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ویجانآذرباجمهوریمناسباتویژهبهوقفقازدرجدیوسریعتحوالتیكهاكنون

ارانمدسیاسترویپیشراجدیدیدوگانهشرایطپیوسته،وقوعبهارمنستان
اگركهاستآوردهوجودبهراتهدید هاییمتقابالًوفرصت هاوگشودهایرانی

هبلکداشت،نخواهدایرانبرایسودیتنهانهنشود،برخوردآنباهوشمندانه
.كردخواهدكشورمانمتوجهراسنگینیخسارت های

شود،میاشارهباغقره۲۰۲۰جنگژئوپلیتیکیپیامد هایعنوانبهاینجاكهمواردی•
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گسترده تروعمیق ترسیاستگذارییکازنشانتاكنون،آنتحوالتو باغقرهبحران•
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ور تروریست  حضعالوه بر اینکه منافع ملی ایران در منطقه حفظ نشده بلکه كه معتقدم 
خواهد  ر امنیت ملی ما را به خطآینده ها ، نئو عثمانی ها و نیز اسرائیلی ها در منطقه 

.انداخت
ارجی وامنیت  اگر من بخواهم خوشبینانه به مسئله قفقاز و عملکرد مسئولین سیاست خ

انه باید گفت به  غفلت استراتژیک كردند و در نگاه بدبینمعتقدم كه ملی ایران نگاه كنم 
.كمای استراتژیک رفته اند

وتاه مدت  ما در این منطقه كامال بیهوش شده ایم و نمیدانیم كه در باالی سرمان و در ك
.چه اتفاقاتی افتاد و چه جغرافیایی علیه ما در حال شکل گرفتن است

یران  در شکل گیری توافق نامه ای كه بین آذربایجان وارمنستان صورت گرفت ، ا
پای ثابت آن  هیچگونه نقش و حضوری ایفا نکرد اما تركیه و روسیه كشورهایی بودند كه

ه و روسیه  بودند ، درنهایت هیچ منفعتی هم از آن به ایران نرسید و سود اصلی را تركی
.بردند

ر بر آتش  تركیه ای كه هیچ مرز زمینی و دریایی با قره باغ نداشته باید به عنوان ناظ
كیلومتر مرز  ۸۰۰بس ورود كرده و حضور داشته باشد این برای ایران با داشتن بیش از 

ن بر آن  زمینی با منطقه قفقاز جز كاهلی در سیاست خارجی عنوان دیگری را نمی توا
.نهاد



مرزدرجدیدژئوپلیتیکیواقعیتباراخودنیروهایومنابعزمان،هستیممجبورما

مرزهایازبخشیمتاسفانه.دهیماختصاصآذربایجانباخودغربیشمالهای

تحتدوبارهاكنوناست،بودهارامنهاشغالتحت۱۹۹۴سالازایرانوآذربایجان

دوبینامنیتیازوضعیتجدیدیفصلواستگرفتهقرارآذربایجانجمهوریكنترل

رابینیپیشقابلغیرامنیتیتبعاتایرانبرایآیندهدركه.استآمدهبوجودكشور

تاروسدرسنیمهاجریناستقراریاشنودایستگاهمانند.آوردوخواهداوردهبوجود

......وایرانهمجوارهای

شدهمستقرایرانمرزكیلومتری۱۰۰درتنهاكهروسیصلححافظ۲۰۰۰وجودهمچنین

السچنددرماوروسیهروابطاگرچه.میشودمحسوبتهدیدیکمابرایمسلماًاند

ردرقیبهایقدرتازكهاستهاقرنكشورایناما،استبودهخوبیسطحدراخیر

.استشدهخشکیدرماهمسایهاالنو.هستندمنطقه



ست؟دالیل اهميت استراتژیكی و ژئوپليتيكی منطقه قفقاز چي
•

رک ها و گذشته از آن قفقاز محل برخورد ت. قفقاز محل برخورد اسالم و مسیحیت است و به نظر هانتینگتون روی خط برخورد تمدن ها قرار دارد۱٫
.غیرترک ها است

