
49

تأثیرات زیادی بر گس��ترش تجارت و س��رمایه گذاری های دوجانبه 
داش��ته باش��د. مجموعه پیگیری های انجام ش��ده طی ماه های اخیر و 
موضع گیری هایی از این دس��ت که از س��وی مقامات ارشد روسیه 
بیان شد و پیشنهاد تداوم این نشست در سطح سران و وزرا در تهران 
که از س��وی رئیس جمهور کشورمان در س��خنرانی پایانی اجالس 
مطرح ش��د، انتظارها را نس��بت به این نشست باال برده و این احتمال 
را به وجود آورده که کشورهای مذکور، بتوانند آن را مبنایی برای 
همکاری ها و هماهنگی های چندجانبه گس��ترده  تر و ساختارمند در 
آینده قرار دهند. از این رو، ضرورت های راهبردی س��ه کش��ور در 
برگزاری این نشست، دس��تاوردهای آن و بررسی چشم انداز تحقق 
همکاری های راهبردی تر در آینده، محورهای اصلی نوش��تار پیش 

رو خواهد بود.

ضرورت های راهبردی س�ه کش�ور در برگزاری نشس�ت 
باکو

به منظ��ور درک بهت��ر ضرورت ه��ای راهبردی و چرایی نشس��ت 
س��ه جانبه باکو، ناگزی��ر باید به وضعیت منطقه ای و بین المللی س��ه 

نشست سه جانبه باکو؛ دستاوردها 
و مالحظات راهبردی

نشس�ت سه  جانبه باکو با مش�ارکت ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، بر اساس هدف گذاری که 
برای آن در نظر گرفته ش�ده، قرار اس�ت ش�کل دهنده »چارچوبی جدید« در همکاری های چندجانبه 
منطقه ای باش�د و بس�تر الزم را برای توسعه س�اختارمند روابط طرف های آن فراهم سازد. از این رو، 
بررسی ضرورت های راهبردی سه کشور در برگزاری این نشست، دستاوردهای آن و چشم انداز تحقق 

همکاری های راهبردی تر در آینده، محورهای اصلی نوشتار پیش رو خواهد بود.
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* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقدمه
آذربایج��ان،  جمه��وری  پایتخ��ت  باک��و، 
دوش��نبه، ۸ اوت/ 1۸ مرداد، میزبان رؤسای 
جمهور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان 
ب��ود. مقدمات برگ��زاری این نشس��ت، در 
دی��دار فروردین ماه)آوریل( وزرای خارجه 
س��ه کش��ور در باکو فراهم ش��د و به گفته 
س��رگئی الوروف، وزی��ر خارجه روس��یه، 
قرار است شکل دهنده »چارچوبی جدید« از 
همکاری های منطقه ای باشد. والدیمیر پوتین 
در آس��تانه دیدار س��ه جانبه خود با رؤسای 
جمهور ایران و آذربایجان در مصاحبه ای با 
خبرگ��زاری دولتی آذربایجان، ضمن تأکید 
بر لزوم شکل گیری یک منطقه آزاد تجاری 
میان »اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا« و ایران، 
عنوان کرد که چنین منطقه آزادی می تواند 
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کش��ور مش��ارکت کننده و ضرورت های راهبردی آنان در توس��عه 
همکاری های چندجانبه منطقه ای توجه داشت: 

