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Abstract 
With the collapse of the Soviet Union, the Security Environment around Iran 

underwent profound changes. At the same time with the removal of 

traditional threats from the Soviet Union, Iran faced new threats and 

opportunities. From the Iranian perspective, considering the diversity and 

plurality of the threats in this Region (South Caucasus), prioritizing the most 

important security threats was considered as the central issue of this study. 

The Research attempts to prioritize these threats in the region and offer 

optimal solutions. The Main Question is: What are the priority threats to the 

Islamic Republic of Iran from the southern Caucasus? The research 

hypothesis is that “through the southern Caucasus, the main threats to Iran 

are security and economic / geo-economic threats”. Also, the research 

method is surveyed by Questionnaire. 

Iran, with its significant border with two countries South Caucasus 

region, receives a lot of influence through the Caucasus region. For 

appropriate policy-making in the face of threats and the pursuit of national 

interests and objectives, the threats contained throughout this security 

complex must be examined at various levels, and then appropriate strategies 

could be extracted based on the prioritization of threats. What has 

preoccupied the researcher's mind is, first of all, what are the security threats 

to the Islamic Republic of Iran through Southern Caucasus? How is their 

priority in terms of importance? And how is it possible to deal with them? 

The sub-questions are: What are the characteristics of the security structure 

of the South Caucasus? What is the strategic importance of the South 

Caucasus region from Iran’s point of view? What are the appropriate 
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strategies to deal with threats? The main hypothesis of the article is that: In 

the South Caucasus, the main threats to Iran are military-security and 

economic/geo-economic dynamics. 

The South Caucasus, which is called Transcaucasia in Russians, is the 

southern half of the Caucasus. The Caucasus is a region between the Caspian 

Sea and the Black Sea, which is divided into two parts, the South Caucasus 

and the North Caucasus. The South Caucasus includes Azerbaijan, Armenia, 

and Georgia. In this region, in addition to the issue of land and border 

exchanges within the framework of disintegration programs such as the 

Goebbels project, the issue of energy transfer, ethnic movements and turning 

Iranian youth loyalty away from national identity, are the threatening 

dynamics which have been shaped against Iran. 

In this paper, the structure of the region is analyzed with a model based 

on the theory of security complexes. Components such as secure borders, 

dominant security ideas, regional polarization and intervening actors, crisis 

and conflict patterns, security issues and problems in the region are 

explained. The strategic features of the South Caucasus region from Iran’s 

point of view have also been explained. To answer the main question of the 

article, the Friedman test was performed on the survey results. The test 

results show that security and then geo-economic threats have the highest 

priority in the Caucasus.  

Iran can have a strong presence in Chinese or European cross-border 

corridors due to its geopolitical situation, especially in road transport. Iran’s 

railway network, unlike other railway networks in the Caucasus, is 

technically compatible with the Turkish railway network in terms of 

technical standards, and therefore a good prospect can be drawn for the 

expansion of railway connections in the region. Iran also has a high capacity 

in the field of technology and engineering to implement different kinds of 

projects in the field of oil, gas, road construction, civil engineering, and 

urban planning. Iranian contractors can be used to meet the technical and 

engineering needs of Central Asia and the Caucasus. 

According to the authors, appropriate strategies for dealing with the 

threats are as follows: 

- Utilization of Iranian engineering-technical capacities in the region; 

- Cross-border linkage of infrastructures; 

- Defense diplomacy and cooperation; 

- Exploitation of Iranian superior political advantage and proper 

communication with all Caucasus parties; 

- Exploitation of the cultural connections between Iran and Caucasus 

countries. 
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 The solutions for controlling the threats are: 

- Establishment of an office to assess the technical-engineering needs of 

the South Caucasus countries; 

- Exploitation of the Iranian technical and engineering capacities to meet 

the technical needs of the countries; 

- Expanding technical and military cooperation, meeting technical and 

weapons needs, economic agreements, training programs; 

- Monitoring the composition of arms purchases of countries; 

- Sensitivity to the appropriateness or incompatibility of arms purchases 

with the military strategy and conventional threats of each country in the 

Caucasus; 

- Reciprocal response in the establishment of intelligence centers, 

interception and reciprocal military operations; 

- Cultural activities as a lever of influence in countries; 

- Expanding social relations (relying on religious and civilizational 

elements as an alternative to ethnocentrism or Salafism);  

- Strengthening defense diplomacy, expanding mutual defense and 

technical cooperation, arms exports, training programs; 

- Efforts to fundamentally resolve the issue of sanctions; 

- Prioritize different cross-border corridors to deal with geopolitical 

evacuation; 

- Capacity building of actors in the South Caucasus by promoting the 

status of the Economic Cooperation Organization; 

- Awarding university and seminary scholarships and familiarity with 

Islamic culture and civilization; 

- Inviting prominent scientific and cultural figures and acquaintance with 

Iranian and Islamic teachings; 

- Iran’s effective cooperation with the European Union and especially the 

Minsk Group for mediation; 

- Effective pursuit of the 3 + 3 plan with the participation of Iran, Turkey 

and Russia and rejection of any influence of governments that are not in this 

composition, such as the United States. 

In response to the main question of the article, by analyzing the results of 

the survey, the main areas of threat in the South Caucasus that could pose a 

threat to Iran’s national security were prioritized as follows: First the 

military/security sphere, second the economic / geo-economic sphere, third 

the cultural sphere, fourth the environmental sphere, and finally the political 

sphere. The above-mentioned results confirm the research hypothesis: “In 

the South Caucasus, the main threats to Iran are military-security and 

economic dynamics”. Also, the most important threat-based dynamics are as 
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follows: Security activities of the rival governments such as Turkey, Israel, 

etc. in the region (expanding technical and arms cooperation, economic 

agreements, training programs), eavesdropping stations and spy systems, 

expansion of centrifugal and separatist views,  incitement of ethnic Iranians 

to turn against the Iranian government, development of international 

pipelines around the country without crossing Iran (Iran’s geopolitical 

depletion in the field of energy), severe pollution of the Kura-Aras water 

basin which is a threat to human, food and ecological security and finally 

constitution of autonomous units and autonomous regions, territorial 

displacements and border changes. There are also significant strategies for 

curbing threats that have been developed in the context of various economic, 

diplomatic, political, foreign, and cultural relations.  

