
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Copyright© 2020, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, 
transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms. 

 

 

ISSN: 2645-5145; Political Spatial Planning. 2021;3(1):1-10 

 The Geopolitical Implications of the Karabakh Crisis 

for the Relations of the Islamic Republic of Iran in the 

Caucasus 
 

  

 ABSTRACT 

 

 The Karabakh crisis, which flared again with the Azerbaijani army's attacks 

on Armenian forces in the region on 20th of November in 2020, is rooted in 

the crises and differences between the Armenian and Azerbaijani people 

since the formation of the Soviet Union. The second Karabakh war ended 

44 days after the victory of the Azerbaijani army and the signing of a 

tripartite ceasefire agreement by the leaders of Russia, Azerbaijan and 

Armenia on the 20th of November. These wars and conflicts, which after a 

period of intense conflict eventually led to a temporary ceasefire between 

the two countries, with the intervention of Russia, took place while 

ambiguities and important questions remained unanswered about the past, 

present and future of the Caucasus geopolitical region and the implications 

of current developments in the Nagorno-Karabakh crisis for neighboring 

countries. In recent decades, the Islamic Republic of Iran has not been able 

to take advantage of the geopolitical opportunities in Central Asia and the 

Caucasus as it should. Now, the issue that rapid and serious developments 

have taken place in the Caucasus, especially in the relations between the 

Republic of Azerbaijan and Armenia, has paved the way for new dual 

conditions for Iranian politicians and has created opportunities and 

reciprocal threats that, if not dealt with intelligently, will not only have no 

benefits for Iran, but it will inflict heavy losses on our country. The issues 

addressed in this article as the geopolitical implications of the 2020 

Karabakh war are considerations and concerns which might may create 

problems for Iran in the future. It goes without saying that the active 

presence and strong diplomacy of the Islamic Republic of Iran in this 

region, especially in the current sensitive situation, can turn many of the 

existing threats into opportunities and eliminate the existing concerns. It 

should be noted that the Karabakh crisis and its developments so far show 

a deeper and broader policy for the entire Greater Caucasus and even 

Southwest Asia, a deep policy whose geopolitical implications can be very 

influential for some regional actors such as Iran. 

 Keywords: Caucasus, Karabakh, Geopolitical Implications, The Islamic 

Republic of Iran, Crisis. 
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جمهوری بر مناسبات  باغقرهبحران پیامد ژئوپلیتیک 

 اسالمی ایران در قفقاز
 PhD *دکتر محمد اخباری

 تهران واحد اسالمی ازاد دانشگاه جغرافیای سیاسی، دانشیار
 .، ایران،تهرانمرکز

 

 چکیده 

ارمنی در این های که با حمالت ارتش آذربایجان به نیرو باغقرهبحران 
و  هابان دوباره شعله کشیده است ریشه در بحرانآ 20منطقه در تاریخ 

زمان شکل گیری اتحاد شوروی  اختالفات دو جمعیت ارمنی و آذری از
روز با پیروزی ارتش آذربایجان و  44پس از  باغقرهجنگ دوم  .دارد

یجان و سه جانبه آتش بس توسط رهبران روسیه، آذربا نامهتوافقامضای 
ها این جنگ و درگیری ارمنستان در روز بیستم آبان ماه به پایان رسید.

که پس از یک دوره شدید درگیری در نهایت منجر به آتش بسی موقت 
میان دو کشور درگیر آن هم با محوریت روسیه شد، در حالی صورت 

واالت مهمی در مورد گذشته، حال و آینده منطقه ابهام و سپذیرفت که 
بر "باغقرهبحران "های تحوالت کنونیپلیتیکی قفقاز و پیامدژئو

 های همسایه به وجود آورده است.کشور

چنان که باید و شاید های گذشته جمهوری اسالمی ایران آندر دهه
های ژئوپلیتیکی موجود در آسیای مرکزی و قفقاز را نشد، فرصتموفق 

حوالتی سریع و جدی در به سود خود فعال کند. این موضوع اکنون که ت
ویژه مناسبات جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وقوع پیوسته، قفقاز و به

شرایط دوگانه جدیدی را پیش روی سیاست مداران ایرانی گشوده و 
وجود آورده است که اگر هوشمندانه هایی را بهتقابالً تهدیدها و مفرصت

با آن برخورد نشود، نه تنها سودی برای ایران نخواهد داشت، بلکه 
 های سنگینی را متوجه کشورمان خواهد کرد.خسارت

 2020های ژئوپلیتیکی جنگ به عنوان پیامددر این مقاله مواردی که 
ممکن  که است هایینگرانی و مالحظات گرفت، قرار اشاره مورد باغقره

گفته پیداست حضور ران مشکالتی را به وجود آورد. نااست در آینده برای ای
ویژه در ری اسالمی ایران در این منطقه بهفعال و دیپلماسی قوی جمهو

های موجود را به فرصت تواند بسیاری از تهدیدشرایط حساس کنونی، می
 موجود را از بین ببرد.های تبدیل کرده و نگرانی

و تحوالت آن تاکنون، نشان  باغقرهبحران الزم به تاکید است که 
تر برای کل قفقاز بزرگ و حتی تر و گستردهگذاری عمیقاز یک سیاست

گذاری عمیقی که نتایج و پیامدهای آسیای جنوب غربی دارد، سیاست
مانند ایران بسیار ای تواند برای برخی بازیگران منطقهژئوپلیتیکی آن می

 .باشد گذارتاثیر

، پیامد ژئوپلیتیک، جمهوری اسالمی باغقرهقفقاز،  واژگان کلیدی :
 بحران ایران،

  15/06/1399تاریخ دریافت:
  20/08/1399یرش:تاریخ پذ

 dr.m.akhbari@gmail.comنویسنده مسئول: 
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  مقدمه

 که پویاست و دیالکتیک ماهیتی دارای جهانی، ژئوپلیتیکی نظام
 اجتماعی و سیاسی زندگی تاریخ طول در پویایی، این نتیجة در

 بنیادین تحوالت نتیجة در مختلف زمانی یهادوره در بشر
 با و جدید آرایش با قدرت از جدیدی ساختار جهانی، ژئوپلیتیک

 نظام و گرفته دست در را قدرت چرخة جدیدی نقشة و ابزار
 جهان. اندداده ،شکل نو فرمولی با را نوینی جهانی ژئوپلیتیکی
 ثبات نظمی، بی و نظم از ییهادوره طبیعی شکل به ژئوپلیتیک

 تجربه را توازن عدم یا و موازنه ناامنی، و امنیت ثباتی، بی و
 دارد، قرار «ژئوپلیتیکی گذار» دوره یک در کنونی جهان. کندمی
 گذار دورة در .دارد قرار ژئوپلیتیکی نظم دو بین گذار دوره این

 کنترل و مدیریت ضعف یا و فقدان ناامنی، نظمی،بی: ژئوپلیتیکی
 نظامی، تجاوز جهانی، یا ایمنطقه فرآیندهای بر منسجم
 حوزه گسترش مدعی هایقدرت شدید رقابت ناپایدار، هایائتالف

 تروریسم قدرت، توازن عدم جدید، بازیگران رشد و ظهور نفوذ،
 و قومی ملی، ای،منطقه محلی، گرایی هویت المللی، بین و ملی

  .یابدمی گسترش و توسعه آن نظایر
 در گریز مرکز نیروهای افزایش دوران، این مختصات از یکی

