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 رانیا کی تی ژئوپل کمربند قفقاز؛ 1

 قدمهم
ارمنستان    جان،یآذربا  یجمهور  یعنی  افتهیاستقالل   یاست و شامل کشورها  هیروس  یمنطقه قفقاز در شمال رود ارس و مناطق جنوب

 ت یاهم  یدارا  دالیل متعدد   هکه بو اروپا است    هیترک  اه،یس  یایدر  ه،یروس  ران،یا  نیب  یمنطقه گذرگاه   کی. قفقاز  شودیو گرجستان م

اما اهم  ران یا  یبرا  کیو ژئواکونوم   کیاتژاستر  ک،یتژئوپل از  تصرف بخشباغ که با  از جنگ دوم قره  بعدمنطقه    نیا   تیاست.  هایی 

  دیشده است. شامنجر به تغییراتی در توازن قدرت  و  اهمیت بیشتری یافته    رانیا  یهمراه بود برا  جان یآذربا  یجمهورمنطقه توسط  

  ق ی را از طر  جانیآذربا  یکه بخش اصل  شودیمطرح م  جانیآذربا  ی زنگزور است که از سو  دوریکر  انیم  نیاز موضوعات مهم در ا  یکی

منطقه   ییایجغراف  رییبارها اعالم کرده است که مخالف هرگونه تغ  رانی. اکند ینخجوان متصل م  یارمنستان به جمهور  کیونیاستان س

مل تنش در منطقه تنها عا   ،زنگزور  دوریرباکو و آنکارا است. البته ک  یهااستیخالف س  که بر  یبوده و اجازه آن را نخواهد داد، موضع

  یاخاکستر است که با هر بهانه  ریمانند آتش ز  ز یو ارمنستان ن  جانیدو کشور آذربا  یباغ و حدود مرزهامبهم قره  تیبلکه وضع  ،ستین

تمام تحرکات در منطقه را به    رانیا  گذاراناستیالزم است س  ،ی رو  نی. از همافروزدیدر منطقه را ب  گریجنگ د  یهاشعله  تواندیم

 . رندیدنبال کرده تا مبادا در مقابل عمل انجام شده قرار بگ تیجد

 

 قفقاز یخیتار روندهای

  ی نیبشیرا پ   نده یو آ  یرا بررس  آن  ل ئمسا  توانینم  در نظر گرفتن تاریخ و جغرافیای قفقاز  بدونهای ژئوپلتیک؛  با توجه به مبنای تحلیل

   از جمله اهم آن عبارت است از: ،لذا باید به برخی روندهای تاریخی این منطقه توجه نمود .کرد

و بارها بین آنها دست به دست شده، از همین روی   بوده  هیو روس  یعثمان  ران،یپنج قرن محل کشمکش ا  یقفقاز برا  منطقه •

   .همیشه ثبات در آن کاالیی نادر بوده است

 ه یو روس  رانیدوم ا  یجنگ جهان   در.  بوده است  ۱۹۲۰تا  ۱۹۱۷  نیب  و   تزار  ی قفقاز پس از فروپاش  ی خیمقطع تار  نیمهمتر •

. نکته مهم در این بین استقالل به خاک خود بودند  رانیا  جانیها خواستار الحاق آذرباقفقاز جنگ داشتند و روس  سر  بر

شکل از  )پیش  یافت(  آذربایجان  استقالل  کشور  این  شوروی  جماهیر  اتحاد  تحوالت    الت یتماالبته  و  گیری  در  باقراف 

 ی« آذرپان»  التیتما  ۱۹۱۸در سال    جانیآذربا  کیدموکرات  یاز استقالل جمهور  پس و  این کشور بوده است که    یکیژئوپلت

 . افت ی شیافزا

مانند روسیه، ایران و ترکیه در این منطقه وجود    های بزرگوجود ترس همیشگی در منطقه از بلعیده شدن توسط قدرت •

ای مانند ایاالت متحده سعی در ایجاد موازنه داشته است از همین روی کشورهای منطقه با کشاندن کشورهای فرامنطقه 

 .داشته و دارند
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 قفقاز  درایران  گذشتهروندهای راهبردی 