 
Keywords: Islamic Republic of Iran, Securitization, Security Collection, 

Security Threat, South Caucasus.  
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 : جنوبی قفقاز از راه جمهوري اسالمی ایران تهدیدهاي بندي اولویت

 راهکارها و راهبردها

*اهلل كالنتريفتح
 

 استادیار علوم استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی
 فر پيمان كاویانی

 ای، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ۀآموختدانش
 (31/10/3111صویب: تاریخ ت -13/13/3111)تاریخ دریافت: 

 
 چکيده
امیروزه   انید   امنیت ملیی اییران داشیته    ثیر مستقیمی بر منافع وأهای امنیتی قفقاز جنوبی ت و پویش ها تحول همواره

جمهوری اسالمی ایران با توجه به همسایگی با فققاز جنوبی و داشتن مرز با دو جمهوری آذربایجیان و ارمنسیتان   
هیای آذربایجیان، ارمنسیتان و     جمهیوری  استقاللِ ۀهای اولی پذیرد  در سال زیادی می ثیرأاین منطقه ت های تحولاز 

سیازی،   سیازی و ملیت   هیای دوران اسیتقالل، فیعر در دولیت     های داخلی، دشواری پیدایش چالشگرجستان، 
ژئیوپلیتییی در   بیه فراسیوی مرزهیا، خی      هیای داخلیی   های سرزمینی، سرایت بحیران  های مرزی و مناقشه تنش
از نگیاه اییران   مسائل مهمی  ،های خارجی پس از یازده سپتامبر ندسال نخست فروپاشی شوروی و ورود قدرتچ
محیی  زیسیت، فرهنگیی و اجتمیاعی،      ۀهای نیوین امنیتیی در زیوز    گیری پویش های اخیر شیل   در سالندبود

برای امنییت  را قفقاز جنوبی  یتیامن  یمحونقل،  انرژی و زمل ۀژئواکونومی و رقابت راهروهای فرامرزی در زوز
این دو منطقه، تهدییدهای ایین مجموعیه     های تحولگیری مناسب در برابر  تر کرد  برای تصمیم ملی ایران برجسته
توان راهبردها و راهیارهای مناسبی نیز در برابر این تهدییدها اجیرا کیرد      گاه می آن ؛بندی شوند امنیتی باید اولویت

 و یمرفتگی  ظیر ن ردنوشیتار   ینا حوریم ۀلئمس نوانع هب را این منطقه درها هدیدتترین  همم بندی اولویت شناسایی و
اصلی این اسیت   پرسش .دهیم رائها راهبردها و راهیارهایی در منطقه، هاهدیدت ینا ندیب یتولوا اب کنیم می تالش
« چیسیت   قفقیاز جنیوبی   هرا از اییران  اسالمی جمهوری متوجه تهدیدزایهای  پویشترین  مهم بندی اولویت»که

 امنیتییی و تهدیییدهای جنییوبی قفقییاز در ینیییها لیییک ۀنتیجییپیمییایش بییا پرسشیینامه اسییت    نوشییتارروش 
هیا و تهدییدها    چالش در چارچوب راهبردهای پیشنهادی توان دارند و می زیادیاولویت  اقتصادی/ژئواکونومییی

    را مهار کرد
 

 واژگان اصلی
  امنیتی ۀمجموعقفقاز جنوبی،  ایران، اسالمی مهوریج امنیتی، تهدید سازی، امنیت
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 مقدمه
ایران با داشتن مرز قابل توجه با دو کشور قفقاز جنوبی، اثرپیذیری و تأثیرگیذاری بسییاری در    

هیای   گذاری مناسب در برابر تهدیدها و تیأمین منیافع و هید     منطقۀ قفقاز دارد  برای سیاست
مختلر بررسی شود و  های عۀ امنیتی را باید در سطحملی، تهدیدهای موجود در کل این مجمو

 هیا  ایین پرسیش  بندی تهدیدها، راهبرد و روییردهای مناسبی استخراج شوند   بر اساس اولویت
 و کدامنید   قفقاز جنوبی راهمتوجه جمهوری اسالمی ایران از  امنیتی هایاست که تهدید مطرح
هیا مقابلیه کیرد  بنیابراین      توان با آن میها بر زسب اهمیت چیست  و چگونه  بندی آن اولویت

در کنیار   قفقیاز جنیوبی  هیای ژئواکونومییک و ژئوپلیتییک     این اسیت کیه تحیول    نوشتار ۀلئمس
های مختلر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محی  زیستی در منطقیه، بیه شییل مسیتقیم      پویش

بیرداری از   و بیرای بهیره   ثیر قیرار داده أتی  درمرزهای شیمالی   راهمنافع و امنیت ملی ایران را از 
هیا   بنیدی ایین پیویش    ها و مقابله با تهدیدهایی فراروی ایران نیازمند شناخت و اولویت فرصت
های تهدیدزای متوجیه   ترین پویش بندی مهم است که اولویت نیا نوشتارپرسش اصلی هستیم  
 قفقاز جنوبییتی ساختار امنها هستند:  اینهای فرعی   پرسش  چیست قفقاز جنوبی راهایران از 

 هیای راهبرد از نگاه اییران کدامنید    منطقۀ قفقاز جنوبیاهمیت راهبردی  دارد  هایی ویژگیچه 
قفقیاز  در  کیه  شیود  مطرح میی  هفرفیدر پاسخ این  مناسب برای مقابله با تهدیدها کدام است 

  هستند ی های  نظامی، امنیتی و اقتصاد پویشهای اصلی تهدیدزای متوجه ایران،  ، پویشجنوبی
 

 نوشتار ۀپيشين

تقابل ایران و اسرائیل و تأثیر آن بر گسترش رواب  سیاسی و امنیتی اسرائیل و جمهیوری  »مقالۀ 
 دهید کیه تدیاد هیویتی و سیود اییران و اسیرائیل بیه چیه           این پرسش را پاسخ می «آذربایجان

 داشیته اسیت     شیل در گسترش رواب  سیاسی و امنیتی اسرائیل و جمهوری آذربایجیان تیأثیر  
(Momeni and Rahimi, 2017: 415)   نقیل و   و هیای زمیل   گسیترش و اتصیال زیرسیاخت   »مقالۀ 

 بیه ایین پرسیش پاسیخ داده     « هیا  هیا و چیالش   انرژی اتحادیۀ اروپا به زوزۀ خزر: ابعاد، فرصت
 منید  نقل اتحادیۀ اروپیا از زیوزۀ خیزر کدا    و المللی انتقال انرژی و زمل های بین است که برنامه

 هیای اتحادییۀ اروپیا بیرای      هیا چیسیت  نتیجیۀ پیژوهش تبییین دقیی   یرح        های آن و ویژگی
 اتصال زوزۀ دریای خزر و زیوزۀ درییای سییاه تیا قلیب اروپیا اسیت کیه اییران بایید بیرای            

های خود در این زیوزه اسیتفاده کنید     ها برنامۀ جامعی داشته باشد و از ظرفیت مشارکت در آن
(Sazmand and Kavianifar, 2017: 85)   هیا در قفقیاز    الگوهای دوستی و دشمنی و بحیران »مقالۀ
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گویی به این پرسش است که الگوهای دوستی و دشمنی در منطقیۀ قفقیاز    دنبال پاسخ به« جنوبی
ها در این منطقیه داشیته    و تداوم آن  ها جنوبی چگونه است  و این الگوها چه تأثیری در بحران

هیای بحیران در    این مقاله در تبیین ریشیه   (Rasooli Saniabadi and Roostaei, 2018: 123)است 
رو، تهدییدهای   قفقاز مؤثر و راهگشا است، اما از دیدگاه ایرانی به موارد نپرداخته است  از ایین 