 نمایی قدرت موازات به آن پرتو در که است المللبین نظام
 یافته شتاب نیز قدرت چندگانه مراکز ظهور غیردولتی، گرانکنش
 نظام ماهیت و شکل تدریجی تغییر آن حاصل که است
 هنوز سیاسی واحدهای و هادولت البته باشد،میالمللبین

 .شوندمی محسوب جهانی سیاست اصلی گرانکنش
 خاورمیانه ایمنطقه نظام مختلف شرایط خاص و ساختارهای

سبب گسترش حضور  سرد جنگ دوران در پس از فارسخلیج و
گردید و این عوامل زمینه ای ای و فرامنطقهبازیگران منطقه

، گسترش ثباتی، ائتالف گرایی، شکل گیری معمای امنیتبی
 قومی و مذهبی و ... رافراهم نمود.های تضاد

 از ایدرجه نیازمند آینده در امنیتی تهدیدهای از پیشگیری

. است منطقه امنیتی_سیاسی مسائل در ایران فعال حضور
 مذهبی و فرهنگی قومی،های ویژگی و ژئوپلیتیکهای واقعیت

 ایمنطقه مسائل به را آن ملی امنیت که است ای گونهبه ایران
 نوظهورهای چالش. کندمی متصل فوری مرزهای خصوص به و

 همسایه کشورهای با ایران امنیتی متقابل وابستگی بر امنیتی
 ایران خواهان آینده، تهدیدهای از پیشگیری برای. است افزوده

 نیز و امنیتی-سیاسی نظام در فعال حضور و نقش افزایش
 .است منطقه درسطح فرهنگی_اقتصادیهای فعالیت

 ایگونهبه ژئوپلتیکی گذار دوره پرتحول و رقابتی ماهیت
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 را جدید نظم دارند سعی منطقه اصلی بازیگران همه که است
نقش  در نیز ایران. کنند تقویت خود ملی امنیت و منافع براساس

 مشروعهای نگرانی دارای و ایمنطقه مهمهای دولت از یکی
 . نیست مستثنی امر این از امنیتی،

خلی و خارجی گیری از ابزارهای دابا بهره کندمی ایران تالش
ریق از طنسبی های توانمندی با افزایش حداکثر منافع خود را

  تامین کند.در دوره گذار ژئوپلتیکی  موازنه قدرتایجاد 
 سیاسی و ژئوپلیتیکی نوظهور مسائل شدن پیوسته همبه
 به ایران برای را جدیدیهای فرصت و هاچالش منطقه، در جدید
 از یگیر بهره و جدید امنیتیهای چالش دفع. است داشته همراه

 در نایرا موثر حضور از ایدرجه نیازمند شده، فراهمهای فرصت
 .است ایمنطقه امنیتی-سیاسی مسائل

 ایآسی در مهم موقعیت دارابودن با ایران اسالمی جمهوری
 با. تاس بوده منطقه این در مؤثری ازیگرب همواره غربی، جنوب

 بـا ایـران روابط دهدمی نشان موجود شواهد وجود، این

 [20]. است نهادینگی فاقد منطقـه کشـورهای

 جمهـوری مسـتمر طـور بـه گوناگون تهدیدات و هافرصت
 انتخاب و جدید موقعیت و وضـعیت در را ایـران اسـالمی

 مقابلـه وها فرصت از برداریبهره. دهدمی قرار جدید یهاگزینه
 به هتوج گرو در موقعیت اعتالی مسیر در موجود تهدیدهای بـا

 به یرانا. است ملی منافع و اهداف دقیـق سازی پیاده و الزامات
 و اقتصـادی و فرهنگی و اسالمی و ایرانی تمدنی، نقش دلیل

 یهاحوزه این کل در که نقشی و ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک
( اورمیانهخ و قاره شبه فارس، خلیج قفقاز، و مرکزی آسیای) تعامل

 از و کنـد حرکت المللی بین چارچوب در کشور دارد و اگر این
 المللـیبـین و ایمنطقـه روابـط در خـود تأثیرگـذاری ظرفیـت

تواند می منطقه در المللی بین یهارقابت به نسبت همچنین، و
 .نماید استفاده

 ییهاویژگی ژئوپلیتیک، و جغرافیایی موقعیت نظر از ایران
 تاثیر تحت را آن خارجی سیاست که دارد فرد به منحصر

 رههموا که است المللی بین کشوری ایران نخست؛ .دهدمیقرار
 عادالتم در و داشته قرار المللی بین قدرتهای کانون توجه مورد

 . کندمی ایفا برجسته نقشی جهانی
 ژئوپلیتیک مناطق محوریت و مرکزیت در ایران دوم؛
 ردیراهب یتموقع بودن دارا واسطه به که دارد قرار متداخلی
 .بردمی سود برتری جایگاه و نقش از ایتنگه و زمینی دریایی،

 سود خاصی راهبردی ژئواکونومیک موقعیت از ایران سوم؛
 انرژی مصرف و تولید محورهای تالقی مرکز در را آن که بردمی

 [19].دهدمی قرار جهان

 حساس جغرافیایی موقعیت در گرفتن قرار به توجه ایران با
 را منطقه این در امنیتی-دفاعی پایداری به توجه ضرورت
 قرار دلیلبه منطقه قفقاز و ایران کشور بنابراین. کرده دوچندان

 پرچالش امنیتی محیط و ناامن راهبردی فضای یک در گرفتن
 بدون و شوندمی محسوب تهدید پر مناطق جزء ذاتی طوربه

 مدیریت یک و امنیتی-دفاعی مسائل روی بر دقیق مطالعات
 دچار کشوری و اییمنطقه سطح در منطقی و هوشیار سرزمینی

 .شد خواهد اساسی هایچالش

شده  منطقه قفقاز در طول تاریخ به سه حوزه تمدنی واگذار
  است

 ،اندطوالنی داشته اولین حوزه تمدنی که حضور موثر و
 محسوب و این منطقه روزگاری جزو خاک ایران اندایرانیان بوده

 سومین حوزه تمدنیو  حوزه بعدی عثمانی است. شده استمی

 .باشدمی یا شوروی سابقها مرتبط با روس

حاکم  این منطقه حاشیه قفقاز در طول تاریخ بر این سه تمدن
تمدنی در  برای خودشان آثار فکری و هاند و هر کدام از اینابوده

شهود مصورت خاص بسیار هاین منطقه دارند و این برای ایران ب

 .است

 منطقه حاکم شدند برای این منطقهوقتی در این ها روس
ی کردند. پایه چینش قومی طراح یک سیستم تولید امنیت پایدار بر

ت تولید بدین ترتیب که توسط خود این اقوام در این منطقه امنی
فکر تاین  کردند و هزینه زیاد امنیت را متوجه مسکو نکرده و

هم  ها مختص به منطقه قفقاز نبود بلکه در آسیای میانهروس
را سرگرم مسائل  هاآنگذاشتند وها را در کنار تاجیکها ازبک

 [15] .قومی کردند

 در را آبخازیا ،هارا در کنار اینگوش هادر دیگر نقاط نیز چچن
 قومی بازی و دادند قرار ارامنه کنار در را هاآذری وها گرجی کنار

 حرکت فکر به تا شدمی باعث خودشان با اقوام این شدن درگیر و

صورت خاص ههمچنین ب .نباشند مسکو مرکزی دولت سمت به
را کنترل کنند بخشی از این جمعیت شیعه  هاکه آذریبرای این

