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Abstract 

New dynamics of power are emerging in the of Central Asia and the Caucasus 
region after the collapse of the Soviet Union which can be analyzed under the 
new power game conception. unlike the traditional great game, in this game 
many global and regional powers are competing. rise of Turkey and shaping 
smooth regional alliances, increasing economic investments by GCC countries 
and Israel in the region, as well as uncertainties about the future of the Iran-
Russia-China axis, has created a new configuration of power game between 
regional and trans-regional powers. This article tries to analyze the geopolitical 
consequences for Iran in the future by identifying the megatrends of power 
dynamics in the Central Asia and Caucasus region. the question is that, what 
place will Iran have in the future of the geopolitical equations of the Central 
Asian region and the Caucasus? The hypothesis is that the continuation of 
regional security dynamics will lead to the decline of Iran's regional position. 
the method used in the article was based on trend analysis. 
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در  رانیا گاهیو قفقاز؛ جا ی مرکز یایآس ریی در حال تغ کیتیژئوپل
 یاتوازن منطقه ندهیآ

 سید روح اهلل حاج زرگرباشی 
پژوهشکده فرهنااو و ارتباطااات دانشااگاه عالمااه   اریاستاد

 رانیتهران، ا  ،یطباطبائ 
  

   مرتضی شکري
الملاال، دانشااگاه عالمااه پژوهشگر پسااادکتری روابااط بین

 رانیطباطبائی، تهران، ا

 

 چکیده
و قفقماز در    ی مرکمز   ی ا ي آسم  ی ا در نظم  منطقمه   ی د ی جد   ی ها ش ی پو   ، ی شورو  یچند دهه پس از فروپاش 

آن را در ذیل بازی قدرت جدید تحليل کرد. در ایمن بمازی قمدرت    توان یاست که م   ی ر ي گ حال شکل 
حضور    ی ا طقه جهانی و من   ی ها جهانی بلکه ترکيبی از قدرت   ی ها نه قدرت   برخالف بازی بزرگ سنتی، 

  یبرخم    ي عظم  ی گذار ه ی سمرما   ، ی ا پنهمان منطقمه   ی اتحادهما   ی ر ي گ و شمکل   ه يمترک   نده ی . حضور فزا ارند د 
و    یو فرهنگم  یتمي امن   ، یاسمي مختلف س   ی ها در حوزه   یست ي ون ي صه     ی فارس و رژ   ج ي خل   ه ي حاش   ی کشورها 

  ان ي قدرت م   ی باز از    ی د ی جد   ی کربند ي پ   ن چي   –  ه ي روس   -ران ی محور ا   ی ر ي گ ابهام در مورد آینده شکل   ز ي ن 
مقاله که با روش تحليل روند انجام شده است،    ن ی بوجود آورده است. ا  ی ا منطقه و فرا منطقه   ی کشورها 

  ی امدها ي و قفقاز، پ   ی مرکز   ی ا ي آس   منطقه   ک ي ت ي حاک  بر ژئوپل   ی روندها کالن  ییتالش دارد ضمن شناسا 
  ی ر ي گ به شکل   وجه است که با ت   ن ی پرسش پژوهش ا   رون ی کند. از ا   ل ي تحل   یاسالم   ی جمهور  ی آن را برا 

معممادالت    نممده ی در آ   یگمماه ی چممه جا   ران یمما   یاسممالم   ی جمهممور   ر، يمماخ   ی ها قممدرت در سممال   ی همما ش ی پو 
نظم     ی هما ش ی است که چنانچمه پو   ن ی ا   ه ي و قفقاز خواهد داشت؟ فرض   ی مرکز   ی ا ي منطقه آس   ک ي ت ي ژئوپل 
  دهد،مقاله نشان می  های یافت. یافته  ای ایران تنزل خواهد منطقه کنونی تداوم یابد، موقعيت منطقه   یت ي امن 

ای آسيای مرکزی و قفقاز به احتمال زیماد  مهمترین چالش جمهوری اسالمی ایران در آینده نظ  منطقه 
    یمعربستان سعودی و رژ   جان، ی آذربا   ه، ي ترک   یک ي ت ي های غربی بلکه نفوذ گسترده ژئوپل نه حضور قدرت 

 . خواهد بود   یست ي ون ي صه 

 .بزرگ یو باز یروندپژوه  ک،یتیقفقاز، ژئوپل  ،یمرکز یایآس  واژگان کلیدی:

 

   :نویسنده مسئولMorteza.shokri63@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-2451-8624
https://orcid.org/0000-0001-7126-0043


 125 |حاج زرگرباشی و شکري  | ؛ جایگاه ایران ...و قفقاز يمرکز  يای آس ریی در حال تغ  کیتیژئوپل

 مقدمه

عم  انیپا تأثير  سرد  الگو  یق يجنگ  سطوح    تيامن   یبر  منطقه  المللیبين در  داشته    ای و 
نظریهاست در  که  قفقاز  و  مرکزی  آسيای  منطقه  زمين.  قلب  بعنوان  ژئوپليتيک   1های 

های تازه  چون ظهور جمهوریشود، پس از فروپاشی شوروی شاهد تحوالتی  شناخته می
حال  های داخلی بوده است. با این  های بزرگ و جنگبه استقالل رسيده، حضور قدرت

سال پویش در  منطقه  این  در  اخير  حال  های  در  قدرت  از  جدیدی  روندهایی  و  ها 
کشورهای  شکل ميان  قدرت  بازی  از  جدیدی  پيکربندی  است  ممکن  که  است  گيری 

 وجود آورد. ای بمنطقه و فرامنطقه
این منطقه یک عرصه ژئوپليتيک  قفقاز،    ژئوپليتيک آسيای مرکزی وفارغ از اهميت  

برای   سایر  قدرت  با  رقابت  در  ایران  اسالمی  محسوب    آنای  منطقه  رقبایجمهوری 
منطقهدادن  دست  از  بنابراین ؛  شودمی این  در  راهبردی  در    عمق  ایران  مانور  قدرت  بر 

با سایر هماوردان   خواهد گذاشت. بر قدرت کنشگری آن  منفی    تأثيریای  منطقهرقابت 
برجسته زمانی  موضوع  میاهميت  که  تر  منطقهشود  فرا  کنشگران  راهبرد  و  به  رقيب  ای 

منظور محدود ساختن قدرت ژئوپليتيک ایران در  ای بهگيری اتحادهای مخفی منطقهشکل
کند  مفهوم بازی بزرگ، تالش میمنطقه پی ببری . این مقاله بر اساس نظریه قلب زمين و  

ای آسيای مرکزی و قفقاز،  ترین روندهای اثرگذار بر آینده نظ  منطقهضمن شناسایی مه 
به   توجه  با  که  است  این  مقاله  پرسش  کند.  تحليل  ایران  برای  را  آن  احتمالی  پيامدهای 

پویش شکل ایرانگيری  اسالمی  جمهوری  قدرت،  جدید  آینده    های  در  جایگاهی  چه 
از   استفاده  با  مقاله  داشت؟  خواهد  قفقاز  و  مرکزی  آسيای  منطقه  ژئوپليتيک  معادالت 

در   گيری از نظریه ژئوپليتيک قلب زمين و مفهوم بازی بزرگ، روش تحليل روند و با بهره
تحوالت ژئوپليتيک منطقه آسيای مرکزی و قفقاز را    ایران در  تالش است جایگاه آینده