تحرک در سیاس��ت خارجی روس��یه پس از بح��ران اوکراین 
به ش��کل معناداری افزایش پیدا کرده اس��ت؛ برای این کش��ور که 
خ��ود را در مرزهای غربی در محاص��ره و تحریم غرب می بیند و با 
گزینه های محدودی در سیاست خارجی خود مواجه است، توسعه 
روابط و همکاری های چندجانبه با جنوب و ش��رق البته با محوریت 
یا دس��ت کم حضور مؤثر خود، یک هدف راهبردی اس��ت. از این 
رو، برای روس��یه، برگزاری نشس��تی در این س��طح با دو کشور در 
موقعی��ت ژئوپلیتیک��ی و ژئواس��تراتژیکی قابل توج��ه در مجاورت 
مرزهای جنوبی خود، بیش از هر چیز در راستای هدف کلی مسکو 
جهت توس��عه چندجانبه گرایی منطقه  ای، بر هم زدن توازن به سود 
خ��ود در تنش با غرب و کاس��تن از فش��ار تحریم های اعمالی پس 
از بحران اوکراین اس��ت. تنش ناش��ی از بح��ران اوکراین و تدوام 
و افزایش تنش ها با ناتو در مرزهای ش��رقی این کش��ور در ماه های 
اخیر، مس��کو را نس��بت به عادی س��ازی روابط با غرب دس��ت کم 
در س��ال های آت��ی مأیوس کرده و این کش��ور را بیش از هر زمان 
دیگری پس از فروپاش��ی ش��وروی، متوجه اهمیت تحکیم پیوندها 
ب��ا حوزه های منطق��ه ای پیرامون خود کرده اس��ت. مهمترین طرح 
روس��یه در این راستا، توس��عه و تحکیم »اتحادیه اقتصادی اوراسیا« 
بود؛ اما در عین حال، این کشور نه تنها از مشارکت دیگر کشورها 
در این اتحادیه استقبال کرد، بلکه تالش دارد تا از طریق واردشدن 
ب��ه مجموعه ای از همکاری های چندجانبه به هم پیوس��ته و متداخل، 
هم در راس��تای احیای نقش منطقه ای خود برآید، هم گزینه بدیلی 
برای پیگیری رشد اقتصادی خود بیابد و هم از سطح آسیب پذیری 
خود در مقابل غرب در آینده بکاهد. طبیعی اس��ت که اگر صرف 
منفعت اقتصادی در دستور کار مسکو قرار داشت، این امر از طریق 
همکاری ه��ای دوجانبه قابل تحقق بود، اما واردکردن آن به عرصه 
چندجانبه، از نگرش راهبردی روسیه به این موضوع حکایت دارد.

نشست باکو برای جمهوری اس��المی ایران که پس از یک دهه 
انزوا و تحریم، با روی کارآمدن دولت یازدهم، سیاست تعامل سازنده 
با منطقه و جهان را در پیش گرفته، از اهمیت خاصی برخوردار است. 
حصول برجام فضایی را در اختیار سیاس��ت خارجی ایران قرار داده 
اس��ت تا به واس��طه آن بتواند به این هدف راهب��ردی، امکان تحقق 
بخش��د. اگر یکی از مهمترین اهداف سیاس��ت خارجی دولت فعلی 

از توافق هس��ته ای، بهبود وضعیت نابس��امان 
اقتص��ادی با محوری��ت برقراری و توس��عه 
روابط با جهان خارج باشد، پی جویی روابط 
دوجانب��ه و چندجانبه منطق��ه ای و جهانی از 
الزامات آن خواهد بود. به ویژه آنکه به رغم 
حصول برجام، که به طور رس��می و قانونی 
موانع توس��عه ارتباطات اقتصادی بین المللی 
ایران را از سر راه برداشته است، کشورهای 
غربی هنوز به دالیل مختلف، در وارد شدن 
به تعامالت کامل و همه جانبه با ایران محتاط 
هستند؛ مس��ئله ای که اهمیت روابط دوجانبه 
و چندجانبه منطقه ای و جهانی را برای ایران 
دوچندان می سازد. در چنین فضایی، تعریف 
برنامه ه��ای کالن اقتص��ادی ب��ا محوری��ت 
همسایگان، بهترین راهبردی است که ایران 
می توان��د در پی��ش گیرد. در این راس��تا، با 
ارزیاب��ی مجموعه مق��دورات و محذورات 
موج��ود، می ت��وان گف��ت ح��وزه ش��مالی 
)آس��یای مرکزی، قفقاز و روس��یه( به سبب 
اش��تراکات فرهنگی، تاریخی و ظرفیت های 
ژئوپلیتیکی از بهترین بستر برای پیگیری این 
راهبرد برخوردار است. افزون بر این، به هر 
میزان حضور و نقش آفرینی ایران در حوزه 
پیرامونی و به تبع آن، القای تصویر مثبت از 
کش��ور در این حوزه توسعه پیدا کند، زمینه 
برای تأمین منافع سیاس��ی- امنیتی کشورمان 
در منطق��ه نی��ز فراهم ت��ر خواهد ش��د؛ زیرا 
روندهای همگرایانه اقتصادی، نه تنها ضمن 
ایجاد وابس��تگی متقابل، در بلندمدت هزینه 
واگرایی مجدد از ایران )تحت تأثیر عواملی 
نظیر فش��ارهای احتمالی غ��رب( را افزایش 
خواهد داد، بلکه نفوذ سیاسی ایران را نیز در 
کشورهای همس��ایه گسترش داده و به ویژه 
در موردی همچون جمه��وری آذربایجان، 
زمین��ه مهار یا دس��ت کم مدیریت حضور و 