کوچ دادند و  کردند رازندگی می باغقرهمسلمان را که در منطقه 
ارمنی را در آنجا و در کنار  یبخشی از نیروها هاآنجای به

 .مسلمانان مستقر کردند
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 1399، زمستان 1، شماره 3دوره                                                                               فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 نقشه قفقاز :(1) نقشه

 
 
 چیست؟ قفقاز منطقه ژئوپلیتیکی و استراتژیکی اهمیت دالیل
ها قفقاز محل برخورد اسالم و مسیحیت است و به نظر -1

قرار دارد. گذشته از آن قفقاز  هانتینگتون روی خط برخورد تمدن

 .است هاو غیرترک هامحل برخورد ترک
تمایل ناتو به گسترش به سوی شرق و نفوذ به منطقه  -2
 .قفقاز

تعیین رژیم  اختالف کشورهای حاشیه دریای خزر بر سر -3
 .برداری از منابع اقتصادی آنحقوقی و چگونگی بهره

یش توان نیروی به دریای سیاه و افزا ل مربوطمسائ -4
دریایی ترکیه و تبدیل شدن آن به نیروی برتر در دریای سیاه و 
نیز اختالف روسیه و اوکراین بر سر تقسیم ناوگان مشترک و بنادر 

 .شبه جزیره کریمه
مسئله مسیر لوله انتقال نفت دریای خزر و مسئله  -5

 .کنسرسیوم بین المللی نفت دریای خزر

و تأکید  1993تدوین دکترین نظامی جدید روسیه در سال  -6
 .ساکن قفقازهای بر حمایت از روس

سویی ایران و روسیه مخالفت روسیه با گسترش ناتو و هم -۷
برای جلوگیری از آن. اعالم این نکته از سوی روسیه و ایران در 

به جلوگیری از دخالت  هاآنای و تمایل منطقههای حل بحران
ای کردن حل ها )منطقهران خارج از منطقه در بحرانبازیگ

 .منطقه(های بحران
از  باغقرهاستقالل طلبی و تجزیه طلبی چچن از روسیه،  -8

 .آذربایجان و آبخازستان و اوستیای جنوبی از گرجستان
اتمی برچیده شده از آلمان در خاک های استقرار موشک -10

 .ترکیه
نیروی هوایی ناتو در ترکیه و های فعال شدن پایگاه -11

همکاری نظامی ترکیه با اسرائیل که در نتیجه جمهوری اسالمی 
کیلومتر با قفقاز  80۷ایران به علت داشتن مرز مشترک به طول 

 .جوار استای بحرانی همبا منطقه

شکل بندی نامناسب مرزهای داخلی و بین المللی قفقاز  -12

 [21] .استایجاد بحران های که موجد زمینه

چنان که باید های گذشته جمهوری اسالمی ایران آندر دهه 
های ژئوپلیتیکی موجود در آسیای و شاید موفق نشد، فرصت

حوالتی هم اکنون که ت مرکزی و قفقاز را به سود خود فعال کند.
ویژه مناسبات جمهوری آذربایجان و سریع و جدی در قفقاز و به
شرایط دوگانه جدیدی را پیش روی ارمنستان به وقوع پیوسته، 

هایی را ها و متقابالً تهدیدسیاست مداران ایرانی گشوده و فرصت
وجود آورده است که اگر هوشمندانه با آن برخورد نشود، نه تنها به

های سنگینی را سودی برای ایران نخواهد داشت، بلکه خسارت
  متوجه کشورمان خواهد کرد.

های ژئوپلیتیکی جنگ وان پیامدعنجا بهمواردی که این 
هایی است که شود، مالحظات و نگرانیمی اشاره باغقره 2020

وجود آورد. حضور آینده برای ایران مشکالتی را به ممکن است در
ری اسالمی ایران در این منطقه فعال و دیپلماسی قوی جمهو

های تواند بسیاری از تهدیدویژه در شرایط حساس کنونی، میبه
های موجود را از بین موجود را به فرصت تبدیل کرده و نگرانی

 ببرد.

 داشناک افراطی حزب پیش،سال  30 به قریب که دانیممی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
20

.3
.1

.3
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2020.3.1.3.2
https://psp.modares.ac.ir/article-42-54389-en.html


 
   23 مهوری اسالمی ایران در قفقازجبر مناسبات  غباقرهپیامد ژئوپلیتیک بحران   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  1399، زمستان 1، شماره 3ورهد                                                                                                 فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 ارمنستان جانبه همه و جدی حمایت با( ارمنی انقالبی فدراسیون)
 جمهوری خاک از درصد 20 حدود چیزی اشغال به اقدام

 و شوشا الچین، دهلیز ،باغقره ناگورنو مناطق ویژهبه آذربایجان
 هایدهه و هاسال همه طی که اتفاقی کرد؛ آن پیرامونی مناطق
 کشور دو میان خونینی و جدی هایتنش به منجر گذشته

 [3]. شد آذربایجان و ارمنستان
 از پس و امسال آبان 20 تاریخ در که هادرگیری و جنگ این

 موقت بسی آتش به منجر نهایت در درگیری شدید دوره یک
 حالی در شد، روسیه محوریت با هم آن درگیر کشور دو میان

 حال گذشته، مورد در مهمی واالتس و ابهام که پذیرفت صورت
 تحوالت هایپیامد و قفقاز ژئوپلیتیکی منطقه آینده و

 .است آورده وجود به همسایه هایکشور بر"باغقره جنگ"کنونی
 جمهوری و ارمنستان میان باغقره منطقه در نزاع و درگیری

 دو هر با ایران. است اهمیت حائز گوناگونی جهات از آذربایجان
 برای موضوع ماهیت امر همین و بوده مشترک مرز دارای کشور
 دیگر، سوی از. کندمی هاکشور سایر از ترمتفاوت را تهران
 تشکیل را ایرانیان بزرگ جامعه از بخشی هازبان آذری و هاارمنی

 خاص هایحساسیت آن به نسبت که است طبیعی و دهندمی

 .باشند داشته را خود
 و ارمنستان میان باغقره بحران که است اندیشیساده
 برای ایمنطقه کوچک و معمولی بازیگر دو نزاع یک را آذربایجان

 .کنیم قلمداد یکدیگر سرزمین از بخشی آزادسازی یا تصرف
 یک از نشان تاکنون، آن تحوالت و باغقره بحران

 حتی و بزرگ قفقاز کل برای ترگسترده و ترعمیق گذاریسیاست
 و نتایج که عمیقی گذاریسیاست دارد، غربی جنوب آسیای

 ایمنطقه بازیگران برخی برای تواندمی آن ژئوپلیتیکی پیامدهای
 کهاین بر اذعان با .باشد دردناک و گرویران بسیار ایران مانند
 ،هاتروریست حضور بلکه نشده حفظ منطقه در ایران ملی منافع

 را ما ملی امنیت آینده منطقه در هااسرائیلی نیز و هاعثمانی نئو
 .انداخت خواهد خطر به

 سیاست مسئولین عملکرد و قفقاز مسئله به خوشبینانه اگر
 در استراتژیک غفلت شاهد کنیم نگاه ایران ملی امنیت و خارجی

 .اندرفته استراتژیک کمای به گفت باید بدبینانه نگاه
 در که دانیمنمی و ایمشده بیهوش کامال منطقه این در ما
 جغرافیایی چه و افتاد اتفاقاتی چه مدت کوتاه در و سرمان باالی
 .است گرفتن شکل حال در ما علیه