ور مقاله از چند بخش تقسي  شده است. در بخش اول با استفاده  به همين منظ  ترسي  کند.
می تالش  بزرگ  بازی  مفهومی  چارچوب  ميان  از  ژئوپليتيک  رقابت  وضعيت  شود 

منطقه فرامنطقهکنشگران  و  مه ای  دوم  بخش  در  شود.  بررسی  کالنای  روندهای  ترین 
منطقه امنيت  نظ   آینده  بر  چشحاک   پایانی،  بخش  در  و  بررسی  رقابت   ای  انداز 

 شود.  ژئوپليتيکی و جایگاه ایران در آن تحليل می

 

1. Heart Land 
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 پیشینه پژوهش 
های مختلفی در مورد روابط ایران با کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز به  تاکنون پژوهش 

های انجام شده یا به دنبال تبيين تحوالت  لحاظ ژئوپليتيک انجام شده است. اغلب پژوهش 
تجویز ماهيتی  یا  و  محمدرضا حافظهستند  مثال  برای  دارند.  و  ی  در  1385)  گرانیدنيا   )

های ژئوپليتيکی ایران در منطقه آسيای مرکزی اشاره  تحقيقی به ضرورت شناسایی فرصت
آنمی میکنند.  استدالل  که  ها  حوزه  کنند  کشورهای  در  ژئوپليتيکی  عالیق  شناخت  با 

واقع   مورد دید  با  و  میمطالعه  نقش بينانه  تدوین آفرتوان  با  و  کرده  محدود  را  رقبا  ینی 
بهمشیخط ایران  اسالمی  جمهوری  ژئوپليتيکی  کدهای  و  و ها  حقيقی  صورت 

. رضا سيمبر آفرینی ایران پرورش دادکارکردهای واقعی، عالیق ژئوپليتيکی را برای نقش 
ضمن  1386) تحقيقی  در  نيز  ا(  ژئوپليتيکی  تغييرات  منطقه  شده  جاد یبيان  از    در  پس 

ایران تحليل کند.  آفرینی  ثير این تغييرات را بر نقش اکند تا ت، تالش میپاشی شورویفرو
اصغر جعفری   و  تاثير  1394)  یناولدحميد حکي   به  دارند  پژوهشی تالش  در  تغييرات  ( 

  کنند که ها استدالل میبپردازند.آنژئوپليتيک قفقاز بر امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران  
ژئوپليتيکویژگی تنش   های  عواملی  جنوبی  تغييرات    طوریبه  هستند  زاقفقاز  این  که 

امنيت   نظامی سياسی  ابعاد  در  تهدیدها  افزایش  با  را  ایران  اسالمی  ژئوپليتيک، جمهوری 
 .ملی مواجه کرده است

می متمایز  شده  انجام  علمی  کارهای  سایر  از  را  پژوهش  این  رویکرد  آنچه  کند، 
از تحآینده استفاده  با  با ليل کالننگری آن  پژوهش  منظور  بدین  روندهای موجود است. 

چش  دارد،  تالش  روند  تحليل  از  سوی  استفاده  از  منطقه  در  بزرگ  بازی  از  اندازی 
ای و خارج از منطقه را ترسي  کند تا بدین ترتيب آثار احتمالی آن برای کنشگران منطقه

 کنشگری ایران در منطقه روشن شود. 

 زمین و بازی بزرگ  چارچوب نظری: نظریه قلب
توان بر اساس نظریه قلب زمين  های جدید در منطقه آسيای مرکزی و قفقاز را میپویش 

مکيندر  سال    1هالفورد  در  داد.  1904که  توضيح  شد  مکيندر    مطرح  برای   ای پایهنظریه 
مطالعاتی   زمينه  یک  بعنوان  اوراسيا،  و    کرد  فراه ژئوپليتيک  بر  آن  جغرافيایی  تمرکز 

 

1. Halford J. Mackinder 
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های سياسی در داخل و اطراف  فضایی و پارامترهای هر جریان اقتصادی و فعاليتمرزهای 
 . کندمنطقه وسيع را روشن می

توصيف  ندر ي مک آن  ،اي اوراس  ت ي اهم  در  کتاب    یجهان   رهی جز  ک یعنوان  به  از  در 
واقع  کي دموکرات   یهاآرمان » سال    « 1تيو  می  1919در  مذکور  در    وی  کند. یاد  کتاب 

منطقه    ن ی ا  ندري قبل از آن، مک  ی. حتبردرا برای توصيف منطقه بکار می  2قلب زمينمفهوم  
مرکز بخش  و  سال    ییشناسا  ا ي اوراس  یرا در شمال  و در  بود  را    1904کرده  محور  »آن 

منطقه    ن یبود. او ا  دهي شود( ناممی  ادی  زي محور نمنطقه  )که از آن بعنوان    « 3خ یتار  ییاي جغراف
 (.Sloan, 1999دانست )ین بخش جهان میترنظر ژئواستراتژیک مه  را از

مکيندر 4»محور مفهوم   شرایطی  «  باز  ی معرف  در  که  داشت.    یشد  ادامه  هنوز  بزرگ 
به بزرگ  بازی  براصطالح  ناظر  کلی  استراتژ  طور  و    ايتانیبر  ميان  مناقشهو    کیرقابت 

مرکزمنطقه   در  ی برتر  یبرا  ه ي روس   ی امپراتور بوده    یآسيای  قفقاز  در    ندر يمک  است. و 
به اهم   ی پ  ا ي اوراس  یای در مرکز خشک قاره  عي های وس بر گستره  ی ن يکنترل سرزم  ت ي واقع 

بودبرد اه  دل   ن ی.  به  بودن و غيرقابل  لي منطقه  از در  دور  بودن  به    ایدسترس  با توجه  بویژه 
فناور توسعه  پ  کی  یسطح  در  یدسترس  ،ش ي قرن  از  آن  بود  اري بس  ایبه  اگرچه    .دشوار 

زمهارت  ی مرزها  ندر ي مک به  توجه  با  را  تغ  کیاستراتژ  نهيلند  زمان  فرمول   -داد    ريي آن  او 
شامل آسيای    شه ي آن هم   یاصل   محور  -برد  بکار  1943و    1919،  1904های  خود را در سال

قرق   یامروز  یشورها)ک  یمرکز قزاقستان،  و    کستان،يتاج  زستان،ي افغانستان،  ترکمنستان 
س بخش   ی غرب  یبريازبکستان(،  شمال و  بود  رانیا  یهای  پاکستان  است.  و  به    نیاه  منطقه 

در  ی هارودخانه  نکه یا  لي دل به  شمال  انوسي اق  ا ی  یداخل  یاهایآن  بودند  یمنجمد   ،وصل 
 .(Seiple, 2004) شدمعرفی می « 5نيزم  یرو یع ي ترین دژ طب »بزرگ

ميان قدرت بزرگ  بازی  از  فروپاشی شوروی، شکل جدیدی  از  بزرگ در  پس  های 
آسي  راهبردی  این  منطقه  دارد.  ادامه  تاکنون  که  است  گرفته  شکل  قفقاز  و  مرکزی  ای 

متحده و روسيه بوده و بعدها با  منطقه از زمان فروپاشی شوروی صحنه بازی رقابت ایاالت 
جدی صورتی  رقابت  این  اروپایی،  اتحادیه  است.  حضور  گرفته  بخود  اتر    یباز   ن یدر 
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در    اي آس   یهای جنوببخش دد نفوذ در  و اتحادیه اروپا درصمتحده    ایاالت  د،یبزرگ جد
مرک بوده  یزآسيای  قفقاز  ارزشو  فيزیکی،  حضور  بر  عالوه  بتوانند  تا  ليبرال  اند  های 

