونهم

 حال در سوریه مرکزي دولت با مخالف هايگروه قالب در که کوهسارمی باشند( و زاکاتاال

 که است آن از حاکی پراکنده آمارهاي و اخبار همچنین. اندرسیده هالکت به بودند جنگیدن

 سوریه در جنگ حال در تروریستی گروه همین قالب جمهوري در این اتباع از نفر 399 از بیش

اخیر برخی اقدامات  هايسال طی .(fa.arannews.com: 1407 نصرتی،) .باشندمی

و یا سعی در  " خطّاب بن عمر"مسجد  آباد به مشفق يهقصبتغییر نام مسجد  ازجملهوهابیون 
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در  هاآنگرفتن مدیریت مسجد تازه االحداث جامع سومقائیت و... موید قدرت گرفتن  دست به

 یک انتشار بیندراینکه با چراغ سبز نسبی حاکمیت نیز همراه بوده است.  باشدمیآذربایجان 

 وك به مردم و حاکمیت آذربایجان وارد کرد.آذري یک ش وهابیون به منتسب ویدئویی فایل

 دیگر از سوریه داخلی جنگ در خود رسمی حضور نمایش در این فیلم وهابیون آذري ضمن

 رشد به رو نفوذ بر تأییدي که مهر کردندمی جنگ این در شرکت به دعوت خود کیشانهم

 صدا به کشور این تحاکمی براي نیز را خطر زنگ همچنین و زده آذربایجان جمهوري در خود

 وهابیون از که( نجات اصلی نام )با اآلذري ابویحیی بنام فردي ویدئویی فایل این در. درآوردند

 سرکرده جایگاه در )نامبرده که. نامدمی گروه این يسرکرده را خود است سومقائیت شهر

 سوریه ارتش نیروهاي با نبرد حال در " انصار و مهاجرین ارتش" آذربایجانی تكفیري جماعت

 یک طریق از وهابیون از گروه این اعزام که شد معلوم بعد مدتی .(رسیده است هالکت به بود،

 حضور افزایش با و بعد هايماه در البته. است گرفته صورت سومقائیت شهر در ورزشی کلوب

 يشبكه یک طریق از آذربایجانی مستعد جوانان که شد مشخص سوریه در آذري وهابیون

 به ترکیه طریق از و جذب شخصی؛ هايخانه و هاخانهقهوه ورزشی، کلوبهاي طریق از و نیپنها

 .شوندمی اعزام سوریه

 ویالهاي در ترکیه در حضور از بعد افراد این اشخاص؛ این از برخی هايخانواده اظهارات طبق

 ترکیه مرزهاي رد نظامی آموزش هايدوره گذراندن از بعد و شده دهیسازمان استانبول اطراف

 :1407نصرتی، ) .شوندمی ملحق سوري هايتروریست جمع به النصره جبهه قالب در سوریه، و

arannews.com). هاییعكسبا انتشار اخبار و  سوریه در آذري هايوهابی همچنین 

. شكر را خدا اندگفتهو  اندکرده پاره جمعیدسته طوربه را آذربایجان جمهوري هايگذرنامه

که  هافرقهافسار این  دهدمیاقدامات نشان  گونهاین .کردیم پاره را طاغوت تأییدکننده داركم

است و خطر قدرت  شدهخارجنیز  هاآنزمانی تحت حمایت حاکمیت آذري بودند از دست 

 و یافتهسازمان طوربه تا داشته آن بر را آذربایجان جمهوري امنیتی هايسازمان، هاآنگرفتن 

 .کنند کار وهابیت گرايافراط جریان امنیتی خطر روي بر دهشحساب
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 :وهابیت علیه آذری حاكمیت مبارزه

که  هاگروهمیالدي و آگاهی از ماهیت این  7991 سپتامبر 11 حكام آذري بعد از حادثه

حاکمیت آذربایجان را با چالش بزرگی مواجه کنند، با چراغ سبز آمریكا، در تصمیم  توانندمی

را برایشان در  هاییمحدودیتتجدیدنظر کرده و  هاآن جانبههمهنسبت به تائید و حمایت  خود

بعد از  رسدمی نظر به. گرچه آورندعمل بهجلوگیري  هاآن روزافزوننظر گرفتند تا از رشد 

اخیر و خطر نفوذ این جریان تكفیري فلش مبارزه با این جریانات شیب  هايماهاتفاقات 

 بگیرد. ودخ بهتندتري 

 اسالمی تشكالت برعلیه مبارزه ٔ  درزمینه واشنگتن میالدي 7991 سال از -1 

 طوربه آذربایجان مقامات میالدي 7991 سال اواخر از. داد افزایش را خود فشار اعمال بنیادگرا

 زیادي تعداد و شدند بسته وهابی مساجد آن پی در که نمودند وهابیون تعقیب به شروع ترفعال

 .شدند زندانی و دستگیر تروریستی عملیات دهیسازمان اتهام به وهابیسم رامونپی از

 جمهوري فقید جمهوريرئیس اف حیدرعلی وهابیت، تهدید به نسبت آمریكا هشدار از پس -7

 ملی امنیت تهدیدات از یكی عنوانبه وهابیت از میالدي 7991 سال در نیز آذربایجان

 برد. نام آذربایجان جمهوري

 -آذربایجان ملی امنیت وزیر معاون -بابایف توفیق اعالمیه اساس بر میالدي 7997 سال در -4

 آذربایجان در بنیادگرا وهابیسم ترویج به مندعالقه عربی کشورهاي از بعضی که شد اعالم

 و ورزشی اردوهاي به هاآن اعزام فعال، هايچهره به مالی کمک طریق از امر این و هستند

 سیصد از بیش وي در ادامه افزود، .شودمی عملی تروریستی عملیات در بنیادگرایان از استفاده

 کشورهاي برخی نقش به اشاره ضمن وي. انددیدهآموزش داغستان در وهابی مراکز در آذري

 گسترش اول،: است دانسته مؤثر هاآن فعالیت در را مرحله سه وهابیت، گسترش در عربی

 فعاالن؛ آموزش دوم، ها؛آن سیاسی و مذهبی هايفعالیت براي مالی ابعمن تهیه و وهابی ادبیات

 .دولت ثباتیبی و سیاسی اهداف براي نیروها بسیج سوم،

 این مسئولین آذربایجان پارلمانی انتخابات آستانه در میالدي 7990 سال نوامبر ماه در-3

 صحبت بیشتر و یشترب وهابیسم ناحیه از آذربایجان سیاسی ثبات تهدید خصوص در کشور

 13 ارسال با ارتباط در شواهد این از یكی و بود موجهی شواهد بر مبتنی نگرانی این. کردندمی

 شوراي براي روسی و آذربایجانی عربی، قزاقی، ازبكی، زبانهاي به باکو به دینی نشریه تن
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 ممنوع را هاکتاب این پخش دولت .بود کویت مسلمانان کمیسیون سوي از قفقاز مسلمانان

 در اسالم سنی و شیعه هايشاخه و شدمی تبلیغ وهابیسم هاآن از بسیاري در زیرا ساخت،

 .گرفتندمی قرار یكدیگر مقابل

 ساختارهاي امور در دولتی کمیته رئیس -اُروجوف هدایت میالدي 7992 سال فوریه در -0

 تهدید را کشور امنیت ردیگ اما دارد، وجود وهابیسم آذربایجان در که کرد اعالم -دینی

 ،کندنمی شرکت سیاسی هايبررسی و بحث در سلیمانوف قامت امام حاضر حال در .کندنمی

 و غربی ضد تبلیغات آن اصلی اجزاي از یكی که وهابیسم مورد در سخنرانی به بلكه

 http://alef.ir. است کرده اکتفا ،باشدمی ضدآمریكایی

 انتظامی نظامی، مراکز از مهمات و سالح سرقت ردمو چندین میالدي 7991 سال در -2

 درصدد دولت لذا درآورد، صدا به باکو دولت براي را خطر زنگ فرقه این عوامل از برخی توسط

 مرکزیت که را مسجد این ابوبكر، مسجد در انفجار حادثه بهانه به 1412 سال بهار برآمده چاره

 .کرد تعطیل آمدمی حساببه آذربایجان در وهابیت

 مبلغ و مروج باند یک دستگیري از کشور این صابرآباد شهر پلیس میالدي 7917 سال در -2

 تبلیغی کتب جلد 220 و هزار 0 تعداد پلیس عملیات در .داد خبر شهرستان این در وهابیت

 از صابرآباد پلیس مقامات .شد ضبط و کشف خشونت به تبلیغ و تشیع ضد مضامین با وهابیت

 .بود داده خبر منطقه این در وهابی مبلغین سرکرده مراداف، ینالو دستگیري

 هايوهابی موضوع در که خبري نشستی در قفقاز االسالم شیخ میالدي 7914 سال در -1

 در وي خبر اطالعات این ازجمله. داد ارائه جالبی اطالعاتی شد برگزار سوریه در موجود آذري

 جریان از نفوذذي افراد این حمایت و کشوري ینمسئول از برخی فرزندان بودن وهابی مورد

 گناه عمده موضوع این در من نظرم به: گفت کنفرانس این در وي. بود کشور داخل در وهابیت

 به حالی در مسئوالن از برخی. است کشوري مسئوالن و کشور متفكر طبقه عهده بر

 به پرداخته معارض هايجریان با همكاري به هاآن فرزندان که اندزده تكیه ریاست هايصندلی

 باکو، شهردار اف ابوطالب باال حاجی فرزند اف ابوطالب اسرافیل .دارند گرایش هايگروه این

 را خود پدر موقعیت از مكرر هايسوءاستفاده راه خود، شدن وهابی با که است افراد این از یكی

 در داعش افراطی گروه میاسال خالفت تشكیل ادعاي از وي. است کرده هموار وهابیون براي

 وآمدرفت محل که چوخور قره منطقه در بارها اسرافیل. است کرده حمایت اعالم رسماا عراق



123 
 

 ابوبكر را خود فرزند نام آشكارا وي. است شدهمشاهده باشدمی آذربایجان جمهوري هايوهابی

 .دارد اصرار نیز خود بودن وهابی به و کرده اعالم

 بازداشت و سومقائیت شهر در میالدي 7914 اکتبر 11 يمسلحانه رگیريد يحادثه از بعد-0

 بین درگیري این که شد اعالم رسمی طوربه دیگر، تعدادي شدن زخمی و تن 10 از بیش

 آن دنبال به و خبر این. بود دادهروي سومقائیت شهر در ساکن هايسلفی و خوارج جماعت

 هايسازمان قوسار؛ و قبا شهرهاي در تندرو هايگروه اعضاي از دیگر تن چند بازداشت خبر

 خطر روي بر شدهحساب و یافتهسازمان طوربه تا داشت آن بر را آذربایجان جمهوري امنیتی

 .کنند کار وهابیت گرايافراط جریان بنام جدیدي امنیتی

 و زاگاتاال حوادث گنجه، در ان تی ام مأمور یک شدن کشته خبر نیز ازاینپیش البته-19

 ازجمله نیز وهابیون سوي از یورویژن برگزاري زمان در اف علی الهام ترور طرح و باالکن

 نوظهور هايفرقه این فعالیت و حضور از ناشی خطرات میزان بیانگر تواندمی که است مواردي

 حسنلی شاهین حاجی ترور پیام انتشار این؛ از گذشته. کرد قلمداد آذربایجان جمهوري در

 جیش" و " جنگل برادران" گروه سوي از تهدیدآمیز هايپیام صدور همچنین و( یعیش فعال)

 آذربایجان جمهوري در وهابیت گرايافراط و نظامی هايشاخه از هاگروه این هردوي که " اهلل

 این در وهابیت جریان يگسترده و پنهانی هايفعالیت از دیگري اينمونه شوندمی محسوب

 .باشدمی جمهوري

 موسوم شام و عراق اسالمی دولت تروریستی گروه تهدید از پس و میالدي 7913 سال در -11

 دهد، تشكیل اسالمی دولت آذربایجان جمهوري در بتواند اینكه بر مبنی " داعش" به

: گفت کشور این هايرسانه با مصاحبه در( MTN) آذربایجان جمهوري امنیت وزارت سخنگوي

 برابر در دولت اما کندنمی تهدید را کشور جدي خطري و است نظارت تهدید شرایط تمام

 .کرد خواهد برخورد قاطعیت و شدتبه تروریستی احتمالی اقدام هرگونه

 معظم مقام با دیدارش و کشورمان به افعلی الهام سفر در و میالدي 7913 سال در-17

 دیدار این در. است دمشهو خوبیبه افعلیدر کالم آقاي  وهابیت خطر از نگرانی رهبري

 خواستار و کندمی بیان کشور دو بین مشترك نگرانی عامل را ” مذهبی گراییافراط“ افعلی

 .شودمی اسالمی جمهوري با بیشتر روابط
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 :گیرینتیجه

 در فرقه این گسترش در اساسی عامل وهابیت فرقه از صهیونیستی رژیم و آمریكا هايحمایت

 توجه با ایران اسالمی جمهوري همسایگی در شیعی حكومتی تشكیل از ترس. است آذربایجان

 براي بیشتر چه هر تا است شده باعث کشور دو بین تاریخی و فرهنگی دینی، مشترکات به

 و استراتژیک منطقه در هاقدرت این .کنند تالش ملت دو این بین تفرقه و شكاف ایجاد

 و اهداف به رسیدن دنبال به وهابیت چون یانحراف هايگروه از حمایت با قفقاز چون حساسی

حاکمیت  موردحمایتگرچه در ابتدا  هاگروه این .هستند خود طلبانه منفعت و شوم مقاصد

 توانندمیکه  هاآنفراهم بود، لكن بعد از روشن شدن ماهیت  هاآنقرار داشته و زمینه فعالیت 

است.  آمدهعملبهممانعت  هاآنالیت از فع حاکمیت آذري را با یک چالش اساسی مواجه سازند،

 هايوهابی چراکهاست.  شدهخارجاز دست حاکمیت نیز  هاآنافسار  اساساا گفت  تواندمیگرچه 

 را خود هدف شمالی قفقاز و داغستان وهابیون با همبستگی اعالم با آذربایجان جمهوري

 قفقاز از هاییبخش و ایجانآذرب جمهوري خاك که اندکرده اعالم قفقاز اسالمی خالفت تشكیل

حمایت حاکمیت از این فرقه در ابتدا جلوگیري از قدرت  اساس .شودمی شامل را شمالی

خودسر از سوي بعضی از  هايفعالیتگرفتن جریانات شیعی بود، لكن بعد از انجام یكسري 

ي در داخل این کشور و حوادث منطقه ایی همچون سوریه، حكام آذر هافرقهاعضاي این 

 این به توجه خود در حمایت و رشد این جریانات شده است. با استراتژیکمتوجه خطاي 

 در کنندهنگران گاه و مبهم ايآینده که رسید نتیجه این به توانمی هابینیپیش و هاتحلیل

 پایان به رو حرکت با که دارد وجود آذربایجان در سلفی و وهابی هايجریان وضعیت مورد

 و کشورهایشان سويبه افراد این بازگشت آغاز و سوریه در خارجی سلفی انشورشی سرکوب

 این .گیردمی خود به نیز بیشتري کنندهنگران حالت سلفی، هايفعالیت براي دیگر مناطق نیز

 نیست تردیدي و شدهتبدیل جنایتكار افرادي به دارند، شیعی ضد شدید احساسات که را افراد

 ارتباط نزدیک از تروریست هايتكفیري و وهابیت المللیبین شبكه با سوریه در افراد این که

 مواجه ترور و ناامنی با را جامعه آذربایجان، جمهوري به بازگشت صورت در و کرده برقرار

 هستند، متدینان و تشیع مخالف که میزان همان به هاگروه این پیداست ناگفته. کرد خواهند

 کشور این ملی امنیت که بود خواهند آذربایجان حكومت براي نیز رحمبی و سرسخت مخالفانی

 دولت و داردین جامعه براي مشترك دشمن این شاید. دهندمی قرار خود تأثیر تحت را
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 و ایران میان امنیتی و فرهنگی سیاسی، هايهمكاري گسترش براي ايزمینه آذربایجان

تسنن جمهوري آذربایجان  داشته که اهلبه این نكته توجه  بایستی .باشد آذربایجان جمهوري

 توطئه و نفوذ عدم صورت در دهد،می تشكیل را مسلمانان جمعیت از درصد 70 حدود که

 باال لكن ،آیندنمی حساببه شیعیان جامعه و آذربایجان دولت براي جدي تهدید وهابیون،

 مناطق ساکن هايسنی اغلب نبودن آذري و قفقاز ساکن اقوام میان در قومی احساسات بودن

 مناقشات و رودرویی خطر وهابیون شیعی ضد تحرکات که است شده سبب مرزي، حساس

 دادهرخ نیز متفرقه برخوردهاي چنانكه آورد، پدید را تسنن و تشیع پیروان بین آمیزخشونت

 رنظ تحت را هاآن فعالیت و شده وهابیت خطر متوجه اخیراا باکو رسدمی نظر به روازاین. است

 هاياختالف و دینی تضادهاي در دمیدن عرصه این در وهابیت رقابتی تاکتیک. است گرفته

 مهم مراکز دیگر و باکو در اخیر هايسال در را مذهبی هايتنش این دامنه هاآن. است ايفرقه

 همه برابر در آرایی صفبه امنیتی نهادهاي که دادند افزایش حد بدان تا مرکزي آسیاي و قفقاز

آخر بایستی به این  در .کردند مبادرت دینی فعاالن و عالمان همه تعقیب و مذهبی هايانونک

بخصوص  هاآنوهابی و تكفیري و وحشی گریهاي عریان  هايگروهمهم توجه داشت که فعالیت 

شده و عدم رغبت  (حتی غیرمسلمانان)در سوریه باعث رویگردانی و سرخوردگی بین مسلمانان 

مردم بر این عقیده هستند که اگر  چراکهگرایش به اسالم سیاسی را رقم میزند. را در  هاآن

عطایش را به لقایش  اساساا، دهندمیانجام  هاوحشیاسالم سیاسی همین هست که این 

 وتعصب و تحجر  معناي به: سلفی گري... اگر فرمایندمیکه حضرت آقا  روستازاینبخشیدیم. 

 دینیبیاسالمی ترجمه شود، خود باعث ترویج سكوالریسم و  میان ادیان یا مذاهب خشونت

 خواهد شد.
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 بحران اوكراين و بازی قدرت آمريکا و روسیه در منطقه

  سمیرا فرخ منش. کارشناس ارشد علوم سیاسی1
 مهدي فرنیان. کارشناس ارشد علوم سیاسی7

 

:چکیده   

بستتیاري میتتان روستتیه و امریكتتا  هتتايتنشموجتتب ایجتتاد  7913بحتتران اوکتتراین از فوریتته 

شتتد. در ایتتن میتتان کشتتورهاي اروپتتایی نیتتز در کنتتار امریكتتا بتته ایتتن بحتتران واکتتنش نشتتان 

کته بیشتتر مردمتان  " کریمته"دادند. این مناقشه باعتث شتد کته بخشتی از ختاك اوکتراین 

و بتته روستتیه متصتتل شتتود. ایتتن اتفتتاق کتته  جداشتتده، دادنتتدمیتشتتكیل  تبارهتتارا روس  آن

امنیتتتی روستتیه انجتتام گرفتتت، نتتوعی تهدیتتد بتتراي  –ارضتتی  هايطلبیتوستتعهدر جهتتت 

اوکتتراین کشتور کتتانونی میتان روستتیه و  ستویکاز  چراکته. رودمتتیامریكتا و اروپتا بتته شتمار 

. از کنتتدمیاز روستتیه را منتقتتل  هتتاآنز مصتترفی اعضتتاي اتحادیتته اروپاستتت کتته ترانزیتتت گتتا

قتدرت گترفتن هتر  و ؛سوي دیگتر روستیه رقیتب قتدیمی امریكتا پتس از جنتگ سترد استت

 تتتأثیریتتک از آن دوبتته ضتترر دیگتتري استتت. در ایتتن میتتان ایتتران نیتتز از تبعتتات ایتتن بحتتران 

روستتیه را،  و در شتترایطی کتته نتته امكتتان تقابتتل بتتا غتترب را دارد و نتته رویتتارویی بتتا گیتتردمی

 بهترین رویكرد را که کمک به حل ماجراست اتخاذ کند. بایستمی

 

 ، مناقشه، جنگ سردژئوپلیتیک: بحران، لغات كلیدی
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 مقدمه

 ؛را پشتت ستر گذاشتته بتود توجهیقابتلسیاستی  هتايبحراننیتز  7913اوکراین تا پتیش از 

حاصتتل از ایتتن اعتتتراض،  اخیتتر متتردم ایتتن کشتتور و دولتتت و تبعتتات آمیتتزاعتراضامتتا تقابتتل 

بحتتران در منطقتته کتترد و نگتتاه  هتتايکانونایتتن کشتتور اروپتتاي شتترقی را تبتتدیل بتته یكتتی از 

و  جهتتانی ماننتتد آمریكتتا، بعضتتی کشتتورهاي اروپتتایی، روستتیه تأثیرگتتذارویتتژه بتتازیگران 

اوکتراین بته دلیتل موقعیتت  دیگرعبارتیبته همچنین ایتران را بته ستمت ختود جلتب نمتود.

مهتتم جامعتته  بتتازیگرانبتتا  متترزيهم ازنظتتر دسترستتی ازلحتتاظختتود چتته  ژئتتوپلیتیكی

تغییتتر در  ترینکوچتتکو  شتتدهمی، همیشتته بتتراي روستتیه همستتایه مهمتتی تلقتتی المللتتیبین

همستایه شتمالی ایتران زیتر نظتر  توستطنظتامی ایتن کشتور،  /سیاسی /جغرافیایی هايحوزه

منجتتر بتته تحتتولی عظتتیم در اوکتتراین کتته  7913همتتین دلیتتل بحتتران  بتته .شتتودمیگرفتتته 

 المللتتیبینوقتتایع  تتترینمهم ازجملتتهایتتن کشتتور شتتد،  ژئتتوپلیتیكی –ستتاختار سیاستتی 

استتت کتته  تتتأثیراتی. دلیتتل ایتتن اهمیتتت رودمتتیجامعتته جهتتانی در ایتتن ستتال بتته شتتمار 

گشتتت و متعاقتتب تحتتوالت گستتترده در اوکتتراین، وضتتعیت  هتتاآنتغییتترات موجتتود موجتتب 

 ژي در روستتیه و کشتتورهاي اطتتراف نیتتز دستتتخوش تغییتتر شتتد.انتتر و نظتتامی، جغرافیتتایی

شتترح جزییتتات وقتتایع چنتتد متتاه اخیتتر در اوکتتراین  گتتذردمی ازنظتتردر ایتتن نوشتتتار  آنچتته

یتتا نظتتامی در  اقتصتتادي ،احتمتتال وقتتوع هتتر تغییتتري در مناستتبات سیاستتی چراکتتهنیستتت. 

اوکتتراین و  تیكیژئتتوپلی هتتايویژگی. بلكتته پتتس از توصتتیف مختصتتري از رودمتتیآینتتده نیتتز 

و نگتتاهی گتتذرا بتته ستطح روابتتط ایتتن کشتتور بتتا  در چنتتد ستتال گذشتته اشسیاستتیشترایط 

عمتتده تحتتوالت و  هتتايبخش، هتتدف؛ شتترح المللتتیبینو  ايمنطقتتههمستتایگان و بتتازیگران 

روابتتط وضتتعیت منطقتته و همچنتتین ، بتتر روي همستتایگان هتتاآن دلیتتل و میتتزان بررستتی

ناشتتی از  تبعتتاتتردیتتدي نیستتت کتته  درنتیجتتهیكاستتت. آمر ، روستتیه وکشتتورهاي اروپتتایی

 .گیردمیقرار  موردبررسیاین تحوالت بر روي ایران نیز 
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 روش پژوهش

ابعاد تحتوالت اوکتراین جتدا از ختود کشتور و متردم آن، دیگتر بتازیگران منطقته  کهازآنجایی

اي واکتتاوي بتتر تتوانمیرا نیتتز وارد میتدان مناقشتته کتترد، بته همتتین ختتاطر  ايمنطقتته فتراو 

 شناستتیروشکتترد. دلیتتل تناستتب  استتتفاده " مورگتتانپاتریتتک " متتتدولوژيجریتتان از 

از  هتتاآنو تفستتیر  هتتادادهایتتن استتت کتته وي بتتراي تنظتتیم  هتتاییتحلیلمورگتتان بتتا چنتتین 

 .المللیبین، ايمنطقه: داخلی، کندمیسه سطح تحلیل استفاده 

. ستتطح تحلیتتل داننتتدمیوي منتستتب تحلیتتل را بتته  ستتطح 0 نظرانصتتاحبالبتتته بعضتتی از 

و  ايمنطقتتهتحلیتتل ملتتی، ستتطح  ستتطح ،گیريتصتتمیم نهادهتتايتحلیتتل  ستتطح فتتردي،

 .ستته ستتطح اول را در دایتتره ستتطح داخلتتی جتتاي داد تتتوانمی؛ کتته المللتتیبینستتطح 

(Morgan, 1972.p 12,) 
، كیژئتتوپلیتی هتتايویژگی)پتتس از بررستتی شتترایط داخلتی اوکتتراین  تتوانمیبتر ایتتن استتاس 

آن بتتر روي  تتتأثیرجغرافیتتایی، اقتصتتادي، فرهنگتتی(، بتته تبیتتین نتتتایج بحتتران در منطقتته و 

 ازآنپتسمربتوط بته حتوزه انترژي( پرداختت و  مستائلهمسایگان مرزي )رابطه بتا روستیه و 

 موردبررستتی)امریكتتا و کشتتورهاي اروپتتایی و ایتتران( را  المللتتیبینبتتازیگران  تتتأثیرنقتتش و 

 .قرارداد

 

 در تدوين سیاست خارجي ژئوپلیتیک هایمؤلفه تأثیر -8

استتت کتته مبتتدل بتته  توجتتهقابلدر بعضتتی از کشتتورها تتتا حتتدي  ژئتتوپلیتیكی هتتايویژگی

. شتتودمیدیگتتر بتتازیگران دربتتاره آن کشتتور  ختتود کشتتور یتتا گیريتصتتمیمعرصتته اصتتلی 

 " ژئوپلیتیتتتتک کتتتتدهاي"ختتتتود از  هايبررستتتتیتحلیلگتتتتران در چنتتتتین شتتتترایطی از 

(Geopolotical cods استتتتفاده )هايفرضتتتیه ژئتتتوپلیتیكی کتتتدهاي .کننتتتدمی 

سیاستتت ختتارجی ختتود دربتتاره دیگتتر  دهیشتتكلدر  هتتادولتاستتتراتژیكی هستتتند کتته 

عملیتتتاتی  کتتتدهاي .(199، ص 1412. )طتتتاهري،کننتتتدمیتهیتتته  هتتتاحكومتو  هتتتادولت

 لقوهبتتا تهدیتتدهاياهمیتتت استتتراتژیكی و  برحستتبمرزهتتاي دولتتت را  ستتويآن هتتايمكان
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 ژئتتوپلیتیكیپایتته و ستتاختار نظتتم  عنوانبتتهرا  هتتاآنو بایتتد  دهنتتدمیمتتورد ارزیتتابی قتترار 

 جهان درك کرد.

 

 و سیاست اوكراين ژئوپلیتیک -2

، امتا داشتتن یكتی از انتدزدهنفتر تخمتین  32٬120٬772جمعیتت اوکتراین را حتدود  بااینكه

 حستتاببهیتتک امتیتتاز  ،لتتومتريهتزار کی 294اروپتتایی در ایتتن کشتتور  هتتايارتش تترینبزرگ

ورد، بافتتت آاستتتقالل سیاستتی ختتود را بتته دستتت  1001در  کتته کشتتور نایتت .آیتتدمی

طبتتق سرشتتماري ستتال  کتتهطوريبه. استتتجتتاي نتتداده  ختتود دررا  ايیكپارچتتهجمعیتتتی 

را نتتتژاد اوکراینتتی و متتتابقی را نژادهتتاي روستتتی  آناز جمعیتتت  ٪22٫1اوکتتراین،  7991

(، ٪9٫3(، بلغارهتتتا )٪9٫0(، مولتتتداوي، تاتارهتتتاي کریمتتته )٪9٫2(، بالروستتتی )12٫4٪)

(، ارامنتتته ٪9٫7(، یهودیتتتان )٪9٫4(، لهستتتتانی )٪9٫4(، رومانیتتتایی )٪9٫4مجارستتتتانی )

استتتان را  73کشتتور  ایتتن دهنتتد.( تشتتكیل می٪9٫7( و تاتارهتتا )٪9٫7) هتتایونانی(، 9٫7٪)

استتت،  ندر شتتمال اوکتترای ايجزیرهشتتبهرا نیتتز کتته  " کریمتته"و  دادهجتتايدر ختتود 

. مستتیر پیمتتایش داشتتت را در تقستتمیات کشتتوري ختتود خودمختتتارجمهتتوري  عنوانبتته

لئونیتد "آغتاز شتد کته متردم ایتن کشتور  1003از  طورجتديبهسیاسی اوکتراین  -اقتصادي

اوضتتاع منفتتی اقتصتتادي  ازآنپتتسانتختتاب کردنتتد و  جمهتتوررییس عنوانبتتهرا  ..." کوچمتتا

 هايجرقتتهبتتود کتته نخستتتین  7993امتتا در  ؛بتته بهبتتود گذاشتتت ایتتن کشتتور مقتتداري رو

ایتن ستال کته  در زده شتد. شتهرت یافتت " نتارنجیانقتالب "انقالب معروف اوکراین که بته 

بتتود، بتته دلیتتل  شتتدهانتخاب جمهتتوررییس عنوانبتته " یتتانوکوویچویكتتتور "پتتس از انتخابتتات 

استتت جمهتتوري بنشتتیند و صتتندلی ری روي بتتروجتتود اعتراضتتات گستتترده متتردم نتوانستتت 

صتتادره از ستتوي دادگتتاه عتتالی اوکتتراین و  رأيبتته دلیتتل  انتخابتتات ازمتتاه پتتس  4حتتدود 

پتتس از برگتتزاري  چراکتتهابطتتال انتخابتتات، نتتاگزیر بتته تتترك کتتاخ ریاستتت جمهتتوري شتتد. 

درصتتد پیتتروز میتتدان بتتود.  07نزدیتتک بتته  بتتارأي " یوشتتچنكوویكتتتور "مجتتدد انتخابتتات 

جی بتراي ایتن انقتالب نیتز استتفاده معترضتین اوکراینتی از ایتن رنتگ دلیل انتخاب نام نتارن

 بود.



131 
 

 0 اپوزستتیونامتتا یتتانوکوویچ از صتتحنه سیاستتت اوکتتراین کنتتار نرفتتت و بتتا تشتتكیل جبهتته 

 ؛برگزیتده شتد جمهتوررییس عنوانبته بتار ایتنشترکت کترد و  انتخابتات در مجدداابعد  سال

تحتول سیاستی  ستاززمینهوقتت اوکتراین،  اعتراضتات بته دولتت مجتدداا 7913در فوریته  اما

یتتانوکویچ شتتدند. وي  يمهمتتی در ایتتن کشتتور شتتد و متتردم اوکتتراین خواهتتان برکنتتار

امتا ایتن اتفتاق  ؛پارلمتان از ریاستت جمهتوري برکنتار و بته روستیه پنتاه بترد بارأيسرانجام 

گستتترده بتتا روستتیه، آمریكتتا و کشتتورهاي  هايکشتتمكشپایتتان متتاجرا نبتتود و ستترآغاز 

جزیتره از ایتتن کشتتور  شتتبهیکپتایی و همچنتتین انتختاب ریتتیس دولتت جدیتتد و جتدایی ارو

و مجارستتتان؛ از جنتتوب  استتلواکی ؛از شتترق بتتا روستتیه؛ در شتتمال بتتا بتتالروس اوکتتراین شتتد.

استت.  " جمهتوري" حكتومتشو نتوع  استت مترزهمشرقی با رومتانی و از غترب بتا لهستتان 

نیتز بته  توجهیقابتلوکراینتی استت، بختش که زبتان رستمی متردم ایتن کشتور ا حالدرعین

اقتصتتادي  ازلحتتاظ شتتوروياز فروپاشتتی اتحتتاد جمتتاهیر  پتتس .گوینتتدمیروستتی ستتخن 

توانستت وضتعیت ختود  7993تتا  1003 هايستالشرایط بسیار نامناستبی داشتت امتا بتین 

منفتتی اقتصتتادي ایتتن کشتتور در حتتالی اتفتتاق افتتتاد کتته اوکتتراین  وضتتعیت را بهبتتود بخشتتد.

. رودمتیذختایر معتادن فلتزي دنیتا بته شتمار  ازلحتاظروتمندترین کشتورهاي اروپتا یكی از ث

معتدن ارزشتمند در ختاك ایتن کشتور وجتود دارد. همچنتین تتا  1999تا جایی کته حتدود 

از  نیمتتی از آهتتن و فتتوالد کتتل ایتتن کشتتور شتتورويپتتیش از فروپاشتتی اتحتتاد جمتتاهیر 

نتتز دنیتتا در دوران شتتوروي از و چهتتل درصتتد از کتتل ستتنگ منگ آمتتدمی دستتت بتتهاوکتتراین 

، جیتوه، تیتتانیوم و نیكتتل ستنگزغال عظتیم معتادن هتااین. در کنتار شتدمیاوکتراین صتادر 

برجستتته  هتتايکانوناوکتتراین یكتتی از  هتتاایناضتتافه کتترد. در کنتتار همتته  درا هتتم بایتت

کشتتور  70بتته  صادرشتتدهگتتاز  کتتهطوريبه. رودمتتیجغرافیتتایی انتقتتال گتتاز دنیتتا بتته شتتمار 

. ایتن بتدان معناستت کته در صتورت پتذیردمیپایی از روستیه، از ختاك اوکتراین صتورت ارو

! شتتوندمیاختتتالف میتتان اوکتتراین و روستتیه، کشتتورهاي اروپتتایی ضتترر بیشتتتري را متحمتتل 

اتفتاق افتتاد. گرچته اختتالف ترانزیتتی روستیه و اوکتراین  7990نمونه ایتن موضتوع نیتز در 

کوتتتاه ایتتن کشتتورهاي اروپتتایی  زمانمتتدتر همتتان امتتا د ؛متتدت زیتتادي بتته طتتول نینجامیتتد

 !دادندمیبودند که قطع گاز را در کشورهاي خود گزارش 
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و  درگذشتتهرا نیتز بایتد افتزود. کشتوري کته هتم  همستایگی بتا روستیه هتاایندر کنار همه 

. نبایتتد فرامتتوش کتترد آیتتدمی حستتاببههتتم در شتترایط کنتتونی، دغدغتته همیشتتگی آمریكتتا 

استتت و هتتم  توجتتهقابلموقعیتتت ژئواستتتراتژیكی هتتم بتتراي روستتیه  ظتترازنکتته اوکتتراین 

از بنتادر  دریكتینیستت کته روستیه یكتی از دو ناوگتان ختود را  دلیتلبیکشورهاي اروپتایی. 

منبتتع امتیتتاز بتتراي روستتیه  توانتتدمیاوکتتراین قتترار داده. بتته همتتین علتتت اوکتتراین هتتم 

 آید و هم عامل خطر. حساببه

 منازعه يا بحران؟ -3

بتتراي آن از  گتتذارينام، شتتودمیکتته تتتنش و رویتتارویی دو کشتتور جتتدي  هتتاییحالتدر 

، فرامتترزيهتتر عنتتوان از رویتتارویی در جامعتته  چراکتته. شتتودمیاهمیتتت بتتاالیی برختتوردار 

 هتتايروش هتتاآنماهیتتت ختتاص ختتود را دارد و بایتتد بتتراي برطتترف کتتردن هتتر یتتک از 

را بتتر  (Conflict) ” منازعتته“نتتام  نستتتیمتوامیدر آغتتاز  شتتاید .کتتاربردمتفتتاوتی را بتته 

 " بحتتتران "در اوکتتتراین انتختتتاب کنتتتیم، امتتتا پتتتس از متتتدتی  دادهرخ هتتتايتنشروي 

(Crisis)  پیدا کرد. دادهرويتناسب بیشتر با وقایع 

 منازعه چیست؟ -1-4

گتروه انستانی معتین، زبتانی،  یتکآنکته در  شتودمیبته وضتعیتی گفتته  معموالاواژه منازعه 

یتا فرهنگتی بتا گتروه انستانی معتین دیگتري بته دلیتل ناستازگاري واقعتی یتا ظتاهري  قومی

 بتتارهدراین ...بتتا یكتتدیگر داشتتته باشتتند. جتتوزف فرانكتتل  آگاهانتتهاهدافشتتان، تعارضتتی 

 هتاآنمنازعه حتاکی از وضتعیتی استت کته دو ملتت یتا دو دولتت یتا هتر گتروه از ": گویدمی

 Joseph) " ناستتازگارندکتته بتتا یكتتدیگر  را انجتتام دهنتتد هتتاییکنشباشتتند  درصتتدد

Frankle, 1973) 

 بحران چیست؟ -7-4

از اختتتالف استتت کتته وجتته مشخصتته آن بتتروز ناگهتتانی وقتتایع دور از  ايمرحلتتهامتتا بحتتران 

اصتلی یتک بحتران  هتايویژگی نظرانصتاحب ازنظتراختالفتات قبلتی استت.  درنتیجهانتظار 

 عبارت است از:

 ( طرف مقابلغافلگیرکننده) بینیپیشغیرقابل*اقدامات 
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 *احساس عظیم بودن خطر

 گوییپاسخ*احساس کمی وقت براي تصمیم یا 

جیمتتتز بتته ختتاطر اقتتدام نكتتردن ) بارمصتتتیبتعواقتتب  آمتتدن* احستتاس بتته وجتتود 

 (702، ص 1427دوثرتی،

قلمتداد کترد  " ايمنازعته"جریانتات مربتوط بته وقتایع اوکتراین را  تتوانمیتعتاریف  بنابراین

ایتتن بحتتران در  چراکتتهشتتد.  " بحتتران"طتتوالنی تبتتدیل بتته  چنتتداننهزمتتان  گذشتتتباکتته 

بته تصتمیمات دولتت  ايتتودهو اعتراضتات  هتاخیابانمراحل نخستت بتا رویتارویی متردم در 

 دامنه این اعتراضات به بیرون مرزهاي اوکراین کشیده شد. ازآنپسوقت آغاز شد و 

 

 ع بحراننقش اختالفات سرزمیني )وسعت( در وقو -2

تغییتترات  تأثیرگتتذاريدر جریتتان تحتتوالت اخیتتر اوکتتراین آشتتكار استتت، میتتزان بتتاالي  آنچته

سیاستتی، ستترزمینی، اقتصتتادي و فرهنگتتی استتت. امتتري کتته تبعتتات چشتتمگیري را در 

، بتتر جتتاي گذاشتتت. اینكتته در حتتین شتتدهواقعکتته اوکتتراین در آن  ايمنطقتتهمعتتادالت 

و بتته مالكیتتت روستتیه درآمتتد، یتتا اینكتته  اشتتدهجدتحتتوالت اوکتتراین، بخشتتی از ایتتن کشتتور 

تقابتتل نظتتامی ایتتن دو کشتتور از مرحلتته چتتالش و تتتنش گذشتتته و بحتتران رستتیده استتت، 

 کتتهایناز  جتتدا .ستتازدمیژئوپلتیستتتی واجتتب  هتتايتئوريبررستتی موضتتوع را در چتتارچوب 

موقعیت سترزمینی یتک کشتور در طتول یتک منازعته بته خطتر افتتاده و کتار بته رویتارویی 

در آن کشتتور استتت. از طرفتتی  " ستترزمینیعتتدم امنیتتت "امی بكشتتد، مصتتداق بتتارز نظتت

بتتر مقولتته تمامیتتت  شتتکبیستتاختار علیتتت یتتابی ایتتن بحتتران در مرحلتته نخستتت تحلیتتل، 

بتتا کستتب قتتدرت  متترتبط هتتايراه تریناساستتیارضتتی استتتوار استتت. امتتري کتته همتتواره از 

(power)  قتتدرت  مستتئلهرتی چتتون عبتتا بتته .آیتتدمییتتا از دستتت دادن آن بتته شتتمار

توانتتتایی کشتتتورها در افتتتزایش آن همیشتتته موضتتتوع  و( Political powerسیاستتتی )

بتر روي ایتن موضتوع  تأثیرگتذارایتن حتوزه بتوده، شتناخت عوامتل  نظرانصتاحب موردبحث

 نیز از اهمیت جدي برخوردار بوده است. هاآنفزاینده از  برداريبهرهو 
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 هاياستتراتژي ت کته ارتبتاط تنگتاتنگی بتا تعیتیننیتز امتري است (Extentموضوع وسعت )

 ژئتتوپلیتیكی عمتتق توانتتدمی کشتتور یتتک زیتتاد وستتعت چراکتته. دارد ستترزمین یتتک سیاستتی

 نشتتینیعقب امكتتان جنتتگ هنگتتام در توانتتدمی)بتتراي مثتتال وستتعت زیتتاد  کنتتد ایجتتاد

 از را صتتنایع و کارخانجتتات انتقتتال موجتتب همچنتتین و ستتازد فتتراهم را نظتتامی نیروهتتاي

 (.نماید فراهم جبهه خطوط پشت به خطر معرض در ناطقم

 :است زیر شرایط به موکول کشور یک مطلوب وسعت البته 

 باشد داشته معدنی و طبیعی الف: منابع

 (.41 ص ،17 ولدانی، جعفري). باشد داشته وجود تناسب جمعیت و وسعت ب: بین

راتتتزل  کفردریتت همچتتون تحلیلگتتران برختتی کتته استتت جتتایی تتتا وستتعت اهمیتتت 

(Friedrich Ratzel) وستتعت" :گویتتدمی بتتارهدراین سیاستتی جغرافیتتاي پردازنظریتته 

. استتت کشتتور آن فرهنگتتی پیشتترفت و سیاستتی قتتدرت نماینتتده بهتتترین کشتتور یتتک ختتاك

 ".بتود خواهتد بیشتتر هتمآن تمتدن و سیاستی قتدرت باشتد، تروستیع کشوري خاك چه هر

 کشتتورها  بتتر ایتتن استتاس، چراکتتهرد استتت البتتته انتقتتاداتی هتتم بتته چنتتین نظریتتاتی وا

 وستتعت نتتوین، نظریتتات برختتی مطتتابق بتته همتتین دلیتتل. شتتوندمی فنتتا بتتهمحكوم کوچتتک

 وستتعت و ملت  هتتايویژگی و اقتصتاد  عوامتتل بلكته نتتدارد، ذاتت  ارزش تنهاییبتته سترزمین

 از. دارنتتد عمتتده تتتأثیر قتتدرت، بتته نیتتل و توستتعه در کشتتور، جمعیتتت توزیتتع بتتا هماهنتتگ

 همته بتا امتا ؛نتدارد وجتود وستیع و کوچتک کشتورهاي بتین تفاوتی المللبین حقوق اهدیدگ

 بستتیار آن قتتدرت میتتزان ارزیتتابی در ستترزمین وستتعت میتتزان سیاستتی ازنظتتر هتتااین

 33/9 بتتا واتیكتتان ماننتتد کشتتوري میتتان بستتیاري تفتتاوت مثتتال بتتراي. استتت کننتتدهتعیین

 بتته .دارد وجتتود مستتاحت ومترمربتتعکیل 099/922/12 کتته روستتیه و مستتاحت کیلومترمربتتع

دلیتل وجتتود همتین واقعیتتات نظتتري، زمتانی کتته موقعیتت ستترزمینی یتتک کشتور بتته خطتتر 

نیتز جتدي  هتاحوزه، شترایطی استت کته بایتد احتمتال عتدم امنیتت آن را در دیگتر افتدمی

 شد. قائلگرفت و تبعات بیشتري براي آن 
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 روسیه و پیگیری اهداف ارضي در بحران اوكراين -2

یعنتتی  ؛استتت طلبیتوستتعهاهتتداف کشتتورها  تتترینمهمکشتتورها یكتتی از  بتته نظتتر هالستتتی

بتته بحتتران منجتتر خواهتتد شتتد.  قطعتتااکتته ایتتن امتتر  جتتوارهم هايستترزمینچشمداشتتت بتته 

( معتقتتد Jeremy Bentham) همچنتتین جرمتتی بنتهتتام. (021 ص ،1421)هالستتتی،

 است. المللیبینزعات تمام منا منشأبود مبارزه براي به دست آوردن سرزمین 

 طلبیتوستتعه ": گویتتدمی بتتارهدرایننتتیكالس استتپایكمن )نظریتته پتتردار ژئوپلتیستتت( نیتتز 

کته کمتترین مقاومتت را در برابتر ختود بیابتد. قلمروهتاي جدیتد  گیتردمیمسیري در پتیش 

 .گیرنتتدمیقتترار  مورداستتتفادهبعتتدي  هايپیشتترويستتكویی بتتراي  عنوانبتتهو  شتتوندمیفتتتح 

نظتتر استتپایكمن را در تحتتوالت اوکتتراین مبنتتا قتترار دهتتیم، وقتتوع  اگتتر .(17 ص ،21 عزتتتی،)

اوکتتراین یتتک تغییتتر  7913بحتتران  بتتوده استتت. ناپتتذیراجتناببحتتران اخیتتر و پیشتتروي آن 

ریتتیس جمهتتوري ستتابق تالطتتم اوضتتاع در منطقتته  يپتتس از برکنتتار چراکتتهستتاده نبتتود. 

آشتكار پتا بته میتدان گذاشتت. در ارتبتاط بتا افزایش یافت و در کنار تقابتل سیاستی، روستیه 

 79فرهنگتتی را نادیتتده گرفتتت. فرامتتوش نكنتتیم حتتدود  هايمؤلفتته تتتأثیر، نبایتتد رختتدادایتتن 

. برنتدمیدرصد جمعیتت اوکتراین روس زبتان هستتند کته در نتواحی شترقی کشتور بته ستر 

همتتین اوکراینتتی زبتتان نیتتز در غتترب آن حضتتور دارنتتد.  هتتاياوکراینیبخشتتی از  ،از طرفتتی

قتدمت ایتن  البتته .شتودمیامر موجب حساستیت افزایتی روستیه در نتواحی غربتی اوکتراین 

ایتن فضتاي دوقطبتی بته زمتان جنتگ جهتانی  گیريشتكلقضیه مربتوط بته امتروز نیستت. 