   اهمیت دارد:نظر تاریخی ماز ژئوکالچرال، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک های هر سه دسته تحلیل توجه به در حوزه قفقاز 

گردد. پس از آن نیز سالطین ایران همیشه به دنبال  ها در قفقاز به زمان شاه عباس دوم برمینخستین برخورد ایران با روس •

و   یترکمنچا قراردادبسیاری بر این فرض هستند که  که طوری هاند، بستیابی به این منطقه و رسیدن به دریای سیاه بودهد

 . ه استآقا محمد خان بود ییکشورگشا جهیگلستان نت

تبعات و   به ترکیه  (رضاشاه در زمان انگلستان  با توصیه)  های ایرانآرارات کوچک از سرزمین واگذاری باید توجه داشت که •

 بسیار زیان باری برای ایران و امروز منطقه در بر داشته است.  نتایج

دالیل تاریخی عدیده  ه ب  ایران همیشه از نظر نفوذ فرهنگی و زبانی و سیاسی و اقتصادی نقش پررنگی در منطقه داشته است. •

 ترین گره را با قفقاز داشته و دارد.محکمهای منطقه، ایران از منظر سرزمینی و فرهنگی در میان قدرت

درصد بازار منطقه    ۵تنها   کهی طورهب  ، وجود نداشت  یمناسب  کرد یبه قفقاز رو  ی رانیا  یو ورود کاالها یمورد نفوذ اقتصاد  در •

  یک یبا  ، مجموع تجارت غیرنفتی ایران با سه کشور قفقاز تقر۲۰۲۱های سال  اساس داده  . براست  یرانیا  ی کاالها  اریدر اخت

 میلیارد دالر است.  6که میزان تجارت تنها باکو و آنکارا در این سال در حالی ،میلیون دالر بود  ۱۰۰میلیارد و 

 

 روندهای راهبردی جاری در قفقاز
 معروف است.و گاهی نیز به عنوان جایزه استراتژیک نیز  کی عنوان کمربند شکسته ژئوپلت هب قفقاز المللنیبژئوپلتیک  اتیادب در

کریدور  در حال حاضر ترکیه به دنبال ایجاد کریدور زنگزور برای رسیدن به دریای خزر و آسیای میانه است و اتصال به   •

 ران، یاگری  آذربایجان بوده است که با ضعف کنش  باغجنگ دوم قرهبرنده اول  برای اتصال به بازار شرق آسیاست.    میانی

باغ  دوم قره   جنگ  یبعدبرنده    هینظران ترکصاحب  یبرخبه گمان    .ه استدگردی  جانیآذربابه نفع  موازنه منطقه  تغییر  باعث  

  ،یرو  ن یبه خزر شود. از هم  دنیزنگزور و رس  دوریکر  جاد یموفق به ا  هیکه ترک  دهدیم   ی رو  ی در زمان  ن یا  ی ول  ، است  بوده

  ه خود بود  یامنطقه  بیرق  نیعنوان مهمتر بهبه خزر    هیترک  ی از دسترس  یریجلوگباغ به دنبال  از زمان جنگ اول قره  رانیا

 .است

از این موقعیت و سطح روابط    استفادهبا  رژیم صهیونیستی  در قفقاز با ضعف حضور محوری ایران؛    رانیا  هایظرفیت وجود   •

آویو نیز تاثیر  بر رابطه باکو و تل  ، باکو گرم بوده  -افزایش داد. تجربه نشان داده، هر زمان روابط تهران  آذربایجان راخود را با  

 داشته است. 

چین پیشتر   ی و تحریم انرژی روسیه افزایش یافته است.انیم  دوریشدن کرفعال  ل یبه دل  نیجنگ اوکرااز  قفقاز پس    تیاهم •

کرد که با آغاز جنگ اوکراین و کاهش  آهن روسیه و بالروس استفاده میبرای انتقال کاال به اروپا از کریدور شمالی و راه

یافت که شامل مسیر چینض افزایش  میانی  به کریدور  انتقال کاالها  آن،  امنیتی  -گرجستان-آذربایجان-قزاقستان-ریب 

