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چکیده
وضع موجود آسیای مرکزی و قفقاز با توجه به تکثر پویشهای فروملی ،درونمنطقهای ،بینمنطقهای و
فرامنطقهای ،دربردارنده فرصتها و تهدیدهای قابلتوجهی برای ایران است .قفقاز جنوبی بستر و پهنه
شکلگیری پویشهای تهدیدزای متنوعی علیه امنیت و ثبات ملی جمهوری اسالمی ایران است که برخی از
آنها ضریب تهدیدزایی فزایندهای نیز دارند .شناسایی پویشهای تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت
ملی ج.ا.ایران بهعنوان مسأله محوری این پژوهش درنظرگرفته و تالش شد با اولویتبندی این تهدیدات در
منطقه ،راهکارهای بهینهای جهت مقابله با آن ارائه شود .سؤال اصلی این است که مهمترین پویشهای
تهدیدزای متوجه جمهوری اسالمی ایران ازطریق قفقاز جنوبی کدامند و راهکارهای ایران برای مهار آنها
چیست؟ روش پژوهش ،کیفی ـ کمی (آمیخته) است .نتیجه کلی حاصله اینکه در قفقاز جنوبی تهدیدهای
امنیتی و اقتصادی/ژئواکونومیکی ،اولویت باالتری دارند .اهم راهکارهای پیشنهادی پژوهش عبارتند از ارتقای
همکاریها با قدرتهای آسیایی ،اولویتدادن به پروژههای زیرساختی فرامرزی مختلف برای مقابله با تخلیه
ژئوپلیتیکی ،برپایی دفتر بررسی نیازهای فنی ـ مهندسی کشورهای منطقه ،استفاده از توان فنی و مهندسی
بومی برای رفع نیازهای فنی ـ مهندسی کشورها و سرانجام ،فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی دفاعی.
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پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهـوریهـای جنـوبی ،بـهویـژه در
زمان حاکمیت اوروآتالنتیکگرایانی که به حضور غرب در منطقه بیاعتنـا بودنـد ،رقابـت و
تالش برای نفوذ در منطقه قفقاز جنـوبی ازسـوی قـدرتهـای بـزر بـینالمللـی و حتـی
قدرتهای منطقهای آغاز شد .این منطقه و ظرفیتهای آن از نگاههای سیاسـی ـ امنیتـی،
اقتصادی ،فرهنگی برای قدرتهای بزر جهانی اهمیت دارد .تأثیرگـااری بـرروی ایـران و
روسیه و همچنین ذخایر عظیم هیدروکربنی در حـوزه دریـای خـزر ،یکـی از اصـلیتـرین
عواملی است که قفقاز جنوبی را به کانون کشمکشهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی تبـدیل
کرده است .اتحادیه اروپا و چین ،تأمین امنیت انرژی را در کـانون امنیـت ملـی خـود قـرار
دادهاند و قفقاز میتواند یکی از منابع عرضه انرژی بـه کشـورهای صـنعتی بـزر ازجملـه
اتحادیه اروپا و چین باشد .قدرتهای بزر صنعتی عالقهمند هسـتند وابسـتگی بـه نفـت
غرب آسیا را کاهش داده و مراکز عرضه انرژی به جهان صنعتی را متنوع کنند .بااینوجـود،
ثروت و ذخایر طبیعی این منطقه ،تنها انگیزه قدرتهـای بـزر و قـدرتهـای منطقـهای
نبوده و عناصر سیاسی ،امنیتی ،راهبردی و مالحظات ژئوپلیتیک نیز اهمیت ویژهای دارنـد.
قفقاز جنوبی اهمیت راهبردی و نظامی هم دارد .درحقیقت ،اتصال به چندین منطقه مهـم،
اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی ،قفقاز و حوزه خزر را بـرای قـدرتهـای جهـانی روشـن
میسازد .این منطقه ازیکطرف به اروپا ،روسیه و غرب آسیا و ازسوی دیگر ،بـه چـین کـه
قدرتی در حال ظهور و قدرتمند است پیوندیافته  ،ازاینرو بـهتقریـب ،تمـامی قـدرتهـای
بزر جهان و قدرتهای منطقهای ،از زاویه منافع خاص خودشـان بـه ایـن منطقـه توجـه
میکنند .درواقع بسیاری از تحوالت این پهنه ،بیدرنگ زنجیرهای از پیامـدها را در منـاطق
پیرامونی ایجاد میکند.
قدرتهای متوسط مانند رژیم صهیونیستی ،ترکیه ،پاکستان و عربستان نیز با توجه بـه
تواناییها و عالیق امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،تـاریخی و فرهنگـی خـویش در ایـن منطقـه
فعالیت میکنند .ایران تأثیر بسیار قوی از تحوالت قفقاز جنوبی مـیپـایرد .سیاسـتهـای
آمریکا بهمنزله عنصر سلطهطلب نظام بینالملل کنونی ،تنها بخشـی از مسـائل کشـورهای
مختلف است و در کنار این پویشها ،در تراز درونمنطقهای ،ملی و فروملی نیز پویشهـای
بسیار مهمی در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،محیط زیستی و اجتماعی ــ فرهنگـی وجـود دارد
که مراکز تصمیمسازی ایران ،باید درک عمیق و اولویتبندیشدهای از آنها داشته باشـند.
ضرورت تحقیق این است که شناخت ناکافی از پویشهای تهدیدزای حاضر در قفقاز و عدم
اولویتبندی و برنامه ریزی مناسب و بهینه برای آنها ،میتواند باعـ عقـبمانـدن از رونـد

-

توجهنکردن به اولویتبندی تهدیدات قابل شکلگیری در قفقـاز جنـوبی ،ممکـن
است باع غفلت مسئوالن از تهدیدات اصلی و مشغولشدن به تهدیـدات فرعـی
شود.

-

توجهنکردن به موضوع تحقیق باع میشـود در انتخـاب راهکـار عملـی مقابلـه،
بهدرستی عمل نشود و با توجه به مسأله یادشـده ،سـؤال اصـلی ایـن اسـت کـه
«اولویتبندی مهمترین پویشهای تهدیـدزای متوجـه جمهـوری اسـالمی ایـران
ازطریق قفقاز جنوبی و راهکارهای مقابلـه بـا آن کدامنـد؟» پرسـشهـای فرعـی
عبارت هستند از:


راهکارهای مهار تهدیدهای قفقاز جنوبی کدامند؟



هفت پویش اصلی تهدیدزا در قفقاز جنوبی کدامند؟



عواملی که در برابر تهدیدات قفقاز جنوبی بر امنیت ملی ایران مؤثر هسـتند
کدامند؟
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تحــوالت ،بــیبرنــامگی در برابــر تهدیــدهای نوپدیــد و شــگفتیســاز و هــمچنــین
ازدستدادن فرصتهای نقشآفرینی شود .به بیان دیگر ضرورتهای تحقیق عبارتند از:
 توجهنکردن به موضوع تحقیق میتواند باعـ غافـلگیـری مسـئوالن لشـکری وکشوری در برابر تهدیدهای نوظهور در قفقاز جنوبی شود.