کته منتاطق مرکتزي و شترقی اوکتراین بته نفتع روستیه وارد جنتگ شتدند و  گرددبازمیاول 

امتا ستاکنان  ؛روستیه تتزاري پیوستتند امپراتتوريش نفتر بته ارتت ونیم میلیون سهنزدیک به 

هتزار نفتتر بتته  دیصتتهابستبورگ حمایتتت کردنتتد و نزدیتک بتته س امپراتتتوريمنتاطق غربتتی از 

غترب اوکتراین مبتدل بته جبهته مبتارزه بتا روستیه شتده بتود.  درنتیجته ارتش آن پیوستند.

قبتتال  هتتا درصتتدمات زیتتادي متوجتته اوکتتراین شتتد. جمعیتتت اوکراینی نیتتز پتتس از جنتتگ

نفتر( همتراه بتا تاتارهتا  میلیتون نتیمهتا )نزدیتک بته تر شتده بتود. آلمانیمهاجران روسی کم

و بتته  شتتدهگرفتهچنتتین منتتاطق غتترب اوکتتراین از لهستتتان مجبتتور بتته مهتتاجرت شتتدند. هم

بتتراي تحكتتیم دوستتتی بتتین  " خروشتتچف"نیتتز  1003شتوروي ستتابق ملحتتق شتتد. در ستتال 

کتته یتتک  ستتازيجنجال جزیرهشتتبهبتته اوکتتراین بخشتتید. را  " کریمتته"اوکتتراین و روستتیه، 
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 ؛رفتتمیبود و تا پتیش از بحتران اخیتر تتابع دولتت اوکتراین بته شتمار  خودمختارجمهوري 

 به روسیه شد. جزیرهشبهاما تحوالت ساختار سیاسی اوکراین باعث الحاق این 

 كريمه .2-8

اراي دولتتت ختتاص ختتود و د شتتدهواقعجمهتتوري خودمختتتار کریمتته در شتتمال دریتتاي ستتیاه 

و مستتاحتی نزدیتتک بتته  استتت " ستتیمفروپول"استتت. پایتختتت ایتتن جمهتتوري شتتهر 

سرشتتتماري ستتتال )داراستتتت  را 1٬024٬110حتتتدود  جمعیتتتتی کیلومترمربتتتع 72٬099

 ٪17تبتتار و اوکراینی ٪73تبتتار هتتا، اهتتالی کریمتته را روس ٪01 حتتدود (.اوکتتراین 7992

می ایتن جمهتوري کوچتک اوکراینتی استت ولتی رست زبتان دهنتدمیاي تشتكیل تاتار کریمه

کریمتته از  واگتتذاري .شتتودمیاوکراینتتی و شتتاید بیشتتتر استتتقبال  انتتدازهبهزبتتان روستتی نیتتز 

بتته  1003لقتتب گرفتتت کتته در ستتال  " نمتتادینیتتک حرکتتت  "بتته اوکتتراین،  شتتورويستوي 

ن مناسبت سیصدمین ستالروز پیوستتن اوکتراین بته امپراتتوري روستیه، از ستوي مقامتات ایت

کریمتته همیشتته منطقتته  حتتالبااینهدیتته بتته مقامتتات اوکتتراین انجتتام شتتد.  عنوانبتتهکشتتور 

 هايجنبتتهاتژیک و چتته از راستتت ازلحتتاظ. چتته رفتتتمیبتته شتتمار  هتتاروسبتتراي  باارزشتتی

 درگذشتتتهتمایتتل بتته تستتلط بتتر ایتتن جمهتتوري را داشتتت.  یه همیشتتهروستت ،جغرافیتتایی

تفتریح گتاه اصتلی تزارهتاي روستی بته شتمار  گرم و مناستب ختود وهوايآبکریمه به دلیل 

کته « سواستتوپل». در شترایط کنتونی نیتز ایتن منطقته بته دلیتل نزدیكتی بتا بنتدر رفتمی

بخشتتی از ناوگتتان روستتیه را در ختتود مستتتقر کتترده ظرفیتتت قابتتل تتتوجهی را بتتراي ایتتن 

از روستیه در متورد چگتونگی بهتره بترداري  کشور در خود دارد. تتا جتایی کته پتیش از ایتن،

حتتتی تتتا آستتتانه درگیتتري نظتتامی بتتا اوکتتراین « سواستتتوپل»ناوگتتان دریتتاي ستتیاه در بنتتدر 

نیكیتتتا "دلیتتل واگتتذاري کریمتته بتته اوکتتراین را توستتط  ايعتتده نیتتز پتتیش رفتتته بتتود.

. شتاید بته همتین دلیتل استت کته روستیه جدیتد داننتدمیتبتار اوکراینتی وي  " خروشچف

از  استتتفادهبتتا  7913رانجام نیتتز در ستتال و ستت کتتردمیهمیشتته ایتتن اقتتدام را نكتتوهش 

موضتوعی کته بته دلیتل  بته ختود وصتل کترد. مجتدداااوکتراین، کریمته را  ستازبحرانشرایط 

در تمتتام  طورکلیبتته چراکتتهبتتود.  بینتتیپیشروستتیه بتته کریمتته، قابتتل  ازحتتدبیشتوجتته 

یتن ، پتانستیل جتذب از ستوي اشتودمیمناطقی که نیروهاي روسی یتا منتافع روستیه دیتده 

مناقشتته اخیتتر اوکتتراین، جتتدا شتتدن کریمتته از ایتتن کشتتور، آستتیب  در کشتتور وجتتود دارد.
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مانتد.  حاصتلبیبتراي جبتران ایتن آستیب  هتاتالشآمتد کته  حستاببهجدي براي اوکتراین 

 کریمتته پارلمتتان اضتتطراري نشستتت کتته در " آکستتینوف ستترگئی"در طتتی آن،  چراکتته

 روستتیه هتتوادار جنتتاح بتته شتتد، انتختتاب کریمتته خودمختتتار جمهتتوري وزیرنخستتت عنوانبتته

 تمتام و دانتدمی غیرقتانونی را اوکتراین جدیتد دولتت کته کترد اعتالم بالفاصله داشت و تعلق

 وي. بگیرنتتد دستتتور کریمتته دولتتت از بایستتتی فقتتط جزیرهشتتبه امنیتتتی و نظتتامی نیروهتتاي

 71 روز در کتترد! کمتتک درخواستتت «آرامتتش و صتتلح حفتتظ بتتراي» روستتیه از همچنتتین

 بتته را مهتتم هايستتاختمان و هتتافرودگاه ها،ایستتتگاه روستتیه ارتتتش نظتتامی نیروهتتاي یتتهفور

 جمهتتور)رئیس ،" تورچینتتوف الكستتاندر" اول متتارس روز گرچتته در. درآوردنتتد ختتود تصتترف

 را روستتی نیروهتتاي حضتتور و غیرقتتانونی و اعتبتتاربی را آکستتینوف صتتدارت اوکتتراین( موقتتت

 پارلمتتان نماینتتدگان وقتتایع ازایتتنپسروز  پتتنج کتترد. اعتتالم اوکتتراین ختتاك بتته تجتتاوز

 7913 متتارس 11 در. دادنتتد رأي روستتیه بتته پیوستتتن بتته آرا اتفاقبتته کریمتته جزیرهشتتبه

 از پرستتیهمه یتتک متتارس 12 در و شتتد منتشتتر سواستتتوپل و کریمتته استتتقالل نیتتز اعالمیتته

 در انکنندگشتترکت ٪04 کتته در آن شتتد برگتتزار روستتیه بتته پیوستتتن بتتراي کریمتته متتردم

 بته الحتاقش و اوکتراین از جزیرهشتبه ایتن جتدایی بته جزیرهشتبه ایتن الحتاق بته پرسیهمه

 بتته کریمتته الحتتاق ستتند رستتماا متتارس 11 روز در پتتوتین نیتتز. دادنتتد مثبتتت رأي روستتیه

ایتتن اتفاقتتات کتته  همتته خوانتتد! روستیه ناپتتذیرجدایی جتتزء را کریمتته و کتترد امضتتا را روستیه

عمتق بحتران بته وجتود آمتده بتود کته در  دهندهنشتانهی رخ داد، بسیار کوتتا زمانمدتدر 

و  " بتتودن بینیپیشغیرقابتتل"هتتدایت نشتتده بتتود. خصتتلت  درستتتیبهروزهتتاي نخستتت 

را بتته  جبرانغیرقابتتل هايآستتیبکتته  " ناگهتتانینظتتامی  رویتتدادهاي"و  " وقتتتکمبتتود "

یتتک  هندهدتشتتكیل، همگتتی در کنتتار هتتم کنتتدمیتمامیتتت ارضتتی یتتک ستترزمین وارد 

 بحران سرزمینی واقعی در اوکراین بود.

 

 اهداف امنیتي روسیه: -1

بتتوده  ايپیچیتتدهامنیتتتی  معتتادالتدر نگتتاهی کلتتی منطقتته روستتیه کنتتونی همیشتته داراي 

کترد  بنديتقستیمایتن منطقته را بایتد بته نقتاط آستیایی  کتهایناست. چون چالش بتر ستر 

ی دیگتتر در ایتتن منطقتته همیشتته امنیتتت یتتا اروپتتایی، همیشتته وجتتود داشتتته استتت. از طرفتت
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کتته بستتیاري از  طورهمتتاناستتت.  ختتوردهگرهسیاستتی، اجتمتتاعی و نظتتامی بتتا یكتتدیگر 

امنیتتتی ندارنتتد،  –قتتومی  ازلحتتاظنوپتتاي ایتتن منطقتته هنتتوز سرشتتت مشخصتتی  هتتايدولت

 روشتتن نیستتت. کتتامالابتته روستتیه امتتروزي نیتتز  هتتاآنمیتتزان استتتقالل یتتا وابستتتگی 

نمونتته وضتتعیت قتتومی کشتتورهاي اطتتراف کتته درصتتدي از  بتتراي .(797 ص ،1412بتتوزان،)

، همیشتته متتانع بزرگتتی بتتر ستتر راه یكپتتارچگی دولتتت انتتددادهجايرا در ختتود  هتتازبانروس 

کتته  هتتاییمهاجرتبتته قطعیتتت گفتتت  تتتوانمی درواقتتعاستتت.  رفتتتهمیبتته شتتمار  هتتاملت –

 تترینمهمه استت، ریشته از روسیه بته دیگتر همستایگان ایتن کشتور صتورت گرفتت درگذشته

امنیتتتتی  هتتتايچالش تتتتوانمیو متعاقتتتب آن  دهتتتدمیرا تشتتتكیل  هتتتااقلیتمشتتتكالت 

همیشتته  هتتاروساز ستتوي دیگتتر  از همتتین مقولتته دانستتت. گرفتهنشتتأتمتعتتددي را نیتتز 

. بته همتین دلیتل بعتد از انتدبودهتتاریخی در منطقته ختود  طلبانهتوستعهوامدار یک اندیشته 

سیاستتتمداران ایتتن کشتتور  هتتاگرایشنیتتز تغییتتري در  شتتوروياهیر فروپاشتتی اتحتتاد جمتت

 بتتردر بتتاور نخبگتان روستی جستتجو نمتود کته  تتوانمیایجتاد نشتد. ریشته ایتن اندیشته را 

 توانتتدمی قفقتتاز و مرکتتزي آستتیاي کشتتورهاي در روستتیه حضتتور و نفتتوذ اعتقادنتتد ایتتن

یشتته منتتافع ختتود را در پتتس دولتمتتردان ایتتن کشتتور هم .باشتتد هتتاروس منتتافع کننتدهتأمین

استاس همتین بتاور  بتر .(1411)واعظتی،. انتدکردهدر منطقته اوراستیا جستتجو  هاحوزههمه 

 تتتأمیناهتتداف روستتیه پتتس از فروپاشتتی، تتتدوین استتتراتژي  تتترینمهم ازتتتاریخی، یكتتی 

 .باشدمی مرزهمامنیت این کشور در حوزه سابق آن و کشورهاي 

 حتتوزه از آن در کتته شتتد تتتدوین روستتیه استتتراتژي اولتتین 1007 ستتال در جهتتت همتتین بتته

 بردهنتام روستیه ملتی امنیتت حتوزه عنوانبته ستابق و کشتورهاي اطتراف شوروي جغرافیایی

 (124: 1413 داداندیش). شد

بتته همتتین دلیتتل و بتته علتتت وجتتود رقبتتاي جتتدي اقتصتتادي، نظتتامی و سیاستتی روستتیه در 

 شتتد؛ خواهنتتد منطقتته وارد رقبتتاایتتن  شتتود، تضتتعیف منطقتته ایتتن در روستتیه منطقتته، اگتتر

دارد بته دنبتال  ستعی در همتین راستتا روستیه .زد خواهتد لطمته روستیه امنیت به که امري

 ختتود بتته سیاستتی – انتترژي زمینتته در اهتتداف استتتراتژیک ختتود کشتتورهاي یادشتتده را

 حضتتور تتتداوم ضتتمن :اوالا کوشتتدمیروستتیه  امنیتتتی زمینتته همچنتتین در. دارد نگتته وابستتته

 را ستتابق شتتوروي مرزهتتاي کنتتترل بحرانتتی، ویژهبتته و استتتراتژیک منتتاطق در ختتود مستتتمر
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 نفتتوذ ستتاززمینه استتت ممكتتن کتته را هتتاییبحران متتدیریت و هتتدایت :دومتتا .نمایتتد حفتتظ

 منطقتته کشتتورهاي ختتارجی رفتتتار کنتتترل بتتراي هتتاآن از و گیتترد دستتت بتته باشتتد، غتترب

 نفتوذ ابتزار عنوانبته کته را هاییادیتهاتح و عوامتل تضتعیف زمینته ستوما،. نمایتد برداريبهره

 بتا ستوي دیگتر روستیه از .(همتان واعظتی،). ستازد فتراهم کننتد،می عمتل منطقته در غرب

 کتته را منطقتته هتتايدولت از برختتی ختتود، امنیتتتی عوامتتل و نظتتامی برتتتر قتتدرت از استتتفاده

 و یممستتق طوربته ندارنتد، ختود هايسیاستت در کشتور ایتن منتافع کتردن لحتاظ به تمایل

. استت نمتوده سیاستت تغییتر بته مجبتور مختلتف هتايروش از گیتريبهره بتا و غیرمستقیم

امنیتتتی کتتالن روستتیه  – در راستتتاي اهتتداف نظتتامی هتتااین همتته .(04-0: 1419 وحیتتدي)

 و شتترق بتته نتتاتو گستتترش ویژهبتته غتترب نفتتوذ از جلتتوگیري کتته شتتامل گیرنتتدمیشتتكل 

روستیه بتا الحتاق  باوجوداینكته. استت کشتورها ایتن هتوایی فضتاي و مرزهتا مشترك کنترل

اوکتتراین،  بحتترانپتتس از  امتتا افتتزود، اشستترزمینیکریمتته بتته جغرافیتتاي ختتود بتتر وستتعت 

 در شتتکبیباشتتد،  آفرینمشتتكلبتتراي روستتیه نیتتز  توانتتدمی متترتبط بتتا آن کتته مستتائلی

 بته مربتوط هتايو ارتبتاط مستتقیم بتا بحث قترار داشتته کشتور این خارجی سیاست اولویت

 را کشتتور ایتتن جنتتوبی منتتاطق توانتتدمی کتته اي داردمنطقتته هتتايبحران وجتتود و نتتاامنی

 نتتاتو، بتته پیوستتتن اوکتتراین بتتراي تمایتتل منطقتته، بتته غتترب ورود دهتتد. قتترار تتتأثیر تحتتت

 ارمنستتتان بتتر غتترب فشتتارهاي گرجستتتان، در کشتتور ایتتن نظتتامی هتتايپایگاه حفتتظ مستتئله

انتترژي کتته کتتانون آن در اوکتتراین  انتقتتال يمستتیرها مستتكو، از سیاستتی انفصتتال بتتراي

کتته روستتیه تتتالش فتتراوان دارد کتته از  باشتتندمیمناقشتتاتی  ازجملتته، همگتتی قرارگرفتتته

روستیه پتس از  هايسیاستتهمتین راستتا  در بته بحتران جلتوگیري کنتد. هاآن شدنتبدیل

 پیشبتتهو ستترعت بیشتتتري  باقتتدرت 7999بتته قتتدرت رستتیدن والدیمتتر پتتوتین در ستتال 

 جهتانیقتدرت ". تا جایی که وي اعتالم نمتود کته قصتد دارد روستیه را مبتدل بته یتک رفت

 المللتتیبینکنتد. در ایتن مستتیر پتوتین بتتا دستتیابی بته رشتتد اقتصتادي و افتتزایش قتدرت  "

 در جهت دستیابی به این اهداف تالش کرد.

 و آستیب بته حتوزه امنیتتی روستیه، دولتمتردان ایتن کشتور شتورويچون پس از فروپاشتی 

 آستتیاییاز منطقتته  گرفتهنشتتأتدریافتتته بودنتتد کتته تهدیتتدي عمتتده امنیتتتی کشورشتتان 
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 کشتتورهاکنتتترل ختتود را بتتر ایتتن  بایستتتمیروستتیه  درنتیجتته مرکتتزي و همستتایگان استتت،

 (111 ص، 1412حاجی یوسفی،. )کردمیکامل 

 بتتاغقره)متتداخالت روستتیه بتتراي حتتل بحتتران تاجیكستتتان، حمایتتت از ارمنستتتان در جریتتان 

 بود( سیاستاز همین  و بحران چچن همگی ناشی

اهتتداف روستتیه را در ارتبتتاط بتتا همستتایگان و کشتتورهاي موجتتود در  تتتوانمیبنتتابراین 

 کرد: بنديدسته گونهاینآسیاي مرکزي 

 از منابع این کشورها برداريبهرهمنافع اقتصادي از طریق 

یلیتتون اقلیتتت روس تبتتار م 19فرهنگتتی از طریتتق حمایتتت از حقتتوق حتتدود  –منتتافع قتتومی 

 ساکن در این منطقه

و منازعتتته در منطقتتته و  ثبتتاتیبیاستتتراتژیک از طریتتتق جلتتتوگیري از  –منتتافع نظتتتامی 

 (21 ص ،1417، شیرازي ابوالحسنهمچنین تسلط بازیگران خارجی )

، بنديدستتتهدر بحتتران اخیتتر اوکتتراین بتتا توجتته بتته ایتتن  دادهرخ رویتتدادهايبنتتابراین 

کتته گفتتته شتتد  طورهمتتان اوالا ه قابتتل قبتتولی بتتراي روستتیه داشتتته باشتتد.توجیتت توانتتدمی

اوکتتراین کتتانون انتقتتالی بزرگتتی در ترانزیتتت انتترژي میتتان روستتیه و کشتتورهاي اروپتتایی بتته 

شتگرفی در کتاهش یتا افتزایش منتافع اقتصتادي روستیه  تتأثیرهتم یتن امتر  و ؛رودمیشمار 

 دارد. دنبالبه 

رشتتته عمیتتق  توانتتدمیر شتترق اوکتتراین ستتكونت دارنتتد دومتتا حضتتور روس تبارهتتایی کتته د

نیرویتی را ایجتاد کنتد کته  و ؛هویتی را میتان روستیه و ایتن کشتور برقترار ستازد –فرهنگی 

داختتل  هتتايروس نظرانصتتاحبتتتوان مقابلتته بتتا آن دشتتوار باشتتد. تتتا جتتایی کتته برختتی 

پتانستتیل قتتوي  یتتک عنوانبتته( همتتواره قزاقستتتاناوکتتراین یتتا هتتر کشتتور دیگتتري را )ماننتتد 

ایتتن نیروهتتاي  چراکتته. دهنتتدمیقتترار  موردبررستتیاحتمتتال تجزیتته ان کشتتور  منظوربتته

بتته یتتک ظرفیتتت اعتراضتتی را در ختتود داشتتته و ابتتزار  شتتدنتبدیلانستتانی همتتواره امكتتان 

 ص ،1410. )کتتوالیی،رونتتدمیفرهنگتتی بستتیار مناستتبی بتتراي اهتتداف روستتیه بتته شتتمار 

هتاي بتزرگ غترب ماننتد آمریكتا،  باقتدرتدیرینته روستیه  سوما بته دلیتل اختالفتات. (720

، بتردمیکته روستیه در آن بته ستر  ايمنطقتهبتر بتازیگران  کشتورهاهمیشه عدم تسلط ایتن 
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. از ستوي دیگتر آمریكتا یتا برختی رودمتی شتماراز اهداف اصلی استتراتژیكی ایتن کشتور بته 

صتادي جتدي بتا اوکتراین اقت –کشتورهاي اروپتایی نیتز بته دنبتال ایجتاد ارتباطتات سیاستی 

 امنیتی روسیه باشد. حوزهدر  هاآننفوذ  دهندهنشان تواندمیکه همین امر  باشندمی

 و اروپا وكراينا -1

 19نقتتش ترانزیتتتی مهمتتی کتته در انتقتتال  واستتطهبهکتته عنتتوان شتتد اوکتتراین  طورهمتتان

ور درصتتد نفتتت ختتام روستتیه بتته کشتتورهاي اروپتتایی دارد، کشتت 20درصتتد گتتاز طبیعتتی و 

 .رودمیبه شمار اقتصادي اتحادیه اروپا  معادالت در تأثیرگذاري

و دو عضتتو  7993اتحادیتته اروپتتا در ستتال  ختتانوادهدر حقیقتتت، بتتا ورود ده عضتتو جدیتتد بتته 

شتریک تجتاري اوکتراین تبتدیل شتتد.  تترینبزرگاروپتا بته  اتحادیته، 7992دیگتر در ژانویته 

را  7990ادرات و واردات اوکتتراین در ستتال صتت ستتومیکاروپتتا، تقریبتتاا ه تجتتارت بتتا اتحادیتت

میلیتارد یتورو  79تشكیل داده استت، مناستباتی کته گتردش تجتاري آن بته رقمتی برابتر بتا 

درصتتد از مجمتتوع  47اروپتتاي پتتس از گستتترش،  هاتحادیتت .(www.gdnet.ws) رستتید

اروپتتا را از  هدرصتتد از تجتتارت ختتارجی اتحادیتت 1تجتتارت ختتارجی اوکتتراین و اوکتتراین نیتتز 

میلیتتتارد یتتتورو و  2اروپتتتا از اوکتتتراین  اتحادیتتته، واردات 7990. در ستتتال انتتتدخودکردهن آ

 (www.europa.eu.net) .میلیارد یورو بوده است 14صادراتش به آن کشور 

و  بتتازار اقتصتتادي اوکتتراین را بتته رستتمیت شتتناخت 7990از طرفتتی اتحادیتته اروپتتا از ستتال 

افتتزایش داد. تتتا جتتایی کتته  درصتتد 39ختتود را در ایتتن کشتتور تتتا  گذاريستترمایهمیتتزان 

 ايفاصتتلهدرصتتد،  0/0و  3/17، 1/14شتتورهاي آمریكتتا، قبتترس و روستتیه بتته ترتیتتب بتتا ک

ختتتارجی در اوکتتتراین دارنتتتد.  گذاريستتترمایهاروپتتتا در عرصتتته  اتحادیتتتهبستتتیار بتتتا 

ان تعامتل بتا اتحادیته اروپتا را فتراهم نكنتد، جتایی کته اگتر اوکتراین امكت تتا .(1412)کیانی،

 مستتائلشتتورهاي اروپتتایی در زمینتته گستتترش بتته ستتمت شتترق و ک درازمتتدت هايبرنامتته

 زبیگنیتو برژینستكی بیتراه نیستت کته پتس مربوط به روسیه با مشتكل مواجته خواهتد شتد.

(Zbigniew Brzezinski)، تتتترن » عنوانبتتتهآمریكتتتایی از اوکتتتراین  استراتژیستتتت

 کننتتدهتأمینستوي دیگتر روستیه نیتز  از کنتتد.یتاد می« ي اروپتااي اتحادیتهمنطقته سیاستت

استت. بته همتین علتت روستیه نیتز نیتاز متقتابلی  اروپتاییبخش اعظمتی از گتاز کشتورهاي 

http://www.europa.eu.net/
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 مجتتددااکتته اهمیتتت اوکتتراین بتتراي روستتیه  شتتودمیباعتتث  مستتئلهبتته اروپتتا دارد. همتتین 

نی بتین اروپتا و روستیه چنتان ایستتاده استت کته اوکتراین در نقطته میتا درواقعآشكار شود. 

 نقشی را ایفا نكند. تواندنمی، هاآنصورت تقابل یا تعامل میان  در

بختتش اعظمتتی از در آمتتدهاي ملتتی روستتیه بتته صتتادرات گتتاز وابستتته استتت،  ازآنجاکتته

در صتورت عتدم ارتبتاط بتا  درنتیجتهعبتور کنتد.  اروپتاییاز کشتورهاي  ستادگیبه توانتدنمی

روستتیه در جهتتت رستتیدن بتته قتتدرت بهتتروه  بلندمتتدتاي اروپتتایی، تحقتتق اهتتداف کشتتوره

 .(1412اوراستتیایی، انتترژي پژوهشتتنامهوري اقتصتتادي بتتاال بتتا شكستتت مواجتته خواهتتد شتتد. )

سوي دیگر اوکتراین نیتز وابستته گتاز روستیه استت. بتر استاس همتین واقعیتات اوکتراین،  از

بتته یكتدیگر نیازمندنتتد و  متقتابالاند کته مثلثتی هستتت نقطهستهروستیه و کشتورهاي اروپتتایی 

بته پیچیتدگی موضتوع در بحتران  مستئلهبتا یكتدیگر باشتند. همتین  تعامتل درهر سه بایتد 

 کند وجود دارد. ترطوالنیو احتمال اینكه این چالش را  کندمیاخیر اوکراین اضافه 

 اوکتتراین کژئوپلیتیتت نقتتش حفتتظ بتتر تضتتمینی توانتتدمیرقابتتت،  بتتودن دارادامتته البتتته ایتتن

 راهبتتردي شتترایط پایتتداري درك بتتا زیتتادي حتتدود تتتا بتتازیگران ایتتن چتتون .هتتم باشتتد

 متقابتل نیازهتاي دلیتل بته اقتصتادي، متراودات تعمیتق ضتمن ،کننتدمی سعی خود پیرامون

 )خبرگتتزاري کننتتد. متتدیریت را وابستتتگی هوشتتمند کنتتترل از دیگتتري، نتتوعی بتته یتتک هتتر

 (3/0/07ایرنا،

 کاامريو اوكراين  -1

از دو جهتتت  تتتوانمیرا جریانتتات مربتتوط بتته حتتوزه اوکتتراین و دخالتتت آمریكتتا در آن 

سیاستتی اوکتتراین و  – ژئوپلیتیتتک توجتتهقابل هتتايویژگیبررستتی کتترد. نخستتت از جنبتته 

ایتن  تتوانمی. بته زبتانی دیگتر کنتدمیدوم از جنبه نقشی کته روستیه در ایتن کشتور بتازي 

. دو کشتوري کته همیشته دغدغته بازتولیتد دانستت وستیهیكتا و رربیتانگر تقابتل آم بحران را

 چراکتتته .ستتتردارندگذشتتتته و دوران جنتتتگ ستتترد را در  المللتتتیبینفضتتتاي دوقطبتتتی 

 تمامتتاااستتتراتژیكی روستتیه در جریتتان اوکتتراین  هايسیاستتتکتته ذکتتر شتتد،  طورهمتتان

اقتصتتادي نظتتامی صتتورت گرفتتته  –بتتوده و بتته جهتتت افتتزایش قتتدرت سیاستتی  دارهتتدف

در برابتتر ایتتن تحتتوالت گستتترده تنهتتا  توانتتدنمیرقیتتب دیرینتته ایتتن کشتتور  نتیجتتهدراستتت. 
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 تأکیتدموضتوع را نخستت از جنبته  تتوانمیبتر ایتن استاس  باشتد. المللتیبین گرنظتارهیک 

 «استتتكهلم در الملتتلبین صتتلح تحقیقتتات انستتتیتو»بتتر اوکتتراین بررستتی کتترد. زمتتانی کتته 

(SIPIR )رمین صتتادرکننده بتتزرگ تستتلیحاتی اعتتالم ، اوکتتراین را چهتتا7914 متتارس در

توانمنتتدي نظتتامی بتتاالي ایتتن کشتتور در دستتتیابی بتته استتتقالل  دهندهنشتتان، کنتتدمی

 دالر میلیتتارد 1.994 بتتا روستتیه دالر، میلیتتارد 1.229 بتتا آمریكتتا بنتتديرده. در ایتتن باشتتدمی

 مطالعتتات مه)فصتتلنا. انتتدقرارگرفته اوکتتراین از جلتتوتر دالر، میلیتتارد 1.214 بتتا چتتین و

امتتر بتتدان معنتتی استتت کتته اوکتتراین در بعضتتی  ایتتن .(1422 قفقتتاز، و مرکتتزي آستتیاي

ایتالیتتا پیشتتی گرفتتته استتت.  و انگلتتیس فرانستته، کشتتورهاي اروپتتایی همچتتون آلمتتان،

 7917 -7991 هايستتال بتتین اوکتتراین ،«SIPIR» قبلتتی برآوردهتتاي طبتتق کتتهدرحالی

 ،«Ukrspecexport» گتتتزارش همچنتتتین یتتتک داشتتتت. قتتترار جهتتتانی نهتتتم رده در

 بتیش بته کشتور ایتن تستلیحاتی سفارشتات حجتم آینتده، ستال 0 تتا 4 طی که زده تخمین

 خریتتتدوفروش مشتتتغول 1002 ستتتال تتتتا اوکتتتراین کتتتهدرحالی. برستتتد دالر میلیتتتارد 0 از

 در بعتتد، بتته ستال ایتتن از توانستت اکنتتون ولتتی بتود شتتوروي از مانتدهباقی نظتتامی تجهیتزات

 از ناشتتی ستتود میتتزان دهتتد و انجتتام بزرگتتی هتتايحرکت بتتالقوه قتتدرت یتتنا ارتقتتاي زمینتته

 همتتین .(1407 خبتتر، مرکتتزي )واحتتدبرستتاند.  درصتتد 19 -49 ختتود را بتتین ستتالح فتتروش

نگتتاه خیتتره آمریكتتا را بتته ختتود جلتتب کنتتد. در واقتتع وجتتود یتتک  توانتتدمی تنهاییبتتهامتتر 

نیستتت کتته بتتتوان از  ايدهستتااقتصتتادي در جتتوار رقیتتب، امتتر  –همستتایه قدرتمنتتد نظتتامی 

کته  طورهمتانآن چشم پوشید. جنبه دیگتر موضتوع نزدیكتی روستیه بته ایتن کشتور استت. 

بتته قتتدرت  شتتدنتبدیلمتتدون استتتراتژیكی روستتیه،  هايبرنامتتهعنتتوان شتتد محتتور اصتتلی 

استت. هتم هتدف روستیه از ایتن اقتدام رقابتت بتا آمریكاستت و  الملتلبیننظامی در جامعته 

ایتتن دو قطتتب در ظتتاهر دوران  ترستتادهن قتتدرت گتترفتن رقیتتب. بتته زبتتانی هتتم آمریكتتا نگتترا

بتتیم و  دهندهنشتتانامتتا عملكتترد هتتر دو کشتتور  ؛اندگذاشتتتهبتتودن را پشتتت ستتر  دوقطبتتی

تتتا پایتتان  1030تقابتتل امریكتتا و روستتیه کتته د ر ستتال  دوران از یكتتدیگر استتت. شتتاننگرانی

دهتته ادامتته یافتتت از طریتتق  3قطعتتی آن در فروپاشتتی اتحتتاد جمتتاهیر شتتوروي، حتتدود 

عملیتتات و اقتتداماتی همچتتون مانورهتتاي دیپلماتیتتک، فشتتارهاي اقتصتتادي، ارعتتاب، تبلیغتتات 

 proxy warنظتتامی واقعتتی بتتود کتته  هتتايجنگمنفتتی، تتترور، عملیتتات نظتتامی خفیتتف و 
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نبتترد مستتتقیم بتتا یكتتدیگر، کشتتور دیگتتري را وارد جنتتگ  جايبتته ابرقتتدرتنتتام داشتتت و دو 

بتته دلیتتل رعتتب حاصتتل از ایتتن  .پرداختنتتدمییتتن طریتتق بتته نبتترد بتتا یكتتدیگر کتترده و از ا

امریكتتا، روستتیه،  گیتتر گریبتتان، بتتیم ایجتتاد دوبتتاره آن فضتتا همیشتته المللتتیبین هتتايتقابل

و اروپتتایی بتتوده استتت. دلیتتل آن نیتتز ادامتته رویتتارویی و  خاورمیانتتهکشتتورهاي منطقتته 

كتتدیگر استتت. بتته همتتین ستتبب احستتاس عتتدم امنیتتت دو ابرقتتدرت پیشتتین از وجتتود ی

کته همتراه یتا در مقابتل آمریكتا و روستیه قترار دارنتد همیشته زیتر  هاییسیاستتکشورها و 

 هايسیاستتتکیفتتی در  بامطالعتتهنیتتز ن آ دلیتتل نگتتاه حستتاس دو کشتتور قتترار دارنتتد.

پتتس از فروپاشتتی اتحتتاد جمتتاهیر  آنچتتهاستتت. از طرفتتی  بررستتیقابلراهبتتردي دو کشتتور 

 درفروپاشتتتتی نظتتتتام دوقطبتتتتی در جهتتتتان مشتتتتاهده کتتتتردیم و و بعتتتتد از  شتتتتوروي

 یتتک نتتوع استتتراتژي مهتتار دوگانتته کنتتدمیکتته امریكتتا در منطقتته تعقیتتب  هاییریزيبرنامتته

()Dual Containment  علتتت شتتودمیاستتت کتته در منطقتته علیتته روستتیه اعمتتال .

بته عبتارتی از دوستتان و دشتمنان ختود باشتد.  هاروستیتعریتف  توانتدمیاتخاذ این راهبترد 

از ختتارج  هتتاروسمنظتتور  ." نزدیتتکختتارج "و  ” دورختتارج "همتتان تعریتتف استتتراتژیک 

و حتتوزه منتتافع حیتتاتی  شتتوروينزدیتتک جمهتتوري خواهتتان بازمانتتده از اتحتتاد جمتتاهیر 

آستیاي  منطقتهدکتترین ختارج نزدیتک بته ایتن معنتا بتود کته  دیگرعبارتبتهروسیه استت. 

سیاستت  هتاياولویتدر متوقعیتی رفیتع در سلستله  بتا روستیه مترزهم کشتورهايمرکزي و 

. مطتتابق ایتتن دکتتترین روستتیه داراي منتتافع اقتصتتادي، گیتتردمیختتارجی روستتیه قتترار 

در ایتتن حتتوزه استتت کتته دیگتتر بتتازیگران ناچتتار بتته پتتذیرش ان  ايویتتژهسیاستتی و امنیتتتی 

بتتر همتتین استتاس بتتود کتته امریكتتا بتته دنبتتال . (720 ص هستتتند. )کتتوالیی، پیشتتین،

و ستتعی کتترد  برآمتتدوگیري از برقتتراري مجتتدد هژمتتونی روستتیه بتتر کشتتورهاي اطتترافش جلتت

بته مرحلته استتقالل رستیده بودنتد( بته کمتک  تتا هتاآنکه این کشورها را )کته بستیاري از 

جتدا از . (22 صحتاجی یوستفی، پیشتین، اقتصتادي بته غترب متصتل کنتد. ) –ابزار نظتامی 

ت متعتتددي در دوره پتتس از فروپاشتتی موجتتب تقابتتل کلتتی میتتان آمریكتتا و روستتیه، اقتتداما

 آمریكتا، موشتكی دفتاع ماننتد طترح ؛نظتامی ایتن دو کشتور شتده استت –رویارویی سیاسی 

 ازجملتته ایتتران ايهستتته برنامتته و نتتاتو بتته ستتابق شتتوروي اقمتتار پیوستتتن کتتوزوو، وضتتعیت

 .آیندمی شمار به آمریكا و روسیه اختالف موارد
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بته دوران ریاستت  اشستابقهر موشتكی آمریكتا کته طترح ستپ سپر موشـکي: طرح .8 -1

، در دولتتت جتترج بتتوش پستتر دنبتتال شتتد. در ستتال رستتدمی 1014جمهتتوري ریگتتان در 

 تتتوان افتتزایش بتتراي دالر میلیتتون ششصتتد و میلیتتارد نزدیتتک بتته یتتک ايبودجتته 7992

 کشتتورهایی موشتتكی حمتتالت بتته نستتبت غربتتی اروپتتاي کشتتورهاي قبتتال در امریكتتا دفتتاعی

 تتا کته ایتن هتدف بتا رستید. تصتویب بته کنگتره توستط رفتتمیطر از سوي آنان که بیم خ

 سیستتتم یتتک و لهستتتان در سرنشتتین بتتدون رهگیتتر هواپیمتتاي 19 متتیالدي 7914 ستتال

 هتتر ردیتتابی و بتته کنتتترل امریكتتا آن وستتیلهبه تتتا شتتود مستتتقر چتتک جمهتتوري در راداري

طترح موافقتان و مخالفتان  ایتن .بپتردازد منطقته در ختود منتافع برعلیته نظتامی تهدیتد نوع

مختتالف آن روستتیه بتتود کتته اعتقتتاد  تتترینمهمامتتا  ؛بستتیاري در کتتل جامعتته جهتتانی داشتتت

کتته آمریكتتا متتدعی )داشتتت جلتتوگیري از خطتتر کشتتورهایی ماننتتد ایتتران و کتتره شتتمالی 

بتتراي امریكاستتت و هتتدف  ايبهانتتهتهدیتتد منتتافع ختتود از ستتوي ایتتن دو کشتتور شتتده بتتود( 

ي موشتتكی کشتتور کنتتترل و تستتلط بتتر اقتتدامات نظتتامی روستتیه استتت. اصتتلی ایتتن ستتپرها

نستبت بته آمریكتا گشتته و  تترافزون اعتمتاديبیجتدي روستیه موجتب  گیريموضتعهمین 

تدوین قوانین نتوینی را در ستاختار سیاستت ختارجی ایتن کشتور باعتث گشتت. البتته بتا بته 

ستپر  مستئلهدیپلماتیتک،  تمناستبا تغییتروي بته  هايوعتدهروي کار آمدن بتاراك اوبامتا و 

دالیتتل  توانستتتمیقتترار گرفتتت. دستتتور لغتتو ایتتن طتترح  موردبررستتیموشتتكی آمریكتتا نیتتز 

بتتا روستتیه، وقتتوع  المللتتیبیننیتتت بتته تغییتتر در مناستتبات  ازجملتتهمختلفتتی داشتتته باشتتد؛ 

آن بتتر اقتصتتاد آمریكتتا. البتتته برچیتتده شتتدن ستتپر دفتتاعی  تتتأثیربحتتران اقتصتتادي جهتتانی و 

قتتول برچیتتدن نفتتوذ  بایستتتمیآن روستتیه نیتتز  درازايدام مشتتروطی بتتود کتته امریكتتا اقتت

 هايموشتتکسیاستتی ختتود را در کشتتورهاي آمریكتتاي جنتتوبی و جلتتوگیري از استتتقرار 

 .دادمیاسكندر روسی در کالینینگراد 

ــوزوو:2 -1 ــتقالل ك رویتتارویی  هايصتتحنهنیتتز یكتتی از  کتتوزووموضتتوع استتتقالل  . اس

در جنتوب اروپاستت، استتان خودمختتاري  ايناحیتهکته  کتوزووبتود.  آشكار روسیه و آمریكتا

اعتتالم  7991فوریتته  11امتتا در  ؛رفتتتمیصربستتتان بتته شتتمار  هتتايبخشبتتود کتته از 

 شصتتت و صتتد ،کیلومترمربتتع 19٬112 مستتاحت بتتا کتتوزوو کشتتوري بااینكتتهاستتتقالل کتترد. 
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د اختتتالف و استتت، امتتا استتتقالل آن موجتتب ایجتتا مستتاحت ازنظتتر جهتتان کشتتور نهمتتین و

همتتان هنگتتام و متتدتی  در شتتد. المللتتیبینمواضتتع متفتتاوتی میتتان دیگتتر بتتازیگران عرصتته 

نزدیتتک بتته صتتد کشتتور ایتتن جتتدایی را پذیرفتنتتد امتتا کشتتورهایی ماننتتد روستتیه،  بعتتدازآن

ایتتن میتتان  در .اندنشتتناختهیونتتان و صربستتتان هنتتوز استتتقالل ایتتن ناحیتته را بتته رستتمیت 

اطع ایتتن استتتقالل بتتود. از طرفتتی آمریكتتا در نقطتته مقابتتل روستتیه یكتتی از مختتالفین قتت

 هتايحمایتتتا جتایی کته در ایتن مستیر از  کتوزوو بتود جانبتههمهروسیه، خواهان استقالل 

صتدور  هنگتامبتود کته در  تأثیرگتذار ايمرحلتهتتا  هتاحمایتمالی و نظامی دریغ نكرد. ایتن 

متتردم خوشتتحال کتتوزوو بتتا  پارلمتتان، العتتادهفوق جلستته در استتتقالل ایتتن کشتتور رأي

و شتتادمانی  بتتاالبردهپتترچم کشتتور ختتود و بتتا دستتت دیگتتر پتترچم امریكتتا را  یكدستتت

در جریتتان استتتقالل کتتوزوو بتتیم زیتتادي از ستترایت  روستتیه .(1412)فتترخ متتنش،  کردنتتدمی

میتتل بتته جتتدایی در شتتهرها و نتتواحی تتتابع ختتود داشتتت. از ستتوي دیگتتر حمتتایتی آشتتكاري 

، بتر نگرانتی روستیه افتزود. بته عقیتده روستیه بتا شتدمییتن مستیر که از طترف آمریكتا در ا

منتتاطق مشتتابه را کنتتترل  مرکتتزتمتتایالت گریتتز از  تتتوانمی ستتختیبهوقتتوع ایتتن جتتدایی، 

کرد. تتا جتایی کته بته همتین ستبب روستیه و امریكتا در ایتن جریتان بتدون پنهتان کتردن 

 طتتتی ارجتتته روستتتیه(وزیتتتر خ). الورف انتتتدگرفتنهمتتتدیگر قتتترار  روي رودنیتتتات ختتتود، 

 از ختتارج کتتوزوو استتتقالل اعتتالم هرگونتته» گفتتته بتتود: خصتتوص ایتتن در ايمصتتاحبه

 آبخازیتتا، ازجملتته مشتتابه منتتاطق بتتراي الگتویی صتتورتبه توانتتدمی ملتتل ستتازمان چهتارچوب

 منتتاطق در امنیتتت و ثبتتات طریتتق ایتتن از و درآیتتد دنیستتترترانس و جنتتوبی اوستتتیاي

 «افتد خطر به مختلف

موضتوع پیوستتن کشتورهایی ماننتد گرجستتان یتا  :وستن همسـايگان بـه نـاتو. پی1-3

اصتلی روستیه بتوده استت کته دلیتل آن امتري جتز  هايدغدغتهاوکراین بته نتاتو همیشته از 

یعنتی ایتن نگرانتی نیتز ارتبتاط مستتقیم بتا امریكتا  ؛باشتد توانتدنمیتسلط آمریكا در منطقه 

این موضتتوعی استتت کتته ارتبتتاطی بتتا شتترایط دارد. میتل بتته پیوستتتن بتته نتتاتو از ستتوي اوکتر

 در روستتیه قتتدرت تضتتعیف معنتتاي بتته اروپتتا شتترق در نتتاتو حتتوزه کنتتونی نتتدارد. گستتترش

 از را روستیه نظتامی هتايپایگاه شترق، ستويبه نتاتو مرزهتاي گستترش چراکته. است منطقه
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 نتتاتو، بتته بالتیتتک حتتوزه کشتتورهاي ورود دیگتتر ستتوي از .ستتازدمی جتتدا کشتتور ایتتن ختتاك

 پترزبورگستتن شتتهر بتته دقیقتته 0 متتدت در بتواننتتد نتتاتو هايجنگنتتده تتتا شتتودمی عتتثبا

 منطقتته بتته دسترستتی معنتتی بتته نتتاتو بتته کشتتورها ایتتن عضتتویت دیگتتر ستتوي از. برستتند

 اهمیتتت از و دارد قتترار لیتتتوانی و لهستتتان کشتتور دو بتتین امتتروز کتته استتت گتتراد گتتالینین

 شتدمی محستوب ویتژه نظتامی منطقته یتک گتراد گتالینین زمتانی. استت برختوردار ايویژه

 آن در دریتتایی نیتتروي بتته وابستتتگان و روستتیه ارتتتش نظامیتتان از تتتن هتتزار هتتاده آن در کتته

 در روستتیه فرستوده ستالیان طتی ناوگتان پایگتاه امتتروز بته تتا گتراد گتالینین. بودنتد مستتقر

بتاز دغدغته موضتوعی کته از دیر بنتابراین ؛(1412دیپلماستی ایرانتی، ) .استت بالتیتک دریاي

قابلیتتت  توانتتدمی، در بحتتران کنتتونی رفتتتهمینظتتامی روستتیه بتته شتتمار  –دیپلماتیتتک 

تهدیتدي اوکتراین در  ترینجتديبیشتري بتراي بالفعتل شتدن بیایتد. تتا جتایی کته یكتی از 

اخیتتر پتتس از جتدایی کریمتته عضتتویت در نتاتو بتتوده استتت. اقتدامی کتته همتتواره بتتا  هتايماه

در ایتن میتان آمریكتا تمتام تتالش  کتهدرحالی. شتودمیواجته روستیه م آمیتزاعتراضجدیت 

 .کندمیخود را براي راضی کردن اوکراین به این موضوع 

مناقشتته اتمتتی ایتتران نیتتز یكتتی دیگتتر از میتتادین نبتترد  ايــران: ایهســته مســئله. 1-2

دیپلماتیک روسیه و آمریكتا در چنتد ستال اخیتر بتوده استت. روستیه در ایتن حتین همیشته 

را در عرصتته جهتتانی بتته ختتود اختصتتاص دهتتد. بتته همتتین  ايکننتتدهتعدیلد نقتتش مایتتل بتتو

بتا مخالفتت روستیه  شتدمیاخیتر علیته ایتران صتادر  ستال چنتدکته در  هاییقطعنامهدلیل 

میتان ایتران و روستیه  توانستتمینظتامی کته  هتايهمكاريامتا از طرفتی  ؛گشتتمیمواجه 

ماننتتد موضتتوع خریتتد و تحویتتل  ؛دشتتمیقطعتتی شتتود از ستتوي ایتتن همستتایه شتتمالی لغتتو 

پرداختت هزینته از ستوي ایتران کتن لتم یكتن تلقتی شتد و  رغمعلتیکه  S300 هايموشک

از جانب روسیه لغتو گردیتد. نمونته دیگتر عتدم همكتاري روستیه بتا ایتران  سویهیکبه شكل 

در اره انتتدازي  تتتأخیرموجتتود در شتتوراي امنیتتت ستتازمان ملتتل،  هتتايحمایت رغمعلتتی

وشتتهر بتتود. نیروگتتاهی کتته قتترارداد تكمیتتل و راه انتتدازه آن بتتین ایتتران و روستتیه نیروگتتاه ب

متورد بتتازبینی قتترار  مجتتدداابعتتد  ستال 3و  منعقتتد شتتد 1424مشتتارکتی در ستال  صتورتبه

 Atom شتترکت بتته دستتت در کلیتتد صتتورتبه نیروگتتاه ستتاخت بتتر استتاس آن .گرفتتت

Stroy Export برسد! پایان به 7999 سال آغاز تا بود قرار و شد محول روسیه 
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 بتا روستیه رستدمی نظتر بته ایتران، ايهستته مستئله بته روستیه رویكترد رونتد بته توجته با

 یتتک درنهایتتت یتتا و کننتتدهتعدیل نقتتش یتتک دارد تمایتتل ایتتران، بتته ختتود کلتتی مالحظتتات

 بتتا ایتتران اگتتر شتترایطی چنتتین در و بگیتترد عهتتده بتتر را نهتتایی کننتتده وفصتتلحل نقتتش

 نقتش کته استت تتوافقی خواستتار روستیه بتردارد، گتام توافتق ستمت هبت ربطذي هايطرف

 بیشتتري موردتوجته بلكته نگیترد، قترار پوشتیچشم متورد تنهانته کاتتالیزور عنوانبته مسكو

 جتدي مشتكالت بتروز ستمت بته غربتی هتايطرف و ایتران متذاکرات چنانچته اما ؛شود واقع

 قتدم ختود تترمهم هتاياولویت ستمت بته دارد حتق روستیه طبیعتتاا کتهدرحالی رفتت، پیش

 در ایتتران بتتا همراهتتی چتته و غتترب بتتا همكتتاري صتتورت در چتته روستتیه بتتازهم امتتا بتتردارد،

روي  تتتوانمیبتته همتتین دالیتتل . (11)عابتتدي، !باشتتدمی حتتقذي ایتتران ايهستتته مستتئله

 هتايحمایتیعنتی روستیه بتا  ؛دیگري براي بتازي روستیه در عرصته جهتانی در نظتر گرفتت

ختتود را بتته رخ  نماییقتتدرتمقابتتل امریكتتا ایستتتاده استتت و  درواقتتعز ایتتران دیپلماتیتتک ا

هتاي ختود حمایتت و همگرایتی کتاملی بتا ایتران بته عمتل  باکتارتاما هنگام بازي  ؛کشدمی

 .آوردنمی

 بحران اوكراين بر روی ايران تأثیر -9

و هتتم مستتتقیم  تتتأثیرهتتم  توانتتدمی شتتودمیایجتتاد  المللتتیبین ستتطح در منازعتتاتی کتته

 فتترا ايحتتوزه در اوکتتراین بحتتران برجتتاي گتتذارد. بتتازیگران بتتر منتتافع ستتایر غیرمستتتقیم

 مستتتقیمی تتتأثیربتته وقتتوع پیوستتت. بتته همتتین دلیتتل  ایتتران منتتافع از جتتداي و ايمنطقتته

ارتبتتاط بتتا  دلیتتل بتته امتتا نگذاشتتت؛ ایتتران استتالمی جمهتتوري منتتافع بتتر مستتتقیمی تتتأثیر

بتر منتافع کشتوري ماننتد  غیرمستتقیم طوربته اينطقتهمهمسایگان ایتران و وقتوع تحتوالت 

روشتتنی را از  گیرينتیجتته توانتتدمیتوجتته بتته آنچتته گفتتته شتتد  بتتا .گتتذاردمی تتتأثیر ایتتران

بتتر روي  تتتأثیراوکتتراین؛ و –آمریكتتا و اروپتتا( ) غتترب -چگتتونگی روابتتط میتتان مثلتتث روستتیه

اوکتتراین روي ایتتران  بحتتران تتتأثیرکیفیتتت  دربتتارهدو دیتتدگاه  طورکلیبتته ایتتران گرفتتت.

