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  چكيده
جـدي در   يجنوبي در پي فروپاشي اتحاد شوروي، موجب ايجـاد تحـوالت   عميق در جغرافياي سياسي قفقازهاي  دگرگوني

منطقـه   مـردم ايـن    باخود اسالمي ايران هم با توجه به پيوندهاي تاريخي  جمهوري. اي و جهاني شد ساختار سياست منطقه
ـيد  اقتصادي خود را - ي سياسيها همكاريو برخورداري از امتياز همسايگي،  ـترش بخش بـا  . با كشورهاي قفقاز جنوبي گس

سـوال اصـلي   . گرفـت جهاني قـرار   اي و منطقه هاي قدرت س و تقابلتما ر عرصهقفقاز دمنطقه  ، ها استقالل اين جمهوري
ـتقالل    هاي ژ فرصتجمهوري اسالمي ايران چگونه از شرايط ناشي از « اين است كهه مقال ئوپليتيك ايجاد شـده پـس از اس
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   مقدمه

و سه فرهنگ روسي، تركي و ايراني  مسيحي تمدن اسالمي ودو مرز ميان در قفقاز  ي همنطق
ايران، محل زندگي بيش مساحت چهارم  اين منطقه با مساحتي در حدود يك. قرار گرفته است

هانتينگتون ساموئل . است سه دين يهود، اسالم و مسيحيتپيروان گروه قومي و زباني و  50از 
 ,Huntington)ه استخواند »ها دنبرخورد تم« اين منطقه را روي خط ها، در كتاب برخورد تمدن

جاي مانده از  رسياسي و اقتصادي ب ي قومي، نژادي و مذهبي، ساختارهايها تعارض. (1993
اقتصادي، رژيم حقوقي درياي كاسپين،  ي سياسي و اجتماعي، ضعفثبات بياتحاد شوروي، 

اين ي ثبات بير در ثؤها و عوامل م زمينه مهمترين تروريسم، مواد مخدر و منابع عظيم انرژي از
روسيه و ايران به دليل  هايدر حالي كه مسير. (Shahnazaryan, 2006: 17) منطقه هستند

 اهميت و اروپا آمريكاكنار گذاشته شده، مسيرهاي قفقاز براي  آمريكا ي گوناگونها مخالفت

 هستند مهميمحوري و موضوع دو انرژي و امنيت . ,Global Research)  (2006يافته استبسيار 
 .گيرد ميشكل  موضوعمربوط به اين دو  در روند تحوالتقفقاز منطقه  هكه آيند

و ) جز گرجستان(محصور بودن آن در خشكي ، ي اين منطقهها ويژگي مهمترينيكي از  
نيازمند تنظيم ي قفقاز جنوبي كشورهاي، اقتصاد نگنايتن اي براي جبران. ي بودن آن استبرّ

موقعيت . اين دشواري را برطرف سازند اي هستند كه گونه ههمسايه بروابط خود با كشورهاي 
ي سياسي و ها توانايي با همراه ،اين منطقه جغرافيايي و جايگاه ژئوپليتيك ايران در همسايگي

آسياي مركزي  ،خاورميانه، خليج فارسمناطق  بازيگران مهمترينايران را به يكي از  ،اقتصادي
مناطق جهان  ي هكه در هممساله  توجه به اينبا (Barzegar, 2003: 4). و قفقاز تبديل كرده است

، اي منطقههاي نظام  ميان اجزا و دولت اي منطقهساختار روابط درون  ،همنطقاين در همچنين و 
قدرت ملي آنان نسبت به يكديگر ميزان منزلت جغرافيايي آنها در منطقه و  تابعي از جايگاه و

در تنظيم كه  دهد ميشواهد مورد اشاره در اين نوشتار نشان ، )104: 1383 نيا، حافظ( است
  . ژئوپليتيكي كمتر توجه شده استي ها مبه الزا ،اين كشورها روابط ايران با
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  ي ژئوپليتيكي منطقه  ها  ظرفيت

شود، در  مينجا كه ژئوپليتيك در معني عمومي، نقش عوامل جغرافيايي در سياست خوانده آاز 
ايران داراي . خوبي مشاهده كرد توان آثار اين عوامل را به ميايران با اين كشورها  تحليل روابط

براساس عوامل ثابت ژئوپليتيكي است كه بيشتر به  )در قفقاز( ي مناسبيها و فرصت ها مزيت
توجه نشده و ها رستي به آناما به دجغرافيايي مربوط است،  عوامل سرزميني و

سياسي، امنيتي و اقتصادي  يها هثري در معادلؤايران نقش م. )192: 1384اعظمي، (شود مين
احمدي پور، ( گرفتن ايران و جمهوري آذربايجان در كنار درياي كاسپين قرار. قفقاز جنوبي دارد

بر  تأكيدو ) اكو(اقتصادي ي ها عضويت دو كشور در سازمان همكاري و) 54-37: 1384
انرژي، تجارت، حمل و نقل و ارتباطات ظرفيت  يها هدر زمين بويژه اي منطقهي ها همكاري

براي تنوع بخشيدن به  ارمنستان. ايجاد كرده است اي منطقهي ها مناسبي براي تقويت همكاري
گرجستان نيز در تنوع بخشيدن به .دارداهميت هم دسترسي ايران به سوي اروپا  مسيرهاي

در كه منطقه قفقاز .  يژه اي داردمسيرهاي ارتباطي و مجاري انتقال انرژي از قفقاز اهميت و
توجه  اخير از هاي گاز درياي كاسپين قرار گرفته، در طول سال مسير دسترسي اروپا به نفت و

امنيت  تأمينتواند در  مي منابع انتقال اين. (Williamson, 2006: 11)بسيار برخوردار شده است
مسير غرب انتقال انرژي از . دموثر باش ومتحدان آن آمريكاي ها هانرژي جهان و رفع دغدغ

قرار  آمريكاكامل مورد حمايت  ،طريق گرجستان و تركيه با كمك شركت نفت انگليس
گرجستان به بندر جيحان دركنار درياي مديترانه  مسير انتقال انرژي از طريق. (Aras, 2002)دارد

براي و تركيه  آمريكا المللي فاقد توجيه اقتصادي بود، ولي ران بينگذا سرمايهبراي بسياري از 
 در برابر آمريكا. اثر سازند كردند، تا مزاياي جغرافيايي ايران را بي رتالش بسيا تثبيت اين مسير

جيحان را مورد حمايت  -تفليس –، مسير باكو (Nelan, 1998: 30)مسيرهاي ايران و روسيه
   .قرار دادجدي خود 

نظيري براي دولت  ايي منطقه، فرصت بيشرايط جغرافي و آمريكارويارويي پايدار ايران و 
اجراي . برد تا يك طرح غيراقتصادي و در اصل سياسي را به نفع خود پيش هتركيه فراهم كرد

در تا ، بود آمريكا تأكيددرياي كاسپين مورد  ي هاستراتژي چندمسيري براي انتقال انرژي از حوز
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 -70: 1387كواليي، ( كاهش دهد پذيري آن را در برابر هر يك از مسيرها آسيب  حد امكان
آذربايجان و  امنيت مسير انتقال انرژي از غرب درياي كاسپين، فرصتي براي رهبران تأمين ).47

گرجستان كه پس از انقالب گل سرخ  بويژه .تا منافع خود را دنبال كنند فراهم كردگرجستان 
هاي  سياستتا  ه،ودروسيه بات نگران اقدام) 49 -98: 1384اميراحمديان، ( 2003سال 

جنگ اوستياي . شودنآبخازيا اتفاق افتاد، تكرار مورد  تخريبي از نوع آنچه در ي هگرايان مداخله
خالء . ي جدي داشته استها هاين نگراني زميند، نشان دا 2008 سال اوت ماه جنوبي در

همراه شد  ييها تجزيه اتحاد شوروي در قفقاز با تشديد رقابت ژئوپليتيكي ايجاد شده پس از
با توجه به همجواري ايران و روسيه ). 12-32: 1384كوالئي، ( است »بازي بزرگ« كه يادآور

گونه اي از سياست مهار دوگانه را عليه هر دو كشور به اجرا  به روشني آمريكابا اين منطقه، 
  . گذاشته است

اتحاد شوروي،  قفقاز پس از فروپاشي در اين مقاله با توجه به ژئوپليتيك دگرگون شده
. دوش ميسياسي، اقتصادي و فرهنگي بررسي  هاي ايران با اين كشورها در حوزه. ا .روابط ج

 بستر اجتماعي و، گذرد ميقرن هم ن دوحتي ايران  جنوبي از جدايي قفقازآنكه از  دليل به
صت همچنان فرسالمي در اين منطقه ا -ايراني وسيع تمدن فرهنگي بازمانده از نفوذ عميق و

 فروپاشي .ه استقرار نگرفت برداري بهره مورد كه به درستيه ايجاد كردايران همتايي براي  بي
بر گستره ) فصل اول: 1376 كواليي،( شده به اين كشورها و استقالل اهدا اتحاد شوروي

 بازي« گيري شكلشرايط سياسي ايجاد شده پس از فروپاشي به  .افزودهاي پيشين  فرصت

عوامل  عنوان به المللي بينو  اي منطقهي بازيگران ها رقابت. ز جنوبي دامن زددر قفقا »بزرگ
تا روند است بررسي شده  متغير مستقل عنوان بهايران با اين كشورها، .  ا.اثرگذار بر روابط ج

بازي « نگارنده اين است كه فرضيه. متغير وابسته تبيين شود عنوان بهاين روابط  گيري شكل
 ژئوپليتيك ايجاد شده پس از يها مندي ايران از فرصت امكان بهره ،قفقاز در »جديد بزرگ

نشيب  و فراز مرور كلي در اين نوشتار در. است محدود ساختها فروپاشي اتحاد شوروي ر
به اين منظور با بررسي روند تحوالت . شده است انجامجنوبي  قفقاز روابط ايران با كشورهاي

ي اندك در اين زمينه، نويسنده ها ها و پژوهش ها در روزنامهاين كشور در روابط ايران با
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه به موضوع اين مقاله، . را به اثبات برساند كوشيده فرضيه خود
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ويژه در ادبيات سياسي موجود در كشور، كمتر ي آن، ب جانبه همهدر شكل كنوني جامع و 
هدف نويسنده كمك به ايجاد و باز كردن راهي براي  پرداخته نشده، پرداخته شده، يا اصالً

در منطقه بسيار مهم قفقاز، از منظر  بويژهمطالعه و بررسي روابط ايران، با همسايگان شمالي، 
 .  عوامل جغرافيايي بر اين روابط و اعتنا به آن بوده است تأثير

 دگرگوني ژئوپليتيك قدرت در قفقاز

گرايي در مسكو، زمينه براي  نگرش غرب ي هسيطر توجه به پس از فروپاشي اتحاد شوروي، با
از سوي  اي منطقهسو و بازيگران فرا از يك جنوبي قفقازدر گسترش فعاليت كشورهاي همسايه 

 ،ژئوپليتيكي ناشي از فروپاشي اتحاد شوروي خالء. ديگر در مرزهاي شمالي ايران فراهم شد
 يها هغرب گرايان روسيه در پرتو انديش. ساخت مهيا »بزرگ بازي« گيري شرايط را براي شكل

، جماهير شوروي اروپايي، با پذيرش حق حاكميت مستقل همه اعضاي پيشين اتحاد
گوناگون در منطقه را كنار  نسبت به فعاليت بازيگراني امنيتي روسيه ها حساسيت
 رجي روسيهبا افزايش نفوذ اوراسياگرايان در سياست خا). 120-99: 1385 كواليي،(گذاشتند

نقش و نفوذ بازيگران  نسبت به ها حساسيت ،تدريج ، بهدارند تأكيد كه بر ژئوپليتيك اين كشور
اين   (Tchantouidze, 2008: 2-3) ي پيشين اتحاد شوروي شدت يافتها خارجي در جمهوري

