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 1گزارش کامل

سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسالمی »ی کارشناس_نشست علمی

از سوی مرکز  1400آذر 23شنبه سه در روز« ایران در قفقاز جنوبی

مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انحمن علمی 

صورت وبینار به )کارگروه اوراسیای مرکزی( ایمطالعات منطقه

الملل و وق بیناحمد کاظمی دکتری حق برگزارشد. دراین نشست دکتر

زاده پژوهشگر بنیاد علمی حامد کاظم کارشناس مسائل قفقاز و دکتر

های خود پرداختند. مطالعات صلح و مناقشه دانشگاه اتاوا به طرح دیدگاه

مدیر این نشست دکتر الهه کوالیی بودند. درابتدای این نشست که 

زی کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرک_صدوپنجمین نشست علمی

ظمی دعوت کردند که به طرح دیدگاهآقای دکتر کا بود دکتر کوالیی از

 های خود بپردازند. 

سیاست خارجی ایران  در موردآغاز گفتند: من صحبتم  کاظمی در دکتر

ام. ابتدا در ده عنوان نگاهی به بخش تنظیم کرده دو در قفقاز را در

سپس در پانزده  های اصلی سیاست خارجی ایران در قفقاز دارم.محور

 کنم. می محور سیاست خارجی ایران در حوزه قفقاز را آسیب شناسی

 استقالل رویکرد کشورمان نسبت به شناسایی ،مطرح هایموضوع یکی از

 سه کشور در شمارکشورهای قفقاز بعد از فروپاشی شوروی است. ایران 

 عضو ها را به رسمیت شناخت و برایربود که استقالل این کشو نخستی

تالش  -مانند اکو -ای المللی و منطقهاین کشورها در مجامع بین شدن

در سیاست خارجی ما  ،اوایل فروپاشی شورویدر  ،این وجود باکرد. 

حاکم بود، ایران از کشورهای  -با نگاه به روسیه -ای سیاست محتاطانه

 نگاه ،مهم موضوع دیگرپیشرو در شناسایی کشورهای قفقاز جنوبی بود. 

                                                           

سه دهه سیاست خارجی »های محترم در نشست این گزارش از نوار صوتی سخنران 1 

 استخراج شده است. « جمهوری اسالمی ایران در قفقاز جنوبی
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 طور کلیبهای است که قفقاز است. قفقاز منطقه هایمناقشهایران به 

ت سرشده که هایی بوبحرانو ادامه زایش  تقالل کشورهایش همراه بااس

چند  از هامناقشهاند. نگاه ایران نسبت به این داشته قومی و سرزمینی

مترین انسانی است. مه ها، نگاهنگاهیکی از این  .قابل بررسی است دیدگاه

که خود  گرفتباغ در مرزهای ایران صورت میمناقشه یعنی مناقشه قره

از جمله مباحث حقوق بشری بود. ایران با برپا  های پرشمارمسالهشامل 

داشت حضور  تالش باغقرهجنگ  جویانپناه هایی برایاردوگاهردن ک

ن هم عمومی ارمنستا باشد. امروزه حتی افکار فوری در این مناقشه داشته

« ثریا»در مستند  های انسانی ایران نگاه مثبتی دارند.فعالیتاین نسبت به 

 که در ارمنستان تهیه شده به این موضوع پرداخته شده است. 

 طور کاملبهباغ بعدی حقوقی است. نگاه ایران نسبت به مناقشه قره نگاه

 زمینییکپارچگی سرست که شامل احترام به منشور سازمان ملل ا پایۀ بر

کاربرد نامشروع زور و دوری از المللی، کشورها، احترام به مرزهای بین

است. البته این در امور داخلی کشورهای دیگر  نکردن مداخلهنیز 

که  -های ایران در مورد نقض قواعد حاکم بر جنگ به نگرانیرویکرد، 

باغ شاهد نقض برخی از این اصول بشردوستانه در جنگ اول و دوم قره

گری بوده است. ایران در جنگ میانجی . موضوع دیگرگرددبرمی -ایمبوده

در تهران بوده است.  مذاکرهمیزبان چند دور و  اول نقش فعالی را داشته

دالیلی  هب اما بنا ،فعالیت داشتند 1994گری ایران تا سال میانجی هیأت

شد. به  خارج دستورکار گری ایران ازمیانجی ،تاسیس گروه مینسک مانند

اد صلح ایج قفقاز هایمناقشهنسبت به  طرح و نگاه ایران طور کلی

است  بر این باور ،دلیل مرزهای طوالنی با قفقازپایداربوده است. ایران به

صلحی پایدار  دربردارندهقفقاز باید  هایمناقشه مورد هر طرح صلحی در

ترکمانچای و  نپیماالملل باشد. ایران تا زمان قواعد حقوق بین اساس بر
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عنوان به این منطقه به دیدگاهخانه را داشته و از این صاحب گلستان نقش