کنند ترویج  منطقه  این  در  را  خود  و  .  دموکراسی  پوتين  آمدن  کار  روی  با  طرفی  از 
ور با  های آن برای احيای جایگاه و موقعيت گذشته روسيه، عرصه بازی این کشطلبیجاه

پيچيده بعنوان    ه ي روس تر شده است.  غرب  را  مستق   دیتهد  ک یغرب    ت يامن   یبرا   يکاماًل 
)می  درک  خود   یمل دارا(Bora, 2017کند  مسکو  نظام  ی.    ک، یاستراتژ  -یاهرم 

بر منطقه است. هر سه    یاس ي و س   ی اهرم داخل  ني ( و همچنیانرژ  نه يویژه در زم)ب  ی اقتصاد
تجارت،    ها،رساختیز  قیاز طر  ذربایجان در قفقاز جنوبیگرجستان، ارمنستان و آ  کشور
جمع  یگذارهیسرما نزد  اسپوراید  یدائم  تي و  ارتباط  مهاجر  کارگران  اقتصاد    یکیو  با 
را    یگسترش ناتو به سمت قفقاز جنوب  هي . روس(Iskandarov, 2019: 24دارند )   هي روس
را    ی قفقاز جنوب  ی شورهاتالش کرده است تا همه ک   و  داندخود می  تيامن   یبرا  یدیتهد

پيمان امنيت دسته  در دو ادغام کند.   « 2»اتحادیه اقتصادی اوراسيا و    « 1جمعی نهاد »سازمان 
کند که مسکو دوباره نقش    یبازسازای  گونهبهرا    یقبل  ینظ  جهان  خواهدیکشور م  ن یا

برنامه    ق یاز طرنيز  اروپا    هی اتحاد  .(Iskandarov, 2019: 32)   کند  ی را در آن باز  یاصل
شده    لیتبد  یقفقاز جنوب   ی در کشورها  یاصل   گریگذار و بازبه سرمایه  « 3ی مشارکت شرق»
به    ني اروپا همچن  هی . اتحادشودمعرفی میکننده به منطقه  ترین کمکبزرگ  برنامه،  نیا  و

 است.  قفقاز تبدیل شده هر سه کشور یتجار  کیترین شربزرگ

یادشده، بزرگ  بر سه قدرت  منطقهقدرت  ایرس  دخالت  عالوه  از  این    های خارج  در 
نظير راهبردی  جغرافيایی  ترک   هند،   ن،يچ   محدوده  حاشيه  ه ي پاکستان،  عربی  کشورهای   ،

صهيونيستیو    فارسخليج   یک  که    رژی   تعق هر  مل  ب ي در  زم  یمنافع  در    ی هانهيخود 
  حوزه  . درساخته است  تردهي چ ي پ پيکربندی بازی راهبردی در این منطقه را  مختلف هستند،

طرح  اکنونه   ن ي چ   ،ی اقتصاد اخ با  راه  شري های  زمينه  از  اندازی  در  لوله    استان خطوط 
صادرکننده گاز از آسيای    یني چ   ري مس  کیانداز بالقوه  که چش   ی به شانگها  انگي ک   ني س

  یبريصادرات س  لي که پتانس  ی شرق  یبرياز س  یگریخط لوله دنيز تقویت  و  است    یمرکز

 

1. Collective Security Treaty Organization (CSTO( 
2. Eurasian Economic Union (EAEU) 

3. Eastern Partnership 
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 ,The Moscow Timesکرده است )توجه را به خود جلب    نیترشي دهد، ب می  شیرا افزا

26 July 2002) . 
اصلنيز    هيترک محور  و  سرسخت  مرکز   یمتحد  آسيای  در  قفقاز  یناتو  روابط    ، و  به 

کشورها  کینزد استقالل  ی با  مرکزتازه  آسيای  و  قفقاز  در  مبرمی    ییافته    . داردنياز 
خليج   حوزه  صهيونيستی  کشورهای  رژی   و  راهبردی  فارس  موقعيت  از  آگاهی  با  نيز 

گستردهگذاریهیسرما  منطقه، حوزههای  در  فرهنگی،ای  در  سياسی،    های  اقتصادی 
اند. همچنين  یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی انجام دادههای استقاللجمهوری
هند  پاکستان سر  و  مرکز  بر  آسيای  در  ازحوزهبعنوان    ینفوذ  جدید  ای  هرقابت  ای 
با(Tarokh, 1997)  هستندرقابت  در    گریکدیبا    کیاستراتژ ا  این   .    ک ی  رقابت  ن ی حال 

با  تنها  و    مراتب کمتری دارندهای نفوذِ بهدو کشور اهرم  رایشود زمی  یتلق  یفرع  ش ینما
 . گذاردمی ش ی رو به افزای این دو  بازميدان رقابت و  ،یاصل کنشگران افزایش رقابت ميان

بين   های رقابت پویش  انداز آینده نظ   چش   ای،المللی و منطقهقدرت در سطوح مختلف 
پيچيدگی با  های زیادی مواجه ساخته است. در چنين شرایطی استفاده از روش  منطقه را 

 انداز یاری کند.  تواند ما را در فه  این چش تحليل روند می

 روش پژوهش: تحلیل روند 
ها در بستر زمان« است. تحليل روند »پژوهش  نظ  داده»تغييرات پيوسته و م  منظور از روند،

  است دهی روندها برای ساختن آینده مطلوب  تحليل و جهت  توصيف،  منظور استنباط،به
اشاره دارد که به    ن ي دوره مع  کینقاط داده در    سهیبه مقا  پدرام و احمدیان(. این روش)

امکان می افزایش شما  رکود   ای(  ینزول  یا )روندهاه(، کاهش یصعود  یها )روندهادهد 
اعتمادتر است.    تر باشد، روند قابلتوجه  . هر چه روند قابلدي کن   یی ( را شناساريي )بدون تغ
تواند  بينی کند. روند میپيش   تواند آینده را می  یابی روندهااوقات با برون  شتري ، بپژوهشگر
روند خاص است،    کی  یاب یدمند به رکه عالقه  لگري تحل  . تحليل روند بهباشد  یکاماًل ذهن
رسند را شامل و  را که به نظر مه  می  ندهی آ  یاحتمال  یدادهایرو  راتي ث ادهد تا تاجازه می

رو  ی بررسمند  نظامطور  به بمی  دادهایکند.  تغتوانند  شامل  گسترده    رات يي طور 
ارز   یاقتصاد  ،ی اجتماع   ،یاس ي س   ،یکی تکنولوژ باشند.  شو  به  پژوهشگر  محور  توجه  با 

پوعهمجم از  روتعيين   ش ي ای  از  هر    نده،یآ  یدادهایشده  وقوع  مورد   ک،یاحتمال  تأثير 
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پا )تأثير حالت  پيش یو حداکثر  داریانتظار  بر  پا(  غافلگ)پيش   هیبينی  بدون  در  یري بينی   )
ا وقوع  سنار  دادیرو  ن یصورت  تعداد  با  ییوهایو  قرار  شوند    دي تول  دیکه  بررسی  مورد 

فاده در این پژوهش از نوع کيفی است که با استفاده از متون،  های مورد استدهد. دادهمی
این  از  است،  سياسی  مقامات  رسمی  مواضع  و  منابع  و  تحقيق،  اسناد  گردآوری  شيوه  رو 

