
و باال را ندارد، ضمن اینکه جای��گاه هویت ملی و معنوی 
حاکم بر نیرو ه��ای نظامی جمهوری  آذربایجان، بس��یار 
پایین است. جمهوری  آذربایجان در نتیجه تأثیرپذیری 
از فرهنگ ش��وروی و تقابل با فرهنگ ایرانی و اس��امی، 
صرفاً با تکیه بر قوم گرایی- با توجه به کثرت اقوام در این 
کشور- نتوانس��ته هویت ملی جدا از اس��ام و ایران برای 
خود به دس��ت بیاورد. جمهوری  آذربایجان پس از سال 
94 و با فروش نفت، همواره در حال انباش��ت ساح های 
پیشرفته و مدرن است و در س��ال 2011م. 35 درصد از 
بودجه این کش��ور به خرید تس��لیحات اختصاص یافته 
است. در حالی که این کش��ور برای ورود به اتحادیه اروپا 
در سال 2001، کتباً تضمین داده است که در حل مسئله 
قراباغ، به هیچ وجه از قدرت نظامی استفاده نخواهد کرد و 
حتی در دوره ریاست دوره ای یک ماهه بر شورای امنیت 
س��ازمان  ملل  متحد در ماه می 2012 متعهد شد که به 
هیچ وجه بحث قراباغ را در شورای امنیت مطرح نکند. سؤال 
اینجاست که چرا جمهوری  آذربایجان همچنان به خرید 
تسلیحات ادامه می دهد؟ تسلیحاتی که به مرور زمان کهنه 
شده و باید برای بهینه سازی، به جایگزینی یا تعویض آن 
اقدام شود. واقعیت این است که امریکا، اسرائیل و اروپای 
غربی در عوض خرید نفت و گاز جمهوری  آذربایجان، به 
این کشور اسلحه و کاال می فروشند و حاکمیت جمهوری 
 آذربایجان حداقل بدین وسیله، با نمایش خرید تسلیحات 
گس��ترده و نمایش آن در می��ان مردم و اف��کار عمومی، 
کشور را امیدوار به بازپس گیری قراباغ می کند. ارمنیان با 
وجود جمعیت کمتر و وجود اختافات بسیار، در مسئله 
قراباغ وحدت نظر داشتند اما نیروهای نظامی آذربایجان، 
توفیقی در جنگ های قراباغ به دست نیاوردند و بر اساس 
تفکر سوسیالیس��تی حاکم بر ش��وروی س��ابق، گناهان 
شکس��ت قراباغ را، به گردن نیروهای خارجی انداختند! 
بر اس��اس تحقیقات میدانی نگارن��ده در مناطق جنوبی 
گرجستان و قراباغ، مشخص شد که به هنگام جنگ قراباغ، 
میان دو کش��ور جمهوری  آذربایجان و ارمنس��تان، یک 
دادوستد گسترده مستقیم و غیرمستقیم بین نیروهای 
آذری و ارمنی درگیر به وج��ود می آمد. آذری های مقیم 
جنوب گرجستان، ضمن خرید وس��ایل نظامی، بنزین و 
گازوئیل و... به ارمنی های همسایه در بولینسی و مارنئولی 
می فروختند و از این طریق به ارمنستان منتقل می شد. 
جالب تر از قضیه ف��وق، در منطقه فضول��ی با توافق های 
مافیای ارمن��ی و آذری، در اوج درگیری ها در س��ال های 

1991 تا 94، به مدت چند ساعت جنگ تعطیل می شد و 
مبادله کاال صورت می گرفت! معموالً ارمنیان به آذری ها 
سیگار، مشروب، توتون و... می دادند و در عوض، اسلحه، 
فشنگ و حتی گلوله تانک و توپ، بنزین و گازوئیل دریافت 
می کردند. موقعی که سردسته مافیای ارمنی، در جنگ 
قراباغ کشته شد، سردسته مافیای آذری با یک هواپیمای 
کوچک، از باکو در ایروان به زمین نشست و بعد از شرکت 
در مراس��م ختم مافیای ارمنی، مجدداً به باکو بازگشت! 
این مسئله و مس��ائلی نظیر این، نمی تواند بدون اطاع و 
همراهی مقامات بلندپایه جمهوری  آذربایجان بوده باشد. 