هیای   پیژوهش  هیای  اشیترا   بندی نیرده اسیت  در مجمیوع   اصلی متوجه کشور را نیز اولویت
شوند: نخست بررسی ساختار،  پیش رو در این دو مورد خالصه می پیشین انجام شده با نوشتار

های امنیتی موجود  بیا توجیه    بازیگران و رویدادهای امنیتی قفقاز جنوبی و دوم استخراج پویش
های پیشین عبیارت اسیت    های مرتب  با نوشتار، نوآوری این نوشتار نسبت به پژوهش به پیشینه

بندی تهدیدهای متوجه اییران بیه ترتییب     به تهدیدها، اولویت انداز ایرانی نسبت از نگاه و چشم
قفقاز های تهدیدزای  پویش ،متغیر مستقلاهمیت و انتخاب راهبرد و ارائۀ راهیارهای عملیاتی  

 یعنی امنیت ملی ایران اثرگذارند  وابستههستند که بر متغیر  جنوبی
 

 هاي امنيتی نظریۀ مجموعه
پیذیرفت،   الملل در ایاالت متحد صورت میی  ی نظری در رواب  بینها تقریب همۀ ابداع پیشتر به
پاریس )با  2)مطالعات امنیتی انتقادی(، 3هایی چون آبریس توییس های جدیدتر با میان اما نظریه

 4سیازی( )امنیتیی  1گیری از آثار نویسندۀ پسامدرن، پیر بوردیو و ماییل فاکولت( و کپنهاگ الهام
هایی است که کوشییده   میتب کپنهاگ جزو اولین رهیافت  (Wæver, 2004: 17) شود شناخته می

از نظیر     (Mckinlay and Little, 2001: 45)گذاری کندجایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی پایه
توان امنیت را در نظریۀ زبان شناسیی، ییک زرکیت زبیانی خوانید؛ بیه        اولی ویور و بوزان، می
قاعدسازی در مورد تهدید و بسیج منابع را داشته باشد  برای سازی، مت شر ی که قدرت گفتمان

توانید آن پدییده را وارد گسیترۀ     نمونه نمایندۀ دولت با بیان امنیتی در هیر پدییدۀ خیام، میی    
سازی    بدین ترتیب مفهوم امنیتی(Buzan, 2010: 39-42)ای سازد و منابع الزم را تجهیز کند  ویژه

 گیرد  ی قرار میهای امنیت نیز در مرکز تحلیل

های زیادی را نیز درون خود جای داده اسیت  منطی  امنییت و نیاامنی      مفهوم امنیت تناقض
کننید امنییت    ینانی است که تیالش میی  آفر نقشباالیی از ارتباط متقابل بین   همیشه شامل سطح
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هیا   ز واکینش ای ا زدن به زنجییره  و در بیشتر موارد با دامن( Tajik, 2002: 39) خود را تأمین کنند
کنند  تانگ با وجود تالش بیرای ارائیۀ نظرییۀ سیسیتمی از محیی  امنیتیی        تولید انبوه ناامنی می

هیای   کنید  متغیرهیایی ماننید محیدودیت     ای از متغیرها را ارائیه میی   کشورها، سرانجام مجموعه
، داری وازدها و تینولوژی سیستمی که در تعامیل بیا یییدیگر    یشتنخوجغرافیایی، ساختاری، 

مجموعۀ امنیتی عبیارت اسیت از     (Qasemi, 2016: 106) دهند محی  امنیتی کشور را تشییل می
هیا در ییک منطقیۀ جغرافییایی، مجمیوع       ای از دولیت  ای از وازیدها ماننید مجموعیه    مجموعه
هیا   های جهان سوم، یک کشور، سامانۀ اقتصادی جهانی یا هر سیامانۀ دیگیری کیه در آن    دولت

انید کیه مشییالت     کردن تا آن اندازه درهم تنیده شیده کردن و غیرامنیتیمنیتیفرایندهای عمدۀ ا
هیر مجموعیۀ      (Buzan, 2003: 141)تواند جدا از ییدیگر تحلییل و زیل شیود    ها نمی امنیتی آن

امنیتی ساختاری بنیادین دارد که از چهیار جیزآ آنارشیی، میرز، قطیبش و الگوهیای دوسیتی و        
ها یا دیگر بازیگران غیردولتی، باید از نظر امنیتی تا  ی از دولتدشمنی تشییل شده است  گروه

 هیم دانسیت   متصیل بیه   ای هیا را مجموعیه   ای وابستگی متقابل داشته باشند کیه بتیوان آن   اندازه
(Buzan and Wæver, 2009: 43-61)     بخش نظامی، سیاسی، محی  زیستی، اقتصیادی و اجتمیاعی

 هییای خییام خییود ماننیید زاکمیییت، ثییروت،  زشتعریییر شییده کییه هییر بخییش گفتمییان و ار
 ی مختلیر از   هیا  محیطیی دارد  گیاهی الگوهیای موجیود در بخیش      هویت و پاییداری زیسیت  

 انیدازه   گانیه آن  هیای پینج    یور کلیی مییان بخیش     نظر جغرافیایی برهم منطب  اسیت، ولیی بیه   
ها برخیورد   بخشدهد با هر بخش جدای از دیگر  پوشانی و تعامل وجود دارد که اجازه نمی هم
 محیطیی  زیسیت  بحیران برای نمونه در آسیای مرکزی،   (Buzan and Others, 2013: 53-80) کنیم
 ،یاقتصیاد  مشییالت  ،یییار یبهیای   بحیران  از دیی جدهیای   دوره شیروع  به معنای آرال ۀزوز
   (Darkhor and Others, 2013: 51) است یبهداشت مسائل و غبار و گرد منطقه، زاشدن ابانیب

 
 نوشتار شناسی روش

در این نوشتار، برای آزمودن فرفیه از پیمایش بیا اسیتفاده از پرسشینامه اسیتفاده شیده اسیت        
 در کشیور  برتیر   پینج دانشیگاه   علمی هیئت اعدایجامعۀ آماری این پژوهش این افراد هستند: 

نوشیتار  الملل که پنج مقالۀ پژوهشیی میرتب  بیا موفیوع      ای و رواب  بین منطقه مطالعات رشتۀ
کیه   (میرتب  بیا منطقیه    تخصی   بیا ) اجرایی و نظامیهای  دستگاه کارشناسان و استادان دارند،
کم مدر  تحصیلی کارشناسی ارشد دارند و ده سال در زوزۀ تخصصیی میرتب  تجربیه     دست

دکتری و رسیالۀ میرتب  بیا مسیئلۀ      درجۀ با ای منطقه مطالعات زوزۀ پژوهشگران ،داشته باشند
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کیم   تجارت کرده و دست آسیای مرکزی و قفقاز منطقۀ دو با که بازرگانانی جامسران و پژوهش
 جامعیۀ  ایین  از گییری  نمونه شیوۀ  درجۀ کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را داشته باشند

