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آمريكا و تأثير آن بر دستيابي ايران به هدفهای خود در منطقۀ قفقاز
(مطالعه موردی جمهوری آذربايجان)
*
صادق زيباکالم
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران
هادی آخوندی
کارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران
علي نقي کياني
دانشجوی کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد اصفهان
( تاريخ دريافت - 1931/11/20 :تاريخ تصويب)1931/11/23 :
چكيده
بعد از فروپاشي اتحاد شوروی ،آمريكا که خود را در عرصه جهان بيرقيب ميديد ،خواستار
ايفای نقشي فعال و مؤثر در کشورهای نو استقالل از اتحاد شوروی بود و تمايل اين کشورها
بهويژه جمهوری آذربايجان به غرب  -بهويژه به آمريكا -اين نفوذ را آسانتر ميکرد .در
انديشه نخبگان سياست خارجي آمريكا اين فكر پيدا شده بود که با تجزيه اتحاد شوروی و
خروج جهان از نظام دو قطبي ،اين کشور ميتواند تا برای اولين بار حضور سياسي خود را در
کشورهای نو استقالل تا مرزهای چين حاکم کرده و با اين حضور سياسي در ابعاد ديگر نيز به
موفقيتهايي برسد .در بين کشورهای منطقۀ قفقاز ،حضور آمريكا در جمهوری آذربايجان بر
روابط ايران با اين جمهوری مانند انتقال انرژی ،تعيين رژيم حقوقي دريای خزر و مباحث
امنيتي تأثير منفي داشته است .در اين نوشتار کوشش شده است تا به بررسي منافع ايران در
منطقۀ قفقاز (مطاالعه موردی آذربايجان) پرداخته شده و داليل موفق نشدن ايران بهعنوان يكي
از مهمترين همسايگان مشخص شود .در اين زمينه داليل و پيامدهای حضور پررنگ آمريكا در
منطقه قابل توجه است .اين نوشتار دليل اين حضور و ايجاد موانع در موفقيت ايران در
دستيابي به هدفهای خود در منطقۀ قفقاز را بر اساس تضاد موجود بين ايران با آمريكا ،قابل
فهم ميداند.
کليد واژهها
اياالت متحدۀ آمريكا ،ايران ،جمهوری آذربايجان ،قفقاز ،نوواقعگرايي.

*Email: zibakalam1@yahoo.com
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مقدمه
سال  1331نقطه عطفي در تاريخ قرن بيستم و شالودهای برای بنای دنيای نوين در سدۀ بيست
و يكم است .هرچند سياست کلي ايران در مقابل همسايگان شمالي ،همكاری و حضور فعال
در منطقه بوده و هست (کواليي(1933 ،الف) ،ص ،)57.اما با توجه بيشتر کشورهای قفقاز و
آسيای مرکزی به منابع نفت و گاز و اهميت راهبردی آسيای مرکزی و قفقاز توجه جهاني به
اين منطقه بيشتر شد .اکتشاف نفت و گاز در منطقه ،شرکتهای بزرگ نفتي را به منطقه کشاند
و محيط را برای تنشها و رقابتهای گسترده اقتصادی و سياسي کشورها فراهم کرد .از
مهمترين اين تنشها ميتوان به برخورد منافع ايران و آمريكا در راستای آيين مهار دو جانبه
(کريمي ،1955 ،ص )3.و تبديل منطقۀ آسيای مرکزی و قفقاز به ميدان زورآزمايي آمريكا عليه
ايران اشاره کرد.
در اين ميان جمهوری آذربايجان بيشترين شباهت را از نظر فرهنگي ،تاريخي و ديني در
منطقه با ايران دارد .با وجود اين عوامل که از جمله عوامل تسهيل کننده در موفقيت سياست
خارجي يک کشور در ارتباط با کشور ديگر است ،کشور ايران موفقيت زيادی در اين
جمهوری نداشته است .اين نوشتار اين امر را بيشتر ناشي از تعارض منافع ايران با آمريكا که
منافع حياتي برای خود در اين منطقه از جهان تعريف کرده است ميداند.
آمريكا نيز بعد از فروپاشي اتحاد شوروی خواستار ايفای نقش فعالتری در منطقۀ قفقاز شد
که يكي از علتهای اصلي اين سياست آمريكا جلوگيری از نفوذ ايران در کشورهای منطقه
بعد از روسيه بود .از اينرو آمريكا مانع از دستيابي يک واحد تجديدنظر طلب به هدفهای
تعييني خود در ارتباط با منطقۀ قفقاز بهويژه در ارتباط با جمهوری آذربايجان -گذشته از مسئله
تداخل منافع يا حوزه نفوذ  -شده است.
چارچوب نظری
نوواقعگرايي که با عنوان واقعگرايي ساختاری نيز از آن ياد ميشود در اواخر دهه  1352و با
نگارش اثر والتز
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با نام نظريههای سياست بينالملل 0ظهور پيدا کرد .وی به همراه جان

مرشايمر9از ديگر نظريه پردازان نوواقعگرا مدعي هستند که ساختار آنارشيک در نظام بينالملل
1. Keneth Waltz
2. Theory of International Policy
3. John Mearsheimer
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حول محور دولت -ملت تداوم خواهد داشت .در نتيجه تعارض منافع وجود دارد و احتمال
جنگ نيز منتفي نيست .نو واقعگرايان انديشه خود را بر مبنای سه اصل زير قرار ميدهند:
 .1دولتمحوری :دولت مهمترين بازيگر سياست بينالملل هست و خواهد بود،
 .0عقالنيت :رفتار بازيگران در سياست بينالملل از عقالنيت خاص ناشي ميشود که هدفش
تأمين منافع ملي بر حسب قدرت است .بر اساس اين اصل ،کشورها بهدقت هزينه و نفع
سياستهای بديل خود را محاسبه ميکنند و در اجرای سياستي تالش ميکنند که منافع آنان
را به بيشترين ميزان برساند،
 .9قدرت :دولتها در جستجوی قدرت هستند تا ابتدا در رفتار ديگران به ميل خود تغيير
ايجاد کنند و همچنين منافع الزم را برای ايجاد تغيير بهدست آورند .بنابراين قدرت دو
ويژگي هدف و وسيله را همزمان با خود دارد در واقع به گفته مورگنتا «سياست بينالملل
همانند همه سياستها مبارزه برای قدرت است و منافع ملي بر حسب قدرت تعيين ميشود»
(سيفزاده ،1939 ،ص.)111.