   قدرت معنوی
جمهوری  آذربایجان ب��رای جبران عمق اس��تراتژیک و 
جمعیت کم، با کنار زدن هویت مل��ی و دینی و با در نظر 
گرفتن آسیب پذیری عمیق فرهنگی، سیاست ملت و دولت 
تک قومی را، در پیش گرفته تا مشکل کثرت اقوام داخلی 
خود را، با این سیاست تهاجمی جبران کند. در نتیجه، با 
درهم آمیختن پان آذریسم دارای عقبه سوسیالیستی و 
کمونیستی، با پان ترکیسم ریشه دار در کاپیتالیسم غربی، 
سعی کرد تا ضمن حل مش��کات داخلی از ترک زبانان 
داغستان روسیه، گرجستان و ایران یارگیری کند. اگرچه 
این سیاست، الیه نازکی از ترک زبانان این منطقه را جذب 
کرد اما مشکات بس��یاری برای این کش��ور پیش آورد. 
سیاست های پان آذریس��تی جمهوری  آذربایجان، باعث 
فشار روس ها بر ش��یعیان آذری دربند شد. دربند قبل از 
فروپاشی، تنها شهر با اکثریت شیعه در روسیه بود، که در 
اثر سیاست های غلط باکو، در اثر فشاری که اعمال می شد، 
باعث مهاجرت شیعیان به س��ایر نقاط شد به طوری که 
هم اکنون 35 درصد جمعیت دربند را، شیعیان تشکیل 
می دهند. دولت گرجس��تان جهت جلوگیری از واگرایی 
ترک زبان��ان منطقه مارنئولی و بولینس��ی، روس��تاوی و 
دمانیس��ی، با تأس��یس اداره مرجعیت دینی در تفلیس، 
اداره مس��لمانان این کش��ور را، از اداره مس��لمانان قفقاز 
زیر نظر حاکمیت جمهوری  آذربایجان جدا کرد. ناگفته 
نماند مس��لمانان ترک زبان جنوب گرجستان، ترکمانان 
بورچالو هس��تند که در دوره ش��اه عباس اول، از منطقه 
فارس در جنوب ایران به گرجس��تان کوچانده ش��ده اند. 
دولت گرجس��تان، برنامه مفصلی در جهت شناس��اندن 
هویت تاریخی این عده از مس��لمانان دارد ت��ا از واگرایی 
آنها جلوگیری کند، ضمن اینکه تشویق های گسترده ای 
همراه با اجبار یادگیری زبان گرجی، برای ورود به مراکز 

دانشگاهی به اجرا گذاشته است.
سیاست یک بام و دو هوای حاکمیت جمهوری  آذربایجان، 
مبنی بر اینکه هر جا آذری هست، آنجا آذربایجان است، 
باعث خروج حدود 300 هزار آذری، از ارمنستان به هنگام 
جنگ قراباغ ش��د. البته جمهوری  آذربایجان، این سخن 
ارمنیان را که می گویند: »چون در قراباغ اکثریت ارمنی 
اس��ت پس باید جزو ارمنستان باش��د«، را یک سیاست 
فاشیس��تی می خواند. در راستای شکل گیری آذربایجان 
بزرگ، بیش��ترین توجه حاکمیت جمهوری  آذربایجان، 
به مناطق ترک زبان ایران اس��ت، که تاکنون دولت ایران، 
برنامه ای را برای مقابله ب��ا این طرح جمهوری  آذربایجان 
ارائه نداده اس��ت. نظر ب��ه اینکه جمه��وری  آذربایجان، 
ارمنیان را ترکانی می داند که در فرآیند ارمنی شدن! قرار 
گرفته اند، تقریباً بر تمامی کشور ارمنستان، ادعای ارضی 
دارد. به نظر می رسد در صورت تدوین استراتژی واحدی 
از سوی چهار کشور ایران، روسیه، گرجستان و ارمنستان، 
جمهوری  آذربایجان به ناچار از بخشی از ادعاهای رسمی 

