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  چکیده

 ٣٠ترین کشور قفقاز است که در قفقاز جنوبی قـرار دارد. ایـن کشـور کـه در  جمهوری آذربایجان بزرگ
یکی از کشـورهای و اندکی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعالم استقالل کرد،  ١٣٧٠آگوست 

ای و  شدت مورد توجه بازیگران منطقه های اخیر به الجیشی، در سال علت موقعیت سوق مهمی است که به
نظام سیاسی آذربایجان برابر قانون اساسی، براساس سیستم جمهوری ریاستی ای قرار گرفته است.  فرامنطقه

قدرت در دست قوه مجریـه و شـخص  ،ولی در عمل ،مبتنی بر تفکیک قوا و دولتی سکوالر تعریف شده
آذربایجان «شاید یکی از دالیل اصلی این امر، تصاحب هر سه قوه توسط حزب حاکم  .جمهور است رئیس
الهـام «انـد کـه  جمهور بر سر کار آمده از زمان استقالل جمهوری آذربایجان، چهار رئیس .است» نوین
جمهوری در این کشور را داشته است که از سال  ریاست هترین دور جمهور کنونی طوالنی رئیس» اف علی

نـو «گیری از رهیافت  اف، قدرت را در دست دارد. این مقاله با بهره و بعد از درگذشت حیدر علی ١٣٨٢
اف در آذربایجـان  سیاسـت و حکومـت الهـام علـی«دنبال پاسخ به این پرسش است که  به» اقتدارگرایی 

این به این طرف است.  ١٣٨٢باغ، یعنی از سال  پساجنگ دوم قره دوره این پژوهش، بازه زمانی» چیست؟
و اینترنتـی ای  پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و گردآوری اطالعات نیز به روش کتابخانه

  .است

  واژگان کلیدی

  اف، سیاست، حکومت، نواقتدارگرایی، الئیک آذربایجان، الهام علی

                                                                                                                                         
  و قفقاز هیمسائل ترکارشد و پژوهشگر کارشناس. ١

 85ـ108 ؛ صفحات1401تابستان  ،90یاپی ، پ2، شماره بیست و سومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه

ریاسـتی و حتـی نظـام  های سیاسی اعـم از: ریاسـتی، پارلمـانی، نیمه نظامرهبران سیاسی در انواع 
سـازی در حـوزه مسـائل  گذاری و تصمیم ای در رونـد سیاسـت سلطنتی و پادشاهی نقش برجسـته

خـارجی و داخلـی  سیاسـتهـا و  عملکـرد دولتدر تحلیـل طوری که  داخلی و خارجی دارند؛ به
کیـد  وزیران، پادشـاهان و...) (رؤسـای جمهـور، نخسـت بر مفهوم اراده سیاسی رهبرانکشورها،  تأ

  .هستندو برخاسته از ساختار و بافت اجتماعی و سیاسی حاصل نهادها  ،شود که در نهایت  می
های ترک محسوب  آذربایجان از کشورهای مهم منطقه قفقاز و یکی از پنج کشور سازمان دولت

ای  گونه به ؛است آنسته در فرهنگ سیاسی های برج یکی از ویژگی »محوری شخصیت«شود که  می
فراتر اف،  ویژه خاندان علی در این کشور و بهرهبران سیاسی های  ، جایگاه، منش و دیدگاهکه اهمیت

  دارد. قرار   طورکلی فراتر از احزاب به و حتیهای حزبی  ها و برنامه از ایدئولوژی
فقاز جنوبی را در اختیار دارد، کشـوری ترین کشور حوزه ق جمهوری مهم اف که ریاست الهام علی

که نقطه اتصال آسیا و اروپا بـوده و برخـوردار از منـابع غنـی گـازی و موقعیـت برجسـته ژئـوپلیتیکی 
اسـت. وی  هویت اسـالمی و سیاسـی دوگانه یعنیبا هویتی  ی مطرحها یکی از این شخصیت است،

دوغـان، خـود را در مقـام یـک رهبـر اللهجه و پوپولیست است و گـاه هماننـد ار که شخصیتی صریح
 . بـرای مثـال، ویای از تضادهاسـت مجموعه دهد، زبان نشان می سیاسی بزرگ در بین کشورهای ترک

دنبال  شـدت بـه ، امـا بههـوادار آزادی و وابسـته بـه جامعـه دینـی اسـت؛ طلب پوپولیست امـا قـدرت
بی با بیشترین جمعیت مسـلمان و وی با اینکه در یک جامعه دینی و مذه های مذهبی است. ممنوعیت

 آذربایجـانحال که اسالم را منشأ هویـت نظـام اجتمـاعی  عین درکند و  شیعی زندگی و حکمرانی می
خوبی آگـاه  بـهبرداری از سکوالریسـم و اصـول دموکراسـی  راه و رسم بهره در همین حال، با ،داند می

 ضدش است و در مواقع ضرورت، از ارتکاب سیاست
ً
  کند.  یعی و ضداسالمی ابا نمیهای کامال

 دکنترل داشته باشـ ششاید بر کالم آدمیزبان بدن گویاترین و بیانگرترین وجه رفتاری ماست. 
اف  علـیاما زبان بدن کمتر قابل سانسور است. زبان بدن  د،را سانسور کن اتو برخی کلمات و عبار

خصـیت نارسیسـتیک (خودشـیفته) و حـاکی از ش اش، های بدنی و طرز ایستادن و راه رفتن و تکانه
 .هیستریکی (نمایشی) وی است

 جمهـور، رئیس نقـش زمـان هم دانـد؛ بنـد می حدود و ثغور قانونی پایخود را به  اف کمتر علی
. است کرده ایفا را و غیره کننده مذاکره ارتش، میدانی فرمانده دفاع، وزیر خارجه، وزیر وزیر، نخست

دهد که آذربایجـان در دوره او  سال نشان می۱۹اف در این  لهام علیروند مدیریت و رهبری سیاسی ا
، در زمـره تا حدودی جریـان داشـت اف حیدر علی دوره ی که دربا فاصله گرفتن از روند دموکراتیک

ترکیـب کـرده  ی)با غلبه اقتدارگرای(که عناصر اقتدارگرایی و دموکراسی را شده بندی  کشورهایی دسته
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 سازمان آذربایجان لذااست. 
ً
 باثبـات  را باید کشوری دانست که از رژیم سیاسی عمدتا

ً
یافته و ظاهرا

شود، اما رقابت واقعی بسـیار انـدکی  می رعایتبرخوردار است که ظواهر رسمی دموکراسی در آن 
اف پسـر، تغییـرات  در دوره حکومـت و سیاسـت علـی دلیل،همین  هدر تقسیم قدرت وجود دارد. ب

توجهی نداشته و تنها منجر به چیزی کمی بیشـتر از پـذیرفتن نهادهـای  درخور دموکراتیک دستاورد
ه است. ضمن اینکه هسته اصلی قدرت شدها در فضای سیاسی  رسمی دموکراتیک و برخی گشایش

 شکلی له باعث شده است که آذربایجان بهئدولتی ورای تغییرات مورد نظر باقی مانده است. این مس
 جدی سیاسی بحران یک با بلندمدت، در ولی شود، راسی باثبات برخوردااز یک نظام سی چشمگیر

  باشد.  مواجه سیاسی رهبری و جانشینی  حوزه در
دنبال بررسی سیاست و حکومت الهـام  به» اقتدارگرایی«این مقاله با استفاده از رهیافت تحلیلی 

حکومـت در دوره اف است. در پاسخ به این پرسش، فرض پژوهش این اسـت کـه سیاسـت و  علی
اف ماهیت اقتدارگرایانه به خود گرفت، طوری که با وجود ساختارهای دموکراتیک در این  الهام علی

 به قدرت مطلقه در آذربایجان تبدیل شده است.  کشور، علی
ً
  اف عمال

هـا نیـز در  این پژوهش به روش توصیفی ــ تحلیلی و از نوع تحلیل ثانویه است. گردآوری داده
وجوی اینترنتـی و  گیـری از ابزارهـای جسـت بـرداری و بهره ای و بـا ابـزار فیش وش کتابخانهآن به ر

  ای دیجیتال صورت گرفته است.  دسترسی به منابع کتابخانه

  . چارچوب نظری١

تـوان سیاسـت و  ای است کـه در چـارچوب آن می ترین نظریه ترین و برجسته مهم» نو اقتدارگرایی«
جمهوری کنونی آذربایجان، را مورد بررسی و تبیین قـرار داد.  اف، رئیس یحکومت در دوره الهام عل

 هـای دموکراسـی و اقتـدارگرایی را اند کـه برخـی از ویژگی هایی دورگه نظام »اقتدارگرانو  های  نظام«
  .اما سرشت نهایی آنها اقتدارگرایانه است ،گذارند با هم به نمایش می شکلی نوین به

را بـا هـم  اقتـدارگرایی و دموکراسـی شود که عناصر ثبات اطالق می با یهای مبه رژینو اقتدارگرا 
احـزاب مخـالف  ،هـایی هسـتند. در چنـین نظام نظام حزب حاکم اکثر آنها دارای .کنند ترکیب می

ـا گـاهی حـزب حـاکم قـدرت را از  و انتخابـات آزاد نیـز برگـزار می رنـداجازه فعالیـت دا
ّ
شـود. ام

کند. همچنین ممکن است انتخابات عادالنه باشد، اما کارزارهـای  حفظ می تقلب انتخاباتی طریق
 
ِ
همراه با آن عادالنه نباشد. یک دموکراسی جوان و بـدون ثبـات کـه در جهـت پیشـرفت و  انتخاباتی

 بـه ،کند ت حرکت میاثب
ً
 ,١٩٨٣Quigley :( شـود بنـدی نمی دموکراسـی طبقه عنـوان شبه معمـوال

٣٠٧ .(  
واسـطه آنهـا،  های نو اقتدارگرا وجود و استمرار سازوکارهایی است کـه به ژیمترین ویژگی ر مهم
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شکلی مؤثر از انتقال قدرت در خالل انتخابات از دست رهبران موجود یا حزب صـاحب قـدرت   به
شود. وجود این سازوکارهاست که وجود واژه نـو  به نخبگان سیاسی یا سازمانی جدید جلوگیری می

های سیاسـی نـو اقتـدارگرا ممکـن  سازد. در نظام تر از هر اصطالح دیگری می سباقتدارگرایی را منا
های آزاد وجود داشته باشند و فضـایی نیـز بـرای فعالیـت  است به میزان معقولی، مطبوعات و رسانه