  کند.می حوزه تمدنی خود نگاه

روسیه دارد و  زمینه دریافت انرژی از که اروپا در هاییمالحظهبا توجه به 

مباحثی که در مورد ناامنی انتقال انرژی از کردستان عراق و مساله تحریم

قفقاز  در آننظر انرژی و انتقال  ی ایران، سیاست خارجی ایران ازهای نفت

های انرژی باید عاملی بوده که سیاست بر این باورنیز مهم است. ایران 

یکردهای انرژی زدگی رواما سیاست. نه رقابتبرای همکاری باشد 

 مانند  المللی خط لولههای بینشده ایران از طرح سببکشورهای منطقه 

اولیه خود را در میدان  ایران سهمجیحان کنار گذاشته شود. _فلیست_باکو

دنیز جمهوری درصد از میدان شاه 10 دنیز از دست داد، اگرچه بعدهاهشا

های ررویکرد سلبی کشو وجود با ایران به ایران تعلق گرفت.آذربایجان 

 تالش کرده از ،ران در معادالت انرژی قفقازغربی نسبت به مشارکت ای

ها خود برتریتیکی خود استفاده کند. این لیهای جغرافیایی و ژئوپتریبر

گاز ترکمنستان به  معاوضهبه ارمنستان،  گاز ایرانهای انتقال را در طرح

گاز جمهوری آذربایجان از آستارا به نخجوان نشان داده  معاوضهترکیه و 

در تامین گاز  ایراننشان داد  2008است. جنگ اوستیای جنوبی 

 همچنین این جنگ .تواند نقش راهبردی داشته باشدرجستان هم میگ

کرد. تالش  های منطقه در تامین انرژی را آشکاررپذیری کشوآسیب

انرژی این  هایمعادلهکردن ایران از دور ایبر ایکشورهای فرامنطقه

. بدون گاز ایران سخت استتامین گاز اروپا منطقه بوده است. اما 

 ن گاز کافی برای اقتصادی کردن خطوط لوله موجودآذربایجا جمهوری

انتقال  .اتحادیه اروپا( را ندارد به تاناپ و تاپ -)خط لوله قفقاز جنوبی

به دلیل  نیز گاز ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان از بستر دریای خزر

کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسالمی  نشدن تصویب
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خط لوله موجود یا  راهتواند از می ایران این . بنابرقابلیت اجرایی ندارد

 خط مستقلی نقش آفرینی کند.

نگاه ایران امنیت جمعی بوده است. پس از  ،در مورد سیستم امنیتی قفقاز

از سوی رییس  3+3های همکاری موضوع ،باغقرهروزه در  44جنگ 

 طرحواقعیت این است که این  .مهوری آذربایجان و ترکیه مطرح شدج

رخوتی  وجود با سال پیش از طرف ایران مطرح شد. 25 وایرانی است 

، ایران ایران حاکم بود بر دیپلماسیباغ که در جریان جنگ دوم قره

ای داشت که ایران هر ن منطقهرا برای بازیگرا هایینشانهتحوالت بعدی 

 هم بزند. ه در قفقاز ببازی را بخواهد قدرت و قوت این را دارد  وقت

 گرایی بوده است.قفقاز در سه دهه گذشته قوم سایلترین میکی از مهم

حتی در اوج حضور  بوده است. قوم پر ایمنطقه کهناز دوره  قفقاز

در جمهوری آذربایجان  ایلچی بیگ ابوالفضل گرای افراطیملیحکومت 

ایران  ،کرداز تبریز را مطرح می باغقرهکه شعار عبور راه  1992در سال 

باید  بود ایران بر این باور .بطش را با جمهوری آذربایجان قطع نکردروا

یی شود. جمهوری اسالمی گراهایی شکل بگیرد که مانع قومکاریهم

-. روند قوماست ثباتی منطقه دانستهاز عوامل بیگرایی را یکی ایران قوم

 گرایی در منطقه اگرچه منفی اما پویا بوده است. امروز شاهد این هستیم

 بورم اردوغان عسیتورانآذریسم به نفع پانکه جمهوری آذربایجان از پان

رهای قفقاز به دنبال کند. رویکرد رسمی ایران این است که اگر کشومی

 هایمناقشهبلکه  ،شوندتنها مشکالت موجود حل نمینه ،گرایی باشندقوم

ان میآید. حضور تاریخی ایران در قفقاز نشمی وجودجدیدتری هم به

این منطقه نبوده  هایماختالفی بین قو چدوره تاریخی هیآن دهد که در 

بلکه حقوق  ،سیاسی و انسانی رویکردهایتنها ایران نه نگاهاست. از 

گیری از افتادن این کشورها به ارچوب مشخصی را برای جلوالملل چبین

بوط به مر 1992آنها اعالمیه  باالترین گرایی مشخص کرده است.قوم دامن
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در سازمان ملل  1992قومی، زبانی و مذهبی است که در سال های اقلیت