خود، صرف نظر کند. 
با کش��ورهای فاق��د منابع ق��درت، نمی ت��وان رابطه 
استراتژیک و راهبردی داشت. جمهوری  آذربایجان به 
دلیل نداشتن این شرایط، فاقد ظرفیت بین المللی، برای 
تصمیم گیری کان در سیاست خارجی و حتی داخلی 
اس��ت. در نتیجه به ناچار، منافع ملی خود را با منافع 
قدرت های بین المللی گره زده اس��ت. با مطالعه تاریخ 
منطقه مشخص می شود، که مقامات بادکوبه همیشه 
در خدمت قدرت های بزرگ وقت  یعنی  روسیه، بعداً 
شوروی و پس از فروپاشی غرب بوده اند. مشکات روابط 
ایران و جمهوری  آذربایجان، ریشه در روابط تیره و تار 
ایران و غرب دارد. در صورت عدم بهبود، روابط دو کشور 
روزبه روز تیره تر خواهد شد. بعضی سیاستگذاران ایرانی، 
توانمندی هایی را برای گس��ترش روابط با جمهوری 
 آذربایجان در باکو جس��ت وجو می کنن��د، که امکان 
شکل گیری آن به دلیل نداش��تن مبانی قدرت، وجود 
ندارد. به دلیل نفوذ امریکا، اسرائیل، روسیه و انگلیس 
در جمهوری  آذربایجان، اجازه برنامه نویسی روابط بهتر 
با ایران به باکو داده نمی شود، چه رسد به عملیاتی شدن 
این روابط! هرگاه ایران با ارتقای وزن بین المللی خود، 
به قدرت جهانی تبدیل شود، در آن صورت جمهوری  
آذربایجان و کش��ورهای نظیر آن، با ایران هماهنگ تر 

خواهند شد.

با کشورهای فاقد منابع قدرت، نمی توان 
رابط�ه اس�تراتژیک و راهبردی داش�ت. 
جمهوری  آذربایج�ان به دلیل نداش�تن 
این ش�رایط، فاق�د ظرفی�ت بین المللی 
ب�رای تصمیم گی�ری کالن در سیاس�ت 
خارجی و حت�ی داخلی اس�ت. در نتیجه 
به ناچ�ار، مناف�ع ملی خ�ود را ب�ا منافع 
قدرت ه�ای بین المللی گره زده اس�ت. با 
مطالعه تاریخ منطقه مش�خص می ش�ود 
که مقام�ات بادکوبه همیش�ه در خدمت 
قدرت های بزرگ وقت، یعنی  روسیه و بعداً 
شوروی و پس از فروپاشی، غرب بوده اند!

در راستای شکل گیری آذربایجان بزرگ، 
بیش�ترین توج�ه حاکمی�ت جمه�وری  
آذربایجان، به مناطق ترک زبان ایران است، 
که تاکنون دولت ای�ران، برنامه ای را برای 
مقابله با این طرح جمه�وری  آذربایجان، 
ارائه نداده اس�ت! نظر به اینکه جمهوری 
 آذربایجان، ارمنیان را ترکانی می داند که در 
فرآیند ارمنی شدن! قرار گرفته اند، تقریباً بر 
تمامی کشور ارمنستان، ادعای ارضی دارد!
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نظری بر زمینه های تاریخی و سیاسی تیرگی روابط ایران و جمهوری آذربایجان

فقدان عمق استراتژیک
 با کنار زدن هویت ملی و دینی!

   محمدرضا کائینی
اث��ر نفیس و 
مبسوطی که 
هم این��ک به 
ش��ما معرفی 
می ش����ود، 
یادنام������ه 
زنده یاد حجت  
االس�����ام 
والمس��لمین 
لل����ه  ح ا و ر
حس���ینیان   اس��ت،  که به مناسبت نخستین 
سالروز درگذشت آن روحانی مجاهد و خدوم، از 
سوی مرکز اس��ناد انقاب اس��امی نشر یافته 
است. حجت االس��ام والمس��لمین مصطفی 
پورمحمدی ریاست جدید این مرکز، در دیباچه 
خویش ب��ر این مجموعه، در ب��اب محتوای آن 
چنین آورده اس��ت: »مجموعه ای که در پیش 
داری��م، گوی��ای قس��مت هایی از زندگ��ی و 
مجاهدت های انسانی فرهیخته و خدوم است که 
به همت هم��کاران ما در مرکز اس��ناد انقاب 
اسامی تهیه شده است، که بدین وسیله از همه 
عزیزانی که در مصاحبه ها حضور پیدا کردند، یا 
یادداشتی ارس��ال نمودند یا اسناد و عکس در 
اختیار گذاشتند، به خصوص از خاندان آن عزیز، 
صمیمانه تش��کر می نماییم. ای��ن مجموعه به 
منظور تجلیل، تکریم و قدرشناسی، از این انسان 
وظیفه ش��ناس، متعهد و ثابت قدم، به س��امان 
رسید. بی تردید افکار، رویکردها و فعالیت ها و 
موضع گیری ها و اقدامات فراوان و متنوع مرحوم 
حسینیان، همچون همه افراد مؤثر و نقش آفرین 
در عرصه اجتماعی و سیاسی و حرفه ای، محل 
مناقشه و تأمل است و چه شایسته و نیکوست، 
اگر بتوانیم با انصاف، صداق��ت و واقع بینی، به 
ارزیابی  بنشینیم و شخصیت ها و سرمایه های 