  در خود احياي قدرت بازداشتن روسيه از ،آمريكا گرفت كه براي دگرگوني در شرايطي شكل
به اين ترتيب در پايان . تبديل شد استراتژي اين كشور به ،شرايط جديد در »ارج نزديكخ«

 تحول سريع در رويكرد امنيتي روسيه در قفقاز، سبب ايجاد فضاي امنيتي متفاوتي با جنگ سرد

 شروابط امكانات جديدي براي تنظيم  براي ايران نيز خود  بهنو كه به ،شوروي شد دوران اتحاد
شده  وضعيت ايجاد كيسم، ازتر كوشيد با تمركز بر ايده پان تركيه نيز. نطقه فراهم كردبا اين م

  .بهره گيرد
منطقه نفوذ  عنوان بهجنوبي را  قفقاز   يها جمهوري ،روسيه پس از فروپاشي اتحاد شوروي

خارج  روسي حضور خود در يها ممقا. كرده استبرآورد  در آن دارد،منافع حياتي خود كه 
از نوعي  و ي مركزي تشبيه كردهآمريكامنطقه متحده در  به نقش و جايگاه اياالترا نزديك 

به روشني سياست خود را بازداشتن  آمريكار حالي كه ، دسخن گفتند» مونروئه روسي«آيين 
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 عنوان روسيه به. )-8279: 1388 اميراحمديان،(در منطقه قرار داده است آن روسيه از احياي نفوذ
. تاريخ روسيه را در قفقاز به نمايش گذاشته است رفتاري هميشگي شوروي، الگويوارث اتحاد  

هاي مختلف قومي و مذهبي بوده، پس از فروپاشي  گروه اين منطقه كه از ديرباز سكونتگاه
 اي منطقهگرايانه و تشديد منازعات  ملي هاي گرايش ظهور و تقويت ي اتحاد شوروي به عرصه

براي روسيه اولويت ) به استثناي قزاقستان( مركزي يسه با آسيايقفقاز در مقا. تبديل شد
در صورت حل و كه نشان داده  ها روسيه به روشني به آذري (Luonev, 2006: 14) بيشتري دارد

در . دهد از ارمنستان را كاهش ميخود ميان دو كشور، حمايت  فصل مسائل حوزه انرژي
از انرژي درياي  برداري بهرهژيم حقوقي و پيرامون ر صورت توافق اصولي باكو و مسكو

رفت  انتظار مي. نخواهد بوددور از انتظار باغ قرهدر بحران  ها روسيه از آذري ، حمايت  كاسپين
انرژي   آن، اهميت ينفت به منابعغرب عراق و دسترسي  اشغال سپتامبر و 11حوادث پس از 

يش شديد بهاي نفت، منابع انرژي اين با افزاو ولي به زودي  ،درياي كاسپين كاهش پيدا كند
   (Kandiyoti, 2008: 75- 93).يافت درياچه اهميت خود را باز

 قفقاز هاي ژئوپليتيكي و ظرفيتايران .  ا.ج 

ي رفتاري ها همانند ديگر حوزرا ايران در حوزه قفقاز  سياست خارجي ،تحليلگران بسياري از
 اين رويكرد در) 8: 1381سجادپور، ( كنند يمرايانه ارزيابي گ مرحله نخست آرمان در ،آن

سياست خارجي ايران در قفقاز باره هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي، نه تنها در سال نخستين
ي بازمانده از فروپاشي اتحاد شوروي و همه ها سراسر جمهوري مركزي، بلكه در و آسياي

اي از  در واقع گونه .بودحاكم نيز  آمريكااوراسياي مركزي و حتي در حوزه بازيگران 
 هاي با واقعيت روياروييكه در ،در جهان پس از جنگ سرد حاكم بود ،گرايي سياسي رومانتيك

زودي  به آمريكا   هم رهبران روسيه و هم رهبران. دگرگوني قرار گرفت مسير پس از آن، در
آنها را  نافع خودمين مأي ژئوپليتيكي قابل انكار نيستند و بايد براي تها واقعيت دريافتند،

مناطقي كه  در ،سياست خارجي ايران در رويكرد ابتدايي، به زودي برخالف. دنحساب آور به
توجه به ژئوپليتيك قفقاز افزايش دادند،  شوروي را تشكيل مي هايي از اتحاد درگذشته بخش

  . يافت
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ميت آن اه سخن گفت و تحول ديگري نيز توان از با توجه به روند مورد اشاره، مي
 حليل سياست خارجي ايران درت. رويكردهاي فرهنگي در سياست خارجي ايران است

برمبناي . از هواداران بسيار برخوردار استنيز گرايي  گرايي يا برساخته سازه ي چارچوب نظريه
. استي فرهنگي ها ههويت آنها و مولفبراساس يكديگر  تنظيم روابط كشورها با، نظريهاين 

، كه پايه ساختار و كارگزار استوار ساخت آن را بر ،نظريه اين در هاييتغيير االكساندر ونت ب
علم  ،اين مكتب در. ددار قرار تأكيدسياست خارجي مورد  و الملل بينسياست  مياني ها كنش

). 179: 1386بشير، ( شود ميكه براي ساختن آن برآورد  ابزاري براي شناخت جهان، نه تنها
است، اما به دليل  اوراسياي مركزي و قفقاز اسالمي در سراسر -ظيم ايرانيميراث عداراي يران ا

 ي ساختاريها توجهي كم سو و پيامدهاي بازي بزرگ از يك قدرت و يها هشديد معادل تأثير
آنها از سوي ي پس از استقالل ها سال در نسبت به اين كشورها در سياست خارجي ايران،

  .است برده شده فرهنگي كمتر بهره  -يي اجتماعها دارايياين  ازديگر، 
 ,Sadegh Zadeh)داند ميتهديدي عليه امنيت ملي خود  ثباتي در قفقاز جنوبي را بيكه ايران 

 امنيت تحكيم ثبات وبراي ، ها گرايانه در بحران ي ميانجيها شركت در طرح با  (41 -2008:35

و اين سياست  نمونه روشني از ،غبا قرهتالش در جهت حل بحران . ه استدرمنطقه نقش ايفا ك
رويكرد اصلي  ،اي منطقهي ها حل بر راه تأكيد. در جهت استقرار امنيت و ثبات در منطقه است

 (A Middle East Program Report, 2006). سياست خارجي ايران در قفقاز جنوبي بوده است

در روابط با جمهوري  تنش بروز ،در تالش براي جلوگيري ازدرياي كاسپين ي حوزه يران درا 
حقوقي  مسائلنيز و  و انتقال آن ي دو كشور در حوزه انرژيها اختالف. استبوده آذربايجان 

سياست نزديكي . است ساخته روبرو ييها را با ابهام دوروابط آن  انداز چشمدرياي كاسپين 
ران را در بر داشته ط اين كشور با ايبو اسراييل، آثار مستقيم منفي بر روا آمريكاآذربايجان به 

نزديكي ارمنستان و ايران به روسيه اين  .پايدار بوده است ارمنستان باثبات و اما روابط با .است
در مسير انتقال انرژي  به اين دليل كه ،روابط ايران با گرجستان .پايداري را تقويت كرده است

قال نفت و گاز از اين مسير، ي انتها هساختن خط لول .اهميت داردبسيار گرفته،  اروپا قراربه 
 2008روسيه به استان خودمختار اوستياي جنوبي در اوت  ي حمله. امكان تحقق يافتن پيدا كرد

. توان ارزيابي كرد توان اقدامي براي گوشمالي دولت گرجستان در ايفاي اين نقش مي را مي
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منافع روسيه در حال  با اين. امنيتي ايران سازگار نيست در گرجستان با منافع و تنش جنگ
برداري از  انتقال انرژي و چه در چگونگي بهره هاي راه درياي كاسپين، چه در مورد ي حوزه

 .(Natural Gas Export Options, 2002)حياتي ايران است در تقابل آشكار با منافع ،دريامنابع اين 
بر اساس  -آن است از كه قفقاز جنوبي هم بخشي -»خارج نزديك«تعامل ايران و روسيه در   اما

 آمريكاروابط با چارچوب   در بويژهسياست خارجي هر دو كشور،  الملل بينرويكردهاي 
 .شكل گرفته است

باغ كوهستاني، به  قره از بحران در ناشيي ها نشافزايش تكشورهاي اروپايي نگران از  
ي ها تالش.  ( Simao& Freire, 2008)پرداختند تالش براي ايجاد صلح و آرامش در اين منطقه

 آمريكاي ها عنوان يك بازيگر فعال و رويارويي با طرح بهت خود به منظور تحكيم موقعي ايران
 ها تالش، اين آمريكافشارهاي  تشديد بابه هر حال . آن مواجه بوده است براي منزوي ساختن

قفقاز ي ها با جمهوري آن سياست خارجي ايران و روابط. چندان نتيجه بخش نبوده است
بوده  اي منطقهو فرا اي منطقهي بازيگران ها و سياست ها گيري جهتشديد  تأثيرجنوبي، تحت 

 و اي منطقهنفوذ بازيگران  تأثيرتحت  ي قفقاز و پيرامون آنرقابت ميان كشورها. است
نشان  هاي قفقاز جنوبي ثر بر روابط ايران با كشورؤعوامل جغرافيايي م .است اي منطقهفرا
  .داردانتقال به سطح استراتژيك را  روابط ظرفيتاين  دهد، مي

 ايران و ارمنستانروابط  -1

 -بيشتر سياسي ايروان، -مسكو -ايجاد محور تهران تأثير، تحت روابط ايران و ارمنستان
اقتصاد متمركز به اقتصاد بازاري  انتقال از ي برنامه. هنگي بوده استكمتر فراقتصادي و 

هاي  جمهوريبسياري از هم مانند  ارمنستان. موجب شداين كشور در را مشكالت زيادي 
اين ظرفيت ژئوپليتيكي در . به درياي آزاد راه ندارد، آسياي مركزي و جمهوري آذربايجان

جغرافيايي ارمنستان  موقعيت .روابط ايران با اين كشور به خوبي مورد توجه قرار گرفته است
محاصره اين كشور توسط جمهوري  ،باغ قرهشه كشورهاي اروپايي، مناق دسترسي بهدر 

ايران در منطقه سبب شده روابط دو  ربايجان و نبود مرز مشترك با روسيه و موقعيت خاصذآ
 جنوبي درياي كاسپين و ر سواحلداشتن د با قرارايران . اي مداوم توسعه يابد گونه كشور به
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جايگاه  ي جهانيانستان با بازارهشمالي خليج فارس و درياي عمان، براي ارتباط ارم سواحل
سهم اروپا ايران و حمل و نقل تواند در  مينيز موقعيت جغرافيايي ارمنستان . مهمي دارد

 ،حضور نيروهاي نظامي روسيه در ارمنستان ي هو ادام باغ قرهتداوم بحران  .كنداي ايفا  عمده
آذربايجان مواضع كه از  راروابط مناسب با جمهوري آذربايجان و نيز تركيه  امكان برقراري

تواند بر اين معادله  مي، هرچند تغيير در روابط ارمنستان و تركيه برده استبين  كند، از دفاع مي
 باغ قرههدف ارمنستان حل بحران  مهمترين (Hurreit, Daily News, 2009).آثار فوري داشته باشد

     (Laitin & Suny, 1999: 12)مين شودتأ باغ قرهارامنه  ي جانبه همه اي است كه امنيت گونه به
حمل و نقل، صنايع و معادن، نيروي كار  هاي انرژي، امكانات و نيازهاي ارمنستان در زمينه

و سو و موقعيت مناسب ايران  ارزان، تخصص و تكنولوژي در ساخت مصنوعات از يك
توليد برخي  براي تكنولوژي روز از معادن، برخورداري از برداري بهرهدر آن  تخصص و تجربه

دو كشور جهت گسترش  ي مطلوبها منابع غني انرژي از سوي ديگر، ظرفيت و كاالها
صنايع مرتبط با مواد  بويژهمزيت نسبي ارمنستان در برخي صنايع  .هاي اقتصادي است همكاري

