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 چکیده  

  ی ناش   ی ها جنگ سرد و بحران   ان ی که با پا   باشد ی م   یی ها ز جمله حوزه ا   ی قفقاز جنوب 
ژئوپل  تحوالت  ژئواستراتژ   ک ی ت ی از  فروپاش   ژه ی بو   ک ی و  از  رقابت ی شورو   ی پس  و  ،  ها 

منطقه   ی ها قدرت   ی زن چانه  فرامنطقه   ی ا بزرگ  است.    ی ا و  شاهد    ریاخ   ی ها سال   ی ط را 
قدرت   ی ک ی عنوان  ه ب   ی ست ی ون ی صه   م یرژ   حضور  جنوب   ی ا رامنطقه ف   ی ها از  قفقاز   یدر 

  ی آن با کشورها   ک ی استراتژ  ی و همکار  ران ی ا  ی اسالم  ی جمهور  ی رامون ی عنوان منطقه پ ه ب 
  ی جد   ی با آنها، چالش   ی راهبرد   ی ها و برنامه   ها ی ادامه گسترش حوزه همکار   ز ی ن منطقه و  

 است.     رده ک   جاد ی کشورمان ا   ی اتی منافع ح   ی برا 
ا  آشکار قا ت   ؛ حضور   ن ی تداوم  حوزه   ا ر   ی بل  س   ی ها در  امن ی اس یمختلف  ، ی تی ، 

 ها ی و سطح همکار   زان ی رقم زده است که به تناسب بروز و ظهور م   ی و فرهنگ  ی اقتصاد 
خصومت  دولت   ی ها دولت   ی باطن   ی ها و  مراقبت  عدم  صورت  در  حاکم   ی ها منطقه، 

م  ن   یر یدرگ   ک ی تواند جرقه  ی منطقه   کردی رو بر    ی مبتن   پژوهش   ن ی ا شود.    ب موج   ز ی را 
 . است   ی ل ی تحل   –  ی ف ی توص   ز ی آن ن   ی ق ی و روش تحق   ی ل استدال 
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 مقدمه  
پایان جنگ   و  اتحاد جماهیر شوروی  با فروپاشی  از صاحبنظران سیاسی  بسیاری  اعتقاد  به 

تحو دوره  ژئوپ سرد،  عظیم  بحرانلالت  و  شد. یتیک  آغاز  قفقاز  منطقه  در  آن  از  ناشی  های 

هایی است که از  عرصه جغرافیایی آسیای مرکزی و بطور خاص قفقاز جنوبی از جمله حوزه

زمینه تاکنون  شوروی  چانهفروپاشی  و  رقابت  قدرتهای  میان  منطقهزنی  بزرگ  و  های  ای 

تسلفرامنطقه و  است  بوده  شاهد  را  به یکای  آن  بر  قدرت«    ط  بودن  »جهانی  معیار  و  محک 

بسیاری از استراتژیست اعتقاد  به  قفقاز جنوبی  تبدیل شده است.  اوراسیا و  های معاصر؛ منطقه 

های قرن جدید به دلیل تسلط بر منابع مهم نفتی جهان در خزر و  بطور اخص در ژئواستراتژی

شرق   ارتباطی  مسیر  بر  کنترل  همچنین  و  فارس  و  خلیج  جهان  غرب  از  مو  دیگر  مهم  سائل 

ویژه برخوردار میاهمیت  ارتباط  ای  و  قرابت سرزمینی  بواسطه  ایران  اسالمی  باشد. جمهوری 

تاریخی با هریک از کشورهای منطقه قفقاز و اهمیت امنیت خارج نزدیک خود، حضور موثر  

نیستی  ور سو رژیم صهی ای را در منطقه برای خود تعریف نموده است. از دیگو با دامنه گسترده

سیاست تعقیب  به  تمایل  همچنین  بواسطه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  خود  خصمانه  های 

های  المللی با استفاده از فرصت نیازمندیگسترش دامنه متحدان و همراهان خود در صحنه بین 

به قفقاز  منطقه  کشورهای  همکاریمختلف  و  مناسبات  توسعه  خود  دنبال  تعامالت  و  هر ها  با 

 ورهای منطقه است.  شیک از ک

عنوان  این پژوهش بر این فرض استوار است که رویکردهای جمهوری اسالمی ایران به    

منطقه بالفصل  در  قدرت  بصورت آشکار  قفقاز  منطقه  در  راهبردهای رژیم صهیونیستی  با  ای 