انسانی و اجتماعی خود را، به درستی تحلیل و 
نقد کنیم و از آن درس بگیریم. وقتی به گذشته 
برمی گردم، خدا را بی نهایت شاکر و سپاسگزارم، 
که سلسله وفا، صفا و اعتماد را در بین ما دو نفر، 
استوار داشت و به رغم برخی اختافات سلیقه ای، 
روشی و بعضاً فکری و قبض و بسط ها و رفتارهای 
متفاوت...، همکاری ما ادامه یافت، که نتیجه آن 
دستاوردهای ارزش��مند مرکز اس��ناد انقاب 
اس��امی و تاریخ نگاری انق��اب و آثار متنوع و 
فراوان آن اس��ت. الحمدهلل علی ه��ذه النعمه. 
امیدواریم خداون��د منان و غف��ار، تاش های 
صادقانه او را، به بهترین ش��کل قب��ول نماید و 
بهترین پاداش را به او عنایت کند و از لغزش های 
همه ما درگذرد و ما را در ادامه راه سخت، پرفراز 
و نشیب و البته افتخار آفرین و تحول زای انقاب 
اسامی موفق بدارد و ما را پاسدار راه پیشگامان 
صادق و شهیدان سرافراز و امام خوبی ها خمینی 
بزرگ )رحمت اهلل علیه( قرار دهد و به آنان ملحق 

و با آنان محشور گرداند«.
این مقدمه در بخشی دیگر از خویش، به کارنامه 
زنده یاد حس��ینیان، در دوران تصدی ریاست 
مرکز اسناد انقاب اسامی پرداخته و این گونه 
ادامه یافته اس��ت: »فصل پربار دیگر زندگی او، 
نشاط فرهنگی  و علمی و حضور در مرکز اسناد 
انقاب اسامی است. در سال 1373 و با دعوت 
برادر بزرگوارمان حجت االس��ام والمسلمین 
جناب س��یدحمید روحانی، برای عضویت در 
هیئت امنا دعوت شدیم. آقای حسینیان ضمن 
حضور در هیئت امن��ا، مدیریت مرکز اس��ناد 
را نیز به عهده گرفت. در 25 س��ال مس��ئولیت 
مرحوم حس��ینیان، ش��اهد تحوالت فراوان و 
دستاوردهای قابل توجهی بودیم. مرکز اسناد 
اینک از همکارانی عالم، آگاه، مجرب، دلس��وز 
و پرتاش برخوردار است. خوش��بختانه امروز 
با انتش��ار نزدیک به ی��ک ه��زار و 500 عنوان 
کتاب و وجود چند صد پژوهش آماده انتش��ار 
و جم��ع آوری ح��دود 6 میلیون س��ند و 500 

هزار عکس و مصاحبه با بی��ش از 3500 نفر از 
ش��خصیت های دوران انق��اب و اندوخته های 
فراوان دیگر، شاهد انباشت سرمایه ای ارزشمند 
و ماندگار هس��تیم و نقش جناب حسینیان در 
این همه، بس��یار پررنگ اس��ت. عاوه بر این، 
فعالیت های پژوهشی و علمی مرحوم حسینیان 
نیز، چشمگیر و قابل توجه است. او در این مقطع 
به لطف همت، پشتکار و ذهن محققانه و تحلیلی 
و قوت فکری و علمی خود، آثار باارزش و مفیدی 
را برجای گذاش��ت. مجموع��ه کتاب های او در 
تفسیر، تاریخ، حکمرانی، حقوق و اسام شناسی، 
قابل توجه و بسیار مورد استفاده است. بی شک 
این بخش از زندگی او نیز، شایس��ته تجلیل و 
تقدیر است. مرحوم حس��ینیان با این پیشینه 
و انبوه تجربه و آگاهی، می توانس��ت منشأ آثار 
و برکات فراوان دیگری باشد که تقدیر الهی به 
گونه ای دیگر رقم خورد و به سرای باقی شتافت. 
اما بدون تردید می توان ش��هادت داد که او پنج 
دهه عمرش را، سراسر در کوشش و پژوهش و 
خدمت و انجام وظیفه و رسالت مداری و ایفای 