محیطشناسی و رهیافت نظری تحقیق
فروپاشی اتحاد شوروی بـه پدیدارشـدن هشـت کشـور جدیـد در پهنـه جغرافیـایی دو
منطقه آسـیای میانـه و قفقـاز جنـوبی منتهـی گردیـد .قفقـاز جنـوبی شـامل کشـورهای
آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان است .در سالهای پایانی دهـه هشـتاد مـیالدی و اواخـر
دوران اتحاد جماهیر شوروی ،بحران های شدید امنیتی در ایـن منطقـه شـکل گرفـت کـه
بیشتر این تعارضات ،ریشه در دوران گاشـته و سیاسـت شـوروی در سـرکوب قـومگرایـی
داشت (کاظمزاده .)1387 ،ازسوی دیگر واحدهایی جنینی در قالب منـاطق خودمختـار در
قفقاز جنوبی شکل گرفته است که برخی از آنها ظرفیت تهدیدزایی قابلتوجهی علیه ایران
دارند  .تبادل ارضی در چـارچوب طـرگ گوبـل ازجملـه ایـن تهدیـدها اسـت .حضـور رژیـم
صهیونیستی و دایرشدن سفارتخانههای این رژیم ،مسأله انتقال انـرژی ،تحریکـات قـومی
علیه مناطق آذرینشین و گسترش سبک زندگی غربی ،از دیگر پویشهای تهدیدزایی است
که از ناحیه قفقاز جنوبی علیه ایران شکل گرفته است .با توجه به پیچیدگیهای پویشهای
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امنیتی در ایـن منطقـه و تقاطعـات مختلـف در نحـوه تـأمین منـافع ملـی ایـران ،تـدوین
راهبردهای قفقازی ایران باید مبتنیبر تجزیه و تحلیل پویشهای مختلـف امنیتـی در ایـن
منطقه ،بازیگران ،ذینفعان و سطوگ مختلف هر پویش امنیتی باشد.
برای مقابله با تهدیدات مـی تـوان طیـف وسـیعی از راهبردهـا و راهکارهـا را ارائـه داد،
درحالیکه بسیاری از آنها ممکن است در چـارچوب واحـدی نگنجنـد و از سیاسـتهـای
کالن متضادی پیروی کنند .به بیان دیگر راهبردها و راهکارها باید سـازوار باشـند؛ بنـابراین
راهبردهای هم افـزا و سـازگار بایـد در چـارچوب تحلیلـی علمـی تولیـد شـوند .در تحلیـل
راهبردی (سوات) برای مقابله با تهدیدات ،چهار گونه راهبـرد مـیتـوان ارائـه داد :نخسـت،
راهبرد تهاجمی که در آن باید ترکیبی از نقاط قوت داخلی و فرصت های محیطی بهصورت
بیشینه در خدمت اهداف و برنامه ها قرار گیرند؛ دوم ،راهبرد محافظه کاری که براسـا آن،
باید با استفاده از فرصت های محیطی بر ضعف های داخلی غلبه کرد؛ سوم ،راهبـرد رقـابتی
که تالش می کند با استفاده از نقاط قوت داخلی به مهار تهدیدات خارجی پرداخـت و ایـن
سؤال را مطرگ می کند که چگونه با استفاده از نقاط قوت می تـوان اثـر تهدیـدات را حـاف
کرد یا کاهش داد و سرانجام ،راهبرد تدافعی که با درنظرگرفتن تهدیـدات تـالش مـی کنـد
ضعفهای خود را پوشش دهد.
پیش از ارائه راهبردهای پیشنهادی ،الزم است موقعیت راهبردی فعلـی بـرروی محـور
مختصات بهدستآید .برای این منظور باید از جدول عوامل داخلی ،نمره ضعفها را از نمـره
قوتها و همچنین از جدول عوامل خارجی ،نمره تهدیدها را از نمره فرصتها کم کـرده تـا
مختصات فعلی بهدستآید .این نقطه ،وضعیت و موقعیت فعلی راهبـردی را در ایـن حـوزه
نشان میدهد .در مرحله ارائه راهبرد ،باید تهدیدات را با تکیه بر نقـاط قـوت داخلـی مهـار
کرد و نقاط ضعف را بـا بهـرهگیـری از فرصـتهـا کـاهش داد .بـه بیـان دیگـر بـرای رائـه
راهبردهای بهبود وضع موجود و حرکت بهسوی وضع مطلوب ،بایـد از نقـاط قـوت داخلـی
برای مهار تهدیدها استفاده کرده و همچنین نقاط ضعف داخلی را با اسـتفاده از فرصـتهـا
ترمیم کرد.
فروپاشی ناگهانی اتحاد شوروی ،ایران را برآنداشت که سیاستی را با توجه بـه شـرایط
جدید در قفقاز تدوین کند .این سیاسـت حـول محورهـایی نظیـر حفـ امنیـت کشـور و
تمامیت ارضی آن ،توسعه دو و چندجانبه روابـط اقتصـادی بـا کشـورهای نوپـا ،تأکیـد بـر
اهمیت ژئوپلتیک ایران ازنظر ترانزیت کاال و انرژی برای کشـورهای محصـور در خشـکی و
برقراری روابط فرهنگی و سیاسی با اقوام و ملل منطقه شکل گرفت .سیاست قفقازی ایـران
بعد از جنگ در اوستیای جنوبی ،توسط وزیر امورخارجه ایران بهعنوان بسته تهـران ()3+3