اساس مكتب نوواقعگرايي ديدگاه سيستمي با نگاه از برون به درون 1از نوع تغيير سوم 0که
پديدهای سياسي است و رفتار واحدهای تشكيل دهنده نظام را براساس ويژگيهای ساختار
نظام بينالملل توضيح ميدهد .بنابراين بهجای تأکيد بر ويژگيهای واحدها بايد مختصات نظام
را مورد توجه قرار داد .بر اساس اين ديدگاه ،بينظمي بينالمللي اصليترين نيرويي است که
برانگيزه و اقدامهای کشورها تأثير ميگذارد .در وضعيت بينظمي کشورها خواستار امنيت و
قدرت و آماده مبارزه و رقابت هستند و حتي با وجود منافع مشترك نميتوانند با يكديگر
همكاری کنند (دهقاني فيروز آبادی ،1953 ،ص.)30-39 .
بر اساس اين اصلها قابليتهای نظامي و دفاعي مهمترين عامل در تضمين نتايج سياست
بينالملل است .والتز معتقد است که هدف دولتها فقط بقا است و فراتر از هر چيزی آنها
دنبال امنيت هستند .اما ساختار نظام بينالملل قدرتهای بزرگ را وادار ميکند تا توجه دقيقي
به موازنه قوا داشته باشند؛ بهويژه آنارشي ،دولتهای امنيتطلب را وادار ميکند تا با يكديگر
رقابت کنند .زيرا قدرت مهمترين وسيله بقا است .آنارشي علت اصلي رقابت امنيتي بين
قدرتهای بزرگ است .اما والتز تأکيد ميکند که نظام بينالملل داليل خوبي را در اختيار
1. OUTSILE - INSILE
2. THIRD IMAGE
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قدرتهای بزرگ قرار ميدهد تا برای کسب قدرت بهصورت تهاجمي عمل کنند ،بر عكس
معتقد است که آنارشي دولتها را تشويق ميکند که بهصورت تدافعي رفتار و موازنه قوا را
حفظ کنند.
بازی بزرگ در قفقاز
آمريكا که قرن  01را قرن منابع کمياب برای انرژی ميدانست ،دو منطقه از جهان ،خليج فارس
و دريای خزر را جدا کرده و اعالم کرد که اين دو منطقه تأمينکنندۀ انرژی جهان در قرن 01
خواهند بود .به همين دليل خواستار کنترل بر اين دو منطقه است (مجتهد زاده ،1931 ،ص.)1.
اعالم منطقۀ دريای خزر در سال  1335بهعنوان منطقۀ منافع راهبردی آمريكا نشان دهنده
اهميت اين منطقه برای واشنگتن است .به اين دليل هنگ  30نيروی هوايي آمريكا به گرجستان
فرستاده شد و در سال  1333نيز همكاری نظامي آمريكا با جمهوری آذربايجان شروع شد.
بهدنبال اين اقدامها دولت آمريكا تالش کرده است تا از راه تقويت کارکردهای اقتصادی
منطقه ،گسترش روند انتقال انرژی از شرق به غرب و کمک برای حل اختالفها در جهت
منافع ملي خود اقدام کند .برای دستيابي به اين هدف ،خود بهصورت تهاجمي بهويژه در
رابطه با ايران عمل کرده است که به آن اشاره خواهد شد.
اما دليل اين نوع رويكرد آمريكا را ميتوان با توجه به چارچوب نظری و گفته والتز که تأکيد
دارد« ،نظام بينالملل داليل خوبي را در اختيار قدرتهای بزرگ قرار ميدهد تا برای کسب
قدرت بهصورت تهاجمي عمل کنند» تبيين کرد .زيرا در ساختار آنارشي و براساس قانون بازی
قدرت در عرصه بينالملل کا هش قدرت و نفوذ يک کشور ،برابر با افزايش قدرت و نفوذ
کشور رقيب است .به همين دليل نيز آمريكا خواستار کاهش نفوذ روسيه و ايران در منطقۀ
قفقاز و بهويژه جمهوری آذربايجان است .الزم است قبل از ورود به بحث نگاهي گذرا به
هدفهای آمريكا و ايران بهعنوان دو رقيب با توانهای نابرابر در منطقۀ قفقاز داشته باشيم تا
در پرتو آن بتوانيم علت مخالفت آمريكا از گسترش نفوذ ايران در قفقاز را دريابيم.
اولويتهای آمريكا در قفقاز
توجه و اولويتهای آمريكا نسبت به قفقاز از همان ابتدای استقالل کشورهای قفقاز -دستيابي
به منابع انرژی و حضور در بازارهای منطقه -يک سياست اقتصادی ارزيابي ميشود .درواقع
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پس از حضور اولين شرکت نفتي آمريكايي در قفقاز فرصت دخالت مستقيم اين کشور در
منطقۀ قفقاز بهوجود آمد (واعظي ،1939 ،ص .)90.اولويتهای آمريكا در منطقۀ قفقاز را
ميتوان اينگونه برشمرد:
 .1راهبردی جهاني :پر کردن خأل موجود پس از فروپاشي اتحاد شوروی در منطقه و تالش
برای محاصرۀ چين و جلوگيری از قدرتيابي دوباره روسيه و در انزوا قرار دادن هرچه
بيشتر ايران،
 . 0سياسي :آمريكا درپي ايجاد تسلط سياسي بر حوزۀ قفقاز و آسيای مرکزی است،
 . 9امنيتي :آمريكا بهدليل مالحظههای امنيتي مربوط به نظام تک قطبي مطلوبش در سياست
خارجي خود ،نميخواهد و نميتواند از نقاط حساس و راهبردی جهان دست بردارد.
بنابراين يكي از هدفهای اصلي آمريكا در منطقۀ قفقاز ايجاد و تقويت همكاریهای
دوجانبه نظامي با کشورهای منطقۀ قفقاز است (کرمي ،1931،ص،)17.