نشست سه جانبه باکو؛ دستاوردها و 
مالحظات راهبردی
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ل
حلی

ت

نقش آفرینی دولت ه��ای متخاصم را فراهم 
خواهد کرد.

در م��ورد جمه��وری آذربایج��ان نی��ز 
می ت��وان گف��ت، ب��ا توج��ه ب��ه محورهای 
اصلی دس��تور کار نشس��ت باکو )ترانزیت 
و ان��رژی(، این نشس��ت، زمین��ه ای را برای 
تحق��ق رویای دیرپ��ای این کش��ور جهت 
تبدیل ش��دن به قط��ب پیونددهنده ش��رق و 
غ��رب فراه��م خواهد ک��رد که ای��ن امر نه 
تنها س��بب تأمین هرچه بیش��تر و بهتر منافع 
اقتصادی باکو خواهد شد، موجبات ارتقای 
جای��گاه منطق��ه ای و بین الملل��ی جمهوری 
آذربایجان را نیز فراهم خواهد ساخت. باکو 
بر س��ر مس��ئله قره باغ با ارمنستان دچار تنش 
اس��ت و این کش��ور را یک رقیب منطقه ای 
ج��دی برای خود می بین��د. از این رو، ورود 
به چنین تعامالت چندجانبه ای، توازن را در 
مس��ئله قره باغ به س��ود آن تغییر خواهد داد. 
افزون بر این، باکو طی سال های اخیر تا حد 
زیادی تمایل داش��ته تا ب��ا واردکردن عنصر 
عمل گرایی به سیاس��ت خارجی خود، میان 
روس��یه و غرب به یک توازن دس��ت یابد. 
غرب با انتقاد ش��دید از وضعیت حقوق بشر 
در جمهوری آذربایجان، اجرای اصالحات 
سیاس��ی، آزادی زندانیان سیاسی و رعایت 
موازین حقوق بش��ری را خواس��تار اس��ت. 
این چالش ه��ا همواره باعث رنجش مقامات 
آذربایجان شده و این کشور را بر آن داشته 
اس��ت تا در کنار روابط با آمریکا، از طریق 
توس��عه مناسباتش با روس��یه و ایران، توازن 
مورد نظ��ر را جهت کمترکردن فش��ارهای 
حقوق بش��ری از س��وی غرب عملی سازد. 
واضح است که نشست باکو، نه تنها می تواند 
تأمین کننده این اهداف باش��د، بلکه فراتر از 
آن، به ای��ن رویکردها جنبه نه��ادی داده و 

یک ق��درت مؤثر دیگر منطقه ای یعنی ایران را نیز به عنوان عنصری 
تعیین کننده، در آن وارد خواهد کرد.

اهداف و دستاوردهای نشست سه جانبه باکو
در جریان نشست باکو، شش س��ند همکاری میان ایران و جمهوری 
آذربایجان امضا و برای نخس��تین بار اجالس��ی مش��ترک بین ایران، 
روسیه و آذربایجان برگزار شد. تفاهم همکاری در زمینه استاندارد، 
برنام��ه اجرای��ی همکاری ها در زمین��ه گردش��گری، همکاری های 
امنی��ت الکترونیک، موافقتنام��ه همکاری در زمین��ه حفظ نباتات و 
قرنطینه گیاهی، یادداش��ت تفاهم همکاری میان بانک مرکزی ایران 
و جمهوری آذربایجان به امضای رؤس��ای بانک های دو کشور، در 
کنار طرح کریدور ترانزیتی شمال-جنوب، شش تفاهم نامه همکاری 
هس��تند که در ارتق��اء روابط دوجانبه ای��ران و جمهوری آذربایجان 