فراهم ها بینانه در زمینه حقوق اقلیتارچوب واقعشده و یک چتصویب

تواند مانع کشورهای قفقاز به این اسناد می توجهاز نگاه ایران  است.کرده 

 همزیستیسته عنوان کشوری که توانایران به هایتجربهگرایی شود. قوم

مختلف را برای هزاران سال  هایهبو مذ هامن قوایدر مآمیز مسالمت

همیت دارد که در از این جهت ا موضوعاهمیت دارد. این  ،فراهم کند

 محورهای قومها و توطئهطرح ،سرزمینی هایمناقشهکنار  در ضرحال حا

 ست. ا قفقاز خطرناکشدت برای ثبات طرح شده است که به در قفقاز

در  راهبردی از اهمیت ،عنوان بخشی از هارتلندکزی بهقفقاز و آسیای مر

، خزرخلیج فارس، دریای  در میاننقاط استراتژیک جغرافیایی  دادنپیوند

 ،. در زمینه ترانزیتیبرخوردار استدریای سیاه، اروپا و جنوب شرق آسیا 

است. سال زدگی از ابتدای استقالل کشورهای قفقاز مطرح بوده سیاست

ایران کشورهای قفقاز  ،جنوب مطرح شد_که طرح داالن شمال 2000

تی ایجاد شد. جنوبی را به این طرح دعوت کرد. البته در اجرا مشکال

داالن شرق به غرب، داالن  هایی مانندطرحشاهد امروز در قفقاز 

 ترانزیتی خلیج فارس یراهروو طرح جدید  چین راهروجنوب، _شمال

با یک سلسله  خوده هستیم. ما در سیاست قفقازی دریای سیا _

در قالب  رسدنظر میبهها و معماهایی روبرو هستیم که پیچیدگی

نیاز به بررسی  سیشناآسیب برایعارف قابل تحلیل نیستند و الگوهای مت

 دارند.

است. این  محور دیگریرویکرد ایران به مسائل مذهبی در منطقه نیز 

چون تالش بسیار زیادی شده تا رویکرد ایران به بسیار مهم است مساله 

 به نوعیرا  باغقره هایمناقشهو  محدود کنندقفقاز را به رویکرد شیعی 

آرایی صفتا تالش شد نوعی مسیحی تبدیل کنند. به_ویی مسلمانرویار

ظرفیت تمدنی ایران در قفقاز با این وجود، مذهبی در منطقه ایجاد کنند. 
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. ایران در عمل و است کشورهای منطقه ایجاد کردهفضای خوبی برای 

به گفتگوی ادیان  وگیری مذهبی نداشته است موضع ،های اعالمیسیاست

سیاست با وجود . اما باور دارددر قفقاز  هادینآمیز و همزیستی مسالمت

های مذهبی با اقلیت ،اندگرایی که کشورهای منطقه اعالم کردهچندفرهنگ

این  ،ایران نگاه اند. ازشده روبهرور کشورهای منطقه هایی دمحدودیت

های ظرفیت دیدگاهاست. ایران از این  هاناز گفتگوی دی سوءاستفاده

سیاست خارجی ما از این موضوع  رسد درمی نظراگرچه به ،خوبی دارد

 خوبی استفاده نشد. به

نگاه  کهحضور ناتو در قفقاز است. در حالی ،محور مورد بررسی دیگر

 هایحرکت ،از مرزهای ترکیه فراتر نرود ناتوبوده که  ایران همیشه این

شورای امنیت و همکاری  و اروپا از اتحادیهناتو در قفقاز جنوبی حتی 

رکت مشا هایی مانندطرح توان بهیمدر این زمینه  اروپا بیشتر بوده است.