ــق  ــم حــاکم امکــان رشــد و رون ــین احتمــال دارد رژی ــد. همچن ــد آی جامعــه مــدنی مســتقل پدی
واسطه آن، زمینه ظهور نخبگـان اقتصـادی جدیـد  راهم کند و بهوکارهای بخش خصوصی را ف کسب

 آزاد بـرای نهادهـای حکـومتی محلـی و 
ً
نیز پدید آید. این نوع رژیم ممکن اسـت انتخابـاتی نسـبتا

نشین حـزب حـاکم در انتخابـات  ای برگزار کند و حتی اجازه دهد که اعضای عادی و نیمکت ناحیه
د دیگری بدهند. با این حـال، عرصـه بحـث دربـاره ماهیـت شکست بخورند و جای خود را به افرا

قدرت سیاسی در جامعه، محل استقرار قدرت و اینکه چه کسی باید آن را در دست بگیرد، همچنان 
ترین مسئله در اینجا این است که راه مؤثری برای به چـالش کشـیدن  محدود و محصور است. مهم

سته اصلی قدرت تا حدود زیادی یک رؤیاست. حتی قدرت حاکم وجود ندارد. رقابت در مرکز و ه
ای  شـیوه یابنـد کـه به اگر انتخابات برگزار شود، افراد خارج از هسته اصلی قدرت، این امکان را نمی

واقعی قدرت حاکم موجود را به چالش بکشند. در حقیقت، انتخابات منبعی برای قدرت حکومـت 
توانند قـدرت را بـه رهبـران جدیـد منتقـل کننـد  ان نمیدهندگ رود. به همین دلیل، رأی شمار نمی به

  ). ٢٢ـ٢٣: ١٣٨٦(اوتاوی، 
 منطبق  سال گذشته در آذربایجان دیده ١٩وضعیت و شرایط سیاسی و حکومتی که در 

ً
ایم، دقیقا

جمهوری  تاکنون، چهـار دور انتخابـات ریاسـت ١٣٨٢بر مطالبی است که به آن اشاره شد. از سال 
اف بـا کسـب اکثریـت آرا و در  ار شده است که در هر چهار انتخابات، الهام علیدر این کشور برگز

یک فضای غیررقابتی برنده انتخابات شده و قدرت را در دست نگه داشته است. این در حالی است 
 رؤسای جمهور بیشتر از دو دوره نمی که در نظام

ً
توانند قـدرت را در دسـت  های دموکراتیک معموال

های دیگـر از طریـق سـازوکارهای  ای جز واگذاری آن بـه احـزاب و شخصـیت و چارهداشته باشند 
اف نزدیک به بیسـت سـال اسـت  شود و علی انتخاباتی ندارند. اما این اصل در آذربایجان دیده نمی

  جمهور، قدرت را در این کشور در اختیار دارد.  عنوان رئیس که به
هـای نـو  قتدارگراسـت. ایـن معضـل در رژیمهـای نـو ا ویژگی بعدی رژیم» ضعف نهادینگی«

ها و روش تولید و توزیع قـدرت  اقتدارگرا سبب تفاوت میان روش تولید و توزیع قدرت در این رژیم
طور کامل نهادینه  ها به گونه رژیم شود. به همین علت، این های نهادین و رسمی می مطابق چارچوب

شـکلی درخـور توجـه  و اقتدارگرا، در طـول زمـان بههای ن شوند. با وجود این، بسیاری از رژیم نمی
ها به رهبری یک فرد یا گروه کوچک از نخبگـان  گونه رژیم باثبات و امن هستند. از آنجا که ثبات این
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های نـو  شوند. رژیم صورتی گریزناپذیر با مشکل جانشینی مواجه می به جای نهادها متکی است، به
در انتخابات چندحزبی، مهارت زیادی دارند که اغلب، ایـن اقتدارگرا در جلوگیری از شکست خود 

ها بـا  های ماهرانه و بدون اعاده سرکوب آشکار و یا پر کـردن آشـکار صـندوق کار را با کاربرد روش
زننـد تـا بـه  هـا بـه هـر کـاری دسـت می دهند. در واقع، برخی از این رژیم آرای دلخواه، انجام می

  ).٢٤ـ٢٥: ١٣٨٧آمیز بدهند (اوتاوی،  ای مشروعیت انتخابات خود چهره
های نو اقتدارگرا، در زمینه اعمال فشار بـر مطبوعـات مسـتقل بـرای خودسانسـوری و  حکومت
انـد. بـا ایـن حـال، نـو اقتـدارگرایان تنهـا از طریـق  زدایی از نهادهـای دموکراتیـک خبره مشروعیت

، بلکـه آنهـا اغلـب از میزانـی از ماننـد دستکاری در نهادها و توسل به سرکوب، در قدرت باقی نمی
کننـد  مندند. علت این حمایت آن است که بسیاری از مردم فکـر می حمایت افکار عمومی نیز بهره

دهنـد کـه در  های سیاسی برخی خدمات و کاالهای همگـانی را بـه جامعـه ارائـه می گونه نظام این
  های دموکراتیک از ارائه آن عاجزند.  مقابل، حکومت

های فراوانی با یکـدیگر  های مشترک، تفاوت نو اقتدارگرا با وجود داشتن برخی ویژگیهای  رژیم
توان در چارچوب یک نـوع رژیـم یـا نظـام سیاسـی در نظـر  دارند. به همین علت، همه آنها را نمی

هـا را بـر روی یـک طیـف  گرفت؛ بلکه باید از انواع آن سخن گفت. در صورتی که انواع ایـن رژیم
شـوند کـه  ر بگیریم، برخی از آنها به انتهای طیف مربوط بـه اقتـدارگرایی نزدیـک میسیاسی در نظ

  اف در این زمینه مثال زدنی است.    آذربایجان در دوره علی
  جمهوری علی در دوره ریاست

ً
اف و بر اثر رفتارها و اقدامات او، نظام سیاسی آذربایجـان عمـال

ولی از حیث کارکرد،  ،هرچند ساختاری دموکراتیک داردحالت نواقتدارگرایی پیدا کرده است. یعنی 
مجلـس،  :مانند ،رغم وجود ابزارهای سیاسی دموکراسی دارد که بهاز نوع جدید  ماهیتی اقتدارگرایانه

انتخابات و دادگاه قانون اساسی تا زمان استمرار حاکمیت حزب حاکم، قدرت مطلقه در دست این 
را هـای کشـور  یرگـذاری در سیاسـتأثت سیاسـی، قـدرت تفعالیـ ا وجودن باحزب است و مخالف

رغـم وجـود احـزاب  دلیل نبود گزینـه جـایگزین بـرای حـزب حـاکم (بـه در آذربایجان، به. ندارند
حزب مساوات و جبهه خلق و...) و نیز با توجـه بـه عملکـرد موفـق  :مانند ،دار و با سابقه شناسنامه

   .شناسند جز حزب حاکم نمی هپایگاه قابل اتکایی ب دولت مستقر در اقتصاد و ثبات سیاسی، مردم
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  . تعریف مفاهیم٢

مورد تأکید قرار دارند. لذا ابتدا ضروری اسـت » حکومت«و » سیاست«در مقاله حاضر دو مفهوم 
  تا تعریفی کوتاه و جامع از این دو واژه داشته باشیم: 

  ـ سیاست

در فرهنگ علوم سیاسی نیز مفاهیم اصطالحی . دان ذکر کرده گوناگونیمفاهیم  »سیاست«واژه  برای
  . وجود آمده است متعددی برای آن به

داری،  تیـرع :نـد ازا اند که عبارت  اری ذکر کردهیمعانی بس» استیس«برای واژه ها  نامه در لغت
ــدن، ر ــك، حراســت و نگهــداری، حکــم ران ــدبیپــاس داشــتن مل ر، یاســت، داوری، مصــلحت ت

   ).٣٤٢: ١٣٨٥(دهخدا،  هیات و تنبشی، عقوبت، مجازیدوراند
توان آنها را  دارند که می» استیس«های گوناگونی از  نظران غربی برداشت شمندان و صاحبیاند

  :دکرم یبه چهار دسته تقس
ی مطالعه دولت کـه نـوعی جامعـه کامـل اسـت، در نظـر امعن است را بهیفی که سیتعار نخست،

  ). ٢٥٤: ١٣٥٨(جاسمی،  »است مطالعه دولت استیس: «سدینو می» هارولد السول. «رندیگ می
. داننـد ی حکومت که نوعی نهاد رسمی و اجتماعی است، میامعن است را بهیفی که سیتعار دوم،
  ).٢٥٣: ١٣٥٨(جاسمی،  داند می» علم بر جوامع کشور«است را یتره، سیفرهنگ ل
ا یـرحکومتی و نهـادی یغ ایاست را به معنی قدرت مطلق، اعم از حکومتی یفی که سیتعار سوم،

ع در یوسـ یشـکل که بـهدانند  میاعمال قدرت و نفوذ   است را مطالعهیس کنند و میرنهادی مطرح یغ
 قـدرت و نفـوذ  اسـت عبـارت از مطالعـهیس ).١٣٥٨:٢٥٤(جاسـمی،  ان داردیجوامع انسانی جر

 ال قـدرت کـرده اسـتا از عملی باز دارد، اعمید کنگری را وادار به انجام عملی ید ،. هر کساست
  ). ٢٧: ١٣٦٨(ابوالحمد، 
اسـت یف سیـدر تعر» ام بلـومیـلیو. «دکنن  است را نوعی رفتار معرفی مییفی که سیتعار چهـارم،

ان اجتماعی اسـت کـه شـامل رقابـت و همکـاری در اعمـال یت و جریك فعالیاست یس: دیگو می
  ).  ١٧: ١٣٧٣(تئودور بلوم، » شود ك گروه ظاهر مییری برای یگ مید و اوج آن در تصمشو قدرت می
ز هسـت؛ گرچـه یـاسـت نیای باشـد، س زهیهـای سـت تیـا موقعیـهرجا روابط قـدرتی  ،نیبنابرا

  .  ك نوع نهادیاست، نوعی رفتار است نه یحکومت هم نباشد. پس س
» جمهور آذربایجان اف، رئیس ورزی الهام علی روش سیاست» سیاست«در این مقاله منظور از 

  تاکنون است.  ١٣٨٢از سال 
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  ـ حکومت

در یک تعریف عام، حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا، وظایف و اختیـارات هـر کـدام 
). در فرهنگ سیاسـی در ٤٢٢: ١٤٠١های حکومتی موجود است (قاضی،  از آنها و روابطی که میان اندام