و دیتدگاه دوم اینكته  شتودمیموجود است. نخستت اینكته ایتن بحتران بته نفتع ایتران تمتام 

ایتتن بحتتران بتته زیتتان دیپلماتیتتک ایتتران استتت. دیتتدگاه نخستتت نیتتز در ختتود دو نظریتته را 

 (National Interest. چتتون وقتتتی یتتک بتتازیگر بتته دنبتتال منفعتتت ملتتی )دادهجتتاي

 طرفتیبیو یتا استتراتژي  اتختاذ کنتد المللتیبینمشخصتی در روابتط باشد، بایتد یتا موضتع 
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را انتختتاب نمایتتد. ایتتران در زمتتان آغتتاز بحتتران اوکتتراین ایتتران مایتتل بتته اتختتاذ سیاستتت 

 وضتتعیت یتتک بیتتانگر( Neutrality Strategy) طرفتتیبتتود. استتتراتژي بی طرفتتیبی

 بایتد طترفبی دولتت. استت هتادولت ستایر بتین جنگ/منازعته برابتر در دولتت یتک حقوقی

 درواقتتع داريجانتتب عتتدم اصتتل. گیتترد پتتیش در بحتتران طتترفین برابتتر در واحتتدي رفتتتار

 از طتترفبی هتتايدولت کتته زمتتانی تتتا. استتت جنتتگ در درگیتتر غیتتر دولتتت اصتتلی ٔ  وظیفتته

 حقتتوق کتته را وظتتایفی یتتا و کننتتد احتتتراز مخاصتتمه در غیرمستتتقیم یتتا مستتتقیم شتترکت

 منتدبهره طرفتیبی حقتوق از تواننتدمی نماینتد، رعایتت اشتتهگذ آنتان ٔ  عهتده بتر المللبین

مبتتدل  ايمنطقتته فترابتته  ايمنطقتهامتتا واقعیتت اینجاستتت در شترایطی کتته بحرانتتی  ؛شتوند

بنتتابراین بتته بتتاور  ؛نخواهتتد بتتود پتتذیرامكانمانتتدن یتتک بتتازیگر  طتترفبی، شتتودمی

بایتتد بتته ستتمت غتترب  ایتتران در ایتتن میتتان دو راه بیشتتتر نداشتتته استتت. یتتا نظرانصتتاحب

استتالمی ایتتران  جمهتتوري گتترایش پیتتدا کنتتد و یتتا در ایتتن مناقشتته جانتتب روستتیه را بگیتترد.

جتتدي قتترار  موردتوجتتهختتارجی ختتود بایتتد چنتتد نكتتته را  گیريتصتتمیمکتتالن  ستتاختاردر 

 دهد:

، اینكته کشتورهاي دیگتر چته موضتعی را المللتیبینبا توجه بته اینكته در هتر مناقشته  الف:

خواهتتد بتتود. بحتتران اوکتتراین  هتتاآنمستتیر سیاستتت ختتارجی  دهندهنشتتاند، اتختتاذ کنننتت

صتتحنه درگیتتري میتتان آمریكتتا و روستتیه استتت. دو  درواقتتعکتته بررستتی شتتد  طورهمتتان

دارد و هتتم بایتتد  هتتاآنبتتا  هتتاییهمكاريکشتتوري کتته ایتتران هتتم بتته ختتاطر وجتتود منتتافع، 

ط متتذاکره بتتا غتترب اهتتداف ایتتران در شتترای حاضتترمحتاطانتته بتتا آن برختتورد کنتتد. در حتتال 

 هتايتحریم. بته همتین دلیتل مایتل بته کتاهش کنتدمیرا جستتجو  المللیبین آمیزمسالمت

، آمریكتتا هاستتتتحریمایتتن  ایجادکننتتدهبتتر روي ختتود استتت. طتترف مقابتتل کتته  شتتدهوضع

سیاستی و اقتصتادي  ازلحتاظ. از ستوي دیگتر ایتران قرارگرفتتهکته در برابتر روستیه  باشدمی

آشتتكارا در برابتتر همستتایه  توانتتدنمیستتیاري بتتا روستتیه دارد. بتته همتتین دلیتتل متتراودات ب

کنتد.  داريجانتبانتظتار غترب ایتن استت کته ایتران از اوکتراین  حتالدرعینشمالی بایستد. 

اشتتتباه دیپلماتیتتک از ستتوي ایتتران کتته مختتالف منتتافع روستتیه باشتتد  هرگونتته کتتهدرحالی

 ت سازمان ملل تهدید کند )از سوي روسیه(موقعیت ایران را در شوراي امنی تواندمی
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بتتوده  الملتتلبینروستتیه همیشتته نگتتران بهبتتود روابتتط ایتتران بتتا بتتازیگران غربتتی جامعتته  ب:

در صتورت افتزایش و مثبتت شتدن ایتن تعتامالت، روستیه نقتش دلختواه ختود  چراکتهاست. 

را از دستتتت خواهنتتتد  (Diplomatic mediationدیپلماتیتتتک ) گريمیتتتانجییعنتتتی 

در زیتتر ستتایه بحتتران اوکتتراین بتتا کارشتتكنی در  توانتتدمیبتته همتتین دلیتتل روستتیه  داد.

 ایران و غرب جلوي این اتفاق را بگیرد. ايهستهمذاکرات 

متعتتددي میتتان ایتتران و کشتتورهاي  هاينشستتت اکتتراناز موقتتع شتتروع بحتتران  ازآنجاکتته: ج

سیاستتی ایتتن  راننظصتتاحباستتت،  گرفتهشتتكل ايهستتتهاروپتتایی و امریكتتا بتتر ستتر مناقشتته 

ایتتن بحتتران قتترار بگیتترد.  الشتتعاعتحتدغدغتته را در ستتر داشتتتند کتته رستتیدن بتته توافتتق 

مستیر متذاکرات را تغییتر دهتد و  توانتدمی 0+1از میتان رفتتن وحتدت بتین اعضتاي  چراکه

کته  دانتدمیبته ایتن تغییتر مستیر دستت خواهتد زد.روستیه  تردیتدبیروسیه در صورت نیاز 

آستتیب جتتدي بتته غتترب وارد کنتتد.  توانتتدمیاز ایتتران و ستتوریه  ترشتتدیددر صتتورت حمایتتت 

بتتراي صتتنعت نفتتت  توانتتدمیاز طرفتتی در صتتورت برقتتراري تعامتتل نفتتتی بیشتتتر بتتا ایتتران 

اما دربتاره اینكته جمهتوري استالمی بایتد بتا توجته بته ایتن نكتات،  ؛کشور ما مفید واقع شود

را عنتوان  دیتدگاهخصصتین امتر دو برابر بحران اوکتراین چته موضتعی را در پتیش بگیترد، مت

 .کنندمی

 با غرب همگرايي .9-8

آمریكتتا و )در دیتتدگاهی کتته معتقتتد استتت ایتتران در چنتتین شتترایطی بایتتد در کنتتار غتترب 

 هايقتتدمکشتتورهاي اروپتتایی( گتتام بتتردارد. بتتر ایتتن استتاس در شتترایط کنتتونی کتته ایتتران 

 هتتايتقابلو از حتتوزه  اقتصتتادي بتتا غتترب برداشتتته –سیاستتی  هتتاينزدیكیبلنتتدي را در 

دیپلماتیتتک گذشتتته بیتترون آمتتده استتت، بایتتد از چنتتین فرصتتتی استتتفاده مثبتتت کنتتد. بتتر 

بتا محكتوم کتردن اقتدامات روستیه و حمایتت از دولتت  بایستتمیاساس این رویكترد ایتران 

ختتود کمتتک کتترده و فضتتاي مستتاعد  " زدایتتیتتتنش"بتته سیاستتت  درواقتتعجدیتتد اوکتتراین 

ختتارجی ایتتران از  سیاستتتدر  زدایتتیتنشهبتتود بخشتتد. فراینتتد پتتیش امتتده بتتا غتترب را ب

امتا بتا بته روي کتتار  ؛زمتان ریاستت جمهتوري محمتد ختاتمی در مستیر تحقتتق قترار گرفتت

امتتا دولتتت یتتازدهم راهبتترد کتتالن ختتود را از  ؛آمتتدن دولتتت نهتتم ایتتن فراینتتد متوقتتف شتتد

معرفتتی کتترد. در  لملتتلابیندر حتتوزه روابتتط  زدایتتیتنشابتتتداي کتتار، اجتترا و شتتروع دوبتتاره 
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میتتان ایتتران و  ايهستتتهبتتود کتته متتذاکرات متعتتدد  گیريتصتتمیمراستتتاي همتتین ستتاختار 

تلطیتتف شتتد. بتته  توجهیقابتتلگذشتتته تتتا میتتزان  زايتتتنشغتترب شتتكل گرفتتت و فضتتاي 

همتتین ختتاطر طرفتتداران رویكتترد همگرایتتی بتتا غتترب معتقدنتتد بحتتران اوکتتراین زمینتته 

 مان سیاست خارجی ایران فراهم کرده است.مساعدي را براي پیشبرد این گفت

 . همراهي با روسیه2 -9

و  قرارگرفتتهدیدگاه دوم در این حتوزه معتقتد استت کته ایتران بایتد در کنتار همستایه ختود 

ماهیتتت ایتتن نظریتته تقابتتل  اقتتدامات آمریكتتا را در نقتتش در مناقشتته بحتتران محكتتوم کنتتد.

حتران، پتانستیل بستیار بتاالیی بتراي روستیه در شترایط ب روستیه بتا غترب استت. جانبههمه

بتته ایتتران  توانتتدمیاقتصتتادي بتتا غتترب دارد و همتتین امتتر -سیاستتی هايمقابلتتهرویتتارویی و 

 تترعملیکمک کند کته بتا همكتاري بتا روستیه، بتوانتد تقابتل همیشتگی ختود بتا آمریكتا را 

ش کتته روستیه حمایتت بیشتتري از چتتال رودمتیکنتد. همچنتین بتا ایتتن اقتدام، احتمتال آن 

امتا انتقتادي کته بته ایتن دیتدگاه وارد  ؛بته عمتل آورد المللتیبینایتران در جامعته  ايهسته

دلیتتل تقابتتل بتتا  زیرابتتهاحتمتتالی از ستتوي غتترب استتت.  هتتايواکنشاستتت، در نظتتر نگتترفتن 

فشتار مضتاعفی را بتر روي ایتران اعمتال  تردیتدبیغرب، آمریكتا و کشتورهاي اتحادیته اروپتا 

بحتران اوکتراین وجتود  زمانمتدتیگتر هتیچ تضتمینی بتراي تعیتین خواهند کرد. از سوي د

تتا  یعنی مشتخص نیستت کته ایتن مناقشته میتان روستیه و امریكتا و اوکتراین و اروپتا ؛ندارد

ایتتران بتته کجتتا خواهتتد  ايهستتتهچتته زمتتانی ادامتته خواهتتد یافتتت و در ایتتن متتدت وضتتعیت 

 کشید.

 

 گیرینتیجه

آغتتاز شتتد، بتته رویتتداد  7913مردمتتی در فوریتته بحتتران اوکتتراین کتته از یتتک اعتتتراض ستتاده 

در  ايستتتاختارگرایانهمبتتتدل شتتتد و منجتتتر بتتته تحتتتوالت  المللتتتیبینمهمتتتی در عرصتتته 

آن تتتا پتتیش از  بینتتیپیشچتتارچوب سیاستتی ایتتن کشتتور و همستتایگانش شتتد کتته احتمتتال 

ایتتن بحتتران بتتر اوضتتاع داخلتتی اوکتتراین و  تتتأثیرات. بتتراي بررستتی رفتتتنمیوقتتوع بحتتران 

 –ابتتتدا بایتتد بتته تشتتریح وضتتعیت داخلتتی  المللتتیبینگان متترزي و کشتتورهاي همستتای
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عمیتتق بتته اوکتتراین،  چنتتداننهجغرافیتتایی و سیاستتی ایتتن کشتتور پرداختتت. بتتا نگتتاهی 

 عنوانبتهپی به موقعیتت ختاص ایتن کشتور در منطقته بترد. کشتوري کته  توانمی سادگیبه

بتته  حتتالدرعین. شتتودمیاخته گلوگتتاه ترانزیتتتی میتتان روستتیه و کشتتورهاي اروپتتایی شتتن

در  ايویتژهامنیتتی بتا روستیه، از جایگتاه  مترزيهمو  ژئتوپلیتیكیدلیل دارا بتودن امتیتازات 

معتتادالت شتتوروي ستتابق و اتحادیتته اروپتتا و بتتاالتبع آمریكتتا برختتوردار استتت. اوکتتراین در 

قترار امنیتتی ایتن کشتور  بتینذرهبتا روستیه همیشته زیتر  جتواريهمتاریخ ختود بته دلیتل 

داشتتت. بتته همتتین دلیتتل در نظتتر رقیتتب همیشتتگی روستتیه، آمریكتتا نیتتز از اهمیتتت بتتاالیی 

. از ستوي دیگتر نیتاز همیشتگی اروپتا بته گتازي کته توستط اوکتراین از ستوي استبرخوردار

 رشتتتهیک عنوانبتتهکتته بتته اوکتتراین  گتترددمی، باعتتث هاستتتآنانتترژي  کننتتدهتأمینروستتیه 

وپتا نگریستته شتود. کشتوري کته اگتر گتاز روستیه را انتقتال محكم ارتباطی میتان آستیا و ار

ندهتتد اعضتتاي اتحادیتته اروپتتا را بتتا معضتتل جدیتتد انتترژي در جهتتان روبتترو خواهتتد کتترد. 

 تردیتتدبیامنیتتتی تحتتت تستتلط روستتیه دربیایتتد  –سیاستتی  ازلحتتاظ کهدرصتتورتیهمچنتتین 

نیتتز بتتا اتكتتا بتته خواهتتد شتتد. دلیتتل ایتتن تعتتامالت متقابتتل  دردسرستتازبتتراي امریكتتا بتتازیگر 

در حتتوزه  هتتمآنبحتتران و تبعتتات  چراکتتهاستتت.  دستتتیابیقابلروش پاتریتتک مورگتتان 

اوکتتراین کشتتوري  ستتویکمشتتهود استتت. از  ايمنطقتتهو هتتم فتترا  ايمنطقتتهداخلتتی، هتتم 

یعنتی بخشتی  ؛فرهنگتی، داراي همگتونی نیستت –تبارشناستی جمعیتتی  ازلحتاظاست کته 

. ایتتن دهنتتدمیدر شتترق آن( روس زبانتتان تشتتكیل  ویژهبتته) راایتتن کشتتور  جمعیتتتاز 

اهرمتتی جهتتت  عنوانبتتههتتم نقطتته اتكتتایی بتتراي روستتیه بتته شتتمار آیتتد و از آن  توانتتدمی

 ايکننتتدهنگرانپیشتتبرد اهتتداف فرهنگتتی ختتود در اوکتتراین استتتفاده کنتتد؛ و هتتم موضتتوع 

تهدیتتد عتتدم یكپتتارچگی ایتتن کشتتور، همیشتته آن را در معتترض  چراکتتهبتتراي اکتتراین باشتتد. 

بحتران اخیتر همتین اتفتاق افتتاد  طتی استت. دادهمتیجغرافیایی قترار  –جداسازي فرهنگی 

و گتترایش بتته یكتتی از توابتتع  ستتویکجغرافیتتایی از  طلبیتوستتعهو میتتل شتتدید روستتیه بتته 

کته منطقته  " کریمته"اوکراین )که بیشتر گرایشتات هتویتی روستی داشتت(، باعتث شتد تتا 

بتته ستترزمین  رستتمااو  جداشتتده، از اوکتتراین رودمتتیمار ارزشتتمند ژئواتستتتراتژیكی بتته شتت

. از طرفتی رودمتیروسیه الحاق شود. این اتفتاق آستیب جتدي بتراي هتر کشتوري بته شتمار 

در حتالی اتفتاق افتتاد کته  هتااینبیشتتر روستیه در منطقته شتد.  نماییقتدرتدیگر موجتب 
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 هايسیاستتتر استتاس بتت چراکتتهنیازمنتتد استتت.  هانماییقتتدرت گونتتهاینروستتیه همیشتته بتته 

ختتارجی ختتود بعتتد از فروپاشتتی، مایتتل استتت همستتایگان ختتود را تحتتت تستتلط  اتخاذشتتده

طرفتی  از خود داشته باشتد تتا بته ایتن وستیله از نفتوذ امریكتا در منطقته جلتوگیري نمایتد.

و آن را زنتتگ خطتتري بتتراي منتتافع ختتود  ژئپلتیكتتی شتتده طلبیتوستتعهامریكتتا متوجتته ایتتن 

آنكته دنبتال کننتده ایتن مناقشتات، بتازیگري باشتد کته  ویژهبته. آوردمی حساببهدر منطقه 

سیاستی قترار داشتته استت. بته همتین دلیتل آمریكتا بته  -همیشه در جایگاه رقابتت نظتامی

 صتراحتبههمراه اعضتاي اتحادیته اروپتا متوجته میتزان فزاینتده حساستیت مناقشته شتده و 

منجتتر بتته وقتتوع  توانتتدمیی اختالفتتات ارضتت همیشتته در مقابتتل روستتیه قتترار گرفتنتتد.

کته  ايمنطقتهنظتامی نیتز بشتود. بته همتین دلیتل  هتايچالش ازجملته ترسنگینمناقشات 

ایتتن میتتان  آنچتتهجتتدي شتتد.  هتتايتنشدچتتار  اندشتتدهواقعروستتیه و اوکتتراین در آن 

تردیدي در آن نیستت، اهتداف استتراتژیک قاطعانته روستیه استت کته در هتر برهته زمتانی و 

نگرانتی متقابتل روستیه و آمریكتا از بازگشتت  بتود. هتاآنبته دنبتال  المللتیبینهر موقعیتت 

یكتتی بتتر دیگتتري همیشتته ایتتن دو بتتازیگر جهتتانی رو  وبرتتتريبتته فضتتاي زمتتان جنتتگ ستترد 

نگران دیگتري کترده استت. تتا جتایی کته پتس از دوره جنتگ سترد نیتز، ایتن دو کشتور بته 

جریتتان ستتپر  ازجملتته. انتتدبودهگر دیپلماتیتتک بتتا یكتتدی هتتايتنشمتفتتاوت دچتتار  هايبهانتته

خشتم  ،رفتتمیدفاع موشكی امریكتا کته تهدیتدي امنیتتی روشتنی علیته روستیه بته شتمار 

ایتتران. روستتیه در جریتتان  ايهستتتهو جریتتان  روستتیه از حمایتتت آمریكتتا از استتتقالل کتتوزوو

آستیب رستاندن  منظوربتهامتا  ؛کتردمیاخیر گرچته در ماهیتت کتار، در کنتار غترب حرکتت 

علیتته ایتتران کارشتتكنی کنتتد و ایتتن اقتتدامات را  هتتاآنامریكتتا حاضتتر بتتود در تصتتمیمات بتته 

از استتراتژي مهتار دوگانته  آشتكاراحمایت از ایتران بنویستد. بته همتین دلیتل امریكتا  پايبه

بحتتران اوکتتراین و نتتتایج حاصتتل از آن  تتتوانمی صتتراحتبه .کتتردمیعلیتته روستتیه استتتفاده 

دیگتتر کشتتورها نیتتز  کتتهدرحالیستتیه و امریكتتا نتتام گذاشتتت. را، رویتتارویی دیپلماتیتتک رو

ماننتد اروپاییتانی کته گتاز مصترفی ختود را از روستیه امتا از  ؛دخیل این مناقشه خواهند بتود

 تتأثیراز ایتن بحتران  غیرمستتقیم؛ یتا ایتران کته بته شتكل کننتدمیطریق اوکراین دریافتت 

جمهتتوري استتالمی ایتتران  اقتصتتاد –کتته متوجتته سیستتتم سیاستتی  تتتأثیراتی. گیتتردمی

بتتراي ختتود  پیمتتانهم، از جانتتب روستتیه و امریكاستتت. از طرفتتی روستتیه بتته دنبتتال شتتودمی
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بتا توانمنتدي بیشتتري برابتر آمریكتا ایستتادگی کنتد. از ستوي دیگتر  وسیلهبدینتا  گرددمی

وارد فضتتاي مثبتتت دیپلماتیتتک بتتا غتترب بتتراي  تازگیبتتهایتتران در شتترایطی قتترار دارد کتته 

بایتد بستیار هوشتمندانه عمتل کنتد.  درنتیجتهختود شتده.  ايهستتهوضتعیت پرونتده بهبود 

ایتران  ايهستته –وي کته در مناستبات اقتصتادي  مترزهمروستیه کته همستایه  سویکتا از 

و هتتم غتترب ایتتران را شتتریک اقتتدامات روستتیه  نشتتود گتتردانرويدخالتتت جتتدي دارد، از متتا 

بحتتران  تأثیرگتتذاري، رودنمتتیتردیتتدي بتتر آن  هآنچتت ندیتتده و در برابتتر ایتتران قتترار نگیتترد.

ایتتران استتت کتته در شتترایط حساستتی  ايهستتتهاوکتتراین بتتر رونتتد پیشتتروي متتذاکرات 

 توانتتدنمیاز روستتیه و غتترب  داريجانتتب. بتتا توجتته بتته وخامتتت اوضتتاع اوکتتراین قرارگرفتتته

ن راهكتتار مناستتبی بتتراي سیستتتم سیاستتی جمهتتوري استتالمی ایتتران قتترار گیتترد. بلكتته ایتترا

وقتتوع  خودخوديبتته چراکتتهموضتتوع گتتام بتتردارد.  وفصتتلحلبتته ستتمت  بایستتتمی

نفتتتی و گتتازي از ستوي روستتیه، تحتتریم روستتیه از ستوي اعضتتاي اتحادیتته اروپتتا  هتايتحریم

ستتایه ختتود را بتتر ایتتران نیتتز بگستتتراند.  توانتتدمیو تهدیتتدات امنیتتتی از ستتوي امریكتتا 

وجتود آنكته اوکتراین پتس  کته یتاشتته باشتد همچنین جمهوري اسالمی ایران باید توجته دا

ختود مبتدل بته میتدان بتازي شتده کته روستیه و امریكتا و اروپتا هتر  7913از بحران فوریه 

، اندشتدهیک با تتوپ ختود کته ابزارهتاي در دستشتان استت، مشتغول بتازي در ایتن میتدان 

 ؛نیستتت از ایتتن دو کتتدامهیچتعتتارض شتتدید میتتان امریكتتا و روستتیه، مطلتتوب  حتتالبااینامتتا 

بنابراین اجازه نخواهنتد داد کته ایتن مناقشته بته بحتران نظتامی یتا سیاستی شتدیدي منجتر 

بعتد از  هايستالکته مطترح شتد استتراتژي ایتن دو کشتور در طتی  طورهمتان چراکته شود.

(، نتتتتوعی همكتتتتاري Competitive Strategyجنتتتتگ ستتتترد در عتتتتین رقابتتتتت )

(Cooperation Strategy)  بتته جهتتت تحقتتق هتتدف )استتت. داشتتته  ختتود دررا نیتتز

 حفظ منافع(.
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 یو فرامنطقه ا یمنطقه ا یها قدرت قفقاز؛

 

 1 موسی کاظم زاده

 7ه اکبر کاظم زاد

 

 چکیده:

متعاقب  جهانی دستخوش تغییرات عمیق شد و کیتیژئوپلبه دنبال پایان جنگ سرد، موقعیت 

تر از گذشته تلقی گردید. منطقه خاورمیانته کته از دیربتاز آن تحوالت در خاورمیانه بسیار مهم

و  يموردتعتدباشد، در طول تاریخ همتواره و ژئواستراتژیک می کیتیژئوپلداراي موقعیت خاص 

است و تحوالت عمیق پس از جنگ سترد  قرارگرفته يافرا منطقهاي و تعرض کشورهاي منطقه

آن حمله نظامی آمریكا به افغانستان و  تبعبهواقعه یازدهم سپتامبر و  ازاعم  المللنیبر عرضه د

، در ستاننیبداست. شدهافزودهاي بر موقعیت حساس و مهم منطقه فزاینده طوربهسپس عراق 

ره همتوا يشتورو ریاتحاد جماه یدر دوره پس از فروپاش باغقره ژهیوبهو  قفقاز منطقهاین میان 

و چته  یچه قفقتاز جنتوب و تنازعات مختلف در اشكال گوناگون بوده است. هایناآرامدستخوش 

در ایتن مقالته ضتمن بررستی .انتدبودهو منازعتات مختلتف  هتاتنشهر دو کانون  یقفقاز شمال

در  قفقتاز گتاهیجا ،باغقرهو  قفقاز یخیتار يایجغراف مختلف، يهاسدهتحوالت تاریخی قفقاز در 

از قفقتاز منطقه  يهاچالشو  قفقاز کیو ژئو اکو نوم کیژئو استراتژ ،کیتیژئوپل گاهیجا منطقه،

امنیتت و ثبتات منطقته پرداختته  راهكتار در ارائهبه  يافرا منطقه و يامنطقه يهاقدرتسوي 

 .شودیم

 

 يهتاقدرت، امنیت منطقه، يافرا منطقه ،يامنطقه يهاقدرت، باغقره، قفقاز كلیدی: یهاواژه

 جهانی

 

 
                                                           

پژوهشگگرا  موسی کاظم زاده )دانشجوی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، باشگاه   

 دانشجوی حوزه علوم اسالمی دانشگاهیا  مرکز تبریز( - ایرا  جوا  و نخبگا ، تبریز،

 (moosakazemzadeh@yahoo.comپست الکترونیکی )
 زیدانشگاه تبر یدوره اسالم را یا خیکارشناش ارشد تار، اکبر کاظم زاده  

 40355444190تلفن تماس:  (moosakazemzadeh@yahoo.comترونیکی )پست الک

mailto:moosakazemzadeh@yahoo.com)-
mailto:moosakazemzadeh@yahoo.com)-


158 
 

 مقدمه: 

عمتر اتحتاد  رسماابود که  المنافعمشتركو با ایجاد کشورهاي  1001پایان دسامبر سال  بعد از

 جهانی دستخوش کیتیژئوپلبه دنبال پایان جنگ سرد، موقعیت و  جماهیر شوروي پایان یافت

را بتیش از آورد و ایتن منطقته  به وجتودخاورمیانه  در منطقه عظیمی تحوالت تغییراتی شد و

و  کیتتیژئوپلداراي موقعیتت ختاص  ربتازید. منطقته خاورمیانته کته از گذشته حستاس نمتود

فترا اي و و تعرض کشتورهاي منطقته يموردتعدباشد، در طول تاریخ همواره ژئواستراتژیک می

واقعته  ازاعتم  المللنیباست و تحوالت عمیق پس از جنگ سرد در عرضه  قرارگرفته يامنطقه

اي فزاینتده طوربتهآن حمله نظامی آمریكا به افغانستان و سپس عراق  تبعبهپتامبر و یازدهم س

 ه است.بر موقعیت حساس و مهم منطقه افزود

همتواره دستتخوش  يشورو ریاتحاد جماه یقفقاز در دوره پس از فروپاش منطقه"در این میان 

 یو چه قفقاز شمال یفقاز جنوبچه ق و تنازعات مختلف در اشكال گوناگون بوده است. هایناآرام

، بتاغقرهبر ستر نتاگورنو  هايآذر. جنگ ارامنه و اندبودهو منازعات مختلف  هاتنشهر دو کانون 

 يجمهتور نیتاقوام حاضر در ا یبرخ یطلبییجدادر گرجستان که حاصل  یداخل يهايریدرگ

در  يامنطقتهارز منازعتات بت يهانمونه، ازجمله (آبخازها ها و يایاوست یطلبییجدا) بوده است

 يهتايریتدرگدارد.  تردهیچیپو  ترمیوخ مراتببه یتیوضع زین یاست. قفقاز شمال یقفقاز جنوب

 ها و بالكارهتا، نیکابارد نی، اختالفات مابهاآن یخواهاستقاللو  هیسها با رو یچچن بارخشونت

 (1)". دینمایم ثباتیبمنطقه  کیها و چرکس ها و ... همه نشان از  يقره چا

در منطقه حساس و استراتژیک اوراسیا، امتروزه بته  شدنواقع لیبه دلمنطقه قفقاز " نیباوجودا

اي و ، بتازیگران منطقتههاقتدرت، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نگتاه جهتان، کیتیژئوپلدالیل 

زیافته است. قفقاز با مجددااتاریخی خود را  العادهفوقرا به خود جلب نموده و اهمیت  المللیبین

و حوزه نفوذ بالدرنگ شتوروي روستیه بتود و در ادوار متمتادي  خلوتاطیحکه زمانی متمادي 

 يهاقتدرتتاریخ نیز محل منازعه و رقابت بازیگران بوده است، اکنتون بته محتل رقابتت دیگتر 

 نیتتأمور نفوذ و حض به دنبالاي و جهانی از بازیگران منطقه هرکدامو  شدهلیتبدبزرگ کنونی 

 (7)".هرچه بیشتر منافع خود هستند

 

 :قی* هدف تحق

و  يشتتورو ریاتحتتاد جمتتاه اتیتتمتعتتدد از اواختتر ح ییایتتجغراف - یقتتوم يهتتاظهتتور اختالف

 یثباتی، در ب1009 دهه لیدر اوا بارخشونتو  يجد يهايریدرگ به هاآن از یبرخ شدنلیتبد

 یكتی ریاخ دهه کیاز  شیدر ب قفقاز منطقه درواقع. است داشتهرا  ینقش اصل منطقه یناامنو 

 .است بودهجهان  مناطق نیزتریخ منازعه از
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 يبندصتتفدر مناستتبات جدیتتد جهتتانی و  ژهیوبتته بتتاغقرهو منطقتته قفقتتاز  روزافتتزون اهمیتتت

رگتذاري بتر در آرایتش قتوا و اث متؤثر، عوامتل و پارامترهتاي المللیبینو  يامنطقه يهاقدرت

ارتباطی این منطقه بتین اروپتا و  فردمنحصربه ویژگی چراکهافزوده است.  منطقه این مناسبات

منبع بزرگ انترژي، رقابتت ویتژه روستیه و غترب در ایتن منطقته کته  عنوانبهآسیاي مرکزي 

قتومی کته بستتر بستیاري از  داردامنته، مناقشتات شودیمسنتی روسیه محسوب  خلوتاطیح

و  يامنطقهرا در روابط  زقفقا منطقه ، اهمیتدستنیازار این منطقه است و عواملی منازعات د

 ازجملتهگفتت کته  تتوانیمتاین میان  در است. کرده حساس گذشته بیش از المللیبینحتی 

 يهااستیبه س در قفقاز، مربوط یکنون ییایجغراف -یقوم و منازعات هااختالف یاصل يهاشهیر

. باشتدیممنطقته اقوام نیب و نفاق تفرقه جادیا نهیدر زم يتزار هیروس آن و سلف ابقس يشورو

و کتاربرد "کتن و حكومتت اندازیب قهتفر " اصل به يادیز توجه سابق يشورو زمامداران درواقع

و  یقتوم گتروه کیت از تیتاند. حماداشتته باغقرهو  قفقازمنطقه  ژهیوبه یرامونیپ در مناطق آن

و  انیحیمست نیبت اختتالف جتادیا يبترا متذهب از عامتل استتفاده ،يگترید هیتعل آن کیتحر

 قیتاز طر اختتالف جتادیا تترمهم ( و از همتهمستلمان يهتايآذرو  ارامنته ژهیوبته) مسلمانان

 داشت ینمود فراوان از آن بلو ق سابق يزا در شورواختالف يمرزي هاو برنامه یارض ماتیتقس

در  یکوهستتان است يامنطقه قفقاز، رونیازا .دیدر قفقاز گرد يمتعددبروز اختالفات موجب که

و  اهیست يایتدر بته از غترب منطقه نیا. رانیا یغرب شمال یگیو در همسا هیروس یغرب جنوب

 هیو ترک رانیا به و از جنوب چیمان-کوما پست یاراض به خزر، از شمال يایدر به ، از شرقآزوف

دو  ، بتهپخشتانآب يهتاکوه ایت بزرگ قفقاز يهاکوهرشته لهیوسبه منطقه نی. اشودیمحدود م

 دور قفقتاز يهااز گذشتته اگرچته .شتودیممیتقس یو قفقاز جنوب یقفقاز شمال جداگانه منطقه

کتالا  یاستیس ازنظتر حاضر، قفقتازدر حال یول ،شدیم یتلق ایاز آس یقاز( جزئماوراء قف ژهیوبه)

 يدور دارا يهااز گذشتته باغقرهو به ویژه منطقه  قفقاز، ساننیبد .گرددیم جزو اروپا محسوب

 ند.اپرداخته رقابت به منطقه نیبر سر ا یمختلف بزرگ يهاقدرتو  بوده کیژئواستراتژ تیاهم

نتاتو و ورشتو بتود.  یعنتی جهتان عمده ینظام مانیدو پ یتالق سرد قفقاز محل جنگ دوره در

 را در دوره تیوضتع نیتا گریدانیببتهو  ینظتام مانیدو پ نیا انیبود م ياقفقاز منطقه درواقع

 وذنفت میو تحكت حفتظ یدر پ هیروس نمود. مشاهده توانیم يگرید گونهه ب زین ياز شورو پس

 بته گستترش يبرا در تالش يشورو یفروپاش یدر پ زیو ناتو ن بوده فعال یخود در قفقاز جنوب

 .است دهیگرد فعال زیدر قفقاز ن ه،یبه روس شتریو فشار آوردن هر چه ب شرق

 را بته هیروست یلشتما يهانیسترزم کته باشدیم ییایجغراف مهم چهارراه قفقازاز سوي دیگر، 

 اریبست تیتترانز . قفقتاز راهستازدیمت متصتل در شرق يمرکز يایآس و اروپا را به ایآس جنوب

 دیتول يهاشرکت يباشد. قفقاز برا دیبا ای هاستشهیاند، مسافر و کاال، پول انتقال يبرا یآلدهیا
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. بتا نظتر گترددیمت خزر محسوب يایدر و گاز اطراف نفت یخروج ریمس ،عمده يانرژ نیتأمو 

 افتزوده شیازپتشیب آن تیاز قفقاز، بر اهم آن انتقال يرهایو گاز خزر و مس نفت ریذخا داشت

 صتحه یكیاز منظر ژئواستراتژ یقفقاز جنوب تیشد، بر اهم گفته که یمطالب نیا . عمدهشودیم

به این نكته نیتز بایتد . باشدیم يادیز یكیاستراتژ تیاهم يدارا زین یشمال قفقاز ی، ولگذاشت

، در ابعاد مختلف بر يامنطقهنظامی بازیگران  -امنیتی و سیاسی رویكردهايو اینكه  کرد دیتأک

ایتن بتازیگران شتامل گرجستتان، ارمنستتان و آذربایجتان و آتتش  است. رگذاریتأثاین منطقه 

 ریتتأثافزون بتر آن  کوهستانی است. باغقرهزیا، اوستیا و مناقشات همچنان مشتعل آنان در آبخا

، متحتدهاالتیاجهانی ماننتد  يهاقدرتچون ترکیه و ایران و  يامنطقه يهاقدرت نفوذاعمالو 

 .شوندیماز آرایش قدرت در منطقه محسوب  ریناپذییجداروسیه و چین، جزئی 

در  هاستازمانین بتازي بتزرگ درگیرنتد. ایتن نیز در ا المللیبین يهاسازمانبر کشورها،  عالوه

(، ستازمان B.S.E.Cاقتصادي دریتاي ستیاه ) يهايهمكارعبارتند از سازمان  يامنطقهسطح 

(، CASFOR(، ستازمان نیتروي دریتاي ختزر )BLACKSEAFORنیروي دریاي ستیاه )

 پیمتان سازمان ،(G.U.A.Mآذربایجان و مولداوي ) وکراین،سازمان همكاري بین گرجستان، ا

 المنافعمشتتترك( همتتراه بتتا ستتازمان کشتتورهاي مستتتقل C.S.T.Oامنیتتت دستتت جمعتتی )

(C.I.S)،  المللیبیندر سطح ( سازمان پیمان آتالنتیک شمالیN.A.T.O و اتحادیه اروپتا از )

 .ندوزن مخصوصی در معادالت قدرت منطقه برخوردار هست

از آن است کته  یحاک يمرکز يایآسواقع در  يکشورها یکنون تیاز وضع یکل يبندجمع کی

مرتبط با طالبان و القاعتده(  غالباا) یتندرو مذهب يهاگروه يهاتیفعالگسترش  کهنیا رغمیعل

 يجمهتور ه،یروست ،متحتدهاالتیا ازجملتهحاضر در منطقه  بیمشترك مراکز قدرت رق ینگران

 يانگارستهلعلتت  بته طرفکیتاز ریتاخ يهاستالدر  بوده استت، نیچ یو حت رانیا یاسالم

)ماننتد جنتگ  يامنطقتهاز تحتوالت  یوقتوع برخت گتریحاکم بر منطقه و از طرف د يهادولت

را نشتان داده  بته رشتد رو يمذکور رونتد يهاگروه يهاتیفعالروند ، (عراق و جنگافغانستان 

را  هاآنحاکم بر  يهانظامو  نطقهم يکشورها تیامن کینزد ندهیدر آ زیروند ن نیاست. تداوم ا

 مواجه خواهد کرد. يجد يهاچالشبا 

 

 :فرا منطقهو موقعیت قفقاز در منطقه  

 ي)متاورا یاست. قفقاز به دو بخش قفقتاز جنتوب اهیس يایخزر و در يایدر انیم ياهیقفقاز ناح

 جتان،یآذربا يجمهتور يشتامل کشتورها یجنتوب قفقتاز .شودیم میتقس یقفقاز( و قفقاز شمال

 هیتترک يو شتمال ختاور رانیتا ياز شتمال بتاختر یکتوچك يو بخشتها ارمنستان، گرجستان

ختودگردان چچتن،  يهتاياست و شامل جمهتور هیاز روس یاکنون جزئ یشمال قفقاز .شودیم
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 ه،یتغیکراستنودار، آد نیسترزم ا،یتبالكار-نویکابتارد ا،یچرکست-يکاراچتا ا،ینگوشتتیداغستان، ا

 ست.استاوروپول ا نیو سرزم ایآالن-یشمال يایاوست

تتا  یقفقتاز شتمال يقفقاز( و داغستان در جنتوب ختاور ي)ماورا یقفقاز جنوب یاصل يهابخش

و روس  رانیتا يهاجنگ یقاجار ط شاه یفتحعلاما در زمان ؛ بود رانیجزو خاك ا هیزمان قاجار

 (4) .وستیپ يتزار هیجدا شد و به روس رانیاز ا

و گرجستتان بتر جنتوب قفقتاز  رمنستانا جان،یآذربا يسه کشور جمهور يشورو یبا فروپاش"

 لیاز تشتك شیپت استت. هیاز روس یجزئ زیخودگردان داغستان ن يو جمهور کنندیحكومت م

از  یبود که قدمت برخت گرفتهشكلهمچون اورارتو و کلخا در قفقاز  ییهاحكومت ماد، حكومت

هتا از دولت نیا نیب یشیفرسا يهاجنگ جهیاما درنت رسد،یم زیسال ن 3999از  شیها به بآن

 مهیآن را تصرف نمود و بته ختاك ختود ضتم یها کاسته شد و بعدها دولت هخامنشقدرت آن

منطقته همچتون کلختا )گرجستتان  نیتا ياز کشورها یالبته طبق اطالعات موجود برخ مود،ن

ستال جتزو حكومتت  نیشدند، قفقاز تا چند یهخامنش يخود وارد امپراتور اری( به اختيامروز

 رانیتو از ا اوردنتدیبرنآمدند که مردم قفقاز تاب  سرکارکه پادشاهان ظالم بر  یبود تا زمان رانیا

 نیتگرجستان و ارمنستان هم اختراج شتدند و ا ياز کشورها یحاکمان اسالم یحت ،جدا شدند

امتا ؛ شتدند مهیضم رانیکه مجدداا به ا هیتا زمان صفو کردندیمستقل عمل م صورتبهمناطق 

 يشورو یشدند و با فروپاش هیروس يرا رها کرده و وارد امپراتور رانیا گریبار د هیاردر زمان قاج

 جتانیگرجستان، ارمنستان و آذربا يآزاد گشت و اکنون شامل سه جمهور گریسابق قفقاز بار د

خودمختتار در شتمال آن و  ياز اقوام گوناگون است که هشت جمهور یكیی. قفقاز موزاباشدیم

 در جنوب آن قرار دارد. خودمختار يل و چهار جمهورمستق يسه جمهور

 یکمرنگ(، گرجت ی)آب يآذر نژاد مناطق جهان است. نیترمتنوعاز  یو زبان ينژاد دیقفقاز از د

(، رهیتت ی)نتارنج ی(، تالشترهی(، کرد )سبز تی)کرم ی)سبز روشن(، روس یروشن(، ارمن ی)نارنج

 ،یتتات، تاتتار، آوار، چچنت ،یونتانیترك،  ،یتچرکس، مغول، اوس ،یروشن(، لزگ یآبخاز )صورت

نامی است کهن کته  قفقاز ازجمله این نژادها است. رهیو غ یتبرسان ا،یبالكار نو،یکابارد نگوش،یا

به معنتاي کتوه بتزرگ و بنتا بته  «گپ که»شناسان از اصطالح فارسی اعتقاد برخی شرق بنا به

کته در شتاهنامه فردوستی استتعمال  «کوه قاف»اي ت ایرانی اعتقاد برخی دیگر از واژه اسطوره

 است. شدهگرفتهگردیده؛ 

 (،نخجتوان و جلفتا ،یشتك ،یباکو، گنجته، لنكتران، نفتت چالته، شتماخ): جانیآذربا يجمهور

و  ینوالیتستخ ،یسوخوم ،یباتوم س،یتفل): گرجستان (،نیادزی( و اچمروانی) روانیا): ارمنستان

 (3)".باشدیمقفقاز  ياز شهرها ی( برخدقلعه و دربنمخاچ) :داغستانی( وپوت
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در  يبشتر مختلتف يهاتمتدن لیتدل نیتا و به باشدیم مناسب ییایجغراف طیشرا يقفقاز دارا

 یگونتاگون اقتوام یزنتدگ محتل منطقه نیدور ا اریبس يهاو از گذشته اندافتهیپرورش خطهنیا

 یبوم . اقوامبازشناخت گریكدیرا از  یقوم گروه 29از  شیب توانی. در سرتاسر قفقاز ماست بوده

 عبارتند از: که شوندیم میتقس یزبان خانواده به چهارقفقاز 

و  داغستتتان يو تاتهتتا ی)اوستتتیرانتتی( و ا)ارامنتتهیارمنتت گتتروه شتتامل ،ییهنتتدواروپا ت 1

 .(جانیآذرباتالش

 بالكتار، ،يچتاقره ،يآذر اقتوام . شتاملشودیم شناخته زین اهترك گروه که ییآلتا خانواده ت 7

 .كهایو کوم ينوغا

 -ت آبختاز  : التفشتودیمت شناخته ریز شرح به یفرع گروه با سه که یقفقاز شمال خانواده ت 4

 (، جنگوشیوا )چچن ناخیوا - ها و کابارداها(، بچرکس ها،غهیآد نها،یآبخازها، آباز )شاملغهیآد

( و زبتان 4) هتانی(، دارگزبتان 19) هتای(، لزگتزبتان 13آوارها ) رگروهیز 3با  یداغستان گروه-

 کاکها.