 .1ژئوپليتيكي :منطقۀ قفقاز بهدليل نزديكي با ايران ،افغانستان ،چين و روسيه برای آمريكا
اهميت ژئوپليتيک دارد (فروغي ابری و محمد شيری ،1933 ،ص.)139.
آمريكا تالش ميکند اين منطقه را با محيط پيراموني خود از جمله روسيه و ايران در منازعه
قرار دهد به همين دليل در چند سطح عمل ميکند:
 .1ارائ ه سناريوی طرح تقسيم دريای خزر بين کشورهای حاشيه آن در جهت منتفي کردن
دستيابي روسيه به جنوب و کامل کردن محاصره ايران از شمال،
 .0کنترل منابع انرژی دريای خزر و جلوگيری از شكلگيری هرگونه قدرت رقيب در برابر
حاکميت آمريكا بر منابع انرژی جهان،
 .9حضور نظامي در منطقه و افزايش همكاریهای نظامي با جمهوریهای قفقاز در قالب
طرحهايي چون طرح مشارکت برای صلح و شكل دادن ترتيبات امنيتي منطقه و گسترش ناتو
به شرق .درواقع يكي از راهكارهای آمريكا برای حضور در منطقۀ خزر همان بهره گيری از
توان نظامي خود است .به همين دليل همكاری و کمک نظامي با کشورهايي چون جمهوری
آذربايجان را شروع کرده است (اژدری و قائيني ،1932 ،ص،)91.
 .1منزوی کردن ايران و اعمال فشار بر اين کشور با پيگيری سياست «همه چيز بدون ايران»،
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 .7مهار اسالمگرايي و جلوگيری از رشد اسالمخواهي ،به شكل کليتر اياالت متحده در
جستجوی يافتن راهي برای افزايش تأثير خود در منطقههايي با خأل قدرت است و هدفهای
بزرگتری را شامل جلوگيری از قدرتنمايي روسيه ،جلوگيری از گسترش نفوذ ايران و چين
و کاهش نفوذ اسالمگرايي را دنبال ميکند ).(Nicu Sava, 2010, p.16

 .6حمايت از گسترش عمليات اقتصادی -سياسي متحدين آمريكا يعني ترکيه و اسراييل در
مقابل روسيه ،چين و ايران (افشردی ،1931 ،ص .)037-036.از اينرو آمريكا در منطقۀ قفقاز
جنوبي ميتواند به امنيت انرژی ،دسترسي به آسيای مرکزی ،جنگ بر عليه تروريسم و حضور
در مرزهای ايران و روسيه دست يابد )(Nichol, 2010, p.9-10

 .5کاهش ضريب آسيبپذيری آمريكا در تأمين انرژی از راه اختالل در توليد و انتقال
بازارهای انرژی ،آمريكا هنوز شوكهای نفتي سالهای  1359-1353و  1332را به ياد دارد
(دهقان ،1930 ،ص.)36.
اولويتهای ايران در قفقاز
يكي از مهمترين هدفهای ايران در منطقۀ قفقاز دستيابي به منافع و منابع اقتصادی است .ايران
مطلوبهای ديگری نيز دارد:
 .1تعيين رژيم حقوقي دريای خزر :انجام اين امر برای ايران اهميت بسيار زيادی دارد که
برخي از آن داليل ذخاير عظيم انواع ماهي (امير احمديان و گودرزی ،1933 ،ص،)02-01.
دريانوردی ،حمل و نقل کاال در مسير دريا (مرکز آمار ايران ،1930 ،ص )130.و ذخاير نفت
و گاز طبيعي (متقي و همت خواه ،1936 ،ص )192-195.است،
 .0استفاده از منابع اوليه و مواد خام منطقه :البته وجود منابع انرژی در دريای خزر برای
ايران از دو جهت قابل توجه است؛ از يكسو ميتواند سرچشمه درآمد يا مبنای همكاری با
کشورهای همسايه باشد و از سوی ديگر با تعيين نشدن رژيم حقوقي دريای خزر و حضور
قدرتهای بزرگ در منطقه ،خطرهای بالقوهای برای ايران بهبار

ميآورد ( Afrasiabi, 2003,

،)p.65
 .9تالش برای انتخاب خاك ايران بهعنوان مسير خطوط انتقال انرژی منطقه ،زيرا ايران
اقتصادیترين مسير است (اين مورد با مخالفت آمريكا هرگز محقق نشد)،
 .1جلوگيری از دستاندازی ديگران به منابع نفتي کشور در حوزه خزر،
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 .7حضور و نفوذ در بين جمعيتهای مسلمان منطقه از جمله جمهوری آذربايجان با استفاده
از پيوندهای مذهبي و ديني،
 .6خنثي کردن حضور آمريكا در منطقه (افشردی ،1931 ،ص.)12-17.
منطقۀ قفقاز از ديدگاه ايران افزون بر محيط تمدني ،يک محيط امنيتي نيز هست .بهعبارت
ديگر ،ايران عالقهمند به بينالمللي شدن ژئوپليتيک قفقاز نيست .چون در اين صورت نيروهای
فرامنطقهای به بهانههای مختلف و در سطحهای مختلف در اين منطقه نقشآفريني خواهند کرد
و درصورت نياز ،سطحي از درگيری و بحرانهای منطقهای را بهوجود خواهند آورد .بهصورت
کلي جمهوری اسالمي ايران در قفقاز اين سياستها را دنبال ميکند:
 .1ايران حضور و نفوذ قدرتها و ساختارهای فرامنطقهای از جمله غرب را (بهويژه در حوزه
امنيتي) متناسب با واقعيتهای منطقۀ قفقاز ندانسته و آن را بر ضد صلح و امنيت منطقه
ميداند و تالش ميکند تا در اين مورد به يک سياست چالشي دست بزند،
 .0ايران تالش ميکند تا با برقراری ارتباط خوب با سه کشور قفقاز از شدت گرفتن عناصر و
انديشههای ضد ايراني بكاهد و بهنوعي از سياست آمريكايي جابهجايي منازعه از درون قفقاز
به محيط پيرامون جلوگيری کند،
 .9ايران ميخواهد که واقعيتهای ژئوپليتيک خود را بر حاکمان قفقاز بفهماند تا بدانند ،کنار
گذاشتن ايران در روابط امنيتي -اقتصادی منطقه يک ايده باطل است و خأل حضور ايران را
هيچ بازيگری نميتواند جبران کند (صديق ،1939 ،ص،)109-7 .