 ای منطقه مطالعات رشتۀ استادان نظر و نمونه جامعۀ های ویژگی به توجه و با را هدفمند آماری
رسید   تأیید ایشان به و تهیه شده، اشاره های ویژگی با ای نفره 41 رانجام لیستکردیم  س تعیین
 هید   و موفیوع  بیا  افیراد  عملیی  ییا  علمیی  و شیغلی  ارتباط آماری، جامعۀ این انتخاب دلیل

   است قفقاز آسیای مرکزی و تهدیدهای از کافی شناخت و پژوهش
 

 گيري آماري و روش نمونه ۀحجم نمون

 جامعۀ زجم کافی است نمونه، زجم محاسبۀ براینفر است   41جامعۀ آماری در این پژوهش 
(N )تحمل قابل خطای مقدار و (d )مقیدار  قیراردادن  بیرای   شیود  داده قرار کوکران فرمول در 

 محاسبه شده است  41شده است  در نتیجه زجم نمونۀ آماری  استفاده 1،10 عدد از خطا
 

 ی و پایایی آنو روای ها پرسشنامه ۀچگونگی تهي

 تجزییه  شیاخ   21 و مؤلفه پنج های و مصازبه ب ر اساس مطالعات کتابخانهب را پرسش اصلی

کردیم  سیرانجام   استفاده خبرگان نظر از پرسشنامه روایی و سازی گویه برای بعد گام دریم  کرد
 به پرسشنامه یمحتوا و رسید پایانی به زوزه این ۀبرجست استادان نظر از یریگ بهره با  پرسشنامه

ها )و تأیید دیگیر ابزارهیا و    پرسشنامه روایی ،نوشتار این در واقع به رسید  الزم روایی و گویایی
 بودنید  باور این بر خبرگان  آمد دست به تأیید خبرگان روش به های  ی شده در نوشتار( رویه

 پاییایی  نظیر  از نبایید  لزومیا   شمار یهای ب ساز شگفتی وقوع دلیل به انسانیۀ های زوز پژوهش که
وجود این، پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تأییید شید    با بگیرد   قرار یدتأک موردنتایج 

 که در بخش مربو ه نتیجۀ آزمون آمده است 
 

 كرونباخ يآلفا ۀپرسشنام ییایپا .3 جدول

 فرهنگی زیست محيط نظامی و امنيتی سياسی اقتصادي حوزة تهدیدزا
 1،00 1،10 1،1 1،00 1،0 نتیجۀ آزمون

 قبول قبول قبول قبول قبول 

Source: Authors. 
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 محيط قفقاز جنوبی
قفقیاز  اسیت      نیسیرزم  یجنیوب  ۀمی ین نید، یگو یقفقاز م یها به آن ماورا که روس یقفقاز جنوب
 ی)میاورا  یفقیاز جنیوب  است کیه بیه دو بخیش ق    اهیس یایخزر و در یایدر انیم یا هیقفقاز ناز

 جیان، یآذرباجمهیوری   یشیامل کشیورها   ی  قفقاز جنیوب شود یم میتقس  یقفقاز( و قفقاز شمال
در   هیترک یو شمال خاور  رانیا یاز شمال باختر یکوچی یها ارمنستان و گرجستان  و بخش

  (Hafeznia and Others, 2003: 132) شیود  یم مربع لومتریکهزار  111مسازت زدود  هبمجموع 
 ونید یپ نیقفقاز در باکو قرار دارد  بنابرا ینفت ۀمنطق نیتر بزرگاست  قفقاز  ینفت از منابع معدن

   (Ministry of Foreign Affairs, 2013: 40-41) شیل گرفته است یقفقاز با ژئواکونوم یایجغراف
 رو بیه روجی رپس از استقالل با تهدیدهای گوناگون داخلیی و خیا   های بازمانده، جمهوری
بیه اقتصیاد   دسیتوری   اقتصادهایسازی، انتقال از  سازی، دولت یند ملتافرهای  شدند  دشواری

ارفیی و میرزی   های  اجتماعی و سیاسی و اختال های  ، مشیالت زیست محیطی، بحرانآزاد
ز سیوی  ا  (Koolaee, 2015: 128-134)هسیتند  ثباتی و ناآرامی در این منطقه  از بیهایی  تنها جلوه

کیه  انید   ی شییل گرفتیه  منا   خودمختار در قفقاز جنیوب  در قالب خودمختار ییوازدهار، دیگ
در چیارچوب  یرح گوبیل از     یدارند  تبادل ارف رانیا هیعل ییدزایتهد تیها ظرف از آن یبرخ
 ،بیه نیام نخجیوان    یخودمختیار آذر  یجمهور باغ، قره ناگورنو یاست  بحران قوم دهایتهد نیا

در  یجنیوب  یایو اوسیت  هیدر روسی  یشیمال  یایاوسیت  ۀدو مجموعی در  یتقوم اوسی  انیم ییجدا
و  سیرزمینی  روابی   ۀلئعالوه بر مسی  ترین منا   خودمختار هستند  از مهمگرجستان  یجمهور
 ،یانتقیال انیرژ   ۀلئماننید  یرح گوبیل، مسی     یا کننیده  هیی تجز یهیا  در چیارچوب برنامیه   یمرز

 از یملی  تیی جوانیان از هو  یگرداندن وفیادار  یرو و نینش یمنا   آذر هیعل یقوم های زرکت
 شیل گرفته است  رانیا هیعل یقفقاز جنوب یۀاست که از ناز ییدزایتهد یها شیپو

 
 ساختار امنيتی قفقاز جنوبی هایی ویژگی

« هیایی دارد   ساختار امنیتی قفقاز جنیوبی چیه ویژگیی   »یعنی  نخست به پرسش فرعی پاسخ در
هیای مرزهیای    های امنیتی تحلیل شده و مؤلفه از نظریۀ مجموعه ساختار منطقه با مدلی برگرفته

هیای بحیران و    ماییه  گر، بین  ای و بازیگران مداخله های امنیتی غالب، قطبش منطقه امنیتی، انگاره
 های امنیتی شونده در منطقه تبیین شده است: ها و موفوع مناقشه و پویش
منطقیه، یعنیی جمهیوری آذربایجیان،     قفقاز جنوبی: سه کشور مسیتقل ایین    امنیتی مرزهای

ارمنستان و گرجستان از نظر تاریخی و فرهنگی پیوندهای پرشیماری بیا اییران دارنید و اییران      
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  (Caucasus Studies Foundation, 2018)نقیش مهمیی در میدیریت بحیران در ایین منطقیه دارد      
طقیه بیا منیا   پیرامیونی     تنیدگی رواب  امنیتی این من دلیل درهم مرزهای امنیتی قفقاز جنوبی به

فراتر از مرزهای سیاسی آن است  بیشترین تراکم پیوند امنیتی این منطقیه بیا قفقیاز شیمالی در     
روسیه بیرای تهدیید گسیترش بنییادگرایی اسیالمی، فیرورت        ور کلی  خا  روسیه است  به

دهید   میر توجه قرا جانبه را مورد های همه افزایش همیاریهای مؤثر و در صورت امیان  اقدام
(Koolaee, 2015: 410-411)  مییان سو موجب بروز تنش  وجود ذخایر نفتی در این منطقه از یک 