1. Aberystwyth
2. Critical Security Studies
3. Copenhagen
4. Securitization
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ارائه شد تا ایران ،همچنان بهعنوان کشور حاف صلح و دوستی در منطقه معرفی شود .این
بسته شامل مواردی کلی چون تفاهم میان طرفین و عدم دخالت کشورهای فرامنطقـهای و
حضور شش کشور منطقه یعنی ایران ،روسیه ،ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان بود
(ایرا  ،فروردین .)1395
ساختار امنیتی این منطقه را میتوان با رویکردهای مختلفی تحلیل کرد .پیشتر ،تقریباً
تمام ابداعات نظری در روابط بینالملل در ایاالت متحده صورت میپایرفت؛ اما نظریههـای
جدیدتر بـا امـاکنی چـون آبـریس تـوییس( 1مطالعـات امنیتـی ـ انتقـادی ،)2پـاریس (بـا
الهامگیری از آثار نویسنده پسامدرن ،پیر بوردیو و مایکـل فاکولـت) و کپنهـا ( 3امنیتـی-
سازی )4شناخته میشود ( .)Wæver, 2004: 17مکتب کپنها جزء اولـین رهیافـتهـایی
است که کوشیده جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی پایهگااری کنـد (مـککـینالی،
 .)45:1380ازنظر اولی ویور و بوزان ،میتوان امنیت را در نظریه زبانشناسی ،یـک حرکـت
زبانی خواند (بهشرطی که قدرت گفتمانسازی ،متقاعدسازی در مورد تهدید و بسیج منـابع
را داشته باشد) .برای نمونه نماینده دولت با بیان امنیتی در هر پدیده خاص ،مـیتوانـد آن
پدیده را وارد گسترهِ ویـژهای سـازد و منـابع الزم را تجهیـز کنـد (بـوزان.)39-42:1389 ،
بدینترتیب مفهوم امنیتیسازی نیز در مرکز تحلیلهای امنیتی قرار میگیرد.
یک مجموعه امنیتی عبارت است از مجموعهای از واحدها (مانند مجموعهای از دولتها
در یک منطقه جغرافیایی ،مجموع دولتهای جهـان سـوم ،یـک کشـور ،سـامانه اقتصـادی
جهانی یا هر سامانه دیگری) که در آنها فرایندهای عمده امنیتیکردن و غیرامنیتیکـردن
تا آن اندازه درهمتنیده شدهاند که مشکالت امنیتی آنها نمیتواند جدا از یکدیگر تحلیل و
حل شود ) .(Buzan, 2003: 141هر مجموعه امنیتی ساختاری بنیـادین دارد کـه از چهـار
جزء آنارشی ،مرز ،قطبش و الگوهـای دوسـتی و دشـمنی تشـکیل شـده اسـت .گروهـی از
دولت ها یا دیگر بازیگران غیردولتی ،باید ازنظر امنیتی تا اندازهای وابستگی متقابـل داشـته
باشند که بتوان آنها را یک مجموعه متصل بههم دانسـت (بـوزان .)43-61:1388 ،بخـش
نظامی ،سیاسی ،محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی تعریف شده که هر بخـش ،گفتمـان و
ارزش های خاص خود مثل حاکمیت ،ثروت ،هویت و پایداری زیستمحیطـی دارد (بـوزان،
 :1392فصول  3تا .)7
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در مورد مؤلفه نخست ،یعنی مرزهای امنیتی قفقـاز جنـوبی ،سـه کشـور مسـتقل ایـن
منطقه ـ یعنی جمهوری آذربایجان ،ارمنستان و گرجسـتان ـ ازلحـا تـاریخی و فرهنگـی
اشتراکات و پیوندهای پرشماری با خود و ازسوی دیگر با ایران دارند .همچین روسیه منافع
گستردهای برای خود در این منطقه تعریف کرده است و در گاشته در قالب چندین اقـدام
سعی کرده به پیشبرد برنامهها و اهداف خود بپردازد .در درجـه دوم از پیونـدهای امنیتـی
نیز ،ایران و ترکیه نگرانی های امنیتی خاصی نسبت به این منطقه دارند؛ بنابراین مجموعـه
امنیتی قفقاز شامل سه بازیگر ملی ،سه بازیگر پیرامـونی (روسـیه ،ایـران و ترکیـه) و یـک
بازیگر جهانی (آمریکا) است .پس از  11سپتامبر ،رقابتهای ژئوپلیتیکی به رقابتهای نفتی
آمریکا در این منطقه افزوده شد ).(Yazdani, 2012: 140
در زمینه انگارههای امنیتی غالب در قفقاز جنـوبی ،در سـطح درونمنطقـهای ،شـالوده
الگوهای دوسـتی و دشـمنی منطقـه را مسـائل قـومی و جـداییطلبـی شـکل داده اسـت.
قطببندی ـ قطبش ـ بهعنوان سومین متغیر ساختاری یک مجموعه امنیتی نشانگر توزیع
قدرت بین واحدهای تأثیرگاار بر مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی است .سطح جهانی قطـبش
شامل فعالیت های آمریکا در قفقاز جنوبی است .در سطح بینمنطقـهای ،سـایه روسـیه بـر
تحوالت منطقه سنگینی میکند و برایناسا  ،پویش بین منطقهای قابلتوجهی در سـطح
قفقاز جنوبی قابل شناسایی است .اتحادیه اروپا ،ایران و ترکیه نیز دیگر پـویشهـای سـطح
بینمنطقه ای را ایجاد میکنند .در سطح درونمنطقه ای قطبش در قفقاز جنـوبی نیـز سـه
قدرت ضعیف و تقریباً برابر و همچنین بازیگران غیردولتی منطقه مانند گـروههـای قـومی،
افراطگرایان ،جداییطلبان و اقلیتها ،مهمترین اثر را بر محیط امنیتی این منطقـه دارنـد.
هیچ یک از سه دولت را نمیتوان بر پویشهای درونمنطقهای مسلط دانست.

روششناسی پژوهش
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در این پژوهش برای پاسخ به سؤال اصلی ،از پیمایش با استفاده از پرسشنامه اسـتفاده
شده است .جامعه آماری این تحقیق از اعضای هیأتعلمی پنج دانشگاه برتر کشور در رشته
مطالعات منطقهای و روابط بینالملل با تخصص و پنج مقالـه پژوهشـی مـرتبط بـا موضـوع
پژوهش ،استادان و کارشناسان دستگاههای نظامی و اجرایی (با تخصص مرتبط بـا منطقـه)
که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسیارشد و ده سـال تجربـه در حـوزه تخصصـی مـرتبط
داشته باشند ،پژوهشگران حوزه مطالعات منطقه ای با درجـه دکتـری و رسـاله مـرتبط بـا
مسأله پژوهش و سرانجام ،بازرگانانی که با دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز تجارت کرده و
حداقل درجه کارشناسی ارشد اقتصاد را داشته باشند ،تشکیل شده است .شیوه نمونهگیری
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از این جامعه آماری بهصورت هدفمند و با توجه به ویژگی های جامعه نمونه و نظر اسـتادان
رشته مطالعات منطقه ای تعیین شد و درنهایت ،لیست چهلونـه نفـره ای کـه ویژگـی هـای
ماکور را داشته باشند تهیه شده و به تأیید ایشان رسید .دلیل انتخاب این جامعـه آمـاری،
ارتباط شغلی ،علمی یا عملیِ افراد با موضوع و هدف پژوهش و شناخت کـافی از تهدیـدات
آسیای مرکزی و قفقاز است .جامعه آماری چهلونه نفر است .برای محاسـبه حجـم نمونـه،
کافی است حجم جامعه ( )Nو مقدار خطای قابل تحمل ( ،)dدر فرمول کـوکران قـرار داده
شود .برای قراردادن مقدار خطا از عدد  0/05استفاده شده اسـت و درنتیجـه حجـم نمونـه
آماری چهلوسه محاسبه شده است .پژوهشگر سؤال اصلی را براسا مطالعات کتابخانهای
و مصاحبه ،به پنج مؤلفه و بیست شاخص تجزیه کرد .در گام بعد برای گویهسـازی و روایـی
پرسشنامه ،ازنظر خبرگان استفاده شد .درنهایت پرسشنامه با بهرهگیری از نظرات استادان
برجسته این حوزه به نقطه پایانی رسید و محتوای پرسشنامه ،به گویایی و روایی الزم رسید.
بهواقع در این پژوهش ،روایی پرسشنامهها (و تأیید دیگر ابزارها و رویـههـای طـیشـده در
تحقیق) به روش تأیید خبرگان بهدستآمد .خبرگان بر این باور بودند که پژوهشهای حوزه
انسانی بهدلیل وقوع شگفتیسازهای بیشمار ،لزوماً نباید ازنظرِ پایاییِ نتایج مورد تأکید قرار
بگیرد .بااینوجود ،پایایی پرسشنامـه بـه روش آلفـای کرونبـا تأییـد شـد کـه در بخـش
مربوطه ،نتیجه آزمون ذکر شده است.
جدول  .1پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ
حوزه تهدیدزا