عوامل مؤثر بر سياست خارجي جمهوری آذربايجان
از جمله عوامل مؤثر بر سياست خارجي دولت آذربايجان ميتوان به مسئله قومگرايي ،مناقشه
قرهباغ ،نزديكي با روسيه و منابع انرژی موجود در اين کشور اشاره کرد .بايد در اهميت مناقشه
قرهباغ بيان داشت که جمهوری آذربايجان ،ارمنستان را بزرگترين دشمن خود ميداند و هر
کشور ديگری که با ارمنستان روابط نزديک داشته باشد را دشمن ميداند .بيشتر افكار عمومي
جمهوری آذربايجان نسبت به دولت ايران ديد منفي پيدا کردهاند .افزون بر اين جمهوری
آذربايجان خود را مدافع حقوق آذربايجانيهای ايران معرفي کرده و نسبت به رعايت نشدن
حقوق آنها و نداشتن امكان تحصيل به زبان مادريشان اعتراض ميکند (سايت ديپلماسي
ايراني .)1931 ،در اين ميان از ديد آمريكا ،در بحران قرهباغ روسيه جايگاه ويژهای دارد (باقری،
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 ،1933ص .)10-09.بنابراين رهبران جمهوری آذربايجان برای نزديكي بيشتر به غرب و
بهرهگيری از سرمايهگذاری و حمايت آن به اسراييل نزديک ميشوند .چون در باور رهبران
جمهوری آذربايجان البي يهود ميتواند حامي اين کشور در مناقشه قره باغ و نزديكي به
آمريكا باشد.
يكي ديگر از عوامل مؤثر بر سياست خارجي دولت آذربايجان ،نزديكي اين کشور با کشور
قدرتمندی چون روسيه است که تا کمتر از نيم قرن پيش دولت آذربايجان تحت حاکميت آن
قرار داشت .اکنون نيز وجود روسيه سبب جهت گيری خاصي در سياست خارجي دولت
آذربايجان شده است .در همين راستا جمهوری آذربايجان در مقابل خطرهای نظامي ارمنستان
و تهديدهای ناشي از همسايههايي چون روسيه و ايران با کشورهای ترکيه ،آمريكا و اسراييل
متحد شده و به همكاری با پيمان ناتو و نيز عضويت در سازمان امنيت و همكاری اروپا
درآمده است .بنابراين ميتوان بهعلت رضايت دولت آذربايجان از تأسيس پايگاههای نظامي
آمريكا در خاك خود پي برد .وفا قليزاده ،مشاور رئيسجمهوری آذربايجان در امور سياست
خارجي اعالم کرده بود؛ وقتي که ارمنستان در اراضي خود اجازه استقرار پايگاههای نظامي
روسيه را ميدهد ،چرا جمهوری آذربايجان در خاك خود اجازه استقرار پايگاههای آمريكا،
ترکيه يا ناتو را ندهد (امير احمديان ،1931 ،ص.)979.
يكي ديگر از مهمترين عوامل داخلي مؤثر بر سياست خارجي دولت آذربايجان وجود منابع
غني انرژی در اين کشور است که در کنار ضعف اقتصادی اين کشور نوپا ،اهميت آن بيشتر نيز
ميشود .بهگونهای که جمهوری آذربايجان توسعه خود را در گرو بهره برداری سريع از منابع
انرژی خود که البته بيشتر آن در دريای خزر قرار دارد ميداند و بهرهبرداری از اين منابع را
مشروط به سرمايهگذاری کشورهای خارجي و بهويژه غرب ميداند .آمريكا بهدليل
سرمايهگذاری  59ميلياردی در زمينههای مختلف بهويژه نفت و گاز جمهوری آذربايجان
خواستار محافظت از سرمايههای خود در اين کشور است (جونز ،1953 ،ص.)03-92.
در ارتباط با چگونگي تأثير منابع انرژی و خطوط انتقال نفت و گاز جمهوری آذربايجان بر
سياست خارجي اين کشور بايد توجه داشت که دولت آذربايجان بعد از استقالل  -حتي
هماکنون  -دچار ضعفهای اقتصادی بود و اين مشكالت با جنگ قره باغ و شكست در آن
همراه شد .در اين حالت بهترين راه برای ايجاد ثبات در کشور ،توسعه اقتصادی و نوسازی
ارتش همان بهرهبرداری از منابع انرژی بود .البته اين موضوع نياز به سرمايهگذاری داشت و
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چون کشور آذربايجان منابع الزم برای سرمايهگذاری در بخش منابع انرژی خود را ندارد ،پس
بهدنبال سرمايهگذاران خارجي است .در همين نقطه است که منابع انرژی بر سياست خارجي
دولت آذربايجان تأثير ميگذارند .بهگونهای که دولت آذربايجان چون از طرف روسيه و ايران
احساس ناامني ميکرد و ميکند و برای اينكه حمايت غرب و بهويژه آمريكا را در بحران
قرهباغ بهدست آورد خواستار سرمايهگذاری غرب در منابع انرژی خود است .بهشكلي که
حيدر علياف ميانديشيد که آمدن غرب و سرمايهگذاری در زير ساختهای اقتصادی بهويژه
در صنعت نفت نيازمند امنيت خواهد بود و همين مسئله غرب را ناچار خواهد کرد که برای
خروج از مناطق اشغالي بر ارمنستان فشار آورد (اميراحمديان(1930 ،الف) ،ص.)111.
آمريكا در جمهوری آذربايجان
آمريكا بهدليل سرمايهگذاری  59ميلياردی در زمينههای مختلف بهويژه نفت و گاز در جمهوری
آذربايجان ،خواستار محافظت از سرمايههای خود در اين کشور است (جونز ،1953 ،ص-92.