 ای است. اسنادی و کتابخانه

 ای قفقازگیری نظم منطقهروندهای شکل کالن
ایرانبه  تحوالت پيرامونی  محيط  در  پراکنده  مر  ظاهر  آسيای  قفقاز،در  و  چنانچه    کزی 

بگيردب قرار  مطالعه  مورد  عميق  شکلطور  از  حاکی  نظام،  روابط  از  نوعی  در  گيری  مند 
برای    این روابط قدرت ممکن است برخالف ظاهر،  ميدان رقابت قدرت است. تهدیدی 

امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران باشد. شناسایی این الگو از بازی، مستلزم تحليل برخی  
 گيرد.روندهای کالن در منطقه است که در ذیل مورد بررسی قرار میاز 

 اعتمادی در محور روسیه، چین و ایران افزایش بی 
تواند اثرات ژئوپليتيکی زیادی در  که می  مه  در منطقهژئوپليتيکی بسيار    روندکالن یک

وسيه،  . رچين و ایران در منطقه است  -دوری یا نزدیکی محور روسيه   منطقه داشته باشد،
اند که مشخصه  الملل متحد شدهانداز مشترک برای نظ  بين چين و ایران حول یک چش 

 .توازن قدرت چندقطبی ضد هژمونيک استگيری یک  شکلآن 
آمریکا هژمونی  ضد  کشور،   گفتمان  سه  ميان  همکاری    در  برای  آنمبنایی  ها  ميان 

سه کشور   ،  یا ضد امپریاليسروایت ضد هژمونی  در    بوجود آورده است. با وجود تفاوت
ایران به دليل  متحده دارای اشتراک راهبردی هستند.  گری ایاالت  جانبهبر سر تقابل با یک

برجسته جایگاه  خود  اقتصادی  پتانسيل  و  جغرافيایی  تالشموقعيت  در  و  ای  روسيه  های 
ی نقشی محوری  پتانسيل ایران برای ایفا  ازروسيه  دارد.    ایچين برای تقویت ارتباط منطقه

کند و  بعنوان پل جغرافيایی که اروپا و اوراسيا را به خاورميانه و آسيای جنوبی متصل می
 ,Karaganovاست )  آگاهدهد،  ای را گسترش میقارههای تجارت بين نتيجه فرصت  در

بر    شاهدیای را بعنوان  ویژه ایران تمایل دارد مشارکت خود در ابتکارات منطقهب (.2018
بهبود  خود  یتمرکز منطقه  در  پروژهاتصال  طریق  از  حملای  مانندهای  ابتکار   ونقل 

  .جنوب نشان دهد -المللی شمال ونقل بين کریدور حمل وچين  کمربند و جاده
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اتصال حمل اقتصادی و  بر ادغام  های  تالش  های اخيردر سال  سه کشورونقل،  عالوه 
برای  گسترده دالر ای  هم  حذف  ميان  مبادالت  دادهدر  انجام  روابط  اند.  دیگر  در  مسکو 

به پکن  و  تهران  با  تحری خود  خطرات  کاهش  خواستار  منظور  استقالل،  تقویت  و  ها 
پس از   .شده است  در مبادالت تجاری  ارزهای ملی بعنوان جایگزینی برای دالر  استفاده از 

انتقال2014بحران اوکراین در سال   برای  بانک مرکزی روسيه سيست  خود را  های  پيام  ، 
خنثی  راه مالی را  سوئيفت  سيست   از  روسيه  ارتباط  قطع  خطر  مؤثر  بطور  تا  کرد  اندازی 
سال   .کند از  برخی    2016روسيه  با  دالری  غير  مالی  مبادالت  سازوکارهای  به  توانست 

به همين ترتيب   .های آمریکا دست یابدکشورها مانند چين و ونزوئال برای مقابله با تحری 
ایران و روسيه تالش   متحده و دشواری انجام تجارت به دالر،  های ایاالتری به دليل تح

رسانی مالی خود  اند از روبل و ریال در تجارت دوجانبه استفاده کنند و خدمات پيامکرده
  .های بانکی دوطرفه یکپارچه کنندرا برای انجام تراکنش 

وسيه، خاطرنشان کرد که  جمهور ر  ، دستيار رئيس یوری اوشاکوف  2019در سپتامبر  
های مستقي ، استفاده  حساب  مسکو و تهران »در حال اتخاذ تدابيری برای گسترش تسویه 

بين   تعامل  ایجاد  و  ملی  ارزهای  بعنوان  پيام  سامانهاز  ایران  سپام  و  روسيه  مالی  رسانی 
پرداخت برای  هستندجایگزینی  سوئيفت  طریق  از  در RIA Novosti, 2019)«  ها   .)

پژوهش   گزارش اسالمی  هایمرکز  شورای  که    نيز  مجلس  است  های  همکاری»آمده 
تقویت شودسه مالی  و  انرژی  زمينه  در  باید  ایران  و  بين روسيه، چين  این   .جانبه  انجام  با 

می ایران  چينی،  کار،  مالی  مؤسسات  طریق  از  و  بفروشد  یوان  به  را  خود  نفت  تواند 
مبادالت   ، های پرداخت روسی و چينیاده از سيست های تسویه با استف بازارهای آتی و اتاق
دهد انجام  را  استدالل می .خود  همچنين  گزارش  از  این  استفاده  بدون  معامالت  که  کند 

المللی و تجارت نفت  های بين متحده را در پرداخت  دالر و سيست  سوئيفت کنترل ایاالت
ين روسيه، چين و شرکای  که ایجاد یک سيست  مالی جایگزین ب حالی  کند، درمحدود می

میتجاری با تحری اش  مرتبط  به کاهش خطرات  آمریکا کمک کندتواند  )مرکز های   »
 . (1399های مجلس شورای اسالمی، پژوهش 
تواند تضعيف کننده روند باال  موانعی بر سر این روابط وجود دارد که می حال   با این 

تنها اهداف مسکو را  نه  است که  ين نابرابری در قدرت اقتصادی روسيه و چ   باشند. نخست
کند بلکه حمایت از  برای مشارکت در ادغام اوراسيا بعنوان یک شریک برابر پيچيده می
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بين   ایران اقتصادی  انزوای  از  عبور  نيز  برای  خود  فقدان  دوم،    .کندمیسخت  المللی 
قابلکانال بانکی  توسعه  های  تجاری  روابط  و  ایاعتماد  و  روسيه  بين  نيز  ران  نيافته 
موردامکان را  ملی  ارزهای  با  تجارت  می  پذیری  قرار  راهبردی  دهدتردید  ابهام  سوم،   .