اقتصادی

سیاسی

نظامی ـ امنیتی

محیط زیست

فرهنگی

نتیجه آزمون

0/8

0/85

0/9

0/97

0/86

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

منبع :نویسندگان

یافتههای پژوهش
در دهه جدید از عمر نظام جمهوری اسالمی ،ایـران بایـد علـل و عوامـل دسـتاوردهای
خود را بار دیگر واکاوی کند و گام دوم انقالب با تکیهبر همان اصـول پیمـوده شـود .رهبـر
معظم انقالب در آبان  1394در دیدار وزیر امور خارجه ،سفیران و مسئوالن نمایندگیهـای
ایران در خارج از کشور فرمودنـد« :اجـرای سیاسـت خـارجی انقالبـی در عمـل ،بـا برخـی
غفلتها ،کمکاریها ،ناهوشمندیها و موانع خارجی همراه بوده است؛ اما جایگاه عـزتمنـد
فعلی کشور ،مدیون همین سیاستهای حکیمانه است و اگـر بـه ایـن اصـول عمـل نکـرده
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بودیم ،خدا میداند در داخل مرزها ،با چه مشکالت و ضـربات عجیبـی ،دسـت بـه گریبـان
میشدیم» (بیانات مقام معظم رهبری ،مور .)1394/08/10
برای مقابله با تهدیدات احصاشده ،راهکارها بایـد قابلیـت یکپارچـهسـازی در چـارچوب
سیاستهای کلی نظام را داشته باشند .با مرور مواضع مقام معظم رهبری در حوزه سیاست
خارجی ،مقوله اصلی داخلی عبارت است از تأکید بر نقاط قوت و مقوله اصلی خارجی عبارت
است از تهدید .به بیان دیگر رویکرد راهبردی ایشان در روابط خارجی کشور ،استفاده از نقاط
قوت داخلی برای مهار تهدیدهای خارجی است.
برای پاسخ به سؤال اصـلی (اولویـتبنـدی مهـمتـرین پـویشهـای تهدیـدزای متوجـه
جمهوری اسالمی ایران ازطریق قفقاز جنوبی کدامنـد؟) ،از آزمـون فریـدمن بـرروی نتـایج
پیمایش استفاده شده است .آزمون فریدمن برای مقایسه چند گروه وابسته کـه حـداقل در
سطح رتبهای اندازهگیری می شوند ،مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد تـا رتبـهبنـدی نهـایی
بهدستآید .نتایج آزمون فریدمن روی پرسشنامههـا کـه تهدیـدات را بـه ترتیـب اهمیـت
مشخص کردهاند ( 43پرسشنامه) و رتبهبندی حاصله ،از مهمترین حوزههـای تهدیـدزا در
قفقاز جنوبی بهشرگ زیر است:
جدول  .2رتبهبندی بخشهای تهدیدزای قفقاز جنوبی براساس آزمون فریدمن
بخش تهدیدزا

اقتصادی

سیاسی

نظامی ـ امنیتی

محیط زیست

فرهنگی

نتیجه آزمون

3/05

2/125

3/375

2/425

2/475

رتبه

2

5

1

4

3

منبع :نویسندگان

تحلیل اقدامات اساسی برای مهار پویشهای تهدیدزای قفقاز جنوبی:
 -1اتکا به زیرساختها و توان فنی ـ مهندسی بومی ـ جهادی
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جمهوری اسالمی ایران جایگاه ترانزیتـی بـیبـدیلی در منطقـه دارد کـه وجـود شـبکه
گسترده حملو نقل و ناوگان کارآمد و مناسب در مقایسه با کشورهای همجوار ،ویژگی آنرا
دوچندان میکند .ایران بهعنوان پل ارتباطی میان کشـورهای محصـور در خشـکی آسـیای
میانه ،قفقاز و افغانستان به آب های آزاد بهشمارمیرود .ازسوی دیگر قرارگـرفتن در مسـیر
ترانزیتی شرق ـ غرب ،وجود مرز مشترک خشکی و دریایی با  15کشور منطقه ،قرارگرفتن
در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو ،گستردگی بـازار
سرمایه و وجود منابع عظیم زیرزمینی را میتوان از ویژگـیهـای ایـران برشـمرد .ظرفیـت
حملو نقل و ترانزیت کاال از بنادر ایران در سال بالغ بر  24میلیون تن است (پایگاه خبـری
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مناطق آزاد و ویژه اقتصادی .)1391 ،دیگر مزیتهـای ژئـوپلیتیکی و ژئواکونـومیکی ایـران
عبارت است از کوتاهبودن فاصله از شمال به جنوب در مقایسه با مسیرهای ترانزیتی شرقی
و غربی ،نزدیکبودن به بندر مرکـزی دبـی بـهعنـوان مبـدص صـادرات و واردات کانـالهـای
کشورهای همسایه ،نزدیکبودن به بازارهای پرمصرف کشـورهای آسـیای مرکـزی و وجـود
کشورهای محصور در خشکی در اطراف ایران که مجبور هستند کاالهای خـود را از مسـیر
ایران حمل کنند (واحد تحلیل کارگزاری ساوآفرین.)1394 ،
جمهوری اسالمی ایـران بـا توجـه بـه دراختیارداشـتن خطـوط ارتبـاطی قابـل توجـه،
بخصوص در حملونقل جادهای میتواند حضور پررنگی در مسیر راهروهای فرامرزی چینی
یــا اروپــایی داشــته باشــد .شــبکه ریلــی ایــران بــرخالف شــبکه ریلــی در قفقــاز ازلحــا
استانداردهای فنی ،قابل تطبیق با شبکه ریلی ترکیه است و ازایـنرو مـیتـوان چشـمانـداز
مناسبی برای گسترش اتصاالت ریلی در منطقه ترسیم کـرد .طبـق آمـار رسـمی ،مجمـوع
راههای شریانی ایران شامل آزادراهها و بزرگراهها در سال  ،1394بیش از  34500کیلـومتر
و راههای ترانزیتی ،بیش از  24400کیلومتر است( .سازمان راهداری و حملونقل جـادهای،
 .)1395طول خطوط اصلی راهآهن ایران در سـال  ،1393بـیش از  10300کیلـومتر بـود
(سازمان راهآهن جمهوری اسالمی ایران .)1394 ،در این میان بنادر شـهید رجـایی و امـام
خمینی(ره) در جنوب ،بنادر امیرآباد و انزلی در شمال و در مسیر کریدور ترانزیتی شمال ـ
جنوب ،قابلیت های چشمگیر ترانزیتی بندر امام خمینـی(ره) در حمـلونقـل ترانزیتـی بـه
کشورهای عراق ،سوریه و ترکیـه و برقـراری ارتبـاط ترانزیتـی کشـورهای آسـیای میانـه و
افغانستان ازطریق محور ترانزیتی بندر چابهار از اهمیت زیـادی برخـوردار هسـتند (پایگـاه
خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.)1391 ،
همچنین ایران در حوزه فنی و مهندسی ،توان باالیی در اجرای پـروژههـای کوچـک تـا
مگاپروژه در حوزههای نفت ،گاز ،راهسازی ،عمران و شهرسـازی دارد .بـرای نمونـه قرارگـاه
سازندگی خاتماالنبیا(صلیاهللوعلیهوآلهوسلم) ظرفیتهای عظیمی را در بخش سازهها و تأسیسـات،
سد ،راه و باند ،سازههای ساحلی ،فراساحلی و شناوری ،تمام بخشهـای مـرتبط بـا انـرژی،
خطــوط انتقــال و مخــابرات و فنــاوری اطالعــات دارد (وبگــاه قرارگــاه ســازندگی
خاتماالنبیا(صلیاهللوعلیهوآلهوسلم) )1397 ،که میتواند در رفع نیازهای فنی و مهندسی کشـورهای
آسیای مرکزی و قفقاز بهکارآمده و حضور فنی ـ مهندسی دولتهای متخاصـم ماننـد رژیـم
صهیونیستی را کمرنگ سازد .درمجموع مهمترین نقاط قوت فنـی و زیرسـاختی ایـران کـه
میتواند بهعنوان پشتوانهای برای تقویت حضور و مهار تهدیدها عمل کند عبارت هسـتند از:
توان عظیم فنی ـ مهندسی داخلی در حوزه نفت ،گاز ،کشاورزی ،سد و راهسـازی ،موقعیـت
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جغرافیایی مناسب و کوتاهشدن مسیرهای مختلف ترانزیت ازطریق عبور از ایران ،حملونقل
چندوجهی (جاده ،ریل و دریا) ،اتصال شمال ایران به جنوب ازطریق خطآهن ،برخـورداری
از ناوگان عظیم حملونقل دریایی (وجود بزر ترین ناوگان دریایی در غرب آسـیا) ،اتصـال
شمال ایران به جنوب ازطریق جاده ،نر پـایین مالیـات ،پـایینبـودن خطـرات امنیتـی در
داخل ایران در مقایسه با همسایگان غربی و شرقی ،قابلیت تردد انواع کامیونها تحـت هـر
استانداردی در جادههای ایران (بدون داشتن استانداردهای روز اروپا) و وجود بنـدر چابهـار
به عنوان تنها بندر اقیانوسی در جنـوب غـرب آسـیا (واحـد تحلیـل کـارگزاری سـاوآفرین،
.)1394
 -2عبور از غرب ،افقگشایی و ارتقای سطح روابط با قدرتهای آسیایی
یکی از دو بنیان طرگریزی راهبردی آمریکا علیـه ایـران ،ایجـاد ژئوپلیتیـک دسترسـی
غیرایرانی است .بیرونکـردن ایـران از پـروژههـای فرامـرزی راهبـردی ازجملـه راهروهـای
بینالمللی حملونقل ،یکی از تهدیدهای اصلی امنیتی ایران است کـه پیامـدهایی فراتـر از
همکاریهای اقتصادی دوجانبه دارد .دولتهای این منطقه از یکسو دولتهایی ضـعیف بـا
پایه های لرزان مشروعیت بوده که فرآیند ملتسازی در آن هـا چـالش هـای فراوانـی دارد و
ازسوی دیگر ،موقعیت جغرافیایی نامناسب و بدون دسترسـی ،صـنایع فرسـوده ،کشـاورزی
سنتی و نیازهای فنی و نظامی آنها ،ظرفیتهای موجود در روابطشـان بـا ایـران یـا دیگـر
کشورها را تعریف میکند .نیاز بسیاری از کشورهای آسیای مرکـزی و قفقـاز بـه پیونـد بـا
مناطق دیگر و دسترسی به آبهای آزاد ،نقشآفرینی ایران را در این زمینه تعریف میکند؛
اما این نقشآفرینی در شرایط فعلی مقدور نیست و فشار آمریکا از یکسو و بیمیلی روسـیه
ازسوی دیگر ،مانع از فعالیت مؤثر ایران در این حوزه شده است ،درنتیجه فرسایش و تخلیـه
ژئوپلیتیکی ایران ر داده است.
دومین بنیان طرگریزی راهبردی علیه ایران ،گرفتن اهرمهـای قـدرت ایـران در حـوزه
راهبردی و تعیینکننده انرژی است .اتحادیه اروپا در سند جامع انرژی خود از امنیت انرژی
بهعنوان یکی از حوزههای بسیار کلیدی امنیتی نام برده و به صراحت از ایران و حوزه خـزر
بهعنوان یکی از پایههای راهرو چهارم گازی نام برده است .بهطور کلی سه حـوزه راهبـردی
موردتوجه آمریکا در تراز جهانی عبارت است از مدیریت تحـوالت حـوزه انـرژی ،تحـوالت
حوزه ارتباطات و امـور پـولی و مـالی در سـطح کـالن .آمریکـا بـا دراختیـارگرفتن دو پایـه
راهبردی یعنی ژئوپلیتیک دسترسی و انتقال فرامـرزی انـرژی ،ایـران را منـزوی سـاخته و
ظرفیت نقشآفرینی غیرنظامی ایران را در موضوعات مهم منطقه کاهش داده است .هزینـه