از ناتو که آسمان ب و کشورها با ناتو هر یکهای برای صلح، همکاری

این  باوجود. اشاره کرد ،سیاسی اتحادیه اروپا هستندهای مکمل طرح

قفقاز نداشته است. در  هایمناقشهناتو نقش موثری در حل  ،هافعالیت

تواند در مقابل روسیه می ناتوشد گفته میجریان انقالب رنگی گرجستان 

وسیه به حمله گسترده ر وجود با ده شددر عمل دی .دباش داشته نقش

 ناتو کاری انجام نداد. ،مراکز راهبردی گرجستان

قفقاز المللی در ای و بینبازیگران منطقه هایرویکرد ایران به تحرک

ا، چین، بررسی است. روسیه، ترکیه، اروپا، امریک دیگر مورد موضوع

 نظرالمللی قفقاز هستند. بهای و بینبازیگران منطقه اسراییلعربستان و 

های سازی و ایجاد موازنه منافع با کشورائتالفزمینه  یران درا رسدمی

های بوده است. سازمانفعال طرف و گاه بی گاه ،ناظرمنطقه در نقش یک 

سازمان  مانندای گرا و یا منطقهیا غرب ،اندگرا بودهاین منطقه یا روس

ی امنطقههای شانگهای. اما ایران در مشارکت فعال در سازمان همکاری
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تعلل داشته است. رویکرد ایران در این زمینه سلبی بوده است. با وجود 

این است که ایران  هایکی از انتظار ،ی که وجود داشتههایعانو م هامشکل

های سازمان همکاریدر نقش فعالی داشته باشد.  توانستمی زمینهدر این 

اینکه  ابسه کشور قفقاز جنوبی عضو ناظر هستند.  هر نیزدریای سیاه 

رده و این زمینه برای خلیج فارس به دریای سیاه را مطرح ک یراهروایران 

اما نگاه منسجمی نسبت به  ،وجود دارد که عضو ناظر باشد آن

 های منطقه حاکم نبوده است.سازمان

*** 

. ایشان در ندزاده به سخنرانی پرداختنشست دکتر حامد کاظماین در ادامه 

ما  گذرد و: سی سال ازفروپاشی شوروی میندگفتهای خود آغاز صحبت

سه دهه داشته  این در شناسانه نسبت به عملکرد کشورآسیب یباید نگاه

مان سال گذشته است. ما حاکمیت سرزمینی 194کنون تا 1828باشیم. از 

ایم. سیاست خارجی ما در این منطقه ا نسبت به این منطقه از دست دادهر

ایران د. قبل از آن این منطقه حوزه حاکمیتی شومی از این تاریخ آغاز

 شود. می محسوب بوده، سیاست داخلی و سیاست امنیتی دربار

نمایندگی و  هایتردوره تزار است. بازگشایی دف 1918-1828دوره 

دهد که این دوره آغازی بر می نشان ،به منطقه گزارشگرهاییفرستادن 

 دیپلماسی ما در این منطقه است. 

 ،دوره اول استقالل 1918-1920

  ،یوشور دوره اتحاد 1921-1991

 است.  دوره استقالل دوم که سه دهه اخیر 1991-2021

های این منطقه سالیان گذشته ما روابط خوب و مطلوبی با کشور در

 ایم.قالب ساختاری آن را تعریف نکرده ایم. اما در یکداشته
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ه این منطقه در این سیاست خارجی ما نسبت ب درکگام اول در حوزه 