تعهدات الهی و انسانی سپری می کرد«.
در این درآمد، از اش��اره به پیش��ینه سیاسی و 
اجتماعی زنده یاد حس��ینیان نیز، چشم پوشی 
نش��ده اس��ت. چنانکه در این باره می خوانیم:  
»در ایام نوجوانی و در اوایل دهه 50 و ش��روع 
طلبگی، با روح اهلل حسینیان همکاس شدیم. 
او چند س��ال بزرگ تر از من بود. جدی و کوشا. 
خوش برخ��ورد و همپ��ای جم��ع و جماع��ت. 
درس��خوان و پرش��ور و در رفاق��ت، وف��ادار و 
صادق. س��ال های س��خت اختناق ده��ه 50 و 
بزرگداش��ت های 15 خرداد در فیضیه و بسته 
شدن آن و شهادت بزرگانی چون مرحوم غفاری، 
موجب اشتعال ش��ور انقابی سربازان خمینی 
شد و اردوهای آمادگی، برای حادثه بزرگ شکل 
گرفت. تظاهرات پراکنده، شعارنویسی، پخش 

اعامیه و سخنرانی و سفرهای تبلیغی و به دنبال 
آن موج دس��تگیری ها، کانون ه��ای انقابی را 
سامان داد و انرژی متراکمی را فراهم کرد، تا در 
شهادت آیت اهلل حاج آقا مصطفی خمینی و 19 
دی و روزهای پس از آن، آزاد گردد. در همه این 
لحظات و صحنه ها، حسینیان از مردان میدان 
بود: مق��اوم و صبور، آگاه و هوش��یار و پرتاش 
در علم و عمل و تبلیغ. بروز انقاب و اس��تقرار 
جمهوری اسامی و روزهای سخت و پرحادثه و 
اتفاقات پی در پی، از لحظات به یادماندنی است. 
مردان و زنان حماسه آفرین، قهرمانانه ایستادند و 
تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی به وجود آوردند. ابتدای انقاب تا پایان 
جنگ تحمیلی، از لحظات نادر و برجسته تاریخ 
ایران است. انسان هایی آگاه و مسئولیت شناس، 
پا به پای ملت و با همه سرمایه و توان و در اوج 
اخاص و وفاداری، گردنه های سختی را پشت 
سر گذاشتند و دوران جدیدی از تمدن ایرانی- 
اس��امی را، خلق کردند. روح اهلل حسینیان از 
یاران مصم��م و همراهان ج��دی و تأثیرگذار 
این دوران بود. ایجاد امنیت، مقابله با اش��رار و 
حضور در مناطق پرخطر، اعم��ال حاکمیت و 
تثبیت نظام انقابی، از دغدغه های اصلی او بود. 
تاش پیگیر و بی وقفه او در دفاع از آرمان های 
اسامی و انقابی و حقوق مردم و مبارزه قاطع 
با مفاس��د و مفس��دین، گواه این مدعاس��ت. 
فعالیت در تش��کل های سیاسی و نقش آفرینی 
در محیط اجتماع��ی، بخش قاب��ل توجهی از 
زندگی مرحوم حس��ینیان را تشکیل می دهد. 
بدون شک همت بلند، جسارت در موضع گیری، 
استقامت و قاطعیت و قوت روحی او در برخورد 
با حوادث و موضوعات سیاسی و اجتماعی، او را 
به عنصری تأثیرگذار در عرصه عمومی تبدیل 
کرده بود. مشارکت در تأسیس جمعیت دفاع از 
ارزش ها و جبهه پایداری و حضور در مجلس و 
مسئولیت هایی که به عهده داشت، به خوبی بر 

این نقش آفرینی داللت می کند...«.   