 -3دیپلماسی دفاعی و فعالسازی ظرفیتهای همکاری دفاعی
«دیپلماسیدفاعی» بهمعنای مااکره و گفتوگو برای ایجاد روابط بین ارتشها از سـوی
دیپلماتهای نظامی بوده که تأثیرگااری است بر محیطی که نیروی نظـامی در آن فعالیـت
مـیکنـد (عسـگری و دیگـران .)2:1392 ،در دیپلماسـی دفـاعی ،فعالیـتهـایی ازجملـه
گفتو گوهای امنیتی و راهبردی ،واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی ،دفـاعی و
نظایر آن ازسوی ارتشها مورد بح و بررسی قـرار مـیگیـرد ( .)Shea, 2005: 33پـژوهش
جامعی که در زمینه دیپلماسی دفاعی ایران انجام شـده اسـت ،نشـان مـیدهـد جمهـوری
اسالمی ایران هماکنون روابط دیپلماتیک دفاعی خود را با  43کشور برقرار کـرده اسـت .در
این پژوهش بین شاخصهای موجود ،شاخصـههـای تبـادل اسـتاد ،همکـاری آموزشـی در
چارچوب دیپلماسی خلع سالگ ،برگزاری رزمایش و تمرین مشترک چندجانبه ،ایجاد پایگاه
نظامی و پیمان دفاعی مشترک ،فاقد هرگونه عملکردی در وضعیت موجود است که فعالیـت
در این زمینهها نزدیک به صفر ارزیابی شده است (مینایی و دیگران)125:1396 ،؛ بنـابراین
تقویت دیپلماسی دفاعی در کنار گسترش همکاریهای دفاعی و امنیتی در زمینههای اخیر،
مهم ارزیابی شده و ظرفیتهای خالی و استفادهنشده داخلـی اسـت کـه بایـد موردتوجـه و
اهتمام ویژه دولت قرار گیرد.