ر و چگـونگی و روش اداره تعریف حکومت آمده است: حکومت یعنی تشکیالت سیاسی و اداری کشـو
 از سـه بخـش  یک کشور یا واحد سیاسی. تشکیالت دولت عـالوه بـر نماینـدگی

ً
های اجرایـی، معمـوال

شود؛ همان مجموعه بنیادهای سیاسـی، قـوانین و آداب و رسـومی کـه  مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل می
  ).  ١١٥: ١٣٨٧راد،  شود (آقابخشی و افشاری حاکمیت از طریق آنها اعمال می
در برخی موارد معنای مرادف با یکـدیگر دارنـد. » دولت«و » حکومت«الزم به ذکر است که دو واژه 

کنـد، تعریـف کنـیم، مـرادف بـا حکومـت  ای که امر و نهـی می یافته اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان
کـه مفهـوم هیئـت معنای قوه مجریه کشور و هیأت دولت، نیسـت؛ بل شود. طبق این تعریف، دولت به می

  گذاری، اجرا، قضاوت و برقراری نظم را بر عهده دارد.  گذاری، سیاست حاکمه است که قانون
سـت کـه بـه نادابـزاری را حکومت توان  اگرچه تعاریف متعددی از حکومت ارائه شده است، اما می

گذار و  اسـتطـور ایـن نهـاد خـود سی شـوند و همین مورد اعمال واقـع می دولت های سیاست، وسیله آن
شـود،  نـوع حکومـت و شـکلی کـه کشـور بـا آن اداره می. است کشور کننده راهبردهای پیش روی تعیین

  .گیرد مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده قرار می سیاسی یها نظام به

  اف؛ از گذشته تاکنون . الهام علی٣

های بیشـتری  جمهور را تجربه کرده که سـال ر رئیسچها ١٣٧٠آذربایجان از زمان استقالل در سال 
  اف پدر و پسر بوده است: از آن در دست علی

 ؛١٣٧١تا  ١٣٧٠ از سال اف ایاز مطلب. ١
 ؛١٣٧٢تا  ١٣٧١از سال  بیگ ابوالفضل ایلچی. ٢
 ای؛ صورت دو دوره و به ١٣٨٢تا  ١٣٧٢ از سال اف حیدر علی. ٣
  تاکنون. ١٣٨٢ از اف الهام علی. ٤
 طور موروثی در اختیار دارند سال است قدرت را به ٣٠اف که نزدیک به  خاندان علیکارنامه  در

در جمهوری آذربایجان به قدرت رسیدند، هـم از نظـر سیاسـت  ٧٠که در شرایط دشوار اوایل دهه 
داخلی (ثبات سیاسـی و توسـعه اقتصـادی) و هـم از حیـث سیاسـت خـارجی (سیاسـت متـوازن 

بر نمرات ضعیف فزونی دارد. این در حـالی  گرا) نمرات قابل قبول دیپلماسی منفعتگرا و  جانبه همه
، ایـن موفقیـت را در و تحوالت دو سال اخیـر ١٣٩٩در سال  باغ قره دومپیروزی در جنگ  است که

ای که اگر وضعیت به همـین منـوال ادامـه پیـدا  گونه ؛ بهکرده است شهروندان آذری مضاعفچشم 
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 ها و دستاوردهای سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی به هر شـکلی افـزوده شـود، کند و بر موفقیت
  .شود بینی می ف در بین اکثریت مردم پیشا ادامه مشروعیت حزب حاکم و خاندان علی

  . زندگی شخصی و فردی١ـ٣

دومـین  اف علـی الهـام. اسـت بـاکو در شهر  میالدی ١٣٤٠دی  ٣متولد  اف اوغلو علی حیدر الهام
  خانواده علیاست.  آذربایجان پیشین جمهور رئیس اف، علی حیدر ندفرز

ً
اهـل روسـتای  اف اصـالتا

هنـوز در اف  . خانه پدربزرگ الهـام علـیهستند مرز با ایران همو  رود ارس کنار شرور در نخجوان،
پزشک آذربایجانی بـود. او همچنـین یـک خـواهر  چشم ١»ظریفه علیوا« مادرش .شرور پابرجاست

  . دارد سویل علیوا ر به نامت بزرگ
تـا  ١٣٥٦های  باکو تحصـیل کـرد. در سـال ٦در دبیرستان شماره  ١٣٥٦تا  ١٣٤٦های  در سال

التحصـیلی از  الملل مسکو بـه تحصـیل ادامـه داد. پـس از فارغ در مؤسسه دولتی روابط بین ١٣٦١
MGIMOــاریخ دارد  اف علــی لیســانس آن مؤسســه شــد. ، وارد دوره فوق ــرای ت و در دانشــگاه دکت

ــط رشــته در مســکو دولتــی ــین او. کــرده اســت تحصــیل هــم الملــل بین رواب ــا  ١٣٦٤ ب  ١٣٦٩ت
تـا  ١٣٧٠های  اف طی سـال علی. دکر می تدریس مسکو المللی بین ارتباطات دولتی پژوهشکده در

هـای تولیـدی ـ تجـاری را  در زمینه تجارت خصوصـی فعالیـت داشـت و تعـدادی از بنگاه ١٣٧٣
  )..president.azen ,١٣٩٤( کرد یمدیریت م

یـا همـان مؤسسـه دولتـی روابـط  MGIMOاف بـا  سال از زنـدگی الهـام علـی ١٥طورکلی،  به
های تلویزیـونی روسـیه بـا توصـیف آن دوره  الملل مسکو همراه است. او در مصاحبه بـا شـبکه بین
خـاص اسـت. ایـن های دانشـجویی بـرای همـه  سـال«گویـد:  نشدنی می  عنوان دورانی فراموش به

ها بـه مـن هـم دانـش و هـم  های ورود به زندگی مستقل است. این سال گیری، سال های شکل سال
  ).٤ :١٣٩٨ ,Aslanov» (تجربه آموخته است. این اولین تجربه یک زندگی مستقل بود

 لـیال، هـای نام بـه فرزند سه و است اول آذربایجان بانوی »علیوا مهربان« اف، الهام علیهمسر 
انگلیسـی  روسـی و فرانسـوی، اسـتانبولی، ترکی هب آذربایجانی ترکی بر عالوه او. دارد حیدر و زوآر
  ند. ستهاستان اردبیل  اف اهل روستای اندبیل الهام علی همسرخانواده کند.  می صحبت نیز

 شخصی سیاسی نبـود و در امـور قمـار و تجـارت  الهام علی
ً
اف در ابتدای ریاست خود، اساسا

بـرای  ١٣٧٧در سـال  .خاطر میل شدید به قمـار، در میـان اهـالی معـروف بـود داشت و بهت یفعال
شـد، تصـاویری از رقاصـی الهـام  ف چـاپ میا که توسط محمد سـلطان ایمپولسبار، نشریه  اولین

                                                                                                                                         
کادمی ملی علوم آذربایجان شوروی بود. عزیز علـی. ظریف علیوا دکترای پزشکی و دان١ مدار و پزشـک  اف، سیاسـت شمند آ

  اهل آذربایجان شوروی، پدر ظریف علیوا بود.
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از کـار  ،را منتشر کرد و به همین دلیـل، مـدتی بعـد ،خواننده مشهور ترکیه ،اف با ایبروگوندش علی
 الهام علی .برکنار شد

ً
اف در  بار در زمان ریاسـت حیـدر علـی اف شخصی سیاسی نبود. یک اصوال

خـاطر باخـت کـالن و نـاتوانی از پرداخـت پـول بـه  استانبول، در کازینوی عمر لطفـی توپـال، بـه
اف با اعزام هیئتی ویژه و پرداخـت پـول، موجبـات  پدرش حیدر علی .قماربازان، گروگان گرفته شد

ترکیه، خبـر مقـروض  شفق ینیاف را فراهم کرد. از سوی دیگر، در آن ایام، روزنامه  آزادی الهام علی
بـا  .آشـفتبراف را سـخت  ای کرد که خاندان علی اف به عمر لطفی توپال را رسانه بودن الهام علی

اف  عالوه بر این، الهام علـی. دست اشخاص ناشناس ترور شد بعدها عمر لطفی توپال به ،این همه
بـه عقیــده  ،رو را در کارنامـه خـود دارد. ازایـن بــوی پلیهای مسـتهجن  مکـاری بـا مجلـهسـابقه ه

بـازان در بـاکو،  بازان و تالش برای برپایی همایش جهـانی همجنس تحلیلگران حمایت از همجنس
  ).١٤٠٠(دادپور،  ریشه در انحرافات اخالقی وی دارد

اف در  انت حـاکم بـر خـانواده الهـام علـیمواردی که به آنها اشاره شد، تنها بخشی از فساد و ر
  سال گذشته است.  ٣٠حدود 

  . سوابق اجرایی و سیاسی٢ـ٣

های  در مسـکو بـود. همچنـین در سـال» اورینت«مدیر ارشد شرکت  ١٣٧٠اف در سال  الهام علی
 ١٣٧٦معاون روابط اقتصادی خارجی شرکت دولتی نفت آذربایجان بود. در سـال  ١٣٧٦تا  ١٣٧٣

وزیر آذربایجـان  نخسـت ١٣٨٢ا به معاون اول در همان شرکت تغییر داد. وی در سال سمت خود ر
اف در حفـظ نظـام دولتـی آذربایجـان و تأسـیس  ترین همکار حیدر علی اف نزدیک بود. الهام علی

اف بـرای موفقیـت و  آذربایجان جدید بود. الهام در تهیه راهبرد نفتی که توسط پـدرش حیـدر علـی
هـای  های مختلف و اجرای مأموریت در جهان انجام شد و نیز در طراحی پروژه تحقق این سیاست

کرد. او سـهم خاصـی  ها ایفا می گذاری دیپلماتیک مشارکت داشت و نقش مهمی در جریان سرمایه
در انجام دادن اصالحات اقتصادی، گسترش روابط اقتصادی و فرهنگـی آذربایجـان بـا کشـورهای 

های نفتـی مترقـی جهـان در زمینـه  ویژه بـا شـرکت اردادهای تاریخی بـهخارجی، انعقاد و تحقق قر
برداری مشترک از میادین نفت و گاز داشت که قرارداد خط لوله اصـلی صـادرات نفـت بـاکو ـ  بهره

اف همچنین در ایجـاد دولـت دموکراتیـک، قـانونی و  تفلیس ـ جیهان از جمله آنهاست. الهام علی
)، حـزب NAPکـرد. او رهبـر حـزب آذربایجـان نـوین ( فعـال می سکوالر در آذربایجان مشارکت