ايجاد گذرگاه . افزايش داده است معدني و صنايع سبك، امكان گسترش مبادالت با ايران را
ن، تجار و ايجاد اتاق ارانندگان، مسافر ي ترانزيت و ويزا برايها ي، حذف محدوديتمرز

از توانايي  برداري بهرهامكانات . است سبب رشد روابط تجاري دو كشور شدهمشترك بازرگاني 
 هاي عميقي دارد ايرانيان و ارامنه ريشه روابط فرهنگي. علمي اين كشور هم قابل توجه است

و شاعران ارمني داشته  ي مليها هشگرفي بر حماس تأثيرفردوسي  ي شاهنامه چنانكه
 .(Lounev, 1925)است

  سياسيروابط   -الف

ايران جهت حل اين بحران با استفاده از نفوذ خود در  باغ و درخواست ارمنستان از بحران قره
شوروي  از فروپاشي اتحاد سياسي ايران و ارمنستان پس روابط ي منطقه، زمينه ساز توسعه

ارمنستان از ايران خواست با استفاده از نفوذ خود  1370 در بهمن.  (Behrooz, 1992: 29)بود
نشيني  ايران خواستار عقب). 3: 20/11/1370اطالعات، ( كند باغ اقدام قره ي براي حل مسأله

 تواند نسبت به مناطق اشغالي آذربايجان شد و هشدار داد كه نمي فوري نيروهاي ارمني از
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اطالعات، ( ناآرامي در جوار مرزهايش ساكت بماند  ارمني و افزايش تجاوز نيروهاي
فصل  كشورهاي غربي در اين درگيري، حضور ايران در روند حل و فعاليت با). 3: 16/6/1372

 آميز مصالحه يرئيس جمهور پيشين ارمنستان بر رويكرد ،ترپتروسيان. شد رنگ كماين بحران 
دولت روبرت كوچاريان با قاطعيت . آن را رد كردند باغ قرهايي خواهان داشت اما جد تأكيد

اين . انجام شود باغ قرهبا رهبري مستقيم  صورت به ها صلح آذري بايد مذاكرات اعالم داشت كه 
. تسهيل شود امنيتي در منطقه  هاي خارجي به صف بندي هاي قدرتموجب شد ورود رويكرد 

ي براي انرژي خزر دليلي براي انعطاف الملل بينو تقاضاي  نفت موضوع ،ها از نظر ارمني
  .جدي بود اترفتن آنها از مذاكر ها و طفره ناپذيري آذري

، احتمال همكاري نظامي ايران و 1386در آبان  در پي سفر وزير دفاع ايران به ارمنستان
مبني اش  ي ارمنيوي و همتاسخنان به ارمنستان و  سفر وزير دفاع ايران. ارمنستان قوت گرفت

ورود ايران و ارمنستان به مرحله  ي نشانه ،»هاي مشترك نظامي امكان اجراي طرح«بر 
همواره نسبت به روابط ايران و كه آمريكا نيز  اياالت متحده. هاي نظامي برآورد شد همكاري

هايي  تحريمارمنستان حساس بود، تصميم گرفت عليه چند شركت از جمله يك شركت ارمني 
ارمنستان  وزير امور خارجهاما موادي با كاربرد دوگانه به ايران اعمال كند،  تحويل دليل به را

نوروز، ( »بيند ارمنستان هيچ دليلي براي تجديد نظر در روابط خود با ايران نمي« :گفت
در برابر  ، در پرتو روابط گسترده با روسيه،ارمنستان برخالف آذربايجان). 6  :29/2/1381

با همكاري هم آمريكا . مقاومت كرده است    فاصله گرفتن از ايران ي آمريكا برايفشارها
اي، با  پرونده هسته موضوعارمنستان در . مخالفت كرد تگاز و نف ي عرصه ارمنستان با ايران در

 اي ايران آميز مسأله هسته حل مسالمت وآميز   اي صلح هستهي ها بر حق ايران براي فعاليت تأكيد

 در سفر. (Press TV, 2009)المللي عليه ايران تأكيد داشته است هاي بين اعمال تحريم و عدم
دو كشور به امضاي  معاهده اساسي روابط بين 1383به ارمنستان در شهريور  خاتميمحمد 

حمايت ارمنستان از ). 12: 19/6/1383همشهري، (ساي جمهور ايران و ارمنستان رسيد ؤر
شرق، (يافت  نژاد درباره هولوكاست هم ادامه ود احمديايران، پس از سخنان محم

ي ژئوپليتيكي گسترش روابط خود را غيرقابل ها ضرورت كشور دو هر). 16/8/1384
 .اند پوشي يافته چشم
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  اقتصادي ي ها همكاري -ب

. گرفت گاز، برق، تجارت و صنعت شكل ي هچهار حوز روابط اقتصادي ايران و ارمنستان در
 تروابط اقتصادي دو كشور است كه اهمي ران به ارمنستان محور اصليگاز اي  صدور

كند و از  مي تأمينسو امنيت انرژي ارمنستان را  زيرا از يك . (Grigorin, 2007)استراتژيك دارد
گاز ايران به  ي ساخت خط لوله. سازد گاز ايران به اروپا را فراهم مي سوي ديگر امكان انتقال

 زيرا گاز طبيعي مصرفي (Vartanian, 2005) داشتهبسيار يروان اهميت ا ارمنستان نيز براي

را  ارمنستان ،طرح ساخت خط لوله گاز). 4: 24/5/1377اطالعات، ( كند مي تأمينارمنستان را 
و سبب   ( Krasinskaya, 2007)كند به يكي از صادركنندگان برق در منطقه قفقاز تبديل مي

). 2/4/1383 اطالعات،( شود ميو رشد اقتصادي اين كشور  »افزايش امنيت انرژي ارمنستان«
رساني ايران به ارمنستان،  توان در سه محور برق را مي همكاري ايران و ارمنستان در عرضه برق

جانبه ايران، ارمنستان و گرجستان خالصه  سه هاي برق و همكاري نيروگاه تأسيس
تواند زمينه جلب گرجستان براي ايجاد  ستان ميارمن صدور برق ايران به. (Panfilova, 2006)كرد

  ).4: 22/5/1376اطالعات، ( فراهم سازدرا اي  منطقه يك همكاري

آذربايجان شرقي، مازندران، كرمان و اصفهان با ارمنستان بيش ن ميا در تجاري طحجم رواب
دهنده  يلتشكي ها هترين گرو بزرگيكي از بازرگانان ايراني . بوده است ها استانساير  از

ها در امور خريد فروش  بيشتر اين شركت. مشترك اقتصادي در ارمنستان هستند هاي شركت
در بهمن ). 4: 17/1/1376ابرار،( كنند انرژي، حمل و نقل، ساختمان و ارتباطات كار مي كاال،

ت ميزان ايران به ارمنستان گف وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در مورد صادرات 1384
: 12/11/1384 شرق،(ت درصدي برخوردار بوده اس 50از رشد  1382نسبت به سال رات صاد

ميليون دالر  10نسبت به سال قبل  ،حجم روابط تجاري ايران و ارمنستاننيز  1385درسال  .)4
  .داشتافزايش 

در . اند هاي دو جانبه و چندجانبه داشته همكاري صنعت، ايران و ارمنستان ي در حوزه
يران، ارمنستان گرجستان و يونان سند ا 1375 هاي چندجانبه، در آذر همكاري ي زمينه

كه يكي از محورهاي آن در زمينه صنعت  هاي چهارجانبه اقتصادي امضا كردند همكاري
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دو  1375در دي نيز هاي دو جانبه  همكاري ي در زمينه). 2: 15/9/1375اطالعات، (بود
هاي پتروشيمي بين دو  و نيز سند همكاري سازي و معدنهاي دارو توافقنامه همكاري در زمينه

ه، ايران موظف شداساس قراردادهاي امضا بر« اعالم شدنيز  1377مهر در . كشور به امضا رسيد
يك خط توليد وانت نيسان توسط شركت سايپا در  گيري از دانش فني خود با بهره است

ديگر هاي مشترك يكي  برگزاري نمايشگاه ).4: 16/7/1377 اطالعات،(»اندازي كند راهارمنستان 
  .توجانبه ايران و ارمنستان بوده اسد هاي صنعتي اصلي همكاري يها هجنباز

 داراي ارتباطات و حمل و نقل براي هر دو كشور ي روابط ايران و ارمنستان در حوزه
پل  .ددارقرار  اروپا اايران ب ن در مسير ارتباطارمنستان مانند گرجستا. اهميت بوده است

اطالعات، (برداري رسيد  ارمنستان به بهره ميان ايران و 1374در دي  »نوردوز«ارتباطي 
سفير  1382در فروردين . داردبسيار اهميت  آهن ايران نيز براي ارمنستان  راه). 3 :20/10/1374

ور كاال حجم صد، آلماتي -آهن تهران از راه ارمنستان در قزاقستان اعالم كرد در صورت استفاده
). 19 :25/1/1382اطالعات، ( يافت از ارمنستان به قزاقستان به مقدار زيادي افزايش خواهد

گذاري  بانكي و نيز سند سرمايه هاي بين دو كشور در مورد فعاليت همچنين دو سند همكاري
هاي فني  گذاري توسعه اقتصادي در ارمنستان و سازمان توسعه سرمايه دو كشور از طريق آژانس

  .امضا شد و اقتصادي ايران

  فرهنگي روابط  -پ

كارشناسان سازمان . كلي بوده است  طرح فاقد انسجام و روابط فرهنگي دو كشور بسيار پراكنده و
 1381 در. كردند مسجد شهر ايروان را بازسازي و مرمت  ترين ميراث فرهنگي ايران قديمي

هاي فرهنگي و هنري  ستار گسترش همكارياي خوا نامه وزراي علوم دو كشور با امضاي تفاهم
است كه  ييهاكشور ازايران : اعالم شد 1384سال در ) . 2 :21/9/1381اطالعات، ( شدند
 پانصد 1384دولت ايران در سال . ساالنه براي بازسازي كليساها در نظر گرفته است ي بودجه

   ).4 :20/6/1384 اطالعات،(اد دبودجه براي بازسازي دو كليسا در ايران اختصاص  ميليون تومان 
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   ايران و آذربايجانروابط  -2

 :1379مجتهدزاده، ( ي آذربايجان ايران استها استان جمهوري آذربايجان ادامه جغرافيايي
گاه مطلوب و  روابط ايران با اين كشور هيچ ،فرهنگي و مذهبي ، ولي با وجود پيوندهاي)403

پيوند استراتژيك جمهوري  تأثيردو كشور همواره تحت  سياسي اين روابط. دوستانه نبوده است
مورد رژيم حقوقي  در فو نيز اختال )و اسراييل( تركيه ،آمريكاآذربايجان با اياالت متحده 

اقتصادي  بدون ترديد يكي از موانع اصلي گسترش روابط. داشته است درياي مازندران قرار
مردم جمهوري  زباني هم. كشور جستجو كرد ايران و آذربايجان را بايد در روابط سياسي دو

ميان  ها برخي تنش دليل به كه در سرشت خود منفي نيست، آذربايجان با بخشي از مردم ايران
به جاي  ،طلب در ايران تجزيه هاي و اسراييل و نيز فعاليت جريان آمريكانقش منفي  دو كشور،

 . است ايفا كردهنقش منفي  ،در روابط دو كشور  مثبت گذارياثر

  سياسي روابط -الف

حل و فصل  براي ايرانتالش  آذربايجان دخالت آمريكا، از مسائل مهم در روابط سياسي ايران و
مسائل مرزي ، ادعاهاي مربوط به تماميت ارضي  درياي كاسپين،مربوط به باغ، مسايل  بحران قره

جان ابتدا از پيوستن ايران به دولت آذرباي. ايران است اي و نيز نقش آذربايجان در پرونده هسته
از  برداري از نفت درياي كاسپين حمايت كرد و پذيرفت يك چهارم كنسرسيوم باكو براي بهره