پویشهای تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

اقدام علیه ایران با تحقق این دو بنیان راهبردی بهشدت کاهش یافته و هـمچنـان کـاهش
خواهد یافت.
پاسخ راهبردی ایران به طرگریزی راهبردی آمریکا و تهدیدهای برخاسته از آن عبـارت
است از اصالگ سیاستهای کالن نظام ،قطع امید از آمریکا و اروپا و ارتقای سطح روابـط بـا
قدرتهای آسیایی .این مسأله میتواند حمایـت الزم را بـرای ایجـاد ژئوپلیتیـک دسترسـی
ایرانی و تقویت وابستگی متقابل کشورها به ایـران جهـت تعامـلهـای شـمالی ـ جنـوبی و
شرقی ـ غربی فراهم آورد .با کسـب حمایـت قـدرتهـای آسـیایی ،ایـران مـیتوانـد کلیـه
ارتباطات ،حملونقل ،دسترسی به بازارها ،اجاره بلندمـدت جزیـره و بنـادر و دیگـر عالیـق
جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز را تأمین کرده و قابلیت مانور این کشورها علیه ایـران
بهویژه در چارچوب طرگریزی راهبردی آمریکا را کاهش دهد.
درمجموع با ارتقای سطح روابط ایران با قدرتهـای آسـیایی بـهویـژه روسـیه و چـین،
بنیانهای طرگریزی راهبردی آمریکا علیه ایران فروپاشیده و ایـران و کسـب حمایـت الزم
ازسوی قدرتهای آسیایی بهویژه روسیه میتواند برنامهریزیهای واقعگرایانهای را برای مهار
تهدیدهای موجود و فعالیت در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی انجام دهد تا عالوهبر پشتیبانی
از امنیت ملی ،جایگاه آینده ایران در منطقه و جهان را نیز زیر ارتقا بخشد.
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و قفقاز
ایران از بازیگرانی است که روابط متعادلی با تمام بازیگران آسیای مرکزی و قفقاز
دارد .برای نمونه روسیه روابط تیرهای با گرجستان و ترکیه نیز روابط سردی با ارمنستان
دارد .ترتیبات امنیتی جمهوری اسالمی ایران در قفقاز را میتوان یک نمونه موفق از
سیاستی در جهت ثبات و صلح توصیف کرده که با تمامی کشورهای قفقاز جنوبی
(ارمنستان ،گرجستان و آذربایجان) و کشورهای همسایه قفقاز جنوبی (روسیه و ترکیه)
بدون هیچگونه مناقشهای ،روابط مناسبی دارد .در آسیای مرکزی نیز ایران روابط سازندهای
با تمام دولتها دارد؛ هرچند این روابط پرفراز و نشیب بوده است و بهطور خاص با
تاجیکستان دچار سردی روابط شده است .جایگاه ایران در حل جنگ داخلی تاجیکستان
نمونهای از همکاری سازنده و ظرفیت ایران برای نقشآفرینی در منطقه محسوب میشود.
بسیاری از مااکرات میان دولت تاجیکستان و مخالفان در ایران برگزار شده و شخص
هاشمی رفسنجانی در پیشبرد این مااکرات نقش کلیدی داشت .در سال  1995استاد
سعید عبداهلل نوری رئیس حزب نهضت اسالمی تاجیکستان و امامعلی رحمان رئیسجمهور
تاجیکستان در تهران با یکدیگر دیدار کردند که گام مهمی برای برقراری صلح در کشور و
پایان این جنگ محسوب میشد (بیبیسی ،ژانویه )2017؛ بنابراین ارتباط و تعامل سازنده
ایران با هشت کشور آسیای مرکزی و قفقاز نقطه قوت و توانمندی کمنظیری است که
ظرفیتسازیهای قابلتوجهی را در زمینههای مختلف ازجمله میانجیگری ،مدیریت
بحران ،ایجاد ترتیبات مشترک ،رژیمهای اقتصادی و سیاسی و زیرساختهای فرامرزی
فراهم آورده است.
 -5اتکا بر پیوند تمدنی ایران با دو منطقـه ،تربیـت نیروهـای انقالبـی و فعالیـت
فرهنگی
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در طول چند دهه گاشته ،دیپلماسی فرهنگی ایران در کشـورهای آسـیای مرکـزی و
قفقاز جنوبی دگرگونیهای بسیاری به خـود دیـده اسـت .رویکـردهـای ایـن دیپلماسـی را
میتوان با سوگیری های ایدئولوژیک و اسالممحور ،فرهنگیمحور؛ بـا تأکیـد بـر مشـترکات
فرهنگی ،زبانی و تاریخی و سرانجام ،عملگرایانه با حف مالحظـات سیاسـی دسـتهبنـدی
کرد .در اوایل دهه  ،1990از نگاه کشـورهای آسـیای مرکـزی و قفقـاز ،آنچـه بنیـادگرایی
اسالمی با حمایت ایران خوانده میشد در سراسر منطقه بهعنوان جدیتـرین تهدیـد بـرای
صلح و ثبات منطقهای تلقی میشد .شوروی نیز در اوایل انقالب اسالمی از شعارهای انقالبی

 -6برطرفکردن نقاط ضعف داخلی با استفاده از فرصتهای موجود در دو منطقه
اگر کشورهای شمالی ایران شامل آسیای مرکـزی ،قفقـاز و حتـی افغانسـتان و روسـیه
بخواهند با خاورمیانه و خلـیج فـار ارتبـاطی مسـتقیم جغرافیـایی برقـرار کننـد ،چنـین
ارتباطی تنها از راه ایران واقعیتپایر است .این وضعیت جغرافیایی بیهمتا بوده و آمریکا را
در تعریف نظام جدید ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه ،با چالش بزرگی روبهرو کرده است
تا آنجاکه بندر چابهار را از تحریمها معاف کرد .ازآنجاکه کشورهای بازمانده از اتحاد شـوروی
از دریاهای آزاد بهرهای نبردهاند و در زمره کشورهای محاصـرهشـده در خشـکی بـهحسـاب
میآیند ،جغرافیای ایران فرصتهای بیبدیلی برای این کشورها و خـود ایـران فـراهم آورده
است که باید از این نعمت خدادادی بهخوبی بهره بَرد .نزدیک به ده همسـایه دور از دریـای
آزاد ،این امکان را برای ایران فراهم کرده است که شـماری از بنـادر و جزایـر اسـتفادهنشـده
ایران را دراختیار این کشـورها قـرار داده و عمـالً ابتکـار عمـل را در شـکلدهـی بـه نقشـه
ژئواکونومیک منطقه غرب آسیا در دست بگیرد.
خلیج فار در جنوب کشور ،کشورهای اصلی تولیدکننده نفت جهان را در خود جـای
داده که بهعنوان قلب انرژی جهان محسوب می شود .ارتبـاط کشـورهای آسـیای میانـه بـا
خلیج فار و هم چنین برقراری رابطه تجاری بـا دیگـر کشـورهای جهـان و آبهـای آزاد
بینالمللی بهمنظور توسعه تجارت ایران ،بسیار مقرونبهصرفه است؛ به شکلی که بسیاری از
این کشورها بهدنبال آن هستند تا چنین روابطی را ازطریق ایران برقرار کنند.
راه شمال شرق برای ایران نیز بهعنوان یک فرصت متقابل مطرگ است که عبارت اسـت
از )1 :اتصال به جاده ابریشم جدید )2 ،دسترسـی زمینـی بـه شـرق دور و آسـیای جنـوب
شرقی )3 ،دسترسی به چین بدون عبور از رقیب او یعنی هنـد و  )4اسـتفاده از بـازار هـای
آسیای مرکزی (حاف نیا و دیگران .)116-18:1386 ،مشارکت ایران در طرگ های راهبردی

پویشهای تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

احسا نگرانی میکرد .بـهمـرور و بـهویـژه در جریـان جنـگ داخلـی تاجیکسـتان ،ایـران
موفقیتهایی در طرگریزی یک تصویر مثبتتر داشت؛ بهگونهای که سیاستهای عملگـرا،
محتاط و میانهروتر را دنبال کرد .با تمام این توصیفها درمجموع ،نوع اسالم سیاسی ایـران
(که از نگاه آنان رادیکال است) و سیستم حکومتی ایران برای کشورهای بهشدت سکوالر و
ملتهای سنی این دو منطقه خوشایند نیست و در برهههایی مایه نگرانی آنهـا نسـبت بـه
صدور اسالمگرایی ازسوی ایران شده است .نقطه قـوت ایـران ،امکـان تأکیـد بـر درونمایـه
فرهنگی و تمدنی و چهـره مثبتـی از فرهنـگ و تمـدن اسـالمی در ایـن کشـورها ـ کـه از
بنیادگرایی اسالمی رنج میبرند ـ است.
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و بسیار مهم تراسیکا ،جاده ابریشم چینی و راهرو گاز جنوب نیز میتوانـد در اولویـت قـرار
گیرد.
تالش برای «منطقهایکردن اقتصاد ایران» پیوند تنگاتنگی با ارتقای امنیت ملـی ایـران
دارد؛ زیرا ایران با اجراییکردن چنین برنامههـایی و تبـدیل موقعیـت جغرافیـایی خـود بـه
موقعیت ژئواکونومیکی ،در جایگاهی قرارخواهد گرفت که دولتهای همسایه ،جرصت ،توان و
منافع همراهی با دولتهای متخاصم را نخواهند داشت و ضریب امنیت ملی افزایش مییابد.
به بیان دیگر ،قدرتهای جهانی بهویژه میکوشند با بهرهبرداری از پـارهای از سیاسـتهـای
باالدستی ایران ،جلوی تبدیل ایران به قدرتی ژئواکونومیکی را بگیرند تا با سیاست محاصره و
انزوا بتوانند امنیت ملی ایران را بهخطر بیندازند.