های خارجی را در منطقیه   های زدور قدرت از سوی دیگر، زمینهاست  کشورهای منطقه شده 
 کیارگرفتن  بیه  سیبب مهیا کیرده اسیت  اخیتال  نظرهیای موجیود بیر سیر اسیتخراج ذخیایر،          

ها شده  آن میانسوی برخی کشورهای منطقه شده و این امر موجب بروز تنش هایی از  سیاست
های مستقل این منطقیه بیا اینییه سیاسیت      گیری از اختال  میان جمهوری است  مسیو با بهره

؛ اسیت  ها دنبیال کیرده   های گوناگون برای بهبودی رواب  با هر یک از آن ای را در زمینه گسترده
گییری از   تری برقرار کرده است  همچیین روسییه بیا بهیره     نیتی نزدیکامۀ ولی با ارمنستان رابط

غیرب  سیوی   گرایانیه و واگرایانیه بیه    هیای ملیی   کرده است از گرایش تالشهای موجود  بحران
 جلوگیری کند 

نزدیییی   هیای   لب ارتباط های جدایی ها روسیه با زرکت از ابتدای استقالل این جمهوری 
راهبیردی   هیای  هد های مرکزی برای رسیدن به  ها در مقابل دولت برقرار کرده و از مبارزه آن

هیای اقلییت جمهیوری     گذشته از خواسته ۀ، مسیو در دهنمونهخود زمایت کرده است  برای 
خود استفاده  سودباغ به  خودمختار اوستیا در گرجستان و بحران قره ۀبخازیا و منطقآخودمختار 

های منطقیه بیوده اسیت  بیه همیین       جمهوری ۀبارترین هد  مسیو جذب دو کرده است  مهم
هیایی در کشیورهای    زیومتاست کرده  تالشمنظور روسیه در گذشته در قالب چندین اقدام 

 جمهوری آذربایجان و گرجستان روی کار بیایند که هماهنگی بیشتری با مسیو داشته باشند؛ با
در  شیواردنادزه ی آذربایجان و ا  در جمهور زال در هر دو کشور با زمایت از زیدر علی  این

  (Koolaee and Others, 2016: 107)ت های روسیه ییسان نبوده اس ها با انتظار واقعیت ن،گرجستا
های امنیتی خاصی را نسبت به ایین   در درجۀ دوم از پیوندهای امنیتی نیز، ایران و ترکیه نگرانی

ت خارجی ترکییه از سیاسیت تیک    کارآمدن دولت عدالت و توسعه، سیاس با رویمنطقه دارند  
محور در محی  پیرامونی و جهیانی   گرا و منافع خارجی چندبعدی، عمل سیاست بعدی تبدیل به

جملیه   مهم این سیاست خارجیِ متحول شده، توجیه بیه منیا   پیرامیونی از     شد  ییی از ابعاد
امنیتی قفقاز شیامل   ۀبنابراین مجموع   (Falahatpisheh and Others, 2015: 37)استقفقاز جنوبی 
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سه بازیگر ملی، سه بازیگر پیرامونی )روسیه، اییران و ترکییه( و ییک بیازیگر جهیانی )اییاالت       
آمریییا در   ینفتی های  رقابت بهی ژئوپلیتییهای  رقابت ،سپتامبر 33 از پسمتحد آمرییا( است  

    (Yazdani, 2012: 140) شد افزودهاین منطقه 
 دوستی الگوهای شالودۀ ای منطقه درون سطح قفقاز جنوبی: درهای امنیتی غالب در  انگاره

کشورهای  ر  منازعه بیرای   است  داده شیل  لبی جدایی و قومی مسائل را منطقه دشمنی و
ای را  هیای فرامنطقیه   انید شیریک   یابی به منابع سیاست خیارجی و اقتصیادی تیرجیح داده    دست

 بیه  قفقیاز  منطقیۀ  سیاسی و های امنیتی پویش نای کنند  بنابرای جایگزین تعامالت درون منطقه

  است  کرده ای پیدا فرامنطقه بعد و ای شده ای غیرمنطقه فزاینده شیل
عنوان سومین متغیر سیاختاری   بندی، قطبش به ای و بازیگران خارجی: قطب منطقه قطبش

قفقیاز   های تأثیرگذار بر مجموعۀ امنیتیی  یک مجموعۀ امنیتی نشانگر توزیع قدرت بین وازد
های آمرییا در قفقاز جنوبی است  در سیطح   جنوبی است  سطح جهانی قطبش شامل فعالیت

کنید  بیر ایین اسیاس، پیویش       های منطقه سینگینی میی   ای، سایۀ روسیه بر تحول میان منطقه
ایران  است  اتحادیۀ اروپا، شناسایی قابل جنوبی قفقاز سطح در ای درخور توجهی منطقه میان

ای  منطقیه  کننید  در سیطح درون   ای را ایجاد می منطقه های سطح میان دیگر پویشو ترکیه نیز 
 غیردولتی بازیگران همچنین و تقریب برابرقطبش در قفقاز جنوبی نیز سه قدرت فعیر و به

ترین اثر را بر محیی    ها مهم اقلیت و  لبان جدایی گرایان، افراط های قومی، گروه مانند منطقه
ای  منطقه های درون توان مسل  بر پویش هیچ یک از سه دولت را نمی دارند  امنیتی این منطقه

 دانست 
 در مسیئله  ریشۀ بحران و مناقشه در قفقاز جنوبی: قفقاز تنوع فرهنگی و انسانی دارد  ایین 

فراوانی  های سیاسی و امنیتی گیری بحران شیل سبب خارجی های اقدام  و سازی ملت نبود کنار
 نمونیه، اسیرائیل    برای کنند آفرینی می  وه بازیگران بسیاری در این منطقه نقششده است  به عال

 ,The Diplomat) اسیت کرده  توجه دقت به یاقتصاد یساز متنوع ۀزمین در کشورهاهای  تالشبه 

است تیا آنجیا کیه     کرده برقرار یروابط ،فعر و شدت باها  یجمهور بیشتر با اسرائیل  (2016
 .(Embassy Pages, 2017) است کرده برپا آستانه و تاشیند آباد، عش  در راهایی  سفارتخانه

 



 316 راهکارها و راهبردها: جنوبی قفقاز از راه جمهوري اسالمی ایران تهدیدهاي بندي اولویت

 
 شونده در قفقاز جنوبی هاي امنيتی مسائل و موضوع .3 تصویر

Source: Authors. 
 