 ،)2: 11/11/1373اطالعات، ( درصدي خود در اين كنسرسيوم را به ايران واگذار كند 20سهام 
نفت  در كنسرسيومدخالت آمريكا مانع پذيرش رسمي عضويت ايران د ولي به زودي آشكار ش

 ه رادرصد سهام اين پروژ 40 كه هاي آمريكايي شركت. (Cornel, 1998: 58)آذربايجان شده است
دولت  ولي ،، با حضور ايران در كنسرسيوم نفت آذربايجان مخالفت نكردند ددر اختيار داشتن

). 16: 14/12/1373، اطالعات(آمريكا با فشارهاي خود آنها را مجبور كرد ايران را در آن نپذيرند 
مشاركت ايران در  ،1374آذربايجان در فروردين  رئيس شركت دولتي نفت ،اف ناطق علي

: 21/1/1374اطالعات، (هاي آمريكايي منتفي اعالم كرد  شركت مخالفت دليل بهكنسرسيوم باكو را 
ا خالف تعهد لغو قرارداد نفتي ايران و آذربايجان ر ،در واكنشنيز ايران  وزير امور خارجه). 4
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و گفت تا هنگامي كه وضع حقوقي درياي كاسپين مشخص نشود، اين نوع قراردادها  باكو خواند
، وزير وارن كريستوفر ها براساس برخي گزارش). 3: 21/1/1374اطالعات، ( زيادي ندارند اعتبار

را » سوناك« اف توصيه كرده بود، شركت آمريكايي ليع به حيدر امور خارجه وقت اياالت متحده
  (Fayyazmanesh, 2009 ).كند جايگزين شركت ملي نفت ايران

 طرواب كوشيد اف علي نامطلوبي برجاي نهاد، ولي حيدر اين موضوع بر روابط دو كشور آثار
هبود روابط ايران و ب :گفت او. ي گسترش بخشدمنافع اقتصاد را با تمركز بر  ايران و آذربايجان

ه بازارهاي جهاني فراهم تسهيالتي را براي صدور نفت آذربايجان ب تواند در آينده، آمريكا مي
 همكاري نظامي آمريكا با آذربايجان، احتمال استفاده آمريكا از). 12: 14/7/1376 ابرار،( سازد

آثار  از ديگرها آنبراي حمله به ايران و حساسيت ايران نسبت به روابط نظامي كشور خاك آن 
وزير امور .  (Uonosov,2007: 3)اسي ايران و آذربايجان بوده استنفوذ آمريكا در روابط سي

آذربايجان با وزارت دفاع آمريكا براي استفاده از خاك اين  هرگونه توافق نخارجه آذربايجا
اعالم شد از آن پس  .)(Athanasiadis, 2006 ايران را تكذيب كرد جهت اقدام نظامي عليه، كشور

آمريكا با نيروي دريايي آذربايجان در درياي كاسپين مانور مشترك متحده  نيروي دريايي اياالت
 ميليون 4/4هاي مالي  اين مانور با بخشي از كمك، به گزارش خبرگزاري فرانسه .كند مي برگزار

 . شد دالري آمريكا به آذربايجان و با هدف بهبود امنيت دريايي اين جمهوري انجام 

ها درباره احتمال استقرار نيروهاي  برخي رسانه زارشهر حال وزير دفاع آذربايجان گ در 
آذربايجان و نصب تجهيزات شنود در منطقه مرزي اين  نظامي آمريكايي در خاك جمهوري

اشاره به  اف با الهام علي). 16: 13/8/1383مردمساالري، ( خواند كشور با ايران را كذب محض
سرزمين هر يك براي  دهد كه از اجازه نمي ،نشده ميان ايران و آذربايجا اينكه توافقنامه امضا

دهد از خاك كشورش براي اقدام  نمي كيد كرد اجازهأعليه طرف ديگر استفاده شود، ت اقدام
در پرتو ژئوپليتيك قدرت ). 11: 7/2/1385 آفتاب يزد،( نظامي آمريكا عليه ايران استفاده شود

اج گسترده شايعات مربوط به حمله در پي رودنبال فروپاشي اتحاد شوروي،  منطقه، به در
اگر : گفت ، درحمايت از آذربايجانباكو سفير آمريكا در، آذربايجان آمريكا به ايران از خاك

 .آذربايجان آمادگي دارد ايران به جمهوري آذربايجان حمله كند، آمريكا براي دفاع از جمهوري
آغاز  الل جمهوري آذربايجانپس ازاستق باغ قره گري ايران جهت حل و فصل بحران ميانجي 
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به آمريكا و تركيه و  تدريج با نزديك شدن جمهوري آذربايجان ، اما به(Bahar Baser, 2009)شد
باغ  در حل و فصل بحران قره نقش ايران نيز  نارضايتي اين كشور از روابط ايران و ارمنستان،

  .شد رنگ كم
ري آن از ايران خواست از نفوذ خود جمهو رئيس ،در سفر علي اكبر واليتي به آذربايجان 

معاون وزارت خارجه جمهوري آذربايجان با . كند باغ استفاده قره ي در منطقه براي حل مناقشه
گيري جمهوري  جهت. روابط آن با ارمنستان شد خواستار تغيير در ،انتقاد از موضع ايران

در حالي  .نواخت نبوده استباغ يك مناقشه قره فصل آذربايجان در مورد حضور ايران در حل و
ه، اي ايران استقبال كرد وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان از فرمول همكاري منطقه كه

مقام  ،)3 :30/4/1380نو،  حيات( خواند ميباغ مغتنم  قره حضور ايران را براي حل بحران
ن امنيت و باغ را در چارچوب سازما مسأله قره ،آذربايجان به رئيس جمهورديگري نزديك 

نشين ايران نيز  درگيري آذربايجان و ارمنستان در مناطق آذري. همكاري اروپا قابل حل دانست
 حساسيت ،قابل توجه در روابط سياسي دو كشور مسايل زايك . تجدي داش يها بازتاب
 آذربايجان نسبت به كمك يا همكاري نظامي احتمالي ايران و ارمنستان بوده جمهوري شديد

 .است

  ائل ارضي و مرزيمس

، دو كشور ايران و جمهوري آذربايجانهاي ژئوپليتيكي براي گسترش روابط  با وجود فرصت
جامعه  ينيروها گونه ادعاها بيشتر از سوي اين .ديكديگر دارندر مورد تماميت ارضي ادعاهايي 

كميته « .توآذربايجان مطرح شده اس ايران سياسي كم اهميت ها ممدني دو كشور يا از سوي مقا
خواست به تقاضاي  جمهوري آذربايجان از رهبران 1995مارسدر  »نجات آذربايجان

اندكي پس از آن،  .دنشهروندان جمهوري آذربايجان براي پيوستن به ايران توجه داشته باش
خواهران هم دين و هم  برادران و :هاي نماز جمعه تبريز هم گفت سخنران پيش از خطبه

 ي هاند و اين وظيف دراز كرده سوي ما ي از يوغ بيگانگان دست استمداد بهمذهب ما براي رهاي
عزم راسخ براي بازگشت به ايران  مردم اين منطقه. ماست كه به نداي آنان پاسخ مثبت دهيم

ندارد مانع اين خواست مشروع مسلمانان  تواند و حق اند و احدي نمي اسالمي را اتخاذ كرده
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ي ها استاندرخواست مردم  نيزراديو باكو  ).3 :26/1/1375ن، كيها( آران گردد قفقاز و
پان ايرانيستي  يحركت ،شهر قفقاز را 17بازگشت  آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل در مورد

 ).1 :27/5/1375ابرار، (خواند 

را مطرح  »آذربايجان واحد« كه شعار آذربايجان رئيس جمهور اسبق ،ابوالفضل ايلچي بيگ
جمعي از ). Abedin, 2004 ( شناسد رسميت نمي را به اعالم كرد تماميت ارضي ايران كرده بود،

اي به سخنان ايلچي بيگ و درخواست  آذربايجان هم با صدور بيانيه هنرمندان و نويسندگان
 :11/11/1376جمهوري اسالمي، ( آمريكا براي تجزيه ايران اعتراض كردند كمك مالي وي از

ايران،  يي آذرها استاني مربوط به پيوستن آذربايجان به ايران و تجزيه ها  بحث گسترشبا). 2
 ي مربوط به پيوستن مناطق آذري دوسوي رود ارس بههاادعا  :اف گفت سرانجام حيدرعلي

اين ادعا . (Allnutt, 2007 )همديگر و ايجاد آذربايجان متحد يك ايده واهي و غيراصولي است
ها تشكيل  ميليوني ايران را آذري 65جمعيت  از 1نفرليون مي 30شود كه  مطرح مي در حالي

). 6 :14/5/1380نوروز، ( ميليون نفر است 8و در مقابل جمعيت جمهوري آذربايجان  دهند مي
 در طرح روي جلد كتاب سال پنجم مدارس ابتدايي كشور آذربايجان، :به زودي اعالم شد ولي

  جمهوري همدان، زنجان، قزوين و گيالن با نام ي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل،ها استان
محمدمهدي ). 3 :18/1/1381رسالت، ( است آذربايجان و به همراه پرچم اين كشور چاپ شده

فداييان اسالم هم گفت، حتي موجوديت و استقالل كشورهاي  دبيركل جمعيت ،عبدخدايي
اند،  كشور ما به زور جدا شدهچاي از خاك  نموجب قرارداد تركما حاشيه درياي مازندران كه به

صداي ( راهكاري انديشيد تا اين مناطق به خاك ايران بازگردانده شوند محل سوال است و بايد
اطلسي را منتشر كرد كه در آن  آكادمي علوم جمهوري آذربايجان هم). 11: 29/2/1386عدالت، 

ي مشابه در ها ها و بحثشعار . ي از خاك آذربايجان معرفي شده بودئجز  هايي از ايران  بخش
  .(Riaux, 2008, 45-58)هر دو سوي مرز شنيده شده است
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 درياي كاسپين

 ,Bandy)است ميان ايران و آذربايجان بوده مهمترين موضوع اختالف انگيز مازندراندرياي 

1998: p.15)  .برداري  سازمان ملل، نسبت به بهره اي به دبيركل در نامه 1997سال  ايران در
در اين نامه منابع معدني در . اعتراض كرد شدت بهنبه دولت آذربايجان از درياي كاسپين جا يك

برداري  ي ساحلي و ادعاي مالكيت و بهرهها دولت بستر و زير بستر اين درياچه متعلق به همه
ي پيشين و رژيم حقوقي درياي كاسپين برآورد ها با توافق يكجانبه از منابع درياي كاسپين مغاير

ايران همواره بر مفاد عهدنامه مودت بين ايران و شوروي  ).16: 22/8/1376 اطالعات،( شد
مارس  25ميالدي و قرارداد بازرگاني و كشتيراني دو كشور مورخ  1921وريه ف 26 مورخ
 و مبناي حقوقي موجود در درياي كاسپين اصرار ورزيده عنوان بهي آن، ها هو ضميم 1940

عبور خط لوله نفت . ه استرد كرد، اين دريا باشددر دهنده مرز  ه نشانكرا بندي  تقسيم هرگونه
درياچه و احتمال بروز فاجعه  خيز بودن اين يا گاز از بستر درياي كاسپين با توجه به زلزله

را شدت   ي جدي به اكوسيستم درياچه كاسپينيها خسارت آمدن واردامكان  ،زيست محيطي
 .  (Crandall ,2006: 46-52)استبخشيده 

آذربايجان حدود دريايي كشورشان با ايران در  نيروهاي مرزباني جمهوري 2000ژوئن در 
ي اطالع دولت ايران از قصد شركت نفت آذربايجان پدر. كردند گذاري آستارا را عالمت ي منطقه

شناسايي در حوزه نفتي و هاي مطالعاتي  انجام فعاليت جهت، هاي نفتي خارجي و برخي شركت
). 16 :31/4/1380اطالعات، (ايران تسليم اين كشور شد  ز، يادداشت اعتراض شديداللحنالبر