عنوان نایـب رئـیس حـزب  بـه ١٣٧٨در سـال  NAPسیاسی پیشرو کشور اسـت. در اولـین کنگـره 
عنوان دستیار اول رئیس حـزب انتخـاب کردنـد.  ، او را به١٣٨٠انتخاب شد. در کنگره دوم در سال 

هـای  انجـام داده و فعالیـت مطلـوبی در بسـیج تودهاف مأموریت خود را با اشراف کامل  الهام علی
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 ).١٣٨٩ ,Aamirدهد ( مردم برای ایجاد آذربایجان جدید نشان می
جمهـوری  به ریاسـت است توانسته حزب آذربایجان نوین اف در چهار دوره پیاپی از  الهام علی

ــات ریاســت در .آذربایجــان برســد ــوری ســال  انتخاب ــا  ١٣٨٢جمه ــات انتخا آرا، درصــد ٧٧ب ب
آرا و در آخـرین  درصـد ٨٤با  ١٣٩٢انتخابات سال  آرا،درصد  ٨٧با  ١٣٨٧جمهوری سال  ریاست
ن مسئوال ،١٣٩٢جمهوری رسید. در سال  را به ریاستدرصد آ ۸۲با  ١٣٩٧انتخابات سال  مرتبه در

 ١٣٩٦یـه اف در ژانو الهام علـی. نددز  دامن  تقلب اعالم کردند که به شائبه طوریانتخابات نتایج را 
بـا ). ١٣٩٢ ,washingtonpost( خود منصـوب کـرد یمعاون اول سمت  را به شطی حکمی، همسر

 کـه او شـود می ی شخصـیتی و تجـارب مهربـان علیـوا، مشـخصها کمترین بررسی درباره ویژگی
اقـدامی در  ،اف انجـام داده یعلـ آنچه. نداشت جمهور رئیس معاون سمت شایستگی چندانی برای

  .استبوده  فرزندشازی مسیر انتقال قدرت از او به مسیر هموارس

  اف ها و مبانی حکومت و سیاست علی . شاخصه٤

بـر  ١٣٨٢اف که از سال  های حکومت و سیاست الهام علی ترین شاخصه در ادامه مقاله حاضر مهم
  گیرد. جمهوری تکیه زده است، به اجمال مورد بررسی قرار می کرسی ریاست

  بوب، اقتدارگرا و کاریزما جمهور مح . رئیس١ـ٤

جمهـور اقتدارگراسـت، در بـین افکـار عمـومی و شـهروندان داخـل  اف بـا اینکـه یـک رئیس الهام علـی
پس از هر انتخابـاتی فـارغ از آذربایجان از محبوبیت مطلوبی برخوردار است. روال معمول این است که 

و رؤسـای جمهـور شـروع بـه کـاهش  صحت و سقم آن، در قریب به اتفاق موارد، رتبـه رهبـران سیاسـی
های انتخابـاتی عمـل نکننـد یـا اقـداماتی را انجـام  کند؛ زیرا سران کشورها ممکن است به همه وعده می

ترین حالـت،  بینانـه ها در خوش طوری کـه در افکارسـنجی کنـد؛ بـه ندهند که منافع جامعه را برآورده می
  درصد نیست. ٦٠تا  ٥٠از میزان محبوبیت رؤسای جمهور پس از انتخابات بیش 

مؤسسـه «صورت قابل تأملی برعکس است! نظرسنجی  اما این وضعیت در جامعه آذربایجان به
یعنـی یـک سـال پـس از آخـرین انتخابـات  ١٣٩٨که در آوریل سـال » تحقیقات اجتماعی فرانسه

شـده  جامدرصد مردم از کارهـای ان ٨٥جمهوری آذربایجان انجام شد، نشان داد که بیش از  ریاست
دهندگان بـه ایـن سـؤال کـه  درصـد از پاسـخ ٦/٧٥کننـد.  اف حمایـت می تحت رهبری الهام علی

کنند، پاسخ مثبت دادند.  های انتخاباتی را چگونه ارزیابی می جمهور در تحقق وعده پیشرفت رئیس
رئـیس ایـن مؤسسـه افکارسـنجی و تحقیقـاتی اذعـان کـرد کـه ایـن نظرسـنجی » برونو ژانبـارت«
ها از رهبری سیاسی خود بسیار راضـی هسـتند. نظرسـنجی  کند که آذربایجانی راحت تأیید میص به

مرکز تحقیقـات «توسط  ١٣٩٨جمهور آذربایجان در سال  های رئیس دیگری نیز در ارتباط با فعالیت
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نفـر خواسـته شـد تـا  ١٣١٦ایـن کشـور انجـام شـده اسـت. طـی ایـن نظرسـنجی، از » اجتماعی
درصـد معتقدنـد کـه  ٥/٧٧اف در ماه اکتبر را ارزیابی کنند. از ایـن تعـداد،  علی های الهام فعالیت

درصد نیز معتقدند که ایمان و اعتماد بـه  ١/١٨جمهور کشور افزایش یافته و  ایمان و اعتماد به رئیس
 به 
ً
  ). ٩ :١٣٩٨ ,Aslanovرسد ( درصد می ٦/٩٥او بدون تغییر باقی مانده است. این رقم تقریبا

 بر رتبه ک مهمش بی
ً
های  گذارد، میزان تحقـق وعـده بندی سران کشورها تأثیر می ترین عاملی که مستقیما

کنندگان در نظرسنجی به یک سـؤال مـرتبط از مؤسسـه  درصد از شرکت ٦/٧٥تبلیغاتی است. در این زمینه، 
ر الهـام جمهـو تحقیقات اجتماعی پاسخ مثبت دادند. جالب است گفتـه شـود کـه حتـی یـک وعـده رئیس

شدت کاهش یافت و جهـان بـا  نشده باقی نمانده است. حتی در زمانی که درآمدهای نفتی به اف محقق علی
اف  های اجتمـاعی در آذربایجـان اجـرا شـد و علـی رکود مالی جهانی مواجه بود، همه قریب به اتفاق برنامـه

  ).  ١٠ :١٣٩٨توانست کارهای آغازشده را با موفقیت به پایان برساند (همان، 
اف  بـاغ آزاد شـده و علـی با توجه به تحوالت دو سال اخیر که بخش مهمی از منـاطق اشـغالی در قره

کند که باعث تحریک شور و هیجانات و احساسات جامعـه  های بلندپروازانه دیگری را نیز دنبال می برنامه
اخلـی آذربایجـان نیـز طور مسلم، بر محبوبیت وی افزوده شده است. رصد جامعه د آذری شده است، به

بـاغ و در دوران  روزه قـره ٤٤پس از پیروزی کشور در جنـگ عبارت دیگر،  گوید. به چیزی جز این را نمی
اف رهبـر آن، بـیش از  رسد کاریزمای حزب حـاکم و الهـام علـی در این کشور، به نظر می ١»پسامناقشه«

   .ر خواهد یافتپیش تقویت شده و نواقتدارگرایی در سیاست داخلی کشور استمرا
هـای اقتـدارگرا و نواقتـدارگرا،  خصوص در نظام مدار به اما باید توجه داشت که محبوبیت یک سیاست

مداران و برخورداری آنها از کارنامـه درخشـان نیسـت. الهـام  معنای پاکدستی و دموکرات بودن سیاست به
دِت عمـل در برخـورد بـا منتقـدان و شـ سو نیـز به اف با وجود محبوبیت در داخل آذربایجان، در این علی

نگاران، نخبگان سیاسی و... معـروف  مخالفان داخلی از هر طیفی، اعم از فعاالن دینی و مذهبی، روزنامه
  المللی او را تضعیف کرده است.   ای و بین است که تا حدود زیادی چهره و موقعیت منطقه

  العمر جمهور مادام . رئیس٢ـ٤

 ١٣٨٢ اســت. در انتخابـات ســال جـانیآذربا جمهــور سیرئ نیچهـارم ســاله، ۶١ اف، یالهـام علـ
 ئبهاعالم کردنـد کـه بـه شـا یریگ أیقبل از شروع ر یرا حت جینتا یطور اشتباه والن انتخابات بهئمس

در  اف ی، علـ١٣٩٧و  ١٣٩٢، ١٣٨٧ یها در سـال زیـ. پـس از آن نزند یتقلب در انتخابات دامن م
س أتوانسـت حضـور خـود را در ر ،یجـد بیـرق گونـه چیبـدون هو  یصـور یانتخابات یها رقابت

  .کند تیباکو تثب ییو اجرا یاسیمعادالت س

                                                                                                                                         
١. Post-conflict 
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 یمسـند بـاق نیـعمـر خـود در ا انیقرارداد نانوشته اما ملموس، قصد دارد تا پا کیدر  اف یعل
و  افـتیادامه  اف یعل یجمهور استیطور پراکنده در دوره ر باغ به مناقشه قره ،١٣٨٢بماند. از سال 

 ،موجـب آن به هنامه صلح شد ک توافق کیباغ درآمد که منجر به  قره دومصورت جنگ  به ١٣٩٩سال 
بـاز  ،شـده بـود سیباغ تأس جنگ اول قره انیکه در جر را آرتساخ یجمهور یاراض شتریب جانیآذربا

قـدرت و خـود در  یبقـا یباغ را بـه رمـز اصـل دارد قره یسع اف علیواقعه،  نیپس گرفت. پس از ا
خانـدان  یاعضا می کوشد اف یعل هامال ان،یم نیکند. در ا لیتبد جانیآذربا یدست گرفتن رهبر به

 یاسـیس یها تیمنـد در معـادالت قـدرت مسـتقر و بـه آنهـا مصـون صورت نظام را به کانشیو نزد
وان عن همسـر خـود را بـه ،یحکمـ یطـ ١٣٩٦ هیدر ژانو اف یمثال، الهام عل رایالعمر دهد. ب مادام

  .العمر است مادام اف یعل یجمهور استیمنصب مانند پست راین  .معاون اول خود منصوب کرد

  . سرسخت در مقابل منتقدان و مخالفان داخلی٣ـ٤

 ناشـی  طور که اشاره شد، الهام علی همان
ً
اف با وجود محبوبیت در بین شهروندان آذری که عمـدتا

» سرسـختی«هـای مخـالف و اپوزیسـیون،  بـا گروه از رفتارهای پوپولیستی است، امـا در مواجهـه
  دهد.  شدیدی از خود نشان می