نتیجهگیری و پیشنهادات
راهکارهای مهار تهدیدهای قفقاز جنوبی
ازآنجاکه تهدیدهای اولویتدار علیه امنیت ملی ایران عبارتند از «تخلیه ژئـوپلیتیکی در
حوزه انرژی و حملونقل ،فعالیتهای رژیم صهیونیستی و دیگر دولتهـای متخاصـم غـرب
آسیا در منطقه (افـزایش همکـاری هـای فنـی و تسـلیحاتی ،تفـاهمنامـه هـای اقتصـادی و
برنامههای آموزشی) ،رویگرداندن وفاداری اقلیتهای قومی ،ماهبی ،فرقهای و زبانی ایرانی
از نظام ایران ،گسترش دیدگاههای مرکزگریز و تجزیهطلب میـان نسـل جـوان ،همکـاری و
مشارکت امنیتی و نظامی با ناتو و آمریکا ،دراختیارگااشتن پایگاه های نظامی ،انتقال نیرو و
تسلیحات ،برنامه های آموزشی و مانورهای مشترک ،استقرار ایستگاه هـای اسـتراق سـمع و
سیستم های اطالعاتی ،فعالیت های جاسوسی و سرانجام تثبیت واحدهای جنینی و منـاطق
خودمختار ،اختالفات ارضی ،جابهجایی و تبادل سرزمینی و تغییر مرزها مانند طرگ گوبل».
راه کارها نیز برای مهـار بنیـادین ایـن تهدیـدها بـه تفکیـک هـر تهدیـد در قفقـاز جنـوبی
برونآوری و ارائه شده است.

جدول  .3راهکارهای مهار تهدیدهای قفقاز جنوبی
تهدید

عنوان تهدید
فعالیتهای رژیم
صهیونیستی و دیگر
دولتهای متخاصم

1

غرب آسیا در منطقه
(افزایش همکاریهای
فنی و تسلیحاتی،
تفاهمنامههای اقتصادی،
برنامههای آموزشی)
استقرار ایستگاههای
استراق سمع و

2

سیستمهای اطالعاتی،
فعالیتهای جاسوسی
رژیم صهیونیستی
گسترش دیدگاههای
مرکزگریز و تجزیهطلب،

3

رویگرداندن وفاداری
اقلیتهای قومی،
مذهبی ،فرقهای و زبانی
ایرانی از نظام ایران

 برپایی دفتر بررسی نیازهاای فنای اا مهندسای کشاورهای قفقاازجنوبی
 استفاده از توان فنی ا مهندسی بومی و جهادی برای رفع نیازهاایفنی ا مهندسی کشورها
 گسترش همکااریهاای فنای و نظاامی ،تاأمین نیازهاای فنای وتسلیحاتی برای تضعیف نقش رژیم صهیونیستی ،تفاهم ناماههاای
اقتصادی و برنامههای آموزشی
 رصد ترکیب خریادهای تسالیحاتی کشاورها باهویاژه جمهاوریآذربایجان
 حساسیت به تناسب یا عدم تناسب خریدهای تسلیحاتی با راهبردنظامی و تهدیدهای متعارف هر کشور در قفقاز
 -واکنش متقابل در تأسیس مراکز اطالعاتی ،شنود و عملیات نظامی

پویشهای تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

اولویت

راهکار مهار تهدید

متقابل
 فعالیتهای فرهنگی بهعنوان اهرم اعمال قدرت بر کشورها فعالیت های مذهبی و نشر اندیشه های انقالبی در کشاورهایی کاهمنبع تهدید قومی و زبانی هستند.
 گسترش فعالیت های فرهنگی ایجابی (با تکیه بر عناصر ماذهبی وتمدنی بهعنوان بدیل قومگرایی یا سلفیگرایی) در کشورهایی کاه
همکاری سازنده دارند.

همکاری و مشارکت
امنیتی و نظامی با ناتو و
آمریکا ،دراختیارگذاشتن
4

پایگاههای نظامی ،انتقال
نیرو و تسلیحات،
برنامههای آموزشی و
مانورهای مشترک

 عضویت در پیماان هاای آسایایی و جلاب حمایات قادرت هاایآسیایی برای زمینهسازی همکاریهای نظامی ایران در منطقه
 عضویت یا مشارکت مؤثر در سازمان پیمان امنیت جمعی تقویت دیپلماسی دفاعی ،گسترش همکااریهاای دفااعی و فنایمتقابل ،صادرات تسلیحات ،برنامههای آموزشی.
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تهدید

راهکار مهار تهدید

عنوان تهدید

 اولویتدادن به راهروهای فرامرزی چین و روسیه برای مقابله باتخلیه ژئوپلیتیکی
فرسایش و تخلیه
ژئوپلیتیکی ایران در
5

حوزه انرژی و ترانزیت
(خارجکردن ایران از
طرحهای زیرساختی
فرامرزی)

 ظرفیت سازی بازیگری در قفقاز جنوبی باهوسایله ارتقاای ساطروابط با قدرتهای آسیایی
 عضویت در سازمان های آسایایی (همکااری شاانگهای ،اتحادیاهاقتصادی اوراسیا ،عضویت یا مشاارکت ماؤثر در ساازمان پیماان
امنیت جمعی)
 افقگشایی در سیاست خارجی با اتخاذ سیاست کلی ایجاد موازنهو نگاه راهبردی به شرق
 پیگیااری و فعااالسااازی «ژئوپلیتیااک دسترساای» در چااارچوبائتالفهای سط باال

برنامههای خبری،
فرهنگی و اجتماعی
تفرقهآمیز ،نفوذ افکار و
6

اندیشههای
جداییطلبانه ،ایجاد
شکاف زبانی ،هویتی و

 اعطای بورس تحصیلی دانشگاهی و حاوزوی و تعلایم و تربیاتنیروهای انقالبی جذبشده از منطقه قفقاز جنوبی
 دعااوت از چهاارههااای سرشااناس دیناای ،علماای و فرهنگاای وآشناسازی با تعالیم اسالمی و آموزههای انقالبی از منطقه

قومی
تثبیت واحدهای جنینی
و مناطق خودمختار،
7

اختالفات ارضی،
جابهجایی و تبادل
سرزمینی و تغییر مرزها
مانند طرح گوبل

 همکاری مؤثر ایران با اتحادیه اروپا و بهویژه گروه مینساک بارایمیانجیگری
 پیگیری مؤثر طرح  3+3با مشارکت ایاران ،ترکیاه و روسایه و ردهرگونه اعمال نفوذ دولتهایی که در ایان ترکیاب نیساتند مانناد
آمریکا
 تضعیف طرح معروف به ائتالف قفقااز کاه ازساوی ترکیاه بارایدرگیرکردن آمریکا در مناقشات منطقه قفقاز ارائه شده است.