. یلو مگره سوان ،لیاص ی: گرجاست شدهلیتشك وابسته زبان ( از سهقفقاز جنوبکارتولها ) -3

 د دارد.وجو هیعمدتاا در ترک که است «يالز» چهارم زبان

 

 :قفقاز کیو ژئو اكو نوم کيژئو استراتژ ،کیتیژئوپل تیموقع 

اقتوام مشتهور شتده استت  کییتبته نتام موزا یگروه قوم 09قفقاز که به جهت سكونت  منطقه

 ،نفتر ونیتلیم 77در حتدود  یتتیبتا جمع و لتومترمتریهزارک 399است به وستعت  يامحدوده

 یو جنتوب یقفقاز را به دو قسمت شتمال نیسرزم طول دارد لومتریک 1099قفقاز که  کوهرشته

 يایاوست نگوش،یچچن، ا داغستان، خودمختار يهايجمهور لشام شمال قفقاز ،کندیم میتقس

قترار  هیروست ونیفدراست بیتاست که در ترک نهیآد چرکس و يبالكار، قره چا -کاباردا ،یشمال

 (0) .شودیمن ارمنستان و گرجستا جان،یشامل: آذربا یدارد و قفقاز جنوب

. قفقتاز افتنتدیبه استقالل دستت  1010در  يشورو یپس از فروپاش هايجمهور نیا "،رونیازا

در  یطلبتییجتداو  بتاغقرهبحتران  کهيطوربهمناطق جهان است،  نیترپرتنشاز  یكی یجنوب

 یتیحتاکم يهااستتیسدر  شتهیکته ر باشتدیمتجهتان  يهابحران نیتردهیچیپگرجستان، از 

و  يمرکز يایمنطقه آس کیو ژئواکونوم کیژئو استراتژ ،کیتیژئوپل تیسابق دارد. موقع يوشور

 ران،یتا اروپا، ه،یروس كا،یمناطق شد. آمر نیبه ا یالمللنیب گرانیتوجه باز شیموجب افزا ز،قفقا

 يهتاتالشهستتند کته  ییو کشتورها هاقتدرت نیترمهم ازجملهو پاکستان  هند ن،یچ ه،یترک

را جهت حضور در منطقه به عمل آوردند و بتا توجته بته منتافع متفتاوت و متضتاد  ياگسترده

 (2)"گسترده در منطقه شده است. يهارقابتموجب  هاآن کیاستراتژ يهاتیاولوو  هاقدرت
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اوضتاع در  یثبتاتیبت گتریو گرجستان بتار د هیبحران روس" کهبه این نكته باید نیز توجه نمود 

 شتدهرفتهیپذتنتاقض دو اصتل  دهندهنشان نكهیا نیبحران در ع نیداد. ا منطقه قفقاز را نشان

کشورهاستت، همزمتان  یارضت تیتو تمام هتاملتسرنوشت  نییحق تع یعنی المللنیبحقوق 

کتل جهتان  یمنطقته و حتت کی تینام تیبر وضع ،یجهان يهارقابت ریتأث دهندهنشانحاکی 

وضتعیتی ناشتی از  عنوانبتهدر قفقاز جنوبی را باید هاي فعلی امنیتی ها و نابسامانیاست. تنش

و متعاقب آن تتأثیر  المللیبینساختار نظام  امربرپیامدهاي منفی فروپاشی شوروي و تأثیر این 

 دانست. يافرا منطقهو  ، ملیيامنطقهبر سایر سطوح 

روبترو  یستایس يهتامیرژاز  یناش یداخل يهایثباتیبمنطقه قفقاز با  يکشورها یسطح مل در

. در شتودیمت دیکشتورها تشتد نیانتخابات در ا يبرگزار انیدر جر هایثباتیب نیا که باشندیم

در منطقته  تیتامن دکننتدهیتهدعامل  نیتربزرگ ياختالط اقوام و مسائل نژاد ياسطح منطقه

د و سابق نیز وجود دارن ياز شورو جداشده يکشورها ریسا انیدو عامل در م نی. اشودیم یتلق

 يریتدر منطقه است، لذا هرگونه درگ تیوابسته به امن شدتبهکشورها  نیدر ا تیامن ازآنجاکه

 است. رگذاریتأثکشورها  نیا تیدر خارج از قفقاز بر وضع یو بحران حت

در  گرانی، تعتدد بتازالملتلنیبدر ستاختار نظتام  رییتجنگ سرد و تغ انیپا المللنیبسطح  در

در جهتان و  کیتمنتاطق ژئواکونوم تیتخالء قدرت در منطقه، اهم و يشورو یمنطقه، فروپاش

 يبترا يریمست عنوانبته زیو ن يانرژ ریذخا يدارا يامنطقه عنوانبهمنطقه  کیتیژئوپل تیاهم

 نیتبر اوضتاع ا توانیمبزرگ در منطقه را  يهاقدرتراهبردي  يهارقابت تااینهاو  يانتقال انرژ

 (2)"دانست. مؤثربخش از جهان 

پتس از فروپاشتی اتحتاد جمتاهیر شتوروي و بتر هتم ختوردن "گفت که  توانیمر این میان د

منطقه کانون توجهات و تحوالت  نیو قفقاز، همواره ا يمرکز يایترتیبات امنیتی در منطقه آس

از  تیتبتا حما یختارج گرانیجهانی بوده استت. بتاز يهاقدرتو صحنه رقابت  المللیبینمهم 

 ایتو  کیبته اهتداف استتراتژ یابیدست درصددمنطقه  نیدر ا طلبییداجو  یشورش يهانهضت

قتدرت هژمتون در  شوروي خود را تنهتا هیآمریكا پس از تجز متحدهاالتیا. اندبوده کیدئولوژیا

 يهاستالو همواره با یک نگاه ویژه به قفقاز نگریستته استت. تحرکتات  داندیم المللنیبنظام 

انقالب گل گرجستان )در  مخملی يهاانقالبل مداخله سیاسی و اخیر آمریكا در منطقه به شك

شتوروي  افتتهیاستقاللتازه  يهايجمهورو تالش براي کشاند ن نارنجی )انقالب اوکراین ) رز(،

آمریكا با چک و لهستان در جهت استقرار  دوجانبه نامهموافقتسابق به زیر چتر آمریكا، امضاي 

الحتاق اوکتراین بته  ،اروپتاي شترقی و پیشتروي نتاتو بته شترقسامانه دفاع موشكی آمریكا در 

نیروهاي واکنش سریع ناتو و آمادگی غرب براي جذب گرجستتان و اوکتراین بته ستازمان نتاتو 
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منطقتته  نیتتدر ابتتراي تحكتتیم هژمتتونی ختتود  هتتایكتتائیآمر يفرستتاطاقت يهتتاتالشبیتتانگر 

 (1)".باشدیم

 

 :یافرا منطقهو  یامنطقه یهاقدرت یاز سو باغقرهو  منطقه قفقاز یهاچالش 

. استت را داشتته نتاآرامو  ثبتاتیکتامالا بت منطقته کیت چهتره يشتورو یاز فروپاش قفقاز پس

 ازی كتی ریتاخ يهادهه قفقاز در منطقه گفت که توانیم درواقعدر منطقه  یثباتیب نیباوجودا

 .است بودهجهان  مناطق نیزتریخ منازعه

منبتع بتزرگ  عنوانبتهارتباطی این منطقه بین اروپتا و آستیاي مرکتزي  فردمنحصربه یژگیو 

ستنتی روستیه محستوب  خلوتاطیتحانرژي، رقابت ویژه روسیه و غترب در ایتن منطقته کته 

قومی که بستر بسیاري از منازعات در این منطقته استت و عتواملی  داردامنه، مناقشات شودیم

گذشتته  بتیش از المللتیبینو حتتی  يامنطقتهرا در روابتط  زقفقتا منطقه ، اهمیتدستنیازا

 ساخته است.

 یدر طت کته را آزاد کرد یاختالف يروهای، نچچن و ایآبخاز ا،ی، اوستباغقره منازعه"، گریدانیببه

 يشتورو یفروپاشت تیدرنهاو  فیتضع واسطهبه که یفرصت نیو با اول شدهانباشته دیمد انیسال

 نیتا قفقتاز عرصته 1009 دهته لیت. اوادندیکشت آتتش را به نمودند و منطقه شد، فوران جادیا

تتا  کته چچتن جزبه) ،گشت خاموش هايریدرگ نیا آتش مرورزمانبه و اگرچه دیگرد منازعات

وز متوارد هنت ی( ولتداشتته ادامته یستتیترورپراکنده و اقتدامات  يهايریدرگ اواخر هم نیهم

 نو هتر آ استت نشتدهو فصل حتل یو قطعت کامتل طوربته هايریدرگ نیا نیطرف نیب اختالف

، در قفقتاز فتوق متوارد مهتم جزبتهوجتود دارد.  هتااختالف نیتمجتدد ا ورشدن شعله احتمال

 هتار نمونتهچ ماننتدبه اگرچته وجود دارد کته زین يگریمتعدد د ییایجغراف -یقوم يهااختالف

 بته هاآن شدن لیتبديهانهیزم یول ،اندنشده لیتبد یعیوس بارخشونت يهايریدرگ مذکور، به

 و ثبتات تیتامن دکننتدهیتهد بالقوه وجود دارد که همچنان بارخشونتو  میمستق يهايریدرگ

 (0)" هستند. منطقه

قفقاز را باید در مهار روستیه  یشه منازعه درترین رمهم"سیاسی  مسائل نظرانصاحببه عقیده 

توسط آمریكا و اروپا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق جستتجو کترد. مهتار روستیه 

مستلزم جلوگیري از هژمونی روسیه در قفقاز و آسیاي مرکزي بود تا عالوه بتر مهتار، موقعیتت 

شتد، منطقته قفقتاز نیتز تضتعیف می، ژئواستراتژیكی و حتی ژئواکونومیكی روستیه یكیتیژئوپل

که بسته شدن این  ياگونهبهشود دروازه اصلی روسیه براي تعامل با جهان محسوب می درواقع

باشتد و در ایتن بستن درهاي اقتصادي، سیاسی و استراتژیک بر روي روسیه می مثابهبهدروازه 

 ی مسكو است.ترین دروازه جهانمیان تسلط بر گرجستان در حقیقت تسلط بر اصلی
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بر این اساس الزمه مهار کرملین، حضور در حیات خلوت روسیه )قفقاز( و کوتتاه کتردن دستت 

این کشور از منطقه مذکور بود. در این راستا امریكا و اروپا تالش خود را معطتوف بته اقتدامات 

 زیر کردند:

ی )اوستتیاي طلبان در قفقتاز شتمالتالش براي تجزیه روسیه از طریتق حمایتت از جتدایی -1

 شمالی، داغستان، اینگوش، اوجیا، کراخاي شرکسیا، چچن و کاباردینوبلغاریا(

 از طریق گسترش ناتو به شرق"محاصره و محدودسازي مسكو در منطقه خارج نزدیک  -7

از  يریتگبهرهستوروس و... بتا  ادیتبن قیتاز طر المنافعمشتترك يهايجمهور. بسط نفوذ در 4

 (19)".گراغربعناصر 

 .تضتعیف موقعیتت ژئواکونتومیكی روستیه منظوربتهاحداث خط لوله باکو، تفلیس، جیحان  -3

(11) 

 نیتا دیتآیمت شیپ استمدارانیاز کارشناسان و س ار یکه در ذهن بس سؤال  "نماند، ناگفته "

متعتدد   گرانیشد که عوامل و بتاز ادآوری دیمورد با نیدر ا ستیمناقشه چ نیا ندهیاست که آ

 شتتر یبا توانمند  و اقتدار ب هی. آنچه مسلم است روسپردازندیمنقش  فا یرصه به اع نیدر ا

بحتران در  بت ینقش است. حل مسئله چچن و فرونشاندن تقر فا ینسبت به گذشته در حال ا

گستترده  ا یتقفقاز شمال  و بهبود نسب  اوضاع اقتصتاد  شتهروندان روست  و مبتارزه بتا ماف

امكان را داده است که  نیا هیو اقتصاد  به روس اس یتبهكار و ثبات سو انهدام باندها   هیروس

 .باشد رگذاریتأث المللنیببتواند در عرصه 

 ریتکته ختود درگ تیتقدرتمند و دارا  حق وتو در شورا  امن ياهسته رو ین عنوانبه هیروس

داشتته  رگتذاریأثامكان را نخواهد داد که در امتور قفقتاز دختالت  ت نیا كایمناقشه است، به امر

 بتااستت و  روروبهدر اشغال نظام  افغانستان و عراق  قیبا چالش عم كایامر کهآن ژهیوبهباشد. 

 ازمنتدیمناقشه ن نیشود. ا شیدر مرزها ت یامن داتیدر رفع تهد هیروس اتیوضع مانع عمل نیا

 لیبه دال رانیاست که منافع  در آن ندارند. جمهور  اسالم  ا طرفیبکشورها   گر یانجیم

 كستتانیو صتلح تاج بتاغقرهدر مستئله  رانیتوارد عمل شتود. ا انج یم عنوانبه تواندیم اریبس

منطقه قفقاز استت  جوارهماندوخته است. کشور   گر یانجیم نهیدر زم هیخوب  با روس هتجرب

بتا  خ یدارا  سابقه روابط فرهنگ  و تتار نیدارد. همچن کیو گرجستان روابط نزد هیو با روس

 گر یانجیتکته م رستدیمتو به نظتر  روندیمبه شمار  ران یهر دو کشور است. اوستها از اقوام ا

 نتانیهر سته طترف مناقشته بته آن اطم کهنیا ترمهمخواهند شد.  رایاز اروپا پذ شیرا ب رانیا

خواستته استت از ختود  نیختود از طترف حیدر اعالم موضع صتر رانیدارند. جمهور  اسالم  ا

و امكتتان  آورنتتديرونظتتام  بتته متتذاکره  اتیتتنشتتان داده و ضتتمن توقتتف عمل يدارنشتتتیخو

 (17)"را فراهم سازند. یرسانکمک
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قفقتاز  کیتتیژئوپل اهمیتتغافل شد،  از آن یراحتبهکه نباید  یمسائلو همچنین یكی دیگر از 

تی حیتاتی جنوبی بر وجود منابع انرژي در این منطقه نیز مبتنی است. امنیت در قفقتاز ضترور

جهت انتقال بدون وقفه نفت و گاز خزر است. منطقته دریتاي ختزر )آستیاي مرکتزي و قفقتاز 

هستتند.  هتانگتاز ج ریذختادرصتد از  2تا  3و  نفت ریذخادرصد از  3تا  4 دربردارنده (جنوبی

نیستت امتا در شترایط عتدم  توجتهقابل ختوديخودبتهسهم قفقاز در منابع نفت و گاز جهتان 

با توجه به واقیات موجود و نیز امكان استفاده روستیه از  فارسجیخلجریان نفت از  اطمینان به

و  ان، انتقال انرژي دریتاي ختزر و آستیاي میانته )ازبكستتیینماقدرتیک ابزار  عنوانبهانرژي 

 اهمیتت غربی از طریق قفقتاز اهمیتتی حیتاتی یافتته استت. يهاکنندهمصرفبه  (ترکمنستان

کتاهش  درصتددانرژي غربتی کته  کنندهمصرفکشورهاي  يهااستیسپی منطقه همچنین در 

است. شماري از کشورها  افتهیشیافزاوابستگی خود به منابع انرژي روسیه و خاورمیانه هستند، 

تا به انحصار روسیه در انتقال انرژي اوراسیا بتا ایجتاد خطتوط  اندتالشغربی در  يهاسازمانو 

بین قزاقستتان )آالشانكو  –که خط لوله نفت آتاسو  روستنیازاند. بدیل پایان ده انرژيانتقال 

بین گرجستان، ترکیه، )ارزروم  –تفلیس  –لوله باکو ت تفلیس ت جیحان و باکو  به خطو چین(، 

بتین اتحادیته اروپتا، ترکیته، بلغارستتان، رومتانی، )خط لوله گاز نابتاکو  (آذربایجان و قزاقستان

ایتن  ازجملتهکه  عملیاتی شده است بعضاال طراحی، ساخت بوده و در حا (و اتریش جارستانم

 مستائلبه عقیده بستیاري از کارشناستان این منطقه را افزایش دهد. يهاچالش تواندیمعوامل 

ستپتامبر  11منطقه قفقاز با وقوع حتوادث  تیراهبردي در مورد امن ینظام يهاینگرانسیاسی 

 نیبعتدازا. دیتدر منطقته گرد يدیجد يهايبندستهد يریگشكلحادثه سبب  نیا شد. دیتشد

 یجنوب يدر مرزها هیبه منطقه، روس كایکرد و با ورود آمر دایپ يدیمفهوم جد سمی، ترورحادثه

 يافترا منطقتهو  يابرختورد منتافع دو قتدرت منطقته .کنتدیمت تیتخود احساس فقتدان امن

 يو اقتصتاد یاسیو عدم ثبات س شدن منطقه یمنطقه را دچار تنش کرده و به نظام يکشورها

اروپا،  يو همكار تیگوام، سازمان امن ازجمله یكیآتالنت وروی يساختارها تقابل دامن زده است.

 تیتامن متانیپ ،يستازمان شتانگها ازجملته يامنطقته يسو و ساختارها کیاز  و ناتو كایتراس

در منطقه  يجد يهاچالش گر،ید يجنوب از سو -شمال ونقلحمل دوریاکو و کر ،یجمعدسته

 آورده است. به وجود

منبع بزرگ انرژي،  عنوانبهارتباطی این منطقه بین اروپا و آسیاي مرکزي  فردمنحصربهویژگی 

، شتودیمتستنتی روستیه محستوب  خلوتاطیتحرقابت ویژه روسیه و غرب در این منطقه که 

، دستنیازاقه است و عواملی قومی که بستر بسیاري از منازعات در این منط داردامنهمناقشات 

بته نظتر  ستاخته استت. از گذشتتهبیش  المللیبینو حتی  يامنطقهاهمیت قفقاز را در روابط 

ختاص  طیشترا لیتبته دل بتاغقرهمنطقته  ژهیوبتهو  قفقتاز منطقه"سیاسی  مسائلکارشناسان 
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از نقتاط  ،یشتناختو جامعه ینظتام ،یخیتتار ،یاستیمسائل س ،کیتیژئوپلو  یاسیس يایجغراف

 يمنطقته، بترا نیتدر ا تیتو موضوع امن شودیمهم جهان محسوب م حالنیدرعو  زیخبحران

کته  كتایآمر. هست یفراوان تیحائز اهم اینقاط دن ریبزرگ و سا يهاقدرت ،یرامونیپ يکشورها

و همواره با یک نگاه  داندیم المللنیبشوروي خود را تنها قدرت هژمون در نظام  هیپس از تجز

 ستمیبا بهانته مبتارزه بتا ترور سپتامبر 11بعد از  و قفقاز نگریسته است، يمرکز يایویژه به آس

 يپتا يجا ردنمنطقه تمام تالش خود را جهت محكم ک نیشد و در ا هیروس خلوتاطیحوارد 

 ياقتصاد يهاکمکو  ینظام يهاگاهیپا جادیا ،ینظام يو اتحادها هامانیپبستن  قیخود از طر

 هیاز تترس ستلطه مجتدد روست زیتن افتهیاستقاللتازه  ي. کشورهاکندیممنطقه  يهابه کشور

اداره کشتور  يالزم را بترا یاستیکشتورها تجربته س نیتا شدند. گرید يهاقدرتدست به دامن 

. شتوندیمتوابسته  كایبه امر ردیگیم سرچشمهموضوع  نیکه از ا ییهایکاستندارند و به خاطر 

ختود  هیتعل یتیامن دیتهد کی عنوانبهرا  هیمنطقه، روس يکشورها سوکیگفت که از  توانیم

استتفاده  هیجهت کنتترل روست یدوم يروین کی عنوانبه كایاز آمر نیبنابرا ،آورندیم حساببه

و  يمرکتز يایمنطقته آست کیاستتراتژ تیو موقع يانرژ ریمنابع و ذخا گر،ید ياز سو .کنندیم

واشنگتن  يهادخالتبه  هیروس تیا پررنگ کرده است و حساسر در منطقه كایقفقاز، حضور آمر

 (13)"دو کشور دانست.  ییارویعلت رو توانیمکشور را  نیا خلوتاطیحدر 

 

 :یریگجهینت 

جهانی دستخوش تغییرات عمیق شد و متعاقب  کیتیژئوپلبه دنبال پایان جنگ سرد، موقعیت 

ه تلقی گردید. منطقه خاورمیانته کته از دیربتاز تر از گذشتآن تحوالت در خاورمیانه بسیار مهم

و  يموردتعتدباشد، در طول تاریخ همتواره و ژئواستراتژیک می کیتیژئوپلداراي موقعیت خاص 

است و تحوالت عمیق پس از جنگ سترد  قرارگرفته يافرا منطقهاي و تعرض کشورهاي منطقه

آن حمله نظامی آمریكا به افغانستان و  بعتبهواقعه یازدهم سپتامبر و  ازاعم  المللنیبدر عرضه 

 (14) .اي بر موقعیت حساس و مهم منطقه افزودفزاینده طوربهسپس عراق 

در قفقاز شمالی شاهد  (1007و  1001 يهاسالیعنی از )پس از فروپاشی اتحاد شوروي سابق 

ستتان، چچتن، اینگتوش، داغنظیتر ختونینی در منتاطقی  یطلباستتقاللو مناقشتات  هابحران

 شتانيمرکتزو برخی مناطق خودمختار دیگر در تقابل با حكومتت  تاتارستان، اوستیاي شمالی

 باشتدیمنیز در جریان  اکنونهم. که این روند میابوده (و مرکز آن مسكو)یعنی فدراتیو روسیه 

 انیتپا در .کشتدیمتو با پدید آمدن شترایط الزم زبانته  یهرازگاهو همچون آتش زیر خاکستر 

منطقته بلكته  تنهانتهاست که بحران قفقاز همچنان ادامه خواهد داشت و  نینچه مسلم است اآ

و  افتهیبازخود را  یقدرت نسب ریاخ يهاسالکه در  هی. روسدهدیخود قرار م ریتأثجهان را زیر 
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 وزووکت يدر متاجرا نكتهیازاپس، باشتدیمتختود  تینگران امن شدتبهدر فرآیند گسترش ناتو 

در منطقه از خود ضتعف نشتان دهتد،  ستیحاضر ن نکیدر برابر غرب شكست خورد، ا ینوعبه

خواهتد بتود.  كتایآمر يشترویپ يبه معنا ینینشعقبهرگونه  یکنون طیکه در شرا داندیم رایز

نموده استت  دیرا تشد هیروس ياعتمادیب زیاستقالل ن يدوگانه غرب در خصوص اعطا استیس

مطمتئن  تتوانیمت نیبنابرا؛ است زدهدستحمله  نیبه ا یت احتمالتبعا یبا بررس هیروس قطعاا

 آماده نموده است. یتقابل طوالن کی يبود که خود را برا

 زیتن را بتاغقرهمناطق قفقاز مثتل  ریاوضاع در سا نیهمچن هیتحوالت در گرجستان و روس روند

 نیتتربزرگه در زمتره کت لیاسترائ و كتایچون آمر ییدخالت کشورها قرار خواهد داد. ریتأثزیر 

جهتان  یحاتیتسل میعظ يهاو منافع کارخانه شوندیمصادرکنندگان اسلحه در جهان محسوب 

 نظراختالف زیعضو ناتو ن يکشورها انیگرفت. البته در م دهیناد دینبا زیرا ن هاجنگ گونهنیادر 

چون گرجستتان  ییعضاا رشیتا پذ هیاختالفات از طرز رفتار با روس نیا وجود دارد که ياریبس

به نام گسترش ناتو به شرق وجتود دارد کته  یاستیاست که س نیا تیاما واقع؛ ردیگ یدربرمرا 

 .استت یثبتاتیبو  یمنطقه ناامن نیدر قفقاز شده است و حاصل آن در ا هارقابتموجب توسعه 

(10) 

آن است کته از  یحاک يمرکز يایواقع در آس يکشورها یکنون تیاز وضع یکل يبندجمع کی

مرتبط با طالبان و القاعتده(  غالباا) یتندرو مذهب يهاگروه يهاتیفعالگسترش  کهنیا رغمیعل

 يجمهتور ه،یروست ،متحتدهاالتیا ازجملتهحاضر در منطقه  بیمشترك مراکز قدرت رق ینگران

 يانگارستهلبته علتت  طرفکیتاز ریتاخ يهاستال در بوده استت، نیچ یو حت رانیا یاسالم

)ماننتد جنتگ  يامنطقتهاز تحتوالت  یوقتوع برخت گتریحاکم بر منطقه و از طرف د يهادولت

 نیترا نشان داده استت. تتداوم ا روبه رشد يمذکور روند يهاگروه يهاتیفعالروند  (افغانستان

 يهتاچالشرا بتا  هتاآنحاکم بر  يهانظامو  نطقهم يکشورها تیامن کینزد ندهیدر آ زیروند ن

 (12) د کرد.مواجه خواه يجد
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 دانشنامه آزاد ا،یپدیكیاز و -3

 ي، همشتتهر"قفقتتاز  تیتتامن يمشتتترك بتترا دهیتتا" يدر جستتتجو ،يرستتول موستتو دیستت -0

 .1-7صص ، 7994نوامبر  -3شماره  -17 ياول د مهین -کیپلماتید
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و قفقاز، تهران، دفتتر مطالعتات  يمرکز يایتحوالت در آس تیماه گران،یتراب زاده و د ژهیمن -

 1424،یالمللنیبو  یاسیس

 ،یالمللنیبو  یاسی، دفتر مطالعات سقفقاز، تهران يایجغراف ان،یاحمد ریبهرام ام -

 یاسیقفقاز بستر مناقشه، ترجمه ف. فرهمند فر، ترجمان س -

 وزیآران ن -یاحمد کاظم -

وزارت  ینظتام یاستیس هینشتر ،يمرکتز يایو آس جانیآذربا يدر جمهور لیاسرائ ياستراتژ -

 دفاع

 ، تهرانکیتیژئوپل ،یعزت اهللعزت -

 زيآسیاي مرک يهاتمدنتاریخ  -

 کیبالت يهايجمهورو  المنافعمشتركمستقل  يکشورها يراهنما -

 «تا گورباچف نیاز لن هاتیمل استیس» ت،یگراهام اسم -

 http://bashgah.net -باشگاه اندیشه -
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 ها و اخباردانستنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل برگزیده

 ايجاننگاهي به انتخابات رياست جمهوری كشور آذرب

 قفقاز فرهنگی مرکز پژوهش واحد

 

 آذربايجان جمهوری در انتخابات نظام

دي، نحوه برگزاري انتخابات در این کشور میال1001 ل جمهوري آذربایجان در سال با استقال

 تیعضو .مانده از شوروي سابق همراه شدحات اساسی در سیستم سیاسی باقیبا انجام اصال

سازمان امنیت و همكاري اروپا و شوراي  ازجملهالمللی هاي بینماناین کشور در برخی ساز

اروپا موجب شد تا تمامی قوانین و امور مربوط به انتخابات و سیستم سیاسی این کشور طبق 

انجام هرگونه  المللی صورت گیرد.توصیه و تعهدات دولت باکو در قبال این نهادهاي بین
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پرسی درباره جمهوري، انتخابات پارلمانی، شهرداري و نیز همهانتخابات ریاست ازجملهانتخابات 

مسائل مختلف در جمهوري آذربایجان توسط کمیسیون مرکزي انتخابات این کشور انجام 

پرسی درجمهوري آذربایجان طبق قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات و همه.شودمی

ل جمهوري پس از استقال   .باشداري نمیانتخابات برگزار و حضور مردم در انتخابات اجب

جمهوري و پارلمانی آذربایجان و برقراري حكومت جمهوري در این کشور، انتخابات ریاست

توانند با تر میسال و باال11 شود و شهروندان طبق قانون اساسی هرپنج سال یک بار انجام می

طبق تجربیات قبلی،   .د راي دهندقه خوهاي راي به نامزد مورد عالحضور در پاي صندوق

شهرستان 20 پرسی در باکو پایتخت جمهوري آذربایجان و حدود براي برگزاري انتخابات و همه

بر اساس  .شودحوزه انتخاباتی درقالب پنج هزار صندوق اخذ راي تشكیل می170 این کشور 

ل و در آخرین چهارشنبه ماه قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوري در این کشور هر پنج سا

شود و زمان انتخابات پارلمانی نیز پس از گذشت پنج سال از انتخابات اکتبر )مهر( برگزار می

ل با وجود اینكه در سالهاي اول پس از استقال .شودقبلی با فرمان رئیس جمهوري تعیین می

خابات ریاست جمهوري، مند، نامزدهاي خود را در انتقهجمهوري آذربایجان، داوطلبان عال

کردند ولی بعدها پارلمانی و شهرداري از طریق سیستم حزبی و به طور مستقل مطرح می

در زمان حاضر هر نامزد براي شرکت در   .سیستم مشارکت حزبی در انتخابات لغو شد

تواند نامزدي خود را به طور مستقل مطرح کند و قانون اجازه نامزدي فردي انتخابات فقط می

با این همه در جمهوري آذربایجان هیچ  .دهدنماینده حزب و یا تشكل خاصی را نمی عنوانبه

محدودیتی براي حمایت نامزد مشخص ریاست جمهوري، پارلمانی و شهرداري توسط احزاب و 

افراد واجد شرایط براي شرکت در تمامی انتخابات جمهوري   .هاي مشخص وجود نداردتشكل

پرسی دراین کشور نیز توانند به یک نامزد مورد نظر راي دهند و انجام همهآذربایجان فقط می
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پرسی در جمهوري برگزاري انتخابات و همه  .تواند همزمان با انتخابات برگزار شودنمی

 طبق . م شودروز قبل به طور رسمی اعال179 آذربایجان طبق قوانین موجود این کشور باید 

سیون مرکزي انتخابات موظف است براي همه نامزدهاي انتخابات ریاست قوانین انتخاباتی، کمی

جمهوري، پارلمانی و شهرداري شرایط یكسان براي انجام تبلیغات انتخاباتی فراهم کند و مبالغ 

کمیسیون مرکزي    .شودبینی میمشخصی نیز براي این هدف از محل بودجه دولتی پیش

المللی زم براي نظارت ناظران محلی و بینردن شرایط الکانتخابات همچنین، موظف به فراهم

نتایج اولیه انتخابات حداکثر باید تا دو روز و نتایج   .بر روند چگونگی برگزاري انتخابات است

روز پس از برگزاري انتخابات توسط کمیسیون مرکزي انتخابات 19 نهایی نیز باید حداکثر تا 

اساسی ارایه و فاصله به دادگاه قانونتخابات ریاست جمهوري بالنتایج نهایی ان   .م شوداعال

جمهوري ظرف مدت سه روز باید مراسم م این نتایج توسط دادگاه مذکور، رئیسپس از اعال

  .سوگند را اجرا کند

 آذربايجان جمهوری رياست گذشته انتخابات به نگاهي

 :8998 سپتامبر انتخابات

برگزار شد. این انتخابات  1001سپتامبر  1ري آذربایجان در تاریخ اولین انتخابات ریاست جمهو

انتخابات کامال نمایشی تبدیل شد چرا که در آن تنها  پس از انصراف زرتشت علیزاده به یک 

آن را رفراندوم نامید تا انتخابات. در این رأي گیري که  یک نامزد وجود داشت و بیشتر می شد

ایاز مطلب اف تنها نامزد  شرایط رأي دادن شرکت داشتند،درصد کل واجدین  13.1در آن 

 شرکت از %1.0 انتخابات این در .راي انتخاب شد 3,275,837 و تعداد %01.0موجود با 

 .بود خالی برگه 329 و بودند داده راي اف مطلب ایاز علیه کنندگان
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 :8992 ژوئن انتخابات

 اولین انتخابات ریاست جمهوري واقعی در جمهوري

آذربایجان بعد از هفتاد سال سلطه شوروي و در پی 

برگزار  1007ژوئن  2استعفاي آیاز مطلب اف در تاریخ 

نفر کاندیدا شرکت داشتند  0شد که در این انتخابات 

 ریاست سال 0براي  انتخابات این پیروز که قرار بود 

لین بار از طریق تلویزیون انتخاباتی در این دوره براي او غاتیتبل .دار شود راعهده کشور دولت

رهبر جبهه ملی  " یبائلچی  ابوالفضل ."و پوستر ها و دیدار هاي انتخاباتی انجام شد

سخن گوي  "محمداف یعقوب " آذربایجان،

 "اف الیاس اسماعیل "سابق پارلمان شوروي، 

رهبر جنبش اصالحات دموکراتیک و همچنین 

 رفیق عبداهلل"وزیر دادگستري دولت مطلب اف، 

نظامی "رهبر گروه دموکراتیک ملی و   "اف 

از اتحاد روشنفكران دموکراتیک  "اف سلیمان 

نامزد دیگر نیز از رقابت هاي انتخاباتی  دو .بودندکاندیدا هاي اولین انتخابات واقعی آذربایجان 

به ذکر است که حیدر علی اف به علت شرط سنی موجود در قانون اساسی،  الزم .کنارکشیدند

که اصلی  "محمداف اعتبار " نیهمچن .سال، نمی توانست در انتخابات شرکت کند 20کثر حدا

ترین رقیب ائلچی بی بود چند روز پیش از انتخابات از رقابت کنار کشید چرا که او معتقد بود 

نهایت هم  در .باید انتخابات ریاست جمهوري تا پایان جنگ با ارمنستان به تعویق بیافتد

هزار  170و  ونیلیم 1پیروز شد و بیش از  %29.0چی بی در انتخابات با درصد راي ابوالفضل ائل
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در این . شده به صندوق ها را به خود اختصاص داد انداخته   3,078,384رأي از مجموع

هزار  12و  ونیلیم 1 انتخابات نظامی سلیمان اف با دادن قول پیروزي در جنگ با ارمنستان 

تشكیل می داد؛ الیاس اسماعیل اف، رفیق عبداهلل یف و یعقوب  راء را از آ %44.1راي آورد که 

از آرا به نام  %1.2از آرا را به خود اختصاص دادند و  %1.2و  %9.0، %9.2محمد اف به ترتیب 

پیروزي ائلچی بی  با .از آرا سفید و یا ناخوانا بودند %7.3نامزد هاي نهایی بودند و   افراي غیر از

کمونست در آذربایجان به شدت کاهش یافت؛ سوابق ضد   بات نفوذ حزبدر این انتخا

توجه است که ائلچی بی در  جالب .کندمیکمونیستی او دلیل این قضیه را به خوبی مشخص 

مترجم در این حوزه فعالیت کرده است و در  عنوانبهزمینه زبان عربی تخصص داشته و 

او توسط  1020سال  در .شغول بوده استدانشگاه دولتی آذربایجان به تدریس عربی م

ك.گ.ب، سیستم امنیتی و اطالعاتی شوروي به دلیل فعالیت هاي ضد روسی به مدت دو سال 

بی به اذعان بسیاري از کارشناسان آذربایجانی هرگز یک سیاستمدار  یائلچ .زندانی شده بود

اشت مورد توجه مردم کارآمد نبود ولی به دلیل حس وطن پرستی و نفرت از کمونیستی که د

تاثیر به سزایی در سیاست هاي دولت او گذاشت و  باغقرهآذربایجان قرار گرفت، اما جنگ 

دولت او به دلیل شكست هاي پی در پی در جنگ، وضعیت نامناسب اقتصادي کشور و فساد 

 .داد ازدست آذربایجان مردم بین در را خود محبوبیت دولتی به سرعت 

 :9389 اكتبر انتخابات

روند نارضایتی هاي عمومی تا جایی پیش رفت که جمهوري خود مختار نخجوان به رهبري 

کامالا با  -که از پایتخت اخراج شده بود و به زادگاه خود، نخجوان، رفته بود-حیدر علی اف

می  مواضع دولت مرکزي مخالف بود و حیدر علی اف توسط دولت وقت تجزیه طلب نامیده

ارضایتی در نقاط دیگر کشور نیز تشدید شده بود به طوري که مردم منطقه شد، از سوي دیگر ن
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گنجه قیام کرده و حكومتی نیمه مستقل در این منطقه تشكیل داده بودند و آذربایجان رسماا 

 خشم .وارد جنگ داخلی شد و مردم گنجه سالح به دست گرفته، وارد جنگ با ارتش شدند

ی آنها از وقوع فاجعه خوجالی و پنهان کاري دولت در این مردم در حاکمیت این کشور با آگاه

بی کفایتی ائلچی بی به همین موارد محدود نمی شد، چرا که .رابطه بیشتر نیز شده بود

اعتقادات پانترکیستی وي از یک سو سبب نارضایتی و خشم اقلیت هاي قومیتی این کشور 

اکمیت وقت آذربایجان، همسایه تاریخی شده بود و از سوي دیگر شعار هاي تجزیه طلبانه ي ح

 سرانجام .را نیز به تأمل در مورد این رژیم واداشته بود -ایران-و قدرتمند جنوبی این کشور

وقتی ائلچی بی خود را از کنترل اوضاع 

از حیدر علی  1004عاجز دید در ژوئن 

اف درخواست کرد به پایتخت بیاید و 

ز این اوضاع را آرام کند. حیدر علی اف نی

درخواست وي را که نوعی استعفاء و 

واگذاري قدرت بود، پذیرفت و قدرت را 

اکتبر همین سال انتخابات دیگري برگزار و علی اف از  4در دست گرفت تا این که در تاریخ 

 انتخاب جمهور رئیس عنوانبه آرا %01.0باکسب   -ینی آذربایجان -حزب آذربایجان نوین 

و نامزد دیگر به نام کرار ابیل اف از حزب آذربایجان متحد و ذاکر تقی این انتخابات د در .شد

 با .اف از حزب مجاهدین آذربایجان نیز شرکت داشتند که کمتر از دو درصد راي آوردند

انتخاب حیدر علی اف و با توجه به وعده هاي وي به مردم آذربایجان باري دیگر امید ها براي 

حداقل توقف روند پیشروي هاي آنها، ایجاد اصالحات دموکراتیک غالب آمدن بر ارمنستان و یا 

 .و بهبود وضعیت معیشت مردم افزایش یافت
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 :8991 اكتبر انتخابات

مردم آذربایجان علی رغم توفیق چشم گیر حیدر علی اف در  1001اکتبر  11در انتخابات 

برآورده ساختن وعده هاي خود باز هم به 

رصد حیدر علی د 22.2وي اعتماد کرده با 

رئیس جمهور این  عنوانبهاف را مجدداا 

این انتخابات پنج  در .کشور انتخاب کردند

نامزد دیگر نیز شرکت داشتند که در این 

میان اعتبار محمد اف از حزب استقالل 

درصد کل آراي  11.1ملی آذربایجان با 

ظامی سلیمان اف نیز از مأخوذه بیشترین تعداد رأي را از میان سایر نامزد ها کسب کرد، ن

رأي آورد، فریدون حسن اف از حزب کمونیست آذربایجان  درصد 71. جانیآذرابحزب استقالل 

درصد رأي آوردند. خان حسین کاظم لی  9.0درصد و اشرف مهدي اف از حزب تالش نیز  9.0

 .درصد کمترین تعداد رأي را به خود اختصاص داد 9.4نیز با 

 

 

 

 :3222 اكتبر انتخابات

الهام علی اف، فرزند رئیس جمهور سابق آذربایجان با رأي باالي  7994اکتبر  10در انتخابات 

انتخابات فوق الذکر  در .ساله آذربایجان انتخاب شد 0رئیس جمهور  عنوانبهدرصد  22.1

درصد  13هفت نامزد دیگر نیز شرکت داشتند که از این میان عیسی قنبر از حزب مساوات با 

ن میزان رأي را پس از الهام علیف، به خود اختصاص داد؛ پس از وي الله شوکت اوا از بیشتری
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درصد در جایگاه سوم، اعتبار محمد اف از حزب استقالل ملی  4.2حزب اتحاد ملی با 

درصد در جایگاه چهارم، الیاس اسماعیل اف از حزب عدالت با یک درصد در  7.0آذربایجان با 

درصد رأي در جایگاه ششم،  9.1تم خانلی از حزب هم رأیی هموطن با جایگاه پنجم، صابر رس

درصد رأي در جایگاه هفتم و حافظ  9.0قدرت حسن قلی اف از حزب جبهه خلق آذربایجان با 

 انتخابات .درصد رأي در جایگاه آخر قرار گرفت 9.4حاجی اف از حزب مساوات معاصر با 

از مشكوك ترین انتخابات هاي آذربایجان نامید را می توان یكی  7994ریاست جمهوري سال 

به طوري که سازمان دیده بان حقوق بشر پس از بررسی هاي مفصل به این نتیجه رسید که 

الهام علی اف، نخست وزیر وقت توسط دولت به شدت در روند اجراي انتخابات دخالت کرده 

شک،  یب .جلوگیري کرده استاست و از نظارت سازمان غیر دولتی ملی مانیتورینگ انتخابات 

این انتخابات ریاست جمهوري در غیر دموکراتیک ترین شرایط ممكن انجام شده است، به 

طوري که با نزدیک شدن به زمان انتخابات به تدریج تقریباا تمامی وزارت خانه ها و دستگاه 

ا هرگونه راهپیمایی هاي دولتی آشكارا در اختیار تبلیغات انتخاباتی الهام علی اف در آمدند و ب

 .مسالمت آمیز احزاب مخالف نیز برخوردي تند و امنیتی صورت می گرفت

دستگاه هاي دولتی نیز تحت فشار و نفوذ نخست وزیر وقت از هیچ تالشی براي تضعیف جبهه 

مخالف دریغ نمی کردند به طوري که در زمان برگزاري تجمعات مخالفین ساعات کار ادارات و 

می شد و حتی ادارات و مدارس موظف شدند حتی تعطیالت آخر هفته را نیز مدارس تمدید 

ی از سوي موسسه دموکراسی شرق اروپا و المللبیناثر فشار هاي  در .مشغول به کار باشند

حوزه رأي  1999سازمان امنیت و همكاري اروپا و دولت آمریكا صندوق هاي رأي بیش از 

 .ي ها نشان دهنده تخلف گسترده در انتخابات بودگیري بازشماري شد که نتایج بازشمار
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 :2221 اكتبر انتخابات

انجام شد الهام علی اف، رهبر حزب  7991اکتبر  10در انتخابات ریاست جمهوري که در 

درصد آرا مجدداا سمت ریاست جمهوري و فرماندهی کل نیرو هاي  12آذربایجان نوین با 

از وقایع انتخابات ریاست جمهوري پیشین و ادامه  پس .مسلح آذربایجان را بر عهده گرفت

روند برخورد دیكتاتور گونه حاکمیت آذربایجان با مردم این کشور اکثر قریب به اتفاق احزاب 

این احزاب می توان به حزب  ازجملهمطرح آذربایجان این انتخابات را تحریم کردند که 

 .و حزب دموکرات آذربایجان اشاره کرد مساوات، جبهه خلق آذربایجان، حزب لیبرال آذربایجان

( پیروز انتخابات درصد 12) يرأهزار  747میلیون و  4این انتخابات الهام علی اف با مجموع  در

درصد( دوم شد، فاضل مصطفی  7.1) يرأهزار  193اعالم شد، اقبال آقازاده از حزب امید با 

وم، قدرت حسن قلی یف از درصد( س 7.34) يرأ هزار 09یف از حزب تشكیالت بزرگ با 

 يرأهزار  71( چهارم، فؤاد علی اف با درصد 7.73) يرأهزار  14حزب تمام خلق آذربایجان با 

( درصد 9.2هزار رأي ) 73( پنجم، حافظ حاجی اف از حزب مساوات معاصر با درصد 9.2)

 .ششم شد

 رياست جمهوری 2283انتخابات 

 