 ارمنستان و آذربایجان بین که اینامهتوافق گیری شکل در
 ترکیه اما نکرد ایفا حضوری و نقش گونههیچ ایران گرفت، صورت

 هیچ نهایت در بودند، آن ثابت پای که بودند کشورهایی روسیه و

 روسیه و ترکیه را اصلی سود و نرسید ایران به آن از هم منفعتی

 .بردند
 باید نداشته باغقره با دریایی و زمینی مرز هیچ که ایترکیه 

 این باشد داشته حضور و کرده ورود بس آتش بر ناظر عنوانبه
 منطقه با زمینی مرز کیلومتر 800 از بیش داشتن با ایران برای
 بر تواننمی را دیگری عنوان خارجی سیاست در کاهلی جز قفقاز

 .نهاد آن
 واقعیت با را خود نیروهای و منابع زمان، هستیم مجبور ما

 آذربایجان با خود غربی شمالهای مرز در جدید ژئوپلیتیکی
 از ایران و آذربایجان مرزهای از بخشی متاسفانه. دهیم اختصاص

 تحت دوباره اکنون است، بوده ارامنه اشغال تحت 1994 سال
 از جدیدی فصل و است گرفته قرار آذربایجان جمهوری کنترل

 برای آینده در که است آمده وجودهب کشور دو بین امنیتی وضعیت
 خواهد و وردهآ وجودهب را بینی پیش قابل غیر امنیتی تبعات ایران
های روستا در سنی مهاجرین استقرار یا شنود ایستگاه مانند، آورد

 ... .و ایران همجوار
 100 در تنها که روسی صلح حافظ 2000 وجود همچنین

 تهدید یک ما برای مسلماً اندشده مستقر ایران مرز کیلومتری
 در اخیر سال چند در ما و روسیه روابط اگرچه. شودمی محسوب

 از که استها قرن کشور این اما است، بوده خوبی سطح
 خشکی در ما همسایه االن و هستند منطقه در رقیبهای قدرت
 .است شده

 باغقره جنگ پسا دوران در ژئوپلیتیک خالء
 حال در ایران مرزهای پیرامون گوناگونی رویدادهای

 دشمنان که ژئوپلتیک هایحفره این از یکی و است گیریشکل
 ایجاد یعنی باغ،قره ژنوم. است باغقره هستند آن کردن پر حال در

 اقتصادی، سیاسی، هایلرزه به تبدیل قابلیت که فعال هایگسل
 شکل و دارد ایفرامنطقه و ایمنطقه سطوح در را قومی و نظامی
 آن خواب پیش هاسال از که است پنهانی هایطرح یافته جهش

 .انددیده را
 دانشگاه سیاسی علوم استاد اوغون سیفی سلیمان مقاله

 همین از یکی بازنمایی در شفق ینی روزنامه در ترکیه اولوداغ

 .است استراتژیک هایگسل
 گرفتار اسرائیل بازی در که داد هشدار آنکارا مقامات به او
 ترکیه کردن درگیر پروژه خواهدمی اسرائیل که چیزی آن. نشوند

. پذیرندنمی را آن ایران نه و ترکیه نه که حالی در. است ایران با
: کندمی تاکید ادامه در وی اما دارند مشترک تاریخی تجربه هاآن
 اگر حتی کنمنمی تحسین آذربایجان در را اسرائیل حضور من»

 کنممی تاکید من. باشد باغقره جنگ در ارمنستان علیه حضور این
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 1399، زمستان 1، شماره 3دوره                                                                               فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 کند تحریک ایران در را قومی هایگروه تا کوشدمی اسرائیل که
 دو کهاین از نظر صرف« .بیندازد راه ایران با را ترکیه جنگ و

 چنین دام در هرگز و هوشیارند ترکیه و ایران ملت دو و دولت

 که بود کسانی نیات متوجه باید یقینا اما .افتاد نخواهند ایتوطئه
 توجه با لرزش و تنش دائمی هایگسل گشودن و تخریب پی در
 .هستند باغقره جنگ پسا دوران در ژئوپلتیک خالء به

 
 2020منطقه قفقاز پس از جنگ  :(2) نقشه 

 
 

بر  باغقرهژئوپلیتیک بحران  پیامدهایتجزیه وتحلیل 

 مناسبات جمهوری اسالمی ایران در قفقاز :
 توافق پایه بر صورت بدین اگر باغقره تکلیف تعیین .1
 ترتنگ ارس شمال در را ایران ژئوپلتیک فضای رود، پیش کنونی
 و است جاری تحوالت خاموش ناظر همچنان ایران. کرد خواهد

 شمال سیاسی و اقتصادی -امنیتی مناسبات و کارها و ساز در
 .داد خواهند ادامه را شده گذاشته کنار گذشته دهه سه طی ارس

 از آمریکا کردن خارج برای تالش در روسیه و ترکیه .2
. شوندمیتبدیل راهبردی شرکایی به رفته رفته قفقاز، منطقه
 که است نهایی هدف ترکیه و روسیه نفوذ حوزه به مناطق تبدیل
 و مدیترانه تا لیبی و سوریه از اخیر بلواهای وها درگیری در آنکارا

 . کندیمدنبال قفقاز
 از پس داشت؛ تریمهم نقش قفقاز در زمانی آمریکا- .3

 در اروپا و آمریکا نفوذ ،2008 جنگ در گرجستان گذاشتن تنها
 پایان ارمنستان و آذربایجان جنگ. یافت کاهش منطقه این

 به روسیه که بود این هدف واقع در. بود قفقاز در آمریکا مداخله

 .شود پاک غرب نفوذ از منطقه و بازگردد قفقاز به میانجی عنوان
 اسرائیل و انگلیس توجه مورد که خزر انرژی کریدور .4
 به جاآن از و باکو جنوب به قزاقستان و ترکمنستان از است،

 ایران انرژی، نبرد این در و رسید خواهد نخجوان سپس و زنگالن
 .شد خواهد تسلیم

 در که ریلی و انرژی کریدور هر داشت توجه باید .5
 و هاکمپانی برای ژئوپلتیک امنیت شود ایجاد ما مرزهای حاشیه

 محیط و کرد خواهد ایجاد هستند، آن صاحب که کشورهایی
 .کرد خواهد تحمیل ما به را جدیدی ژئوپلتیک

 از بود، ژئوانرژیک و ژئواکونومیک جنگ یک جنگ این
 این اگر که بودند کرده ریزیبرنامه بزرگی هایکمپانی گذشته
 کریدور این از بتوانند شد زنگزور جنوبی کریدور ایجاد باعث جنگ

 طریق از را ترکیه که جدید کریدور ایجاد .کنند برداریهبهر
 دست از را منافعی چه ایران کند،می متصل آذربایجان به نخجوان

 منافع برای آیا خزر دریای به ترکیه ورود همچنین و دهدمی
  شود؟می محسوب تهدید ایران اقتصادی
 تهدید بزرگ خطر دو را ایران شود عملی کریدور این اگر

 :کندمی

 حوزه و وسیع منطقه در ترکیه پای اینکه اول تهدید

 جدیدی رقیب یک با ما و شودمی باز خزر انرژی تجاری دریایی
 با مشترک محور یک جدید رقیب این که شویممی روبرو