تمایل ناتو به گسترش به سوی شرق و نفوذ به منطقه قفقاز۲٫

اختالف كشورهای حاشیه دریای خزر بر سر تعیین رژیم حقوقی و چگونگی بهره برداری از منابع اقتصادی آن۳٫

راین بر روسیه و اوكمسایل مربوطه به دریای سیاه و افزایش توان نیروی دریایی تركیه و تبدیل شدن آن به نیروی برتر در دریای سیاه و نیز اختالف۴٫
سر تقسیم ناوگان مشترک و بنادر شبه جزیره كریمه

.مسئله مسیر لوله انتقال نفت دریای خزر و مسئله كنسرسیوم بین المللی نفت دریای خزر۵٫

و تأكید بر حمایت از روس های ساكن قفقاز۱۹۹۳تدوین دكترین نظامی جدید روسیه در سال ۶٫

های منطقه ای اعالم این نکته از سوی روسیه و ایران در حل بحران. مخالفت روسیه با گسترش ناتو و همسویی ایران و روسیه برای جلوگیری از آن۷٫
(منطقه ای كردن حل بحران های منطقه)و تمایل آنها به جلوگیری از دخالت بازیگران خارج از منطقه در بحران ها 

استقالل طلبی و تجزیه طلبی چچن از روسیه، قره باغ از آذربایجان و آبخازستان و اوستیای جنوبی از گرجستان۸٫

استقرار موشک های اتمی برچیده شده از آلمان در خاک تركیه۱۰٫

ت داشتن مرز فعال شدن پایگاه های نیروی هوایی ناتو در تركیه و همکاری نظامی تركیه با اسرائیل كه در نتیجه جمهوری اسالمی ایران به عل۱۱٫
.كیلومتر با قفقاز با منطقه ای بحرانی همجوار است۸۰۷مشترک به طول 

.شکل بندی نامناسب مرزهای داخلی و بین المللی قفقاز كه موجد زمینه های ایجاد بحران است۱۲٫



در دوران پسا جنگ قره باغژئوپلیتیک خالء 

دردشمنانکهژئوپلتيکحفره هایاینازیكیواستشكل گيریحالدرایرانمرزهایپيرامونگوناگونیرویدادهای

سياسی،ه هایلرزبهتبدیلقابليتکهفعالگسل هایایجادیعنیقره باغ،ژنوم.استقره باغهستندآنکردنپرحال

ازکهاستپنهانیطرح هاییافتهجهششكلوداردفرامنطقه ایومنطقه ایسطوحدرراقومیونظامیاقتصادی،

.دیده اندراآنخوابپيشسال ها

همينازیكیبازنماییدرشفقینیروزنامهدرترکيهاولوداغدانشگاهسياسیعلوماستاداوغونسيفیسليمانمقاله

.استاستراتژیکگسل های

پروژهمی خواهداسرائيلکهچيزیآن.نشوندگرفتاراسرائيلبازیدرکهدادهشدارآنكارامقاماتبهاو

تاریخیهتجربآن ها.نمی پذیرندراآنایراننهوترکيهنهکهحالیدر.استایرانباترکيهکردندرگير
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راقومیه هایگروتامی کوشداسرائيلکهمی کنمتاکيدمن.باشدقره باغجنگدرارمنستانعليهحضوراین

ویراناملتدوودولتدواینكهازنظرصرف«.بيندازدراهایرانباراترکيهجنگوکندتحریکایراندر

.افتادنخواهندتوطئه ایچنيندامدرهرگزوهوشيارندترکيه

بهتوجهبالرزشوتنشدائمیگسل هایگشودنوتخریبپیدرکهبودکسانینياتمتوجهبایدیقينااما

.هستندقره باغجنگپسادوراندرژئوپلتيکخالء





پیامدهای ژئوپلیتیک



، فضای ژئوپلتیک  تعیین تکلیف قره باغ اگر بدین صورت بر پایه توافق كنونی پیش رود
ایران همچنان ناظر خاموش تحوالت  . ایران را در شمال ارس تنگ تر خواهد كرد