ذربایجان مهرماه برگزار خواهد شد و مخالفان هفتمین انتخابات ریاست جمهوري جمهوري آ

گویند به خاطر ترکیب اعضاي کمیسیون مرکزي انتخابات، عمالا تصمیمات به نفع دولت می

 0مطابق قانون اساسی این کشور، انتخابات ریاست جمهوري هر  .دولت فعلی تمام خواهد شد

 .سال یک بار برگزار می گردد

 دهاشرايط الزم برای ثبت نام نامز
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داشتن شرایط  -4سال  19زندگی و اقامت مداوم در کشور بیش از  -7سال  40باالي  -1

نداشتن  -0نداشتن محكومیت به خاطر جرایم سنگین  -3عمومی مشارکت در انتخابات 

نداشتن شهروندي و تابعیت  -2داراي تحصیالت عالی  -2تعهد در قبال سایر کشورها 

 دوگانه

 ي آنمراحل ثبت نام و چگونگ

 

هاي ذکرشده قانونی براي ریاست جمهوري را، احزاب نامزدي اشخاص داراي صالحیت و ویژگی

شهروند یا شهروندانی که  هر .کنندهاي سیاسی ارائه و مطرح میها و ائتالفسیاسی و یا بلوك

رده نفر گروه ابتكار ایجاد ک 199هاي ذکر شده را دارا باشند می توانند حداقل با امضاي ویژگی

براي ریاست جمهوري بعد از تصمیم رسمی در هر یک از  ينامزد .و نامزدي شان را ارائه کنند

واقع،  در .شودائتالف سیاسی و یا گروه ابتكار(، مطرح می -هاي باال )حزب سیاسیروش

نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري باید توسط احزاب یا ائتالف سیاسی معرفی شوند. اگر 

ب یا ائتالف سیاسی نیست می تواند گروه ابتكار تشكیل دهد و خود را شخصی عضو حز

هزار امضاء از راي  39، هر نامزد باید حداقل ینهمچن .نامزد آن گروه معرفی کند عنوانبه

 بر .دهندگان جمع آوري کند. هر رأي دهنده فقط در حمایت از یک نامزد می تواند امضاء دهد

ربایجان، نامزد ثبت نام کننده در انتخابات، عالوه بر توضیحات اساس آئین نامه انتخاباتی آذ

( باید عدم تعهد خود در …الزم و اطالعات کافی در مورد شهروندي خود )اقامت و تابعیت و

ثبت رسمی نامزدي مطرح شده، باید احزاب و یا  يبرا .قبال کشورهاي خارجی را نیز اعالم کند

نماینده کاندیداي ثبت نامی( )داراي صالحیت خود را  هاي سیاسی نمایندگان و اشخاصبلوك

میزان درآمد  یدبا .نفر به کمیسیون مرکزي انتخابات معرفی کنند 09نفر و حداکثر  49حداقل 
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و منابع درآمد نامزد مشخص شود، ارائه صورتحساب مالیاتی و گردش حساب مالی نامزد 

 اید در صورتحساب مشخص شود(.)هزینه ها و مبالغ خرج شده براي جمع آوري امضاء ب

کمیسیون مرکزي انتخابات بعد از دریافت تمامی اسناد و مدارك و گذراندن مراحل ثبت نامی 

روز ثبت و یا عدم ثبت رسمی نامزدي اشخاص به اصطالح کاندیداها را  2نامزدها، باید ظرف 

وري آذربایجان باشند. سال و داراي تابعیت جمه 11رأي دهندگان باید باالي . رسماا اعالم کند

با در نظر گرفتن این موضوع کمیسیون مرکزي انتخابات جمهوري آذربایجان تعداد واجدین 

هزار  012میلیون و  3شرایط رأي دادن در انتخابات ریاست جمهوري سال جاري این کشور را 

یجان آخرین جلسه بررسی کاندیداهاي ریاست جمهوري آذربا در .نفر اعالم کرده است 702و 

که در کمیسیون مرکزي انتخابات این کشور برگزار شد، لیست نهایی ده نفره نامزد ها اعالم 

اف ده کاندیداي نهایی انتخابات ریاست جمهوري آذربایجان عبارت اند از: سردار محمد . شد

حزب عدالت(، اف )شوراي ملی(، الیاس اسماعیل ) یحسنلحزب دموکرات آذربایجان(، جمیل )

نامزد مستقل(، اُروج )حزب امید(، زاهد آقازاده )حزب ینی آذربایجان(، اقبال اف )لی الهام ع

حزب مساوات اف )حزب جبهه تمام خلق آذربایجان(، حافظ حاجی اف )قدرت حسنقلی 

 حزب سوسیال دموکرات()زاده حزب حرکت خیزش ملی( و آراز علی اف )معاصر(، فرج قلی 
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 مداف و پاسخ حاكمیت به اين اقدامكانديداتوری موسوم )محسن( ص

 

مسئله کاندیداتوري دکتر موسوم )محسن( صمد اف پس از انتخاب رستم ابراهیم بی اف 

نامزد واحد شوراي ملی براي اولین بار به شكلی جدي مطرح شد و اعضاي حزب در  عنوانبه

کتر صمد اف را جلسه اول جوالي سال جاري میالدي حزب اسالم به اتفاق آرا کاندیداتوري د

اقدام حزب اسالم از همان ابتدا با پاسخی تند از سوي حاکمیت مواجه  نیا .پیشنهاد کردند

شد؛ به طوري که بالفاصله پس از گرفته شدن این تصمیم در جلسه حزب اسالم و اعالم 

رسمی آن دکتر صمد اف که در زندان 

باکو زندانی است به سلول  11شماره 

حتی به وکیل انفرادي منتقل شد و 

 .وي هم اجازه مالقات با وي داده نشد

به اطالعات رسمی منتشر شده  بنا
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صبح روز سی ام  19:49توسط سایت رسمی حزب اسالم آذربایجان )اسالمین سسی( ساعت 

آگوست مصادف با روز آغاز بررسی صالحیت هاي اولیه اسناد مربوط به کاندیداتوري ریاست 

عاکف حیدرلی رئیس شوراي مربوط به پیگیري مسائل جمهوري موسوم صمد اف توسط 

وجود این که  با .کاندیداي حزب اسالم به کمیسیون مرکزي انتخابات تحویل داده شده است

عاکف حیدرلی، معاون رهبر حزب اسالم از نوشته شدن نامه مربوط به اعالم کاندیداتوري 

نتخابات مدعی است چنین ، کمیسیون مرکزي ادهدمیموسوم صمد اف توسط خود وي خبر 

نامه و سندي را دریافت نكرده است؛ ولی مقامات حزب اسالم این اظهارات رییس کمیسیون 

مرکزي انتخابات که وظیفه بررسی صالحیت هاي نامزد ها را بر عهده دارد را قبول ندارند و به 

دام حزب اسالم در موضع گیري هاي خود این اق مقامات .کنندمیشدت آن را تكذیب 

کمیسیون مرکزي انتخابات را دسیسه دیگري از سوي حاکمیت آذربایجان قلمداد کرده اند و 

 .به هرحال این مسئله به معماي این روز هاي آذربایجان تبدیل شده است
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 اظهارات كمیسیون مركزی انتخابات

در پی بدون حل باقی ماندن مسئله 

دار کاندیداتوري رهبر حزب اسالم و ادامه 

شدن حرف و حدیث ها، خبرگزاري فاکت 

خبر با آذر ساري اف، رئیس روابط عمومی 

 .کمیسیون مرکزي انتخابات مصاحبه کرد

قصوري از سوي   روابط عمومی کمیسیون مرکزي انتخابات، با اشاره به این که هیچ سیرئ

ي کمیسیون مرکزي انتخابات قابل اغماض و بخشش نیست گفت: ما در کمیسیون مرکز

انتخابات به شكلی فشرده مشغول بررسی صالحیت هاي نام نوشتگان هستیم و اگر اسناد 

مربوط به کاندیداتوري دکتر موسوم صمد اف به ما تحویل داده می شود مراحل مربوط به 

بر این که این  تأکیدبا  يو .بررسی صالحیت ایشان را نیز در دستور کار خود قرار می دادیم

مربوط به اعالم کاندیداتوري موسوم صمد اف را دریافت نكرده است  کمیسیون هیچ سندي

گفت: اگر مسئولین حزب اسالم این اسناد را تحویل کمیسیون مرکزي انتخابات داده اند قبضی 

را که هنگام تقدیم اسناد از سوي دفتر مرکزي کمیسیون دریافت کرده اند نشان بدهند و 

 .سپس چنین ادعایی را مطرح کنند

 

 سخ معاون رهبر حزب اسالمپا

عاکف حیدرلی، معاون رهبر حزب اسالم و رئیس کمیته مربوط به بررسی مسائل کاندیداي 

حزب، در پاسخ به اظهارات رئیس روابط عمومی کمیسیون مرکزي انتخابات گفت: در هنگام 

ن تحویل اسناد مربوطه کسی به ما قبضی نداد و ما هم اطالعی در مورد لزوم دریافت چنی
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قبضی نداشتیم و از کسی هم این قبض را 

رهبر حزب اسالم با  معاون .طلب نكردیم

بر وجود شاهدان کافی در تأیید  تأکید

مسئله تحویل اسناد به کمیسیون مرکزي 

انتخابات گفت: ما اسناد فوق الذکر را 

احل همزمان با مسئولین حزب عدالت به کمیسیون تحویل دادیم؛ عالوه بر این، در مورد مر

اداري تحویل اسناد از آقاي ائلشان عسگر اف، مدیر داخلی دبیرخانه کمیسیون مرکزي 

انتخابات نیز راهنمایی گرفتیم و ایشان به ما گفتند که اسناد را باید به کجا تحویل بدهیم و ما 

مسیر بر غیرقانونی بودن این مانع تراشی ها در  تأکیدبا  يو .هم به همان جا تحویل دادیم

ندیداتوري موسوم صمداف افزود: مسلماا بررسی مسئله تأیید صالحیت افرادي چون دکتر کا

همچنین مدعی شد،  يو .صمد اف توسط مقامات رده باالي حكومتی انجام می شود

حزب اسالم در مورد   کمیسیون مرکزي انتخابات علی رغم مراجعات پی در پی نمایندگان

در ادامه گفت: رهبر حزب  یدرلیح .کندمیتاهی مسئله کاندیداتوري رئیس این حزب کو

اسالم آذربایجان به شكلی غیرقانونی از سوي حاکمیت زندانی شده است و اکنون نیز تالش می 

شود در مسیر کاندیداتوري وي مانع تراشی شود به همین سبب هم تصدیق صالحیت موسوم 

بر نفوذ زیاد موسوم  کیدتأبا  يو .صمد اف در صالحیت کمیسیون مرکزي انتخابات نیست

صمداف در میان مردم آذربایجان دلیل اصلی این بحث هاي کمیسیون مرکزي انتخابات را 

رهبر حزب  معاون .ترس حاکمیت آذربایجان از موفقیت رهبر حزب اسالم در انتخابات دانست

شناخته  اسالم با ابراز امیدواري براي ایجاد تغییر در مسیر حاکمیت آذربایجان و به رسمیت

شدن حقوق مسلم انتخاباتی دکتر صمداف و با غیر قانونی عنوان کردن برخورد حاکمیت 
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آذربایجان با موسوم صمد اف گفت: ما معنی و دلیل این برخورد ها را به خوبی می دانیم، چرا 

و  7911سال   است دکتر موسوم صمد اف در ژانویه یگفتن .که این ها براي ما تازگی ندارند

م فشار آوردن به حاکمیت آذربایجان و به خطر انداختن تمامیت ارضی و برخی اتهامات به جر

سال به  17واهی دیگر چون حمل سالح و جاسوسی براي یكی از کشور هاي همسایه به مدت 

از نظر قانونی امكان تأیید صالحیت کاندیداتوري افراد  هرچند .حبس محكوم شده است

وجود ندارد ولی به نظر می رسد کمیسیون مرکزي انتخابات  محبوس و مجرمان جرایم سنگین

آذربایجان پس از تأیید صالحیت اولیه اقبال آقازاده که وي هم در زندان به سر می برد و 

تحویل داده شدن برگه هاي امضا از سوي حزب امید، به رهبري خود اقبال آقازاده، براي این 

صمد اف نداشته باشد، تصمیم به اجراي چنین که بهانه اي براي رد صالحیت دکتر موسوم 

 .سناریوي خنده داري گرفته است

 

 حزب اسالم آذربايجان رسمًا از الیاس اسماعیل اف حمايت كرد

حزب اسالم جمهوري آذربایجان طی اطالعیه اي به طور رسمی از نامزدي الیاس اسماعیل اف 

ن به این خواسته مان، همچنین به ما با نائل شد"حمایت کرد. در این اطالعیه آمده است: 

حفظ آمادگی حزب اسالم و "حبس هاي سفارشی در آذربایجان نیز پایان خواهیم بخشید.

انجام کارهاي الزم براي مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوري اکتبر سالجاري همچنان 

یسیون مرکزي ادامه دارد. علیرغم اینكه اسناد تحویلی نامزد حزب اسالم آذربایجان به کم

انتخابات، ناپدید شده است، اما حزب اسالم مصمّم است در این ماراتُن سیاسیمشارکت نماید. 

در این خصوص مجلس عالی حزب اسالم آذربایجان، مصوّبه اي داشته است. علیرغم تمامی 

ک ی عنوانبهرفتارها و برخوردهاي منفی، براي جلوگیري از جعل و دستكاري نتایج انتخابات و 
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رییس جمهور انتخاب شدن  لذا رقیب جدي انتخاباتی، به مبارزه ي خود ادامه خواهیم داد.

نامزدي که از آن حمایت می کنیم به معنی برپایی حق و عدالت و حفظ حاکمیت و استقالل 

ملی کشورمان بوده و از این رو، حفاظت و صیانت از آراء داده شده را، یكی از اولویت ها و 

تائید اسناد و مدارك نامزد معرفی شده توسط گروه ابتكار  عدم ن تلقی می کنیم.وظایف خودما

در راستاي انتخابات عادالنه، یعنی ناپدید شدن معماگونه ي اسناد و مدارك نامزدي محسن 

صمداف از طرف کمیسیون مرکزي انتخابات، در نتیجه، باعث ناراحتی عمیق مردم عدالت 

ن رفتار غیر دمكراتیک و غیر عادالنه ي کمیسیون مرکزي دوست آذربایجان شده است. ای

انتخابات، یعنی در واقع این حرکت حاکمیت، همچنان از طرف افراد، گروهها و شخصیتهاي 

می  گروه ابتكار در راستاي انتخابات عادالنه، از قبل عنوانبهمختلف محكوم می گردد. البته ما 

به دلیل دیدگاههاي سیاسی اش به شر و بهتان  دانستیم حاکمیتی که محسن صمداف را صرفاا

نامزد  عنوانبهسال محرومیت از آزادي محكوم کرده است، اجازه نخواهد داد تا وي  17به 

 ریاست جمهوري در نزد افكار عمومی مطرح شده و محبوبیّت و نفوذ روزافزون داشته باشد.

ی توانیم کسیرا که حاضر نیست در مقامات و مسئولین حزب اسالم آذربایجان، نم عنوانبهما 

نامزد ریاست جمهوري بپذیریم، بی شک، نامزدهایی  عنوانبهراه وطن از جان خود بگذرد، 

وجود دارند که خصوصیات و ویژگی هاي مدنظر ما را دارا باشند، ما چنین اشخاصی را مستثنی 

فراد است. ما همه می کنیم، الیاس اسماعیل اف نامزد مطروحه حزب عدالت، از این طیف ا

اسالمگرایان را براي راي دادن به یک نامزد شایسته، کسی که همواره در کنار حق و عدالت و 

اسالمگرایان بوده یعنی جناب الیاس اسماعیل اف فرا می خوانیم. ما با نائل شدن به این 

 خواسته مان، همچنین به حبس هاي سفارشی در آذربایجان نیز پایان خواهیم بخشید.
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 تأملي در الگوی اسالم تركیه

 

اما ؛ بعد از فروپاشی شوروي، دشمن اصلی بلوك غرب و امریكا، اسالم و ایرانِ انقالبی است

توانستند این حرف را به صراحت بگویند. در نتیجه باید در مقابل اسالم انقالبی، ها نمیغربی

 .ترکیه سپردند نقش را بهکردند؛ که اجراي این یک اسالم به اصطالح معتدل هم ایجاد می

، مدیر مؤسسه تایدر )سازمان تحقیقات و همیاري «ضیاء یلماز»حاضر، متن سخنرانی  گفتار

المللی امت واحده است. او اهل ترکیه است اجتماعی( در نخستین اردوي آموزشی اتحادیه بین

اش مشغول سههاي اولیه انقالب اسالمی( به ایران آمده و حاال در مؤسو در جوانی )سال

 کارهاي تحقیقاتی درباره مسائل مختلف ترکیه است.

 خوانید.را می« الگوي اسالمِ انقالبیِ ترکیه»متن سخنرانی او درباره ترکیه و 

 

 «عثماني»وارث « تركیه»

ترکیه وارث امپراتوري عثمانی است. به جز مرکز آناتولی فعلی، تمام امپراتوري عثمانی بعد از 

بین پیروزان آن جنگ یعنی انگلیس، فرانسه، ایتالیا و روسیه تقسیم شد. جنگ جهانی اول 

هت. ش( با آغاز مقاومت نسبیِ دو ساله در مرکز ترکیه در برابر  1701م ) 1010سال 

یک  ةگران و پس از مذاکراتی که با متفقین در شهر لوزان انجام شد، این منطقه به مثاباشغال

 شناخته شد.« جمهوري ترکیه»به آن دادند یعنی  هاکشور جدید با نامی که غربی

« اتحاد و ترقی»عمدۀ سران این کشور جدید، از افسران عثمانی بودند که از تشكیالتی به نام 

ها و از سال پیش از فروپاشی امپراتوري عثمانی توسط غربی 49برآمده بودند. این تشكیالت 



189 
 

از شهرهاي یونان فعلی است و قبالا جزو  کردۀ غرب، در سالنیک که یكیمیان افسران تحصیل

بود که بعداا به « مصطفی کمال»امپراتوري عثمانی بوده، تشكیل شد. یكی از آن افسران 

گران غربی توسط معروف شد. بیشتر سازماندهی افسران و مردم در مقابل اشغال« آتاتورك»

ز تشكیل جمهوري جدید آتاتورك و دوستانش انجام شده بود و او با زرنگی خاص خود بعد ا

هت. ش( اولین مجلس ترکیه  1700م ) 1079 سال جمهوري انتخاب شد.ترکیه، براي ریاست

هت. ش( بعد از فروپاشی حكومت عثمانی،  1497م ) 1074در آنكارا تشكیل شد و سال 

رسمی  صورتبههت. ش( هم خالفت  1494م ) 1073حكومت جمهوري اعالم شد و سال 

مرجعیت اهل سنت بود که مرکزیت آن حدود « خالفت»ملغی اعالم شد.  توسط مجلس ترکیه

آن، تحول بسیار بزرگی در جهان اهل تسنن و  يسال در استانبول قرار گرفته بود و القا 409

 ترکیه بود.

 های سکوالريسماولین بارقه

رسمی را از  تغییراتی در ساختار ترکیه آغاز شد. ابتدا خط جیبا تشكیل این کشور جدید، به تدر

ها مانند تغییر نوع پوشش آغاز عربی به التین تغییر دادند. بعد تغییرات دیگري با عنوان انقالب

طورکلی قطع شد. اش بههت. ش( رابطة ترکیه با گذشته 1492م ) 1071شد تا اینكه در سال 

رشان را کنند و در نتیجه کا تأسیسخواستند دولت جدیدي را در واقع سران جدید ترکیه می

. ش( آتاتورك فوت کرد و هت 1412م ) 1041 سال هاي بسیار رادیكال پیش بردند. با سیاست

 ،هیترک يجمهورسیرئ گاهیسال در جا 19 ،او بود ریوزکه نخست «و نو نیعصمت ا»

 آ تا تو رك را ادامه داد. يهااستیس

 

 های مذهبي و كودتاآزادی

ار دوران چند حزبی در ترکیه آغاز شد. در اولین انتخابات ب نیبعد از جنگ جهانی دوم، براي اول

« عدنان مندرس»هت. ش( برگزار شد، حزب دموکرات به رهبري  1470م ) 1009آزاد که سال 

ها و تغییراتی نسبی صورت گرفت. البته این تغییرات بیشتر به سبب شرایط پیروز شد و آزادي

اجازه فعالیت یافتند، اجازه داده شد اذان که تا آن المللی بود؛ مثالا مدارس دینی مجدداا بین

ها و احزاب نیز  NGOشد دوباره به عربی خوانده شود، زمان به زبان ترکی خوانده می

را آغاز کردند. این دهه هم از نظر سیاست داخلی و هم از نظر سیاست خارجی  تشانیفعال
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( با هزاران نفر از نیروهایش وارد هت. ش 1449م ) 1001سال  هیترک کننده بود.بسیار تعیین

شد. در نتیجه جنگ با کره شد؛ جنگی که از طرف شوراي امنیت سازمان ملل سازماندهی می

م  1007ها داد، در سال هاي و غربیاي که براي امریكاییبه علت این اقدام و هزاران کشته

دتایی صورت گرفت و هت. ش( کو 1440م ) 1029هت. ش( به عضویت ناتو درآمد. سال  1441)

هاي نسبی که به مسلمانان داده بودند، عدنان مندرس و دو نفر از وزراي او به علت آزادي

خواه آتاتورك سرکار آمد و توسط نظامیان اعدام شدند. پس از آن مجدداا حزب جمهوري

 ها آغاز شد.گیريسخت

 

 آزادی احزاب در كشورِ كودتا

م  1021بار در سال  نیالدین ازبكان اولبه رهبري نجم« ظامحزب ن»گرایی با نام گروه اسالم

شد که دو سال بعد توسط قوۀ قضاییه ترکیه تعطیل شد و سال  تأسیسهت. شد(  1432)

اما کودتاچیان باز ؛ توسط گروه ازبكان تشكیل شد« حزب سالمت»هت. ش(  1409م ) 1021

هاي سیاسی کودتا کردند. اساساا روهاحزاب و گ ةهاي آزادانهم در آن سال در مقابل فعالیت

هاي موجود ظاهر، وجود این همه احزاب مختلف و آزادي در ترکیه معروف به کشور کودتاست.

اما شرایط ترکیه و اهمیت آن ؛ و نیز شرایط جهانی ظاهراا نباید به نظامیان اجازۀ کودتا بدهد

دهند که هرگاه احساس اجازه می به نظامیان یها به راحتاست که غربی يابراي غرب به گونه

کودتا کنند و این روند هنوز  یکردند نظام الئیک ترکیه با خطر مواجه است، به راحت

م  1002و  1019، 1021، 1029هاي ها در چهل سال گذشته، چهار بار در سالپابرجاست. آن

یاسیون توسط س 1002هت. ش( کودتا کردند. البته در سال  1422و  1400، 1409، 1440)

 کودتا کردند و نظامیان پشت پرده ماندند.

 

 های جمعیتي اقوام و مذاهب تركیهنسبت

هاي ترکیه اکثریت قاطع میلیون نفر است. به رغم اینكه ترك 27جمعیت ترکیه بالغ بر 

است و ایدئولوژي رسمی آن « ترکی»است و زبان رسمی آن هم « ترکیه»نیستند، اسم کشور 

 1921ها وقتی در سال است. ترك« ترکیسمپان»چند سالة اخیر همچنان  هم به رغم تغییرات

اند که هت. ش( وارد آناتولی فعلی شدند، چند لشگر بیشتر نبودند و مورخان هم ننوشته 309م )
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هاي این منطقه تبعید شده باشند. عامی صورت گرفته باشد یا اینكه بومیها قتلبا ورود آن

در شمال ترکیه  ردها هستند؛ به خصوص در جنوب و شرق ترکیه.هاي اصیل ترکیه، کبومی

ها هنوز مردم بیزانس )رم شرقی( هستند و از نژاد ترك هم نیستند. در جنوب ترکیه عرب

اما بعد ؛ هاي اصلی آناتولی بودند، همچنان آنجا هستندهستند. اقوام قبلی هم که قبالا در گروه

ترکیسم صورت گرفت، با تبلیغاتی که براي ایدئولوژي پان از تشكیل جمهوري ترکیه، باالجبار و

« کرد»ترك شدند. حتی کردها تا حدود بیست سال قبل اجازه نداشتند نامی از  هانیهمة ا

هاي محلی دیگر در شهرهاي بزرگ و اداره ها ممنوع بود. در بیاورند. آن زمان صحبت به زبان

 ود در مقابل ایدئولوژي رسمی حاکمان ترکیه.العملی بعكس« پ. ك. ك»نتیجه حرکت کُردِ 

 

 اهل سنت در تركیه

مذهبند. کردهاي  یاز نظر مذهبی، اکثریت مردم ترکیه، اهل تسنن و بیشترِ اهل تسنن، حنف

اما با وجود این مذاهب سنی در ترکیه، ؛ مذهبند یشرق ترکیه بیشتر شافعشرق و جنوب

غیرمستقیم در تفكر برخی از روشن  صورتبهها آن وهابیت موفق نشد در آنجا رسوخ کند. البته

گريِ برگرفته از القاعده یا طالبان، در اما وهابی؛ را ایجاد کردند يگر یفكران نفوذ کردند و سلف

گردد. در واقع صدر مسلمانان ترکیه نسبت به تشیع و اسالم برمیترکیه جواب نداد؛ این به سعة

قاره قاره مقایسه کرد. تعصبی که در شبهمسلمانان حنفی شبه نباید مسلمانان حنفی ترکیه را با

 وقت در ترکیه نبوده و نیست.هست، هیچ

 

 عشرياندر اوصاف علويان و اثني

توان عشري. میشوند؛ شیعیان علوي و شیعیان اثنیشیعیان در ترکیه به دو قسمت تقسیم می

اند. البته منظور از شیعه، شیعة عه بودههاي شیگفت پادشاهان اولیه عثمانی، وابسته به خانقاه

نیست که در ایران مطرح است. علویان در  ییعلوي یا صوفیانه است، اما علوي در ترکیه به معنا

ترکیه و سوریه و بالكان هستند و به رغم اینكه نامشان علوي و شیعه است، از نظر فقهی با 

شتر از نظر اعتقادي شیعه هستند؛ یعنی ها اعمال فقهی ندارند و بیشیعیان تفاوت دارند. آن

میلیون نفر  10ند. جمعیت واقعی علویان در ترکیه احتماالا حدود امسلک و اهل طریقت یصوف

نوع حرکت انقالبی مرتبط با اسالم و تحوالت جهان اسالم  چیدرکل در میان علویان ه است.
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از طرف شیعیان یا ایران صورت هاي اخیر اي که در سالهاي عجوالنهنیست. در واقع فعالیت

تر هاي ما بسیار قويهایی نشان بدهد که از فعالیتالعملگرفت، باعث شد رژیم ترکیه عكس

ها شیعه نیستند؛ چرا که اصالا علوي»ها براي اینكه علویان به تشیع روي نیاورند، گفتند بود. آن

چه  هانیروند. پس اد و حج نمیخواننبرخالف شیعیان به فروع دین معتقد نیستند، نماز نمی

هیچ تمایلی به ایران ندارند و در نتیجه در  هانیاز آن طرف گفتند ا« ارتباطی با شیعیان دارند؟

 نسبت به ایران دشمنی ایجاد کردند. انشانیم

 

 اند؟چرا شیعیان تركیه ضعیف

ایران و  هاينگجهاي آنجا، علل تاریخی دارد. علویان در ضعف شیعیان ترکیه نسبت به سنی

عام بسیار بزرگی در میان علویان صورت خاطر قتلهمینعثمانی همیشه متحد ایران بودند. به

ها در ها به مناطق جنگلی یا کوهستانی فرار کردند و تا مدتکه بسیاري از آن يگرفت؛ به نحو

دند. بعد از کرکردند، تقیّه میکردند و برخی هم که در شهرها زندگی میشهرها زندگی نمی

این دوران به خاطر  در تشكیل جمهوري ترکیه علویان دوباره توانستند وارد شهرها شوند.

ها داده شد، بیشترشان الئیک و طرفدار رژیم فعلی ترکیه شدند و اآلن هم هایی که به آنآزادي

ارند و ها هم نفرت دآتاتورك را به شدت دوست دارند. این در حالی است که از شریعت عثمانی

اتفاقاا ایران هم حكومتی است که بر اساس شریعت و تشیّع تشكیل شده است. حاال سؤال 

ها ارتباط داریم و ما با بسیاري از علوي ها چه نظري نسبت به ایران دارند؟اینجاست که آن

گویند ما ایران را دوست داریم؛ اما ایرانِ صفوي را ]حكومت صفویه در ابتدا ها به ما میآن

بیشتر گرایشات صوفیانه داشت و بعدها با تأثیرگذاري علما، گرایشات فقهی و اصولی این 

ائمه  ۀصفوي را به انداز لیحكومت بیشتر شد[، نه ایرانِ اهل شریعت را. مثالا شاه اسماع

هایی در میان علویان هست که نیازمند یک بررسی السالم( دوست دارند. چنین تناقض)علیهم

 عمیق است.
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 عشریوضعیت شیعیان اثني

ها قبالا در قلمرو حكومت هاي اصیل عثمانی نبودند. آنعشري یا امامیه نیز بومیشیعیان اثنی

ایران بودند؛ یعنی آذربایجان و گرجستان و ارمنستان فعلی. بعد از فروپاشی امپراتوري عثمانی 

ز جنگ جهانی اول است تت، مربوط به بعد ا هانیتت که ا هاروسو اشغال این مناطق توسط 

ها به اجبار از مرکز روسیه سابق دور شده و به طرف جنوبِ آن کوچ داده شدند. قسمتی از آن

ها نیز وارد ترکیه و نوار مرزي ارمنستان و گرجستان و ایران شدند. هنوز که هنوز است در آن

که به علویان رحالیاست، د« ایرانی»گویند که منظورشان همان می« عجم»ها ترکیه به آن

 گویند.عجم نمی

ها در هزار نفر است. آن 299در حال حاضر جمعیت این شیعیان در ترکیه حدود یک میلیون و 

هزار نفرشان ساکن  409الی  499ها یعنی حدود اند. بیشترِ آنسراسر ترکیه پخش شده

هاي فرهنگی عالیتمحله دارند. ف 39تا  40مسجد و در واقع  39تا  40استانبول هستند و 

اند و از نظر فرهنگ سیاسی و اقتصادي، از شیعیان بسیار محدود است. چرا که مهاجر بوده

ترین اقوام ترکیه هستند و تازه بعد از وقوع انقالب اسالمی بود که کمی جان گرفتند ماندهعقب

تلویزیون و توانستند اظهار وجود کنند. مراکز فرهنگی آنان محدود به چند انتشارات و 

ها در مجلس ترکیه، هاي آناي و سایت خبري است. جالب اینكه حتی نمایندهماهواره

اند یک شهردار یا نمایندۀ مجلس مذهبی و مقیّد داشته باشند. یعنی هنوز نتوانسته؛ اندالئیک

 اند.تر از طرفداران انقالبها قويگراها در میان آنچون هنوز هم ملی

 

 سي تركیهاوصاف ساختار سیا

هاي اخیر تضعیف شده و دموکراسی و در ساختار سیاسی ترکیه، ظاهراا قدرت نظامیان در سال

پیمانانِ نظامیان در سیاست، اقتصاد، قوۀ قضاییه و اما هم؛ انتخابات به وجود آمده است

اند و در نتیجه حاکمان و اثرگذاران اصلی ترکیه تشكیل داده« دولت در سایه»ها، دانشگاه

هایی از این دولتِ سایه در دولت آقاي رجب طیب اردوغان همچنان نظامیان هستند. البته گروه

هاي موازي دولتِ سایه تشكیل شده و این مبارزه همچنان اند، اما گروهدستگیر و خنثی شده

 ادامه دارد.

 



194 
 

 گراهای اسالمدر باب دولت

گراي اردوغان، باید بگویم از نظر مگراي ازبكان و نیز دولت اسالهاي اسالمدر مورد دولت

عقیدتی و سیاسی و ایدئولوژیک، تفاوتی میان ازبكان و اردوغان یا عبداهلل گل نیست. اتفاقاا 

تر رفتار تر و جسورانهشرایط داخلی و جهانی به شاگردان ازبكان این فرصت را داده که آزادانه

یک دورۀ کوتاه دو  رکیه را به دست بیاورد.گاه نتوانست آراي اکثریت مردم تکنند. ازبكان هیچ

درصد رأي داشت و از طریق ائتالف با برخی  74وزیر ترکیه بود، فقط ساله هم که نخست

وزیر شود. در آن دوره کارهاي خوبی انجام داد و البته برخی از احزاب دیگر توانست نخست

المللی، اجازۀ هرکاري عیت بینکارهایش هم عجوالنه بود. در دورۀ ازبكان، شرایط منطقه و وض

 یهاي ترکیه قدرت بسیاري داشتند. آن زمان شوروي به تازگداد و نظامیرا به او نمی

 ها هنوز نقش جدیدي را براي ترکیه تعیین نكرده بودند.فروپاشیده بود و غربی

و، دورۀ شدن نقش ترکیه در برابر کمونیسم در نات تیاهمدر واقع بعد از فروپاشی شوروي و کم

دانستند چه نقشی براي ترکیه تعریف کنند. نه ها نمیفترتی پیش آمده بود که غربی

اما در حال حاضر ؛ توانستند ترکیه را کنار بگذارند و نه نقشی براي آن تعیین کرده بودندمی

ها نقش جدیدي را براي دولت اردوغان قائل هستند. شاگردان ازبكان یعنی اردوغان و غربی

 گل یا بلند آرنچ و دیگران، آن تجربة تلخ را دیده بودند و مالحظه کارتر بودند. در نتیجه عبداهلل

 درصد آرا را به دست آوردند. 32درصد آرا و در انتخابات اخیر هم  40در دورۀ اول انتخابات 

 حمايت از فلسطین؛ آرمان يا سیاست؟

، چند نكته وجود دارد. ترکیه به سبب طورخاص فلسطیندرباره ارتباط ترکیه با خاورمیانه و به

داند. درست است که حاکمان الئیک سابقة حاکمیتش در این منطقه، خودش را صاحب آن می

طورکلی به غرب بپیوندند، اما اند ارتباط خودشان را با این منطقه قطع کنند و بهسعی کرده

یگان دارند، از دست وقت احساس قرابتی را که به مردم منطقه و همسامردم ترکیه هیچ

مردان و هم هاي متفاوتی دارند، اما هم دولتها درباره ایرانِ شیعه دیدگاهالبته آن اند.نداده

هاي مقیم شامات، فلسطین یا بالكان، احساس قرابت خاصی دارند. مردم ترکیه نسبت به سنی

به این علت است  تر و بیشتري در حمایت از فلسطین دارند،هاي خاصالعملاینكه چرا عكس

که فرصتی براي حمایت از مناطق دیگر پیش نیامده و اگر فرصتی پیدا کنند، در حمایت از 
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دهند. پیش از انقالب اسالمی ها را نشان میالعملمسلمانان بالكان یا خاورمیانه همان عكس

از ها در حمایت هاي تركهرحال حرکتمسئلة اصلی مسلمان ترکیه بود. به« فلسطین»هم 

ندارد و پیش از این هم بوده  یهاي اسالمی ترکیه تازگمردم فلسطین، براي مطبوعات و گروه

 است.

 

 «اسالِم انقالبي»در برابر « اسالم معتدل»، نماينده «تركیه»

دو عامل دیگر هم در طرح مسئلة فلسطین توسط ترکیه وجود دارد. یكی پیروزي انقالب 

مسئلة اصلی جهان اسالم در میان مسلمانان  ةبه مثاباسالمی است که در طرح این مسئله 

ها نقش جدیدي را براي مسلمانان ترکیه بسیار مؤثر بود. عامل دیگر این بود که غربی ازجمله

اند و آن اینكه ترکیه تبدیل به نمایندۀ اسالم معتدل شود در مقابل اسالم ترکیه تعیین کرده

ها به توافقاتی رسیده است که در ان پشت پرده با غربیتوان گفت دولت اردوغانقالبی ایران. می

 اند.نتیجه دست او را تا حدودي باز گذاشته

؛ در واقع بعد از فروپاشی شوروي، دشمن اصلی بلوك غرب و امریكا، اسالم و ایرانِ انقالبی است

اسالم » گفتند دشمنشانتوانستند این حرف را به صراحت بگویند. پس باید میها نمیاما غربی

است. در نتیجه باید در مقابل اسالم انقالبی، « اسالم رادیكال»یا حامی تروریسم یا « تروریستی

تفكیک میان  کردند؛ که اجراي این نقش را به ترکیه سپردند.یک اسالم معتدل هم ایجاد می

حداقل مردم  ساده نیست.« اسالم امریكایی»امام )ره(  ریاسالم انقالبی یا اسالم معتدل یا به تعب

بینند، مسلماا ها را میها وقتی این آزاديشوند. آنمتوجه نمی یترکیه این نكته را به راحت

شان را نسبت به برادرانشان در منطقه دهند، این است که احساساتاولین کاري که انجام می

 نشان بدهند.

 بحث بر سر مديريت رقابت ايران و تركیه است

شد در مقابل از آن غفلت کردند، این است که اسالم معتدل را می هااي که غربییک نكته

هاي اسالمی به این حد از آگاهی شد در دورانی مطرح کرد که گروهکمونیسم مطرح کرد یا می

هاي چپ، مدافع ها بعد از انقالب، گروهو شعور نرسیده بودند. پیش از انقالب و حتی تا مدت

که بعد در حالی شدند.نان به مثابه یک گروه چپ شناخته میفلسطین بودند و حتی شیعیان لب
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هاي فلسطینی مانند حماس و جهاد از پیروزي انقالب اسالمی هم شیعیان لبنان و هم گروه

ها تت شناخته شدند. با چنین اوصافی دیگر گراي رادیكال تت به زعم غربیاسالمی به نام اسالم

اهلل و حماس و جهاد تمایل و عالقة بیشتري به حزب خود مردم ترکیه هم اگر معتدل باشند،

تواند ها؛ خب دولت اردوغان در اینجا چه میاسالمی و انقالب اسالمی ایران دارند تا وهابی

ها از اول هم ضد اي داشت؛ اما مسئله اینجاست که تركغرب براي ترکیه برنامه بكند؟

نشین که ه نقشی را در این منطقة سنیآید کها بدشان نمیبودند. در ضمن ترك ستیونیصه

اند، ایفا کنند و ترکیه را در جایگاه رهبر بخشی از جهان قبالا هم سابقة حكومت بر آن را داشته

چون رقابت میان ایران و ترکیه  کنند.ها اشتباه میگویم غربیاما من می؛ اسالم مطرح کنند

و ایران هم نمایندۀ تشیع. این رقابت  مسبوق به سابقه است؛ ترکیه نمایندۀ اهل سنت بوده

شدنی هم نیست. بحث بر سر این است که ما این رقابت را چطور وقت تمام نشده و تمامهیچ

آیند از ایرانِ شیعه ها میمدیریت کنیم. در واقع اینكه ما فكر کنیم ترکیه و در واقع سنی

ریم که اهل تسنن، نیاز به یک رهبر پیروي کنند، دور از واقعیت است. ما باید این واقعیت بپذی

 سنی دارند.

 

 نقشه غرب نگرفت

ها بعد از فروپاشی شوروي، نقش رهبري جهان اسالم را براي ترکیه درست است که غربی

ها هم مسلمان باشند، هم شان نگرفت. چون اینكه تركتعیین کردند، اما به نظر من نقشه

پذیر نیست. مثالا ترکیه در تفاوت باشند، امكانیمعتدل باشند و هم نسبت به مسئلة فلسطین ب

ها حرف بزند؛ کما اینكه خیلی از توانست از جایگاه رهبر سنیاهلل و اسرائیل میجنگ حزب

اهلل تفاوت بود و از حزبسران منطقه آشكارا از اسرائیل طرفداري کردند. ترکیه آن زمان بی

این  هاي غذایی و لجستیكی کردند.اهلل کمکهاي ترکیه، به حزب NGOطرفداري نكرد؛ البته 

گرفت، در حالی بود که دولت ترکیه در جنگ غزه آشكارا موضع گرفت. چون اگر موضع نمی

خواهند رفت. مسئله اینجاست که وقتی مینقشی که برایش تعیین کرده بودند، زیر سؤال می

ترین بحران تواند در نزدیکنمی در مقابل ایرانِ انقالبی، نقشی به ترکیه بدهند، ترکیه دیگر

ها البته شاید غربی تفاوت باشد.است، بی نینش ییعنی مسئلة فلسطین و غزه که سن

شان را هايتوانند نقشهها نمیاما آن؛ خواستند موضع ترکیه را به نحو دیگري تنظیم کنندمی
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از این اختالفات لفظی که  ها بسیار ناراحتندچیز برسند. اآلن غربیدقیق تنظیم کنند و به همه

اما ترکیه بدون این ؛ خواستند به این حد برسدمیان ترکیه و اسرائیل اتفاق افتاده؛ چون نمی

 خواهد رهبر شود؟کارها چطور می

 

 تركیه هراس دارد كه ضد غرب به نظر برسد

رب رفتار ترکیه شكی نیست. ترکیه هنوز عضو جبهة غ ینكته درخور توجه اینكه در دوگانگ

است و موضع خودش را عوض نكرده است. در برابر این ادعایی که در نشریات غربی مبنی بر 

کنم، بلكه گوید من محور عوض نمیشود، حرف هست. ترکیه میتغییر محور ترکیه مطرح می

ها دروغ اما این؛ دهمکند و من خودم را با این محور جدید تطبیق میدنیا محور عوض می

ها بود براي اینكه ترکیه را به مثابه الگو به مسلمانان معرفی ها، بازي غربیاست. این حرف

این نیست که به غرب  يکند، به معنااگر هم ترکیه از مسائلی مانند فلسطین دفاع می کنند.

تنها چنین ادعایی ندارد، بلكه از این هراس دارد که ضد غرب به نظر برسد. حتی پشت کرده؛ نه

گویند با اسرائیل قطع د اوغلی که طراحان سیاست جدید ترکیه هستند، نمیاردوغان و داوو

المللی و حقوق بشر گویند اسرائیل هم باید به مقررات بینکنیم، بلكه صرفاا میرابطه می

بند باشد. در واقع ترکیه تابه حال حتی یک حرف اساسی دربارۀ مسئله فلسطین یا جهان پاي

 نزده است.

 

 ان فلسطین را تصاحب كندتواند آرمنمي

اند، گویند مسلمانان فلسطین، مسلمانان ترکیه را به خاطر اینكه اهل سنتاینكه برخی می

هرحال تبلیغات بدي درباره شیعه و بیش از مسلمانان ایران دوست دارند، یک واقعیت است. به

وند فعلی را ادامه دهد. تواند رایران صورت گرفته و هنوز ادامه دارد. البته مطمئناا ترکیه نمی

اي نیست؛ این مسئله مربوطه به مرگ و چون مسئلة فلسطین، مسئلة کوتاه مدت و ساده

تواند این پرچم را نگه دارد که قدرت و تحمل آن را داشته زندگی جهان اسالم است. کسی می

دامة دولت فعلی ترکیه که معلوم نیست چند سال ا اش را حفظ کند.باشد و مبانی عقیدتی

تواند آرمان فلسطین را تصاحب کند و پیش ببرد. ترکیه با این دولت و این حیات بدهد، نمی

که دولت تواند کار را پیش ببرد. البته همینزند و یكی به میخ، نمیتفكري که یكی به نعل می
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ست ترکیه به مردم خود اجازۀ تظاهرات براي فلسطین را داده و بیداري ایجاد کرده، غنیمتی ا

 که به نفع حامیان اصلی آرمان فلسطین است.

 

 اردوغان مهرۀ غرب است؟

عیار غرب است و کامالا در هایی که گفته شد، به این معنا نیست که اردوغان، مهرۀ تمامبحث

هاست. در واقع موضع ترکیه نیاز به دقت بسیاري دارد. هنوز نه دولت سایه در ترکیه اختیار آن

دهد. اهمیت دهد و نه غرب این اجازه را مییر موضع اساسی را به دولت میاجازۀ تغی یبه راحت

هرحال دولت آن را از دست بدهند. به یترکیه براي غرب بسیار بیشتر از آن است که به راحت

اش را تواند باشد؛ چون هنوز هزینهفعلی ترکیه به رغم شعارهایش، مستقل نیست و نمی

پردازد و تحت اما ایران هنوز دارد این هزینه را می؛ ا هم نداردنپرداخته و آمادگی پرداختش ر

مردان ترکیه دولت فشار جنگ و ترور و تحریم است و مقاومت نیز همچنان ادامه دارد.