 و مرکزی آسیای ترکمنستان، مانند زبان ترک مختلف کشورهای

 .دارد کشورها این با ژئوپلتیک نگاه یک

 به که گاز و نفت انرژی کریدور که است این دوم تهدید

 کشورهایی و ترکیه شده، کشیده ایران ارس شمال و جنوب سمت
 پی در پی محرمانه مذاکرات امروز و شوند آن وارد انگلیس مانند

 بینی پیش توانمی و است انجام حال در آنکارا و لندن باکو در
 زد. خواهند دور را ایران باز هم انرژی کریدور این در که کرد

 باشیم، داشته باغقره جنگ از بندیجمع یک اگر

 :که بینیممی
 آرامشی سوی به باغقره جنگ از پس اکنون قفقاز منطقه

 برای که آوردهاییدست از جدای و است حرکت در نسبی
 خاک، و گرد فرونشستن با توانمی است داشته آن پیروز بازیگران

 .کرد مشاهده منطقه در خوبیبه را مانده جاهب بحران کانون سه
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  1399، زمستان 1، شماره 3ورهد                                                                                                 فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 جنوبی و شمالی باغقره -1

 لیفتک تعیین عدم و نشد حل کلی طورهب باغقره مسئله
ست ا گذاشته باقی را بالقوه بحران یک خود آن حقوقی وضعیت
 موجب و دهد تغییر زمانی هر در را شمالی و جنوبی باغقره وضعیت

 نیروهای نظامی پایگاه. شود اینقطه یا و محدودتر هایجنگ
 نیرو 60 با ترکیه و نیرو 2000 از بیش با روسیه جمله از خارجی

است  افزوده باغقره هایپیچیدگی بر خود( نظارت مشترک مرکز)
. 

 (زنگزور) سیونیک استان در مقری -2
 ستا ایران خاک با مرز هم منطقه و سیونیک استان در مقری

 دارد ههمسای کشور دو برای هم باالیی بسیار استراتژیک ارزش و
 دیگر نیسخ به. است ایران خاک به ارمنستان ورود دروازه تنها و

 ذربایجانآ جمهوری با را ترکیه زمینی خط که است ایمنطقه تنها
 .است کرده قطع خزر دریای و

 نخجوان -3
 ربایجانآذ جمهوری از افتاده جدا ایمنطقه عنوانبه نخجوان

 اکنونت چه اگر. است رنج در ژئوپلتیکی دردآور بسیار وضعیت از
 وضعیت اما اندکرده پر کامال را ژئوپلتیک خالء این ترکیه و ایران

 هم و انآذربایج هم برای ارزش، با بسیار اما جغرافیایی زده یخ
 برای رکشو دو این میان سایه در جدالی و است مهم بسیار ترکیه
 در راآنکا برادری شعارهای وجود با آن حفظ و نخجوان بر نفوذ
 .ددار ادامه منطقه این بر ارمنستان تاریخی ادعاهای کنار

 

 ایگونهبه زابحران و ژئوپلتیک نقطه سه هایمولفه

 و آذربایجان کشور سه ادعاهای و شدید اختالفات که است

 . یافت خواهد ادامه همچنان ترکیه و ارمنستان
 ورتص در سه هر و هستند ایران با مرز هم مناطق این سه هر
 را ایران ملی منافع توانندمی جدید هایطرح اجرای یا و تغییرات

 ایران نترلک استراتژیک نوار ایجاد پی در آمریکا. بیندازد خطر به
 سان به توانندمی نقطه سه این و است جنوبی قفقاز در روسیه و

 روسیه نداشت نگه دور همچنین و ایران کردن جدا در باریکی نوار
 نکاراآ -باکو محوریت با( ارس شمال) جنوب سویبه حرکت از

 .کند عمل
. دش دنخواه جهان آینده گازی دهلیز و مسیر منطقه سه هر 

 تهدید باشد نداشته مشارکت آن در ایران اگر که مسیری
 . است اقتصادی هژمونیک

 جهان انرژی آینده از بخشی برای منطقه سه این ژئواکونومی

 تا اصالندوز مسیر در ارس شمال در نقطه سه این. است مهم
 و گرفته قرار حصر در و کیلومتری 500 محدوده یک در ماکو
 بر هژمونیک حفظ یعنی. را ندارند خود طبیعی نقش ایفای توان

. است تیکیژئوپل برتری عوامل ترینمهم از یکی ارس رودخانه
 دارد اشراف رود این بر ارس سرچشمه از تنها نه ترکیه اکنون
 باغقره در روسیه با همکاری و آذربایجان با همکاری محور با بلکه

. باشد داشته دست در نیز را آبی منابع مدیریت تواندمی جنوبی،
 مرز قفقاز با ایران مرزهای از کیلومتر 450 که است حالی در این
 دارد قرار ایران خاک در ارس کل از درصد 39 و است ارس با آبی

 هر از بیش که ارس جنوب زارهایکشت استفاده برای ایران و
 هایطرح اجرای حال در است، منابع این به وابسته دیگری کشور

 هیدروپولتیک و هیدوراستراتژی اهمیت که است ایگسترده
 .است کرده نمایان گذشته از بیش را خود اکنون

 سیارب آنکارا–باکو محور برای جنگ این نظامی هایارزش
 ژئواکونومیک) .است بوده آن اقتصادی هایارزش از تراهمیت کم

) 
 گجن پروژه اصلی مجریان که آنکارا و باکو دلیل همینبه

 ریدورهایک ایجاد جمله از اقتصادی کالن اهداف بودند باغقره
 مدنظر نگج این از پس را بازرگانی و تجاری هایشبکه و انرژی

 کشورهای معاهدات و توافقات وقتی کهاین ضمن .داشتند
 بینیم،می کنیممی بررسی را اسرائیل کشور با ترکیه و آذربایجان

 ایجاد را یامنیت و اقتصادی معاهدات هایزمینه جنگ این از پیش
 ( ژئوپلیتیک. )بودند کرده

 خواستمی قبال که ازمدتردهای طرح باغقره برای اسرائیل
 نجاآ در ،.... و کشاورزی جهت ایران در پهلوی خاندان کمک به

 و هاآذری کمک با را خود اقدامات اکنون هم و کند عملیاتی
 .است کرده شروعها ترک

 ابدی راه آذربایجان جمهوری به نخجوان راه از ترکیه اگر
 برای( انیعثم تورانیسم دروازه) ترکیه دروازه به ارس شمال اساسا
 ازیگرب به حتی ترکیه و شد خواهد باز خزر دریای حوزه به ورود
 ینا .شد خواهد تبدیل نیز خزر دریای کشورهای حوزه در فعال
 آن از .بود خواهد ایران برای ژئوپلتیک و استراتژیک فاجعه یک
 واردی ازهت بازیگر با باید خزر دریای مناسبات  حوزه در ایران پس
 لهجم از زبان ترک کشورهای همکاری جلب در خوبی قابلیت که

 شود. روبرو دارد قزاقستان و ترکمستان
 

 
 کریدور زنگزور در نخجوان: (3)نقشه  
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 1399، زمستان 1، شماره 3دوره                                                                               فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 
 

 یرانا مرزهای یعنی جنوبی محور در قفقاز جدید کریدور اگر
 یجادا باشد ایران ضرر به که نحویبه انرژی محور و گیرد شکل

 .شودیم وارد ایران ژئوپلتیک موقعیت به دیگری ضربه قطعا ،شود
 داشته توجه باید شود کشیده منطقه این در گازی لوله یک اگر