 چندان شده است. یت قفقاز و بویژه بنادر باکو و پوتی برای اروپا دواهم ،اروپاست. از همین روی-ترکیه

، همچنین این منطقه  ۱بزرگ را دارند  یهایبازانجام    ییو توانا  گذاری باالریاثت  یجهان  گرانیبر بازقفقاز  منطقه    یکشورها •

و بویژه   درصد نفت جهان وابسته به آن است  4۲که نزدیک به    استمطرح    دوم  عنوان تنگه هرمزه  بصورت بالقوه  هبتواند  می

 
 در اروپا و آمریکا ها یستان ها و گرج، آذریگری ارامنههای البیاشاره به ظرفیت  ۱
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نزدیک    با و در واقع بخشی از پروژه امنیت اروپاست.  شود  بعد از تحریم روسیه از منابع جایگزین تامین انرژی محسوب می

به زمستان،   که ماه  طوری هب  ،تشدید شده استروسیه  منابع  به جای  منابع خزر  ی  ایگزینبرای جاروپا  های  فعالیتشدن 

ر باکو  ضاین قاره را امضا کردند. در حال حا  اکو بهبرابر شدن صادرات گاز ب  دو  نامهگذشته اتحادیه اروپا و آذربایجان توافق

 کند. میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر می ۱۰ساالنه 

باغ و مناقشه اوکراین  در منطقه افزایش یافته است. پس از جنگ دوم قره  اهمیت قفقاز به دلیل شکسته شدن انحصار روسیه •

تمایل  ور نیروهای دیگر مانند ترکیه در قفقاز افزایش یافته است. همچنین  ضکه تمرکز بیشتر مسکو بر روی آن است، ح

 .ناتو به شرق و گرجستان و رسیدن به خزر اهمیت آن را افزایش داده است

های پنهان و گسترش و صحنه کشمکش دارند قفقاز به ای رگ مانند ایاالت متحده و چین نگاه ویژههای بزقدرت همچنین  •

 های خود در ارمنستان است.مثال پکن در حال ساخت یکی از بزرگترین سفارتخانهنفوذ این دو بوده است. 

 در حال افزایش است: نج دلیلبه پ  المللقفقاز در عرصه بیناهمیت  •

 شکستن انحصار روسیه در منطقه  .1

 طلبی ترکیه برای رسیدن به حوزه خزر و آسیای میانهجاه .2

 تمرکز چین در قفقاز به دلیل اهمیت کریدورهای منطقه و انرژی .3

 اهمیت قفقاز برای آمریکا جهت کنترل چین  .4

 روسیهاهمیت قفقاز برای تامین انرژی و امنیت اروپا در برابر  .5

 ایران  و تاثیرات آن بر ارمنستانرت به نفع آذربایجان و موازنه قد اتتغییر .6

 

 در قفقاز رانیا هایفرصت

های ایران هم از منظر ژئوپلتیک امنیت و هم از منظر ژئواکونومی برای ایران دارای اهمیت منطقه قفقاز از دیرباز برای همه حکومت

 راهبردی بوده است:

ینده  آتجارت ثبات و امنیت اقتصادی و ترانزیت ایران در بسیار پر اهمیت در    نقش زاز طریق قفقا اه یس یایبه در یدسترس •

توانند در اتصال دو منطقه خزر و دریای سیاه می-جنوب و خلیج فارس-. کریدروهای شمالرددابا اروپای شرقی و غربی  

 دگرگون کنند. به نفع تجارت ایران خلیج فارس روند تجارت در منطقه را 

 لق پرداخت: حضور و تع نقش، نفوذ،های برای بررسی فرصت ایران در قفقاز الزم است به مولفه •

برتر  باغ  نخجوان و قرهبا چهار هویت آذربایجان، ارمنستان،    دلیل ارتباط تاریخی و فرهنگی ه  بنقش ایران در منطقه   .1

 .است

باغ نفوذ روسیه و ترکیه در روی سطح افزایش هرچند پس از جنگ دوم قرهنفوذ ایران در منطقه روی سطح است،    -۲

 .نفوذ نیستیافته است که البته به معنای از دست رفتن 

 را در بر گرفته است.زبانی  و  های تاریخی، فرهنگی جنبه بیشتر ایران  ؛در منطقهاز بُعد حضور  -3