كاسپين، يك كشتي اكتشافي نفتي متعلق به آذربايجان را از  سپس ناو جنگي ايران در درياي
، )4 :6/5/1380كيهان، ( تندي از اين اقدام ابراز نگراني كرد آمريكا به. منطقه البرز بيرون كرد

در پي آن رئيس ). 16 :11/5/1380ايران، ( نگراني خود را از اين حادثه اعالم كرد نيزروسيه 
مشاور وزير امور خارجه آمريكا، از موضع آمريكا  ،آذربايجان در ديدار با استيون مان جمهور

، آمريكا با سوهمنيز تركيه . (BBC News, 2004)قبال سياست نفتي باكو ابراز خشنودي كرد در
در كنار باكو  هشدار داد در صورتي كه به جمهوري آذربايجان آسيبي برساند، آنكارا به تهران
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حمايت از همه بازيگران منطقه  آمريكا ).3: 23/5/1380جمهوري اسالمي، ( قرار خواهدگرفت
  .اي پايدار دنبال كرده است گونه بهدرياي كاسپين را در برابر ايران، 

ي ژئوپليتيكي حفظ و ها با توجه به ضرورت بايجان، دولت آذرها اين اختالف با وجود 
نسبت به جمهوري  اي ايران، مواضعي جانبدارانه در مورد پرونده هستهبهبود رابطه با ايران، 

موضع آذربايجان  :سي گفت.بي.به بي 1385در خرداد   اف الهام علي. اسالمي ايران اتخاذ كرد
الهام . آميز حل و فصل شود  مسالمت ماتيك وديپل طور بههمه مسايل بايد . واضح و شفاف است

سوي ايران وجود ندارد، در  اف با اشاره به اينكه هيچ مدركي دال بر ساخت سالح اتمي از علي
گونه اعمال براي  اي ندارد و اين نتيجه صدور اين احكام :مورد صدور قطعنامه عليه ايران گفت

 ).7: 13/10/1385اعتماد، ( منطقه خطرناك خواهد بود

توافق مسكو و باكو جهت تعيين مرز دريايي خود  از 2002سپتامبر  خبرگزاري فرانسه در
قراردادهاي دوجانبه را  نسبت به آن، ايران در واكنش كه در درياي كاسپين خبر داد، در حالي

جمهوري (كشور ساحلي ندانست  5بر مبناي توافق  جايگزين رژيم حقوقي درياي كاسپين
آذربايجان، روسيه و قزاقستان درمورد تعيين رژيم  در پي همسويياما ). 3: 2/7/1381اسالمي، 

وزير امور خارجه . ايران نيز در اين زمينه تغيير كرد حقوقي درياي كاسپين، به تدريج موضع
دانيم، اما اگر  رژيم مشاع را بهترين رژيم براي درياي خزر مي ما :ايران در اين مورد گفت

درياي خزر بايد تقسيم شود، ما معتقديم هم سطح دريا و هم  ند كهكشورهاي ديگر بگوي
ايرنا، ( شود و يك رژيم حقوقي بر درياي خزر حاكم شود زيربستر دريا بايد تقسيم

 اي هتوافقنام 1382ارديبهشت  25در  به هر حال روسيه، آذربايجان و قزاقستان). 14/10/1381
درصد و سهم  19آذربايجان از كاسپين هر كدام  ورا امضا كردند كه به موجب آن سهم روسيه 

درصد براي ايران  33اين توافقنامه سه جانبه تنها  در چارچوب. درصد تعيين شد 29قزاقستان 
مورد تقسيم  آذربايجان در با ادامه اختالفات ايران و. (Blagov, 2002 )ماند و تركمنستان باقي

، اصرار ايران بر آمريكاحمايت  ي با پشتوانه درياي كاسپين، وزير امور خارجه آذربايجان
تقسيم درياي خزر به پنج  ايران خواهان: گفت ي حقوقي برآمده از رژيم حقوقيها چارچوب

مرزهاي ايران تا بندر باكو  قسمت مساوي ميان كشورهاي ساحلي است، كه اگر چنين باشد
 ).8: 28/9/1385اعتماد، ( امتداد خواهد داشت
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   اقتصادي ي ها همكاري -ب

هاي نفت، گاز، برق، گمرك، بازرگاني، ارتباطات و  حوزه روابط اقتصادي ايران و آذربايجان در 
از  1374رئيس شركت نفت آذربايجان در مهر ،اف اطق علين. حمل و نقل و عمران بوده است

اطالعات، ( مشاركت كندنيز د نفتي شاه ي حوزه ي ايران دعوت كرد در طرح توسعه
عضويت در كنسرسيوم قرارداد نفتي آذربايجان با  لغو دليل به، ولي ايران )4: 20/7/1374

از خود نشان نيز د مشاركت در طرح توسعه حوزه نفتي شاه هاي غربي، تمايل چنداني به شركت
اعالم  نيزد خود را با اصل مشاركت در كنسرسيوم حوزه شاه ايران موافقت   سرانجام. نداد
 1376هاي نفتي ايران و آذربايجان در سال  مكاريه (Azerbaijan International, 1996).كرد

درصد از سهام قرارداد استخراج  10آذربايجان با واگذاري  جمهوري. گسترش بيشتري يافت
به شركت مهندسي و  ،دنيز و تالش دنيز در درياي كاسپين شاه هاي لنكران، نفت از حوزه

تر،  برخورداري دولت آذربايجان از تجهيزات پيشرفته .كرد موافقت ساختمان صنايع نفت ايران
شناسايي منابع نفت و گاز در درياي كاسپين و   آذربايجان در زمينه از داليل فعاليت گسترده

  .برآورد شده است همكاري ايران با آن
نخجوان  -گاز بيشتر بر محور خط لوله گاز خوي ي ايران و آذربايجان در حوزه بطروا

دو كشور موافقت كردند . (Alexander's Gas and Oil Connections,2002)است متمركز بوده
ميليون متر مكعب  400بعد، ساالنه  يها ميليون متر مكعب و در سال 250ايران نخست ساالنه 

سپس اعالم شد ايران در مقابل دريافت ). 13: 3/6/1375اطالعات، ( گاز به نخجوان صادر كند
عدم توافق در مورد  دليل بهخواهد كرد، ولي  تأمين، گاز نخجوان را گاز از ميدان شاه دنيز

 گاز آذربايجان با ايران از ي معاوضه). 16/2/1381ايرنا،( نشد قيمت آن، گاز به نخجوان ارسال

گرجستان  گاز ايران به انتقال آذربايجان از مزاياي. )4 :28/9/1384اطالعات، ( شد آغاز 2005
: چاپ باكو نوشت ،حريت با اين حال نشريه  (Kreil, 1992: 6)شود ميند م بهرهاز خاك خود هم 

 ).3/3/1384ايرنا، (رود  مي شمار بهايران رقيبي جدي براي جمهوري آذربايجان 

مشكالت  تأثيرتحت  1990تا اواخر دهه  آذربايجان در زمينه برق،جمهوري روابط ايران و 
 193برق نخجوان  تأمينبراي  1994 ان درجمهوري آذربايج. قرار داشت اين كشور مالي
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ناتواني در پرداخت بدهي خود به  ميليون كيلووات ساعت برق از ايران خريد، اما به علت
هزار تن گازوييل به ايران صادر  120ازاي واردات برق از ايران ر ايران، تصميم گرفت د

پرداخت نشدن  دليل هبنخجوان  اما صدور برق ايران به .)4  :16/1/1374اطالعات، (كند
آذربايجان،  جمهوري خاتمي به در سفر. اين روند بارها تكرار شد. هاي باكو قطع شد بدهي

. به امضا رسيد اين كشورايران و هاي برق ميان يادداشت تفاهم قرارداد مالي براي اجراي پروژه
بي روي رودخانه آ نيروگاه برق آذربايجان درباره احداث دوجمهوري  ايران و  2006نوامبر  در

از آب رودخانه ارس استفاده  طور برابر مرزي ارس به توافق رسيدند، تا دو كشور به
 ).19 :11/9/1385اطالعات، (كنند 

 نامه در نخستين تفاهم. اند گمركي امضا كرده نامه آذربايجان چندين تفاهم جمهوري ايران و
راي تردد مسافران و ترانزيت كاالهاي تسهيالت الزم ب ايجاددرباره امضا شد كه   1994مارس 

مسافري، داير بودن فعاليت در  -گمرك تجاري عنوان بهسوار  تجاري، احتساب مرز بيله
براي  اين كشور  روزهاي هفته، پذيرش كاركنان گمرك هاي مرزي دو كشور در تمام گمرك

نامه، دو  تفاهم در دومين). 2: 21/12/1373اطالعات، (بود  ايران آموزش توسط اساتيد گمرك
 ساعات كار گمرك مرزهاي دو كشور اعالم آمادگي كردند كشور نسبت به هماهنگي

نامه سوم در مورد ورود موقت ايرانيان مقيم جمهوري  تفاهم در .)4: 30/4/1375اطالعات، (
 خود به ايران با كمترين تشريفات گمركي توافق شد آذربايجان با خودروهاي شخصي

نامه در مورد افزايش ساعات كار گمرك آستارا  چهارمين تفاهم در). 2: 18/5/1382اطالعات، (
سوار توافق  بيله -اندازي بازارچه مشترك آستارا در روز و نيز راه ساعت 16در دو طرف به 

  .)4: 6/8/1378 اطالعات،(شد

كاهش جايگاه  ي آذربايجان، مهمترين نكته جمهوري در خصوص روابط تجاري ايران و
 9 در مدت 1995نوامبر در. دهه اخير بوده است در دو اين كشورن در ميان شركاي تجاري ايرا

آذربايجان جمهوري س شركاي تجاري أكاال در ر ميليون دالر 180ماه، ايران با مبادله بيش از 
آذربايجان جمهوري سومين شريك تجاري  در همان دوره روسيه و تركيه دومين و. قرار گرفت

 آذربايجان قرار داشت جمهوري س شركاي تجاريأدر ر 1992-95هاي  در سال ايران. بودند
تركيه و روسيه به ترتيب  ميليون دالر و 259ايران با  1996 سال در). 4: 9/8/1374اطالعات، (
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آذربايجان قرار جمهوري  س شركاي تجاريأميليون دالر مبادله تجاري، در ر 230و  231با 
درصد صادرات اين  36بود و  اين كشور  واردكننده كاال از ترين  زرگآن هنگام ايران ب. داشتند

مقام ايران در  1997از  ).4 :23/10/1375 اطالعات،. (اختصاص داده بود خود بهجمهوري را 
درصد، ايران با  7/18روسيه با . آذربايجان به رتبه دوم تنزل يافت جمهوري مبادالت خارجي

شركاي تجاري جمهوري آذربايجان  ترين  صد بزرگدر 7/14با  درصد و تركيه 7/16
سومين شريك تجاري ايران  عنوان به اين كشور 2003مارس در ). 4: 8/9/1376ابرار، (بودند

  .معرفي شد
 جنوب را كه يك – آستارا حلقه اتصال راهگذر شمال –رشت -آهن قزوين احداث راه

 هن، شمال اروپا از مرزهايبا ساخت اين خط آ. كند راهگذر چندوجهي است، تكميل مي

خليج فارس تا از قلمرو جمهوري اسالمي ايران در ادامه مسكو و و  پترزبورگ سنبه فنالند، 
 ريلي نقش مهمي در ترانزيت كاال و جابجايي مسافر خواهد داشت اين خط. شود متصل مي

جنوب  -ايران از عضويت جمهوري آذربايجان در راهگذر شمال ).4: 30/2/1383اطالعات، (
 .(Eurasia Net, 2009)ردحمايت ك »تراسيكا«راهگذر  و آذربايجان نيز از عضويت ايران در