 .)03اين مسئله از داليلي است که سبب رويكرد نظامي آمريكا به منطقه شده و در عمل راه را
برای گسترش ناتو هموار ميکند .آمريكا در تابستان  1335و  1333مانورهای نظامي مشترکي
در منطقۀ خزر با شرکت يگانهای نظامي آمريكا ،قزاقستان ،ترکمنستان ،روسيه ،جمهوری
آذربايجان و ترکيه انجام داده است .با اعالم واشنگتن مبني بر انتقال پايگاه نظامي خود از
جنوب شرقي ترکيه به جمهوری آذربايجان در جزيره آبشوران دريای خزر ترديدی باقي
نميماند که آمريكا ميخواهد آن منطقه را نظامي کند (صديق ،1937 ،ص .)193.بنابراين
ميتوان سير روابط آمريكا با جمهوری آذربايجان را به دو مقطع قبل و بعد از  11سپتامبر
 0221تقسيم کرد .روابط آمريكا با جمهوری آذربايجان قبل از  11سپتامبر بيشتر مربوط به
عمليات استخراج و حمل و نقل نفت و انرژی ميشد .پس از استقالل جمهوری آذربايجان،
نخست شرکتهای نفتي آمريكايي بودند که وارد جمهوری آذربايجان شدند.
پس از رويداد  11سپتامبر محافل غربگرای باکو ،به اميد اينكه در مقابل حمايت از حمله
آمريكا به افغانستان امتيازی برای حل مناقشه قرهباغ کسب کنند ،بار ديگر پيروی از غرب را در
اولويت سياست خارجي خود قرار دادند .در اين راستا جمهوری آذربايجان به عراق نيز نيرو
فرستاد و بحث استقرار پايگاه نظامي آمريكا در خاك جمهوری آذربايجان مطرح شد (امير
احمديان(1930 ،ب) ،ص .)111.بعد از رويداد  11سپتامبر آمريكا در راستای همكاریهای
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امنيتي با کشورهای منطقۀ خاورميانه به کنترل مرزهای جمهوری آذربايجان و امنيت داخلي آن
اهميت زيادی ميدهد .دو کشور در سال  0220کنسول دفاعي در باکو تأسيس کردند و به گفته
يكي از کارشناسان نظامي آمريكا ،اين کشور مبلغ  1/1ميليون دالر در راستای «برنامه کمک
امنيتي» به وزارت دفاع جمهوری آذربايجان کمک کرد (واحدی ،1930 ،ص .)01-07.آمريكا
در سال  0223به جمهوری آذربايجان تعدادی قايق برای گشت زني در دريای خزر اهدا کرد.
همچنين آموزش نيروهای ويژه دريايي جمهوری آذربايجان توسط شرکت خصوصي بلک واتر
آمريكا صورت ميگيرد ) .(kucera, 2012اکنون با بحث حضور نظامي آمريكا در جمهوری
آذربايجان چشمانداز روابط دو کشور راهبردی تعريف ميشود.
همكاری نظامي آمريكا با جمهوری آذربايجان ،احتمال استفاده آمريكا از خاك آن کشور برای
حمله به ايران و حساسيت ايران نسبت به روابط نظامي آنها از ديگر آثار نفوذ آمريكا در روابط
سياسي ايران و جمهوری آذربايجان بوده است (کواليي(1933 ،ب) ،ص .)33.هرچند وزير
امور خارجه جمهوری آذربايجان هرگونه توافق اين کشور با وزارت دفاع آمريكا را برای
استفاده از خاك اين کشور ،جهت اقدام نظامي عليه ايران را تكذيب کرد

(Athanasiadis,

)2006؛ اما نكته قابل توجه اين است که هدف آمريكا از حضور در قفقاز ،حمايت از تماميت
ارضي و استقالل سياسي جمهوریهای قفقاز جنوبي و کمک به آنها است برای آنكه زير فشار و
تطميع روسيه و يا ايران قرار نگيرند (ابراهيمي و محمدی ،1932 ،ص.)6.
ايران و جمهوری آذربايجان
سياست کلي ايران در مقابل همسايههای شمالي ،همكاری و حضور فعال در منطقه است
(کواليي(1933 ،پ) ،ص .)57.چون موقعيت ژئوپليتيک ايران و همچنين تأثير آن بر کشورهای
منطقه ،اين کشور را در مقام پل ارتباطي که دو منطقۀ پر اهميت جهان يعني آسيای مرکزی و
قفقاز و خليجفارس را بهم متصل ميکند ،قرار داده است ) .(Barzegar, 2003, pp.1-30در ابتدا
ايران دير جمهوری آذربايجان را بهرسميت شناخت؛ اما درنهايت از پيوستن يک کشور شيعه
ديگر به جامعه بينالمللي استقبال کرد .درپي انتخاب ابوالفضل ايلچي بيگ به رياست جمهوری
آذربايجان روابط دو کشور ايران و جمهوری آذربايجان به سردی گراييد .زيرا چنين تصور
ميشد که ايلچي بيگ قصد اتحاد بين جمهوری آذربايجان و آذربايجان ايران را دارد .البته ايران
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نيز بهشكلي در مناقشۀ قرهباغ جانب ارمنستان را گرفت که اين مورد به تنشهای بين ايران و
جمهوری آذربايجان افزود.
پيروزی حيدر علي اف در انتخابات و همچنين سياست او مبني بر ايجاد توازن ميان منافع
ترکيه ،روسيه و ايران مورد استقبال و تأييد قرار گرفت .نخستين محور همكاری ايران و
جمهوری آذربايجان تالش ايران برای ورود اين کشور به ساختارهای منطقهای و بينالمللي از
جمله سازمان همكاری اقتصادی اکو و سازمان کنفرانس اسالمي بود .همچنين با باور به اينكه
مناقشه قرهباغ مهمترين مشكل جمهوری آذربايجان بعد از استقالل بود ،ايران تالشهای همه
جانبهای برای حل اين مناقشه از راه مسالمتآميز انجام داده است .البته اين سياست بعد از
سياستهای تهاجمي ايلچي بيگ کمي تغيير يافت و همين امر نيز بر مشكالت بين ايران و
جمهوری آذربايجان افزوده است.