شاخصهای راهبردی و اهمیت قفقاز جنوبی در سیاسـت بـینالمللـی و از نگـاه ایرانـی
بهصورت زیر تبیین شده است.
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حضور نظامی خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیکی •

منابع و مسیرهای انتقال حاملهای انرژی •
اتصال منطقه به آسیای میانه و منابع انرژی ومسیرهای ترانزیت آن •

شاخصهای
ژئواکونومیکی

شکل .1شاخصهای حیاتی و اهمیت راهبردی قفقاز جنوبی از نگاه ایران

همچنین تحلیل دادههای آماری ،سلسلهمراتب پویشهای تهدیدزای متوجـه ایـران در
قفقاز جنوبی را بهترتیب اهمیت مشخص کرد که هفت تهدید اصـلی بـا بیشـترین ضـریب
اهمیت بهشرگ زیر است:

پویشهای تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

پهنه راهبردی برای مهار و محاصره روسیه و ایران •

شاخصهای
ژئوپلیتیکی

جدول  .4هفت پویش اصلی تهدیدزا در قفقاز جنوبی

پویش تهدیدزا

نتیجه
آزمون

فعالیتهای رژیم صهیونیستی و دیگر دولتهای متخاصم غرب آسیا در منطقه
(افزایش همکاریهای فنی و تسلیحاتی ،تفاهمنامههای اقتصادی و برنامههای
آموزشی) ،ایستگاههای استراق سمع و سیستمهای اطالعاتی ،فعالیتهای
جاسوسی

4/1

گسترش دیدگاههای مرکزگریز و تجزیهطلب ،روند رویگرداندن وفاداری
اقلیتهای قومی ،ماهبی ،فرقهای و زبانی ایرانی از نظام ایران

3/ 6

همکاری و مشارکت امنیتی و نظامی با ناتو و آمریکا ،دراختیارگااشتن پایگاههای
نظامی ،انتقال نیرو و تسلیحات ،برنامههای آموزشی و مانورهای مشترک

3/5

توسعه خط لولههای بینالمللی پیرامون کشور بدون عبور از ایران (تخلیه
ژئوپلیتیکی ایران در حوزه انرژی)

3/5
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پویش تهدیدزا
برنامههای خبری ،فرهنگی و اجتماعی تفرقهآمیز ،نفوذ افکار و اندیشههای
جداییطلبانه ،ایجاد شکاف زبانی ،هویتی و قومی
آلودگی شدید حوزه آبی کورا ـ ار

تثبیت واحدهای جنینی و مناطق خودمختار ،جابهجایی و تبادل سرزمینی و
تغییر مرزها

آزمون
3/5
3/5
2/7

براسا تحلیل بهعملآمده از اقدامات اساسی برای مهار پویشهـای تهدیـدزای قفقـاز
جنوبی که در یافتههای تحقیق بهطور مشروگ بیان شـده اسـت ،مؤلفـههـایی کـه در برابـر
تهدیدات قفقاز جنوبی بـر امنیـت ملـی ایـران مـؤثر هسـتند ،شناسـایی و بـهصـورت زیـر
برونآوری شده است.
جدول  .5برونآوری مؤلفهها
ردیف
1

2

3
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و تهدید امنیت انسانی ،غاایی و زیستبوم

نتیجه

عواملی که در برابر تهدیدات قفقاز جنوبی بر امنیت ملی ایران مؤثر هستند
رقابت شدید قدرتهای بزرگ (آمریکا ،چین ،روسیه ،اتحادیه اروپا و ژاپن) برای ایجاد
راهروهای فراملی در آسیا
نیازهای قابل توجه همه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در بخش آموزش انتظامی ،نظامی،
مبارزه با مواد مخدر و رهایی گروگان
فعالیتهای رژیم صهیونیستی و دیگر دولتهای متخاصم غرب آسیا در منطقه (همکاریهای
فنی و تسلیحاتی ،تفاهمنامههای اقتصادی و برنامههای آموزشی)

4

میراث و نفوذ تمدنی ،فرهنگی و اجتماعی ایران در کشورهایی که از بنیادگرایی رنج میبرند

5

محدودیتهای مالی ،بانکی و بازرگانی در روابط تجاری ایران

6

واحدها و مناطق خودمختار ،جابهجایی و تبادل سرزمینی و تغییر مرزها

7

توسعه زیرساختها و خط لولههای بینالمللی بدون عبور از ایران

8

مواضع قدرتهای عضو بریکس در مورد مسیر ایرانی ترانزیت بینالمللی

9

دیدگاههای تجزیهطلبانه و رویگرداندن وفاداری جوانان ،اقلیتهای قومی ،مذهبی ،فرقهای و
زبانی ایرانی از نظام ایران

ردیف

11
12
13

محصوربودن کشورهای آسیای مرکزی در خشکی و عدم دسترسی بیشتر کشورهای قفقاز به
آبهای آزاد
مشارکت امنیتی و نظامی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با ناتو ،دراختیارگذاشتن پایگاههای
نظامی ،برنامههای آموزشی و مانورهای مشترک
تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی بنیادین قدرتهای جهانی با آمریکا (تنش در روابط چین ا
آمریکا و روسیه ا آمریکا)
مراکز آموزشی و سازماندهی افراطگرایی ،وهابیگری ،صوفیگری و تروریسم در آسیای
مرکزی و قفقاز

14

توان فنی ا مهندسی بومی ایران در حوزه نفت ،گاز و راهسازی

15

اختالفنظرهای داخلی در ایران بر سر سط و چگونگی روابط با قدرتهای آسیایی

16

17

18
19
20
21

22
23
24

زیرساختهای ترانزیتی و ناوگان حملونقل استاندارد و چندحالته (آبی ،خاکی و ریلی) در
ایران
روابط سازنده جمهوری اسالمی ایران با تمام دولتهای آسیای مرکزی و قفقاز برخالف دیگر
بازیگران خارجی

پویشهای تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

10

عواملی که در برابر تهدیدات قفقاز جنوبی بر امنیت ملی ایران مؤثر هستند

نفوذ فرهنگی و اسالمی ایران در مناطق شمالی و توانمندیهای رسانهای در نشر فرهنگ
اسالمی ا ایرانی
روابط وزارت امور خارجه با دانشگاههای کشور و میزان بهرهبرداری از ظرفیتهای دانشگاهی
توسط نهادهای مسئول
دیپلماسی دفاعی و روابط نظامی/امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و
قفقاز
توانایی مراکز پژوهشی و مطالعاتی جمهوری اسالمی ایران در بررسی نیازهای فنی ،دفاعی و
اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
میزان هماهنگی بین نهادهای درگیر در روابط خارجی ایران و میزان هماهنگی اقدامات این
نهادها
توان تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران بر موازنه راهبردی بین چین ،روسیه و آمریکا
میزان توجه به سرمایهگذاریهای اقتصادی و فرهنگی در روابط سیاسی دوجانبه ایران با
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
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Threats toward the Islamic Republic of Iran through
the South Caucasus Strategic Position and
Countermeasures
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Abstracts

_____________________________________________________
Historically, security developments in the South of Caucasus have
had a direct impact on Iran's national security interests. The Southern
Caucasus is reason for the formation of various threatening movements
against the security and national stability of the Islamic Republic of Iran,
some of which have an increasing threatening coefficient. Identification
of threatening dynamics in the South Caucasus region against the
national security of the Islamic Republic of Iran was considered as the
central issue of this study and an attempt was made to prioritize these
threats in the region to provide optimal solutions to deal with it. The
main question is;” what are the most important threats to the Islamic
Republic of Iran through the South Caucasus and what are Iran's
strategies to curb them? “ The research method is qualitative-quantitative
(mixed). The overall result is that security and economic / geoeconomic
threats have a higher priority in the South Caucasus. The most important
research strategies are to enhance cooperation with Asian powers,
prioritize various cross-border infrastructure projects to deal with
geopolitical depletion, establish a technical-engineering needs
assessment office in the region, use local technical capacity and
engineering to meet the technical-engineering needs of countries and
finally Activation of defense diplomacy capabilities.
Keywords Security; Islamic Republic of Iran; Security Strategy,
Southern Caucasus; Security complexity
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