 کریدور یک بلکه نیست گازی لوله یک تنها این که باشیم
 سیرم این در که کشورهایی شودمی باعث که است استراتژیک

 سهام نوعیهب. کنند پیدا یکدیگر با ژئوپلتیک موقعیت دارند سهم
 یگانهمسا هستند کشورهایی چه دانیمنمی که کریدور این داران

 .بود خواهند ما جدید

 این که پیرامونی محیط دلیل به توانندمی کشورها این یعنی
 امنیت ما و باشند داشته ایران برای را تهدیداتی شده ایجاد کریدور

 جدی تهدید مورد خودمان مرزهای کیلومتری چند در را خود ملی
 .بینیممی

 در انرژی ابریشم راه احیای و خزر به رسیدن برای ترکیه
 و گاز زنگزور، کریدور ایجاد با دارد قصد ترکیه. است بوده تالش

 و پترولیوم بریتیش همکاری با را خزر دریای و ترکمنستان نفت
 خط، این. کند صادر جهان و اروپا به سپس و جیهان به اگزوموبیل

 .داد خواهد تغییر را ارس شمال ژئواکونومیک و تیکیژئوپل
 پس از بحران ومحورهای بازگشایی شده باغقره: (4)نقشه 

 
 

 کنونی توافق پایه بر صورت بدین اگر باغقره تکلیف تعیین
 خواهد ترتنگ ارس شمال در را ایران ژئوپلتیک فضای رود، پیش
 ساز در و است جاری تحوالت خاموش ناظر همچنان ایران. کرد

 طی ارس شمال سیاسی و اقتصادی -امنیتی مناسبات و کارها و
 .است شده گذاشته کنار گذشته دهه سه

 به آذربایجان جمهوری - نخجوان کریدور انتقال

 ارمنستان خاک

 مناطق درکه  دهد،میرا  امکاناین  آذربایجان به توافق این
 خاک به نخجوان زمینی اتصال منظوربه ارمنستان جنوبی

 بگیرد، اختیار در کیلومتر پنج عرض به کریدور یک آذربایجان،
 آذربایجان میان دراز هایسال جدایی چه اگر ارتباطی کریدور این

 در کامل صورتبه معلوم قرار از اما برد،می بین از را نخجوان با
 سال 5 مدت به حداقل آن مالکیت و بود نخواهد کشور این اختیار

 .ماند خواهد باقی ارمنستان اختیار در
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  1399، زمستان 1، شماره 3ورهد                                                                                                 فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 است، هشد داده آذربایجان به که جدید امکان این همه این با
 که ار ایران خاک از نخجوان به آذربایجان ارتباطی کریدورهای

 اساساً و برد دخواه حاشیه به گرفت،می قرار استفاده مورد ترپیش
 .شد خواهد ایران به آذربایجان ترانزیتی وابستگی کاهش باعث

 دو میان گجن ادامه و تشدید خصوصبه باغقره تحوالت در
 اصلی قشن ایفای به ترکیه دولت نیز ارمنستان و آذربایجان کشور

 حاتیتسلی و نظامی تقویت بر عالوه ترکیه دولت. است پرداخته
 آذربایجان، سران تحریک و تهییج به آذربایجان، گسترده

 دینی ردبرخو یک چارچوب در کشورها سایر زبانترک شهروندان

 .است افزوده باغقره جنگ زمان و شدت بر و پرداخته نیز قومی و
 و طلبانهقدرت نیات و اهداف بر منطقه منازعات اصلی بخش

 استوار اردوغان طیب رجب ترکیه، جمهوری رئیس کشورگشایی
 کسب برای خویش نیات و اهداف به دستیابی برای که است

 بار این آفریقا، شمال و غربی جنوب آسیای مطلق قدرت جایگاه
 داده قرار خود گذاریسیاست دستورکار در را باغقره مسائل و قفقاز

 .است
 پایان تواننمی را باغقره اشغالی مناطق آزادسازی روند این
 محسوب نستانارم و آذربایجان کشور دو ویژهبه و قفقاز منازعات

 با اخیر ههد چند طی که آذربایجان یابیقدرت فرآیند زیرا کرد،
 و نیت با است، شده پیگیری نظامی تجهیزات و ارتش تقویت
 هادام نخجوان جمهوری به آذربایجان خاک زمینی اتصال هدف

 .یافت خواهد
 در ایران ملی منافع کهاین بر عالوه که کنیممی احساس

 نیز و هاعثمانی نئو ،هاتروریست حضور بلکه نشده حفظ منطقه
 خواهد خطر به را ما ملی امنیت آینده در منطقه در هااسرائیلی

 .انداخت

 سیاست مسئولین عملکرد و قفقاز مسئله به خوشبینانه اگر
 غفلت باید اذعان کرد که میکن نگاه ایران ملی امنیت و خارجی

 کمای به گفت باید بدبینانه نگاه در و کردند استراتژیک

 .اندرفته استراتژیک
 در که دانیمنمی و ایمشده بیهوش کامال منطقه این در ما
 جغرافیایی چه و افتاد اتفاقاتی چه مدت کوتاه در و سرمان باالی

 .است گرفتن شکل حال در ما علیه
 ارمنستان و آذربایجان بین که اینامه توافق گیری شکل در
 ترکیه اما نکرد ایفا حضوری و نقش گونههیچ ایران گرفت، صورت

 هیچ نهایت در بودند، آن ثابت پای که بودند کشورهایی روسیه و
 روسیه و ترکیه را اصلی سود و نرسید ایران به آن از هم منفعتی

 باید نداشته باغقره با دریایی و زمینی مرز هیچ که ایترکیه. بردند
 این باشد داشته حضور و کرده ورود بس آتش بر ناظر عنوانبه

 منطقه با زمینی مرز کیلومتر 800 از بیش داشتن با ایران برای
 بر تواننمی را دیگری عنوان خارجی سیاست در کاهلی جز قفقاز

 .نهاد آن
 ترکیه وذنف و روسیه رهبری با باغقره جنگ صلح نامهتوافق

 سلیمت به منجر نامهتوافق این. شد امضا صحنه پشت در و
 وسیر صلح نیروهای استقرار و آذربایجان داخل ارمنی نیروهای

 شکست معنای به نامهتوافق این. است شده باغقره مناطق در

 .است بوده ارمنستان
 برای مسیری به "مقری" کوریدور اگر که است این نکته

 یا گردد بدل هاتروریست و هاترکیسم پان و هاعثمانی نئو انتقال
 ارتباطی و سرزمین مرزهای مدت کوتاه یا مرور به که شود باعث
 اختیار در حقوقی لحاظ از یا گردد قطع ارمنستان با ایران

 .بود خواهد قفقاز جریان اصلی بازنده ایران قطعا باشد آذربایجان
 
 
 
 
 

 صلح نامهتوافقنقشه : (5)نقشه 
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 1399، زمستان 1، شماره 3دوره                                                                               فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 
 

 است، شده متعهد را( مقری) زنگزور دهلیز ایجاد که نهم بند
 و ارمنستان-آذربایجان میان نوامبر دهم توافق بخش ترینمهم

 قفقاز تاریخ در بار نخستین برای بند این پایه بر. است روسیه
 که راهی طریق از آذربایجان جمهوری به رسما ترکیه جنوبی،

 خواهد مستقیم زمینی ارتباط شود، وصل نخجوان به است قرار
 روشن چندان راهی چنین ساخت نحوه چنانهم چه اگر. داشت
 ساخت طرفین، توافق با» که شودمی متذکر بند این ولی نیست