کنند ارکانی را به توانند در میان نظامیان ارتش ترکیه نفوذ کنند؛ در عوض سعی مینمی

اند، تشكیل بدهند. مثالا در مقابل استادان کردهها ایجاد موازات همان ارکانی که نظامی

اند یا در مقابل کارفرمایان اقتصادي یا در میان مجلس و نیز دانشگاه، استادان خودشان را آورده

خواهد با تغییر برخی از ن حال دولت مییاي نیست، با اطور. اگرچه کار سادهقوه مجریه همین

خنثی کند؛ چرا که این قوه، فداییِ ارتش است و به نام  مواد قانون اساسی، قوۀ قضاییه را هم

اما با تمام این اوصاف مطمئن باشید ترکیه ؛ گیردارتش، جلوي اقدامات دولت و مجلس را می

گردد که هیچ دولت و مجلسی اي در قانون اساسی برمییک کشور الییک است و این به ماده

 البی در ترکیه صورت بگیرد.تواند آن را تغییر بدهد؛ مگر اینكه انقنمی

 

 اگر حرفي بزنم، بايد استعفا بدهم

وزیر وقت ترکیه در زمان جنگ ایران و عراق به ایران آمده بود. نخست« خلیل تورگوت اوزال»

کرد: دوست من، مترجم بین تورگوت اوزال و میر حسین موسوي بود و این ماجرا را تعریف می

دانیم. پرسید آیا ین جنگ به ما تحمیل شده؟ او گفت میدانید اموسوي پرسید آیا شما می»

جنگیم؟ گفت دانید ما داریم با دنیا میدانیم. پرسید آیا میدانید حق با ماست؟ گفت میمی

گذارند؛ زنید؟ گفت براي اینكه نمیدانیم. بعد از چند سؤال دیگر پرسید پس چرا حرفی نمیمی
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ا اداره کنیم نه سیاست ترکیه را؛ من اگر اینجا یک حرفی ما صرفاا مأموریم که اقتصاد ترکیه ر

وزیران ترکیه ترین نخستاین در حالی بود که او یكی از محبوب «.بزنم، فردا باید استعفا بدهم

اند این چهارچوب را اند و قول دادهبود. مسئوالن فعلی هم در همین چهارچوب سر کار آمده

شوند و قول روند جلوي مقبره آتاتورك خم میمی حفظ کنند. هنوز که هنوز است هرسال

خواهند قانون اساسی کنند و میها تقیه میهاي او را حفظ خواهند کرد. آندهند که آرمانمی

را که برگرفته از الئیسیسم است، از درون خالی کنند و خیلی از قوانین را هم با استناد به 

ها نه قصد ن حال آنیبا ا اد به احكام اسالمی.دهند نه با استنقوانین حقوق بشر تغییر می

هاي محدودي مانند تشكیل دولت اسالمی را دارند و نه توان آن را. بلكه صرفاا خواسته

دهند و مردم ها به مردم آزادي میهاي مذهبی دارند که البته همین هم نعمت است. آنآزادي

که به نفع جهان اسالم است و حداقل این  کنندگاه موازینی را اتخاذ میکنند. گهرا بیدار می

 شود.است که اگر به نفع ترکیه هم باشد، باز به نفع ایران تمام می

 

 توانند اين تمايالت را منسجم كنندحتي ازبکان و اردوغان نمي

ها بیایند از صفر شروع کنند و انقالب کنند، محقّق هاي موجود، اینكه تركبر اساس واقعیت

ما اینكه بیایند از انقالب اسالمی ایران پیروي کنند یا تحت تأثیر افكار امام ا؛ نخواهد شد

)ره( یا رهبران جدید ایران قرار بگیرند، در حال حاضر مستلزم این است که رهبرانی  یخمین

ها بتوانند چنین هم داشته باشند. باألخره فكر انقالب اسالمی باید این قدر رواج پیدا بكند تا آن

از نظر سیاسی یا تمایالت مردمی، چنین ظرفیتی هست. براي مثال در  را انجام بدهند. کارهایی

گذاري روز قدس توسط امام( یک هت. ش )یک سال بعد از نام 1400روز قدس سال  ییمایپراه

اما حتی افرادي مانند مرحوم ازبكان و اردوغان هم ؛ میلیون نفر در شهر قونیه شرکت کردند

تمایالت را به سمت یک حرکت انقالبی، منسجم و هدفمند کنند؛ یعنی شجاعت  توانند ایننمی

 و فداکاريِ الزم براي رهبري چنین حرکتی را ندارند.
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 ؛ خلیفۀ امريکايي«اهلل گُلنفتح»

یک روحانی و خلیفة امریكایی براي جهان اهل تسنن است. او براي ایفاي نقش « اهلل گُلنفتح»

شود. من به خلیفة بخشی از جهان اهل تسنن از طرف امریكا پشتیبانی میجدید ترکیه، به مثا

شناسم و حتی یک سال در خوابگاهِ او براي کنكور دانشگاه درس خوانده و در او را از نزدیک می

م یعنی یک سال  1021ام. یک شب در سال برخی جلسات عمومی و خصوصی او هم بوده

خصوصی گفت در گروهی که از شوروي به ترکیه آمده، اي پیش از انقالب اسالمی در جلسه

پاشد و شما آماده از هم می يبرادران ازبک هم داشتیم که به ما خبر دادند شوروي به زود

اهلل گلن که امام جماعت یک سؤال اینجا ست که از میان این همه آدم مهم، چرا فتح باشید.

ها ارتباط برقرار کند؛ آن هم مخفیانه؟ او یا نتوانست با آمسجدي در شهر ازمیرِ ترکیه بود، می

گفت؛ چون دلیلی . به نظرم دروغ هم نمیCIAبود و یا عضو باید عضو سفارت ترکیه می

ها او ساله بودیم بزرگ جلوه بدهد. امریكایی 11، 12نداشت خودش را براي ما که چند جوان 

 کردند.براي روز مبادا آماده می را که واعظ خوبی بود، از همان زمان شكار کرده بودند و

 

 «انقالب اسالمي»مقابل « گلن»

 افتهیهاي ترکیه در کشورهاي تازه استقاللبعد از فروپاشی شوروي، پیش از اینكه نمایندگی

و ظاهراا با سرمایة  CIAاهلل گلن با کمک هاي فتحشكل بگیرد، مدارس کالسیک و دبیرستان

شد. بعدها بعضی از این مدارس تبدیل به دانشگاه  تأسیسورها ها در آن کشايخود او و ترکیه

کنند. من در یكی از شد. در این مدارس زبان ترکی و سبک خاصی از اسالم را تبلیغ می

هاي او در تلویزیون شنیدم که گفت تمام اقدامات ما در مقابل نفوذ انقالب اسالمی صحبت

بعد از کودتاي  در قفقاز و آسیاي میانه نفوذ نكند. ها به برادران سنی ماایران است تا تفكر آن

م  1002هت. ش( همه دستگیر شدند به جز گلن. پیش از کودتاي سال  1400م ) 1019سال 

اي که در ایالت پنسیلوانیاي امریكا به او هت. ش( او را بردند به امریكا و تا اآلن در مزرعه 1022)

رادیوي  29تا  09یا چهار شبكه تلویزیونی در ترکیه دارد،  اهلل گلن سهاند، اقامت دارد. فتحداده

« زمان»محلی و سراسري دارد، چند روزنامه و مجله دارد و پرتیراژترین روزنامة ترکیه به نام 

 در اختیار اوست. چند نفر از وزراي کابینة اردوغان هم از طیف او هستند.
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 مرمره هم موضع گرفتعلیه كشتي ماوی« گلن»

ها را اند که جلوي انقالبیاهلل گلن نه تنها انقالبی نیستند، بلكه براي این ایجاد شدهحطیف فت

گیري کرد و گفت شما اشتباه کردید و مرمره هم موضعبگیرند. گلن حتی علیه کشتی ماوي

اي نفر کشته نشوند. دو ماه پیش از آن مقاله 0کردید تا این باید قبالا با اسرائیل هماهنگ می

اي منتشر شده بود که در آن به اردوغان هشدار داده قلم یكی از طرفداران او در روزنامهبه 

شده بود که با اسرائیل زیاد بازي نكن؛ چرا که ما متحد غربیم و اسرائیل هم یكی از متحدان 

 ها کار کنیم.تر باید با آنماست و در مقابل خطرات بزرگ

 49-70ماهنامه زمانه شماره  منبع:
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 انجانبه در روابط ايران و جمهوری آذربايجامید به پايان مدل احترام يک

 

 احمد اولي نسب 

 کارشناس قفقاز 

حجت االسالم و المسلیمن دکتر حسن روحانی رئیس جمهوري منتخب ایران در اولین 

کرد در عرصه سیاست  تأکیدکنفرانس مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی 

ل خصوصاا منافع متقاب خارجی اولویت دولت تدبیر و امید، توسعه مناسبات بر اساس احترام و

با همسایگان خواهد بود. این سخنان رئیس جمهوري منتخب هر چه بیشتر امیدها براي تغییر 

 هاي مهم که بههاي سیاست خارجی را افزایش داده است، یكی از حوزهدر برخی از حوزه

نظرمی رسد به تغییرات جدي در رویكرد سیاست خارجی کشورمان نیاز دارد، جمهوري 

ه شمالی کشورمان است. جمهوري آذربایجان کشوري کثیرالمله و با نه آذربایجان همسای

باشد، این کشور نفت خیز کشور قفقاز جنوبی می ترینبزرگمیلیون جمعیت وبا اکثریت شیعه 

مناقشه  باغقرهمالكیت منطقه  و ثروتمند با داشتن نوعی حكومت الیگارشی با ارمنستان بر سر

تاکنون آتش بس  1003از سال  .ن کشور در اشغال استدارد و حدود بیست درصد از ای

 .ارمنستان حاکم است اي بر خط تماس جمهوري آذربایجان وشكننده

اي هاي اخیر گذشته و رسانهسال مروري به آنچه که در روابط ایران و جمهوري آذربایجان در

چوب اصل احترام توان روابط کنونی تهران و باکو را در چاردهد که نمینشان می شده است

احترام و تحقیر  "ترین عنوان براي مدل کنونی روابط دو کشور متقابل ترسیم کرد بلكه مناسب

یک طرف بر احترام و همگرایی و اصرار طرف مقابل بر تحقیر و  تر اصرارعبارت روشن یا به "

که استقالل یكی از اولین کشورهایی  عنوانبهواقعیت این است که ایران  .باشدواگرایی می

رسمیت شناخت، همواره تقویت استقالل و حمایت از  به 1001جمهوري آذربایجان را در سال 
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که  طوري داده است، به اصل راهبردي خود قرار عنوانبهتمامیت ارضی جمهوري آذربایجان را 

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده  01در این راه چنانچه اسفند 

ه پاسداران در مصاحبه با خبرنگاران در تبریز فاش ساختند، تعداد زیادي ایرانی در وقت سپا

ها و شهید شدند و ایران از کمک باغقرهجریان حمایت از جمهوري آذربایجان در جنگ 

دریغ نكرده است،  باغقرههاي نظامی به جمهوري آذربایجان در جریان این مناقشه آموزش

شد و بخش گرفت چندین فاجعه نظیر کشتار خوجالی تكرار مینمیهایی که اگر انجام کمک

گرایی جبهه  که دولت قوم بیشتري از خاك این کشور اشغال شده بود، ایران حتی در زمانی

از  باغقرهلوحانه راه ، شعار سادهباغقرهخلق به رهبري ابوالفضل ایلچی بیگ بجاي شعار آزادي 

کمک به جمهوري آذربایجان خودداري نكرد. تهران از سال  از داد،گذرد را سر میتبریز می

هاي دوستانه خود به جمهوري آذربایجان را آغاز و سپس با کمک هاي انسانکمک 1001

حیدرعلی اف که آن زمان  1004ژوئن  72 درنظامی و امنیتی و سیاسی آن را تكمیل کرد. 

قامت گزیده بود با هواپیماي شخصی ناگزیر در نخجوان منطقه برون گان جمهوري آذربایجان ا

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوري وقت ایران به باکو آمد. این روز در تاریخ جمهوري 

باشد. اگرچه عید تعطیل رسمی می عنوانبهگذاري شده و روز نجات ملی نام عنوانبهآذربایجان 

اي به )روز نجات ملی( هیچ اشاره " گونومیلی قورتولوش "هاي مربوط به امروزه و در برنامه

هاي ایران آن روز تنها شود، اما کمکآمدن حیدر علی اف نمی هاي ایران براي روي کارکمک

هاي ایران ها از کمکبه این مسأله محدود نشده است، دولت حیدرعلی اف در همه عرصه

هاي ایرانی از فاجعه در محاصره ارمنستان بود با گاز، برق و کاال امند شد، نخجوان کهبهره

ها ایرانی جلوي پیشروي ارامنه هاي نظامی ایران و شهید شدن دهانسانی نجات یافت، با حمایت

در مناطقی نظیر زنگیالن و فضولی و تكرار کشتار خوجالی  هاآذريگرفته و از قتل عام 
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در اسفند هاي این حمایت؛ ساقط شدن هواپیماي هرکولس ایران هزینه جلوگیري شد. یكی از

اما تهران مصمم به  ؛ها زن و بچه بودندنفر آن 12خدمه بود که  74با  باغقرهبر فراز  1424

 17تمامیت ارضی جمهوري آذربایجان و مردم مسلمان این کشور پس از آنكه در  حمایت از

( آتش بس بین ارمنستان و جمهوري آذربایجان برقرار شد، 1424اردیبهشت  77) 1003می 

هاي کمیته امداد و هالل احمر هاي خود به دولت حیدر علی اف ادامه داد. نمایندگیبه کمک

هاي ها هزار مستمند، آواره و خانوادهایران با فعالیت در جمهوري آذربایجان به کمک ده

بوده است، تاکنون  ها میلیون دالرها دهها که مقدار آنشتافتند و این کمک باغقرهشهداي 

مناسبات دو کشور با  ترین کمک ایران به جمهوري آذربایجان که دراما راهبرديادامه دارد، 

هیچ امتیازي قابل معاوضه نیست، اقدام ایران در برقراري ارتباط زمینی بخش اصلی جمهوري 

 باشد. ارتباط این دو بخش که از ارمنستان بود بهآذربایجان با جمهوري خودمختار نخجوان می

ها اتوبوس، خودرو، اکنون بیست سال است که روزانه ده هم جدا شد. از باغقرهواسطه مناقشه 

کامیون و تانكرهاي فرسوده سوخت و صدها شهروند آذري از طریق مرز بیله سوار وارد ایران 

روند. از خاك کشورمان به نخجوان می شده و بدون اینكه نیاز به روادید داشته باشند،

-7994ذربایجان با همان شدتی که در دوران حیدر علی اف )هاي ایران از جمهوري آحمایت

طرفه روادید تاکنون( نیز ادامه یافت که لغو یک 7994( بود در دوران الهام علی اف )1004

این راستا بارها رئیس جمهور و  در بود. 1411بهمن  17براي اتباع جمهوري آذربایجان از 

مهوري آذربایجان را کشور دوست و برادر ایران و رتبه ایران با سفر به باکو، جمقامات عالی

 پیشرفت و آبادانی این کشور را پیشرفت ایران خواندند.

اما در طرف مقابل، جمهوري آذربایجان به همان اندازه که در حرف و شعار بر روابط حسنه با 

 ضمن ست.کند در عمل از انجام دادن هیچ اقدام غیر دوستانه ابایی نداشته امی تأکیدتهران 
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احترام و همگرایی با اصرار باکو بر تحقیر و واگرایی ارتباط مستقیمی  اینكه میان اصرار تهران بر

ها مورد ایرانی جمهوري آذربایجان در دو سه سال اخیر به ده بوده است. فهرست اقدامات ضد

ز این اقدامات اي مجزا نیاز دارد، عناوین بخشی اها به مقالهکه تشریح هر کدام از آن رسدمی

 ضد ایرانی عبارتند از:

تحریف رسمی تاریخ و تمامیت ارضی ایران در کتب رسمی از مقطع ابتدایی تا  -

 متجاوز براي نسل جدید جمهوري آذربایجان عنوانبهدانشگاه و معرفی ایران 

طرح ادعاي ارضی علیه ایران با بكار بردن اصطالح مجعول آذربایجان جنوبی در  -

 می و غیر رسمیهاي رسرسانه

دیدار جمالی فشی  ازجملهاي ایران همكاري با موساد در ترور دانشمندان هسته  -

عامل ترور دکتر شهریاري با مأموران موساد در باکو و پناه دادن به یک یهودي با نام 

دست  محمدي مستعار جاویدان که در طرح ریزي ترور دکتر احمدي روشن و علی

ر به احضار سفیر جمهوري آذربایجان و یادداشت اعتراض دارد مجموع این موارد منج

 ها منتشر شد.خبر آن در رسانه شد که 1409خارجه کشورمان در بهمن  وزارت امور

عقد قرارداد تسلیحانی دو میلیارد دالري با رژیم صهیونیستی و فراهم ساختن  -

 ایرانپروازهاي هواپیماهاي بدون سرنشین هرمیس و هرون اسرائیل در مرزهاي 

هاي تأمین نیمی از نفت و گاز مورد نیاز رژیم صهیونیستی ازجمله تأمین بنزین تانک -

 روزه 77روزه و  44اسرائیل در جریان جنگ 

گرایان به علت اعتراض به ممنوعیت حجاب مسلمانان و اسالم ها نفر ازدستگیري ده -

اي ایران و تحویل مدارس متوسطه با پاپوش مواد مخدر، براندازي و یا جاسوسی بر در

گراي آزاد خبر به سفارت ها نظیر نجات علی اف سردبیر نشریه اسالمبرخی از ان

 اسرائیل براي شكنجه

 هاي تجزیه طلب و ضد ایرانی نظیر گروهک داك )بهمیزبانی نشست گروهک -

 هاي جهان( که معتقدند اساساا کشوري بنام ایران وجود ندارداصطالح کنگره آذري
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گراي ضد ایرانی نظیر دادن دفتر نمایندگی و  هاي قومفعالیت رسانهحمایت از  -

استودیو به شبكه پان آذریستی گون آذ تی وي که با حمایت امریكا براي دامن زدن 

 کند.در ایران تالش می گرایی و تجزیه طلبی به قوم

 هاي تروریستی ضد ایرانی نظیر گروهک منافقین و پژاكمیزبانی از گروهک -

سطح گسترده تراز قطعنامه هاي شوراي امنیت،  ها علیه ایران دردر تحریم مشارکت -

هاي جمهوري آذربایجان حساب توانند در بانکایرانی نمی که شهروندان طوري به

 بانكی باز کند.

 ها میلیون دالر از سرمایه ایرانیان از طریق لغو امتیاز رویال بانکمصادره کردن ده -

مقیم جمهوري آذربایجان به خروج از جمهوري آذربایجان  مجبور کردن صدها ایرانی -

ها براي ترك هاي واهی یا درخواست از آناز طریق عدم تمدید روادید به بهانه

 تابعیت ایران

عامل ترویج مواد مخدر در جمهوري آذربایجان با پخش  عنوانبهمعرفی کردن ایران  -

این در شرایطی است که سربازان  هاي تلویزیونی،هاي تقریبا روزانه از شبكهگزارش

ها همكاري دارند آذري در افغانستان در حفاظت از مزارع کشت خشخاش با امریكایی

و کریدور هوایی زیر نظر ایساف براي حمل مواد مخدر از افغانستان به اروپا از آسمان 

 گذرد.آذربایجان می

متري براي مرزنشینان کیلو 30جانبه قرارداد تسهیالت گذر مرزي تا شعاع لغو یک  -

 و ایجاد مشكل براي هزاران مرزنشین ایرانی 7917در دسامبر 

ها مسافر ایرانی به علت ندادن رشوه از طریق پاپوش دستگیري و زندانی کردن ده  -

 مواد مخدر
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هاي ایران از فرودگاه باکو یا مرزهاي بازگرداندن شش نفر از کارمندان نمایندگی -

 نامه خدمت و روادید در دو سال اخیرزمینی به رغم داشتن گذر

که طرف آذري ادعا  09تیرباران وحشیانه یک مرزبان ایرانی بدون اسلحه در مهر  -

 کرد وارد خاك آذربایجان شده بود.می

محكوم کردن میكائیل کاظمی کارمند حفاظت نمایشگاه اردبیل به سه و نیم سال  -

بهانه که سهوا خشاب اسلحه به این  07حبس ناعادالنه و سفارشی در اردیبهشت 

شرایطی است که ایران در  خود را فراموش کرده بود به مرزبانی تحویل دهد، این در

دو سال اخیر سه بار متوالی تعدادي از اتباع جمهوري آذربایجان که به علت 

موارد  این جاسوسی یا ارتباطات غیر متعارف بازداشت شده بودند آزاد کرده است.

، آزادي فرید 10مرداد  71دان آذري در ادي رشید علی اف فیزیکعبارتند از: آز

و آزادي  01شهریور  13اصطالح دو شاعر آذري در  حسین و شهریار حاجی زاده به

 07خالده خالد و شامخال حسین اف در خرداد 

گرجستان و  هاي ایرانی از جمهوري آذربایجان بهمانع تراشی براي تردد کامیون -

 هاي واهیورها به بهانهروسیه و دیگر کش

خودداري رئیس جمهوري آذربایجان از شرکت در نشست سران غیرمتعهدها و جشن  -

رغم دو بار سفر محمود  هاي مكرر و بهالمللی نوروز در تهران علیرغم دعوتبین

و  1410هاي احمدي نژاد به باکو براي شرکت در اجالس سران خزر و اکو در سال

1401 
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هاي جمهوري آذربایجان در سوریه براي نبرد با ارتش حضور وهابیزمینه سازي براي  -

ها از شهرهاي زاگاتاال و گوسار سوریه که در این خصوص به ساماندهی انتقال وهابی

 توان اشاره کرد.جمهوري آذربایجان به سوریه می

وبند  تبلیغ همه جانبه ادعاي دروغ حمایت ایران از ارمنستان در حالی که با زد -

هاي نفتی باکو سرمایه یاي دولتی، مقامات ارمنستان با عناوین روسی در چاهماف

ها فروش نفت و گاز ارزان به ارمنستان از طریق گذاري کردند و باکو پس از سال

 گرجستان، اکنون رسماا براي فروش انرژي به ارمنستان اعالم آمادگی کرده است.

دسامبر  41گذاري اماتی نظیر نامهاي ایران از طریق اقدمداخله در امور آذري -

 هاي جهانروز همبستگی آذري عنوانبه

ادعاي ارضی به حوزه نفتی سردار جنگل ایران یک سال پس از آنكه مقامات انرژي  -

اکتشاف این حوزه نفتی را به مقامات وزارت انرژي ایران تبریک  جمهوري آذربایجان

 گفته بودند.

دوستانه از دو سال پیش فشارهاي گسترده،  رویكرد غیرجمهوري آذربایجان در ادامه همین 

هاي بیت مقام معظم غیر قانونی و غیر انسانی براي تعطیلی یا محدود کردن فعالیت نمایندگی

سیما، مدرسه ایرانیان و تعداد دیگر از  و رهبري، کمیته امداد، بانک ملی، رایزنی فرهنگی، صدا

یا اخالل در دادن روادید کارکنان این نمایندگی،  ريخوددا نهادهاي ایرانی آغاز کرده است.

هاي اهرم ازجملههاي مالیاتی و غیره ها، ایجاد پاپوشتهدید نیروهاي محلی این نمایندگی

 و طرف آذري است. نمونه این اقدامات ضد انسانی بازداشت آنار بایراملی خبرنگار محلی صدا

دنبال  المللی مدافع حقوق بشر را بهادهاي بینبود که واکنش نه 1409سیما در باکو در بهمن 

ها را دارد هاي رسانهیكه ادعاي آزادي بیان و آزادي فعالیت داشت. جمهوري آذربایجان در حال
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هاي تجزیه طلب ضد ایرانی نظیر گون آذ تی وي در باکو مستقر و به این بهانه نیز دفتر شبكه

هاي برنامه سازي آن در راستاي تقویت که فعالیتسیما  و باشد، بارها دفتر نمایندگی صدامی

اي از نقض کرده داده و توافقات رسانه اشتراکات و همگرایی دو کشور است، تحت فشار قرار

است، باکو همچنین با برخوردهاي توهین آمیز خود رویكرد تعطیلی فعالیت خیریه نمایندگی 

گرفته است که قدرنشناسی بیست سال کمیته امداد و مرکز پزشكی امام علی )ع( را در پیش 

اصطالح موسسه  ها بهو این در شرایطی است که ده شودهاي این نهاد محسوب میکمک

کنند. همگی این موارد که پیش از این، خیریه غربی و صهیونیستی آزادانه در باکو فعالیت می

نونی ایران و جمهوري دهد که در روابط کاند، نشان میها منتشر شدهها در رسانهاخبار آن

شود، البته دامنه سیاست ایران ستیزي و اسالم آذربایجان نشانی از احترام متقابل دیده نمی

 ستیزي جمهوري آذربایجان بسیار بیش از این موارد است. نگاهی به کم و کیف روابط نشان

با احترام  هاي اخیر هر مقدار که ایران یک طرفه بر جمهوري آذربایجاندر سال دهد کهمی

 برخورد کرده است، متقابالا رفتارهاي ضد ایرانی جمهوري آذربایجان تقویت شده است.

قبال جمهوري  بندي کلی باید گفت رفتار کنونی سیاست خارجی کشورمان دردر یک جمع 

تر یا رأفت اسالمی و یا فریفته شدن به اظهارات خاطر مشی برادر بزرگ آذربایجان چه به

دلیل مالحظات تحریمی یا اولویت نداشتن  و چه به در دیدارهاي دوجانبه مقامات آذري

رو پس از  جمهوري آذربایجان باشد، با اصول عزت، حكمت و مصلحت تطابقی ندارد. از این

رود دولت تدبیر و امید انتظار می خرداد 73خلق حماسه باشكوه سیاسی توسط ملت ایران در 

مناسبات با  حق کشورمان، به مدل احترام یک طرفه در و به با استفاده از ابزارهاي متعدد

جمهوري آذربایجان پایان دهد. سكانداران سیاست خارجی دولت تدبیر و امید بر این موضوع 

توسعه  اشراف خواهند داشت که اظهارات مقامات جمهوري آذربایجان مبنی بر تالش براي
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 که در عمل تصحیحی سن روحانی تا زمانیمناسبات با ایران در دوره ریاست جمهوري دکتر ح

دوستانه گذشته خواهد بود. کما اینكه پس  در رفتارهاي باکو صورت نگیرد، تداوم سیاست غیر

از سفرهاي اخیر رامیزمهدیف رئیس نهاد ریاست جمهوري آذربایجان و اهلل شكور پاشازاده 

این مقامات آذري  تأکیدعالی و  ها در سطحرئیس اداره مسلمانان قفقاز و استقبال تهران از آن

عمل اتفاقی نیفتاد، تشدید فشارهاي باکو علیه  در به روابط دوستانه، بر اهتمام ویژه باکو

محكوم کردن میكائیل کاظمی به سه و نیم سال زندان موید  هاي کشورمان وفعالیت نمایندگی

انفعالی کشورمان در  علت سیاست خارجی دهد که بهاین موضوع است. مجموع قراین نشان می

هاي ضد حوزه جمهوري آذربایجان، باکو به این روند نیز قانع نبوده و براي تشدید سیاست

 ایرانی خود منتظر برگزاري انتخابات ریاست جمهوري در این کشور در مهر ماه آتی است.

برداشته و هاي اعتماد ساز را در قبال جمهوري آذربایجان واقعیت این است که ایران تمام گام

هاي آذري از این موضوع آگاهی افكار عمومی جمهوري آذربایجان علیرغم سیاهه نمایی رسانه

جانبه، نیاز به رو براي جایگزینی مدل احترام متقابل بجاي مدل احترام یک دارند، از این

هایی از سوي باکو وجود دارد که پایان دادن به سناریو امنیتی فشار علیه برداشتن گام

توقف  "سیما و بانک ملی، رایزنی فرهنگی  و کمیته امداد و صدا ازجملههاي ایران نمایندگی

هاي اول تواند گاممی " گرایی هاي ضد ایرانی و دامن نزدن به قومسیاست میزبانی از گروهک

بینانه، جمهوري آذربایجان هاي خوشاین اعتماد سازي باشد، چرا که علیرغم برخی دیدگاه

به پایگاهی براي رژیم صهیونیستی تبدیل شده و تصادفی نیست که رئیس جمهوري امروز 

طرف را به کوه یخی تشبیه کرده که تنها یک دهم آن بیرون از آب دیده  آذربایجان روابط دو

 می شود.
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 (فرهنگ و آداب و رسوم تركیه -بخش دوم) تركیهجمهوری آشنايي با 

 قفقاز فرهنگی مرکز پژوهش واحد

 

و درچارچوب پیمان لوزان، ترکیة امروزي از امپراتوري فروپاشی شده  1077ژوییه  73در 

مصطفی کمال پاشا که بعدها به آتا  .عثمانی جدا شد و به طور رسمی اعالم موجودیت کرد

شود و مردم این کشور از او بنیانگذار جمهوري ترکیه شناخته می عنوانبهترك مشهور شد، 

، ترکیه امروزي را بنا نهاد و تا 1074کنند. آتاترك در سال درن یاد میپدر ترکیه م عنوانبه

ریاست جمهوري این کشور را بر عهده داشت. آتاترك در طول مدت مسئولیتش  1041سال 

کرد، متمرکز کرد، اما تالش خود را بر روي آنچه او از آن با عنوان مدرنیزه کردن ترکیه یاد می

هاي حجاب، سرکوب عشایر و اجباري کردن پوشیدن لباس برخی اقدامات او مانند کشف

هاي مختلف جمعیتی ترکیه شد. ترکیه در اروپایی موجب بروز موجی از اختالف میان الیه

نقاشی، معماري و  هاي اولیه پس از تأسیس، شاهد رشد سریع ادبیات و هنر، مخصوصاا سال

ي انجام شده براي مدرنیزه کردن ترکیه هاسازي بود. الزم به ذکر است که تمامی تالشمجسمه

در آغاز قرن بیستم امپراتوري عثمانی دولت چند ملیتی را  .با الگوي غربی صورت گرفته است

ها افرادي هایی از سه قاره را تحت سیطره خود قرار داد، اما اکنون تركبنا نهاد که بخش

کنند. فرهنگ مردم ترکیه در ( زندگی می1074هستند که در مرزهاي ترکیه کنونی )مرزهاي 

یک قرن اخیر تغییراتی اساسی کرده است. امروزه شاید بتوان ترکیه را یگانه کشوري دانست 

هاي بزرگی از فرهنگ شرقی و غرب را همزمان در خود دارد. سیستم حكومتی چند که بخش

ماده کرده ها را نسبت به تأثیرپذیري از سنن و فرهنگ دیگر کشورها آملیتی عثمانی، ترك

تدوین شد، اسالم را دین رسمی این کشور  1073است. اولین قانون اساسی ترکیه که در سال 

ترکیه، مسلمان  میلیونی 22درصد از جمعیت  01تعیین کرد. براساس آخرین آمار، نزدیک به 

دهند. درصد باقیمانده را مسیحیان، یهودیان و پیروان دیگر ادیان تشكیل می 7هستند و 

 .درصد از مسلمانان ترکیه سنی مذهب هستند 20ن گفتن است که شایا
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 تاريخ و پیوندهای قومي و نژادی

هویت ملی: دولت ترکیه اقداماتی را 

در زمینه تأسیس و پشتیبانی از 

نهادهاي تاریخی و زبان شناسی 

انجام داده است؛ این نهادها به 

پژوهش درباره گذشته پر افتخار 

ت لزوم، شكوه و جاللی ساختگی به آن نسبت می دادند تا باعث ترك پرداخته و در صور

برانگیخته شدن غرور شهروندان ترك شوند. سیاست رسمی تلقین حس ملی گرایی تا حد 

زیادي موفق بوده است. بیشتر شهروندان رها از وابستگ ي تباري و نژادي غیر ترك، خودشان 

پندارند؛ با این وجود برخی از کردها از این امر را چه از نظر نژادي و چه از نظر ملیت، ترك می 

  .مستثنی هستند

در دوره پس از جنگ جهانی اول، تنها ارمن  1روابط قومی و نژادي: پس از پیمان نامه لوزان 

یهاي مسیحی، یونانیهاي ارتدکس و یهودیها این اجازه را داشتند که نهادها و سازمانهاي 

به این سو در  1000ند. تنها زبانهاي غیر ترکی که از سال مذهبی و آموزشی خود را حفظ نمای

مدرسه هاي همگانی ترکیه درس داده می ش وند دربرگیرنده زبان عربی و زبا نهاي اروپاي 

غربی می شود. در حدود نیمی از کردها در جنوب شرقی ترکیه که خانه و کاشانه آنها سنتی 

نطقه هاي دیگري زندگی می کنند به دلیل است، زندگی می کنند. بیشتر کردهایی که در م

شیوه آموزش، وضعیت کاري، خدمت سربازي و در هم آمیزش ازدواجی، به ترك تبدیل شده 

تاکنون، شمار فزآینده اي از کردها، بر پایه کردي، زبانی هندو اروپا ئی  1029اند. از دهه 

سخن گفتن به کردي  گرچه .وابسته به زبان فارسی، ریشههاي غیر ترکی خود را بازیافته اند

قانونی شده است، مقام هاي قضایی و  1001در مكا نهاي همگانی و نوشتن به این زبان از سال 

کیفري، برخی کرد زبانان را بازداشت نموده و انتشارات کردها را تحت عنوان قانون ضد ترور 

کنن د. مقامات  که دامن زدن به تبلیغات جدایی طلبانه را ممنوع ساخته است، توقیف می

قضایی هم چنین از بخش هایی از قانون جنایی براي محدود کردن جوشش ها و ابراز 

، پخش رسانه اي به زبان 1000وجودهاي نژادي و قومی مورد استناد قرار می دهند. تا سال 
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)جنوب شرقی ترکیه( وابسته به  7کردي غی ر قانونی بوده است. فعالیت شاخه ش انلیورفا 

رهنگی میانرودان )بین النهرین(، که شرکتی فرهنگی براي گسترش زبان و فرهنگ کانون ف

دفتر  1002با فرمان استانداري متوقف شد. در سال  1002کردي قلمداد می شود، در سال 

فرمانداري استانبول درخواست بنیاد پژوهشی و فرهنگی کرد را براي برگزاري کالس هاي زبان 

دها خواهان حقوق فرهنگی و حتی استقالل یا خودگردانی منطق برخی از کر .نپذیرفت کردي

ه اي در جنوب شرقی ترکیه هستند. حزب کارگران کرد، یک سازمان جدایی طلب و گاه 

تاکنون، در ناحیه جنوب شرقی به جنگ و پیكار با ارتش ترکیه  1013تروریستی، از سال 

حزب کارگران کرد بودند تا ماه پرداخته است. در حدود سی هزار نفر که بیشترشان عضو 

در روند این جن گها کشته شد هاند. کارزار نظامی ترکیه بهپیدایش جنبش ها و  1000مارس 

احساسات حمایتی و پشتیبانی از حزب کارگران کرد منجر شد ه است که برخی هنگام به 

رون ترکیه فراتر از مرزهاي ترکیه نیز کشیده شده و موجب یورش هایی از شمال عراق به د

میشود. در سالهاي اخیر، گرجی ها، سیرکاسی ها و الزها نیز بر آن شده اند تا زبان غیر ترکی و 

محدود مجاز شمرده شده است، دوباره  صورتبهسنت هاي فرهنگی خود را که در قانون ترکیه 

قدام ا 1روزنامه به انتشار یک  1009زنده کنند. گروهی از گرجی هاي ترکیه در اوایل سال 

فرهنگی با روي کرد به شعر، ادبیات و سنت هاي گرجی به نام این  «چ ِونه بوري»نمودند؛ 

مردم خود را مسلمان و شهروند ترکیه داراي نیاکان عثمانی غیر ترك م یخوانند. اکثریت 

گسترده اي از شهروندان، با وجود تفاوت هاي نژادي، طبقه اجتماعی، شهري، روستائی و منطق 

طور عام در فرهنگ ترکی اشتراك دارند. هم پیمانی ها و پیوندهاي خوبی میان هاي به 

مسلمانان سنی با پیشینه نژادي متفاوت در اثر ازدواج با یكدیگر صورت گرفته است. حكومت 

ترکیه شهروندي همه مردم ترکیه را حق آنان می دان د. به طور رسمی هیچگونه تبعیض 

رتبط با قومیت در این کشور وجود ندارد و سامانهاي براي قانونی، آموزشی یا استخدامی م

 .اختصاص کارت شناسایی قومی وجود ندارد

  موسیقي 

موسیقی در ترکیه از ترکیبی از موسیقی محلی آسیاي مرکزي، غربی، کالسیک ایرانی، اروپاي 

 مدرن و پاپ آمریكایی تشكیل شده است. در حال حاضر موسیقی پاپ در ترکیه طرفداران

 .دهندزیادي دارد و مردم این کشور کمتر به موسیقی سنتی عالقه نشان می
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یا همان واحدهاي ویژه « ینی چري»اي در براساس اسناد موجود، سازهاي بادي برنجی و کوبه

ها به ارتش امپراتوري عثمانی کاربرد داشته است، اما در حال حاضر و با توجه به گرایش ترك

 .توان یافت که فقط از این نوع سازها استفاده کرده باشدقی را میموسیقی پاپ، کمتر موسی

 

 دين

است دین رسمی میالدي تهیه شده 1073نخستین قانون اساسی جمهوري ترکیه که در سال 

این ماده قانونی  1071است. لیكن در اصالحات قانون اساسی سال ترکیه را اسالم تعیین نموده

از سیاست، ترکیه کشوري با دولت و حكومت سكوالر )جدایی بر جدایی دین  تأکیدحذف و با 

درصد  01بنابر آخرین آمار موجود در ترکیه حدود  .استدین از سیاست( معرفی گردیده

درصد را مسیحیان و کلیمیان و پیروان دیگر ادیان تشكیل  7جمعیت این کشور را مسلمانان و 

ها باشند که از میان آنها حنفیمی دهند. مسلمانان ترکیه بیشتر پیرو مذهب تسننمی

ها با آیند که عمدتا در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند. شافعیشمار میگروه به ترینبزرگ

جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقراند و اکثرا کرد هستند. شمار پیروان مذاهب 

  .باشددیگر بسیار کم می

 :شونددو قسمت اصلی تقسیم می روي هم رفته پیروان ادیان در ترکیه به

 الف(

 .دهنداي از اهل سنت ترکیه را تشكیل میها: جمعیت قابل مالحظهحنفی -1

اي از اهل سنت است که پیروان آن را بیشتر کردها تشكیل ها: شاخهشافعی -7 

 .دهندمی

 .پیراوان سایر فرق اهل سنت -4 

نابر آمار رسمی دولت ترکیه حدود شود و بعلویان که خود به چهار دسته تقسیم می -3 

درصد از  7که در کل  جز اسالمب( پیروان ادیان دیگر به  .میلیون نفر پیرو دارد 17

 .دهندجمعیت ترکیه را تشكیل می
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آداب و رسوم ماه رمضان در 

  تركیه

ماه رمضان در ترکیه و در میان 

مسلمانان این کشور از اهمیت 

رخوردار است و با بخاصی 

یدن این ماه مبارك مردم فرارس

مسلمان ترکیه همگام با سایر 

مسلمانان جهان با شور و شعف 

. مسلمانان ترکیه معتقدند که ماه رمضان برکت و خیر را روندبه استقبال این ماه پربرکت می

دهد حتی اگر در بدترین شرایط اقتصادي باشند و خداوند به هاي آنان افزایش میدر سفره

گشاید. آغاز ماه ین ماه عزیز درهاي خیر و نعمت خود را به روي بندگانش مییمن و برکت ا

مبارك رمضان در ترکیه بسیار شاخص و مورد توجه است و حتی غیرمسلمانان نیز با این 

مسأله به خوبی آشنا هستند. شهر استانبول که در گذشته مرکز خالفت عثمانی بوده، میراث 

در خود جاي داده است و این شهر حاصل آدابی در خصوص  اسالمی بسیاري را از آن دوران

این ماه است که مستقیماا از دوره عثمانیان به جا مانده است. مسلمانان در ترکیه قبل از شروع 

پردازند و با چراغانی و الوان کردن مساجد و گذرها، ها و مساجد میماه رمضان به تزئین خیابان

 . گویندبریک میآمدن ماه رمضان را به یكدیگر ت

شهر استانبول ترین بازارهاي قدیمی تجاري در کالنترین و بزرگبازار عطارین که یكی از مهم

خورد و است، در ایام ماه رمضان ازدحام شدیدي جهت خرید و فروش در آن به چشم می

اقدام  ها و غذاهاي مخصوص این ماهویژه انواع شیرینیمسلمانان به خرید مایحتاج این ماه به

و شش نوع شیرینی  هاي ترکیه از تنوع بسیاري برخوردار است و بالغ بر سیکنند. شیرینیمی

گویند که باقلواي خاص ترکیه می  «pasta borek»و پیراشكی است که اصطالحاا به آنها

هاي افطاري مسلمانان این کشور شامل زیتون، پنیر، ها جا دارد. سفرهنیز در زمره این شیرینی

شود که از تنوع خاصی نیز گفته می« چوربا»خرما، باقلوا و انواع سوپ و آش است که به آن 

برخوردار هستند. برخی از این چورباها از دوران عثمانی به جا مانده است. طی ایام ماه مبارك 

 منظوربههایی در میادین و اماکن عمومی رمضان در برخی از شهرهاي ترکیه چادرها و خیمه
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اند ري دادن برپاست تا کسانی را که هنگام افطاري در منزل نیستند یا در حال رانندگیافطا

هاي افطاري از سوي شوراهاي خیریه یا افراد خیر و در برخی موارد از افطاري دهند. این سفره

شود و بیشتر در دو شهر آنكارا و استانبول مورد توجه گسترانیده می -بلدیه -سوي شهرداري 

گیرد. ماه رمضان در ترکیه در عین تقدس و محترم بودن براي غیرمسلمانان هیچ یقرار م

کند و حتی مسلمانان در این زمینه کامالا محظوریتی از نظر خوردن و آشامیدن ایجاد نمی

روزه امري قلبی و ایمانی است که هیچ  ازجملهمختار هستند. لذا پایبندي به احكام شرعی 

 . کندن را بر فرد تحمیل نمیسیاسی آ -فشار اجتماعی

 عموميیجشنهاوسمامر

ب فرهنگ غرازه تنویه که برگرفتژایكم در نو لساروز سمی با ت رتعطیالوصلیاینیدجشنغیر

برخی و هند دهیكدیگر میتک بتتبریرت اتکروزن تیدم درارتمري ازیاتبس. دمیشوز غاآست ا

دآور یل یاآور 74 درحاکمیت ملی روز . دتیگیرنتن متجشروزر ان تیای تغربروش یگر نیز به د

روز ین تم چنتل هتیآور 74 ازآن جاییكه. ستاعظم ملی انخستین جلسه مجلس 

آواز و جمله ن از کادکويه فعالیتهاتبروز نتیه ادتشعمتبخ، تتز هستنین اتکدیکوتمل

 10 رك در روزتاتون در زاد روز آنااجوروز ورزش و. دتییابتمص اتختصن ااتکدکويهاازي تکنو

گ تی جنتطوزي آوردر رتپیي هادنبردآوریاوزي، پیرروز . دوتیشتته متشدای تمامیگره ما

د اتکتبریانهم و بیستري در جمهوروز. دمیشوارگوست برگزام آیتس، در روز هتترکیلتقالتسا

وزي و پیري هادوي روزهر؛ سترك اتاتوي آسواز 1074 لسادرت ترکیه تیرجمهومالتعآورا

 .میشوندار میهنپرستانه برگزي نمایشهاو نیها اسخنر، یهاموسیقاي جراا تبري وتجمه
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 ايران به سفر از روس گردشگران های ناگفته

 

 بوده همراه اسالونژاد کشورهاي و روس گردشگران براي زیادي رازهاي و رمز با همواره ایران

 هاي زیبایی شیفته و مبهوت زمین، ایران به سفر از پس کشورها این گردشگران و است

 به اروپا شرق اسالونژاد کشورهاي گردشگران سفر. اند شده ایرانیان معنوي و فرهنگی تاریخی،

 سیاحت و سیر از پس آنان و است داشته صعودي سیر اخیر هاي سال در ایران به روسیه ویژه

 رتعبا تكرار با را ایران باره در غربی هاي رسانه تبلیغات بودن دروغ به اذعان با کشورمان، در

 اکتبر که لتونی شهروند ساله 71 والنتیناکولیكووا خانم. اند کرده اعالم شدم ایران عاشقˈ

 سفرکرده ایران به که است وقت خیلی همسرم و من: میگوید است، سفرکرده ایران به 7990

 در را زیبایی بسیار خاطرات و بود ما زندگی سفرهاي انگیزترین ازحیرت سفریكی این ولی ایم،

 لبنان، اردن، سوریه، مانند جهان کشور 19 از بیش به تاکنون ما: افزود وي .کرد حک ام ذهن

 که را احساسی آن ولی ایم، کرده سفر دیگر کشور چند و هند اندونزي، چین، بلژیک، آلمان،

 را آن نتوانستیم و نكردیم تجربه دیگر کجاي هیچ در داد، دست ما به ایران به سفر هنگام در

 دست به ایران به سفر در که را چیزي آن ما: کرد اضافه وي .کنیم مقایسه ريدیگ چیز با

 ترین دقیق این معتقدیم و کنیم ادا شدیم ایران عاشق ما جمله با تنها توانیم می آوردیم،

 شهرهاي به تهران از ایران در گردشگر این. کند رابیان ما احساسات تواند می که است عبارتی

 شمالی شهرهاي آباد، خرم شیراز، هرمز، و قشم جزیره بندرعباس، یزد، اصفهان، کاشان، قم،

 لتونی گردشگر این .است کرده سفر( ره) خمینی امام مطهر مرقد و خزر دریاي حاشیه در ایران

 خبر آن از قبالا که را گنجی انگار که آمد بوجود ما در احساس این سفر این طول در: داد ادامه

 بسیاري دالیل ایران در سفر هاي شگفتی: است معتقد کولیكووا .مای کرده کشف نداشتیم،

 زیرساخت شرقی، بازارهاي خوشمزه، غذاهاي تاریخی، آثار عالی، معماري غنی، فرهنگ دارد؛

 تر مهم همه از نیستند، مهم چیزها این ولی. دیگر چیزهاي از بسیاري و راحت و مدرن هاي

 در ما: گفت وي .هستند سرزمین این مردم هم آن و کردیم کشف ایران در ما که است ثروتی

 هاي انسان چنین یک جهان کجاي هیچ در ما ندیدیم، را اي جامعه چنین جهان کجاي هیچ

 را نوازي مهمان و میهمان به توجه حسن چنین جهان کجاي هیچ در ما. ندیدیم را روشندلی

 نشده مردم با فلسفی هاي صحبت چنین درگیر جهان کجاي هیچ در ما. نكردیم احساس
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 و ظاهري هاي زیبائی تنها نه ما ایران با آشنائی از پس که بگویم اینگونه توانم می. بودیم

 حیرت ایران جان و روح توانستیم آن بر عالوه بلكه دیدیم، را آن جهانگردي و دیدنی اماکن

 محیط و جو تیمتوانس ما: گوید می خود تجربیات درباره وي .کنیم احساس و ببینیم را انگیز

 آن توصیف به قادر ها واژه که کنیم لمس و ببینیم ایران در را اي دوستانه و انسانی صمیمانه،

 بازارهاي یزد، خم و پیچ پر هاي کوچه میان در ایران: کندمی اضافه کولیكووا خانم .نیستند