 ، برای ترکیه حداقل و روسیه متوسط است. ایران در شرایط حداکثری به تعلق قفقاز -4
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به مانند یک فرصت برای ایران در گسترش   ها یو تالش  ها یستانارامنه، گرج  ها، یمانند آذر  رانیدر ا  نهیاقوام قفقاز به قر  وجود •

ها در حوزه کشاورزی و  بویژه آذریایشان  توان از پتانسیل  نفوذ اقتصادی و سیاسی در منطقه حتی فرامنطقه است. می

 انرژی و ارامنه در حوزه فناوری و برق استفاده کرد. 

قریبا ت توانست موضع رانیاحامی آذربایجان بود. در این میان  های قفقاز معموال روسیه طرف ارمنستان و ترکیهدر مناقشه •

تنها کشور است   رسد اهمیت بازیگری ایران در منطقه افزایش یافته است، همچنین ایرانمتوازنی داشته باشد و به نظر می

 . دارد ییایجغراف یوستگیارمنستان و نخجوان پ  جان،یکه با آذربا

های گرم و آزاد برای کشورهایی نظیر هند، روسیه، ژاپن، کره و . . . و حتی چین در دارای  واسطه دسترسی به آب ه ایران ب •

 های زیادی برای دسترسی به قفقاز است. مزیت

 

 به قفقاز یراهبرد یکردهایرو

 : باشدای ساز و موجد همکاری منطقه گرایانه، موازنه باید کنشقفقاز منطقه  یدر قبال کشورهاسیاست اصلی ایران 

و گیرقرار  کشور  گذاران  سیاست  نیدکتر  تیاولو  در  باید  قفقاز • اسراییل  همکاری  مانند  ژورنالیستی  موضوعات  نباید  و  د 

 . ، تعارضات قومی و ... بر روابط ایران با قفقاز سایه بیافکند آذربایجان

جنوب در افزایش نقش ترانزیتی  -کریدور شمالهمانطور که اشاره شد  .  است  هیو روس  رانیبه ضرر منافع ا  ی انی م  دوریکر •

آهن  از همین دولت باید در راستای تکمیل ایران کریدور در بخش راه  . روسیه و هند نقش مهمی دارد-ایران و همگرایی ایران

 .کشور قرار گیرداقدامات سرخس؛ در اولویت -و چابهارآستارا  -رشت

  3+3  یپیشنهاد  یهمکار  تقویت مدلباید    تهرانتوسعه روابط در قفقاز  با وجود اختالفات میان گرجستان و روسیه؛ برای   •

رنده منافع  یبرگ  تواند در میتواند به عنوان الگوی توسعه منطقه در نظر گرفته شود.  را در دستورکار قرار دهد که میخود  

 همه کشورها باشد و به توسعه منطقه کمک کند. 

کنند.    تنظیمهای خود را  س اصل منافع ملی، سیاستاسا  منطقه اجتناب کنند و برگذاران باید از نگاه قومیتی به  سیاست •

بهترین مدل برای افزایش    تجاری(-)ایجاد وابستگی اقتصادی  و ایجاد منفعت مشترکروابط  یی  گرانگاه توسعه  ،از همین روی

کند و خودش سکاندار است. چنین دولتی گرا از نیروی بازیگران خارج از خود استفاده میدولت توسعهقفقاز است، یعنی  در  

 .های فراملی تعریف و سپس هدایت و اجرا کندهای مشترکی را با کارآفرینان بخش خصوصی و سرمایهتوانایی دارد تا پروژه

ایران    یتینقش ترانز  تواندچون ایجاد کریدور زنگزور می  .سیاست راهبردی ایران باشد  ،مرزهای منطقه   تغییرجلوگیری از   •

هند نیز  دور عالوه بر ایران برای روسیه و  . این کریدچار امتناع نمایدجنوب را  -را کاهش و در واقع اهمیت کریدور شمال

 حیاتی است.