جهتگيری سياست خارجي جمهوری آذربايجان از سال  1331تا  0223در مراحل گوناگون
متفاوت بوده است .سياست خارجي اين کشور در ابتدای استقالل بسيار متزلزل بود .نبود ثبات
سياسي در داخل و همزمان مناقشه قرهباغ ،در دوره جبهۀ ملي به رهبری ايلچي بيگ بهدليل
بهکارگرفتن مواضع ضد ايراني و صحبت از تشكيل آذربايجان بزرگ روابط ايران و جمهوری
آذربايجان را تيره کرد ) .(Brown, 2002اما در سال  1330با به قدرت رسيدن حيدر علي اف و
بهکارگرفتن روندی منطقي در ارتباط با همسايهها ،روابط اين کشور با ايران گسترش يافت
(کواليي(1933 ،ت) ،ص .)32.بهشكلي که جمهوری آذربايجان در کنسرسيوم نفتي «قرارداد
قرن» بخشي از سهام خود را به ايران واگذار کرد .اما در سال  1337بهدليل فشارهای
شرکت های آمريكايي ،جمهوری آذربايجان ،ايران را از کنسرسيوم حذف کرد .اين مسئله نيز به
سردی روابط بين ايران و جمهوری آذربايجان تبديل شد .نكته مهم اينكه دوستي جمهوری
آذربايجان با ايران برای هر دو کشور برتریهای فراواني دارد و اين دو کشور افزون بر
پيوندهای تاريخي و فرهنگي ميتوانند از روابط خوب همجواری ،بهره فراواني ببرند .ولي
روابط ميان آنها هيچوقت دوستانه نبوده است و يكي از علتهای اين امر حضور آمريكا در
منطقۀ قفقاز و سياست آن در مهار ايران است.
افزون بر آن مي توان به عوامل اقتصادی ،سياسي و امنيتي متعددی در تعيين روند روابط دو
کشور اشاره کرد .يكي از مهمترين عوامل ،وجود مذهب شيعه در پيوند مردم دو کشور است
که خود سبب نگراني مقامهای جمهوری آذربايجان از موضوع صدور انقالب و افزايش نفوذ
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در اين کشور بوده است .افزون بر آن گسترش روابط جمهوری آذربايجان با آمريكا و تل آويو
(بهويژه گشايش سفارت اسراييل در جمهوری آذربايجان) سبب نگراني هرچه بيشتر ايران شد.
از مهمترين اختالفهای دو کشور ميتوان به اختالف بر سر سهم ايران از دريای خزر اشاره
کرد که تعييننكردن رژيم حقوقي دريای خزر چالشهايي را در روابط تهران -باکو ايجاد کرده
و سبب شده است که دو کشور به توافقي بر سر حوزههای نفتي مورد اختالف دست نيابند
(چابكي ،1933 ،ص.)51-53.
تضاد منافع ايران و آمريكا
با نگاهي به هدفهای دو کشور آمريكا و ايران بهسادگي ميتوان متوجه شدت تضاد در
هدفهای آنان شد .با توجه به مسايل ياد شده ،ميتوان گفت که آمريكا بهدليل رهبری ساختار
بينالمللي و اصل آنارشي حاکم بر آن ،قدرتي هژمون است که هيچ چيز مانع اقدامهای
يکجانبهگرايانه آن به هنگام تعريف منافع برای خودش بهشكلي واقع گرايانه نميتواند باشد.
قابل ذکر است که اهميت ژئوپليتيک منطقه بهويژه پس از رويداد  11سپتامبر  0221و حمله
آمريكا به افغانستان و عراق بيش از پيش برای آمريكا از نظر نظامي و امنيتي اهميت يافته است.
با نگاه به رويارويي آمريكا و ايران در قفقاز ،از نظر تاريخي دشمني و تضاد آمريكا با ايران را
در منطقه ميتوان به  1دوره تقسيم کرد:
الف) سالهای  ،1331-1339مرحله حرکتهای ضد ايراني آمريكا عليه ايران است .رفتار
آمريكا در اين سالها چند ويژگي دارد:
 .1ايران را توسعهدهنده بنيادگرايي اسالمي با مفهوم خاص خود معرفي و جميز بيكر وزير
خارجه آمريكا در سال  1330در سفر به منطقۀ آسيای مرکزی و قفقاز آن کشورها را از
همكاری با ايران منع ميکند،
 .0تبليغ اينكه ايران بهدنبال آن است که از فروپاشي اتحاد شوروی سوء استفاده کند و
فنآوری بمبهای اتمي را بهدست آورد،
 .9کارشكني در تالشهای صلحآميز ايران در صلح قرهباغ.
ب) سالهای  1339-1336که مرحله حرکتهای ضد ايراني منسجمتر است و آمريكا به
منابع انرژی دريای خزر توجه بيشتری دارد و برای انزوای ايران در سازمان اکو و مانعتراشي
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در توسعه روابط ايران و روسيه تالش ميکند .در اين دوره زماني آمريكا به اين کارها متوسل
ميشود:
 .1سياست خود در مقابل ايران را منسجمتر و مهار دوجانبه بهعنوان سياست اصلي کلينتون
معرفي ميشود،
 .0افزون بر مهار دوجانبه ،قانون تحريم ايران و ليبي (داماتو) طراحي و در سال  1336در
کنگره بهتصويب ميرسد که در آن سرمايهگذاری بيش از  12ميليون دالر در بخش انرژی
ايران تحريم ميشود،
 .9با فشار بر روسيه تالش ميشود که همكاریهای دوجانبه بهويژه در زمينه انرژی اتمي را
کاهش دهد .بهشكلي که روسها در سال  1337پذيرفتند که قرارداد فروش تسليحات با
ايران را تمديد نكنند)، (Freedman, 2000, p. 8
ج) سالهای  1335-0221که حرکتهای ضدايراني بر جلوگيری از فعال شدن صنت نفت و
گاز ايران متمرکز ميشود و شامل جلوگيری از حمل و نقل نفت و گاز از ايران و عبور خطوط
لوله از ايران است (سجادپور ،1955 ،ص.)53.