 
 راهبردي قفقاز جنوبی يها شاخص و راهبردي اهميت

نیت ملی کیاخ سیفید   جان بولتون، مشاور ام: پهنۀ راهبردی برای مهار و محاصرۀ روسیه و ایران
گفت که تمرکیز ایین سیفر امنییت      2130 پاییز در نخستین سفر خود به منطقۀ قفقاز جنوبی در

جلیب   سیفر  ایین  در های ایران، بیشترین تمرکیز بولتیون    منطقه است  با توجه به شروع تحریم
تقیال  منیابع و مسییرهای ان    (Eurica, 2018)کشورهای منطقه برای انیزوای اییران بیود      همیاری
گاز  بیعی جیزآ مهمیی از ترکییب انیرژی مصیرفی اتحادییۀ اروپیا اسیت و         : های انرژی زامل
 اینوگییت  برنامیۀ  چیارچوب  دهد  اتحادیۀ اروپیا در  چهارم مصر  انرژی آن را تشییل می یک

خیود   3هیای انیرژی میاورای اروپیایی     شیبیه   راهرو گاز جنوبی و در تیمیل برنامۀ  برای توسعۀ
عنیوان   آدریاتیک، ترکیه، یونان و ایتالیا، نابوکو و جریان سفید را در مجموع بیه  ورا  خطوط لولۀ

 راهروی گاز جنوبی در نظر گرفته است 
 

                                                           
1. Trans European Netwoks-Energy 
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 مسيرهاي بدیل در راهروي گاز جنوبی. 2تصویر 

Source: Geopolitical Analysis and Monitoring, 2014. 

 
 شدة توليد و مصرف گاز ذخایر اثبات. 2جدول 

 كشور

گاز هزار  ةشد ذخایر اثبات
ميليارد متر مکعب در 

 (tcm/y)سال

توليد ساالنه ميليارد متر مکعب 
 (bcm/y)در سال 

مصرف ساالنه 
ميليارد متر مکعب 

 (bcm/y)  در سال

 0،0 30،2 1،1 جمهوری آذربایجان

 40،2 00،2 3،3 ازبیستان

 302،2 300،0 11،0 ایران

 22،1 02،1 30،0 ترکمنستان

 3،1 1،0 1،0 عراق

 33،4 30،0 3،0 قزاقستان

 043   اروپا
Source: CIEP, 2013; BP, 2014. 

 
هیای   از هید   ونقیل آن  دسترسی منطقه به آسیای مرکزی و منابع انرژی  و مسیرهای زمل

ونقیل   های نوین ارتبیا ی و زمیل   برنامۀ تراسییا اتصال دریای سیاه به دریای خزر توس  نظام
 :Gorshkov and Bagaturia, 2001) دریایی و زتی هوایی برای این منظیور اسیت   ای، ریلی، جاده

51-52). 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6y8zhvM7TAhVJaFAKHYyQAp0QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fgeopoliticsrst.blogspot.com%2F&usg=AFQjCNHw7p9YrAUoEjbxLCC75yEU1GywRg&sig2=IehkWOHh5PYbBEV_5ljklg
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 هاي ریلی و آبی تراسيکا مسير .1 تصویر

Source: Islam and Others, 2013: 52. 

 
اروپیا و آسییا   ۀ کیردن قیار   ییپارچه برایاست که  منظورهونقل چند  زمل یتراسییا راهرو
 کیه در زیال زافیر   دولتیی اسیت    تراسییا راهرو بین (Yildirir, 2014: 171). توسعه یافته است

   (Ziyadov, 2011: 31) داخلی است یشها وانتقال محموله بیشتر نقل
 

 هاي تهدیدزاي قفقاز جنوبی بندي پویش رتبهها:  تجزیه و تحليل یافته
 یهیور متوجیه جم  یدزایی تهد یهیا  شیپیو  نیتر مهم یبند تیاولوی،اصل پرسشپاسخ به  یبرا

اسیتفاده   شیمیا یپ جینتیا  یبیر رو  دمنیاز آزمون فر ، چیست قفقاز جنوبی راهاز  رانیا یاسالم
های دریافتی که تهدییدها را بیه ترتییب اهمییت      نتایج آزمون فریدمن روی پرسشنامه ،ایم کرده

قفقیاز جنیوبی بیه    های تهدیدزا در  ترین زوزه از مهم آمده دستبندی به اند و رتبه مشخ  کرده
 این شرح است:

 
 دمنیفر آزمون اساس بر هاي تهدیدزاي قفقاز جنوبی بندي پویش رتبه .1 جدول

 فرهنگی محيط زیست نظامی وامنيتی سياسی اقتصادي/ژئواكونوميکی بخش تهدیدزا
 2،400 2،420 1،100 2،320 1،10 نتیجه آزمون
 1 4 3 0 2 رتبه

Source: Authors. 
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 اییران،  متوجیه  تهدییدزای  اصیلی هیای   پویش قفقاز جنوبی، در که است نیا نوشتار هیفرف
فرفیه تأیید شد  همچنیین   1های  نظامی و امنیتی و اقتصادی هستند  با توجه به جدول  پویش
شوندگان قرار گرفته بیود کیه بیه ترتییب، هفیت دسیته        در اختیار پرسش زادیتهد شیپوبیست 

 ،یحاتیو تسیل  یفن یها یهمیار شیافزا  3ند: ها هست پویش امنیتی با باالترین درجۀ اهمیت این
، هیای رقییب اییران    ی)نظامی و انتظامی( بیا دولیت  آموزش یها برنامه ی واقتصاد یها نامه تفاهم
رونید    لیب،  هیی و تجز زیی مرکزگر یهیا  دگاهیی گسترش د  2ی؛ جاسوس ی وا العات های فعالیت

  1؛ رانیی از نظیام ا  یرانی یا یبیان و ز یا فرقیه  ،یمیذهب  ،یقیوم  یها تیاقل یگرداندن وفادار یرو
گذاشیتن  اریدراخت های بحرانیی و  در دوره یایبا ناتو و آمر یو نظام یتیو مشارکت امن یهمیار

 ۀتوسیع   4؛ مشتر  یو مانورها یآموزش یها برنامه حات،یو تسل رویانتقال ن ،ینظام یها گاهیپا
 ۀدر زیوز  رانیی ا یییتیژئیوپل  یۀتخل، رانیکشور بدون عبور از ا رامونیپ یالملل نیب یها خ  لوله

 یهیا  شیه ینفیوذ افییار و اند   ز،یی آم تفرقیه  یو اجتمیاع  یفرهنگی  ،یخبیر  یهیا  برنامه  0ی؛ انرژ
ارس و ا و کیور  یآب ۀزوز دیشد یآلودگ  0ی؛ و قوم یتیهو ،یشیا  زبان جادی لبانه، ا ییجدا
و  ییجیا هخودمختیار، جابی  منیا     یا ایجاد تیتثب  0؛ بوم ستیو ز ییغذا ،یانسان تیامن دیتهد

و بیرای مهیار    بگیرنید مورد توجه قیرار  بیشتر ها باید    این پویشمرزها رییو تغ ینیتبادل سرزم
 راهبردها و راهیارهایی در نظر گرفت  ،ها تهدیدها و استفاده از فرصت

 
 مناسب براي مقابله با تهدیدها هايراهبرد

 و مراكز مطالعاتی و دانشگاهی سیمهند فنی توان ،ها زیرساختبرداري از  . بهره3
ای  نقیل جیاده   و در زمیل  وییژه  بیه ایران با توجه به دراختیارداشتن خطوط ارتبا ی قابل توجیه  