   فرهنگي روابط -پ

وجود پيوندهاي فرهنگي فراوان ميان دو كشور  آذربايجان با جمهوري روابط فرهنگي ايران و
 1996سال  زا. كشور است ثبات دو روابط سياسي بي يكي از علل اين وضعيت. گسترش نيافت

خواجه نصيرالدين طوسي جمهوري آذربايجان، اتاق  هاي باكو و هاي ايران در دانشگاه اتاق
دانشگاه دولتي باكو و دانشكده ادبيات فارسي دانشگاه  ايران در دانشكده خاورشناسي) بخش(

طوسي آذربايجان با هدف گسترش روابط علمي و فرهنگي  علوم تربيتي خواجه نصيرالدين
 آذربايجان و نيز كمك به مراكز آموزش زبان فارسي در اين مراكز آموزش عالي ايران وميان 
دانشجوي آذربايجاني  22هم  1996نوامبر  در). 3: 16/2/1375 اطالعات،( شد افتتاح كشور

هاي ادبيات، الهيات و  المللي امام خميني قزوين، در رشته دانشگاه بين براي ادامه تحصيل در
پخش تلويزيوني ). 7: 21/8/1375ضميمه اطالعات، ( به ايران اعزام شدند پزشكي و حقوق

، به دستور مقامات دولتي باكو قطع  1997در ژوئن  اسالمي ايران، ساعته جمهوري برنامه يك
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هايي از ايران را در بر داشت و پخش آن نارضايتي  اخبار جهان اسالم و گزارش اين برنامه. شد
روحاني از سوي  30 ، 1995سال  در). 12: 26/4/1376ابرار، ( رانگيختاسرائيل را ب آمريكا و

آذربايجان  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي براي تبليغ احكام ديني عازم جمهوري
اي به  با انتشار بيانيه 2005نوامبر رهبران ارامنه ايران در ). 8: 21/11/1374اطالعات، (شدند

ها و قبور ارامنه در جلفاي قديم  تخريب و نابودي صليب آذربايجان در اقدام دولت جمهوري
 ).5: 28/9/1384شرق، ( كردند اعتراض

در اعتراض به  1385هاي تهران در آبان  دانشگاه هنگامي كه حدود سيصد نفر از دانشجويان
اين ، در مقابل سفارت )ص( پيامبر گرامي اسالم به »صنعت«آذربايجان جمهوري اهانت نشريه 

فاضل لنكراني در پاسخ به جمعي از اهللا  ، آيت)3 :30/8/1385كيهان، (مع كردندتجكشور 
القتل  را واجب) ص( ن توهين به پيامبر گرامي اسالمعامال ن خود در جمهوري آذربايجان،امقلد

جمهوري در جريان سفر خاتمي به  به هر حال )7/9/1385:4 جمهوري اسالمي،( دانست
 كشور به امضا رسيد كه بر اساس آن، ايران و رهنگي بين دواي ف آذربايجان، موافقتنامه

هاي فرهنگي و  فرهنگي، برگزاري هفته مبادالتي ها هتهيه برنام موردآذربايجان درجمهوري 
آموزش زبان فارسي و اعطاي بورس تحصيلي  هنري كتاب، فيلم، سينما، تبادل استاد و دانشجو،

 ).2: 17/5/1383ايران، ( توافق كردند

 گرجستان ايران وروابط  -3

نابساماني . (Demirag, 2006:104-106)و جهاني است اي منطقهي ها قفقاز در كانون توجه قدرت
مذهبي در فدراسيون روسيه  -قومي ژئوپليتيكي يها امنيتي در گرجستان با حساسيت - سياسي

يعني ن، جنوبي آ با درك عاليق مسكو در مرزهاي. (Antonenko, 2006)پيوند يافته است
توان دريافت كه اين  مي، خودمختار اوستياي جنوبي استان ، جمهوري خودمختار آبخازيا و نيز

. و تركيه است )ناتو( اهرم كنترل گرجستان در نزديكي به غرببه مثابه روسيه  برايدو منطقه 
ي هاي نظام پايگاهنيز طلب گرجستان و  ي جداييها ان روسي در جمهوريب وجود نيروهاي صلح

. (CRS, 2005: 10)داليل احساس ناامني گرجستان از روسيه است ،اين كشور روسيه در
تفليس و . در خاك خود داده استيي را آمريكااستقرار نيروهاي نظامي  ي هگرجستان اجاز
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چهار سال  در مدتموافقت كردند كه  2005اعتمادسازي در فوريه  مسكو در چارچوب
رقابت ژئوپليتيكي روسيه و . مي و آخالكاالكي بر چيده شوندباتو ي نظامي روس ازها هپايگا

توسعه ناتو به . تحوالت جدي فراهم كرده است گيري شكلدر قفقاز زمينه را براي  آمريكا
در قفقاز را شدت » بازي بزرگ جديد« ي ژئوپليتيكي دو بازيگر اصليها سوي شرق، رقابت

اين  ١رچوب برنامه مشاركت براي صلحپيش از آن دو كشور كوشيده بودند در چا. بخشيد
 .  روند را در كنترل داشته باشند

. ددار اي هدر قفقاز اهميت ويژ ژئوپليتيكي ثبات تأمينبراي  ايران يها سياستگرجستان در  
. ندستهروسيه  ههمساي كشورهر دو  .دارند شبيه به هم يژئوپليتيك يها چالشان ايران وگرجست

با روسيه همسايه است وگرجستان از راه خشكي و  كاسپين درياي حوزهو ايران از راه آبي 
راي تهران و ب. روسيه هم مرز است در حوزه درياي سياه بانيز  ي كوهستاني قفقاز وها هگذرگا

با  خود خود را باپيگيري مناسبات اي منطقهي ها تفليس اين نكته مهم است كه چگونه سياست
كه روابط دوستانه همسايگي با  اي گونه به تنظيم كنند، ريكاآم بويژه و اي منطقه بازيگران فرا

گرجستان دوگانگي  تاكتيكي و ميان مدت ايران و با اين حال در منافع. حفظ شود هم روسيه
 بويژه به آسياي مركزي و قفقاز و آمريكا پس از افغانستان و عراق،. پديدار شده است

اين رويكرد آمريكا در ادامه . ه استداد نگرجستان و حوزه درياي سياه توجه بيشتري نشا
گرجستان را ر برابر ايران با روسيه د هاي توسعه ناتو به سوي شرق، زمينه همراهي سياست

  .درپي داشته است
هاي پيشين اتحاد شوروي را از گرجستان  كه پروژه ترويج دمكراسي در جمهوري آمريكا 

تونل انتقال  عنوان به اين كشور، اني سياسي ازپشتيب با نزديكي وكه در پي آن است  آغاز كرد،
مانع كنترل ند و آذربايجان در برابر ايران و روسيه پشتيباني ك از انرژي خزر به سوي غرب،

بر بازار انرژي جهان شود و ايران را نيز آن گذاري تأثيرحوزه خزر و  روسيه بر منابع انرژي
اين در حالي ).  79: 1380طاهري،  و ميرحيدر( منزوي كند اي منطقهترتيبات  چه بيشتر در هر

گراي ساكاشويلي، زمينه قدرت گرفتن  خواهد با فشار بر دولت غرب مي است كه روسيه

                                                           
1 - Partnership For Peace( PfP) 
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آمريكا در قفقاز   خطر روسيه از نفوذ غرب واحساس . گرجستان فراهم آورد مخالفان را در
با اتحاديه اروپا و تا  امنيتي گرجستان -از اين رو همكاري سياسي. نيست براي ايران كمتر

تهديد منافع . اين منطقه كمك كند قدرت در در ژئوپليتيك تواند به موازنه مي آمريكا حدودي با
، كه در اساس براي تنوع در مسيرهاي جيحان مشهود است -تفليس -باكو خط لولهايران در

 . انتقال انرژي و انزواي ايران ساخته شد

در كنار . زبان فارسي در اتحاد شوروي بود گاه آموزشمركز ايران شناسي و پاي ،تفليس
اهل . نيم ميليون نفر در اين كشور مسلمان هستند پيوندهاي فرهنگي گرجستان با ايران، بيش از

كنند، كه كمي بيشتر  مي شيعيان در شرق گرجستان زندگي سنت در منطقه خودمختار آجاريا و
ان در جمهوري خودمختار آبخازيا و استان گرجست.هستند از جمعيت اهل سنت در اين كشور

اهالي آبخازيا خواستار استقالل . ي جدي مواجه شدها دشواري خودمختار اوستياي جنوبي با
. هستند) اوستياي شمالي( هوادار پيوستن به فدراسيون روسيه كامل و سكنة اوستياي جنوبي

 ,Dolidze)در برابر هم قرار دادگرجستان آغاز شد، اقوام مختلف را  در 1989جنبشي كه از سال 

ها تحت كنترل و هدايت مسكو  اصلي اين جريان دانند مسير مي، ولي همه ( 46 :2006
 ،المنافع تمايل گرجستان براي پيوستن به كشورهاي مستقل مشترك عدم. (Bigg, 2007)است

انقالب  «.ه بوددبردن روسيه از شرايط ايجاد شده در آبخازيا ارائه كر انگيزه ديگري براي بهره
داشت، در   پي را در آمريكا هنزديك بو  هوادار يگرجستان كه روي كارآمدن فرد در »گل سرخ
اوج اين  2008جنگ اوستيا در تابستان . و روسيه قابل تحليل است آمريكارقابت  چارچوب
 .(ICG, 2008) ميان روسيه با گرجستان بود رويارويي

سپتامبر و اشغال عراق و دسترسي به  11حوادث  سيد بار مي نظر بههر چند  از سوي ديگر
زودي با افزايش شديد  كاهش پيدا كند، ولي به منابع نفت آن، اهميت انرژي درياي كاسپين
منطقه قفقاز در مسير دسترسي . خود را باز يافت بهاي نفت، منابع انرژي درياي خزر اهميت

ي گذشته ها تقال انرژي از اين منطقه در سالان و گرفته اروپا به نفت و گاز درياي خزر قرار
پس  ،مزاياي انتقال انرژي از هر يك از كشورهاي منطقه سبب شد. بوده است توجه بسيارمورد 

راه مسير غربي از . شكل بگيرد ژئوپليتيكي اين كشورها تحوالت گسترده و عميق از استقالل
. قرار دارد آمريكاكامل ورد حمايت كمك بريتانيا و شركت نفت انگليس م تركيه با -رجستانگ
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 انتقال انرژي از طريق گرجستان به بندر جيحان در كنار مديترانه براي بسياري از مسير

براي  و تركيه تالش بسياري آمريكاولي . ي فاقد توجيه اقتصادي بودالملل بينگذاران  سرمايه
كنار  به بندر نوروسيسك درانتقال انرژي از خاك روسيه كه . تثبيت اين مسير سازمان دادند

 به سوي دريايحركت شد، در جريان انتقال به بازارهاي جهاني و  درياي سياه منتهي مي

ي ها تراشي با اشكالدر تركيه بود كه هاي بسفر و داردانل  تنگهمستلزم عبور از مديترانه 
ئوپليتيكي را به ي ژها ، كه عمق و گستره رقابتمواجه شد در برابر روسيه گوناگون دولت تركيه

 .سازد ميخوبي روشن 

 سياسيروابط  - الف

 اي با ايران نداشته روابط گسترده ن پس از استقالل،گرجستا در مقايسه با جمهوري آذربايجان،

د بودن محدو عوامل ژئوپليتيكي درمرز مشترك ميان ايران و گرجستان يكي از  نبود. است
 در سفر ادوارد شوارد نادزه به ايران، بيانيه  1992فوريه  در. استاين دو كشور بوده ط رواب

 در اين بيانيه. هاي ايران و گرجستان به امضاي روساي جمهور دو كشور رسيد اصول همكاري

ايران و  اي و جهاني و نيز بر ايجاد روابط اقتصادي ميان بر همكاري دو كشور در سطح منطقه
درياي سياه و  و نيز ايجاد مقدمات ارتباطهاي گاز، حمل و نقل، تجارت  گرجستان در زمينه