 خود جمهوری کردن متصل برای جدید نقل و حمل محورهای
 خواهد انجام آذربایجان جمهوری غربی مناطق به نخجوان مختار

 «.شد
 مقری جنوبی کریدور استراتژیک ارزش که داشت توجه باید

 ارمنستان محور در الچین استراتژیک ارزش با مقایسه قابل ابداً
 مهم ارمنستان برای تنها الچین کریدور. نیست استاپاناکرت به

 و جهانی ای،منطقه هایقدرت برای مقری کریدور ولی است
 کمربند ایجاد یا و ایران زدن دور حتی و انرژی بزرگ هایکمپانی
 .دارد فراوانی اهمیت ایران شمال در قومی

 نسبت اساسی بازنگری یک باید باغقره جنگ از پس ایران
 جدیدی انرژی کریدور مسیر این در که چرا باشد داشته قفقاز به

 شوندمی آن وارد بزرگ هایکمپانی که گرفت خواهد شکل
 هایشرکت و ایجاد گازی کریدور باغقره جنوب در همچنین

 آن قراردادهای که شد خواهد وارد پترولیوم بریتیش مانند بزرگی

 . است شده امضا هم
 گاز جدید کریدور این با که کرد بینی پیش توانمی بنابراین

 اروپا به نجاآ از و ترکیه سمت به باکو جنوب از خزر دریای انرژی
 .داد خواهد دست از را مزیت این ایران و برود

 اگر داشت نخواهد ژئوپلیتیک توان قدرتی هیچ امروز درجهان
 پیدا سودهم مشترک محورهای جهانی ترگسترده مناسبات در

 در اگر بنابراین. نکند برداریبهره آن از مستمر گونهبه و نکرده
 وزن قطعا باشد نداشته استراتژیک شریک ایران نبرد، این

 پذیرتر آسیب و محدود دیپلماسی، عرصه در ویژهبه اشژئوپلتیک
 در که دائمی تهدیدات ژئوپلیتیک ماهیت باید ایران .شد خواهد
 پیدا شده مهندسی چیدمانی برنامه، و طرح با ما مرزهای سراسر

 .بپردازد آن با ژئوپلیتیک مقابله به و کرده شناسایی را است کرده
 تواننمی را باغقره جنگ پایان که است این بر غالب تصور

 و آذربایجان رهبران و کرد تلقی باغقره مناقشه پایان منزله به
 ایچاره مناقشه دائمی حل برای هستند مجبور ارمنستان
 ارامنه و آذربایجان دیرینه اختالفات صورت این غیر در. بیاندیشند

 منطقه در جنگ باطل تسلسل دور به کوهستانی باغقره سر بر

 .آورد خواهد پدید دیگری خسارات و شد خواهد منتهی
 از بازدید جریان در آذربایجان جمهور رئیس اف، علی الهام

 دهد تضمین تواندنمی کس هیچ":گفت زنگیالن زدهجنگ منطقه
 ".آورد نخواهد بر سر دوباره سال چند از پس ارمنی فاشیسم که
 او متبوع دولت نگرانی از حکایت نوعی به اف علی سخنان این

 .دارد آینده تحوالت از
 مردم آالم کاهش برای حاضر شرایط در المللی بین جامعه
 بر سنگینی مسئولیت مناقشه نهایی حل و ارمنستان و آذربایجان

 خطوط بازگشایی تفاهم، به کشور دو هر مردم تشویق. دارد دوش
 آواره هزار صدها بازگشت اقتصادی، مراودات احیای و ارتباطی
 آذربایجان المللی بین مرزهای شدن گشوده خود، موطن به جنگی

 مشارکت و ایمنطقه مشترک بازار تشکیل ارمنستان، با ترکیه و
 قطعی و دائمی صلح تواندمی زدهجنگ مناطق بازسازی در مؤثر

 مسئولیت زمینه این در. آورد ارمغان به منطقه مردمان برای را
 منطقه در مطرحهای قدرت عنوانبه روسیه و ترکیه ایران،

 روانی، آرامش ایجاد با توانندمی دولت سه این. است مضاعف
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  1399، زمستان 1، شماره 3ورهد                                                                                                 فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 در بیگانگان مداخالت با مقابله و هازیرساخت بازسازی به کمک
 صورت این در تنها. نمایند ایفا را خود تاریخی نقش منطقه امور

 شد خواهد برقرار ارمنستان و آذربایجان بین قطعی و دائمی صلح
 شد خواهد منتهی باغقره مناقشه پایان به باغقره جنگ پایان و

 و قفقاز در "آستانه مدل" کردن وبرای این منظور نیاز به نهادینه
 -ایران-ترکیه" جانبه سه همکاری یعنی 3+3 طرح اجرای
 قفقاز در "گرجستان و ارمنستان-آذربایجان"کشور سه با "روسیه
 .است منطقه در جانبه شش همکاری و صلح ایجاد و جنوبی

 

 نتیجه گیری
 و آذربایجان کشور دو قبال در ایران خارجی سیاست .1

 مرزهای و همسایگی وجود با استراتژیک دستآورد فاقد ارمنستان

 .است بوده امن و آرام
 منتظر خارجی سیاست» و «غیرفعال پیروی سیاست» .2

 آذربایجان، و ارمنستان کشور دو قبال در «نشستن رویدادها

 .است نداده اینتیجه گونههیچ
 در قفقاز با مرز کیلومتر 800 داشتن اندازه به ایران .3

 است شده چه را ایران. است نبرده سودی خود رقبای با مقایسه
 خود خاک کیلومتری چند در حوزه این در را کنشی کمترین که

 .ندارد
  توجه با ایران نشده، دیر تا که است آن زمان اکنون .4

 دیپلماتیک، هایرایزنی با همراه خود سخت و نرم قدرتبه 
 حوزه در ملی منافع تامین برای فرصتی به را توافق پسا تهدیدات

 .کند تبدیل ارس و ایران غرب شمال

 منطقه روی بر باریزیان آثار طرحی، چنین پیآمدهای .5
 ارس جنوب مناطق در کال و ایران جلفای در ارس تجاری آزاد

 شمال محور به وابسته مناطق این مردم اقتصاد. داشت خواهد
 دهلیز. زد خواهند دور را ایران گذشته از بیش و شد خواهد ارس

 پرش سکوی بود قرار که را ارس تجاری آزاد منطقه زنگزور
 با کامال ایمنطقه به تبدیل شود، اوراسیا با منطقه اقتصادی

 دیگر سخنی به. کرد خواهد تجاری غیرقابل و معکوس اقتصاد

 .است گیری شکل حال در ایران با ژئوپلتیکی جنگ
 ،"وضعیت" به تکیه با ایران اسالمی جمهوری .6

 اندکی گرایش خاطر به رویکرد این که کند،می  فدا را "موقعیت"
 و هاگروه و افراد برخی مواضع و تورک پان به باورمند مردم از
 موقعیت ارتقاء به ایران باید لذا است؛ نحله این از آنکارا و باکو...