 هاي قلب هم آن و دارد نهفته را ارزشمندي و واقعی هاي ثروت شیراز، هاي پارك و اصفهان

 در االن ما: دهدمی ادامه وي .هستند ایران نماد و ساخته را ها افسانه که هائی قلب است، مردم

 مسكو در که وقتی. دارند ما زندگی در مهمی جایگاه که دوستانی داریم، بسیاري دوستان ایران

 - بینیم می را ها ایرانی مختلف هاي ملیت میان در و رویم می دیگري کشور به یا و هستیم

 می گفتگو آنها با بالفاصله - دهیم تشخیص دیگران از را آنها ایم گرفته یاد نیز حدي تا که

 سفر از بازگشت از پس: کرد اضافه وي .هستند بخش مسرت ما براي واقعاا لحظات این و کنیم

 به را ما بعد کردیم، تعریف خودمان تجربه مورد در مسكو دولتی دانشگاه در اي برنامه در ایران

 در ما هاي صحبت و کردیم صحبت رادیو در نیز نهایت در و کردند دعوت گردشگران باشگاه

 از برخی. شود ور شعله دوستان از بسیاري وجود در ایران به سفر ایده شد باعث مورد این

 .کردند تایید کاستی و کم هیچ به را ما هاي شنیده و ها دیده ایران، به سفر از پس دوستان

 حرف ما: کرد یادآوري است،( لومونوسف) مسكو دولتی دانشگاه التحصیل فارغ که گردشگر نای

 و رفت ایران به باید که است این واقعیت اما داریم، ایران به سفر درباره گفتن براي زیادي هاي

 توانند می تنها واژگان زیرا کرد، لمس را تاریخی کشور این هاي دیدنی و ها زیبایی نزدیک از

 مدودیف الكساندر. بكشند تصویر به سطحی شكلی به را یادماندنی به سفر این از ما حساساتا

 به 7917 و 7911 درسالهاي همسرخود همراه به دوبار که است روسی دیگرشهروندان از نیز

. دارد کیش دیدنی و زیبا جزیره ویژه به کهن ازایران زیادي وخاطرات است سفرکرده ایران

 و سرد مسكوي از 7917 سال ژانویه اول شب که وقتی: گوید می ارتباط این در مدودیف

 نور با خواستیم می فقط بودیم، ایران عازم کیش جزیره به اي هفته یک سفر براي مرطوب

 نمی تصور حتی ما. شویم ور غوطه فارسخلیج شور هايآب در و کرده گرم را خود خورشید

 درباره را خود باسواد نسبتاا هموطنان از برخی وهماتت و احمقانه هاي افسانه باید که کردیم

 نادرست و سطحی شناخت از انتقاد با مدودیف .کنیم اعتبار بی یادماندنی به سرزمین این
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 حاشیه عربی کشوزهاي برخی با ایران گرفتن اشتباهی و ایران باره در هاروس از برخی

 هاي محدودیت و ایران خصوص در رایج تصورات برخی خالف بر: کندمی اضافه فارسخلیج

 که بگویم باید کشور این گردشگري هاي مكان در مردم تفریح و شادي خصوص در کاذب

 با خواهد می دلشان که زمان هر و کجا هر در توانند می کیش جزیره در مردان نمونه عنوانبه

 مردانه پالژ کیش جزیره در شود می گفته هم وقتی: افزود وي .کنند شنا مخصوص لباس

 است، واترپلو و ساحلی والیبال بازي براي مردانه ورزشی باشگاه منظور دارد، وجود اسالمی

 نمایی سیاه به اشاره با وي .دارد وجود اروپایی کشورهاي از بسیاري در که چیزي آن همانند

 نیز زنان ایران اسالمی جمهوري در: داد ادامه ایران، در زنان وضعیت درباره غربی هاي رسانه

 به نیاز کار این براي فقط. شوند ور غوطه فارسخلیج گرم هايآب در راحتی به توانند می

 پالژي کیش جزیره در ضمن در. دارد مطابقت اسالمی هاي سنت با که است اي ویژه لباس

 چشم از دور به مكان این در توانند می ها خانم و است زنان مخصوص فقط که دارد وجود

 به ترکیه و مصر هاي استراحتگاه در حضور که است حالی در این. کنند ریحتف مردان مزاحم

 .دارد همراه به درستكار و شریف زنان براي را بسیاري هاي ناراحتی آنها بودن مختلط دلیل

 اینكه بیان با دارد، ایران به سفر از زیادي نشدنی فراموش و شیرین تجربیات که روس گردشگر

 عرصه این شده شناخته کشورهاي از چیزي گردشگري هاي جاذبه و تامكانا زمینه در ایران

 است آرام کامالا  محل این در دریا. دارد مجللی شنی پالژهاي کیش، جزیره: گوید می ندارد، کم

 براي اصوالا که است اسالمی ویژه استراحتگاه یک کیش جزیره. دارد مد و جزر اوقات برخی و

 هايآب در ایران مردان و زنان: شد یادآور مدودیف .است دهش گرفته نظر در ایران شهروندان

 هاي راه در و دهند می انجام دریائی گردش ،کنندمی غواصی ،کنندمی شنا کیش سواحل

 و ورزشی استراحتگاه کیش جزیره خاطر همین به. کنندمی سواري دوچرخه ویژه شده آسفالت

 می است، کرده سفر ایران به بار دو خود رشوه همراه به که نیز مدودوا خانم .است تندرستی

 با توانند می کیش جزیره بیشمار و مدرن تجاري مراکز. است نیز خرید جزیره کیش: گوید

 وي .کنند رقابت دار مارك کاالهاي تنوع نظر از هم و معماري نظر از هم دوبی هاي مغازه

 بسیار هاي هتل. اندازد می بتعج به را انسان و است سرسبز و تمیز بسیار کیش جزیره: افزود

 نوسازي نیز را قدیمی هاي هتل. شوند می سبز چشم جلوي و شده ساخته روز هر مدرن

 به توجه با کیش جزیره که کرد گیري نتیجه توان می: دهدمی ادامه مدودوا خانم .کنندمی
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 هاي ینوشیدن از مملو که ترکیه و مصر هاي استراحتگاه با تواند می آن اسالمی خصوصیت

 می اول وهله در کیش جزیره استراحتگاه: افزود وي .کند رقابت است، شلوغی فضاي و الكلی

 آنها براي ایران در موجود هاي محدودیت که روسیه مسلمان مرد و زن ها میلیون براي تواند

 پیشرو کشورهاي هاي استراحتگاه با هستند، آشنا رسوم و آداب این با بچگی از و است عادي

 در ایران باالي هاي توانمندي به همچنین وي .باشد پذیر رقابت منطقه گردشگري رصهع در

 تبلیغات خالف بر: گفت و کرد اشاره غرب یكجانبه هاي تحریم رغم به هوایی ونقل حمل حوزه

 توپولف هم آن و کنندمی پرواز هواپیما نوع یک با فقط ایران در شود می گفته که دروغینی

 سال در. کردیم پرواز نیز MD-17 هواپیماي با کیش جزیره در ما که گویمب باید است، 143

 آرزو: کرد اضافه مدودوا خانم .کردیم پرواز شیراز به تهران از A-449 هواپیماي با ما گذشته

 و خارجی هاي گذاري سرمایه جذب منظوربه ایران اسالمی جمهوري مسووالن کنم می

 خارجی جهانگردان به و کرده احداث کیش جزیره در را محلی خارجی، ارزهاي دریافت

 در که افرادي مزاحمت از اگر که کرد توصیه خود روس هموطنان به وي. دهند اختصاص

 استراحت براي راحت و امن محل یک دنبال به و اید شده خسته ،کنندمی استراحت کنارشان

 الكساندر .نكنید موشفرا را کیش زیباي جزیره ویژه به ایران به سفر هستید، زمستانی

 این از را زیادي وخاطرات داشته ایران به سفري که است لتونی ساکن روس شهروند گونچالوف

 باعث کرده متعجب را انسان امور بسیاري ایران در: گوید می گونچالوف .دارد درچنته سفر

 جهان يها تمدن ترین قدیمی از یكی مهد ایران که زیرا شود، می حیرت باعث و شده شگفتی

 چیزها این تمامی صورت هر در. دارند غنی بسیار فرهنگ و بوده هویت داراي ایران مردم. است

 نوازي مهمان و مهربانی از شگفتنی و حیرت با وي .کرد درك مختلف طرق به توان می را

 با سابق شوروي همدستی وجود با ایران مردم که کندمی تأکید و گوید می سخن ایرانیان

 در ایرانیان رفتار ،گونچالوف .کنندمی برخورد روس گردشگران با رویی خوش و صفا با صدام

 براي اصفهان در وقتی: گوید می و کندمی توصیف نظیر بی را خارجی گردشگران با مواجهه

 صرافی به را ما ناباوري کمال در بانک کارمند رفتیم، ها بانک از یكی به ریال به ارز تبدیل

 به و نشاند خود خودروي در را ما هستیم، خارجی ما که شد متوجه وقتی و کرد راهنمایی

 چرا که طبیعی سوال این به پاسخ در: افزود وي .کرد همراهی را ما کار پایان تا و برد صرافی

: کنیم می دریافت اروپائیان براي درکی غیرقابل کامالا پاسخ دارید، ما با برخوردي چنین یک
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 سرزمین به سفر را ایران به سفر روس، گردشگر .آمدید خوش ایران هب. هستید ما مهمان شما

 و تمدن تاریخ، خود براي کشور این از گوشه هر: کندمی اضافه و داند می ها افسانه و رویاها

 گرفته فرش از آن دستی صنایع ویژه به و نقاشی معماري، آثار و دارد جهان بزرگی به فرهنگی

 بخش عنوانبه بازار از وي .هستند مانند بی دنیا در همه و مهه مسگري و قلمكاري آثار تا

 بر را بازار واژه شما وقتی: دهدمی ادامه و کندمی یاد ایرانی فرهنگ و اقتصاد ناپذیر جدایی

 خود ذهن در را انگیز اعجاب معماري با سرپوشیده فضاي بایدکیلومترها کنید، می جاري زبان

 اجتماع و انسانی ارتباطات .است شده گسترده کهن انایر جاي جاي در که کنید مجسم

 گردشگر تیزبین چشم از که است نكاتی دیگر از شهري هاي بوستان و منازل در ها خانواده

 تجمع از خود خاطرات بازگویی به ناشدنی وصف حال و شور با وي و است نمانده دور به روس

 گوید؛ می شهر خارج و شهري هاي باغ و ها بوستان و تفریحی اماکن در ایرانی هاي خانواده

 جنگ از تاسف ابراز با گونچالف .نیست خبري آن از غرب جهان در وي عقیده به که چیزي

 مسیحیان، مسلمانان، بر عالوه: گوید می ایران واقعیات دادن نشان وارونه براي غرب تبلیغاتی

 اي گسترده آزادي و داده تشكیل ایران در را وسیعی هاي جماعت نیز زرتشتیان و یهودیان

 دارند، اعتقاد دیگر ادیان به که افرادي رسوم و آداب از اساسی قانون مبناي بر نیز دولت و دارند

 غیراسالمی ادیان پیروان غربی هاي رسانه تبلیغات خالف بر: کندمی اضافه وي .کندمی دفاع

 تربیت به توانند می و بوده زادآ مذهبی مراسم اجراي در کامالا خود دینی موازین طبق ایران در

 فصل و حل را( وصیت و میراث طالق، ازدواج،) شخصی و مدنی امور و پرداخته دینی آموزش و

 کرده دیدن نیز شهدا گلزار از که روس گردشگر .کنند مراجعه دادگاه به آنها مبناي بر و کنند

 انتحاري تروریست یک نوانبع را شهید وجهه ما گروهی هاي رسانه متاسفانه: افزاید می است،

 خود زندگی که است قهرمانی و مبارز داوطلب، فرد یک شهید، ایران در ولی اند، کرده ترسیم

 و قبرها گرانیت و مرمر هاي سنگ: کندمی تشریح وي .کندمی میهن استقالل و آزادي فداي را

 - آنها بودن مرتب و آل ایده پاکی است، شده گذاشته شهدا مزار بر که هائی گل زیاد تعداد

 و شود می رعشه باعث دیگري چیز ولی ،دهدمی غیرعادي زیبائی و شكوه چیزها این تمامی

 به افراد این تمامی اند؛ شده گذارده جوانان و جوانان مزار سر بر که است هائی عكس هم آن

 گونچالف .ندا رفته دنیا از قهرمان یک مانند به و رفته جنگ به داوطلبانه خود هاي قلب دستور

 و ملی هویت داراي باستانی، کشور ایران. است ما سیاره هاي تمدن از یكی ایران: گوید می
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 پیش سال هزار رسوم و آداب با کشور این در یكم و بیست قرن هاي فناوري. است اسرارانگیز

 یدهنام باستانی ورزش ایران، ورزش. است دیرینه بسیار نیز ایران ملی ورزش. دارند سازگاري

 .دارد هزارسال چند ورزش این بگویدکه مشخص بطور تواند نمی نیز تاریخ حتی و شود می

 ادامه ایران در فرهنگی و تاریخی اماکن و موزه زیادي شمار وجود به اشاره با روس گردشگر

 بر و است اندك بسیار جهان کشورهاي دیگر با مقایسه در ایران در ها موزه ورودي: دهدمی

 بنیان وي .کنندمین دریافت اضافی پول خارجی گردشگران از ایران در کشورها دیگر خالف

 ایران در ها خانم تمامی اگرچه: گوید می و داند می غرب با مقایسه غیرقابل را ایرانی خانواده

 تنها نه شود، می کشیده تصویر به غرب در که آنچه خالف بر ایرانی زنان ولی دارند، حجاب

 .هستند برخوردار خود حقوق از دفاع حق از کامل طور به بلكه نیستند، حق بدون

 ایلیاد همسرش همراه به روز 37 درمدت که است دیگري روس گردشگر تورقولییوا آلبینا

 بسته نقش دلش و ذهن در ورزشی سفر این از زیادي خاطرات و است راگشته ایران اویدوف

 را دوچرخه با گردشگري ها، گردش نواعا بین از شوهرم و من: گوید می تورقولییوا .است

 این. داشتم ایران به سفري معمولی گردشگر یک صورتبه پیش سال چند و دهیم می ترجیح

 زیبا طبیعت با شدن آشنا و ساکنان با معاشرت براي البته که کشید طول هفته یک فقط سفر

 شد برآورده ما دیرینه ويآرز باالخره میالدي 7917 سال اوایل. بود کوتاه ایران غنی فرهنگ و

 مسكو از داشتیم قصد ابتدا: دهدمی ادامه وي .دادیم ترتیب را ایران به دوچرخه با سفري ما و

 هوا و آب اما ؛کنیم طی دوچرخه با است کیلومتر 4099 حدود که را خزر دریاي سواحل تا

 در. کنیم حذف برنامه از را مسیر شمالی بخش شدیم مجبور و کرد وارد برنامه این در تغییراتی

 پشت بندرعباس و بوشهر شیراز، اصفهان، کاشان، قم، راه از را فارسخلیج تا تهران مسیر نتیجه

 مسكو به بعد و تهران به ابتدا هواپیما با آنجا از و رفتیم کیش جزیره به حتی و سرگذاشتیم

 در. کردیم اقامت هتل در بار دو تنها سفر طول تمام در: کندمی تشریح تورقلییوا .برگشتیم

 کشوري ترین نواز مهمان ایران، ما نظر به. بود تر راحت طور این ما براي. خوابیدیم می چادر

 عادي مردم طرف از را مهمانی به دعوت تمام لذت با ما. کردیم سفر آنجا به تاکنون که است

 سجادي اسیدرض .ماندیم می نیز ایرانی دوستان نزد در و کردیم می قبول خیابان در

 مهمان: میگوید ایران به روس سفرگردشگران از هایی باذکرخاطره نیز روسیه در سفیرکشورمان

 آنها و است خارجی گردشگران براي ایران جاذبه ترینبزرگ ایرانیان خونگرمی و عاطفه نوازي،



223 
 

 کی نمونه عنوانبه: افزود سجادي .شوند می ایران ملت رفتاري هاي ویژگی گونه این شیفته

 هاي جذابیت تاثیر تحت اي اندازه به ایران به سفر از پس لتونی از تبار روس شوهر و زن

 معرفی براي خود تالش با که اند گرفته قرار ایرانیان فرهنگی و معنوي هاي داشته و گردشگري

 یک تا اند گرفته وقت کشور این تلویزیونی کانال یک از لتونی مردم به کشورمان بهتر چه هر

 نقش بر تأکید با وي .بپردازد کشورمان گردشگري هاي جاذبه معرفی به سفارت همكاران از نفر

 جمهوري نظام دشمنان هاي توطئه کردن آب بر نقش در گردشگري صنعت توسعه بدیل بی

 گردشگران از شماري: داشت اظهار کشورمان واقعیات نمایی سیاه براي ایران ملت و اسالمی

 از بازگشت از پس ام، یافته ارتباط آنها با نحوي به من و داشته یرانا به سفري که تبار روس

 رسانه توسط زمین ایران هاي زیبایی دادن نشان وارونه به نسبت زدنی مثال کینه و بغض ایران

 از زیادي خاطرات که روسیه در کشورمان سفیر .اند کرده پیدا سلطه جریان به وابسته هاي

: کرد اضافه دارد، چنته در سابق شوروي هاي جمهوري و وسیهر تبار روس گردشگران تجربه

 ایران به خواهد می که بود پرسیده روس شهروند یک من زبان روسی وبالگ در نمونه عنوانبه

 داشت ایران به سفر تجربه که دیگري روس شهروند و بكند باید کار چه شد گم اگر و کند سفر

 محض به مردم زیرا بشود، گم ایران در خارجی یک است غیرممكن که بود نوشته جوابش در

 نخواهند دریغ کمكی هیج از و شتافت خواهند اش کمک به او حیرت و درماندگی مشاهده

 در گردشگري ی،المللبین گردشگري صنعت در رایج عرف خالف بر که این بیان با با وي .کرد

 گذاري سرمایه یک ایران در سمتوری: داد ادامه نیست، آن اقتصادي وجه به محدود تنها ایران

 براي مانند بی مجرایی به تواند می درست برداري بهره صورت در که است فرهنگی کالن

 ایرانیان هویتی و مذهبی تاریخی، هاي داشته شناساندن و اسالمی انقالب هاي ارزش صدور

 از اقدامی در غربی هاي رسانه که است این واقعیت: کرد تشریح وي .شود تبدیل جهانیان براي

 و القاعده نوع از مذهبی تند رفتارهاي با خشن منطق، کم مردمی را ایرانیان هماهنگ پیش

 و ایران از وارونه تصویر این کردن پاك هاي راه بهترین از یكی و اند کشیده تصویر به طالبان

 نوانعبه غرب تبلیغاتی و روانی جنگ از سجادي .است گردشگري صنعت توسعه ایرانی فرهنگ

 تبلیغات دلیل به: گفت و کرد یاد کشورمان به خارجی گردشگران ورود مسیر در مانع بزرگ

 به خواهد می که گردشگري هر که است شده اي گونه به وضعیت غربی هاي رسانه مسموم

 رفتار و کندمی حمله ما کشور به دیگر ماه یک آمریكا که اندیشد می گونه این کند، سفر ایران
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 هاي راه بهترین از یكی وي .است افراطی و خشن بسیار تاریخی و کهن سرزمین این مردم

 ایران هاي خانه سفارت اقدام را غربی هاي رسانه پرداخته و ساخته نادرست تصویر این زدودن

 معرفی نیز و ایران به کرده سفر گردشگران خاطرات انتشار و گردآوري در دنیا مختلف نقاط در

 کشورمان هاي خانه سفارت کنسولی بخش: افزود وي .دانست محلی زبان به کشورمان واقعیات

 و ایران به سفر متقاضیان با درست رفتار با توانند می و دارند مهمی بسیار نقش ارتباط این در

 به سفر براي دیگر کشورهاي مردم بیشتر چه هر اقبال براي را مسیر آنان، مشكالت رفع

 دیگر یكی عنوانبه مجازي فضاي در اجتماعی هاي شبكه از وي .کنند آماده اسالمی جمهوري

 به ایرانی جوانان: گفت و دانست جهانیان به اسالمی ایران واقعیات معرفی هاي پتانسیل از

 وي .کنند ایفا ارتباط این در تاثیرگذاري نقش توانند می فضا این در خود پررنگ حضور دلیل

 از دیگر یكی عنوانبه ایران در یالمللبین اعتباري هاي رتکا از استفاده براي الزم بستر نبود از

 فرهنگ در اینكه به توجه با: افزود و برد نام کشورمان به خارجی گردشگران سفر اصلی موانع

 که شود فراهم شرایطی باید شود، می تلقی خطرناك نقد پول باالي حجم جابجایی غربی

 لحاظ با یالمللبین اعتباري هاي کارت از استفاده امكان از بتوانند ایران گردشگري هاي شرکت

 این در البته: شد یادآور وي .شوند برخوردار گردشگران به خدمات ارایه براي منطقی سود

 براي الزم فنی زیرساخت و است گرفته صورت روسیه و ایران میان خوبی هاي هماهنگی راستا

 منتظر و است شده فراهم همدیگر كخا در کشور دو اعتباري هاي کارت از استفاده امكان

 ایرانی گردشگران سفر افزایش به همچنین وي .هستیم طرح این حقوقی بسترهاي شدن نهایی

 گذشته سال گرماي فصل در: کرد اضافه و اشاره اخیر هاي سال در همدیگر خاك به روس و

 باالیی رقم که کردند سفر روسیه به ایرانی گردشگر هزار 39 از بیش( ونیم ماه دو) میالدي

 توجه با: داد ادامه وي .دهدمی خبر حوزه این در کشور دو باالي هاي ظرفیت وجود از و است

 دارد، ایران با نزدیكی مواضع مسایل از بسیاري در و ماست همسایه کشور روسیه اینكه به

 شمار همچنین وي .است نویدبخشی خبر همدیگر خاك به کشور دو گردشگران تردد افزایش

 و کرد اعالم نفر پنجهزار حدود کردند، سفر ایران به گذشته سال در که را روس گردشگران

 به سفر متقاضی روس گردشگران تعداد که رود می انتظار شده اندیشیده تمهیدات با: گفت

 .یابد افزایش آینده هاي سال در ایران

 1407 اردیبهشت 71: ایرنا
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 مساجد روسیه به روايت تصوير

  

هزار مسجد در روسیه وجود داشت، اما بعد از این سال تنها  10بیش از  1001تا قبل سال 

مسجد در تمام کشور باقی ماندند؛ و بسیاري از آن ها تخریب و بسیاري دیگر به انبارهاي  199

مسجد  2999دهه بیش از  وجود تمام این ها در مدت زمان حدود دو با متروك تبدیل شدند.

آن ها مسجد مسكو است این مسجد که  ترینبزرگجدید در روسیه احداث و ترمیم شدند که 

هزار نمازگزار جاي دارد و در آینده  19امروز در حال بازسازي و مرمت است، براي بیش از 

میلیون مسلمان در روسیه زندگی  79 حدود مسجد اروپا خواهد شد. ترینبزرگنزدیک 

دو میلیون ازاین مسلمانان درمسكو ساکن  که عمدتاا در شمال قفقاز، ساکن هستند. کنندمی

، مسلمانان نیمی از جمعیت روسیه را ازآن خود 7909 معتقدندکه تا سال کارشناسان .هستند

 .خواهندکرد

 

 «قول شریف»مسجد 

 

 

http://www.abna.ir/abna.ir
http://www.abna.ir/abna.ir
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 مسكو مسجد

 

 سنپترزبورگ مسجدبزرگ
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 مینسک خیابان مسجد یادبود مسكو،

 

 مسجد جمعه در آکتا او
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 مسجد رشید نیژنینووگورود

 

 مسجد ایوانوف
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 سیاست هاي هویتی و امنیتی اسالم در روسیه –( 82) شناسي توصیفي قفقازكتاب

 

است « شیرین تهماسب هانتر»اثري از « هاي هویتی و امنیتیاسالم در روسیه؛ سیاست»کتاب 

نوشته شده است. این اثر را دکتر « لكساندر ملیكیشویلیا»و « جفري تامس»که با همكاري 

الهه کوالیی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو گروه مطلعات اوراسیاي مرکزي، دکتر 

سید مطهره حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی و کارشناس 

اند. نخستین انگلیسی ترجمه کردهآموخته مترجمی زبان ارشد روسیه و اسما معینی دانش

اسالم در روسیه؛ »چاپ کتاب 

را نشر نی « هاي هویتی و امنیتیسیاست

صفحه  121هزار نسخه در با شمارگان یک

هزار تومان منتشر کرده  77و به بهاي 

 .است

این کتاب تحلیل وضعیت  هدف اصلي

کنونی اسالم و مسلمانان روسیه، ارزیابی 

تحول شرایط داخلی  تاثیر عامل اسالم در

و روابط خارجی روسیه، قراردادن آنها در 

بستر مناسب تاریخی خود، تعیین جهت 

گیري محتمل تر جامعه و حكومت در 

روسیه و وضعیت مسلمانان در جامعه در 

 .حال دگرگونی روسیه است

ا عنوان کاود. فصل یكم ببخش نتایج رویارویی روسیه با اسالم را می 11این اثر در سه فصل و 

، تاریخ اسالم در روسیه تا پایان دوره شوروي را مرور کرده «اسالم در روسیه؛ گذشته و حال»

است. این فصل، پیش زمینه اي براي مباحث هویتی در روسیه پسا شوروي در فصل دوم با 

است. هر دو فصل « سیاست هاي هویت بخشی در فدراسیون روسیه: عامل اسالم»عنوان 

دهد که ارزشمندي را درباره مسلمانان روسیه در اختیار خواننده قرار می اطالعات بسیار
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بسیاري از آنها حاصل پیمایش هاي نویسنده و گروه همكارانش در شهرها و استان هاي 

مسلمان نشین روسیه است. شمار زیادي از اطالعات به ویژه درباره نهادهاي اسالمی و مساجد 

عامل اسالم در »اج شده اند. در فصل سوم کتاب، با عنوان نیز از درون اسناد دولتی استخر

به سیاست خارجی روسیه در ارتباط با کشورهاي اسالمی پرداخته شده « روابط خارجی روسیه

فرهنگی و سیاسیِ فصول یک و دو بیرون -است. این فصل از فضاي جامعه شناسی تاریخی

 .ی نوشته شده استللالمبینو در قالب سیاست گذاري خارجی و روابط  آمده

هاي آمریكایی و با همیاري نویسنده اصلی این اثر که کتابش را با حمایت مالی یكی از موسسه

کوشد وضعیت مسلمانان روسیه را تعدادي از دانشجویانش در امریكا و روسیه نوشته است، می

مین، فعالیت در طول تاریخ این کشور ارزیابی کند و با بیان نحوه ورود اسالم به این سرز

سیاسی مسلمانان، اماکن مقدس آنان، روحانیون برجسته مسلمانان این منطقه و تاثیرات 

ي روسی و بالعكس بررسی هادولتها را بازگو کند. در پایان نوع تعامل مسلمانان با هویتی آن

اطق شده است. از آنجا که اطالعات و آثار بسیار اندك و قدیمی درباره مسلمانان روسیه و من

مرز ایران وجود دارد، با شناخت کامل فرهنگ و اقتصاد این منطقه در قالب این آثار هم

سزایی هاي توسعه تعامالت فرهنگی را که در زمان تحریم اهمیت بهتوان زمینهاي میترجمه

هاي موجود در ایران درباره وضعیت با توجه به این که اطالعات و کتاب  .دارد، فراهم آورد

هاي تاریخی قدیمی است الزم بود اثري در نان روسیه بسیار کم و اغلب مربوط به دادهمسلما

این زمینه تولید شود که عالوه بر انعكاس، واقعیت منافع ملی ایران را هم تضمین کند. در این 

ها ها، آمریكاییان یا اروپاییهاي گوناگون وجود دارد که از سوي انگلیسیحوزه آثاري به زبان

اند ها تدوین و تولید شدهد آمده است، این آثار در راستاي تامین و تضمین منافع این ملیتپدی

اي ایرانی به واسطه آن که نویسنده« هاي هویتی و امنیتیاسالم در روسیه؛ سیاست»اما کتاب 

جرج تاون واشینگتن است، منافع ملی ه)شیرین تهماسب ت هانتر( دارد که اکنون استاد دانشگا

که نام خانوادگی خود را به واسطه « شیرین هانتر»رهنگی ایران را لحاظ کرده است. و ف

او به یگرایی دارد که در ضمن خط مشی پژوهشهمسرش برگزیده است، رویكردهاي ایرانی

اي بیان کرده است که منافع ملی گونههاي خارجی روسیه را بهخوبی هویداست. او سیاست

 .آیدجهت این کتاب اثر پژوهشی خوب و مفیدي به شمار میایران تضمین شود، از این 
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ترین بحث این اثر بررسی تاثیر هویتی اسالم بر روسیه در گذشته و اکنون است. این عمده 

کند و ارتباط این مورد نیاز ماست تا بدانیم کشور روسیه با مسلمانان خود چه برخوردي می

این کتاب ضمن پاسخگویی به این سواالت کشور با سایر کشورهاي مسلمان چگونه است؟ 

کند، اطالعاتی اطالعات مناسبی را در حوزه شناخت این منطقه و ساکنان مسلمان آن ارایه می

در پاسخ به  .هاي آینده را در حوزه ترجمه و تالیف فراهم سازندهاي پژوهشتوانند زمینهکه می

از شمال ایران تا مرزهاي داخلی روسیه اینكه ترجمه چنین آثاري چه ضرورتی دارد؟ باید گفت 

هاي تقریبا دهد که ساکنان آن داراي ویژگیاي تشكیل میرا حوزه وسیع و نسبتا یكپارچه

اند و به زبان ترکی سخن اند. ساکنان مرزهاي جنوبی و شرقی روسیه همه مسلمانمشترکی

مان اطالعات ثار و مكتوباتاند در حالی که ما در آگویند و همگی تحت تاثیر فرهنگ روسیهمی

شناسیم، تنها بسیار اندکی در این زمینه داریم و به درستی جمعیت منطقه قفقاز را نمی

دانیم که این منطقه چند قرن پیش هاي قدیمی است و فقط میاطالعات ما مربوط به کتاب

ا حوزه راهبردي به متعلق به ایران بوده است. با اینكه این حوزه از ابعاد گوناگون براي کشور م

باره داریم. همچنین یافتن کتاب خوبی در این زمینه که آید، اطالعات اندکی در اینشمار می

متناسب با منافع ملی ما نوشته شده باشد، بسیار دشوار است. با توجه به این مسایل آگاهی از 

ر قالب تحقیقات و هاي ساکنان این منطقه هم مرز با ایران اهمیت به سزایی دارد که دویژگی

اش زمینه شناخت را در هاي پیمایشیاین کتاب به واسطه داده .شودآثار جدید میسر می

تواند مشوقی براي کند و میهاي گوناگون فرهنگی، امنیتی، هویتی و اقتصادي فراهم میحوزه

مندیم. از ها نیازهاي متعددي باشد که اکنون در مراکز تحقیقاتی و آموزشی به آنتولید کتاب

اند حوزه اساسی جایی که روسیه به ویژه منطقه هم مرز ایران که اغلب ساکنان آن مسلمانآن

سزایی دارد، براي آید که از نظر سیاسی و امنیتی اهمیتی بهمنافع ملی ایران به شمار می

  .یمها و امكانات متعدد آن نیازمند تحقیقات، ترجمه و تالیف آثار گوناگونشناسایی ظرفیت
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  مروری بر كتاب

کنند. از میلیون مسلمان در فدراسیون روسیه زندگی می 79براساس برخی آمارها، در حدود 

ها که روندي کاهشی و دیگر اروپایی هاروساین رو، با توجه به میزان رشد جمعیت در میان 

جمعیت این کشور دارد و نرخ افزایش باالي جمعیت در میان مسلمانان، جایگاه آنان در ترکیب 

رو کرده گرایان این کشور را با نگرانی در مورد ترکیب آتی جمعیت روسیه روبهبسیاري از ملی

 103که در دوران اتحاد شوروي تنها حالیبه گفته یكی از رهبران مسلمانان روسیه، در  .است

قط در دهه مسجد در سراسر این کشور پهناور فعال بود، پس از فروپاشی نظام کمونیستی، ف

مسجد در این کشور بازسازي یا ساخته شد. به همین ترتیب نهادهاي  0999بیش از  1009

هاي چشمگیر فعالیت گسترش .اندازي و فعال شدنداسالمی بسیاري در سراسر روسیه راه

هاي آشكار دگرگونی در نقش و جایگاه اجتماعی ت سیاسی مسلمانان در همه مناطق، از جلوه

تواند بر تردید یكی از بهترین منابعی است که میاین کتاب بی .کشور بوده است آنان در این

هاي میدانی گسترده، سیماي عمومی مسلمانان را به تصویر بكشد. مؤلف با پایه پژوهش

گیري از همكارانی که انجام این پژوهش را در فدراسیون روسیه ممكن ساختند، به بررسی بهره

ی ت سیاسی ت فرهنگی مسلمانان روسیه پرداخته است. با مطالعه این دقیق ساختارهاي اجتماع

دست آوردن درکی مناسب از شرایط و موقعیت مسلمانان، در کشوري که کتاب امكان به

  .آیدهمسایه ایران است، فراهم می ترینمهمکشور جهان و  ترینبزرگهمچنان 

 

 

 

 

 

 



233 
 

 (07ماه  شهریور) قفقاز يحوزه شمارگاه

 پژوهش مرکز فرهنگی قفقازواحد 

 

 يالملل نیب كنفرانس

 قفقاز، در يرانيا راثیم

 شد برگزار داغستان در

92/12/28 

 راثیم یالملل نیب کنفرانس

 حضور با قفقاز در یرانیا

 محققان ان،یدانشجو د،یاسات

 قفقاز مسائل پژوهشگران و

 دانشگاه یاصل سالن در

 .شد برگزار داغستان یدولت

 و فرهنگ ازمانس براعالم بنا

 پروفسور ،یاسالم ارتباطات

 سیرئ اف حسن ماگومد

 داغستان یدولت دانشگاه

 نیا از ییها برنامه يبرگزار

 يهمكار توسعه در را دست

 ،یعلم تعامالت و ها

 دو یدانشگاه و یفرهنگ

 اثربخش و مهم کشور

 .دانست

 دانشگاه یآمادگ اف حسن

 گسترش يبرا را خود

 و یعلم يها يهمكار

 یاسالم يجمهور با ینگفره

 و میتكر و داشت ابراز رانیا

 چون یفرزانگان بزرگداشت

 را، عثمانوف ينور محمد

 کی و لتیفض دانش، میتكر

 در مجاهدت و تالش عمر

 . خواند معرفت و علم راه

 ییطباطبا نیحس دیس

 یفرهنگ یزنیرا سرپرست

 در رانیا یاسالم يجمهور

 بر یاجمال يمرور با هیروس

 نیا يگزاربر مراحل

 زمان از یالملل نیب کنفرانس

 آن، تحقق تا فراخوان اعالم

 رانیا و محققان استقبال

 مختلف يکشورها شناسان

 ران،یا ه،یروس لیقب از

 ارمنستان، ، گرجستان

 يجمهور بالروس،

 قزاقستان، جان،یآذربا

 را بلغارستان و كستانیتاج

 .دانست توجه انیشا

 سخنان به تند اعتراضات

 "اردوغان" یا هعیش ضد

 رانيا در

 :91/91/04 آذ .آخار

 يرازیش مكارم اهلل تیآ

 ان،یعیش قدریعال مرجع

 مورد در را اردوغان سخنان

 .خواند آور شرم انیعیش

 تیآ ت؛یسا نیا گزارش به

 در يرازیش مكارم ناصر اهلل

 "اردوغان " سخنان از انتقاد

 ،یونیزیتلو برنامه کی در که

 "نگول" به دیشد حمله با

 دروغگو را طرفدارانش و يو

 سه نهایا: گفته و خوانده

 هیتق دارند؛ مهم خصلت

 افترا و گفتن دروغ کردن،

 دادن نسبت با سپس زدن،

 انیعیش به باال صفت سه

 با ،"گولن" ارانی که گفته

 هم انیعیش از صفات نیا
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 از: گفت اند، زده جلو

 انیعیش: دیبپرس "اردوغان"

 به و گفته دروغ یکس چه به

 اند؟ زده بهتان یکسان چه

 

 يادب زهيجا نینخست

 به هیروس در یسعد

 يداغستان رانشناسيا

 شد اعطاء

72/1/04 

 بزرگداشت با همزمان

 محمدˈ پروفسور ینودسالگ

 رانشناسیا ˈعثمانوف ينور

 یداغستان معروف مترجم و

 کنفرانس افتتاح مراسم در و

 در یرانیا راثیم یالملل نیب

 یادب زهیجا نیاول قفقاز،

 یزنیرا توسط يسعد

 در رانیا سفارت یفرهنگ

 پژوهشگر نیا به هیروس

 و یاسالم مطالعات برجسته

 قفقاز و هیروس در یرانیا

 .شد اعطاء

 ينور محمد پروفسور

 نیا افتیدر از پس عثمانوف

 کوتاه یسخنان در زهیجا

 که يخطر نیبزرگتر: گفت

 یم دیتهد را امروز جهان

 همه در ییگرا افراط کند

 تالش و هاست نهیزم و ابعاد

 يراستا در يو چون یکسان

 و مدارا جیترو و توسعه

  .هست و بوده تعادل

 ينور محمد پروفسور

 در 1073 سال در عثمانوف

 تختیپا قلعه مخاچ شهر

 ایدن به داغستان يجمهور

 يدکترا 1003 درسال.  آمد

 دانشگاه از را یفارس اتیادب

 و کرد افتیدر مسكو یدولت

 پژوهش و مطالعات از پس

 1011 سال در فراوان، يها

 يپروفسور رتبه کسب به

  .آمد نائل دانشگاه نیا

 شاهنامه يانتقاد متن

 تالش حاصل که یفردوس

 است اف رستم همراه به يو

 یفارس شعر سبک و

 يو برجسته آثار از یكیتاج

 کیکالس اتیادب نهیزم در

 که شود یم محسوب یفارس

 یجهان شهرت يو به

 . اند دهیخشب

 يمثنو دوم دفتر ترجمه

 قرآن ترجمه زین و يمولو

 به که یروس زبان به میکر

 ترجمه نیبهتر فن اهل باور

 یروس به قرآن از کیآکادم

 نیا یقلم آثار گرید از است،

 .است یداغستان پژوهشگر

 

 مسلمان یبانو» مسابقات

 برگزار چچن در «صالح

 شد

2/2/93 

 مسلمان يبانو» مسابقات

 مؤسسه همت به «حصال

 نسل برنامهفوق يهاآموزش

 نیا در چچن جوان

 .شد برگزار يجمهور
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 هدف با مسابقات نیا

 يبانو کی اتیاخالق آموزش

 سنن و آداب حفظ مسلمان،

 بیترغ زین و چچن مردم

 علوم افتیدر به جوان نسل

 و فیوظا.شد برگزار یاسالم

 و مسلمان يبانو کی کردار

 موضوعات نماز نیهمچن

 برنامه نیا در توجه وردم

 .بود

 

 تیفعال یبرا مجوز صدور

 يونيزيتلو شبکه

 رانيا در «نسيآ»

 ،«نسیآ» یونیزیتلو شبكه

 : 1/7/04 مورخ

 نسیآ یونیزیتلو شبكه

 يبرا جانیآذربا يجمهور

 رانیا در يخبر تیفعال

 .کرد افتیدر یرسم مجوز

 ریسف نییآ پاك محسن

 جانیآذربا يجمهور در رانیا

 بهشتیارد 1) نبهدوش روز

 واحد " با دارید در( 1404

 شبكه سیر " فی یمصطف

 نیا «نسیآ» یونیزیتلو

 .کرد ارائه يو به را مجوز

 ضمن فی یمصطف واحد

 صدور از يخشنود ابراز

 يخبر تیفعال يبرا مجوز

 گفته رانیا در «نسیآ»

 انعكاس به امر نیا که است

 مورد در یواقع اطالعات

 دخواه کمک هیهمسا کشور

 .کرد

 

 در لیاردب آهن راه مسأله

 و رانيا نیب روابط

 جانيآذربا یجمهور

 مورخ ،«خبر باکو» روزنامه

93/97/04: 

 ریسف "آخونداف ریجوانش"

 رانیا در جانیآذربا يجمهور

 خدابخش دیمج با دارید در

 کرده اعالم لیاردب استاندار

 يبرقرار زمان که است

 و رانیا نیب ياقتصاد روابط

 جانیذرباآ يجمهور

 .است دهیفرارس

 اتصال به اشاره با ریسف

 دو آهن راه يها شبكه

 اتمام که افزود کشور،

 لیاردب آهن راه خط احداث

 راه خطوط به آن اتصال و

 جان،یآذربا يجمهور آهن

 روابط بر یمثبت ریتأث

 خواهد ياقتصاد دوجانبه

 .داشت

 

 و جانيآذربا» كتاب

 همیعل تیب اهل راثیم

 دیرس اپچ به «السالم

 - قفقاز قیحقا تیسا

13/97/04 

 ي تهیکم کمک و تیحما با

 جان،یآذربا ینید امور یدولت

 راثیم و جانیآذربا» کتاب

 «السالم همیعل تیب اهل

 شد منتشر
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 واحد گزارش به بنا

 یدولت ي تهیکم مطبوعات

 نیا جان،یآذربا ینید امور

 و علم» انتشارات در کتاب

 چاپ به جانیآذربا «لیتحص

 آن ي مقدمه و است دهیرس

 سییر اسكندراف الشاد را

. است نوشته تهیکم نیا

 واصم نظارت با مزبور کتاب

 و شناس اسالم فیمحمدعل

 چاپ یجانیآذربا نیسیآکادم

 .است شده

 در یمقاالت اثر، نیا در

 هم و ارتباط خصوص

 و یاجتماع اتیح یبستگ

 راثیم با جانیآذربا یفرهنگ

 پچا السالم همیعل تیب اهل

 مقاالت نیا در. است شده

 شناسان اسالم طرف از که

 فیتأل جانیآذربا مند ارزش

 هم یموضوعات به اند شده

 يها گاه ارتیز چون

 تیب اهل خاندان به منسوب

 جان،یآذربا در السالم هیعل

 همیعل تیب اهل راثیم نقش

 جان،یآذربا اتیادب در السالم

 تیب اهل محبت نقش

 هم سنت در السالم همیعل

 جانیآذربا کشور در یستیز

 تحمل طیمح يریگ شكل و

 انیاد نیب تسامح و يریپذ

 نقش کشور، نیا در گوناگون

 يپاسدار در جانیآذربا مردم

 همیعل تیب اهل راثیم از

 ارزش موضوعات و السالم

 شده پرداخته يگرید مند

 .است

 

: هیترك خارجه ريوز

 با آخر و اول اختالف

 كه بود خواهد نيا تهران

 «فهیخل» يكس چه

 بود خواهد

  41/97/04 – بانک عصر

 اوضاع: نوشت اتیالح

 و عراق و هیسور در بارفاجعه

 و مهاجرت و یرانیو شیافزا

 یاسیس افق شدن مسدود

 جابیا یعرب دوکشور نیا در

 و رانیا یواقع موضع کندیم

 دو نیا خصوص در هیترک

 یبررس آنها هیهمسا کشور

 .شود

 الفانمخ از یروشن به هیترک

 مخالفان سپس و یاسیس

 و کرد تیحما يسور ینظام

 هیاول درخواست همچنان

 ای يریگ کناره يبرا را خود

 سیرئ اسد بشار يبرکنار

. کندیم تكرار هیسور جمهور

 در هیترک دولت مقامات اما

 در ژهیو به ریاخ يهاماه

 نیب شدن قائل تفاوت هیزمن

 انیم در تندروها و روهاانهیم

 ه،یسور نظام سلحم مخالفان

 نیچن. اند گفته سخن کمتر

 یالمللنیب جامعه را یتفاوت

 اکنون هم و رفتیپذ

 را آن زین مخالفان «ائتالف»

 .است رفتهیپذ

 و عراق ک،یت گزارش به

 یعرب کشور دو هیسور

 نفوذ تحت به که هستند

 و هستند هیترک و رانیا
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 در زین هیروس و كایآمر

 وضع نیا از ازین صورت

 و عراق. کنندیم الاستقب

 و روشمند یشكل به هیسور

 آن مردم میتقس بر هیتك با

 و فیطوا و انیاد اساس بر

 یعیطب طیمح از ها،تیقوم

 .شوندیم جدا خود( یعرب)

 داود احمد دوستان از یكی 

 یزندگ لندن در که اوغلو

 درباره او از بار کی کندیم

 با آنكارا خوب روابط راز

 غلواو. کرد سؤال تهران

 نیا به کیپلماتید یپاسخ

 هر در گفت بلكه نداد سؤال

 گرااسالم نخبگان دوکشور

 از پس و کنندیم حكومت

 در انیگرااسالم که آن

 در جهان سراسر

 قدرت به شانیکشورها

 آخر و اول اختالف برسند،

 که بود خواهد نیا تهران با

 خواهد «فهیخل» یکس چه

 «فهیخل» هیترک طبعا. بود

 عظمت و دبو خواهد

 خواهد ایاح را هایعثمان

 .کرد

 

( ع)تیب اداهلیبن سیرئ

 ينیخم امام هدف: هیترك

 از انسانها نجات(  ره) 

 بود جهالت

 19/94/04– رنایا

( ع) تیب اهل ادیبن سیرئ

 امام حضرت: گفت هیترک

 نقش يفایا با( ره)ینیخم

 یمعرف در خود یخیتار

 يبرا( ع)تیب اهل مكتب

 و لمظ از انسانها نجات

 .کرد تالش جهالت

 آستانه در ˈ آلتون یفرمانˈ

 انگذاریبن ارتحال سالگرد

 ران،یا یاسالم انقالب ریکب

 رنایا خبرنگار با وگو گفت در

 امام: افزود مطلب نیا انیب با

 پربرکت عمر(  ره)  ینیخم

 از انسانها ییرها نثار را خود

  .کرد جهالت و ظلم

 دهیا منش، امروز: گفت يو

 سراسر راحل، امام تفكر و

 .است برگرفته در را جهان

 نكهیا بر دیتاک با آلتون

)  ینیخم امام یاصل هدف

 مسلمانان ساختن آشنا(  ره

 خود یواقع قدرت و تیهو با

 بود، نفس به اعتماد تیتقو و

 با( ره) ینیخم امام: افزود

 اهل و قرآن از يرویپ شعار

 در وحدت نهیزم( ع)تیب

 و مفراه را یاسالم جوامع

 وحدت به را جهان مسلمانان

 .کردند دعوت يبرادر و

 