سياست خارجي آمريكا در قفقاز بعد از  11سپتامبر 0221
بايد گفت که با تغيير و تحوالت بهوجود آمده بعد از 11سپتامبر آمريكا ميخواهد تا با
بهره گيری از قدرت خود و شرايط ايجاد شده ،با حضور مستقيم نظامي خود در اين منطقه
هزينههای حفظ امنيت منطقه را بر عهده گرفته و اين مجموعه امنيتي را تابع شكلگيری رژيم
بينالمللي جديد کند .همين موضوع سبب تالش آمريكا برای ساخت پايگاههای نظامي در
منطقه و بهويژه در جمهوری آذربايجان شده است (صدقي ،1931-30 ،ص.)30.
بعد از رويداد  11سپتامبر و قرار گرفتن نام ايران در محور شرارت ،نگاه امنيتي آمريكا به منطقۀ
قفقاز و بهويژه جمهوری آذربايجان افزايش يافته و از اين راه درپي مهار ايران برميآيد.

1

آمريكا و اسراييل ميخواهند که قرينه لبنان برای ايران در کنار اسراييل را در آذربايجان بهوجود
 .1برای مطالعۀ بيشتر مراجعه شود به:
Shaffer, Brenda, Iran’s Roles in the South Caucasus and Caspian Region : Dievering Views of
the U.S.A and Europe, Berlin: SWP, 2003
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آورند يعني جمهوری آذربايجان برای اسراييل در کنار ايران (حاجي زاده و ديگران،1953 ،
ص .)150-159.همچنين مواردی که آمريكا بر عليه منافع و هدفهای ايران در جمهوری
آذربايجان عمل کرده است را ميتوان در يک نگاه کلي اينگونه برشمرد:
 آمريكا بنابر نظريه همه چيز بدون ايران ،خواستار عبور خطوط لوله باکو -تفليس -جيحانشد و اين خط لوله با همكاری آمريكا ،ترکيه و جمهوری آذربايجان در رقابت با مسير ايران
ساخته و افتتاح شد (آشتياني ،1936 ،ص .)156.از ديدگاه آمريكاييها عبور اين خط لوله انتقال
انرژی از خاك آذربايجان ،گرجستان و ترکيه ضمن تحكيم روابط سياسي و اقتصادی اين
کشورها ،نفوذ روسيه و ايران را نيز کاهش ميدهد ). (Baban & Shiriyev, 2010, p.96- 97
ساختن خط لوله باکو -تفليس -جيحان از سال  1335از سوی آمريكا بهشكل جدی دنبال شد
و با افزايش شديد بهای نفت ،منابع انرژی دريای خزر اهميت خود را بازيافت (کواليي،
 ،1936ص.)72.
 آمريكا بهشدت تالش کرده است تا از تبديل شدن ايران بهعنوان يک مسير انتقال و صدورمنابع انرژی دريای خزر به اروپا و خليج فارس جلوگيری کند .در اين راستا دولت آمريكا در
جديدترين موضع و اقدام ضد ايراني با حضور و مشارکت ايران در طرح خط لولۀ گاز نابوکو
برای انتقال گاز حوزۀ خزر و خاورميانه به اروپا مخالف است .طرح گازی نابوکو با هزينه
تقريبي  7ميليارد يورو در سال  0211تكميل خواهد شد و  91ميليارد متر مكعب گاز به اروپا
منتقل خواهد کرد (دهقاني فيروزآبادی ،1933 ،ص.)003.
همچنين در نوامبر  1331ايران و جمهوری آذربايجان توافق کردند که  7درصد از سهام
کنسرسيوم بينالمللي نفت جمهوری آذربايجان به ايران واگذار شود (صديق ،1939 ،ص.)115.
ولي بهزودی آشكار شد که دخالت آمريكا مانع پذيرش رسمي عضويت ايران در کنسرسيوم
نفت جمهوری آذربايجان شده است ) .(Cornel, 1998, p. 58بر اساس برخي گزارشها وارن
کريستوفر ،وزير امور خارجه وقت آمريكا به حيدر علياف توصيه کرده بود ،شرکت آمريكايي
«اکسون» را جايگزين شرکت ملي نفت ايران کند ). (Fayyazmanesh, 2009
 تعيين رژيم حقوقي دريای خزر که مهمترين موضوع اختالف انگيز ميان ايران و جمهوریآذربايجان بوده و هست  .(Bandy, 1998, p. 15آمريكا در اين مورد نيز با جانبداری از
ادعاهای جمهوری آذربايجان (زيرا تقسيم نشدن دريای خزر و باقي ماندن رژيم مشاع به ايران
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توان دخالت در قرارداهای نفتي جمهوری آذربايجان و يا هر کشور ديگری را ميدهد و اين
مطابق خواست آمريكا نيست) عليه منافع ايران اقدام کرده است .از اينرو آمريكا حمايت از
همه بازيگران منطقۀ دريای خزر را در برابر ايران بهگونهای پايدار دنبال کرده است (کواليي،
 ،1933ص،)30.
 ايران نگرانيهای جدی نسبت به حضور آمريكا در منطقه و بهويژه در جمهوری آذربايجاندارد (زب ،1931 ،ص .)161.علت اين مسئله آن است که جمهوری آذربايجان بيش از ساير
جمهوریهای قفقاز جنوبي خواستار همكاری با آمريكا و استقرار ساختارهای جديد نظامي با
کمک آمريكا در منطقه است .درواقع آمريكا با حضور نظامي خود در منطقه در کنار حضور
اقتصادی و سياسي ،درپي تكميل حلقه محاصره پيرامون ايران است تا بدين وسيله از حضور
اين کشور در ترتيبات امنيتي و اقتصادی منطقه جلوگيری کند و زمينه را برای عمليات نظامي
احتمالي عليه ايران فراهم آورد (کتابخانه ديد.)1932 ،
افزون بر اين وجود اختالفهای بين ايران و جمهوری آذربايجان و تشكيل محور ايران،
ارمنستان و روسيه در مقابل ترکيه ،اسراييل و آمريكا سبب نگراني هرچه بيشتر جمهوری
آذربايجان از ايران شد .در اين شرايط آمريكا و اسراييل پي بردند که ميتوانند از راه مسئلۀ
قوميتها ايران را زير فشار قرار داده و به اين وسيله سبب تغيير رفتار ايران در سياست
خارجي شوند ( .)Shear, 2011, p.34در اين ارتباط کنگرۀ آذریهای جهان در سال 1335در
شهر لسآنجلس آمريكا تأسيس شد و دفتر نمايندگي آن در برخي کشورهای اروپايي و
همچنين جمهوری آذربايجان ايجاد شده است .اين گروه هدف خود را تحكيم ارتباط بين
آذریها و سازماندهي گروههای آذری در نقاط مختلف جهان اعالم کرده است (امير احمديان
 ،1931،ص.)965.