به بهانه انتشار یادنامه ای نفیس
 برای زنده یاد حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان

»روحانی مجاهد« 
در آیینه روایت ها و تحلیل ها

  1377. حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان
در دیدار با حجت االسالم والمسلمین محمدتقی فلسفی
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   دکتر حسین احمدی
بسیاری از پژوهش�گران همواره با این س�ؤال بی پاسخ 
مواجه هس�تند که جمه�وری  آذربایجان، ک�ه به لحاظ 
فرهنگی و مذهبی، نزدیک ترین کشور بعد از فروپاشی 
ش�وروی به ایران اس�ت، چرا در تقاب�ل با ای�ران، گوی 
سبقت را نه تنها از همسایگان ایران، بلکه از کشورهای 
غیرمس�لمان اروپای�ی ربوده و ب�ه بزرگ تری�ن پایگاه 
ضدامنیت�ی در برابر ایران، تبدیل ش�ده اس�ت! تقریبًا 
تمامی عوامل و سازوکارهای ترور دانشمندان هسته ای 
ایران، از طریق جمهوری  آذربایجان یا اقلیم کردس�تان 
به اسرائیل و بالعکس فراهم شده است. در مقال پی آمده، 
س�عی بر آن بوده که به این پرسش ها پاس�خ داده شود.

    
در تبیین دالیل رویکردهای جمه��وری  آذربایجان در قبال 
جمهوری اسامی، باید این کشور  را، فاقد مبانی قدرت برای 
تصمیم گیری درباره سیاست های داخلی و خارجی دانست. 
مبانی قدرت را، به دو رش��ته عوامل اصل��ی و فرعی می توان 

تقسیم کرد، که از جمله عوامل اصلی عبارتند از:
   عمق استراتژیک

تمام کش��ورهایی که از نظر س��رزمینی در تنگنا هس��تند، 
آس��یب پذیری و ش��کنندگی بس��یار باالیی دارن��د زیرا به 
راحتی امکان تصرف و نابودی آنها، با س��اده ترین ساح های 
ممکن وجود دارد. وس��عت جمهوری  آذربایجان 86 هزار و 
600 کیلومترمربع اس��ت، که 20 درصد آن در جنگ های با 
ارمنستان در س��ال های 1994-1991، به تصرف ارمنیان 
درآمد و در صورت تداوم این جنگ، قسمت شمال جمهوری  
آذربایجان- که محل حضور افراد ناراضی لزگی و آوار بود- نیز 
سقوط می کرد! جمهوری  آذربایجان از حیث وسعت، 21 برابر 
کوچک تر از ایران است و این وسعت کم، آسیب پذیری باکو 
را با توجه به نداشتن پتانس��یل های دیگر، به شدت افزایش 

می دهد. 
   جمعیت

آمار دولت��ی باکو، جمعیت جمهوری  آذربایجان را در س��ال 
2011م. 9 میلیون نفر اعام کرد. در هنگام فروپاشی شوروی، 
جمعیت جمهوری  آذربایج��ان ، 7 میلیون و 21 هزار و 178 
نفر بود. با شروع جنگ قراباغ در س��ال1991 و شکل گیری 
فضای ضدروسی و ضدارمنی در این کشور 400 هزار روس، 
به همین تعداد ارمنی و 150 هزار اوکراینی و جمعیتی از اقوام 
دیگر، از این کشور ترک تابعیت کردند. خروج جمعیت یک 
میلیونی غیرمسلمان از جمهوری  آذربایجان، باعث افزایش 
جمعیت مس��لمان به بیش از 99 درصد و جمعیت شیعه به 
بیش از 85 درصد شد. ضمن اینکه جمعیت این کشور را به 6 
میلیون نفر کاهش داد. جنگ قراباغ، ضمن جابه جایی قدرت 
در باکو، منجر به افزایش بیکاری، تنگی معیشت، افزایش سن 
ازدواج- به دلیل دسترسی آسان به جنس مخالف- کاهش 
زاد و ولد، افزایش مرگ و میر و نهایتاً مثل همه کشورهای جدا 
شده از شوروی، با رشد منفی جمعیت همراه شد. عاوه بر این، 
جمهوری  آذربایجان با مهاجرت گسترده جمعیت به خارج، 
به ویژه روسیه مواجه بوده است. مطابق آمار روس ها در نوامبر 
2011م. جمعیت آذری های مقیم روسیه، بیش از 2 میلیون 
نفر بوده است. قبل از فروپاشی شوروی، 235 هزار و 889 نفر 
آذری، مقیم روسیه بودند. در آن هنگام و پس از جنگ قراباغ، 
تعدادی از 300 هزار آذری اخراجی از ارمنس��تان، به روسیه 
مهاجرت کردن��د. با این اوصاف بقی��ه 1/5 میلیون جمعیت 
آذری مقیم روسیه- که در نتیجه وضعیت نامطلوب اقتصادی 
هر روزه در حال افزایش است- باید از جمهوری  آذربایجان به 
روسیه رفته باشند. با این تفاصیل، پس از فروپاشی شوروی، 
جمعیت جمهوری  آذربایجان باید به 4/5 میلیون برس��د. با 
در نظر گرفتن مش��کات فوق، با چه شاخص های علمی در 
رش��د جمعیتی، مردم این کش��ور در یک دوره 20 ساله، با 