و گرجستان از  روابط ايران). 14: 3/11/1371اطالعات ( كيد شدأدرياي خزر و خليج فارس ت
چندان گسترده نبوده ،دو كشور روابط فرهنگي و اقتصادي داشته  يبيشتر رويكرد ابتدا، همان
 .است

 Cornel)اسرائيل مواجه بوده استحساسيت آمريكا و  روابط ايران و گرجستان همواره با

واشنگتن با برقراري روابط  :اين مورد گفتدر 1385سال  سفير آمريكا در گرجستان در. (2003,
 2000ن در زمستا). 7/9/1385آفتاب يزد، ( است استراتژيك ايران و گرجستان مخالف
انتشار  دنبال به. داي آشكار مطرح ش گونه بهو گرجستان  حساسيت اسرائيل نسبت به روابط ايران

گرجستان را  اسرائيلدولت براي تعمير هواپيماهاي ايران،  كارشناس گرجي 50خبر اعزام 
سياست (همكاري خودداري خواهد كرد تهديد كرد در صورت صدور هواپيما به ايران، از ادامه

 اعالم كرد كشورش قصد ندارد هواپيماهاي سوخو سپس شواردنادزه). 3: 10/11/1381روز، 
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در  »گل سرخانقالب «پس از وقوع ). 16 :24/10/1381 خراسان،(خود را به ايران بفروشد  25
 سخنگوي وزارت خارجه. داد آميز اما با احتياط در مورد آن نشانتأييدايران واكنشي  گرجستان،

 ايران از نقش مردم گرجستان در فرايندهاي دموكراتيك آن كشور حمايت كرده و :ايران گفت

، سيدمحمد خاتمي. است كه هيچ كشوري نبايد در امور داخلي گرجستان دخالت كندمعتقد 
رئيس  عنوان بهدر پيامي به ميخائيل ساكاشويلي، انتخاب وي را  هم يس جمهوري وقتئر

 ).5: 22/10/1382شرق، (گفت  جمهور گرجستان تبريك

د با اهميت در روابط اي ايران، از ديگر موار هسته مواضع دولت گرجستان در قبال پرونده 
كشور او از اقدام نظامي آمريكا  كيد كردأخارجه گرجستان ت وزير امور. سياسي دو كشور است

تواند هزاران نفر از اتباع گرجي را  كرد، چرا كه چنين رويدادي مي عليه ايران حمايت نخواهد
يس به واشنگتن جهت تفل ي اجازه ي شايعه او. برند، به مخاطره اندازد مي كه در ايران به سر

: 9/12/1384شرق، ( تكذيب كرد هم گرجستان براي حمله احتمالي به ايران را استفاده از خاك
براي  آنها ي وياي انگيزه، گدو كشور رهبران و سياستمداران برجسته بازديد پياپي ديد و). 5

مگرايي در ه ي باال براي همكاري وها درك دوكشوراز ظرفيت و جانبه همهپيشبرد مناسبات 
هاشمي  از ايران و ديدار 1994 ديدار شوارد نادزه در سال. ي گوناگون استها هعرص

 .براي نزديكي دو كشور بود هموارآغازگر راهي  1995 رفسنجاني از گرجستان در سال 

روسيه براي تحت كنترل نگه داشتن گرجستان  گرجستان، نمايشگر تالش 2008جنگ اوت 
در همان حال رهبران روسيه، چه . (Fisher, 2008: 2-7) تعبير شد و اروپا آمريكااز همگرايي با 
به خوبي از نيازهاي اين كشور به همكاري   و چه پس از آن در دوره مدودف، در دوران پوتين

ي دوران ها آنها در پي احياي رويارويياما  .اند هاشتو اروپا آگاهي د آمريكاسازنده با  و ارتباط
سياست   پوتين و مدودف .كرده است تأكيدله أبر اين مسبارها پوتين  و نيستند جنگ سرد

كوشند در روابط خود با غرب،  مي آنهابر اين اساس . اند هرا هدف قرار داد »رقابت و همكاري«
 اعمال فشار بر دولت تفليس .دي بيشتري براي خود فراهم آورنها كنند و اهرم دست خود را پر

در همين زمينه بايد مورد توجه قرار  لبان آبخازيا و اوستياي جنوبيط از طريق شناسايي جدايي
حمايت از اقدام نظامي  اجراي اين سياست، تصور شود دراگر اما . (Alert Net, 2009)گيرد
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به همراه    ايران اي ههست تغيير نگرش اين كشور را در مساله ،تواند مي روسيه در گرجستان
  .وسيه سازگاري نداردي جاري در رها آورد، با واقعيت

در روسيه  موضوع ي بسياري با اينها روسيه با ايران مخالفت اي هآغاز همكاري هست از 
به  موافقان همواره به تحت كنترل و پاسخگو بودن ايران و پايبندي آناما  .داشت وجود

روسيه با  يباطارت با در نظر گرفتن روند ،در شرايط كنوني نيز. اند هي استنادكردالملل بينمقررات 
درباره  صدور قطعنامه مورددرله كه روسيه و غرب أو در نظر داشتن اين مس آمريكااروپا و 

 جمهوري اسالمي اي هموضوع برنامه هسترسد  مي نظر بهند، يدرسنجنگ گرجستان به توافق 

 در روابط خود با همه كشورها و از جمله ايران، نشان ها روس. ايران مسئله متفاوتي است

بستن . نگرند مي به آنها ي ژئوپليتيكيها خود در چارچوب الزاممنافع  مينأبه تتنها كه ند ا هداد
، كه متحدان پيشين اين كشور در دوران اتحاد و روسيه سفيد گاز روي اوكراين شيرهاي

 .در اين زمينه بسيار عبرت آموز است اند،  شوروي بوده

 اقتصادي يها همكاري - ب

محورهاي اصلي روابط اقتصادي دو كشور بوده، چراكه  از به گرجستان يكيصدور گاز ايران 
سوخت مصرفي خود با مشكالت فراواني مواجه  تأمين گرجستان در ،پس از فروپاشي شوروي

براي حل اين مشكل، موجب شد در روابط  ي گرجستانها تالش(Egiazarian, 2006). شد
در سفر 1992ژوئن  در. اهي ويژه پيدا كندگرجستان، صادرات گاز جايگ اقتصادي ايران و

 يادداشت تفاهمي در اين زمينه ميان دو كشور امضا شد نخست وزير گرجستان به ايران،
تحويل مواد شيميايي،  برابرتلويزيون مسكو خبر داد گرجستان در  ).3: 27/3/1371اطالعات،(

گاز از ايران تحويل خواهد ميليارد متر مكعب  200خام به ايران،  مواد معدني و ساير مواد
ناتواني گرجستان در بازپرداخت ديون خود به ايران، مانع ). 3: 3/11/1371 اطالعات،(گرفت 

نخست  ي در دهه بويژه اين مشكل. صادرات گاز ايران به گرجستان بوده است اصلي توسعه
اخت ديون مشكالت گرجستان در پرد. خورد به چشم مياي آشكار  گونه گرجستان به استقالل

اين كشور مقدمات آغاز  ،سفر ساكاشويلي به تهران اعالم شد دنبال به. ادامه يافت خود به ايران
 وي هدف از اين اقدام را تضمين. فراهم كرده است 2005گاز ايران را از ژانويه سال  صدور
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 انالعاده در اين كشور عنو امنيت انرژي گرجستان و جلوگيري از وقوع هرگونه وضعيت فوق

 گرجستان در پي اين است كه آب معدني خود را در عوض گاز به ايران صادر: كرد و افزود

 .(Alexander’s Gas& Oil Connections, 2004) كند

شدن  روسيه مايل به وارد: چاپ مسكو نوشت »نزاويسيما گازتا«روزنامه   2005ژوئن  در
به اجراي طرح خط لوله گاز ايران به هم نسبت  آمريكا... ايران به صحنه گاز منطقه نيست و 

: اعالم شدفوريه همان سال ولي در ).  4/10/1383 اطالعات،( منفي دارد يگرجستان رويكرد
اطالعات، ( گاز به اين كشور صادر شود ميليون متر مكعب 2تا  1قرار است روزانه 

گرجستان در ايران و گرجستان، مشكالت  با وجود مخالفت آمريكا با روابط). 8/11/1384
گرجستان به خاطر نياز خود از  اعالم كند حوزه گاز سبب شد كه رئيس پارلمان اين كشور

مشكالت گرجستان در حوزه گاز با . مخالفت كند خرد، حتي اگر آمريكا با آن ايران گاز مي
با ).  ,2006Mаltsef( به اين كشور تشديد شد افزايش چشمگير قيمت گاز صادراتي روسيه

قيمت گاز صادراتي خود به گرجستان را دو  2007روسيه اعالم كرد از ابتداي اينكه  توجه به
 . (Ibrahimov, 2009)شود تر مي ، اهميت اين همكاري روشنبرابر خواهد كرد

ميليون دالر بوده كه  54دو كشور  حجم روابط تجاري) 1384(2005د بر اساس بر آور 
 30صدور . ميليون دالر است 15 رجستان حدودميليون دالر و سهم گ 38سهم ايران حدود 

، در پي صدور گاز روسيه به آن  2006ميليون متر مكعب گاز ايران به گرجستان در زمستان 
هاي برق شد و  كار افتادن نيروگاه از و گاز اين كشور يدرصد 90كشور كه موجب قطع 

روشن از اهميت ايران در  اي ه، نمون(Patsuria, 2008)گرجستان را با بحران سرما روبرو ساخت
استان گيالن در روابط اقتصادي با گرجستان . ) (Maltsef, 2006روابط خارجي گرجستان است

لوازم  ،پوشاك ،مواد غذاييشامل  بيشتر ه اين كشورب صادرات ايران. مقام استان پيشرو را دارد
آالت  هم ماشين گرجستان. آبگرمكن است و تجاري و لوازم اداري ،ساختماني و بهداشتي

يادداشت . كند مي ي بخار به ايران صادرها ديگ آلومينيوم و ،انواع لوله واتصاالت ،مكانيكي
ساكاشويلي به تهران 2004ژوئن  دالري ايران در سفر ميليون 5/2اي  كمك توسعه تفاهم اعطاي

امع گسترش مبادالت تجاري اهميت دارد توافقنامه ج دركه  ياز موارد ديگر. امضاء شد
عامل  دفاتر بيمه در گرجستان است، كه در سفر مدير هاي ايراني و بازگشايي بانك و گمركي
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برقراري روابط كارگزاري  مذاكرات برايو در پي  2005 بانك توسعه صادرات به گرجستان در
 . گرفتصورت ، بانك سرمايه و بانك گرجستانميان  بانكي

اساس روابط متقابل و اصول «شت تفاهم ياددا ساكاشويلي به ايران  سفر در جريان
پروتكل الحاقي به قرارداد ، برنامه مبادالت فرهنگي، قرارداد بازرگاني ،»ي دو كشورها همكاري

پس  و جمهوري اسالمي به گرجستان امضا شد اي هتوسع توافقنامه كمك، حمل و نقل هوايي
معاون  ،عارف در سفر. شد افقمشترك اقتصادي دو كشور تو سال براي بازگشايي كميسيون  8از 

صادرات ايران براي  آمادگي بانك توسعه 2005در  اول رئيس جمهور ايران به گرجستان
گرجستان، مشروط به ارائه طرح  پرداخت وام به تجار ايراني جهت ايجاد مركز تجاري ايران در

تجاري بين انرژي و شوراي مشترك  ي حمل و نقل،ها هتشكيل كميت. توجيحي آنها اعالم شد
 .ه استبود ي اقتصاديها براي توسعه همكاري ها دو كشور از ديگر توافق

  فرهنگيروابط  - پ

ي ايران ها تشكيل اتاق رايدو كشور بي تاريخي و روابط فرهنگي از ديرباز، ها با توجه به پيوند
فرهنگ نيز تدوين  كوتايسي و دانشگاه تفليس وآفريقا و  -در انستيتوي خاورشناسي و آسيا