چرخـه سـرکوب و تضـعیف سـال گذشـته،  ٣٠در همین زمینه باید تأکید شـود در طـول حـدود 
اف داشته است. یکـی از عوامـل  مخالفان در جمهوری آذربایجان نتیجه ملموسی برای حاکمیت علی

خود، داشتن رقبای ضعیف و متکثر است. اما یکی از عوامل ضـعف  اف برای ابقای موفقیت الهام علی
اسـت. همـین  اف بـوده علـیاپوزیسیون در جمهوری آذربایجان نیز تشدید سرکوب مخالفان از سوی 

هـای متکثـر  اف در سرکوب و همچنـین پیـروزی قـاطع در مقابـل گـروه عوامل، به موفقیت الهام علی
هـا،  ها در انتخابـات رغم تشکیل ائتالف بهدر مقاطع مختلف  که منجر شده استمخالف آذربایجانی 

 
ً
  .)١٣٩٤(عابدی،  نیستنداف  به رهبری علیآذربایجان نوین  قادر به رقابت با حزب حاکم عمال

اجتماعی و اقتصـادی در ، وجود برخی مشکالت سیاسی با ،اخیر های در انتخاباتاف  علی موفقیت
یکـی از ایـن  گـردد. میبه عوامل مختلفی بر ،ان سیاسی دولت باکواین کشور و نیز مشارکت اندک مخالف

بـا  های گذشـته اف در طول سـال علی عوامل اپوزیسیون ضعیف و غیرعمومی در این کشور است. دولت
روش تطمیـع و ایجـاد  هبـ و منتقدمخالف های  و جریانتر کردن احزاب  برای ضعیفشگردهای مختلفی 

 متعـدد،هـای  هرچنـد در انتخابـات. زنـد ضل انشعاب میان آنها دامن میبه مع متوسل شده است وتفرقه 
 احـزاب مخــالف ضـعیف 

ً
، امــا کمیسـیون مرکــزی انتخابــات کننــد میاز روش ائــتالف اسـتفاده بعضــا

کنـد.  های مؤثر را به اشکال مختلف تأییـد نمی ها و شخصیت چهرهصالحیت  اف، با نظر علی آذربایجان
 بنـابراین، شـود. هـا می اف و احزاب وابسته بـه او در انتخابات ند پیروزی علیدر نتیجه، موجب تسهیل رو
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تواند به پـرورش مخالفـان سیاسـی کمـک  دار است و این می اگرچه کار حزبی در آذربایجان بسیار ریشه
ثر اپوزیسـیون در برابـر حـزب حـاکم ؤثیرگـذاری مـأهمین شرایط موجب عـدم ت ،کند، اما از سوی دیگر

تواننـد اسـتفاده  و از امکانـات دولتـی نمی احزاب مخالف در بسیج عمومی نـاتوان هسـتندرا ؛ زیشود می
  . شبکهکنند

ً
هستند و احزاب رقیب توانـایی ارائـه یـک جـایگزین  اف علیدر اختیار  های تلویزیونی کامال

لوژی و ایـدئو فاقـدندارنـد و اغلـب  ـ اف را داشـته باشـد که توانـایی رقابـت بـا دولـت علـیرا ـ مناسب 
 ).١٣٩٤(عابدی،  ستندههای توانمند برای جلب نظر مردم  برنامه

  گرا و متخلف اقتصادی  . رانت٤ـ٤

 ۶۰۰دنبـال فعالیـت بـیش از  بـه ١»المللی خبرنگاران پژوهشگر کنسرسیوم بین«، ١٤٠٠مهر  ١١در 
 ،شـود) می ترابایـت ٩/٢میلیون سند به حجم  ٩/١١کشور در جهان (که شامل  ۱۱۷نگار در  روزنامه

کـردن پـول از   مـداران بـا خـارج داد سیاسـت ای کرد که نشان مـی دست آورد و رسانه هایی را به داده
  شان و سرمایهیکشورها

ً
 در بریتانیا، آمریکا و مونـاکو)، از مالیـات گذاری در کشورهای دیگر (عمدتا

 ٢»پانـدورا«سـوم بـه اسـناِد مو. انـد دادن بـه شـهروندان کشورشـان فـرار کرده  دادن و حساب پس 

 ۳۵دهـد  است که نشان می» های مالیاتی بهشت«های مالیاتی یا  های جدید درباره گریزگاه پژوهش
 کنونی یا سابق و همچنـین 

ِ
کشـور جهـان،  ۹۱مـدار و مقـام رسـمی از  سیاسـت ۳۳۰رهبر سیاسی

  .آنها نیستندموران دولتی قادر به رصد أکنند که م مخفی می یهای چگونه ثروت خود را به شیوه
جمهور آذربایجان، در کنار پادشاه اردن یکی از رهبـران سیاسـی شـاخص  اف، رئیس الهام علی

» اسناد پانـدورا«اش در  بیشترین میزان فساد مالی به نام او و خانوادهاست که براساس اسناد منتشره، 
 . خورد به چشم می

ً
های  طریـق شـرکتاش، از  جمهوری آذربایجان و اعضـای خـانواده رئیس ظاهرا

اند. این امالک در مواردی به نام  میلیون دالر در بریتانیا خریده ۷۰۰فراسرزمینی، امالکی به ارزش 
شــده در  های ثبت اف در پوشــش شــرکت خــانواده علــی. اند بــه ثبــت رســیده» اف علــی«فرزنــدان 
دهنـد  اسـناد نشـان میاین . اند های مالیاتی مشغول خرید ملک و مستغالت در بریتانیا بوده پناهگاه

میلیون پوند در مرکـز  ۳۳از جمله یک مجتمع اداری به ارزش  ،اند ملک خریده ۱۷اف  خانواده علی
فـر لنـدن را  قیمت می این مجتمع در محله گران .اف است ساله علی لندن که به نام حیدر، پسر یازده

 ،اف است. یک مـاه بعـد علیخرید که مالکش یکی از دوستان خانواده  ١٣٨٨ابتدا شرکتی در سال 
در همـان نزدیکـی در را اف یک مجتمـع اداری دیگـر  خانواده علی. مالکیت آن به حیدر منتقل شد

در سـال . جالـب اسـت کـه فروختنـد» امالک سـلطنتی«میلیون پوند به  ۶۶ قیمت به ١٣٩٧سال 

                                                                                                                                         
١. ICIJ 
٢. Pandora Papers 
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ر پرونـده دلیل عـدم موفقیـت د ، سازمان تنظـیم مقـررات انگلـیس یـک وکیـل لنـدنی را بـه١٣٩٧
هـزار پونـد جریمـه کـرد. ٤٥اف، لیال و آرزو علیوا،  جمهور علی گذاری اموال دختران رئیس سرمایه

بایست خطرات پولشویی را افزایش مـی داد، بررسـی الزم  دادگاه دریافت که وکیل در موردی که می
  ).٣ :١٤٠٠ ,Goodley and others( را انجام نداده است

جمهـور  رئیس» اف الهـام علـی« ١،الملـل شـفافیت بین سـازماناز سـوی شایان ذکر است کـه 
گیرد که نقش  این عنوان به اشخاصی تعلق میه بود. نامیده شد ١٣٩١ مرد سال فاسدترین آذربایجان
 ١٣٩١ای در نقض حقوق بشر و فساد در منطقه تحت کنترل خـود داشـته باشـند. در سـال  برجسته

اش سهام بزرگی در صنایع پرسود  مورد اینکه چگونه خانوادههای جدید در  دلیل افشاگری اف به علی
انـد،  از جمله مخابرات، صنایع معدنی و ساختمانی اغلب از طریق معامالت دولتی به دسـت آورده

 ).١٣٩١ ,Occrpعنوان فاسدترین مرد سال انتخاب شد ( به
منتشر » یافته و فساد نپروژه مبارزه با جرایم سازما«گزارشی توسط  ١٣٩٦عالوه بر این، در سال 

هـای  میلیـارد دالر طـی سـال ٩/٢حکومت جمهوری آذربایجان متهم شد که مبلـغ  ،د و طی آنش
و پس از پولشویی در راستای البی دولت آذربایجـان بـه افـراد مـورد  به اروپا منتقل ١٣٩٣تا  ١٣٩١

 معادل روزی   و خرج شده کرده حمایت پرداخت
ً
ون دالر طی آن ایـام میلی ۳است. این مبلغ حدودا

مـوارد نقـض  »ماسـت مـالی کـردن«کرد که  این پولشویی اهداف مختلفی را دنبال می. است  بوده
 یکـی از ،المللـی حقوق بشر توسط حاکمان جمهوری آذربایجان و بهبود چهره آنان در فضـای بین

ی پارلمان اروپا بود که نماینده ایتالیای »لوکا وولونته« کنندگان یکی از دریافت. اهداف آن بوده است
 ۲. او مـتهم شـد کـه ه بـودی منفـی دادأر ١٣٩٢به گزارش نقض حقوق بشر در آذربایجان در سال 

 ).others, and Harding ١٣٩٦( است  میلیون دالر از دولت جمهوری آذربایجان گرفته
اف،  های مالی خود به عملکرد خانواده همسر علـی در چارچوب افشاگریاشپیگل آلمان مجله 

ف تحـت  هـا، خـانواده همسـر علـی براساس اخبار و گزارشد: نویس پاشا، اشاره کرده و می مهربان
ُ
ا

پاشـا «های مسـافرتی و همچنـین بانـک خصوصـی  وساز و آژانس های بیمه، ساخت پوشش شرکت
جمهور، نهایت  های اقتصادی کشور آذربایجان بسیار فعال هستند و از نفوذ رئیس ، در عرصه»بانک

ف، از سـال ااف، به نام حـافظ پاشـا برند! به نوشته اشپیگل، عموی پرنفوذ همسر علی تفاده را میاس

                                                                                                                                         
قرار  آلمان برلین است که در سال ١٣٧٢ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در سازمان غیردولتی یک ١. شفافیت بین الملل
گاهی در مورد  مبارزه با فساد دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد، تالش برای و افزایش آ
می کنـد. سـنجش فسـاد بـه اسـتفاده از  شـاخص ادراک فسـاد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشـار
فساد  رشوه گیری، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، اختالس، شاخص هایی نظیر: فساد،
 است. فروش مواد مخدر در میان سیاست مداران و مقام های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مالی



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و سوم

بیس
، شماره

 2
پ،  

اپی
 ی

90
، تابستان 

1401
  

 

 

 100  

مریکـا آسال نیز مسئولیت سفارت آذربایجان در  ۱۳، معاون وزیر خارجه این کشور است و ۲۰۰۶
های  اف، دارای مسـئولیت را برعهده داشته است. به نوشته این روزنامه، پدر و خـواهر همسـر علـی