افزایش100 درصد به 9 میلیون نفر می رسد؟
با نگاهی به 15 کشور شکل گرفته بعد از فروپاشی شوروی، 
هیچ کش��وری به لحاظ مش��کات فراوان اقتصادی، با رشد 
جمعیت همراه نبوده است. برای مثال دو کشور دیگر قفقاز 
جنوبی یعنی گرجستان و ارمنستان- که هنگام فروپاشی به 
ترتیب جمعیتی بالغ بر 5/5 و 3/5 میلیون داشتند- هم اکنون 
جمعیت��ی مع��ادل 4/3 و 2/7 میلیون نفر دارن��د. چرا فقط 
جمهوری  آذربایجان جمعیتش، با افزایش100 درصد مواجه 
بوده است؟ اما و اگرهای فراوان در آمارهای دولتی جمهوری 
 آذربایجان، به شدت به این شائبه دامن می زند که در صورت 
درست بودن آمار، چرا به سازمان غیردولتی و بی طرف و حتی 
کشورهای اروپایی، در این زمینه اجازه نظارت داده نمی شود. 
جمهوری  آذربایجان، فاقد پشتوانه جمعیتی برای تشکیل یک 

حکومت قدرتمند است.
   قدرت اقتصادی

جمهوری  آذربایجان دارای نفت ش��یرین و س��بک اس��ت. 
طراحی، استخراج و فروش نفت و گاز جمهوری  آذربایجان، 
به وسیله کنسرسیومی به رهبری بریتیش پترولیوم انگلیسی 
انجام می شود. در این میان، ش��رکت بی پی 37/43 درصد، 
شرکت امریکایی شورون 11/27 درصد، ابنیکس ژاپن 10/96 
درصد، شرکت سوکار باکو 10 درصد، شرکت اکسون موبیل 
امریکا 8 درصد، ش��رکت تی.بی.ای.او ترکی��ه 6/75 درصد، 
شرکت نفتی اینوجو ژاپن 40/30 درصد، شرکت آمرواهس 
امریکا 2/72 درصد، س��هامداران اصلی نفت و گاز جمهوری 
آذربایجان هستند. نفت این کش��ور به وسیله سه خط لوله، 
باکو- نوروسیس��ک، باکو- تفلیس- جیهان، باکو- سوسپا و 
راه آهن باکو- باتومی به خارج صادر می شود. درآمد خارجی 
جمهوری  آذربایجان در سال 2011 از فروش نفت، 36 میلیارد 
دالر بود. گرچه زرق و برق باکو نسبت به بسیاری از شهرهای 
منطقه، خیره کننده است ولی با مسافرت به شهرهای دیگر 
این جمهوری نوپا، همچون گنجه، لنکران، آستارا، شماخی، 
داش کسن، مینگه چوئر و غیره، به راحتی می توان عدم توزیع 
عادالنه ثروت و نتیجتاً فقر عمومی را مشاهده کرد. با مراجعه 
به مرز آس��تارای جنوبی، مردم فقیر و تنگدست جمهوری 
 آذربایجان از نزدیک مشاهده می شوند که با بی صبری هر چه 

تمام تر، برای خرید محصوالت به ایران هجوم می آورند! 
   قدرت نظامی

تس��لیحات مدرن، تأثیر انکارناپذیری در جنگ ها دارند ولی 
تنها عامل پیروز ش��دن در جنگ ها، محس��وب نمی شوند. 
کمیت، کیفیت و تفکر حاکم بر نیروه��ای نظامی، از عوامل 
اصلی تأثیرگ��ذار در تقویت ق��درت دفاع��ی و تهاجمی هر 
کشور است. جمهوری  آذربایجان مثل همه کشورهای دارای 
جمعیت کم، امکان افزایش نیروی نظامی به صورت نامحدود 
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