 یبرا یجد مذاكرات

 یها شركت یهمکار

 در فعال یآذر و يرانيا

 یانرژ حوزه

 82/3/93 -ايرنا

 شرکت 19 حضور یپ در

 يها بخش در فعال یرانیا

 در وگاز نفت صنعت مختلف
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 شگاهینما نیكمی و ستیبˈ

 خزر گاز و نفت یالملل نیب

 سییر قبالاست و ˈ7913

 از جانیآذربا يجمهور

 یرانیا يها شرکت يهمكار

 و سازنده مذاکرات ،يآذر و

 ها شرکت نیا انیم يجد

 .شد انجام

 ˈزند ریامˈ رنایا گزارش به

 حضور کننده هماهنگ

 نیا در یرانیا يها شرکت

 با جمعه شامگاه شگاهینما

: افزود فوق مطلب به اشاره

 که است بار نینخست نیا

 نیا با یرانیا يها شرکت

 مشترك صورت به و تعداد

 وگاز نفت شگاهینما در

 حضور جانیآذربا يجمهور

 از یحاک شواهد، و اند افتهی

 به دارد؛ مذاکرات تیموفق

 درصد 29 از شیب که ينحو

 در حاضر یرانیا يشرکتها

 سینو شیپ به شگاهینما

 .اند دهیرس قرارداد

 نیا يبرگزار هیحاش در

 یناسکارش جلسات شگاهینما

 يها شرکت ندگانینما

 یزنیرا محل در یرانیا

 در رانیا سفارت یبازرگان

 و برگزار جانیآذربا يجمهور

 موضوعات و لیمسا باره در

 ضرورت جمله از گوناگون

 بخش ومیکنسرس لیتشك

 فعال حضور يبرا یخصوص

 بازار در یرانیا يها شرکت

 يجمهور گاز و نفت

 یمعرف و جانیآذربا

 در رمانکشو يهایتوانمند

 نظر تبادل و بحث بازار، نیا

 .شد

 كتاب از ييرونما مراسم

 ،یصفو لیاسماع شاه»

 و يخيتار اسناد مجموعه

 «کیپلماتيد

 49/94/04 آپاخبرگزاري 

 ،«آپا» يخبرگزار گزارش به

 از ییرونما مراسم امروز

 لیاسماع شاه» کتاب

 اسناد مجموعه ،يصفو

 در «کیپلماتید و یخیتار

 به ابستهاتویادب مؤسسه

 علوم یمل فرهنگستان

 به که جانیآذربا يجمهور

 ينامگذار يگنجو ینظام نام

. است شده برگزار دهیگرد

 در وکارشناسان انیدانشگاه

. اند کرده شرکت مراسم نیا

 " کتاب نیا یعلم راستاریو

 سیرئ " فی يمهد زیرام

 يجمهور استیر نهاد

 .است جانیآذربا

 زیرام مقاله با مجموعه نیا

 عنوان تحت فی يدمه

 شاه یاسیس راثیم»

 به توجه با ییخطا لیاسماع

 به «یخیتار اسناد

. شود یم هیارا خوانندگان

 یكی ییخطا لیاسماع شاه

 شناخته يها تیشخص از

 دولت و خیتار شده

 شاه. است بوده جانیآذربا

 است داده نشان لیاسماع

 مرکز عنوان به تختیپا که
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 در یمهم نقش کشور

 يو. کند یم فایا تیریمد

 یارض تیتمام يراستا در

. است کرده مبارزه جانیآذربا

 عنوان به ییخطا نمونه

 يها دوران در ییالگو

 جانیآذربا خیتار مختلف

 زین پس نیا از و مانده یباق

 .ماند خواهد یباق

 :قفقاز يفرهنگ مركز

 یب ي هیسا در متأسفانه

 و تیحساس عدم و یتوجه

. ا.ج یفرهنگ مسئوالن دقت

 جانیآذربا يجمهور ران،یا

 يها تیشخص ي مصادره به

 و کشورمان یهنیم و یمل

 ادامه خیتار آشكار فیتحر

 آن از يا نمونه که دهد یم

 يصفو لیاسماع شاه یمعرف

 و يآذر مرد دولت عنوان به

 عنوان به يصفو دولت

 تیهو پاسدار و ترك یدولت

 یارض تیتمام و يآذر

 یم رانیا نه و! جانیآذربا

  .باشد

 يآذر منابع است، تأمل قابل

 شاه بودن عهیش به گاه چیه

 و يصفو دولت و لیاسماع

 یرسم و عیتش از آنان دفاع

 رانیا در عیتش مذهب شدن

 و ها مجاهدت ي هیسا در

 و ندارند آنان يها تالش

 را آنان بودن ترك همواره

 يراستا در و کرده برجسته

 شاه از یستیترک پان اهداف

 هیفوص دولت و لیاسماع

 نیا و. کنند یم استفاده

 ينوشتار آثار تمام در خط،

 آثار گرید و ها لمیف یحت و

 جانیآذربا يجمهور يهنر

 .باشد یم مشاهده قابل

 

 و ها نهاد يبرخ تالش

 یجمهور یها ارگان

 سوال ريز یبرا جانيآذربا

 یها یمند توان بردن

 ياسالم یجمهور يپزشک

 رانيا

 77/93/04 –قفقاز قیحقا

 از دیرواد میرژ که يزرو از

 یاسالم يجمهور طرف

 شهروندان يبرا رانیا

 طور به جانیآذربا يجمهور

 شده برداشته طرفه کی

 حضور لیس شاهد است

 کشورمان در يآذر مارانیب

 و زیتبر يها شهر در ژهیو به

 حضور. میهست لیاردب

 در يآذر مارانیب ي گسترده

 به رانیا یاسالم يجمهور

 وارگانها ها نهاد یبرخ مذاق

 يجمهور از يوافراد

 توسعه مخالف که جانیآذربا

 نیب روابط شیپ از شیب ي

 و مسلمان دوست، کشور دو

 خوش هستند، هیهمسا

 چند از هر ها آن و امدهین

 در مختلف انحاء به یگاه

 یسع... و یجمع يها رسانه

 يتوانمند بردن سوال ریز در

 یپزشك يها شرفتیپ و ها

 گمان به تا هستند کشورمان

 مارانیب ي مراجعه در خود

 یپزشك مراکز به يآذر
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 وقفه رانیا یاسالم يجمهور

 .کنند جادیا خلل و

 جو نیتر تازه به ر،یز در

 ریاخ يها روز در که يساز

 عنوان با خصوص نیدرا

 یپزشك درمان يروشها»

 اصول از دور به  رانیا

 و «باشد یم شده رفتهیپذ

 تیسا ازطرف

«actual.az» رفتهگ انجام 

  .شود یم است،اشاره

 سد،ینو یم تیسا نیا

 کشور در که يافراد

 از جانیآذربا يجمهور

 رنج گوناگون يها يماریب

 نكهیا به استناد با برند یم

 درمان و معالجه يها نهیهز

 رانیا یاسالم يجمهور در

 پزشكان و باشد یم نییپا

 باسوادتر کشور نیا

 آورده يرو رانیا هستند،به

 شهروندان يها گفته از.اند

 نگونهیا جانیآذربا يجمهور

 یکسان شود، یم استنباط

 وشفا معالجه رانیا در که

 هم یکسان و ابندی یم

 رو و شده بدتر شان تیوضع

 یم خودمان پزشكان به

 .آورند

 خوب ریتأث از مان شهروندان

 پزشكان توسط که ییداروها

 در شود یم زیتجو یرانیا

 دهند یم خبر اول يها روز

 باعث ها بعد داروها نیا اما

 یم ینامطلوب و سوء راتیتأث

 .شود

 

 ادبیات بر اسالم ثیر تا

 روسیه كالسیک

 93/ 72/ خبر يمرکز واحد

/04 

 اتیادب بر اسالم نیمب نید

 ریتاث هیروس کیکالس

 .است گذاشته یفراوان

 خبر يمرکز واحد گزارش به

 اتی،ادب پترزبورگ سن از

 و شاعران ينامها با هیروس

 همچون یسندگانیون

 ، يتولستو ، نیپوشك

 نهیرید وندیپ یوسكیداستا

 نجاستیا جالب.  دارد يا

 اتیادب ستارگان نیا که

 ریتاث تحت قایعم هیروس

 یاسالم اتیادب و میمفاه

 .اند داشته قرار

 که نیپوشك الكساندر

 سندهینو و شاعر نیبزرگتر

 هیروس اتیادب ییطال عصر

 يشود،اشعاریم محسوب

 نیمضام و میمفاه براساس

 مجموعه عنوان با یاله کالم

quotation mark یتاس 

 .است سروده آن قر از

 و قرآن به فطرتا نیپوشك

 کشش شتریب خدا کالم

 کیکالس اتیادب به تا داشت

 ینید کتاب ،ییاروپا

 جرقه نیاول مسلمانان

 در را ییگرا تیمعنو

 . آورد وجود به نیپوشك

 سندگانینو از کیچیه دیشا

 اندازه به نوزدهم قرن یسرو
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 ریتاث تحت يتولستو لئون

.  نگرفت قرار یآن قر میمفاه

 يرو از دیمج اله کالم با او

 اشنا یروس يفرانسو ترجمه

 ریتاث تحت شدت به و شد

 . گرفت قرار آن

 دهیعق نیا بر يتولستو لئون

 تیحیمس و اسالم که بود

 مشترك يها شهیر يدارا

 نیهمچن او. است یفراوان

 خداوند کالم را دیمج آنقر

 .دانستیم منزل یوح و

 

 بیانیه صدور با

 داغستان انیعیای؛ش

 مقاومت از را خود حمايت

 كردند اعالم غزه

 14/90/04 – مهر

 قلعه،ماخاچ شهر انیعیش

 داغستان يجمهور مرکز

 در ییگردهما ضمن روسیه

 شهر نیا ياخامنه مسجد

 مقاومت از را خود حمایت

 اعالم غزه، مردم مظلومانه

 .کردند

 مهر، يخبرگزار گزارش به

 قلعهماخاچ نمازگزار شیعیان

 انتشار با روسیه، داغستان در

 از خود حمایت اي،بیانیه

 مردم يمظلومانه مقاومت

 .کردند اعالم را غزه

 آمده بیانیه این متن در

 سپاس و حمد: »است

 قادر سبحان خداوند کرانیب

 داد قیتوف ما به که را متعال

 و رمضان مبارك ماه درك با

 راثیم منی به قدر یالیل

 حضرت سازخیتار و ارجمند

 از ياقطره( ره) ینیخم امام

 و خروشان انوسیاق

 و اسالم بزرگ امت يتوفنده

 و آزاده يهاانسان لیخ

 با و میگرد جهان طلبحق

 امام مسجد در خود حضور

 در قلعهماخاچ شهر ياخامنه

 یانجه روز» سترگ آزمون

 آرمان از تیحما «قدس

 يانتفاضه و فیشر قدس

 به را نیفلسط مظلوم ملت

 با و گذاشته شینما

 بار کرده گره يهامشت

 غاصب میرژ از يزاریب گرید

 و یستیونیصه اشغالگر و

 انیحام و استكبار جبهه

 را المللنیب سمیونیصه

 .میزن ادیفر

 

: يرانيا دانشمند

 خود ليتما ها يجانيآذربا

 را باغ قره یآزادساز یبرا

 اثبات به اعمالشان با ديبا

 برسانند

 ،«وزین سالم» يخبرگزار

 :1/0/04 مورخ

 استاد " يجد ياکبر "

 مصاحبه در تهران دانشگاه

 سالم» خبرنگار با یاختصاص

 مناقشه: است گفته «وزین

 غم و دردناك حادثه باغ قره

 صدها. ماست يبرا زیانگ

 و خواهران از تن هزار
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 آن از ما مسلمان نبرادرا

  .اند گشته آواره منطقه

 خودم من که است گفته يو

 کرده صحبت و دارید آنها با

 از آنها مشكالت با و ام

 واقعاا . ام شده آشنا کینزد

 فاجعه و ینگران کی نیا زین

 رانیا در. ماست يبرا یبزرگ

 باغ قره یقاض اذان همواره

 نقشه در ما. شود یم پخش

 به را باغ قره جانیآذربا

 جانیآذربا یاراض عنوان

 یاراض نه میده یم نشان

 یمهم اریبس نكته. ارمنستان

 حل انداز چشم باره در

. دارد وجود باغ قره مناقشه

 را خود حق دیبا ملت کی

 .بطلبد

 باغ قره مناقشه در نظرم، به

 که است نیا مورد نیمهمتر

 خودشان دیبا ها یجانیآذربا

 به و چرا ما. ندیآ جوش به

 موجود مقاومت یلیدل هچ

 در را لبنان و نیفلسط در

 ینم باغ قره و جانیآذربا

 يبرا که یکس اگر م؟ینیب

 نشود، لیقا احترام خود حق

 را يانتظار نیچن توان ینم

 هر با اگر. داشت گرانید از

 دیکن صحبت رانیا در کس

 از یبخش عنوان به را باغ قره

 یم و داند یم جانیآذربا

 جهینت در باغ قره که دیگو

 جانیآذربا و ارمنستان جنگ

 شده اشغال ارامنه يسو از

 رانیا در موضوع نیا. است

 .است روشن یکاف حد به

 

 یجمهور تالش

 فيتحر یبرا جانيآذربا

 اريشهر ينيد یهاسروده

 10/90/04: میتسن

 زیتبر جوان شاعران از یكی

 آثار به نسبت هشدار ضمن

 يجمهور در اریشهر ینید

 متأسفانه: گفت جانیآذربا

 نیا به نسبت یکس

 .کندینم یاقدام فاتیتحر

 یفرهنگ خبرنگار گزارش به

 م،یتسن يخبرگزار

 یادب عصرانه نیدوازدهم

 ژهیو فارس يخبرگزار

 اصل یبانیش رضا پاسداشت

 با مردادماه 13 روز،ید عصر

 یاهال از یجمع حضور

 جوان شاعران و فرهنگ

 .شد برگزار زیتبر

 ستنش نیا در یبانیش

 يهاسروده فیتحر به نسبت

 از یبرخ در اریشهر ینید

 هشدار هیهمسا يکشورها

 که يگرید نكته: گفت و داد

 مراسم نیا در تا داشتم قصد

 فیتحر کنم مطرح را آن

 استاد ینید يها سروده

 از یبرخ است اریشهر

 به شاعر نیا يها سروده

 يجمهور کشور در یراحت

 به کندیم رییتغ جانیاذربا

 از یكی در نمونه نعنوا

 واژه استاد نیا يها سروده

 دایپ فیتحر لیا به "یعل"

 يبلند يصدا ما است کرده
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 يشعرها فیتحر به نسبت

 .مینیبینم شاعر نیا

 هیترك از داعش فرمانده

 كرد تشکر

 74/90/04:نو روز

 داعش فرماندهان از یكی

 نیا از شیپ تا که دیگویم

 یانسان يروهاین اعظم بخش

 استفاده مورد اتحیتسل و

 از یستیترور گروه نیا

 .شدند وارد ترکیه يمرزها

 گروه فرماندهان از یكی

 داعش يریتكف یستیترور

 واشنگتن با يامصاحبه در

 آنقدر داعش اگر گفت پست

 توانسته که بوده قدرتمند

 از یبزرگ يهابخش است

 ریتسخ را عراق و هیسور

 تشكر هیترک از دیبا کند،

 .کرد

 با که ساله 72 ندهفرما نیا

 شناخته وسفی ابو عنوان

 نیا انجام يبرا و شودیم

 در یحانیر شهر به مصاحبه

 رفته يحاتا یجنوب استان

 يروهاین که داد حیتوض بود

 مواد از یاعظم بخش داعش

 مرز از را خود ازین مورد

 .کردیم وارد هیترک

 

 ديرواد ميرژ جانيآذربا

 را رانيا شهروندان یبرا

 دكر لیتسه

 0/0/04 پرس نسیآ تیسا

 ریوز یواعظ محمود

 اطالعات يفناور و ارتباطات

 اوت ششم خیتار در رانیا

 نینهم جینتا حیتشر ضمن

 مشترك ونیسیکم اجالس

 ،ياقتصاد يها يهمكار

 رانیا بشردوستانه و يتجار

 گفته جانیآذربا يجمهور و

 رانیا و جانیآذربا که است

 كباری دیرواد صدور مورد در

( روز 49 مدت به) ورود

 رانیا شهروندان ورود جهت

 خودمختار يجمهور به

 .اند دهیرس توافق به نخجوان

 نهیهز که است گفته يو

 صدور. است وروی 19 دیرواد

 نیب فرودگاه در دیرواد

 يها انهیپا نخجوان، یالملل

 و یتخت شاه صدرك، يمرز

. گرفت خواهد انجام جلفا

 جمله از میتصم نیا

 توافق مورد يمحورها

 تفاهم ادداشتی در نیطرف

 يهمكار مشترك ونیسیکم

 و جانیآذربا ياقتصاد يها

 . است رانیا

 

 دریح» یهاحرف

 پرده پشت از «افيعل

 اتیادب انيجر

 یجمهور طلبانههيتجز

 جانيآذربا

: میتسن يخبرگزار

72/90/07 

 سابق پلماتید ،يفرد اصغر

 قفقاز از و یاسالم يجمهور
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 با کشور برجسته شناسان

 یشخص خاطرات انتشار

 «اف یعل دریح» از خود

 درباره را یبیعج نكات

 هیتجز اتیادب جادیا ندیفرآ

 در رانیا به نسبت طلبانه

 منتشر جانیآذربا يجمهور

 .کرد

 سابق پلماتید ،يفرد اصغر

 از و یاسالم يجمهور

 کشور برجسته قفقازشناسان

 سیف یشخص صفحه در

 بار کی که نیا انیب با بوك

 مورد در «اف یعل دریح» به

 ابوالفضل يغذا اعتصاب

 جمهور سیرئ) گیب یائلچ

 جانیآرذبا يجمهور اسبق

 نفرت او استیس تنها که

 و بود رانیا به نسبت یافكن

 او يجمهور استیر زمان در

 نیبزرگتر جانیآذربا

 قره جنگ در را هاشكست

 دریح با( شد متحمل باغ

 کردم،یم صحبت اف یعل

 همه: گفت اف یعل: نوشت

 دوره استمدارانیس) نهایا

 يجمهور استقالل

 یخوب يهابچه( جانیآذربا

 يهمكار نهایا با. هستند

 میکنینم فكر البته. دیکن

 با( گیب یائلچ) ابوالفضل

 – برسد تفاهم به بتواند شما

 زدیم را حرف نیا یوقت او

 -داد ادامه و زد هم يلبخند

 تیترب رانیا ضد را او چون

 هم باز بتهال امکرده

 او به را الزم يهاهیتوص

 .میگویم

 اف یعل دریح قول از يفرد

 يسالها در: دهدیم ادامه

 داده من به یگزارش 29 دهه

 شاعر اشعار ابوالفضل که شد

 را «امره ونسی» ترك

 و جا نیا و کندیم مطالعه

 ییگراترك مورد در آنجا

. کندیم ییهاصحبت

 و گرفتند فرستادم

 چند نكهیا از دبع. آوردندش

 و ماند سلول در يروز

 گفتم آمد، شیجا سر عقلش

 یوقت. من شیپ اورندیب

 و کردم مطالعه را اش پرونده

 متوجه کردم ییبازجو یکم

 درد به نیا افكار که شدم

 و حال و خوردیم من

 او در هم يامبارزه هیروح

 حتشینص یکم. ستین

 دانشگاه فرستادم و کردم

 بعد به روز آن از. خودش

 .ما با يهمكار به کرد شروع
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məqalələrin Xülasəsi 
Ağa Məhəmməd Xan Qacar dövründən Fətəli şahadək 
Qafqazda siyasi vəziyyət 

Həsən Mücərrəbi (Şiəlik tarixi üzrə magistr) 

Xülasə: 

Bu araşdırmadan məqsəd  qacarlar dövründən yəni ağa 

Məhəmmdə Xan Qacarın dövründən Fətəli şahın 

hakimiyyətinin sonunadək Qafqazdakı siyasi vəziyyət barədə 

dəqiq məlumat əldə etməkdir. Bu dövr tarixin həssas 

dövrlərindən hesab olunur və Qafaqaz məntəqəsi İranın 

hadisəlrlə dolu hissəsi olub. Rusiyanın ərazilərini 

genişləndirmək siyasəti, fars körfəzinin isti sualrına sahib 

çıxmaq istəyi, İngiltərə və Fransayla rəqabət məqsədi ilə 

Hindistana hakim olmaq istəyi, Gürcüstandakı daxili inqilablar 

və Gürcüstanın əhəmiiyətli məntəqə olması, həmçinin İran və 

Rusiyanın ona hakim olmaq istəyi, Gülüstan və Türkmənçay 

rüsvayedici müqavilələrinin qəbul etdirilməsi, bütün bunların 

nəticəsində bir neçə savaşın baş verməsi; o cümlədən hicri-

qəməri 1218-1228 savaşları, Üç kilsə əməliyyatı, (Hicri 1219), 

Aslanduz savaşı (hicri,1227)Rusiya və İran döyüşlərinin ikinci 

mərhələsinə(hicri 1241-1243) işarə etmək olar. Araşdırmada 

mötəbər mənbələrə istinad olunub. 

 

Xəzərin hüquqi rejiminin təyin edilməsi və bunun İran 

İslam Respublikasının geopolitikasına təsiri 

Məhəmməd Mahmudi (Geopolitika üzrə magistr) 

Xülasə: 

Xəzər dənizi, coğrafi, geopolitik, geostrateji və geoekonomik 

baxımdan mühüm məntəqələrdən hesab olunur. Xəzərin 
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hüquqi rejiminin təyin edilməsi ilə bağlı xəzərsahili ölkələrin 

müzakirələri İran İslam Respublikasının  xarici siyasətinə aid 

olan əsas mövzulardandır. Xəzərdə sabitliyin qorunması və 

davamlı inkişafı  Xəzərsahili ölkələrin həmkarlığı, anlaşması və 

məntəqədə sülhün davamlı olaraq bərpası sayəsində 

gerçəkləşək. Hazırkı məqalədə Xəzərin hüquqi rejiminin təyin 

edilmısinin nəticələri və İİR-nın geoekonomik mənbələri və 

geopolitikası fonunda bu məsələnin geopolitik təsirləri öyrənilir. 

Bu araşdırmada Xəzərsahili ölkələrin hər birirnin payı və Xəzər 

sərhədlərinin dəqiq təyin olunması barəsində söhbət 

olunur.Həmçinin bu məsələnin həll olacağı təqdirdə onun milli 

mənafemizə, siyasi və iqtisadi gücümüzün artmasına və 

ölkəmizin gələcək mövqesinə aid müsbət təsirləri barədə 

danışılır. Hüquqi rejimin müəyyənləşdirilməsinin İran 

geopolitikasına mühüm təsiri olacağı fərz olunur. Araşdırmanın 

hədəfi Xəzərin geopolitikasının öyrənilməsidir. Əslində Xəzərin 

geopolotik əhəmiyyətinin səbəbi onun bir tərəfdən Avropanı, bir 

tərəfdən Orta Şərqi, Bir tərəfdən Qafqazı və digər bir tərfədən 

Mərkəzi Asiyanı birləşdirən dörd yol ayrıcı olmasıdır. 

 

Qarabağ problemində Rusiya və Türkiyənin rolu 

Qasim Rizayi , Seyid Mehdi Şərifi ç Xosrov Çehre  

Xülasə 

Beynəlmiləl nizamın tələbinə görə hər bir dövlət beynəlmiləl 

ərsədə yaranmış mövqelər və fürsətlərdən son dərəcə istifadə 

etməyə çalışır. Sovet İttifaqının dağılması səbəb oldu ki, region 

və transregion ölkələr üçün belə bir fürsətlər yaransın. 

Qövmçülük, irqçilik və torpaq üstə yaranan qarşıdurmalar 

dağılmış imperiyadan yeni müstəqil olmuş ölkələrə qalan 

yadigar oldu. Həmin milli və ərazi qarşıdurmalarından biri də 
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ermənilərlə azərbaycanlıların, Azərbaycan Respublikasının 

Dağlıq Qarbağ məntəqəsi üzrərində münaqişəsi idi. Bu 

münaqişənin kökü çox dərinə gedir və iki ölkə arasında 

müharibəyə və qırğına səbəb oldu. Münaqişə 1988-ci ildə 

başladı və müəyyən müddətdən sonra ermənilərlə 

azərbaycanlılar arasında atəşkəs oldu. "Nə müharibə, nə də 

sülh" vəziyyəti yarandı. Rusiya regionda ən əsas rol oynadığı 

üçün uyğun münaqişə cərəyanında məntəqədə öz nüfuzunu 

artırmağa çalışır. Digər bir tərəfdən də Türkiyə Azərbaycanla 

vəhdətdə olması səbəbindən Ermənistanla müxaliflik edir. 

Beynəlmiləl mövqesinə görə Türkiyə özünü Azərbaycana daha 

çox yaxınlaşdırmağa çalışır. Qarabağ probleminin uzun bir 

problem olmasının səbəbi məntəqə və məntəqədən kənar 

güclərin rəqabəti və müdaxiləsidir. Uyğun güclər daha çox 

mənfəət əldə etmək məqsədi ilə Qarabağ problemində rol 

oynamağa çalışırlar. Problemin müddətinin uzanmasının 

səbəblərindən biri də Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz 

məntəqəsinə müdaxiləsi və Qarabağ problemində daha çox rol 

oynamaq üçün bu problemə müdaxilələridir. 

 

Azərbaycanın xarici siyasətinin formalaşmasında enerji 

ehtiyatlarının rolu 

Doktor Əli Cədidi ,Qəhrəman Nurani,Seyyid Məhəmməd Rıza 

Musəvi  

Xülasə 

1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Mərkəzi Asiya və 

Cənubi Qafqazda yeni geopolitika yarandı. Daha sonra nə 

dövlətçilik üçün, nə millətçilik üçün, nə də iqtisadi quruluş 

baxımından möhkəmlənməmiş ölkələr beynəlmiləl ərsəyə daxil 

oldular. Odur ki, yeni yaranmış, yeni qurulmuş dövlətlər uyğun 



248 
 

problemlərini həll etmək, müstəqilliklərini möhkəmləndirmək, 

milli hakimiyyətə nail olmaq və təhlükəsizlik əldə etmək üçün 

məntəqədən xaric ölkələrlə, xüsusilə Qərblə yoldaşlığı öz xarici 

siyasətlərində əxas meyar etdilər. Bu məsələdə enerji 

ehtiyatları uyğun ölkələrin xaric ilə həmkarlığı və 

münasibətlərində münasib zəmin oldu. Təbii olaraq bu prosesə 

uyğun xarici siyasət formalaşdı. Azərbaycan dövləti enerji 

ehtiyatlarına arxalanaraq Qərb təşkilatları ilə həmrəyliyi, 

yoldaşlığı öz siyasətinin əsası edib. Bu qayda ilə daxildə 

demokratlaşma, iqtisadi inkişaf, mütləq mənafelər əldə etmək, 

geopolitik və geostrateji mövqesini yüksəltmək və ərazi 

bütövlüyünü yenidən əldə etmək, həmçinin Dağlıq Qarabağda 

hakim olmaq üçün hərəkətə başlayıb. 

 

Türkiyənin Cənubi Qafqazda xarici siyasəti İran və 

Rusiyanın mənafeləriylə qarşı-qarşıya 

Əsğər Hatəmi ,Vəhid Şərbəti ,Mühəddisə Heydəri  

Xülasə 

2002-ci il Türkiyədə Ədalət və İnkişaf partiyası seçkilərin qalibi 

olduqdan sonra Türkiyənin xarici siyasətində bir çox 

dəyişikliklər baş verdi. 2002-ci ildən əvvəl Türkiyənin xarici 

siyasəti birtərəfli, biryönlü, Qərbə, xüsusilə Amerikaya meyilli 

siyasət idi. Türkiyə bütün qüvvəsi ilə Qərb və Amerikaya ilə 

rabitəyə, Avropa ittifaqına üzv olmağa çlışırdı. Lakin Ədalət və 

İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyənin xarici 

siyasəti biryönlü siyasətdən bir neçə yönlü siyasətə doğru 

dəyişdi. Ölkənin xarici siyasəti dünya ərsəsində 

mənfəətmehvərli və praqmatik siyasətə çevrildi. Xarici 

siyasətdə baş vermiş dəyişikliklərdən biri də Türkiyənin 

məntəqə ölkələrinə, qonşu ölkələrə diqqət göstərməsi, 
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İstanbulun uyğun məntəqələrdə, xüsusilə Cənubi Qafqazda 

rolunun böyüməsinə çalışmasıdır. Bu məqalədə Türkiyənin 

Qafqazda xarici siyasəti və onun mənfəətlərinin İran və 

Rusiyanın  uyğun məntəqədə mənfəətləri ilə geopolitik 

baxımdan qarşı-qarşıya olması öyrənməyə çalışılır. Məqalədə 

fərz  budur ki, Türkiyə real, praqmatik, bir neçə yönlü xarici 

siyasət qurmaqla uyğun məntəqədə siyasi və iqtisadi 

rabitələrini gücləndirməyə, İran və Rusiya ilə rəqabət aparmağa 

müvəffəq olub. 

 

Azərbaycanda vəhhabiyyət və onların fəaliyyətləri 

Arif Abdullahi – Siyasi elmlər fakültəsinin magistrı 

Xülasə: 

1990-cı ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdi və kommunizmin 

əsarətindən qurtuldu. Ölkədə kommunistlərin 70 illik hakimiyyəti 

səbəbindən mənəvi zəmində böyük boşluq yaranmışdı. Ölkənin 

müsəlman xalqının bu boşluğu doldurmaqlabağlı tələbləri 

artırdı. Bu isə İslamın təbliği, genişlənməsi üçün yaxşı bir fürsət 

idi. Amma Azərbaycanın dövlət rəsmiləri həqiqi İslam təlimlərini 

öz mənafelərinin ziddinə görürdülər. Bunun üçün sekulyarizmə 

əsaslanan konstitusiya yazaraq əsil İslamın yayılması üçün 

meydanı daraltdılar. Bu səbəbdən də batil firqələrin güclənməsi 

üçün zəmin yarandı. Bu batil firqələrdən biri vəhhabiyyət idi. 

Vəhhabiyyət əsil İslamı təbliğ etdiyini söyləyirdi və Ərəbistan, 

Küveyt kimi böyük maddi dayaqlara malik idi. Buna görə də 

vəhhabiyyətin inkişafı sürətlə davam edirdi. Vəhhabilər öz dar 

və təkfirçi düşüncələri ilə nəinki Azərbaycan xalqının 

problemlərini həll etmədi, hətta sünni-şiə təfriqəsi yaratmaqla 

bir çox yeni problemlərə səbəb oldu. Azərbaycan əhalisinin 

70%-ni şiələr təşkil edir. Bu baxımdan onlar dünyanın ikinci şiə 
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ölkəsidir. Onlar geosiyasi xüsusiyyətləri səbəbindən daim 

imperializmin diqqət mərkəzində olublar. İran İslam 

Respublikasının hakimiyyəti modelinin Azərbaycanda da 

yarana biləcəyi qorxusu bu qüvvələrin Azərbaycanın siyasi, 

məzhəbi mühitinə müdaxilə etməsinə səbəb oldu. Hazırda İsrail 

və Amerika vəhhabiyyət kimi batil firqələri dəstəkləməklə öz 

çirkin hədəflərinə çatmaq ardıncadırlar. Hazırda Azərbaycanın 

müstəqillik əldə etməsindən 24 il ötür. 24 il öncə heç bir 

nişanəsi olmayan vəhhabiyyət hazırda hər gün daha sürətli 

şəkildə genişlənir. Bu amil müsəlman xalqın, hətta hakimiyyətin 

özünün nigarançılığına səbəb olub. 

 

Ukrayna böhranı və ABŞ-la İsrailin məntəqədə güc 

nümayişi 

Səmira Fərruxməneş –Mehdi Fərniyan  

Xülasə: 

Ukrayna böhranı 2014-cü ilin fevral ayından Rusiya və ABŞ 

arasında bir çox münaqişələrə səbəb oldu. Bu arada Avropa 

ölkələri də ABŞ-ın kənarında uyğun böhranla bağlı müxtəlif 

reaksiyalar sərgilədi. Qeyd olunan münaqişə əksər əhalisi rus 

əsilli olan Ukraynanın Krım ərazisinin Rusiyaya birləşməsinə 

səbəb oldu. Rusiyanın öz ərazilərini genişləndirməsi və 

təhlükəsizlik planları çərçivəsində baş verən bu hadisə ABŞ və 

Avropa üçün bir növ təhdid hesab olunurdu. Çünki Ukrayna 

Rusiya ilə Avropa Birliyi ölkələri arasında olduqca önəmli rola 

malik bir ölkədir. Rusiyanın qazı Ukrayna ərazisindən keçərək 

Avropaya paylanılır. Bundan əlavə ABŞ və Rusiya arasındakı 

soyuq müharibədən sonra bu iki ölkə bir-birinin ciddi rəqibi 

hesab olunur. Hər iki ölkədən birinin güclənməsi digərinin 

zərərinədir. Bu arada uyğun böhranın nəticələri İrandan da 
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təsirsiz ötüşmür. Rəsmi Tehran Qərblə üz-üzə gəlmək və ya 

Rusiya ilə hər hansı bir problem yaşamaq niyyətində deyil. Bu 

səbəbdən də ən yaxşı çıxış yolu problemin həllinə kömək 

etməkdir. 

 

Qafqaz, regional və transregional güclər 

Musa Kazımzadə ,Əkbər Kazımzadə  

Xülasə: 

Soyuq müharibənin bitməsi ardınca dünyada bir sıra böyük 

geopolitik dəyişikliklər baş verdi. Yaxın Şərqdə baş verənlər 

keçmişdəki hadisələrdən olduqca mühüm dəyərləndirildi. Yaxın 

Şərq qədim zamanlardan xüsusi geopolitik və geostrateji 

mövqeyə malik olub. Tarix boyu Yaxın Şərq regional və 

transregional ölkələrin hücumlarına məruz qalıb. Soyuq 

müharibədən sonra 11 sentyabr, onun ardınca ABŞ-ın 

Əfqanıstan və İraqa hərbi müdaxiləsi kimi beynəlxalq zəmində 

bir sıra böyük hadisələr baş verdi. Bu səbəbdən məntəqənin 

mövqeyi daha da əhəmiyyətli olub. Bu arada Qafqaz, xüsusi ilə 

Qarabağ məntəqəsinda Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra 

bir sıra gərginliklər yaşanıb. Həm şimali, həm də cənubi Qafqaz 

bir çox çəkişmələrə şahid olub. Bu məqalədə müxtəlif 

yüzilliklərdə Qafqazda baş verən hadisələrin tarixi yöndən 

araşdırılması ilə yanaşı Qarabağ və Qafqazın tarixi coğrafiyası, 

Qafqazın məntəqədəki mövqeyi, Qafqazın geopolitik, 

geostratejik, geoekonomik mövqeyi və Qafqazda məntəqə 

gücləri tərəfindən yaradılan problemlərə işarə ediləcək və 

məntəqədə təhlükəsizlik və sabitlik yaranması yolları haqda 

danışılacaq. 
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Articles Abstract 
 
Political situation of Caucasia from Agha Mohammad khan 

Qajar era till late period of Fath Ali Shah 

Hassan Mojarabi 

Abstract:  

The goal of this study is realization and obtaining valid 

information about political situation of Caucasia region from the 

establishment of Qajar dynasty i.e. from the period of Agha 

Mohammad khan till late era of Fath Ali Shah government. This 

duration has been one of the most critical periods and also 

Caucasia region has been the most eventful   region of Iran 

.Russia's policy of territorial expansion in order to gain warm 

waters of Persian gulf and domination to India for competition 

with England and France and internal revolutions of Georgia 

and the importance of that area and tendency of both parts of 

Iran and Russia for capturing it ,   imposing of two disgraceful      

contracts of Golestan and Turkmanchay has been  as the result 

of several fights such as first period conflicts ( 1218-1228 HQ) , 

three church operation ( 1219 HQ) , Aslandouz war (1277 HQ) 

and second period fights of Russia & Iran . The study approach 

has been descriptive-analytic based on valid references.  
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Determination of legal regime of Caspian Lake and its 

effect on geopolitics of Islamic republic of Iran 

Mohammad Mahmoudi Balagafshe 

Abstract: 

Caspian lake is considered one of the most important 

geographical, geo-political , geo-strategic and geo-economical  

regions . Coastal states negotiations about determination of 

legal regime of Caspian Lake is considered one the most 

important issues for foreign policy of Islamic republic of Iran   

And from this point of view , the establishment and 

development in Caspian state is provided in the light of mutual 

understanding and cooperation among coastal countries and 

also providing stable peace in the zone. The current paper 

studies the results of determining legal regime of Caspian Lake 

and its geopolitical effects on the perspective of development 

and geo- economic and geo- politic resources of Islamic 

republic of Iran in this field. There is an attempt to assess the 

opportunities and existing challenges about legal regime of 

Caspian lake realistically, while discussing about determination 

of the exact share of each coastal country and their borders 

and in the case of solving this complex issue, to study its 

positive effects on national advantages and political and 

economical power increase in this zone and also future 

situation of Iran. There is an assumption that resolving legal 

regime has a significant effect on the geo -politic depth of Iran 

and considered data also provide a realistic overview from 

existing status and the subjects Iran confronted by in this field 

and studies the especial situation of Iran provided by this area. 

the goal of this study is geo- politic status explanation of 

Caspian lake which in fact due to that the geo politic 

importance of Caspian zone  leads to a four way which 
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connects Europe and coast east from one hand and Caucasia 

and central Asia from the other hand.  

 

The role of Russia and Turkey in Karabakh conflict 

(Qasem Rezaie49 , Seyed Mehdi sharifi 50 , Khosro Chehreh51 ) 

Abstract:  

Since the nature of international system requires, every 

government in the international zone attempts to benefit from 

opportunities and chances. Soviet collapse caused the 

occurrence of these opportunities and challenges for regional 

and trans-regional countries. Ethnic and territorial conflicts are 

from these problems and issues which have remained from this 

empire in the newly independent countries. One of these ethnic 

and territorial conflicts is Armenian – Azeri conflict for the 

region of Nagorno – Karabakh of Azerbaijan republic which has 

deep roots and caused fight and conflict and destruction 

between Armenian and Azeris. This conflict started from 1988 

and ended by ceasefire between Armenian and Azeris and 

found the situation of “no fight no peace “. Since Russia is 

considered the most important actor in the conflict of Nagorno – 

                                                           
49 . PhD. student, international relationships, Islamic Azad university of Iran , 
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50 . BA, management and programming, Islamic Azad University, Central Tehran 

branch 
51 . BA, accounting, Islamic Azad University, South Tehran branch 
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Karabakh, tries to improve his influence in the area in this 

conflict and due to solidarity with Azerbaijan, turkey has 

opposite reaction to Armenia and according to its international 

position, tries to approach to Azerbaijan more and more. 

Prolongation of tension has been due to competition and 

regional and trans- regional powers intervention for managing 

tension in order to gain more advantages including the factors 

of Russia and Turkey entrance to south Caucasia and 

Karabakh conflict for playing a more effective role . There is an 

emphasis on the continuation of Karabakh conflict following 

interventional policies of Russia and Turkey along their 

advantages in this region.  

The role of energy in the orientation of foreign policy of 

Azerbaijan  

Dr.Ali Jadidi 52 

Qahreman Nourani Darabad 53 

Seyed Mohammad Reza Mousavi 54 

Abstract: 

By collapse of soviet in 1991 and forming new geo-politics in 

Central Asia and south Caucasia , the countries entered to 

international system zone which have neither internal cohesion 

to progress the process of government- nation construction nor 
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an economical structure appropriate to the era condition after 

centered governmental economy was provided for them . Thus, 

for solving these problems and establishment of independence 

, national sovereignty and also obtaining sustainable security , 

these  newly established governments selected trans-regional 

convergence and tended toward power construction 

exogenously which in this field , energy was defined as an 

appropriate platform for cooperation and interaction of these 

governments with the outside world . Consequently, foreign 

policy related to this approach found a way for itself gradually. 

By studying energy and foreign policy variables , it will be 

realized that neo- liberalistic institutionalism is the pattern of 

this foreign policy and it has been employed in this paper as a 

theoretical basis , i.e. Azerbaijan government  relying to energy 

leverage has defined convergence with western organizations 

as its major priority and therefore has approached for 

democratization inside , economical development , the absolute 

gain , the improvement of geo-politic and geo-strategic position 

in the region and also restoring territorial integrity and showing 

its dominance on mountainous Karabakh .  

Foreign policy of Turkey in south Caucasia and its conflict 

with advantages of Iran and Russia 

Asghar Hatami 55-Vahid sharbati 56-Mohadese Heydari 57 

Abstract: 

Launching “AKP “ party in Turkey in 2002 , the foreign policy of 

this country in regional relationships underwent many changes 
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. Foreign policy of Turkey before 2002 was a pretty westernized 

and one-sided one and it attempted to have a good relationship 

with West especially with the USA and membership in EU , 

however launching “AKP” , the foreign policy of this country 

changed from a one-sided and westernized policy to a multi-

sided policy, pragmatic and advantage –based foreign policy 

around the world . One of the most important phases of this 

changed foreign policy is attention to surrounding regions and 

neighbors of Turkey in order to increase the role and situation 

of Istanbul in these regions including south Caucasia. In this 

paper, there is an attempt to study the phases of foreign policy 

of Turkey in Caucasia and the contrast of its advantage with 

two powerful countries of Iran and Russia geo- politically. There 

is an assumption in this study that Turkey has been able to 

develop its relationships in various political and economical 

phases by ruling out a realistic, pragmatic and multi-

dimensional approach and compete with Iran and Russia.  

Presence and activity of Wahhabism in Republic of 

Azerbaijan 

Aref Abdollahi – political sciences MA 

Abstract:  

After the independence of Azeris in 1990 and escape from 

dominance of Communism, Muslims tended to solve the 

spiritual problems which had been made after 70 years 

dominion of Communists which was considered as a great 

opportunity for the promotion and development of Islam. 
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However Azeri statesmen  which saw realistic principles of 

Islam against their advantages , by providing constitution based 

on Secularism , suggested their direction for publishing 

education and the pure Islam and provided strengthening field 

for deviant sects and introduced  a mirage for thirsty people of 

these thoughts . One of these sects is Wahhabism which 

developed by the claim of real Islam from one hand and having 

various financial sources from countries such as Saudi Arabia 

and Kuwait toward Azeris on the other hand. Based on their 

close and Takfiri thoughts not only couldn't solve any problem 

from Azeri Muslim people which follow development of religious 

and moral phases , but also caused various problems such as 

division between Shias and Sunnis . From the other hand , as 

the second Shia Country of the world , Azerbaijan which 70% 

of its population is Shia , its especial geo-political features have 

been always attractive for Imperialistic powers . The fear from 

formation of Islamic republic of Iran is one of the basic reasons 

for the intervention of these powers in political and religious 

phases in this country . So that these powers especially Israel 

and America follow their bad goals by supporting groups 

strengthening and deviant sects such as Wahhabism. After 24 

years independence of this country, increasing growth and 

development of activity is done in such a way that they didn't 

exist at the launch of independence of this country and this 

factor has made fear for Muslims and even government of this 

country.  
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Ukraine crisis and power act of the USA and Russia in the 

region 

Samira Farokhmanesh, MA. , political sciences58 

Mahdi Farnian, MA, political sciences59 

Abstract: 

Ukraine crisis caused various tensions between Russia and the 

USA from February, 2014. Thus, European countries also 

reacted to this crisis alongside America. this conflict caused a 

part of Ukraine land , “ Crimea “ in which many people were 

Russian , separated and connected to Russia . This event 

which was done for territorial-security development is 

considered some kind of threat for Europe and America. Since, 

from one hand Ukraine is central country between Russia and 

union members of Europe which transform their applied gas. 

From the other hand Russia is an old competitor for America 

after the cold war; and caching power of each one is a 

disadvantage for the other. Thus, Iran is also influenced by this 

crisis and should choose the best solution for this problem in a 

condition in which there is no possibility for conflicting with west 

and Russia.  
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Caucasia: regional and over regional forces 

Moosa Kazemzadeh 60 

Akbar Kazemzadeh 61 

Abstract:  

Following the end of the cold war, the global geo politic 

situation undergone deep changes and consequently those 

evolutions in Middle East was considered more important than 

before. Middle East which has especial geo politic and geo 

strategic situation for a long time, during history has been 

always exposed to the violence and aggression of regional and 

over regional countries and deep evolutions after cold war in 

the international zone including September 11th and 

consequently America’s military attack to Afghanistan and then 

Iraq was added increasingly to the critic and important situation 

of the area. Thus, Caucasia and particularly Karabakh during 

Soviet Union collapse has been always exposed to various 

tensions and conflicts in different forms. Both of south and 

north Caucasia were the center of various challenges and 

conflicts. In this paper , while studying historical evolutions of 

Caucasia in different centuries , Karabakh and Caucasia 

                                                           
60 . Mousa kazemzadeh (MA. Student of sociology, Islamic Azad University, Tabriz 

branch, young researchers and elites club, Tabriz, Iran – student of Islamic science 

academics – Tabriz branch )Email (moosakazemzade@yahoo.com) 
61 . Akbar kazemzadeh, MA. In Islamic era of Iran history, Tabriz university  

Email ( moosakazemzadeh@yahoo.com) Tel no. : 09144050379 



261 
 

historical geography , the status of Caucasia in the region , 

geo-politic and geo-strategic and geo-economic status of 

Caucasia and challenges of Caucasia from regional and over 

regional forces , solutions for security and establishment in the 

region also is assessed .  

 