نقش تأثیرگذاری خواهند داشت. 
مهمترین دس��تاورد و محور نشست باکو را باید مذاکره و توافق 
حول چگونگی عملیاتی س��ازی کریدور ش��مال- جنوب از س��وی 
س��ران سه کشور دانست. مذاکرات و توافق های اولیه این کریدور، 
به تقریباً دو ده��ه پیش بازمی گردد. این کریدور برای اولین  بار در 
سال 199۲ در نشس��ت اتحادیه اروپا در هلسینکی به عنوان شاهراه 
ترانزیتی ش��ماره نه1 تصویب ش��د. چند س��ال بع��د، توافقنامه این 
کریدور در سپتامبر سال ۲000 میالدی، در »سنت پترزبورگ« میان 
سه کشور ایران، روسیه و هند به امضا رسید. متعاقب آن کشور های 
قزاقس��تان، تاجیکس��تان، بالروس و عمان به عضویت این کریدور 
در آمده ان��د. با این همه، اج��رای این پروژه عظیم به واس��طه تنش 
هس��ته ای و اعمال تحریم های شدید بین المللی علیه ایران، به حالت 

تعلیق درآمد.
این کریدور ارتباط ترانزیتی کش��ورهای ش��مال ش��رق اروپا، 
ح��وزه اس��کاندیناوی و روس��یه را از طری��ق ایران با کش��ورهای 
ح��وزه خلیج ف��ارس، ح��وزه اقیانوس هند و جنوب  ش��رقی آس��یا 
برقرار می س��ازد. کریدور ش��مال- جنوب که بخ��ش مهمی از آن 
از خاک ایران می گذرد، کوتاه ترین، کم هزینه ترین و س��ریع ترین 
مس��یر ترانزیت کاال بین آس��یا و اروپا به ش��مار م��ی رود. کریدور 
یادش��ده از بندر بمبئی در حوزه اقیانوس هند آغاز و از طریق دریا 
ب��ه بندرعب��اس در جنوب ای��ران متصل می ش��ود. در داخل خاک 

1. NOTRAL
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ای��ران، کاالهای ترانزیت��ی از طریق حمل و نقل ج��اده ای یا ریلی 
به بنادر ش��مالی کش��ور انتقال یافته و از مس��یر دریای خزر به بنادر 
آس��تاراخان و الگان روسیه حمل می ش��وند. هزینه حمل کاالهای 
ترانزیت��ی از طریق کریدور ش��مال- جنوب تا 30 درصد نس��بت به 
سایر مسیرهای سنتی ارزان تر و طول جغرافیایی و زمانی حمل کاال 
از هند تا هلس��ینکی با ۲000 کلیومتر کاهش از ۴5 روز به 19 روز 

کاسته خواهد شد.

عالوه ب��ر این، کریدور ش��مال- جن��وب تقاطع ه��ای متعددی 
با کریدورهای موجود میان کش��ورهای آس��یای مرکزی و اروپا از 
جمله »تراس��کا« و »آلتید« دارد که ای��ن تقاطع ها به توزیع متوازن بار 
در س��طح منطقه کمک زیادی می کنند. از طریق کریدور ش��مال- 
جنوب، کش��ور ها می توانند از مزایای دسترس��ی به سه بازار و مرکز 
توزیع و حمل و نقل بار جهانی در آس��یا ش��امل حوزه خلیج فارس، 
حوزه اقیانوس هند و حوزه کشور های جنوب شرقی آسیا با جمعیتی 
ح��دود چندمیلی��ارد نفر برخوردار ش��وند. ح��ال با توافق��ی که در 
گفتگوهای دوجانبه میان ایران و آذربایجان و همچنین نشس��ت س��ه 
جانبه باکو صورت گرفت و نیز با کلنگ زنی طرح پل مشترک ریلی 
میان آس��تارای ایران و آس��تارای آذربایجان و اع��الم آمادگی باکو 
برای س��رمایه گذاری و گشایش خط اعتباری 500 میلیون دالری در 

راه اندازی قطعه رش��ت- آستارای ایران که 
تنها بخش باقی مان��ده از کریدور جنوب به 
ش��مال ریلی اس��ت، این کری��دور وارد فاز 
عملیات��ی و مرحله جدیدی خواهد ش��د. به 
تم��ام ظرفیت های  هر حال، عملیاتی ش��دن 
ترانزیتی این مس��یر، ضمن اینکه دسترس��ی 
ایران به بازار اروپا را از طریق اتصال راه آهن 
به هلسینکی تس��ریع خواهد بخشید، موجب 
خواهد ش��د که درآمد ای��ران از این محور 