در داشته باشیم که نگرش کالنی را  وره سی ساله این است که شناختید

تنها تعامل سازنده با که نه . نگرشیدوجود بیاورخارجی به سیاست

مدت و مدت، میانبلکه راهبرد مشخص کوتاه ،همسایگان داشته باشیم

ابزار بنای چند سیاست خارجی بر م از اینمدت داشته باشیم. فهم ما بلند

، ترو مهم ابزار دومساله نظام است. بیست اندازچشم، . سند اولاست

تواند راهبرد سیاست است که می جمهوری اسالمی های رهبرصحبت

رفتارسیاسی دستگاه دیپلماسی  ،این منطقه باشد. ابزار سوم درخارجی 

. استکشور امنیتی های سیاسی دستگاه رفتار ،چهارم کشوراست. ابزار

یک  است. رویکرد بوده دو در تقابلاین منطقه  سیاست خارجی ما در

مایه انقالب بنکرده با می رویکرد که قالب ایدئولوژیک داشته و تالش

 هایپیونداسالمی پیش رود. رویکرد دوم نگاه فرهنگی و تاکید بر 

 فرهنگی بوده است.  تاریخی و

بین این دو  تعادلیهه سیاست خارجی جمهوری اسالمی در این سه د

 کشور راسیاست خارجی  هایفهد ،رویکرد بوده است. ایشان در ادامه

باال و حقوق انسانی،  یکپارچگی سرزمینیچنین برشمردند: احترام به 

انرژی و  تجارتنقل، وهای حملراهرو ساختنروابط اقتصادی،  بردن

مداخله  نبوددر مسیر، حفظ ثبات امنیتی در مرزها و  کشورهای سهم

 و همچنین ایای و فرامنطقهحضور نیروهای منطقه نبودنظامی، 

زمینه نداریم  ای و جمعی. ما هیچ سند مدونی در اینهای منطقههمکاری

 کنیم.  مراجعه هاهتبلکه باید به درک خود برای رسیدن به این نک

اختار سیاست خارجی را در یک سدر اسالیدی که آماده شده است، 

است. ام که شامل سه راس قدرت، هویت و امنیت بوده مثلث دیده

این سه محور است. هر سه ضلع  سیاست خارجی ما مبتنی بر رفتارهای

 ضلع اند. اگرها داشتهگیریتصمیم همهای را در ش تعاملی و همبستهنق
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هویت  هایعل، ضتضعیف شده در منطقهقدرت جمهوری اسالمی ایران 

یا هویت تضعیف  اگر امنیت. اند آن را تقویت کنندتالش کرده و امنیت

از ضلع قدرت تالش کرده آن را تقویت کند. این سه ضلع تابعی  ،شده

ایران در  .اندکرده جادیرا ا طرفی غیرفعالطرفی فعال به بیبی سیاست

فروپاشی  طرفی فعال داشته باشد. اوایلهای اخیر تالش کرده بیسال

و  1994عد از ب اما ،طرفی فعال بودبی سیاست ایران نوعی شوروی هم

 طرفی غیرفعال رفت.بی ویبیانیه تهران به س

را چنین  های سیاست خارجی ایران در سه دهه اخیرایشان آسیب

 برشمردند:

های گیریتصمیم در پانزده نهادگیری یکپارچه و واحد: تصمیم نبود نظام 

گیری واحد و یکپارچه و ین منطقه فعال هستند. هیچ تصمیما مربوط به

 انندای مهای منطقهه به مصلحت قدرتراهی وجود ندارد. توج نقشه

 ده سال اخیرر د ویژهبهگاه قومی در سیاست خارجی و ن روسیه ،ترکیه

 نداشتن، نداشتن سیاست مدون، کادر دیپلماتیکشده است. ترکیب  بیشتر

های آسیب ،ایمنطقه امنیتی بازیگران_سازی نظامیموازنهدر  عمل ابتکار

نشان داد ما ابتکارعملی  باغقرهجنگ . متوجه سیاست خارجی ایران است

دانستیم ما نمی :بازیگران ابزار نشناختنسازی نداشتیم. برای موازنه

مبانی  نداشتن از شناخت .کنندای از چه ابزاری استفاده میبازیگران منطقه

 های این حوزه است.نیز از چالش ،جوامع هدف در قدرت

سیاست خارجی ایران توازن وجود ندارد.  در دستگاه دیپلماسی و

ه سویصورت یکبه ،هارما بعد از برگشت از این کشوهای دیپلمات

هاشمی  دولت 70دهه در گیرند. ها را مییکی از این کشو جانب

ران این کشورها داشته رهب کرد روابط حداکثری بامی رفسنجانی تالش

ایشان  ،کرد این منطقه سفر سه کشور باشد. تنها رییس جمهوری که به هر



 
 

10 

که شکست خورد. دوره دوم  ندرا مطرح کرد 3+1طرح ایشان . ندبود

دولت آقای خاتمی است که نگاه به غرب در سیاست خارجی حاکم شد. 

در ها کشورین ران ارهبو نه  هاهامعارتباط حداکثری با جدر دولت ایشان 

نژاد نگاه به احمدی مطرح شد. دوره 3+2دستور کار قرار گرفت. طرح 

مطرح  2008بعد از جنگ  3+3شرق در تضاد با غرب شکل گرفت. طرح 

 شد. 

مبنای سیاست خارجی ایران قرار  3+3روحانی دوباره طرح  در دوره

ایران را  بلدر مقاترکیه  کشور هایگرفت. در حوزه اقتصادی سطح تبادل

به  نخست،کنیم. ایران در دوره ده سال با کشورهای منطقه مقایسه می

آذربایجان  جمهوری اصلی نکایاول تا سوم و از شر میانگین کشور طور

ری ما با جمهو هایهبادلماست.  به بعد کشورهای پنجم ازاکنون اما  ،بود

آذربایجان  اقتصادی جمهوی هایهبادلمدرصد حجم  3آذربایجان تقریبا 

 .با ترکیه است

 :این مسائل نهفته است سیاست خارجی ما در این منطقه در هایمشکل

 ،ایمنگاه ایدئولوژیک و قومی که خودمان در سیاست خارجی ایجاد کرده

عینی  هایفبر هدمنافع ذهنی  برتریپذیری تاکتیکی و تکنیکی، ناانعطاف

نکردن ادی، ترسیم اقتص هایو درازمدت، نگاه امنیتی به موضوع

های درست از منافع ملی برای کادرهای دیپلماتیک، محدودیتچارچوبی 

نفوذ و  که فضای جهانی برای ما در منطقه ایجاد کرده است سیستمی

سیاست خارجی  اند نتوانیمشده سبب ،سنگین روسیه و ترکیه در منطقه

 دقیق و راهبردی را تدوین کنیم. 