برای ایران ضروری و جلوگیری از محاصره ارمنستان به دلیل بسته بودن مرزهای آن با   یارمنستان از نظر اقتصاد  تیتقو •

زیر   یارمنستان را به صورت جددر    یاسیس  ایران باید روندهای   ، ت راهبردی دارد. در عین حالترکیه و آذربایجان اهمی

ریختن  هم  تواند منجر به بو از ثبات سیاسی در آن حمایت کند. تغییرات سیاسی شدید در ارمنستان می  نظر داشته باشد

 د.شوایران و حذف  3+3مدل  رییتغو  همنطق یاسیس شیآرا

دهی  های مقطعی و افزایش درآمدهای نفتی و تحرک بیشتر برای شکلی، ایجاد تنشسازتیبه هو  جانیآذرباجمهوری    ازین •

تاثیر اظهارنظرهای برخی  ای باید در رابطه با این کشور در نظر گرفته شود و نباید تحتای و فرامنطقههای منطقهبه ائتالف
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و تجارت از   نیاز شدن آذربایجان از نظر زیرساخت بی  ،لقی کرد، در عین حال کارشناسان؛ آذربایجان را به عنوان تهدید ت

تواند برای ایران تهدیدزا باشد. لذا افزایش وابستگی آذربایجان به زیرساخت و تجارت با ایران دارای اهمیت فراوان  ایران می

 است.

  ی استفاده از اصطالحات  مثل  قفقاز  از  ی رانیا  فیراع تتوجه نخبگان سیاسی و اقتصادی به قفقاز جلب شود. همچنین استفاده از   •

 گشا باشد.  تواند راهمیمانند قفقاز جنوبی یا ماورای قفقاز 

افراد نامرتبط    یشود تا اجازه بهم زدن روابط از سو  غی تبل  مایصدا و س   یاز سو  جانیآذربا  یدر قبال جمهور  یرسم  مواضع •

 . داده نشود

نفوذ   • است  ترکیه سعی کرده  قفقاز،  اخیر  رویدادهای  نقشدر  و کنشو  افزایش دهدگری  آفرینی  را  روابط خود  . چه در 

های اقتصادی و منافع مشترک با ترکیه ایجاد همکاری .دوجانبه، چه به عنوان عضو ناتو و چه به عنوان یکی از اضالع قققاز

 ضرورت دارد. هیدر شرق ترک رانیا یاقتصاد یگذارهیسرمانظیر همکاری و 

آفرینی ایران تواند به تقویت موازنه و نقشتوسط ایران می  و هند در منطقه  نیبا چ  یهمکاردهی به  درگیر کردن و شکل •

که چین به لحاظ کریدوری و انرژی نگاه ویژه منطقه دارد و هند نیز به دنبال اتصال به دریای سیاه  بویژه آنکمک نماید،  

 ارمنستان است. از طریق 

از    ساکن خود پیوند اقتصادی و تجاری خود را در قفقاز و حتی روسیه افزایش دهد.   ها و ارامنهاز آذریایران با استفاده    •

 استفاده نماید.  ها در حوزه کشاورزی و انرژی و ارامنه در حوزه فناوری و برق پتانسیل ایشان بویژه آذری

های راهبردی با تنظیم سند سیاستگذاران کشور در قبال قفقاز  ست ایس  نیب  اجماع  ایجادباغ نشان داد که  جنگ دوم قره •

 ضرورت دارد.  با مشارکت و اجماع نخبگانکشور   یاساس منافع مل بر ایران در حوزه قفقاز

  .ترجیحی مفید است  تعرف بویژه  بخش خصوصی  برای    امتیازات ویژه   نرای گرفتبو تالش منطقه    ا بتجارت   توسعهتاکید بر   •

ویژه قفقاز ضرورت تاریخی  تصادی  دیپلماسی اقهای ترجیحی و فعال کردن  صاد بر سیاست با طراحی سند تعرفهیت اقتارجح 

از ی در ورود کاالهای ایرانی به بازار و یا عبور  بخش خصوص  یبرا  یصادرات و تعرفه گمرک  مهیمانند بی  ازاتیامت  اخذ  دارد.

 منطقه نیازمند توجه جدی است.