كرسي ايران شناسي و كرسي زبان  دانشگاه دولتي تفليس داراي دو. ندكرد اقدامفارسي  -گرجي
 فارسي و تاريخ و فرهنگ ايران تدريس آفريقا نيز ادبيات -در انستيتوي آسيا. فارسي است

خارجي را براي تحصيل در   آفريقا در تفليس هر سال دانشجويان -آسيا انستيتوي. شود مي
با همكاري  2005آفريقا در سال  -انستيتوي آسيا. پذيرد مي مطالعات ايران كترا در حوزهمقطع د
 زبان فارسي در سطح. كنفرانسي را در حوزه مطالعات ايران برگزار كرد ،سوربن فرانسه دانشگاه

كوتايسي،  آموزش دانشگاهي همچنين در دانشگاه تربيت معلم تفليس، دانشكده ادبيات دانشگاه
وابسته به  ه فلسفه و الهيات دانشگاه علوم سياسي تفليس و نيز انستيتو نسخ خطيدانشكد

آموزش تفليس زبان فارسي  در مدارس نيز  برخي از .شود مي آكادمي علوم گرجستان تدريس
 .دهند مي

براي گسترش فرهنگ و زبان  مناسبي ظرفيت يكي ديگر از مراكز فرهنگي در تفليس كه
ايرانيان در جامعه گرجستان دارد، خانه قفقاز  فلسفي و شيوه زندگي فارسي و پرورش انديشه
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 يي شرقها ي بخش زبانها فعاليت ترجمه قرآن كريم و ترجمه اشعار فارسي از جمله .است
فرهنگ و شيوه زندگي  ترجمه كتاب و نوشتارهايي پيرامون نگارش و. قفقاز است ي خانه

ي سينمايي و ها نمايش فيلم، گرجي ي ايران امروز به زبانها و توانايي ها ايرانيان، و نيز پيشرفت
 فرستادن نبا زير نويس گرجي و همچني ي تلويزيوني به زبان گرجي ياها و سريال ها فيلم

براي بررسي  اي منطقهپژوهشگران مطالعات  ي مختلف وها هكارشناسان دانشگاهي در رشت
از سوي ايران ري سنگين گذا مايهسر ،كارگزاران گرجي فن و ها و گفتگو با اهل فرصت

  .خواهد مين

 هاي پژوهش  يافته

ي قفقاز ها ايران و جمهوري. ا. همكاري ج ي،ژئوپليتيك عوامل با توجه به مباحث مطرح شده،
جز  به(محصور بودن اين كشورها. استالزامي ساخته  ف را ي مختلها هجنوبي در زمين

با . يتيكي براي ايران فراهم آورده استمانند ژئوپل در خشكي، يك فرصت بي) گرجستان
، همكاري مناسب ميان ايران و اين  اي منطقهو فرا  اي منطقهرفتار بازيگران  تأثيرتحت  ،حال اين

ط ارمنستان با بدر پرتو گسترش روزافزون روا.  ه استنيافت شگستر اي يكسان گونه به، ها كشور
روابط تجاري ايران با . ر برخوردار بوده استروسيه، روابط ايران با اين كشور از رشد پايدا

وسيله آذربايجان،  آن به ي كوهستاني و محاصره باغ قرهارمنستان، با توجه به پيامدهاي جنگ در 
در شرايط پس از  آمريكا. گذارد ميي ژئوپليتيكي را به نمايش ها گيري از فرصت خوبي بهره به

ارمني را مورد توجه بسيار  قرار  -ازعه آذريثر در منؤفروپاشي اتحاد شوروي، ايفاي نقش م
توان در چارچوب  ميي اخير در روابط ارمنستان با تركيه را هم، ها دگرگوني. داده است

مين منافع اين أي ژئوپليتيكي قفقاز، در جهت تها ي تركيه براي استفاده از ظرفيتها تالش
هاي ارتباطي قابل گسترش است و هم برراه تأكيدروابط با ارمنستان هم با . كشور ارزيابي كرد

تواند  ميي اقتصادي و تجاري ها هبا توجه به اقليت فعال ارمني در ايران، در عرص
حاكم بر روابط  كشور بگشايد، كه الزام ژئوپليتيكي  هاي روشني را فرا روي مردم دوانداز چشم

  .كند ميكشور را تبيين  دو
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ي ژئوپليتيكي ها ايجان و استفاده از ظرفيتسازنده  با جمهوري آذرب روابط سودمند و 
براي مقابله  آمريكاگرايش آن به سوي  تأثيرايران با اين كشور، تحت  جانبه همهتوسعه روابط 

، از گسترش مناسب و متوازن برخوردار نشده باغ قرهبا حمايت روسيه از ارمنستان در جنگ 
ي ها ي اقتصادي، ظرفيتها هرصبر اين اساس دو كشور هم در عرصه سياسي وهم درع. است

مندي دوجانبه  بهره مسير ي يادشده درها اي را در اختيار دارند، كه با توجه به الزام استفاده نشده
پذيري جمهوري آذربايجان از تأثيرمالحظات شديد سياسي و. آن هستند قادر به استفاده از

ارمنستان، امكان توسعه روابط اسراييل و نيز روابط ايران با روسيه و  و آمريكاارتباط با 
آذربايجان براي همكاري در  ايران و. دچاراختالل كرده است شدت به را دوكشور جانبه همه

اي برخوردارند كه بي توجهي به آن  با از دست دادن  ي استفاده نشدهها حوزه انرژي از ظرفيت
  .      خواهد بود ي مناسب همراه بوده وها فرصت

ي اصلي اجراي پروژه ها هان با گرجستان هم، كه از پايگاچگونگي روابط اير 
ي روسيه و ها رقابت تأثيري رنگي است، تحت ها سازي از بيرون و برپايي انقالب دمكراتيك

ي ژئوپليتيكي مزاياي گسترش ها هر چند با در نظر داشتن واقعيت. مشخص شده است آمريكا
فليس را از نزديك شدن به تهران باز نداشته و اسراييل، ت آمريكاهمكاري با ايران، فشارهاي 

همسايگي با ايران و منافع ناشي از وزن ژئوپليتيكي آن در  ،كشورهاي قفقاز ي براي همه. است
ديد ايران تر بي. روابط در بر داشته است -هرچند نامتوازن -اين منطقه، روندي از توسعه

ثر در معادالت قدرت ؤازيگري فعال و مي موجود، بها گيري از فرصت تواند همچنان با بهره مي
 بويژهي فرهنگي، بلكه اقتصادي و ها هتفليس نه تنها درعرص روابط تهران و. در قفقاز باشد

  .كشور را ارتقاء بخشد تواند منافع دو ميژئوپليتيكي،   هاي پرتو توجه به الزام حوزه انرژي، در

  گيري نتيجه  

 هاكشور قه و مسايل سياسي و امنيتي آن، روابط با ايني ژئوپليتيك منطها با توجه به ويژگي 
انرژي مسائل مربوط به ي ارتباطي و ها مسير تر از تمركز صرف بر و گسترده تر تواند عميق مي

 با توجه به جايگاه قفقاز براي منافع و امنيت ملي ها اهميت توسعه همكاري با اين كشور. باشد

 دليل موقعيت استراتژيك اين منطقه به. شود مي تر شنفروپاشي اتحاد شوروي رواز  پس يرانا
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به همين دليل پس از فروپاشي شوروي، ايران . همواره مورد توجه ايران بوده استخود 
نيازمند  ي ژئوپليتيك خود در اين منطقه،ها مهم با توجه به ظرفيت اي منطقهعنوان يك قدرت  به

. خود بوده استمسايگان شمالي سياست خارجي فعال و همكاري روز افزون با ه يك
ي ايران در اين منطقه، سبب ها ي ژئوپليتيكي در قفقاز ، با توجه به امتيازها و فرصتها رقابت

 .بروز فراز و نشيب در روابط ايران با اين كشورها بوده است

ي اقتصادي و ها همكاري، نفوذ ايران در قفقاز يكي از راهبردهاي عملي تحقق حضور و
اين كشورها كه موقعيت ژئوپليتيكي . بوده است ها ندهاي اقتصادي با اين جمهوريايجاد پيو

بنابراين اهميت سياسي، امنيتي و . گذارندتأثيربسيار  مهمي دارند، بر امنيت ملي و منافع ايران
با كشورهاي  جانبه همهي ها همكاري ي ايران از يك سو و نقش توسعه اقتصادي قفقاز براي

ديگر ضرورت ايفاي نقش فعال ايران در منطقه قفقاز را به خوبي روشن  سوي قفقاز جنوبي از
تواند آثار زيانباري براي امنيت و اقتصاد  مي   نيافتگي اقتصادي اين كشورها توسعه. سازد مي

 با كشورهاي قفقاز اي منطقهموفقيت در برقراري روابط اقتصادي دوجانبه و . داشته باشد ايران

 ي متخاصم درها بندي گيري دسته جلوگيري از انزواي ايران، مانع از شكلعالوه بر  ،جنوبي

ـ  نفوذ اقتصادي ايران دراين منطقه سبب احياي موقعيت جغرافيايي. شود ميهمسايگي ايران 
خاورميانه،  گذرگاه شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب براي اتصال اروپا، عنوان بهاقتصادي ايران 
 .شود گر ميشرقي به يكدي آسياي غربي و

ي اقتصادي با ايران، سبب ها پي همكاري ي منطقه درها بهبود وضعيت اقتصادي كشور
ي اين منطقه ها افتادن مشروعيت دولت ي مردمي و به خطرها ثباتي و اعتراض كاهش بي

ي قفقاز جنوبي، ها ي اقتصادي با جمهوريها منافع امنيتي و سياسي همكاري يكي از. شود مي
 از سوي ديگر. براي جلوگيري از ايفاي نقش ايران در منطقه است آمريكاست مهار سيا مقابله با

ايراني  تواند موجب ايجاد اشتغال براي شهروندان مي توسعه روابط تجاري ايران با اين كشورها
هاي منفي تأثير تواند ضمن جلوگيري از ميي مرزي هم ها هايجاد بازارچ. بويژه مرزنشينان شود

مرزي شود و از  كشورهاي خارجي، سبب ايجاد اشتغال و درآمدزايي در مناطقحضور و نفوذ 
براي جلب سرمايه  ي بسيارها اين كشورها توانمندي. مهاجرت مردم اين مناطق جلوگيري كند

سياست خارجي ايران،  با توجه به پيوندهاي فرهنگي و تاريخي و اهميت همسايگان در. دارند
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ي استاني، ها همكاري توسعه. ي دوجانبه وجود داردها ريي مناسبي براي همكاها ظرفيت
 ييها هو موافقتنام ها ي بخش خصوصي، پيگيري اجرايي شدن طرحها تقويت و تشويق فعاليت

  .خواهد داشت مستقيم تأثيرمين منافع ايران أكه به امضاي طرفين رسيده، در ت
بسترهاي مناسب تاريخي  ي فرهنگي با كشورهاي قفقاز جنوبي، با وجود اينكهها همكاري

ميراث . و فرهنگي شرايط آن را فراهم آورده است، از توسعه قابل قبول برخوردار نبوده است
اسالمي در سراسر اين منطقه، كه در طول قرون متمادي بخشي از ايران را  -فرهنگ ايراني

. ه كرده استي فرهنگي ارائها داد، زمينه مناسبي را براي اشكال گوناگون همكاري ميتشكيل 
ها به  گونه همكاري با در نظر گرفتن آثار جهاني شدن فرهنگ در اين منطقه از جهان، اين

 .  رساند مياي ياري  بازتوليد ميراث ارزشمند فرهنگي و انسجام منطقه

  قدرداني

اين مقاله بخشي از نتايج يك طرح پژوهشي است كه با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه 
كه بدين وسيله از معاونت  ويژه اساتيد در دانشگاه تهران به اجرا در آمده است تهران و اعتبار

   . آيد عمل مي پژوهشي دانشگاه تهران قدر داني به
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