  .بپردازد خود ژئوپلتیکی

 و آذربایجان بین نامهتوافق شدن نهایی از قبل تا اگر .۷
 از غیر به نشود، وارد بازی به و نکند ایمطالبه ایران ارمنستان

 تهدیدات و مشکالت با نزدیک آینده در قطعا بودن، بزرگ بازنده
 مسئله در .شد خواهد مواجه گذشته از ترجدی و جدید امنیتی
 صدها ارمنستان آذربایجان، مسئله در اما نبود درگیر ما مرز سوریه،
 .است درگیری مستعد ما هوایی و زمینی مرزهای از کیلومتر

 کرد، توجه باید نیز جریان این شده متولد تازه نوزاد به همچنین
 اهداف با و اسرائیل توسط که آذربایجان در پهباد ساخت کارخانه

 .است شده یازاند راه درآینده مشخص

 قفقاز در ژئوپلتیک وزن یا آذربایجان جمهوری اقتدار .8
 منافع جدی تهدید ؛دارد قرار ترکیه و اسراییل ناتو، دایره در چون
 .است ایران ملی

 و جهان به نگرشمان در تغییر درونیم، از تغییر محتاج .9
 ساختار و بشناسیم رسمیتهب را هاچالش باید. حکمرانی شیوه

 .کنیم متناسب 21 قرن طشرای با را حکمرانی
 و منطقه بازیگران دیگر با تناسبش و خود وزن باید .10

 اهدافی و واقعیات با منطبق راهبردهایی باید. کنیم درک را جهان
 احساس ملت کنیم کاری باید. کنیم اتخاذ ملی منافع با متناسب

 !بیندیشد بهتر فردای به و کند پیشرفت
 یک دمیدن نیازمند اکنون ایران دفاعی دیپلماسی .11

 سرزمینی هایقابلیت که کشوری عنوانبه ایران. است تازه حیات
 محیط تغییراتی، با تواندمی دارد، را زابرون و زادرون ژئوپلیتیک و

 و کند تبدیل معکوس معادله به را خود نزدیک مجاور ضدامنیتی
 جدید شرایط با متناسب جدید دکترین که است آن در کار چاره

 .آید در اجرا مرحله به و طراحی

 

کمک در  بابت جغرافیایی سازمان از تشکر "تشکر و قدردانی:

  " مقاله تدوین این

موردی توسط "اخالقی، تعارض منافع:های تاییدیه

  "نویسندگان گزارش نشده است

موردی توسط "ها: سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت

 "نویسندگان گزارش نشده است
 منابع

های بسته از برخی بررسی» ،(1392) مسعود نیا، احمدی -1
 ،«کوهستانی باغقره مناقشه فصل و حل برای پیشنهادی

 صص ،35 و 34 شماره دوازدهم، سال آذرآران، نامهفصل
38-24. 

 سیاست و قفقاز ژئوپلتیک» ،(1381) حسین محمد افشردی، -2
 دانشکده انتشارات: تهران ،«ایران اسالمی جمهوری خارجی

 .ستاد و فرماندهی
: تاکنون دیرباز از باغقره» ،(13۷3) بهرام امیراحمدیان، -3
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 قفقاز، و مرکزی آسیای مطالعات نامهفصل ،«رویدادها بررسی

 .30۷-306صص ,4 شماره دوم، سال
 منطقه کور گره ؛باغقره» ،(1392) بهرام امیراحمدیان، -4

 ،35 و 34 شماره دوازدهم، سال آذرآران، نامهفصل ،«قفقاز

 .8-21 صص
 سطوح و ابعاد بر تحلیلی» ،(1389) مجتبی تویسرکانی، -5

 آسیای نامهفصل ،«باغقره ژئوپلتیکی بحران در مداخله

 .1-24 صص ،69 شماره قفقاز، و مرکزی

 روابط بر آن تأثیرات و باغقره بحران( 1396) بهزاد لو،خدابنده -6
 ینامهپایان ،مرور تا مناقشه ابتدای از آذربایجان و ایران

 علوم و ادبیات دانشکده سیاسی علوم یرشته ارشدکارشناسی
 .گیالن دانشگاه انسانی

 مرزهای اندازچشم و پیشینه( 1396) یوسف العابدین،زین -۷
 ایران، مرزهای و دریایی سیاسی جغرافیای بر تأکید با سیاسی

 .اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات: رشت
 حکایت و پیرنگ: 1 ج حکایت؛ و زمان» ،(1383) پل ریکور، -8

 .نو گام: تهران نونهالی، مهشید ترجمه ،«تاریخی
 منابع» ،(1392) سرا لوحه فرجی تیمور و مصطفی زهرانی، -9

 و مرکزی آسیای نامهفصل ،«باغقره بحران تداوم المللی بین
 .10۷ – 134 صص ،83 شماره قفقاز،

 دو مسلمانان عام قتل» ،(1383) صمد نیا، سرداری -10
 .اختر انتشارات: تبریز ،«ارس سوی

-ناگورنو قضیه» ،(1381) جواد محمد کمالیان، -11
 .امورخارجه وزارت: تهران ،«باغقره

 روابطهای نظریه در تحول» ،(1392) حمیرا مشیرزاده، -12
 .سمت: تهران ،«الملل بین

 ،باغقره مناقشه» ،(1385) سیدرضا میرمحمدی، -13
 شماره اول، سال ایراس، نامهفصل دو ،«پیآمدها و ها ریشه

 .98 - 122 ،صص 1
 همکاری و امنیت سازمان» ،(1380) رضا نظرآهاری، -14

 آسیای مطالعات نامهفصل ،«باغقره ناگورنو مناقشه و اروپا در

 .85 - 106 صص ،36 شماره قفقاز، و مرکزی
 آسیای در بحران ژئوپلتیک» ،(138۷) محمود واعظی، -15

 دفتر: تهران ،133ص،«بازیگران و هابحران قفقاز؛ و مرکزی

 .المللی بین و سیاسی مطالعات
 ،«قفقاز در امنیت و سیاست» ،(1389) محمود واعظی، -16

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده: تهران
 و بررسی» ،(1392) همکاران و علی زاده، ولیقلی -1۷

 ژئوپلتیکیهای بحران جغرافیاییهای بنیان راهبردی تحلیل
 سیاست یمجله ،«(باغقره ژئوپلتیکی بحران بر تأکید با)

 .111 – 150 صص ،82 شماره یکم، و بیست سال دفاعی،

 به: ایپارچههای سقف» ،(1383) نفیسه کوهنورد، -18
 روزنامه ،«باغقره بس آتش سالگرد دهمین مناسبت

 .اردیبهشت 23 همشهری،

امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری  -19
نامه بین فصل ،جالل دهقانی فیروز آبادی، اسالمی ایران

 1شماره  ،223، ص1388المللی روابط خارجی 

تژیک توسعه و اجرای آن در برنامه ریزی استرا -20
اطالعات سیاسی ، مجتبی طبری، حامد محمدی، هاسازمان

 .191، ص 252شماره  138۷اقتصادی 

 بحران ابعاد و دالیل ،(1395) ولی کالجی، گر کوزه -21
 http://www.iras.ir در  دسترسی قابل باغ،قره اخیر

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
20

.3
.1

.3
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://ensani.ir/fa/article/author/75634
http://ensani.ir/fa/article/author/75634
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14070/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14070/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14070/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
http://ensani.ir/fa/article/author/28970
http://ensani.ir/fa/article/author/28970
http://ensani.ir/fa/article/author/22517
http://ensani.ir/fa/article/author/22517
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14985/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-252
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14985/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-252
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14985/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-252
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2020.3.1.3.2
https://psp.modares.ac.ir/article-42-54389-en.html
http://www.tcpdf.org