س طی  اقتصادی و سیاسی شمال ار-جاری است و در ساز و كارها و مناسبات امنیتی
.را ادامه خواهند داد سه دهه گذشته كنار گذاشته شده 

اهبردی تبدیل رفته رفته به شركایی ر، قفقازمنطقهتركیه و روسیه در تالش برای خارج كردن آمریکا از -۱
و بلواهای تبدیل مناطق به حوزه نفوذ روسیه و تركیه هدف نهایی است كه آنکارا در درگیری ها. می شوند

.دنبال می كند اخیر از سوریه و لیبی تا مدیترانه و قفقاز 

، نفوذ آمریکا ۲۰۰۸زمانی در قفقاز نقش مهم تری داشت؛ پس از تنها گذاشتن گرجستان در جنگ آمریکا -۳
در واقع . ودجنگ آذربایجان و ارمنستان پایان مداخله آمریکا در قفقاز ب. و اروپا در این منطقه كاهش یافت

.هدف این بود كه روسیه به عنوان میانجی به قفقاز بازگردد و منطقه از نفوذ غرب پاک شود

نوب باكو و از انرژی خزر كه مورد توجه انگلیس و اسرائیل است، از تركمنستان و قزاقستان به جكریدور -۲
.  آنجا به زنگالن و سپس نخجوان خواهد رسید و در این نبرد انرژی، ایران تسلیم خواهد شد

رای توجه داشت هر كریدور انرژی و ریلی كه در حاشیه مرزهای ما ایجاد شود امنیت ژئوپلتیک بباید 
ا تحمیل را به ممحیط ژئوپلتیک جدیدی كمپانی ها و كشورهایی كه صاحب آن هستند، ایجاد خواهد كرد و 

.كردخواهد 



كردهزیبرنامه ریبزرگیكمپانی هایگذشتهازبودهژئوانرژیکوژئواكونومیکجنگیکجنگاین

.كنندرداریبهر ه بكریدوراینازبتوانندشدزنگزورجنوبیكریدورایجادباعثجنگایناگركهبودند

ازرایمنافعچهایرانمی كند،متصلآذربایجانبهنخجوانطریقازراتركیهكهجدیدكریدورایجاد

محسوبتهدیدایراناقتصادیمنافعبرایآیاخزردریایبهتركیهورودهمچنینومی دهددست

می شود؟

می كندتهدیدبزرگخطردوراایرانشودعملیكریدورایناگر:

قیبریکباماومی شودبازخزرانرژیتجاریدریاییحوزهووسیعمنطقهدرتركیهپایاینکهاول

ندمانترک زبانمختلفكشورهایبامشترکمحوریکجدیدرقیباینكهمی شویمروبروجدیدی

.داردكشورهااینباژئوپلتیکنگاهیکومركزیآسیایتركمنستان،

 ده، تركیه است كه كریدور انرژی نفت و گاز كه به سمت جنوب و شمال ارس ایران كشیده شاین دوم تهدید

کارا در و كشورهایی مانند انگلیس وارد آن شوند و امروز مذاكرات محرمانه پی در پی در باكو لندن و آن

حال انجام است و می توان پیش بینی كرد كه در این كریدور انرژی هم باز ایران را دور خواهند زد



:كهمی بینیمباشیم،داشتهقره باغجنگازجمع بندییکاگر
ازاهمیت تركمبسیارآنکارا–باكومحوربرایجنگایننظامیارزش های-۱

(ژئواكونومیک).استبودهآناقتصادیارزش های
كالناهدافبودندقره باغجنگپروژهاصلیمجریانكهآنکاراوباكودلیلهمینبه

اینازپسرابازرگانیوتجاریشبکه هایوانرژیكریدورهایایجادجملهازاقتصادی
.داشتندمدنظرجنگ
راسرائیلاكشورباتركیهوآذربایجانكشورهایمعاهداتوتوافقاتوقتیاینکهضمن