  ).١٤٠٠(دادپور،  بسیار مهمی در دستگاه حکومتی آذربایجان هستند
اف، دو دختــر  ، میــزان امــالک و مســتغالت لــیال و آرزو علــیواشــنگتن پســتمریکــایی آروزنامــه 

ر اعضـای سـایهـایی مشـابه نـام  ست مالکان، نامفهردر  .کند میلیون دالر برآورد می ۷۵را  ،جمهور رئیس
گذاری خـانواده  خورد. با احتساب اقدامات مـالی ایـن دو، سـرمایه ه چشم میجمهور نیز ب خانواده رئیس

ای مثـل نخـل در  سـاخت جزیـره .رسد میلیون پوند می ۵۰جمهور آذربایجان در امارات، به حدود  رئیس
بعد از آنکه پـروژه جهـان دبـی،  .گرایی و افراط در دبی تبدیل شده است ساحل جمیرا، به نمادی از تجمل

گذاران، به حالت تعلیق درآمد، ادامه کار تکمیل جزیـره نخـل  نشینی سرمایه مبود بودجه و عقبعلت ک به
دهد که درآمـد سـاالنه پسـر  شده در اسناد مالکیت، نشان می های ثبت هم به تعویق افتاد. جزئیات دارایی

ل درآمـد یـک هزار سا ۱۰شده برابر با  هزار پوند است! ارزش امالک خریداری ۱۵۰جمهور حدود  رئیس
 ).١٤٠٠(دادپور،  شهروند از طبقه متوسط آذربایجان است

  . فضای ذهنی ژئوکالچر٥ـ٤

متغیر مهمی است که الملل  دکترای تاریخ در کنار تحصیل در رشته روابط بین برخورداری از مدرک
در عرصـه راهبـردی سیاسـت خـارجی الهـام  »فضای ذهنی ژئوکـالچر« دهی به یک موجب شکل

. مشخص و قابل توصـیف اسـت ،است که نتایج عملیاتی این رویکرد در حال حاضره شداف  علی
جمهوری، بـرای  اف در دوران ریاسـت اشاره به قسمت کوتاهی از عملکرد سیاسی و فرهنگـی علـی

  ).١٤٠٠شاید کافی باشد (قراویری،  اثبات این فضای ذهنی
هـای فرهنگـی خـویش را  اسـتمشی سی خط »وگوی بین فرهنگی گفت«اف با شعار  الهام علی

 ،١٣٨٩ر مهـ ١در  »وگوی بین فرهنگی مجمع جهانی گفت«سیس أبا ت ،در همین راستا .برد پیش می
های  . این مجمع با استقبال گسترده سازمانه استتر کرد زمین بازی خویش در این عرصه را گسترده

هـانی گردشـگری، شـورای های سازمان ملل، سازمان ج المللی همچون یونسکو، ائتالف تمدن بین
 .اروپا و آیسسکو مواجه شد

در باکو تـالش  ١٣٩٦تا  ١٣٩٠مجمع جهانی سطح باال از سال  چهاراف با برگزاری  الهام علی
قـدم کنـد. همچنـین طـرح  الملل را ثابت کرده است تا مانیفست فرهنگ سیاسی خود در جهان بین

 را دراف  که اهمیت فردی الهام علی است دهدر روند کاری او ثبت ش »مدارا و چندگانگی فرهنگی«
 .دهد عرصه فرهنگ سیاسی نشان می

 ،ای کشـور آذربایجـان تیـک منطقـهیاف سعی دارد با پر رنگ نشان دادن نقـش ژئوپل الهام علی
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هـای  المللـی بـا قـدرت ضعف اعتماد به نفس ملی خود را سرپوش گذارد و با ایجاد ارتباطات بـین
 .ور کاذب خویش را افزایش دهدپشت پرده نظم جهانی غر

یس بـا هـدف ئاف در مجمـع جهـانی اقتصـاد داووس در کشـور سـو حضور متوالی الهام علی
یـد ایـن فرضـیه ؤهای صهیونیسـتی دارد. م نشان از عزم وی برای ایجاد البی ،سازی صادرات متنوع

سومین مدیر  ،بارتون دومنیک. است »دومنیک بارتون«اف با فردی به نام  ارتباط راهبردی الهام علی
است. این شرکت با ارائه مشاوره به مدیران جهانی، نقـش  »مکینزی اند کامپنی«برتر جهانی شرکت 

اف با کسـب اعتبـار از رژیـم  الهام علی .های جهان دارد های راهبردی قدرت ریزی پررنگی در طرح
ها و اقـدامات  ثیر تصمیمأتواند تتا ب است تر کرده صهیونیستی، ارتباطات خود را با امثال بارتون قوی

  .  ای و جهانی مشاهده کند های منطقه خود را در زمین بازی قدرت
دنبـال کسـب اعتبـار  یابیم که او بـه و نوع زبان بدن آن درمیاو اف و فعالیت  با تحلیل فردی الهام علی

بـازی سیاسـی خـود ا در رو نقـش اول  نـداست تا بتواند زمین بازی جدید ایجاد ک المللی بینای و  منطقه
رژیـم صهیونیسـتی اسـت کـه سـعی دارد بـا اغـوای  ،کارگردان ایـن بـازی در حـال حاضـر. باشدداشته 

اف، کنترل خود بر منطقه را افزایش دهد و همچنین بـا تحریـک اعتمـاد  لجستیکی و دیپلماتیک الهام علی
  .با جمهوری اسالمی ایران کنداف، جمهوری آذربایجان را وارد مرحله تنش  به نفس کاذب الهام علی

  آذریست گرا و پان . الحاق٦ـ٤

اف در  آذریسم، به یکی از مبانی اصلی سیاست و حکومـت الهـام علـی عبارتی پان گرایی و به الحاق
زمان بـا  باغ و هم خصوص در دوره پساجنگ دوم قره های اخیر تبدیل شده است. این رویکرد به سال

  اف نیز تشدید شده است.  ایانه اردوغان، در سیاست خارجی علیگر های ترک شدت یافتن سیاست
اف،  جمهوری الهـام علـی های نخسـتین ریاسـت اف و سـال پان آذریسم که در دوره حیدر علی

های گذشته بـه رویکـردی  تدریج و در سال ای در سیاست خارجی آذربایجان بود، به حرکت خزنده
چـارچوب  در سـطوح دولتـی و دردیل شده اسـت و اف تب آشکار در سیاست و حکومت الهام علی

که بعدها به دیاسپورای آذری تغییـر ـ مقیم خارج های  نهادهایی چون کمیته دولتی امور آذربایجانی
  ). ٢٨٥: ١٣٩٨شود (کاظمی،  میپیگیری  ـ نام داد

کو در در بـا ایـدن یها یجانیآذربا یکنگره سراسر نیدوم یاف در زمان برگزار یعلدر این زمینه، 
 داند! یم ایدن یها ینفر آذر ونیلیم س جمهور پنجاهیکه خود را رئ ه بود، اعالم کرد١٣٨٤ اسفند ٢٥

های ترک که بـه  دبیرکل سازمان دولت» بغداد کولتایویچ«در دیدار با  ١٤٠١ مهر ٢٩اف در  علی
  باکو سفر کرده بود، در سخنانی اظهار داشت:

بنـابراین،  .ای کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک اسـتتر از مرزه جهان ترک بسیار گسترده«
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زبان ساکن در یـک  من مطمئن هستم که روابط بشردوستانه ما، تماس بین مردم، با نمایندگان مردم ترک
در هر صورت، مـا بـه نوبـه خـود بـرای تقویـت  .جغرافیای وسیع نیز در آینده مورد تقاضا خواهد بود

حمایت از برادران خود که در کشورهای مختلف جهـان زنـدگی وحدت بین کشورهای سازمان خود، 
هایی که در خارج از  تعداد آذربایجانی .هر کاری خواهیم کرد )ها میلیون برادر خونی خود ده(کنند  می

امنیـت، حقـوق و رفـاه آنهـا  .استدر این کشور تعداد آنها بسیار بیشتر از  ،کنند آذربایجان زندگی می
اند،  هایی که از کشور مـا جـدا شـده برای کمک به آذربایجانیرا ما هر کاری  .استبرای ما بسیار مهم 

فرهنـگ آذربایجـانی را  و هـا طوری که زبان، سـنت به ،برای کمک به آنها در توسعه .خواهیم داد انجام
حفظ کنند، به اصول آذربایجانیت وفادار بمانند و هرگز روابط خود را با سـرزمین تـاریخی خـود قطـع 

طـور جـدی در مـورد ایـن  های آینده در چارچوب سازمان کشـورهای تـرک بـه نند. ما باید در سالنک
 ).١٤٠١جمهوری آذربایجان،  سایت ریاست (وب» موضوع بحث کنیم

در سـمرقند ازبکسـتان  ١٤٠١ آبان ٢٠های ترک که در  اف در نهمین اجالس سازمان دولت الهام علی
هـان تـرک تنهـا از کشـورهای مسـتقل تـرک تشـکیل ج« ن خود گفت:برگزار شد، با تکرار اظهارات پیشی

من معتقدم زمان آن فرارسیده اسـت کـه در چـارچوب  .تر است شود، مرزهای جغرافیایی آن گسترده نمی
وطنان خـود را  سازی و حفظ حقوق، امنیت و هویت ملی هم سازمان، مسائلی مانند جلوگیری از همسان

نسـل . همیشـه در نظـر داشـته باشـیم ـکنندـ ها زندگی می سازمان ترک که در خارج از کشورهای عضوـ 
داشـته  شـانجهان ترک باید فرصت تحصیل به زبان مادری خـود را در کشـورهای محـل سکونتدر جوان 
هـا محـروم  میلیون آذربایجانی سـاکن خـارج از آذربایجـان از ایـن فرصـت ٤٠متأسفانه اکثریت  .باشند
یم خارج از کشورهای ترک به زبان مادری باید همواره در دسـتورکار سـازمان وطنان مق موزش هم. آهستند
ای به حمایـت از حقـوق،  دولت آذربایجان توجه ویژه. باید در این راستا اقدامات الزم صورت گیرد .باشد
مـا بـه تـالش خـود ادامـه خـواهیم داد تـا  .های مقیم خـارج از کشـور دارد ها و امنیت آذربایجانی آزادی
اند، زبان و سنت و فرهنگ ما را حفظ کننـد  سرنوشت تلخ از کشور آذربایجان جدا شده اوطنانمان که ب هم