نتيجه
نظريهها و واقعيتها نشان داده است که آمريكا همواره درپي جلوگيری از دست يافتن ايران به
هدفهای خود ،از جمله دورنگاه داشتن ايران از مسير انتقال انرژی خزر به بازارهای مصرف
در منطقۀ قفقاز است .در اين رابطه درحالي که رقابت برای جذب سرمايه گذاری در
بخشهای ديگر خزر تا حدود  12ميليارد دالر موفق بوده است ،در بخش ايراني خزر تاکنون
هيچ سرمايه گذاری خارجي جذب نشده است .حمايت از ايده آذربايجان واحد که در جهت
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تضعيف حاکميت جمهوری اسالمي ايران است ،حمايت از حضور اسراييل در جمهوری
آذربايجان و حمايت از تقسيم دريای خزر که اين موارد را ميتوان بر اساس نوواقعگرايي،
ناشي از رقابت آمريكا با ايران در منطقۀ قفقاز دانست.
البته براساس چارچوب نظری در شرايط آنارشي ،کشورهای قدرتمند (آمريكا) سياست
تهاجمي بر ميگزينند .زيرا توان کنترل بيشتری بر ساختار بينالمللي دارند .نكتهای که نبايد از
آن غفلت شود ،معادلههای چند وجهيای است که در منطقه حاکم است و هر بازيگر را
بهناچار در پيوند با ساير بازيگران قرار ميدهد .اين درحالي است که بازيگراني از هر سه سطح
داخلي ،منطقهای و بينالمللي خود را در اين بازی درگير ميدانند .ترکيه ،ارمنستان ،گرجستان،
روسيه ،اسراييل و چين از جمله واحدهايي هستند که در اين معادلهها بايد به آنها توجه کرد.
توجه به ائتالفها و نقش سازمانها و اتحادهای منطقهای چشم انداز ديگری را پيش روی هر
تحليلگری خواهد گشود.
منابع
الف) فارسي
 .1ابراهيمي ،شهروز و مصطفي محمدی(بهار و تابستان « ،)1932رقابت روسيه و آمريكا در
قفقاز جنوبي ( ،»)1331-0212مطالعات اوراسيای مرکزی ،سال چهارم ،شماره ، ،3ص.1-00.
 .0اژدری ،بهناااز و سااعيد قااائيني حصاااروئيه« ،)1932( ،نقااش آمريكااا و روساايه
در تعيين رژيم حقوقي دريای خزر» ،ايراس ،شماره  ،97ص.03-96.
 .9افشاااردی ،محمااااد حسااااين( ،)1931ژئوپلي تيااااک قفقاااااز و سياساااات خااااارجي
ايران ،تهران :دوره عالي جنگ.
 .1آشتياني ،سهراب(« ،)1936آيا ميتوان انتظار موفقيت اکو را داشت؟» ،فصلنامه سياست،
دوره  ،95شماره  ،9پاييز ،ص.173 -131.
 .7امياار احمااديان ،بهاارام و مهناااز گااودرزی( ،)1933دريااای خاازر ،منااافع روساايه
و امنيت ايران ،تهران :چاپ قومس.
 .6اميااار احماااديان ،بهااارام( ،)1931رواباااط اياااران و جمهاااوری آذربايجاااان (نگااااه
آذریها به ايران) ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.
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 .5امير احمديان ،بهرام(« ،)1930امنيت در جمهوری آذربايجان و ناتو» ،فصلنامه مطالعات
آسيای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،11زمستان  ،1930ص.125-117 .
 .3باقری ،سعيد( ،)1933مجموعه اسناد سازمان ملل در رابطه با مناقشه قره باغ ،تهران:
انديشه نو.
 .3جاااونز ،آ.اساااكات(« ،)1953منا اافع اساااتراتژيک ترکياااه در قفقااااز» ،ترجماااه سااايد
ساااعادت حسااايني دماااابي ،مجلاااه سياسااات دفااااعي ،شاااماره  ،03-92ص-93 .
.00
 .12چااااابكي ،ام البنااااين(« ،)1933چااااالشهااااای روابااااط ايااااران و جمهااااوری
آذربايجان» ،مطالعات اوراسيای مرکزی ،سال دوم ،شماره  ،1ص.69 -31 .
 .11حااااجيزاده مقااادم و محماااد بااااقر اخبااااری و محماااد  ،کاااريم کااارد آباااادی،
مرتضاااي ( ،)1953جغرافياااا ،کاربردهاااای دفااااعي و امنيتاااي ،تهاااران :دانشاااگاه اماااام
حسين.
 .10دهقااان ،فااتح ال( ،)1930بررسااي نفاات و گاااز حااوزه دريااای خاازر و تااأثير آن
بر امنيت جمهوری اسالمي ايران ،تهران :انتشارات همه.
 .19دهقااااني فياااروز آباااادی ،سااايد جاااالل(« ،)1933سياسااات امنيتاااي جمهاااوری
اساااالمي اياااران در قفقااااز جناااوبي» ،ژئوپليتياااک ،ساااال ششااام ،شاااماره اول ،بهاااار،
ص.015-096 .
 .11دهقااااني فيروزآباااادی ،جاااالل« ،)1953( ،رويكاااردی نظاااری بااار نقاااش آفريناااي
اتحادياااه اروپاااا» ،ماهناماااه سياساااي و اقتصاااادی ،شااامارههاااای  ،111 -110ص.
.31-33
 .17رجاااايي ،بهااارام(« ،)1953ژئوپليتياااک منطقاااهای و رژيااامهاااای حقاااوقي درياااای
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