، طرفی فعالبی در موردف ادعای خودمان برخال باغقرهدر جنگ دوم 

طرفی فعال مقداری طرفدارانه این بی و را اجرا کنیمسیاست نتوانستیم آن 

. برای یافته استدر دو سال گذشته افزایش  ایرانشد. نگاه ایدئولوژیک 
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 مجلس شورای اسالمی مجمع نمایندگان شمال غرب در هایبیانیه نمونه

نقش مهمی  ،ولی فقیه در شمال غرب کشور بیانیه مشترک نمایندگان و

 روزه داشتند.  44در جنگ 

سال پیش در  سی اسراییلوضعیت  ها مطرح است کهامروز این پرسش

اکنون چگونه است؟ وضعیت قوم ؟ وچگونه بوده است قفقازمنطقه 

و اکنون چگونه است؟ افزایش  ؟گرایی در این منطقه چگونه بوده است

که در  -رهای قفقاز کشو در سازیت دولت و ملتیافته یا کاهش؟ وضعی

چگونه بوده و چگونه شده است؟  - شودمی تضاد با هویت ایرانی ساخته

ل پیش ابزار ؟ سی ساچه روندی را پیموده است نفوذ ایاالت متحد

یکی از مهمترین  باغقرهمساله  تیم یا اکنون؟دیپلماتیک بهتری داش

 انجام دهیم. ایم در مورد آن اقدام خاصیستهنتوانبوده که  هاییموضوع

مل و نقل در سی سال گذشته توان گفت فقط دو حوزه انرژی و حمی

امنیتی در خاک جمهوری  ترین عملیاتاند. مهممثبتی داشته هایتغییر

های همسایه انجام شده است. یکی یکی از کشور مسیراز  ،اسالمی ایران

ای نیروهای بیگانه و فرامنطقهفتن نیا های اصلی ما که حضوراز سیاست

منطقه میانجی هایمناقشهایم در نتوانسته ما. است بوده شکست خورده

 گری مثبتی داشته باشیم. 

*** 

حوزه قفقاز را   درهای سیاست خارجی کاظمی آسیب در ادامه دکتر

 غفلت از ،ما در این حوزههای : یکی از مهمترین آسیبندردکبررسی 

ی ایران است. با توجه به اینکه ایران برای هزاران سال در حقوق تاریخ

یک میراث ملموس از تمدن ایرانی  طور طبیعیبهقفقاز حضور داشته و 

این حضور پایدار تاریخی، حقوق تاریخی برای  ،در قفقاز وجود دارد

تاریخی و  هاینامکند. این حقوق از نظر فرهنگی، ادبی، می ایران ایجاد
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نظر از های منطقه ها قابل بررسی است. برخی از کشورحقوق اقلیت

کنند. اردوغان خیلی می تهاجمی به منطقه نگاه به شکل حقوق تاریخی

 1923 پیمان ما یک حقوق تاریخی در منطقه داریم و گویدمی آشکار

سیاست ، حوزه قفقاز لوزان آن را نقض کرده و باید بازنگری شود. در

بین بردن میراث تمدنی ایران در منطقه وجود عامدانه برای از  منظم و

مانده است.  ورد غفلتدر حوزه سیاست خارجی ما مموضوع دارد و این 

-نامبرخی د و شتاریخی حمله  برخی آثاربه روزه  44در جریان جنگ 

تعرض به حقوق  ها. این اقدامشدادبی تحریف  تاریخی و آثار های

 کنیم.سکوت می هااماین اقد برابرست و ما در ا فرهنگی ما

گردد. حقوق فرهنگی برمی مندنظامنقض  در برابرانفعال ضعف دوم به 

آموزشی و  هایباکت را در علیه ایران پراکنی جمهوری آذربایجاننفرت

جمهوری  ویژههای منطقه بهای کشورو رسانه شیمنابع رسمی آموز

ایم در مقابل نستهنتوا آذربایجان شاهد هستیم. سوال این است که چرا ما

المللی تبعیض باشیم؟ کنوانسیون بین کنشگر مندنظامپراکنی این نفرت

پراکنی فراهم کرده زمینه را برای توقف نفرت 1965نژادی مصوب سال 

علیه جمهوری  ،اساس مفاد این کنوانسیون توانیم براست. ما می

شکایت  دگستریالمللی دار دادگاه بینپراکنی ددلیل نفرتآذربایجان به

صالحیت  مبنا و این کنوانسیون هستند عضو کشوردو  هر چونکنیم. 