چش  ایران،  قبال  در  شکلروسيه  است.  انداز  کرده  مبه   را  راهبردی  اتحاد  یک  گيری 
 دید.   2020باغ گيری روسيه در بحران قرهتوان در موضع نمونه این ادعا را می

خارج کرد و با ترکيه    مناسبات ، روسيه ایران را از  2020امبر  بس نوتوافقنامه آتش   در
رسيد تفاه   کند.  به  رقابت  آن  با  کمتری  هزینه  با  ليبی  و  سوریه  مناسبات  در  بتواند   تا 

با  قرهبی  روسيه  دوم  جنگ  بحبوحه  در  ایران  جامع  صلح  طرح  به  عماًل    ،باغتوجهی 
روند تحوالت را بر اساس سناریوی    دیپلماسی ایران را در این زمينه به شکست کشاند و

ميان  به هنگام ميانجيگری ایران    1992در سال    از این نيزرویکرد پيش  خود پيش برد. این  
قدمی امضای توافقنامه تهران    ها در یک و روس  ه بودتجربه شد  ، دو کشور طرف مناقشه

تجزیه به دست  اشغال شوشا  ارمنیاز طریق  ایران را  ،طلبان  . ناکام گذاشتند  اقدام سياسی 
هسته موضوع  در  را  وضعيت  میاین  نيز  کرد. ای  مشاهده  رفع  مه   توان  اینکه  همه  از  تر 

موافقت به  بازگشت  قالب  در  از سوی غرب  ایران  هستهتحری   مینامه  برجام  از  ای  تواند 
و منطقه تلقی شود. بعالوه    مثابه کاهش برد راهبردی آن در روابط با ایرانسوی روسيه به

 ینکه پس از بحران اکراین و تحری  روسيه از سوی غرب این نگرانی بيشتر شده است. ا

 ایگیری اتحادهای منطقهخیزش ترکیه و شکل 
یافته از شوروی،  و شکل  یجهان دوقطب   انیپا   ی نقطه عطف گيری کشورهای تازه استقالل 

  ی اصل  گریباز ک یشدن به  تبدیل ی آرزو ه يترکزیرا  بود؛   ه ي ترک  ی خارج  استي س  خیدر تار
در این  دارد.    یای در دوران پس از شوروخود را در صحنه منطقهمطامع    لي و تحم   یاس ي س

ترکجمهوریمسير،   قفقاززبان  های  و  مرکزی  اهم  هيترک  ی برا  آسيای    ی خاص   ت ي از 
قرقآذربایجان،  .  هستندبرخوردار   و  ازبکستان  قزاقستان،  های  شباهت  زستاني ترکمنستان، 

 دارند.  هي با ترک  یو فرهنگ  یزبان
موازات قدرت  ترکيه در راستای افزایش نفوذ خود در منطقه از ابزارهای قدرت نرم به 

سال در  کشور  این  است.  کرده  استفاده  شوروی،  سخت  فروپاشی  از  پس  سازمان  های 
زبان، فرهنگ   جیسازمان به ترو  ن ی. اکردتأسيس    1993در سال    یالمللی فرهنگ ترکبين 
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تار ترک می  یترک   خیو  دانشجو  ن يهمچن   هي پردازد.  اعطا    هيبورس  مرکزیآسيای    انیبه 
قزاق در قزاقستان و دانشگاه    -ه ي ترک   یوي سیهوکا احمد  المللی  دانشگاه بين   کند. افتتاحمی

قرق  زستاني قرق  -ترک در  بوده    زستاني ماناس  راستا  این  (. Sahakyan, 2021)  است در 
  ار ي بس  جانیآذربا  کشورهای منطقه از جمله  رد  هيترک  یونیزیتلو  یهاپخش برنامههمچنين  

گردشگر است.  ب  یمحبوب  مذهب   هي ترک   ني متقابل  نفوذ  است.  رونق  حال  در  قفقاز    ی و 
نهترک آذرباها  در  در    جانی تنها  و مسلمان   مناطقبلکه  آجارا  منطقه  )در  گرجستان  نشين 

مرز قابل جانیآذربا  ی مناطق  است.  (  سال  توجه  در  ترکيه  این،  بر    ی شورا  ،2009  عالوه 
براترک  یکشورها  یهمکار را  کشورها  یهمکار  تیتقو  یزبان    جان، یآذربای  با 

ی در  های همکارزمينهایجاد کرده است. در این سازمان  و ازبکستان    زستاني قزاقستان، قرق
بازرگانهای  حوزه حمل  ، یاقتصاد،  فرهنگ،  عل ،  گردشگر  و  آموزش،  رسانه،    ،ینقل، 

 وجود دارد. هري و غ  یاطالعات، فناور
را با قزاقستان،    یسطح عال  کیاستراتژ  یهمکار  یشوراها  هي ترک های سخت،  در حوزه

هایی را در  نامهو با قزاقستان و ازبکستان موافقت  جادیا  کستانيازبکستان و تاج  زستان،ي قرق
فن همکاری  نهي زم کرد  ینظام  -ی های  استامضا  اه  فرآ  نی.  اتاق  راه  ندیسازمان  اندازی 

  ی کشورها  یمجمع پارلمان  ه، يترک  یو هماهنگ   یارترک، آژانس همک  عیو صنا  یبازرگان
آکادمترک و  برابين   یزبان  ترک  آسيای  همکاری  تیتقو  یالمللی  با  دوجانبه  های 
سا  یمرکز زمينهترک  یکشورها  ریو  در  کردزبان  آغاز  را  مختلف  استهای  آنکارا  ه   .
امن   یري گ ي پ  یبرا  ن يهمچن منطقه،    یتي تحوالت  سازمان    کیشر   تيوضعدر  در  گفتگو 
 . ه استرا بدست آورد یشانگها  یکارهم

نيروهای ترکيه در آذربایجان بقره  2020پس از جنگ    حضور  را    ی شتري باغ، فرصت 
مرکزفراه  میآینده  در    هيترک  یبرا را در آسيای  نفوذ خود  تا  قفقاز    یکند  گسترش  و 

پروژه  و  زدهد  مرکز  یرساختیهای  آسيای  که  جنوب را    یرا  قفقاز  کند،  می  صلمت   یبه 
 .(Sahakyan, 2021) نمایدکنترل 

نيز ژئوپليتيک  منظر  شکل  از  حال  در  حضور  ترکيه  با  مخفيانه  اتحاد  یک  به  دهی 
که اتحادی  است.  پاکستان  و  زمان  آذربایجان  پاکستان از  و  ترکيه  جنگ   مشارکت  در 

سال  قره در  کوهستانی  آذربایجان  2020باغ  جانب  اس   تربرجسته از  مثلث  شده  و  ت 
که   رزمایش مشترک نظامی  .تعميق استتقویت و  همچنان در حال  راهبردی سه کشور  
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برگزار شد، نشان از پيکربندی    تحت عنوان »رزمایش سه برادر«  در باکو  2020در سپتامبر  
 . که در منطقه شکل گرفته است داردنظامی قدرتمندی 

ایران وجان در شمال  با آذربایپيوندهایی    برقرار کردنبا  ترکيه   پاکستان در   مرزهای 
با  ،  آن  شرق به  همچنين  قطر  مرزهای جنوبی کشورواردکردن  در  قدرت  تواند  می  بازی 

بتواند تعامل خود را با   ترکيهبویژه اگر    تر کند.حلقه استراتژیک خود را عليه ایران تنگ
دهد افغانستان تنگ  افزایش  استراتژیک  حلقه  یک  امک.  تر خواهد شد این  به  دستيابی  ان 
قابل پاکستان    رابطه  با  مستقيمتواند  می  نيز اعتماد  دسترسی  ترکيه  و    ی به  هند  اقيانوس  به 

 د. دهب نيز خطوط دریایی آن

 فارس  گذاری فزاینده کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج سرمایه 
پس از  ی موجب شد تا کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز  شورو  ري اتحاد جماه   یفروپاش

وضعيت    ن ی. اخود بازگردند  ی اسالم  تی، رسماً به هوهای سکوالرحاکميت نظامسال    70
  تا   ارتباط با منطقه فراه  کرد  در فارس    خليج  یهمکار  یشورا   یکشورها   یای برادریچه

بيابند.  آنها نظ  جدید منطقه ایدئولوژی خود   یبراای را فرصتی برای تبليغ قدرت نرم و 
قزاقستان  400000  یسعود  عربستانمثال   زبان  به  برا   یتقد  یقرآن  را  مسلمانان  و    ی کرد 

کو  ارتیز و  کرد  دعوت  مکه  مسجد  شنهادي پ   تیدر  را    یساخت  قزاقستان    داد در 
(Olcott, 1991.) 