رانیتیامواقتصادیمعاهداتزمینه هایجنگاینازپیشمی بینیم،می كنیمبررسی
(ژئوپلیتیک).بودندكردهایجاد

وی در اسرائیل برای قره باغ طرح های دازمدت كه قبال می خواست به كمک خاندان پهل
در انجا عملیاتی كند وهم اكنون اقدامات خود را با كمک.... ایران جهت كشاورزی و 

آذری ها و ترک ها شروع كرده است 



ه درواز)اگر تركیه از راه نخجوان به جمهوری آذربایجان راه یابد اساسا شمال ارس به دروازه تركیه 
ر حوزه برای ورود به حوزه دریای خزر باز خواهد شد و تركیه حتی به بازیگر فعال د( تورانیسم عثمانی

.كشورهای دریای خزر نیز تبدیل خواهد شد
ات دریای از آن پس ایران در حوزه   مناسب. این یک فاجعه استراتژیک و ژئوپلتیک برای ایران خواهد بود

ركمستان و خزر باید با بازیگر تازه واردی كه قابلیت خوبی در جلب همکاری كشورهای ترک زبان از جمله ت
قزاقستان دارد روبرو شود



ل  محور جنوبی یعنی مرزهای ایران شکدر اگر كریدور جدید قفقاز 
قطعا  بگیرد و محور انرژی به نحوی كه به ضرر ایران باشد ایجاد شود

.ضربه دیگری به موقعیت ژئوپلتیک ایران وارد می شود

ه باشیم كه یک لوله گازی در این منطقه كشیده شود باید توجه داشتاگر 
است كه این تنها یک لوله گازی نیست بلکه یک كریدور استراتژیک

وپلتیک باعث می شود كشورهایی كه در این مسیر سهم دارند موقعیت ژئ
دانیم چه بنوعی سهام داران این كریدور كه نمی. با یکدیگر پیدا كنند

.كشورهایی هستند همسایگان جدید ما خواهند بود
كریدور  این كشورها می توانند به دلیل محیط پیرامونی كه اینیعنی 

خود را ایجاد شده تهدیداتی را برای ایران داشته باشند و ما امنیت ملی
.در چند كیلومتری مرزهای خودمان مورد تهدید جدی می بینیم



یه قصد  ترك. تركیه برای رسیدن به خزر و احیای راه ابریشم انرژی در تالش بوده است
اری  دارد با ایجاد كریدور زنگزور، گاز و نفت تركمنستان و دریای خزر را با همک

این خط، . ندبریتیش پترولیوم و اگزوموبیل به جیهان و سپس به اروپا و جهان صادر ك
.ژئوپلتیک و ژئواكونومیک شمال ارس را تغییر خواهد داد





نونی پيش تعيين تکليف قره باغ اگر بدين صورت بر پايه توافق ک
.  ردرود، فضای ژئوپلتيک ايران را در شمال ارس تنگ تر خواهد ک
ايران همچنان ناظر خاموش تحوالت جاری است و در ساز و 

اقتصادی و سياسی شمال ارس-کارها و مناسبات امنيتی
استطی سه دهه گذشته کنار گذاشته شده 