سازمانشکل • به  منطقهدهی  همکاری  مجدد  های  کردن  فعال  بویژه  اکو    سازمانای  تسهیلمیهمکاری  کننده  تواند 

 . های قفقاز باشد همکاری

از سوی   باید  مواضع رسمی در قبال جمهوری آذربایجانو    نباید اجازه برخی رویکردها به موضع حاکمیتی منتسب شود •

نامرتبط داده نشودوصدا افراد  از سوی  روابط  اجازه بهم زدن  تا  تبلیغ شود  با در نظر گرفتن شبکه سیما  اجتماعی  .  های 

 وجود دارد. های کذب در اثر نشر دادهروابط دوجانبه  نهم خورد احتمال بر
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 بخش خصوصی  یشنهادیپ یاقدامات راهبرد
های راهبردی ساز با کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و ترکیه بر اساس تحلیل ترجیحی موازنه نویس سند تعرفه  تدوین پیش •

باال برای بخش خصوصی ایران با همکاری ذینفعان درونی و اجزای دولت نظیر سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی  

 وزارت خارجه دارای اولویت بسیاری است.

-رو چابهاآستارا  -رشتآهن  های اصلی کریدورها نظیر راهدولت در پروژه-دهی به همکاری مشترک بخش خصوصیشکل •

راهس خط  رخس،  دراندازی  رو  رو  پایانه  کشتیرانی  تکمیل  و  توسعه  توسعه  خزر،  و  جلفا  نوردوز،  آستارا،  مرزی  های 

از کندی پیشهای تامین مالی، اجرا، بهرههای بندری چابهار؛ در حوزه زیرساخت  ها ضروری  رفت پروژهبرداری برای عبور 

 است.

در پیشبرد اهداف بخش خصوصی مهم است. هرچند که پیشتر قرار   فعال کردن نمایندگی معین بخش خصوصی در منطقه •

تواند  رسد احیای این ایده میاما به دالیلی این مهم محقق نشد، به نظر می  ،خانه اقتصادی ایران در منطقه تشکیل شودبود  

 . کمک کند  کاالهای ایرانی  زاریابیدر توسعه مناسبات و با

پرورش دام  ینیکشت فراسرزم   منطقه در  تیاز موقع  تواندمی  ایران  بخش خصوصی • ببرد. کشت فراسرزمینی در   و  بهره 

 شود. ذربایجان و گرجستان و نیز پرورش دام در ارمنستان به بخش خصوصی پیشنهاد میآ

بخش   هیاز سرماالزم است    ،تر است از همین روییافتهکمتر توسعه بخش شرقی ترکیه به دالیل مختلف نسبت به غرب آن   •

 . دشوو ارتباط آن با قفقاز استفاده  هیدر شرق ترک رانیا یخصوص

کننده نقش تاریخی  تواند تحکیمایران و کشورهای حوزه قفقاز می یخصوص بخشهای مشترک بین دهی به همکاریشکل •

 .دارد توسعههای زمینه  جانیبخش تالش آذربا باایران نقل وبخش حمل یهمکار  مثالساز ایران باشد. و موازنه 

  ا قفقاز بکشورهای بازرگانی  هایاتاق بین جانبه سه  های مشترکهمکاری ،شودیبرای افزایش مراودات اقتصادی پیشنهاد م •

 د:بگیرشکل زیر سه زیربخش 

 ارمنستان-گرجستان-بخش ایران .الف

 ارمنستان-آذربایجان-بخش ایران. ب

 ارمنستان -ترکیه-بخش ایران. ج

با نخجوان  تجارتالزم است بخش خصوصی   ،که بخش نخجوان پیوستگی جغرافیایی با سرزمین اصلی نداردتوجه به این اب •

 . دده شیرا افزا

تواند در افزایش روابط ایران و کشورهای که می  ی استهاییکی از بخشتوسعه حوزه گردشگری بویژه در حوزه سالمت   •

  ه ها بتواند نقش مهمی در جذب بویژه آذری های اخیر نشان داده که اقدامات مناسب میتجربه سال  .باشد آفرین  نقشقفقاز  

 ایران داشته باشد. 

 بهره گرفت. توان میگذاری مشترک بخش خصوصی در ارمنستان از ظرفیت این کشور در تولید برق با سرمایه  •

 