در دهه    یاسالم  یسازمان همکار  ی به آسيای مرکز  یکشورها درآمدن    ت یعضو  با به
با    ی همکار  زمينه ،  1990 فارس  خليج  منطقه  کشورهای حاشيه  های  در حوزهکشورهای 

با آسيای    یعرب  ی اقتصاد  ی، مجمع همکار2014. در سال  بيش از پيش فراه  شدمختلف  
آذربا  یمرکز حما  جانیو  سعود  تیتحت  تفاه   یعربستان  شد.  بنامهتأسيس    نيای 
کشورها  هی اداتح و  مرکز  یعرب  آذربا  یآسيای  برا  زي ن  جانیو  سال  همان    قیتشو  یدر 

 (.MFA of Kazakhstan, 2017) دي رسدبخشی به امضا های چن همکاری

این، بر  مرکزی،  عالوه  آسيای  با  فارس  عامل    اقتصاد مکمل کشورهای حاشيه خليج 
است. آنها شده  ميان  لحاظ    فارس  خليج  یهمکار  یشورا  ثروتمند  یکشورهانزدیکی  به 

برا   کی  سرمایه بزرگ  مرکز  یجاذبه  آسيای  که    یمنطقه  عه  توس  خواستارهستند 
هستند.زیرساخت فعالها  طور  به  مرکز  آنها  آسيای  کردهسرمایه  یدر  بگذاری    ني اند. 



 135 |حاج زرگرباشی و شکري  | ؛ جایگاه ایران ...و قفقاز يمرکز  يای آس ریی در حال تغ  کیتیژئوپل

دالر بوده است.    اردي لي م  2.1وجوه از امارات به قزاقستان    ان ی، جر2019تا    2005های  سال
ارزش حدود    ی هایپروژه  ،همچنين  است    اردي لي م  10به  انجام  حال  در   MFA of)دالر 

Kazakhstan, 2021.)    گریپروژه د  20دو کشور توافق کردند که    2020اواخر سال  در  
ارزش   دهند.    اردي ل ي م  6.1به  انجام  را  سرمایه  کی  نيهمچن   آنهادالر  گذاری  صندوق 

 . (Sahakyan, 2021: 25) کردنددالر تأسيس   اردي لي م 3مشترک به ارزش 

عمان  2018تا    2005های  سال  ن ي ب سرمایه  وني لي م  253.2،  قزاقستان  در  گذاری  دالر 
دولت  نفت  شرکت  از    20عمان    یکرد.   2دونگاو    1ژمچوشينا   ینفت  یهاداني مدرصد 

اخت در  را  سال    ار ي قزاقستان  در  قطر  2019دارد.  ا  ونيلي م  384.5،  در    نه يزم  نیدالر 
انرژسرمایه توافقنامه  یگذاری کرد. وزارت  ارزش  ازبکستان  به  با    ارد ي لي م  2.5هایی  دالر 

  ی صندوق توسعه عربستان سعود  121  مذاکره کرد.  3آکوا   ی شرکت برق عربستان سعود
 :Sahakyan, 2021)  کردبه ترکمنستان اعطا    یساخت خط لوله تاپ  یدالر برا  وني لي م  40

27.) 
نيز   امنيتی  حوزه  عربدر  متحده  سعود  ،یامارات  شد  ی عربستان  عالقه  قطر  به    یدیو 

همکار  ی همکار سازمان  داده  یشانگها   ی با  دیپلنشان  کشورهاماتاند.    ی شورا  یهای 
همتا  خليج  یهمکار و  همکار  ین يچ  انیفارس  سازمان  تحوالت    یشانگها  یو  مورد  در 

امن   یاس ي س از  ی ت يو  منطقه  پ  در  امکان  همکار  وستن ي جمله  سازمان    ی شانگها  های یبه 
 (. The Shanghai Cooperation Organization, 2019اند )گفتگو کرده

این  بر  نوظ   ن یچند  عالوه  اوراسطرح  در  مجرامی  اي هور  بعنوان  منطقه    یتواند  اتصال 
  آسيای   –ها کریدور اقتصادی چين  ترین آنعمل کند. مه   یفارس و آسيای مرکز  خليج

پاکستان  ني چ   ی اقتصاد  دوریو کر  4غربی   آسيای  –  مرکزی دو    یهستند. کشورها  و  هر 
می راهمنطقه  شبکه  از  استفاده  چين  توانند  اقتصادی  کریدور    –  مرکزی  آسيای  –آهن 
  ی ادیعالقه ز  یدهند. امارات متحده عرب  ش یرا افزا  رانیا  یبه بندرها  متصل  غربی  آسيای

آسيای غربی نشان    –  مرکزی  آسيای  –در کریدور اقتصادی چين    یهای تجاربه فرصت
و    5س ادرصد سهام در خورگ  51  ی دارا  امارات   پی ورلددیشرکت  مثال    یداده است. برا

 

1. Zhemchuzhina  

2. Dunga  

3. ACWA 

4. The China–Central Asia–West Asia Economic Corridor 

5. Khorgas 
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د  49 سهام  ودرصد  مناطق  قزاقستان    یاقتصاد   ژهیر  در   & Karavayev)  استآکتائو 

Tishehyar, 2019 .) 

پاکستان  ن ي چ   یاقتصاد  دوریکر  ا  یاقتصاد  دوریکر  گریکه د  و  را    لي پتانس  ن یاست، 
  خليج   ی همکار  یشورا  یکشورها   یبرا  یو چندوجه  ن یگز یجا  ري مس  کیدارد که بعنوان  

مرکز آسيای  و  زمان  یفارس  کند.  رک   ی عمل  خط  چ   ی لیه  کاشغر  گوادر    ن ياز  بندر  به 
م  لي پاکستان تکم  از طرآن  توانیشد،  عرب    یایو در  پاکستان  ن،يچ   یقلمروها  قیها را 
 متصل کرد. 

بين   و  کریدور حمل ب  یبرقرار  ليپتانس  نيزجنوب    -المللی شمالنقل  منطقه    نيارتباط 
  ار ي بس  شرفتي به پ  اده ابریش طرح جبا    سه یرا دارد اما در مقا  یفارس و آسيای مرکز  خليج
قرق  افتهیدست    یکمتر قزاقستان،  تنها  کریدور   یو عمان اعضا  کستاني تاج   زستان،ي است. 
 جنوب هستند.  -المللی شمال ونقل بين حمل

تواند  نفسه نمیفارس فیکشورهای حاشيه خليج    بدون شک گسترش و تعميق روابط
پيام دارد  اهميت  آنچه  باشد.  ایران  برای  که  چالشی  است  روابط  این  ژئوپليتيک  دهای 

مه می سازد.  مواجه  چالش  با  را  ایران  راهبردی  عمق  ژئوپليتيک  تواند  پيامدهای  ترین 
خليج حاشيه  عربی  کشورهای  روابط  قفقاز    تعميق  و  مرکزی  آسيای  منطقه  با  فارس 

 تواند شامل موارد ذیل باشد: می
آموزه -1 هدف  گسترش  با  افراطی  اسالم  و  وهابيت  منافع  های  و  موقعيت  به  زدن  ضربه 