جمهوری آذربایجان به خاک ارمنستان-کریدور نخجوان انتقال 

این توافق به آذربایجان امکان می دهد، در مناطق جنوبی ارمنستان به 

ج منظور اتصال زمينی نخجوان به خاک آذربایجان، یک کریدور به عرض پن

دراز کيلومتر در اختيار بگيرد، این کریدور ارتباطی اگرچه جدایی سال های

امل ميان آذربایجان با نخجوان را از بين می برد، اما از قرار معلوم به صورت ک

سال در ۵در اختيار این کشور نخواهد بود و مالکيت آن حداقل به مدت 

.اختيار ارمنستان باقی خواهد ماند

با این همه این امکان جدید که به آذربایجان داده شده است، کریدورهای 

رار ارتباطی آذربایجان به نخجوان از خاک ایران را که پيشتر مورد استفاده ق

تی و اساساً باعث کاهش وابستگی ترانزیمی گرفت، به حاشيه خواهد برد 

.آذربایجان به ایران خواهد شد



اشته  دایران پس از جنگ قره باغ باید یک بازنگری اساسی نسبت به قفقاز •

این مسیر كریدور انرژی جدیدی شکل خواهد گرفت كه  باشدچرا كه در 

زی  كمپانی های بزرگ وارد آن می شوند همچنین در جنوب قره باغ كریدور گا

ایجاد و شركت های بزرگی مانند بریتیش پترولیوم وارد خواهد شد كه  

.قراردادهای آن هم امضا شده است 

دریای خزر می توان پیش بینی كرد كه با این كریدور جدید گاز انرژیبنابراین •

ا از  از جنوب باكو به سمت تركیه و از آ نجا به اروپا برود و ایران این مزیت ر

.دست خواهد داد



نی نخواهد داشت اگر در مناسبات گسترده تر جهاژئوپلیتیک امروز هیچ قدرتی توان درجهان 

اگر در این بنابراین. محورهای مشترک همسود پیدا نکرده و به گونه مستمر از آن بهره برداری نکند

ه دیپلماسی، به ویژه در عرصژئوپلتیک  اش قطعا وزن نبرد، ایران شریک استراتژیک نداشته باشد

.محدود و آسیب پذیرتر خواهد شد

یدمانی تهدیدات دائمی كه در سراسر مرزهای ما با طرح و برنامه، چژئوپلیتیک ایران باید ماهیت 

.با آن بپردازدژئوپلیتیک مهندسی شده پیدا كرده است را شناسایی كرده و به مقابله 

وری كه ایران به عنوان كش. دیپلماسی دفاعی ایران اكنون نیازمند دمیدن یک حیات تازه است

ط ضدامنیتی درون زا و برون زا را دارد، می تواند با تغییراتی، محیژئوپلیتیک قابلیت های سرزمینی و 

د مجاور نزدیک خود را به معادله معکوس تبدیل كند و چاره كار در آن است كه دكترین جدی

.متناسب با شرایط جدید طراحی و به مرحله اجرا در آید



ه پایان مناقشه تصور غالب بر این است که پایان جنگ قره باغ را نمی توان به منزل

ل دائمی مناقشه قره باغ تلقی کرد و رهبران آذربایجان و ارمنستان مجبور هستند برای ح

نه بر سر قره در غیر این صورت اختالفات دیرینه آذربایجان و ارام. چاره ای بیاندیشند

ارات دیگری باغ کوهستانی به دور تسلسل باطل جنگ در منطقه منتهی خواهد شد و خس

.پدید خواهد آورد
نگیالن الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در جریان بازدید از منطقه جنگزده ز

ال دوباره هیچ کس نمی تواند تضمین دهد که فاشیسم ارمنی پس از چند س: "گفت

تبوع او از این سخنان علی اف به نوعی حکایت از نگرانی دولت م." سربرنخواهد آورد

.تحوالت آینده دارد
ح در منطقه در این زمینه مسئولیت ایران، ترکیه و روسیه به عنوان قدرت های مطر

ازسازی این سه دولت می توانند با ایجاد آرامش روانی، کمک به ب. مضاعف است

خود را ایفا زیرساخت ها و مقابله با مداخالت بیگانگان در امور منطقه نقش تاریخی

. نمایند
 قرار خواهد در این صورت صلح دائمی و قطعی بین آذربایجان و ارمنستان برتنها

.شد و پایان جنگ قره باغ به پایان مناقشه قره باغ منتهی خواهد شد
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.دو كشور ارمنستان و آذربایجان، هیچ گونه نتیجه ای نداده است
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.چند كیلومتری خاک خود ندارد

 د  زمان آن است كه تا دیر نشده، ایران با توجه قدرت نرم و سخت خواكنون

ای تامین  همراه با رایزنی های دیپلماتیک، تهدیدات پسا توافق را به فرصتی بر

.منافع ملی در حوزه شمال غرب ایران و ارس تبدیل كند
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