ریلیی   ۀاروپایی داشته باشد  شبی یا چینی فرامرزی مسیر راهروهای تواند زدور پررنگی در می
ریلیی ترکییه    ۀابل تطبی  با شبیهای فنی ق استانداردنظر  ریلی در قفقاز از ۀایران برخال  شبی

انداز مناسبی برای گسترش اتصاالت ریلی در منطقه ترسیم کیرد    توان چشم می ،رو از این  است
هیای    یرح  تا های کوچک رح  اجرای در مناسبی توان مهندسی و فنی ۀزوز در ایران همچنین
 دنتوان می کاران ایرانی مانپی دارد  شهرسازی و عمران و سازی راه گاز، های نفت، زوزه در بزرگ
در ایین زمینیه،    آینید   کیار  به قفقاز و کشورهای آسیای مرکزی مهندسی و فنی نیازهای رفع در

 آوری شده است: راهبردهای زیر برون
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 . راهبردهاي مهار تهدیدها6 جدول

 روش هدف و تهدید ابزار راهبرد

راهبرد 
S1T1 
 

 در مهندسی فنی توان
هیا،   زیرساخت زوزۀ
 سازی راه و گاز ت،نف

 جلیییییییوگیری از توسیییییییعۀ
 هیای  لولیه  خی   و ها زیرساخت

 بیدون  کشور پیرامون المللی بین
 ایران از عبور

 ژئیوپلیتییی  جلوگیری از تخلیۀ
انیییرژی و  زیییوزۀ در اییییران
 ونقل فرامرزی زمل

شناسییایی نیازهییای فنییی مهندسییی     -
هیییای مختلیییر   کشیییورها در زیییوزه 
 زیرساختی، فنی، صنعتی،

 های خصوصی، خشهمیاری ب -
الملل، خرید متقابیل   اندازی بورس بین راه

 های بزرگ، سهام توس  شرکت
تقویییت پیونییدهای اقتصییادی، بسییتن   -

قراردادهییای دو و چندجانبییه و اتصییال  
 ها زیرساخت

راهبرد 
S2T1 
 

 هییییای زیرسییییاخت
 ناوگان ونقلی و زمل
 بیا  نقل داخلی و زمل

 فنی جهانی استاندارد

 ۀتوسیییییییعجلیییییییوگیری از 
ونقلییی  ی زمییلهییا ترسییاخیز
 بیدون  کشور رامونیپ یالملل نیب

 رانیا از عبور

 فنییی نیازهییای بررسییی دفتییر برپییایی -
 جنوبی قفقاز کشورهای مهندسی

 تسییلیحاتی، و فنییی نیازهییای تییأمین -
 هییای برنامییه اقتصییادی، هییای نامییه تفییاهم
 ،آموزشی

 ،یاقتصییاد یهییا نامییه تفییاهمبسییتن  -
ای ی بییرای نیروهییآموزشیی یهییا برنامییه

 انتظامی و نظامی،
های اسیتاندارد ملیی    اتصال زیرساخت -

ها، مراکز تعیویض و جابجیایی    مانند ریل
هییای دیگییر  هییا بییه زیرسییاخت بییار و راه
 کشورها

مشییییییارکت در استانداردسییییییازی  -
ونقلیی کشیورهای    های زمیل  زیرساخت

 قفقاز

 راهبرد

S4T1 

مراکیییز پژوهشیییی و 
هیا   ، دانشگاهمطالعاتی

هییییای  و مؤسسییییه
 لعاتیمطا

 جلییییییوگیری از تخلیییییییۀ -
 ایران ژئوپلیتییی

 دفیاعی  فنیی،  نیازهای بررسی -
 منطقه کشورهای اقتصادی و
هیا در کشیورها،    رصد تحیول  -

 ها نظارت بر اجرای برنامه

بستن قرارداد همییاری بیین نهادهیای     -
 مطالعیاتی،  و پژوهشیی  اجرایی با مراکیز 

 مطالعاتی های مؤسسه و ها دانشگاه
هیییای ژئیییوپلیتییی،  تهییییۀ پیوسیییت -

هییییییدروپلیتییی و ژئواکونیییییومییی   
 ها همیاری

ریزی، تهیۀ پیشنهاد، موافقتنامه و  برنامه -
 نظارت بر اجرا

Source: Authors. 
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 فاعید هاي همکاري ظرفيت و . دیپلماسی دفاعی2

 مهیوری ج هید د شان مین است شده انجام ایران دفاعی دیپلماسی ۀزمین در که پژوهش جامعی

 ینا رد ست،ا ردهک رقرارب شورک 41 اب ار ودخ فاعید یپلماتیکد واب ر اکنون هم یرانا سالمیا

 رد موزشیی آ همییاری  سیتاد، ا بیادل تهیای   شیاخ   وجیود، مهیای   اخ شی  میان رد ژوهشپ
 ایگیاه پ یجیاد ا ندجانبه،چ شتر م مرینت و زمایشر رگزاریب الح،س لعخ یپلماسید ارچوبچ

هیا   مینیه ز ینا رد عالیتف هک ندارد وجودم فعیتو رد یردیملع شتر م فاعید یمانپ و ظامین
 یپلماسید قویتت نابراینب  (Minaee and Others, 2017: 125) ستا دهش رزیابیا فرص هب زدیکن

 زا و دهش رزیابیا همم خیراهای  مینهز رد منیتیا و های دفاعی یرامیه سترشگ نارک در فاعید
 رارقی  ولیت د ۀیژو هتماما و مورد توجه ایدب هک ستا یاخلد ۀشدن ستفادها و الیخهای  رفیتظ

 آوری شده است: در این زمینه راهبردهای زیر برون یرد،گ
 

 . راهبردهاي مهار تهدیدها6 جدول

 روش هدف ابزار راهبرد
 راهبرد

S5T2 
 دیپلماسیییییییی

 رواب  و دفاعی
 دفاعی

 و تأثیرگییذاری بییر همیییاری  
نظیییامی  و امنیتیییی مشیییارکت
 آمرییییا، و نییاتو بییا کشییورها

 هییای پایگییاه دراختیارگذاشییتن
 تسلیحات، و نیرو انتقال نظامی،
 مانورهای و آموزشی های برنامه
 مشتر 

 تقویت سازمان همیاری اقتصادی اکو -
تقوییییت دیپلماسیییی دفیییاعی، گسیییترش   -

های دفاعی و فنیی متقابیل، صیادرات     همیاری
 های آموزشی، تسلیحات، برنامه

 نداشیتن  تناسب یا داشتن زساسیت به تناسب -
خریییدهای تسییلیحاتی بییا راهبییرد نظییامی و   

 تهدیدهای متعار  هر کشور در قفقاز
Source: Authors. 