 جمهوری اسالمی ایران؛ 

 فارس به محيط شمالی ایران؛ افزایش عمق استراتژیک کشورهای حاشيه خليج  -2

 ایجاد موازنه عليه ایران و ترکيه؛  -3

 کاهش مزیت ژئواستراتژیک و ژئواکونوميک جمهوری اسالمی ایران در منطقه.  -4

 ماجراجویی رژیم صهیونیستی
اسرائ رژی   نقش  اگرچه  اما  است  دور  قفقاز  و  مرکزی  آسيای  از  جغرافيایی  نظر  از  يل 

منطقه  فزاینده این  در  میای    دهه   اواخر  به  قفقاز  در  رژی   این  پررنگ  حضورکند.  ایفا 
  دفاتر   رژی ،  این   خارجه  امور  وزارت  که  زمانی  گردد؛بازمی  یک   و  بيست  قرن  نخست
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  فرهنگی،   عامل  سه   کلی  طور   به   . کرد  تأسيس  مرکزی  آسيای  و  قفقاز   در  را  ایویژه 
 است. کرده تقویت را  منطقه  در  صهيونيستی رژی  حضور امنيتی، -سياسی  و اقتصادی 

  از   رژی    این  حمایت  و   منطقه   این  در   دیاسپورا   یهودیان  حضور   فرهنگی،  لحاظ   به 
  کرده   ایجاد  اسرائيل  رژی   برای  توجه  قابل  بسيار  خارجی  سياست  منبع  یک  ،قفقاز  در  هاآن

  نشان   را  کشور  این   ساکن  یهودی  3540  ،2012  سال   رسمی  آمار   گرجستان در .است
 در  و  اندکرده  ثبت  نفر  هزار  12  تا  8  بين   را  آن  غيررسمی  آمارهای  کهحالی  در  دهدمی

  نفر   هزار  16  تا  9  بين   رق   این   ،است  شفاف  کمتر  یهودیان  آمار  که  جایی  ،آذربایجان
  مناصب  دارای  یهودی  شهروندان  گرجستان،   در  بویژه  مناطق  از  بسياری  در  .است

  برای   فرصتی  دهندهنشان  امر  این   که  هستند  کشور  تجارت  و  دولت  در  تأثيرگذاری 
,Suchkov )  است  منطقه  در  صهيونيستی  رژی   بيشتر  اقتصادی  و  سياسی  مشارکت

2015). 
اقتصادی؛   به دالیل مختلف از و قفقاز  ، آسيای مرکزی  صهيونيستی  رژی به لحاظ    را 

جمله منابع طبيعی فراوان این منطقه و نيروی کار نسبتاً ارزان اما ماهر، بعنوان یک فرصت 
میسرمایه جذاب  کاالهای   .داندگذاری  برای  مه   بالقوه  بازار  یک  همچنين  منطقه  این 

. عالوه بر این، بازار انرژی،  آالت، مواد شيميایی و پالستيک استتخصصی مانند ماشين 
درصد   40از    ش يب  این رژی   در منطقه است.  صهيونيستی  رژی ضور  محرکی جدی برای ح
طر از  را  خود  لوله    قینفت  آذربا  « هانيج-س يتفل -باکو»خط  می  جانیاز    کند وارد 

(Lindenstrauss, 2015: 73.) 
  و   ازبکستان  آذربایجان،  با  اتحادها  تعميق، ایده  صهيونيستی  رژی برای  به لحاظ سياسی  

بعنوان دشمن سرسخت او در منطقه از اهميت راهبردی    رقابت   دليل  به  قزاقستان ایران  با 
این رژی  تالش دارد در مواجهه با ایران، عمق راهبردی خود را گسترش    .برخوردار است

بر آن تأکيد شده است    این رژی   یو نظام  یاس ي س  « 1حلقه »سه    یتيامن   یکه در استراتژ  دهد
(Samaan, 2014: 142  استراتژی اشاسه  (.  تعدیلحلقه  راهبرد  به  دکترین  ره  شده 

سال در  که  دارد  منطقه  در  اسالمی  بيداری  از  پس  اسرائيل  توسط  پيرامونی  اخير  های 
دفاع   و  طراحی  صهيونيستی   رژی وزارت  ارزشده  بودنجد  بهخود    یاب یدر    ات دیتهد  ی 

»  لي اسرائرژی     ه ي عل پيرامونیاز  میآن    «مناطق  استراتژی  .  کنداشاره  به  این  اشاره 

 

1. Three Circles 
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.  که ایران نقطه کانونی آن است  دارد  صهيونيستی  رژی شورهایی در حلقه سوم پيرامونی  ک
راستا   همين  اخدر  سال  چند  رژی     همکاری،  ري در  منطقه    لي اسرائنظامی  کشورهای  با 

ای از  به زرادخانه  یامکان دسترسسطحی راهبردی رسيده است که  به    ازجمله آذربایجان
رزمسيست  پهافناوری  با  یهای  آذربایجان  را    شرفتهي ی  سال  میبه  از  باکو  1991دهد.   ،
 ,Avdaliani)  است خریداری کرده   ل ي اسرائاز    ی نظام  زاتي دالر تجه  ارد ي لي م   7به    کینزد

سال    صهيونيستی  رژی مجموع    در  (.3 :2020 به  دالر    اردي لي م  8.3،  2020در  تسليحات 
صادرات  ميزان    بيشترین  ،الر( د  اردي لي م  9.2)  2017که پس از سال    صادر کرد  آذربایجان

نظامی )  ل ي اسرائرژی     تجهيزات  است  بوده  آذربایجان   ,The Times of Israelبه 

June1, 2021.) 
قفقاز و  مرکزی  آسيای  منطقه  بهتبدیل  با    کشورهای  ارتباط  شدن    رژی    یپل 

قفقاز در شمال    صهيونيستی  ت  ی ابالقوه  ی سکو  تواندمی  ،ایراندر  باشد  اسرائيل  از  برای  ا 
طریق   درگ این  صورت  بتواند  ،یري در  صهيونيستی  محصوالت    رژی   برخی  طریق  از 

های اکتشافات فضایی و  های مجتمع صنایع نظامی مثل سيست  پهباد، رادار، ماهوارهشرکت
سيست  )رافائل(،  فناوری  هوایی  ضد  دفاع  جاسوسی    اتي عمل  رانیا  هيعلهای  و  تخریبی 

 انجام دهد. 

 ایک جدید و آینده ایران در نظم منطقه های ژئوپلیتیپویش
می شده  ذکر  روندهای  به  توجه  پویش با  گفت،  حال    هایتوان  در  جدیدی  ژئوپليتيک 

ای  شود آن را در قالب بازی راهبردی در سطوح کالن و منطقهگيری است که میشکل
متحده و  زیاد شاهد تضعيف نفوذ ایاالت  احتمال  تحليل و ارزیابی کرد. در سطح کالن به  

خواهي    منطقه  این  در  چين  و  روسيه  تدریجی حضور  افزایش  مقابل  در  و  اروپا  اتحادیه 
 بود.
وجود گفتمان مشترک ميان ایران با دو کشور روسيه و چين مبنی بر مقاومت در برابر  

حدودی نظ  تک تا  هژمونيک  ضد  و  نامتقارن  چندقطبی  نظام  تحقق  و  آمریکایی  قطبی 
حال نباید تصور  چين و روسيه را با حضور ایران تقویت کند. با این  توانسته است محور  

نابرابری   گيری یک اتحاد راهبردی ميان سه کشور را در آینده داشت. مسائلی مثلشکل
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قره بحران  مثل  ایران  کنشگری  قبال  در  روسيه  راهبردی  ابهام  و  کشور  سه    باغ،اقتصاد 
 ا تيره ساخته است.گيری این اتحاد راهبردی رانداز شکلچش 