ترانزیتی، ساالنه به 10 میلیارد دالر برسد.
از جمل��ه موضوع��ات دیگ��ری که در 
مذاکرات س��ه جانبه سران مطرح شد، اتصال 
خطوط برق روس��یه، آذربایج��ان و ایران و 
تبادل برق میان سه کشور بود که در صورت 
تحقق می تواند شامل کشورهای پیرامون سه 
کشور نیز ش��ود و همکاری های منطقه ای را 
گس��ترش دهد. همچنین والدیمیر پوتین به 
ایران پیشنهاد کرد وارد همکاری با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا ش��ود که تصمیم گیری در 
زمینه عضویت در آن می باید پس از بررسی 
دقیق مزایا و معایب عضویت صورت پذیرد. 
به هر ح��ال، عالوه بر مح��ور همکاری های 
ترانزیتی، توسعه روابط در چهار حوزه مهم 
اقتصادی، انرژی، امنیت و مس��ائل منطقه ای 
در دس��تور کار ق��رار گرف��ت که رؤس��ای 
جمه��ور س��ه کش��ور در بیانیه مش��ترک بر 
آن تأکید داش��تند که نوی��د یک همکاری 

منطقه ای جدید را می دهد.

چشم انداز نشست باکو
اگر نشس��ت های پیرام��ون وضعیت حقوقی 
دری��ای خزر را نادیده بگیریم، اجالس س��ه 
جانبه باکو از جمله معدود نشست هایی است 
که در این سطح و با این دستورکار در حوزه 
منطقه ای مش��ترک با روس��یه یعنی آس��یای 

نشست سه جانبه باکو؛ دستاوردها و 
مالحظات راهبردی

اگر یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی 
دولت فعلی از توافق هسته ای، بهبود وضعیت 

نابسامان اقتصادی با محوریت برقراری و 
توسعه روابط با جهان خارج باشد، پی جویی 

روابط دوجانبه و چندجانبه منطقه ای و جهانی 
از الزامات آن خواهد بود.
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مرک��زی، خ��زر و قفق��از برگزار می ش��ود. 
روس��یه همواره آس��یای مرکزی و قفقاز را 
حوزه نفوذ خود تعریف کرده و کمتر تمایل 
دارد که پای دیگ��ر قدرت های منطقه ای را 
ب��ه این حوزه باز کند و ب��ا آنها به همکاری 
بپ��ردازد. از این رو، روس��یه برای نخس��تین 
بار اس��ت ک��ه در چارچوب یک نشس��ت 
چندجانب��ه حاضر به هم��کاری با جمهوری 
اسالمی ایران در قفقاز می شود. در گذشته، 
مقام��ات جمهوری اس��المی ای��ران بارها بر 
این موضوع تأکید داش��تند که مسائل منطقه 
قفقاز، باید با حضور س��ه کش��ور قفقازی و 
سه کش��ور پیرامون آن یعنی ایران، ترکیه و 
روس��یه حل و فصل شود، اما مقامات روسی 
هرگز تمایل نداشتند که چنین نقشی را برای 
ایران تعریف نمایند. بنابراین، ورود روسیه به 
تعامل با ایران در مس��ائل قفقاز، امری جدید 
اس��ت و این مس��ئله نه تنها به ضرورت های 
راهبردی که در بخش نخس��ت این گزارش 
به آن پرداخته ش��د، برمی گردد، بلکه ناشی 
از این نکته مهم است که جمهوری اسالمی 
ایران تنها کش��ور در منطقه قفقاز است که با 
سه کشور این حوزه- جمهوری آذربایجان، 
ارمنس��تان و گرجس��تان- رواب��ط خوب و 
حسنه ای دارد. خود روس��یه با گرجستان بر 
سر مس��ئله اوس��تیای جنوبی و با آذربایجان 
ب��ه س��بب گرایش ه��ای غربی در سیاس��ت 
خارج��ی دچار چالش اس��ت، ترکیه جدای 
از گرایش های س��نتی غرب��ی و چالش های 
اخی��رش با روس��یه، ب��ا ارمنس��تان از دیرباز 
روابط تیره ای دارد و آذربایجان و ارمنستان 
نیز بر سر مس��ئله قره باغ با هم درگیر هستند. 
از  بازیگ��ران منطق��ه می توانن��د  بنابرای��ن، 
پتانس��یل ایران به عنوان یک بازیگر مستقل 
س��ود جویند. از این منظر، نشست هایی نظیر 