توانیم از این ابزار حقوقی می و وجود دارد در این دیوان طرح شکایت

 استفاده کنیم. 

ما قفقاز است.  هایمناقشهطرح کنشگرانه در  ، نبودهایکی دیگر از آسیب

ایم. با توجه به رسالت دهایم و تبدیل به یک ناظر شبه حاشیه رفته

هایی را برای حضور فعال در این ما باید طرح ،تاریخی و مرزهای طوالنی

ترویج  برابرعال سیاست خارجی در منطقه داشته باشیم. نکته دیگر انف

که در این  هاییحزبگرایی جمهوری آذربایجان است. با توجه به قوم
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 ها نقض منشور سازمان مللحتی نام برخی از آن کهاند شدهکشور ایجاد 

همسایه  طلبانه یا پیام تهدید علیه کشورتجزیهحاوی یک نکته  بوده و

شود این است که چرا سیاست خارجی ما در می است. سوالی که مطرح

 پرچم ،باغقرهجنگ  در این زمینه نتوانسته کنشگر باشد؟ در روز پیروزی

آید و شبکه دولتی تزار درمیآذربایجان جنوبی در باکو به اه نامموهومی به

به صورت قاطع  ایران نیزدهد. می هم آن را نمایشوی( )آذ تیآذربایجان 

شود. نقش سیاست خارجی می و این روند تشدید دهدنمیواکنش نشان 

 و مقطعی کردن آنها رخدادها کاهش دادن اهمیت بیشترما در این موضوع 

 ست. ا

. به نداردیان جمهوری آذربایجان حمایت راهبردی از شیعایران سیاست 

موضع سیاست خارجی ما سکوت است. مدون، راهبرد  نبوددلیل 

از  ،شدهآذربایجان ایجادجمهوری هایی که برای شیعیان محدودیت

  .بیشتر است ،خلیفه برای شیعیان بحرین ایجاد کردههایی که آلمحدودیت

دان به تشیع باورمنصدد تضعیف روحیه  دولت جمهوری آذربایجان در

 باغقرهاست. بخش عظیمی از آشفتگی سیاست خارجی ما در جنگ دوم 

های این مناقشه و فرصت تهدیدهای بر تناجماع مب نگرفتنشکل  ازناشی 

ها به سمت اجماع حرکت کرد. هنوز بود. یک سال طول کشید تا دیدگاه

ه آن از العادفوق پیامدهایایم در مورد داالن جعلی زنگزور و نتوانسته

سیاستگذاری  در یکپارچگیبه  رتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچیمنظر ژئوپل

در این منطقه مطرح  اسرائیلحضور  خطرهایسال پیش  15برسیم. از 

کشور ما در  شناسی در نظر گرفته نشدند. امروزهای کاراما دیدگاه ،شدمی

به ویژه در مختلف در قفقاز  های شکل به اسرائیلوضعیتی قرار گرفته که 

جمهوری آذربایجان مستقر شده و نوک پیکان تهدیدش علیه جمهوری 

که باید پژوهشگران  هاییاسالمی ایران است. یکی از مهم ترین موضوع

این حوزه مورد بررسی قراردهند بحث شبکه نفوذ و البی جمهوری 
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برجسته یکی از رویکردهای تبلیغی این شبکه  .است در ایران  آذربایجان