سـایت  (وب» گری وفادار بمانند و هرگز با سرزمین تاریخی خود قطع رابطه نکننـد و به اندیشه آذربایجانی
 ).١٤٠١جمهوری آذربایجان،  ریاست

  . معتقد به اقتصاد بازار ٧ـ٤

تصادی، دولت جمهوری آذربایجان از ابتدای کار رهایی از اقتصـاد سوسیالیسـتی را در در مسائل اق
اف، بـیش از  علـیالهـام در دوران  ١»اقتصاد بازار«سمت  حرکت بهویژه  بهدستورکار خود قرار داده و 

                                                                                                                                         
ـ   زادبازارهای آ سازوکاربا  خدمات و کاالها تولید و توزیع ،است که در آن اقتصادی سیستم د یکاقتصاد بازار آزا. ١

ویژگی اصلی این سیسـتم . گیرد انجام می ) ـی با برنامهیبازارها شود (به جای هدایت می سیستم قیمت آزاد که توسط
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تولیــد ناخــالص  اف، الهــام علــی اقتصــادی های موجــب سیاســت بــه. ه اســتپــیش قــوت گرفتــ
بانـک  هـای داده بنابر .برابر فزونی یافت ۵بیش از  ١٣٩٥تا  ١٣٨٢های  ین سالآذربایجان ب داخلی

، تولیـد ناخـالص داخلـی ١٣٨٢جمهوری سال  اولین دوره ریاست درهنگام انتخاب او   جهانی، به
 میلیـارد دالر افـزایش پیـدا کـرد ٣٨بـه  ١٣٩٤بـود، در سـال  دالر میلیـارد ٧آذربایجان که بالغ بر 

)worldbank, ١٣٩٦.(  
های جهانی، اقتصاد آذربایجان توانسته است نرخ رشد سریع خود را در سه ماهه  با وجود شوک

درصد افزایش یافت. اقتصـاد  ٨/٦، ١٤٠١اول  ماههگذشته حفظ کند. تولید ناخالص داخلی در سه 
درصد رشد کرد و بدهی عمومی خارجی کاهش یافت. بدهی عمومی خارجی  ١٠غیرنفتی بیش از 

درصد اسـت.  ٥/١٢درصد تولید ناخالص داخلی بود که در حال حاضر، تنها  ١٨، ١٤٠٠یل در آور
میلیـون دالر در سـال کـاهش داده اسـت.  ٦٠٠در واقع، آذربایجان بدهی خارجی خود را بـیش از 

میلیارد دالر از واردات فراتر رفـت کـه بـه تـراز مثبـت  ١/٥به میزان  ١٤٠١صادرات در سه ماهه اول 
 ).١٤٠١ ,Azernewsراز تجاری خارجی کمک کرد (بزرگ در ت

هـای  های رایج اقتصاد چپ و شـعارهای دولـت رفـاه، سیاسـت بدون توجه به آموزهاف  الهام علی
 قرار داده استدر دستورکار را اقتصادی لیبرال 

ً
بـر پایـه درآمـدهای  . بودجه دولت در این کشور عمـدتا

شود و پول حاصل از فروش نفت و گاز در صـندوق  ته میحاصل از منابع داخلی مانند مالیات و... بس
شـود. از ایـن ذخیـره ارزی، سـاالنه مبـالغی  جمهور ذخیره می ذخیره ارزی تحت کنترل شخص رئیس

بالفاصله با درآمد سـاالنه صـادرات  ،شود و جای خالی آن هزینه می های کشور برای ایجاد زیرساخت
دولت باکو از همین محل، صنایع دفاعی و ارتش خـود را  ،شود. در چند سال گذشته نفت و گاز پر می

  ).  ١٣٩٩(واحدی،  باغ مشاهده کرد نتیجه مثبت آن را در جنگ دوم قره ومتحول ساخت 
ــز  ــط اقتصــادی خــارجی نی ــیدر رواب ــا کشــورهای دیگــر  اف رابطــه سیاســت عل   براســاس ب

قتصـادی آذربایجـان اسـت. بـر در تأمین منافع ا »های کشورها مزیت«و بر پایه  »منطق اقتصادی«
اندازه مجموع دو کشور ترکیه و روسیه و کشور چین بیش از سه کشـور  اساس همین منطق، ایتالیا به

  .آمریکا، انگلیس و فرانسه با جمهوری آذربایجان مبادله ساالنه تجاری دارند
لیـت بانـدهای فعا ،وابستگی درآمدهای صادراتی به نفت و گاز، اقتصاد زیرزمینی، انحصـارگرایی

اقتصادی وابسته به قدرت و عدم توازن منطقه در توسعه اقتصـادی از مشـکالت اقتصـادی جمهـوری 

                                                                                                                                        
بازارهـای  صـورت اولیـه از طریـق کـاالی اساسـی، بـه گذاری یا تخصـیص اقتصادی آن است که تصمیمات سرمایه

تصـمیمات  ،گیـرد کـه در آن قـرار می اد دسـتوریاقتصـ شـود. ایـن سیسـتم در مقابـل و اقتصـاد انجـام می سرمایه
پارچـه، توسـط سیسـتم سیاسـی حـاکم یـا سـایر  عنوان جزئی از یـک برنامـه تولیـدی یـک گذاری و تولید، به سرمایه
  .دنشو گرفته می ـ را برعهده دارند عوامل تولید که کنترلـ های بدنه سیاسی  سازمان
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و  هـای اقتصـادی و وجـود قـوانین مناسـب دلیـل کارآمـدی نسـبی سیاسـت ولی به ؛آذربایجان است
  .ه است، این مشکالت اساسی منجر به بحران اقتصادی در کشور نشداف رفتارهای اقتدارگرایانه علی

  گرایی در سیاست خارجی . چندجانبه٨ـ٤

کنـد. ایـن  روی پرهیز می از تک اف الهام علیدر حوزه سیاست خارجی بر خالف سیاست داخلی، 
کارانه مبتنی بر  اف، در سیاست خارجی رویکردی محافظه کشور بعد از روی کار آمدن خاندان علی

سیاسـت خـارجی «اتخاذ کرد که خـود آن را  ای آن دو ن منطقهاحفظ رابطه با غرب و شرق و متحد
بـا را رابطـه سـنتی خـود  ،سـو کند. طبق این سیاست، آذربایجان از یـک توصیف می» گرا چندجانبه
کشورهای مستقل همسو حفظ کرده و با چـین و آسـیای جنـوب شـرقی روابـط سیاسـی و  روسیه و

ل آمریکـا، اروپـا و کانـادا با جهـان غـرب شـام ،دهد و از سوی دیگر اقتصادی خود را گسترش می
ای نیز هم با ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی  سطح منطقه روابط رو به رشدی دارد. در

چـین رابطـه دارد.  ـو هم با ایران در محور روسـیه  ،پیمانی با غرب در جبهه هم رژیم صهیونیستیو 
برقرار کرده رابطه خوبی  نیزربی و پاکستان با کشورهای ع اف آذربایجان در دوره علیافزون بر اینها، 

. پایه اصلی رابطه آذربایجان با کشورهای خارجی از حیـث سیاسـی، عـدم مداخلـه در امـور است
پوشی از نقاط اختالف اسـت. از  اولویت دادن به نقاط مشترک و چشمنیز داخلی کشورهای دیگر و 

بـدون توجـه بـه مناسـبات ایـن کشـورها بـا  ایران، روسیه، آمریکا و فرانسـهکشورهای با  ،همین رو
 .)١٣٩٩(واحدی،  ارمنستان رابطه دارد

ای بهره بگیـرد و در  در پیشبرد سیاست خارجی خود سعی دارد از دیپلماسی فعاالنه اف علیدولت 
روسـت. ارامنـه بـا نفـوذی کـه در بـین  هروبـ »دیاسـپورای ارامنـه البـی و«این راه با مانع بزرگی به نام 

هـای  محور جریـان و نیز با تبلیغات و تحریک تعصبات مسیحیرند داران و نهادهای غربی دام سیاست
المللـی و نـزد  سیاسی، از ابتدای استقالل سعی در انزوای سیاسی جمهوری آذربایجان در محیط بـین

در نیـز  آذربایجـانکشورهای اروپایی و آمریکایی داشته است. در برابر اقـدام ایـروان و ارامنـه جهـان، 
هـای جهـان، در کشـورهای  ضمن تشکیل و تقویت دیاسپورای آذریاست سعی داشته  اف علیدوران 

  که در این زمینه تا حدود زیادی موفق بوده است. غربی برای خود البی ایجاد کند

  . مخالف سرسخت اسالم و تشیع سیاسی٩ـ٤

تقادی به ایـن نـدارد کـه اسـالم و اف با اینکه یک مسلمان شیعه دوازده امامی است، هیچ اع الهام علی
ای اسـت  ، اسالم و تشیع سیاسـی، مقولـهتر سادهتشیع، صبغه و ماهیت سیاسی به خود بگیرند. به بیان 

هـا  دهـد. اینکـه برخی اف از آن بیزار است و در مقابله با آن، شک و تردیـدی بـه خـود راه نمی که علی
سـتیز اسـت، سـخن درسـتی  می یـا شیعهاف یک شخصیت ضـددینی و ضداسـال معتقدند الهام علی
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اف یک شخصیت الئیک است. او معتقد است که شیعه و اسالم نباید دربردارنده فعالیـت  نیست. علی
سیاســی، اجتمــاعی و اقتصــادی باشــد. تشــیعی کــه در مســجد و تکایــا محــدود باشــد و از هرگونــه 

احتـرام اسـت. امـا در نقطـه اف قابـل  سازوکارهای سیاسی، اجتماعی و حزبی دوری جوید، نزد علی
مقابل، تشیع و اسالمی که ماهیت اجتماعی و سیاسی به خود بگیرد و رفتارها و عملکردهای حکومت 

  اف مردود و مطرود بوده، جای آن در زندان است.  را مورد انتقاد قرار دهد، از نظر علی
کشـور سـاخته شـده  مسجد در ایـن ٢٠٠بعد از فروپاشی شوروی و استقالل آذربایجان، بیش از 

خـود آقـای ترین این مساجد نه تنها در این کشور بلکـه در قفقـاز اسـت.  است که مسجد حیدر بزرگ
های مـذهبی،  های بسیار سنگینی در حوزه مدار سکوالر است، هزینه اف هم که یک سیاست الهام علی