نشس��ت باکو به ش��رط تداوم و کارآمدی، نه تنها بسترس��از رشته ها 
و زیرس��اخت های هم پیوندی اقتصادی اس��ت، بلکه سرآغازی برای 
تعامل و همکاری پیرامون مس��ائل سیاسی و امنیتی منطقه نیز خواهد 
بود. تحقق این امر و چشم انداز امیدوارکننده آن به مالحظاتی که در 

ادامه خواهد آمد، بستگی دارد.
نخس��ت، تجربه نش��ان داده اس��ت که ورود روس��یه به طرح ها، 
ابتکاره��ا و ترتیبات منطقه ای با ه��دف مدیریت آنها و اثرگذاری بر 
آن به س��ود منافع خود بوده و کمتر بنا را بر منافع مش��ترک و متقابل 
نهاده اس��ت. اگرچ��ه محورهای اقتصادی این نشس��ت به ویژه طرح 
بس��یار مهم کریدور شمال- جنوب از یک سو به دلیل نیازمندی های 
متقابل اقتصادی س��ه جانبه و از س��وی دیگر به دلیل س��ودمندی آن 
ب��رای اروپا، هند و آس��یای ش��رقی از پایایی و پویای��ی فرامنطقه ای 
برخودار اس��ت و باید با جدیت دنبال ش��ود، اما چندان روشن نیست 
که روس��یه پس از عادی س��ازی روابط خود با ترکیه و به ویژه غرب 
ت��ا چه اندازه ب��ه همکاری های چندجانبه منطق��ه ای متعهد بماند. در 
واقع، عادی سازی روابط با غرب، بسیاری از ضرورت های راهبردی 
نگرش فعلی مقامات روس��ی در الزام ب��ه همکاری های منطقه ای را 

دست کم از اولویت راهبردی خارج خواهد ساخت. 
دوم، همکاری سه جانبه می تواند برای تداوم و اثربخشی بیشتر، 
ب��ا ورود ترکیه به یک همکاری چهارجانبه تبدیل ش��ود. ترکیه در 
دوره پس��اکودتا تمایل زیادی به بهبود روابط خود با ایران و روسیه 
نش��ان داده اس��ت که نش��انه های آن را می توان در دیدار اردوغان 
ب��ا پوتین در روس��یه و ظریف با اردوغان در ترکیه مش��اهده نمود. 
ب��ا توجه به نقش ترانزیتی ک��ه ترکیه می تواند ایف��ا نماید و روابط 
اقتصادی که می��ان ایران و ترکیه، ترکیه و آذربایجان و روس��یه و 
ترکی��ه وجود دارد، حض��ور ترکیه نه تنها ب��ه کارآمدترکردن این 
همکاری چندجانبه می انجامد، آن را از پیگیری طرح های جداگانه  
چندجانبه با آذربایجان و روسیه بی نیاز خواهد ساخت و این کشور 
را هر چه بیش��تر به س��مت محور ایران و روسیه در مسائل منطقه ای 

نزدیک می سازد.  
س��وم، دو قطب اصلی نشس��ت باکو، ایران و روسیه هستند. این 
دو کشور در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی از یک »شریک 
راهب��ردی« در مس��ائل منطقه ای و جهانی در حال حرکت به س��مت 
ایجاد »روابط راهبردی« هس��تند، اما به ج��ز توافق ها و همکاری های 
مقطع��ی تا به حال فاقد یک ارگان و س��اختار فراملی - که مس��تلزم 
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هماهنگی و همکاری های پایدار در روابط فی مابین اس��ت- بوده اند. 
این مسئله حتی در مورد سوریه که نقطه اوج همپوشانی منافع دوجانبه 
است، دیده می شود. در واقع، ایران و روسیه فاقد ترتیبات ساختاری 
و نهادینه شده در روابط خود هستند. از این رو، نشست باکو می تواند 