ای البی ارمنی در ایران است. هر فعالیت روشنگرانه ای عنوانزی رسانهسا

شود. می شود به البی ارمنی نسبت دادهمی قفقاز انجاممسائل  دربارهکه 

قوی  ارمنیچنین البی  اما سوال مهمی که وجود دارد این است که اگر

 گرا نشان نداد؟ باغقره وجود داشت چرا این البی نقش خود را در جنگ

چرا اینقدر آشفتگی در  ،البی به این قدرت وجود داشت در ایران

دیپلماسی وضعیت ؟ هداشتوجود  باغقرهایران نسبت به های سیاست

 ،عمومی افکاربرای قفقاز  هایواقعیتعمومی و ناتوانی ما در بازنمایی 

ادامه حاضران به طرح در  های این حوزه است.یکی دیگر از آسیب

 خود پرداختند.های پرسش و هادیدگاه

**** 

 برابریل مهم تغییر سیاست ایران در یکی از دال پور:دکتر بهشتی 

آذربایجان بوده است. در  جمهوری سیاست در تغییر ،آذربایجانجمهوری 

در ایران  برابر های تندتری درذربایجان سیاستآ، جمهوری اخیرهای سال

که -نهادی  15تاثیر گذاشت. است که بر تغییر رفتار ایران  پیش گرفته

 خودشان یکی از -انددر منطقه فعال بوده دکتر کاظمی اشاره کردند

افزایی و دنبال کردن سیاست جای هممشکالت ما بودند. این نهادها به

 های اخیردر سالالبته  کردند.می را خنثی یکدیگرهای تالش ،یکپارچه

کمتر شده  نیز این نهادها اعمال و تعداد بهتری بر این نهادهامدیریت 

 است.

انفعالی های سوال: با توجه به حضور پر رنگ ترکیه و اسرائیل و سیاست

ترکیه بزرگ اتفاق خواهد افتاد؟ و موضع ایران در  پیشبرد طرحآیا  ،ایران

 برابر این مساله چیست؟
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 ایجاد داالن ،باغقرهاصلی جنگ دوم  هایفدکترکاظمی: یکی از هد 

 باغقرهاز مناقشه  نی بود. اهمیت این موضوع برای ترکیه بیشترتورا موهوم

 .متوقف شد داوطلبانه باغقرهبود. ارتش جمهوری آذربایجان در دروازه 

در  ،داندمی را کامال حل شده باغقرهموضوع اکنون جمهوری آذربایجان 

جعلی  و موهوم آینده مبهمی دارد. اما روی داالن این موضوع حالی که

به ابزاری برای ترکیه  اینکه این مناقشه تبدیل دلیلکند بهمی ور تاکیدزنگز

ها از پیشبرد این موضوعمتعددی  هایفترکیه هم هد خود .شده است

و ای در سطح منطقه این داالن جعلیکردهای منفی رکا دلیلدارد. به

این خط قرمز ایران است.  ، چنین داالن موهومیایرانمللی برای البین

مرزهای نیافتن تغییر ضرورت ارچوبدر چنظام، رهبری  ضوع از سویمو

 به نظر .داد فاتحان خیبر پیام روشنی رزمایش است. مللی مطرح شدهالبین

 .داشته باشدرسد موضع ایران تغییری نمی

اقتصادی،  هایزیادی ازجمله مشکل هایمشکلزاده: ترکیه کاظم دکتر 

گری را نوعثمانی های موسوم بهطرح یمهاجرت و امنیتی دارد و توانمند

در جمهوری آذربایجان بیش از  اسراییل نفوذ ممکن استندارد. اما 

بینیم. تمام توان سیاست خارجی اسرائیل در منطقه چیزی باشد که می

در شده است. اسرائیل متمرکز جمهوری آذربایجان  بر اوراسیای مرکزی

 جان نفوذ خواهد کرد. جمهوری آذربایدر بیش از پیش آینده نیز 

به  نگاه نکردنبندی کردند: جمعمباحث خود را کاظمی  در پایان دکتر

سیاست خارجی  ما در هایاشکال یکی از ،ای واحدقفقاز به عنوان پیکره

خارجه به این امور ت راست. نزدیک سی سال طول کشید که در وزا

 کشور اینهر سه تواند همزمان به می خارجه امور نتیجه برسند که وزیر

 .سفر کندمنطقه 
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دچار  نیز ، متاسفانه در این حوزهو کاردان های ارزشمنددیپلماتباوجود 

تواند می جمهوری آذربایجانتجربه ثابت کرده است که . آسیب هستیم

بعد از بازگشت از این  تاهای ما تاثیر بگذارد دیپلمات برخی روی اذهان

ند. یکی داشته باشرا ماموریت خود کشورهای محل  رها نقش هوادارکشو

ها نگاه به تحوالت منطقه از عینک روسیه است که نمود ضعف از دیگر

آن امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است. غفلت راهبردی نسبت 

بسیار مهم است. تقویت دیپلماسی  اسرائیل مانندبه حضور بازیگرانی 

های قفقاز نگاهی نو و عمومی ضروری است. ایران باید نسبت به رویکرد

 بازتعریف داشته باشد.   ،موضوع هردرسطح 

کتر احمد کاظمی و دکتر در پایان دکتر کوالیی از حضور و سخنرانی د

 زاده تشکر کردند.حامد کاظم

 انیپا
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