 

 بندي كلی راهبردها . جمع3 جدول

 دسته كلی نوع راهبردها

S1T1, S1T6, S2T1, S4T1 اقتصادی 
بیرای   مهندسیی  فنیی  تیوان  های موجیود و  استفاده از ظرفیت

 ها پیوند فرامرزی زیرساخت

S5T2, S5T6 دفاعی های همیاری ظرفیت سازی و فعال دیپلماسی دفاعی دیپلماتیک 

S6T4, S7T5 
سیاسی و رواب  

 خارجی

 بیا  مناسیب  ارتبیاط  و سیاسیی  برتیر  بیرداری از مزییت   بهیره 

 های آسیای مرکزی و قفقاز دولت

S6T3, S6T7 با دو منطقه ایران اتیا بر پیوند تمدنی فرهنگی 
Source: Authors. 
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  هاي قفقاز جنوبیدیتهد مهار هايراهکار .6 جدول

اولویت 
 تهدید

 راهکار مهار تهدید عنوان تهدید

3 
 منطقیه  در رقییب اییران   های دولت های فعالیت

 تسییلیحاتی، و فنییی هییای همیییاری افییزایش)
 (آموزشی های برنامه اقتصادی، های نامه تفاهم

 قفقیاز  رهایکشو مهندسی فنی نیازهای بررسی دفتر برپایی -
 جنوبی

 فنی نیازهای رفع برای بومی مهندسی و فنی توان از استفاده -
 کشورها مهندسی

 و های فنی و نظامی، تأمین نیازهای فنی گسترش همیاری -
 آموزشی  های برنامه اقتصادی، های نامه تفاهم تسلیحاتی،

2 
 هیای  سیستم و سمع استراق های ایستگاه استقرار

 جاسوسی های فعالیت ا العاتی،

 رصد ترکیب خریدهای تسلیحاتی کشورها -
نداشیتن خرییدهای    داشتن ییا تناسیب   زساسیت به تناسب -

تسلیحاتی با راهبرد نظامی و تهدیدهای متعار  هر کشور در 
 قفقاز
واکنش متقابل در تأسیس مراکز ا العاتی، شنود و عملیات  -

 نظامی متقابل

1 
 لیب،   ییه تجز و مرکزگریز های دیدگاه گسترش
 مذهبی، قومی، های اقلیت وفاداری گرداندن روی
 ایران نظام از ایرانی زبانی و ای فرقه

 عنوان اهرم نفوذ در کشورها های فرهنگی به فعالیت -
های فرهنگی ایجابی )با تیییه بیر عناصیر     گسترش فعالیت -

گراییی( در   گرایی یا سلفی عنوان بدیل قوم مذهبی و تمدنی به
 همیاری سازنده دارند کشورهایی که 

6 

 و نیاتو  بیا  نظیامی  و امنیتی مشارکت و همیاری
 نظییامی، هییای پایگییاه دراختیارگذاشییتن آمرییییا،
 و آموزشیی  هیای  برنامه تسلیحات، و نیرو انتقال

 مشتر  مانورهای

هیای دفیاعی و    تقویت دیپلماسی دفاعی، گسترش همیاری -
 شی های آموز فنی متقابل، صادرات تسلیحات، برنامه

6 
 زیوزۀ  در اییران  ژئیوپلیتییی  فرسایش و تخلیۀ

کییردن ایییران از  ونقییل )خییارج انییرژی و زمییل
 های زیرساختی فرامرزی(  رح

 تالش برای زل بنیادین مسئلۀ تحریم -
 ابی  قابلهم رایب مختلر رامرزیف راهروهای هب ادند اولویت -
 ئوپلیتیییژ ۀخلیت
وسییلۀ ارتقیای    سازی بازیگری در قفقاز جنوبی بیه  ظرفیت -

 جایگاه سازمان اقتصادی اکو،

3 

هییای خبییری، فرهنگییی و اجتمییاعی     برنامییه
هیییای  آمییییز، نفیییوذ افییییار و اندیشیییه تفرقیییه
 لبانه، ایجیاد شییا  زبیانی، هیویتی و      جدایی
 قومی

اعطای بورس تحصیلی دانشگاهی و زوزوی و آشینایی بیا    -
 فرهنگ و تمدن اسالمی

ی و فرهنگییی و هییای سرشییناس علمیی  دعییوت از چهییره  -
 آشناسازی با تعالیم ایرانی و اسالمی

6 
 خودمختیار،  منیا    و ینی یجن یوازیدها  تیتثب

 تبییادل و ییجییا هجابیی ،سییرزمینی هییای اخییتال 
 مانند  رح گوبل مرزها رییتغ و ینیسرزم

ویژه گروه مینسک  همیاری مؤثر ایران با اتحادیۀ اروپا و به -
 برای میانجیگری

با مشارکت ایران، ترکیه و روسیه و  1+1پیگیری مؤثر  رح  -
که در این ترکییب نیسیتند    هایی دولت نفوذ اعمال رد هرگونه
 مانند آمرییا

Source: Authors. 
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 نتيجه 
در قفقیاز   تهدییدزا  های اصیلی  زوزه ،پیمایش نتایج تحلیل با ،نوشتار اصلی پرسش به پاسخ در

  3 شد: بندی اولویتبه این شیل  ایران کند توانند خطرهایی را متوجه امنیت ملی جنوبی که می
 ۀزیوز   0 محی  زیستی؛ ۀزوز  4 فرهنگی؛ ۀزوز  1 اقتصادی؛ ۀزوز  2 نظامی و امنیتی؛ ۀزوز

 ،در قفقیاز جنیوبی  »فرفییۀ پیژوهش را تأییید کیرده اسیت:       نتیجیه بدیهی اسیت ایین     سیاسی
، «هسیتند  اقتصیادی  و ینظیامی و امنیتی  هیای   پیویش  ،اصلی تهدیدزای متوجه ایرانهای  پویش

ی ها تیفعال شرح است:این به  هاهای تهدیدزا بر اساس میانگین امتیاز ترین پویش همچنین مهم
 یهیا  نامیه  تفیاهم  ،یحاتیو تسیل  یفنی  یهیا  یهمییار  شیدر منطقه )افزارقیب  یها دولت امنیتی
 یها دگاهیترش دگس ،یا العات یها ستمیو س شنود یها ستگاهی، ا (یآموزش یها برنامه ،یاقتصاد
 ی،و زبیان  یا فرقیه  ،یمیذهب  ،یقیوم  یهیا  تیاقل یوفادار اندنگرد یرو  لب، هیو تجز زیمرکزگر
در  رانیی ا یییتیژئیوپل  یۀ)تخل رانیکشور بدون عبور از ا رامونیپ یالملل نیب یها خ  لوله ۀتوسع
و  ییغیذا  ،یانسیان  تیی امن دیی ارس و تهدا و کیور  یآبی  ۀزیوز  دیشید  یآلیودگ  ،(یانرژ ۀزوز
 ینیو تبادل سیرزم  ییجاهو منا   خودمختار، جاب ینیجن یوازدها تیتثبو سرانجام بوم  ستیز

  راهیارهای قابل توجهی نیز برای مهار تهدییدها وجیود دارد کیه در چیارچوب     مرزها رییو تغ
 ی  رح شد فرهنگ ی وو رواب  خارج یاسیس ،کیپلماتید ی،اقتصادانواع راهبردهای 
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