بنـد  نـی ـ اسـالمی پایویژه تشیع کرده و در ساخت و بازسازی اماکن مذهبی به سبک معمـاری ایرا به
بی حکیمه، خواهر امام رضا(ع)، در باکو را در زمان شوروی [سابق] اتوبـان کـرده  بوده است. مزار بی

  بودند، ولی بعد از فروپاشی، توسط دولت باکو احیا و برای آن گنبد و بارگاه بزرگی ساخته شد. 
را بخشـی از هویـت آذری  اف با کلیت مذهب تشیع مشکلی ندارد، بلکـه شـیعه بنابراین، علی

باغ تشیع را وارد جنگ کرد. با وجود تمام اینها، شـیعه در  داند. برای همین است که در جنگ قره می
های  آذربایجان حق بروز و ظهور اجتماعی و سیاسی ندارد. چه بسـیار فعـاالن شـیعی کـه در سـال

های مـذهبی  و انتقاد از سیاست اف گری از دولت علی های اجتماعی و مطالبه دلیل فعالیت اخیر، به
 های این کشور محبوس هستند.  و سکوالریستی او، در زندان

  . شیفته رژیم صهیونیستی١٠ـ٤

سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی بـا  دوستی با رژیم صهیونیستی و گسترش تعامل
های اخیـر  اف در سال های اصلی سیاست و حکومت الهام علی ها، به یکی از مشخصه صهیونیست

کیـد کـرده اسـت. وی در  طوری که وی بارها به گسـترش روابـط بـا تـل تبدیل شده است؛ به آویو تأ
ری روابط دو طرف، در پیام مهمی که حـاکی از امین سالگرد برقرا و به مناسبت سی ١٤٠١ فروردین

  ناپذیر به برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی است، گفت: مندی وصف عالقه
های سیاسـی،  های مـا در زمینـه سال گذشته، همکاری ٣٠شوم که در  با خوشحالی متذکر می«

طور تصـاعدی  نبه بههای مورد عالقه دوجا اقتصادی، نظامی ـ فنی، بهداشتی، فرهنگی و سایر حوزه
ها در آذربایجان در فضای  توسعه یافته و روابط دوستانه ما تقویت شده است. جامعه یهودی که قرن

االصل ما مقیم اسرائیل و سـایر نقـاط  وطنان یهودی کنند و هم دوستی، صلح و هماهنگی زندگی می
راوانـی بـرای توسـعه های ف کننـد. امـروزه فرصـت الملـل مـا کمـک می جهان به تحکیم روابط بین

هـای  همکاری بین کشورهای ما و گسترش دامنـه آن وجـود دارد. مـن معتقـدم کـه از طریـق تالش
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های موجود استفاده کنیم و بـه تعمیـق بیشـتر روابـط سـنتی دوسـتانه و  توانیم از فرصت مشترک می
د، دسـت خاطر سعادت مردمی که به یکدیگر وابسـتگی عمیـق دارنـ های سازنده خود، به همکاری

  ).١٤٠١ ,Azertag» (یابیم
ای و همچنـین  مندی از امکانـات فنـی رژیـم صهیونیسـتی در منازعـات منطقـه بهره اف علیبرای 

 مناقشـهع ومنزوی کـردن البـی ارامنـه در موضـ منظور هالمللی ب ها در سطح بین استفاده از البی یهودی
 البـیشته دور از نفوذ یهودیان در آمریکـا و که از گذ اف علی ،. به همین دلیلاستباغ حائز اهمیت  قره

گاه  پایه نزدیکی هرچه  ، برای مقابله با البی ارامنه، یکی از مبانی سیاست خارجی خود را براستآنان آ
نسـبت بـه آذربایجـان و ارمنسـتان  آویو تـل. البته نوع رویکرد منافقانـه داده استبیشتر به یهودیان قرار 

. در مقطعی که جنگ ه استظن کرد دچار سوء تیصهیونیسرژیم های  انگیزهتدریج باکو را نسبت به  هب
هـای اطالعـاتی و امنیتـی بـا ارمنسـتان برقـرار کـرد و  همکاری آویو تل ،بین دو کشور تشدید شده بود

. این کردآویو افتتاح  آذربایجان سفارت خود را در تل از رژیم صهیونیستیبرای دور کردن نیز ارمنستان 
نیـز ارتباطـات دولـت  ،ل حاضـرادر حـ! بود که آذربایجان هنوز در اسرائیل سفارت نداشتدر حالی 
. که از چشم باکو نیز پنهـان نمانـده اسـت داردادامه  صهیونیستیمقامات با  یصورت پنهان هپاشینیان ب
 ،واقـع دنبال ایجاد توازن و باالنس در روابط خود با روسیه و غرب اسـت. در به اف اینها، علیجدای از 

 اسـتبا تجربه تاریخی گذشته نگران روسیه  استقالل آذربایجان است. او، حفظ اف علیمسئله اصلی 
  داند. خود را نیازمند حمایت غرب و رژیم صهیونیستی می نظر،و از این 

  آویو . کارگزار و مهره بازی امنیتی آنکارا، واشنگتن و تل١١ـ٤

غ سعی دارد با مانور بر احساسـات برخـی شـهروندان کشـورش با که پس از پایان جنگ قره اف الهام علی
 ،الملـل بخواننـد مدار وابسـته در نظـام بین خود را رهبر این کشور قلمداد کند، از اینکه وی را یک سیاست

اما در پشت پرده، به کـارگزار و مهـره بـازی امنیتـی و خطرنـاک آنکـارا، واشـنگتن و  ؛بسیار ناراضی است
اف در حالی سرنوشـت خـود را بـه بـازی  عبارت بهتر، علی است. به  مرکزی تبدیل شدهآویو در آسیای  تل

 ه سه حامی عبری، غربی و ترک خود گره زد
ً
با تصورات و محاسـبات اولیـه  !است که فرجام این بازی قطعا

 ).١٤٠٠(دیپلماسی ایرانی،  داشت سازی تفاوت خواهد آذربایجان در قبال این بحران
جمهـور ترکیـه کـه مـوقعیتی متزلـزل در کشـورش دارد، قصـد دارد  ، رئیسرجب طیـب اردوغـان

ای برای احیای موقعیت خود در آنکـارا تبـدیل کنـد.  مدنظر خود را به دستمایه جهان ترک ترکیسم و پان
اسـت.   جمهـور ترکیـه شـده صورت خواسـته یـا ناخواسـته اسـیر بـازی رئیس اف به در این میان، علی

ها و در  فرمان صهیونیسـت ای بـا دسـت اف و همراهانش در حوزه امنیتـی ـ منطقـه عبارت بهتر، علی به
شده از سوی دولت ترکیه و سازمان اطالعاتی این کشور  حوزه فرهنگی ـ جغرافیایی با دستورالعمل ارائه
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باشـد، مصـداق بـارز   داشـته اف علـیاین بازی بیش از آنکه حکم یک نقشه راه را برای . روند پیش می
اف دو  شـود؛ زیـرا در پایـان ایـن معادلـه، علـی بـرای بـاکو محسـوب می »قمار دو سر باخت« نوعی

سرنوشت بیشتر پیش رو ندارد: احتمال دارد در صورت فرسایشی شـدن ایـن منازعـه (کـه احتمـال آن 
  ،وی در نهایت ،بسیار باالست)

ً
دلسوز خود شده یا ناچار شـود بـا  قربانی معامله و بازی شرکای ظاهرا

 ای، به نقطه صفر بازی یا حتی قبل از آن بـازگردد ای هنگفت در عرصه سیاسی و منطقه رداخت هزینهپ
  ).١٤٠٠(دیپلماسی ایرانی، 

  گیری نتیجه

آورد.  صورت ماهرانه خوب و بد سیاست را به اجرا درمی به ،جمهور آذربایجان اف، رئیس الهام علی
مریکا در باکو وی را مانند شخصیت آسفیر  ،ستمنتشر شده ا ویکی لیکسبر اساس اسنادی که در 

کنـد کـه  توصـیف مـی ،»پدرخوانـده«بـرادران خـانواده مافیـایی  ،سانی کورلئونه و مایکل کورلئونه
اف از بسـیاری  شـدند. علـی پروایانه شناخته می گری خونسردانه و خشونت بی به محاسبه ،ترتیب به

پـوش اسـت و  مشرب و خـوش : وی خوشاست »طرفدار غرب«جهات مورد تحسین غرب و خود 
رژیـم ای نفت و گاز بـه اروپـا و  اندازه گسترده کند؛ آمادگی دارد که به خوبی انگلیسی صحبت می به

عالقه زیـادی است؛  [از نظر خودش] ارسال کند؛ اسالم مورد نظر وی معتدل و مدرن صهیونیستی
اسـت  به فساد اقتصادی مشهورچنین هم باشد و میزبان رویدادهای پر زرق و برق شکشوردارد که 

  .وی یکی از بدترین آمار مربوط به حقوق بشر در دنیا را دارد دولت اقتدارگرایو 
هـای داخلـی و خـارجی  در جمهوری آذربایجان با توجـه بـه موفقیـت اف حکومت الهام علی

و در صـورت ف ا ست. با توجه به سن الهام علـیادولت، به اشکال مختلف دارای پتانسیل استمرار 
 ،آن عدم وقوع شرایط خاص، وی توان حکومت نزدیک به دو دهه بعـد از ایـن را نیـز دارد و بعـد از

وی  ،وجـود دارد کـه در ایـن صـورت ـ نام پدرش است که همـ احتمال قدرت گرفتن پسرش حیدر 
ای این مدت، ممکن است دولت آذربایجـان بـر خواهد شد. البته در »ف دوما حیدر علی«ملقب به 

ــیت ــاهش حساس ــه در آن ک ــد ک ــتفاده کن ــذار اس ــک دوره گ ــا، از ی ــی ،ه ــام عل ــت ا اله ف، پس
 دیگـری شـخص بـه دوره دو یـا یـک) روسیه در مدودوف ــ جمهوری را (مانند مدل پوتین ریاست
 هـای بینی پیش هـم مدل این برای اف علی خاندان. کند اعمال پرده پشت در را خود قدرت و واگذار
 اولـی معـاون پسـت بـه جمهـور، رئیس همسر علیوا، مهربان خانم انتصاب با اند. داده انجام را الزم

جمهوری وجـود دارد تـا زمـان  های بعـدی ریاسـت اب وی در دورهانتخ احتمال جمهوری، ریاست
ف جـوان ماننـد پـدرش، ا حیـدر علـی ،ایـن مـدت در .هـا فرارسـد فا یابی نسل سوم علـی قدرت

  ه یاد خواهد گرفت. درون خانواددر کشورداری را 
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