شروعی برای پایه گذاری این همکاری ساختارمند باشد.
چهارم، همانطور که بحث ش��د، اگ��ر بپذیریم که ضرورت های 
راهبردی، سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان را وارد همکاری های 
چندجانبه کرده است، بیم آن می رود که پس از رفع این ضرورت های 
راهب��ردی، همکاری ه��ای چندجانبه نیز به حاش��یه رفت��ه و به محاق 
فراموش��ی سپرده ش��ود. از این رو، باید تدابیری سیاسی و ابتکارها و 
طرح هایی فنی ارائه ش��ود که فارغ از این الزامات راهبردی، تمایل و 
تعهد طرف های آذری و روس��ی را به اجرای آنها پایدار و بلندمدت 

سازد.
اگرچه در حال حاضر نمی توان در مورد موفقیت نشس��ت باکو، 
قضاوت کرد اما به نظر می رسد مقامات سیاست خارجی کشور نباید 
منتظر تحوالت آتی بمانند. با توجه به اینکه س��ران س��ه کشور توافق 
کردند که دومین اجالس س��ه جانبه رؤس��ای جمه��ور- در تاریخی 
ک��ه متعاقب��اً از طریق مج��اری دیپلماتی��ک تعیین خواهد ش��د- در 
تهران برگزار ش��ود، ایران می باید ضمن پیگی��ری مداوم تفاهم های 
صورت گرفت��ه در باکو، چندی��ن طرح و ابتکار پیش��نهادی را برای 
نشس��ت تهران با قابلیت اجرایی و عملیاتی سازی، ارائه نماید. به طور 
کلی، اگر مالحظات فوق و سایر مالحظات دیگری که ممکن است 
از نظر نگارنده دور مانده باش��د، مورد توجه سیاس��ت گذاران کشور 
قرار گی��رد، می توان به آینده این همکاری چندجانبه و دس��تیابی به 

اهداف آن امیدوار بود.

نتیجه گیری
اجالس س��ه جانبه باک��و در این مقطع زمانی و ب��ا ترکیب مذکور و 
دس��تور کاری آن، به مثابه یکی از نقاط عط��ف در روابط منطقه ای 
و دیپلماس��ی چندجانبه ایران محسوب می شود. روسیه برای نخستین 
بار است که در قالب یک همکاری چندجانبه قائل به پذیرش ایفای 
نقش ایران در منطقه قفقاز ش��ده اس��ت. اگرچه بر حس��ب تجارب 
پیش��ین در مورد اینکه نیت روس��یه از همکاری س��ه جانبه با ایران و 
آذربایجان تاکتیکی-تبلیغی اس��ت یا راهبردی و بلندمدت، شک و 

تردید وجود دارد، اما صرف نفس برگزاری 
نشس��ت باکو، مهم ارزیابی می ش��ود. با این 
هم��ه، واقعی��ت این اس��ت که تح��والت و 
شرایط بین المللی و الزامات آن، سه کشور را 
به س��مت همکاری سوق داده است. مادامی 
که چنین بستر همکاری فراهم است، می باید 
از فرصت پیش آم��ده نهایت بهره را برد و با 
طرح ابتکاره��ای بدیع و کارآمد اجازه نداد 
که این نشس��ت ها صرف��اً تبلیغاتی بوده و در 
س��طح عملی بی نتیجه بماند. از سوی دیگر، 
اگرچه س��اختار تعام��الت بین المللی کنونی 
سه کش��ور، حرکت به سمت الزام همکاری 
راهبردی چندجانبه منطقه ای را توجیه پذیر و 
منطقی می سازد، اما با یک نگرش واقع بینانه، 
ح��ال که روس��یه در یک اقدام کم س��ابقه، 
خود پای کار آمده اس��ت، برای اینکه سطح 
انتظارات و توقعات از نشست سه جانبه باکو 
باال برده نشود، می توان به توسعه همکاری ها 
دس��ت کم در س��طوح اقتص��ادی و تجاری 
امی��دوار ب��ود و از ای��ن الزام��ات راهبردی 
-ک��ه هر لحظه می تواند ب��ا تحول در روابط 
روس��یه با غرب دچار دگرگونی شود- یک 
مکانیس��م همکاری اقتصادی س��اختارمند و 

پایدار را استخراج نمود.

نشست سه جانبه باکو؛ دستاوردها و 
مالحظات راهبردی