پيمانان خود  آذربایجان قرار دارند که با حضور ه   -در سطحی دیگر، ائتالف ترکيه 
شکل درصدد  اسرائيل،  و  پاکستان  متحد نظير  و  ایران  عليه  قدرت  موازنه  از  نوعی  دهی 

هستند.   ارمنستان  یعنی  آن  در  بالقوه  ناکامی  از  بعد  مثلحوزهترکيه  راهبردی  ،  ليبی  های 
ی حداقلی در منطقه قفقاز دارد. این  هابه دستاورد  يابیدست زیادی در  سوریه تمایل    و  عراق

همان   که  ارتباطی  دستاورد  راه  به  ب رسيدن  می  هزمينی  است  آذربایجان  تواند  جمهوری 
کریدورهای ارتباطی  از طریق  زمينی  مسير  اردوغان برای ایجاد یک  بلندپروازانه  های  نقشه
ایر  عبوردون  ب  چين  با ژئوپليتيک  اقتصادی  دستاورد کند که یک    محقق ان را  از  برای    و 

ترکيه و   تر خواهد.تهاجمی  در منطقهرفتار ترکيه  ، حقق این نقشهتاست. در صورت  ترکيه 
و   غرب  با  خود  روابط  در  برنده  برگ  یک  بعنوان  مسئله  این  از  آذربایجان  جمهوری 

. بدیهی  تری به قفقاز باز کنندجدی  صورتآمریکا نيز استفاده کرده و شاید پای آنان را به
ملی جمهوری اسالمی ایران    غيرمستقي  منافع  یابصورت مستقي   تحوالت  تمام این  است  

که بدون شک تبعات آن    ، موضوعیرا در این منطقه حساس تحت تأثير قرار خواهد داد
 . ها ادامه پيدا کندتواند تا سالمی

بر است   باکو  -محور آنکارا  ان سيونيک ارمنستان موجب قطع دسترسی  از طریق تسلط 
ایران را در  این امر    ایران به گرجستان و بندر باتومی در ساحل دریای سياه خواهد شد و
با تمام    خواهد کرد   تنگنای ژئواستراتژیک قرار خواهد داد. در نقطه مقابل ایران نيز تالش

امرتوان   این  برابر وقوع  ارمنست   در  تماميت ارضی  از  ميالنی،  )  مقاومت کندان  با حمایت 
تعهد2021 زمينه  (.  در  ارمنستان  به  حمل ایران  »کریدور  خليج  و  ایجاد  که  فارس    نقل« 

وستان را به  هند  پایکند،  ایران را از طریق ارمنستان و گرجستان به دریای سياه متصل می
باز خواهد کرد.   ارمنساین عرصه  نظامی در جنوب  تان  از دیدگاه هند، هرگونه درگيری 

جایی که   .تهدید کند جنوب را  -المللی شمالونقل بين کریدور حمل ممکن است امنيت
ایران ه   و  هند  می  ،ه   تشویق  را  خليجارمنستان  ارتباطی  پل  نقش  تا  به    کنند  را  فارس 
 . دریای سياه ایفا کند
رقابت منطقهتشدید  میهای  ازجمله  ای  منطقه  از  خارج  کنشگران  دیگر  پای  تواند 

از پيش به منطقه باز کند.    فارس، پاکستان و اسرائيل را بيش های عربی حاشيه خليج  کشور
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همانطور که در نتيجه تحوالت اخير حضور این کنشگران تقویت شده است. کشورهای  
اتصال   یمجرا که ا ي در اوراس راهبردیطرح   نیچندحضور در   با  فارسعربی حاشيه خليج 

ایران را کاهش    است،  یزفارس و آسيای مرک  منطقه خليج تالش دارند مزیت راهبردی 
برای آن را  این وضعيت  منطقه  با کشورهای  این کشورها  مکمل  اقتصاد  تسهيل  دهند.  ها 

به   اینکه  های دینی وهابيگری که مطلوب عربستان  موازات آن آموزهخواهد کرد. ضمن 
سال از  است  مسعودی  دنبال  منطقه  در  شوروی  فروپاشی  از  پس  که  یهای  شود 

 کننده حضور بلندمدت آن در محيط پيرامونی ایران خواهد بود.تضمين 
از  می  طورکلیبه حاکی  کنونی  روندهای  موجود،  شرایط  تداوم  فرض  با  توان گفت 
منطقهشکل نظ   در  قدرت  بازی  از  جدیدی  پيکربندی  آن  گيری  در  که  است  ایران ای 

ترکيه ژئوپليتيکی  گسترده  نفوذ  با  آاحتماالً  رژی   ذربایجان،  ،  و  سعودی  عربستان 
های  . در چنين شرایطی گزینه  قفقاز مواجه خواهد شد  آسيای مرکزی ودر  صهيونيستی  

روسيه و چين در چارچوب کالن    -راهبردی ایران ممکن است شامل تقویت محور ایران 
  گيری ائتالف ایران، هند و ارمنستان گفتمان ضد هژمونی آمریکا و در سطحی دیگر شکل

 ترکيه و رژی  صهيونيستی باشد.در مقابل اتحاد پنهانی آذربایجان، 

 گیری بحث و نتیجه 
سالژئوپليتيکی    هایواقعيت در  قفقاز  و  مرکزی  آسيای  شده  منطقه  دگرگون  اخير  های 

  باغ حاکی از این واقعيت است که سياست قدرت روزه قره  44است. تحوالتی مثل جنگ  
ژئوپليت مناسبات  بر  نيز همچنان  آذربایجان  مانند  کوچکی  کنشگران  و  است  حاک   يکی 

قدرت  توانندمی رضایت  روسيه( با  مورد  این  )در  بزرگ  قدرت  های  منطقهو  ای  های 
. با ابزارهای نظامی مؤثرتر از ابزارهای دیپلماتيک به اهداف ملی خود دست یابند  )ترکيه( 

ایی را بر آذربایجان بدست آورده  ه، اهرمیادشده طرفی در مناقشه نظامیروسيه با حفظ بی
ترکيه اکنون نقش   کرده است.را بيشتر    خود حال وابستگی امنيتی ارمنستان به    عين   و در

تلقی   منطقه  در  غرب  منافع  کانال  بعنوان  لزوماً  دیگر  اما  دارد  قفقاز  امور  در  بيشتری 
بسوی  واقعيتنتيجه    در.  شودنمی منطقه  ژئوپليتيک  ق   یوضعيتهای  فقاز جنوبی  جدید در 

تغيير حال  آن  که   است  در  چالش   در  با  مختلف  فرصتبازیگران  همچنين  و  های  ها 
هستند روبرو  بيش متفاوتی  محيطی  چنين  شناخت  بنابراین  سياست.  برای  گذاری  ازپيش 
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چرا که هرگونه غفلت از آن موجب کاهش نفوذ جمهوری اسالمی در    شود.احساس می
تحوالت اخير منطقه  ایران در    کمرنگحضور  اینکه    این بازی راهبردی خواهد شد. کما

منطقه رقبای  نفوذ  افزایش  نفوذ رژی  صهيونيستی  قفقاز موجب  افزایش  و  ای چون ترکيه 
تواند منجر به  کنش منفعالنه جمهوری اسالمی ایران در این منطقه میشده است. بنابراین  

 شود.  مهمی از منطقه قفقاز دادن کنترل بخش دست از و قطع ارتباط ایران با ارمنستان 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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