عد و  یکسو  از  همسایه  کشورهای  مراقبت  عدم  و  امر  این  تداوم  که  است  تنظیم  تعارض  م 

میدراهبر آن  با  متناسب  تقابلی  و  تعاملی  دوستانه،  های  مناسبات  تخریب  بر  عالوه  تواند 

روشجرقه شود.  موجب  نیز  را  درگیری  یک  رویکرد  های  بر  مبتنی  نیز  پژوهش  شناسی 

 تحلیلی دارد.  –استداللی و در این گذار روش تحقیقی آن نیز سرشتی توصیفی  

  

 چارچوب نظری 
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الملل شد که در این  تحوالت چشمگیری در نظام بین   ب قدرت شرق موجفروپاشی ابر 

می بین رابطه  روابط  در  نظامی  تهدید  اثرگذاری  کاهش  به  تقابل  توان  جایگزینی  الملل، 

های  زنی بین قدرتزدایی،  صبغه اقتصادی یافتن ماهیت چانهواحدهای سیاسی با تفاهم و تشنج

حالت دوقطبی به نظام چندقطبی و مطرح   زالملل ام بین صنعتی و جهان سوم، تغییر ماهیت نظا

نمود   اشاره  ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  مناطق  مثابه  به  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  منطقه  شدن 

 (.  23: 1370)هپلی،

  -مفهوم ژئوپلیتیک از اواخر قرن نوزدهم و تحت تاثیر تحوالت اروپا وارد ادبیات سیاسی

بر اساس تعریف دایر بریهنظامی شد.  نفوذ  ت المعارف  از: تحلیل  انیکا، ژئوپلیتیک عبارت است 

بین  قدرت در سیاست  روابط  بر  دانشمند  عوامل جغرافیایی  توسط  ژئوپلیتیک  الملل. اصطالح 

مثابه یک ارگانیزم« مطرح شد. از آثار و    کگلن   رودلف سیاسی سوئدی   به  در کتاب »دولت 

میاندیشه ژئوپلیتیک  خصوص  در  مطرح  تهای  شققسیم  شود  به  همچون  وآن  مختلفی  ق 

را مشاهده کرد که آثار مقوالت    2و ژئوپلیتیک فکری  1ژئوپلیتیک محیطی، ژئوپلیتیک فضایی 

توان به نفوذ تعیین  اند. در یک برداشت کلی میگانه فوق در حوزه اکوپلیتیک انتشار یافتهسه

و منابع    نگی و اجتماعیهای جغرافیایی، عوامل فرهکننده محیط یعنی عواملی همچون ویژگی

 (. 19: 1386اقتصادی بر سیاست یک کشور ، ژئوپلیتیک اطالق کرد )واعظی، 

ها بر پایه  واژه ژئواستراتژی مفهوم دیگری است که به معنی کاربرد استراتژی بوسیله حکومت 

می  و  ژئوپلیتیک  استراتژی  بین  روابط حاکم  ژئواستراتژی علم کشف  دیگری،  تعریف  در  باشد. 

 (.  4:  1373به نوعی تکامل مفهوم ژئوپلیتیک در عصر اتم است )عزتی،    ط جغرافیایی و محی 

های جهانی در قرن  بندیدر کتاب »خارج از کنترل« در خصوص صف  ینسکیبرژ  وی گن ی زب

می تقسیم  ژئواستراتژیک  منظومه  شش  به  را  جهان  یکم،  و  این  بیست  است  معتقد  و  کند 

هقدرت و  سازش  یکدیگر  با  گاه  وها  دارند  بطور   مکاری  سیاسی  روند  چارچوب  در  گاه 

 (. 222: 1372پردازند )برژینسکی، مستقل عمل کرده و با یکدیگر به رقابت می

 

 اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی منطقه قفقاز  
 

 . تاکید بر  پراکندگی عوامل فضایی و محلی و بویژه عامل ژئو استراتژیکی.  1

   مفاهیمی که بر مسائل ذهنی و عینی ارجاع دارند. . ناظر بر اندیشه ژئوپلیتیک یعنی مفاهیم و مفروضات ژئوپلیتیک اعم از 2
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با  قفقاز، منطقه برابر  با مساحتی  به    440000ای کوهستانی  کیلومتر مربع است که از شمال 

جمهوری اسالمی ایران و ترکیه؛ از سمت شرق به دریای    هاز سمت جنوب بفدراسیون روسیه؛  

رشته   وسیله  به  منطقه  این  است.  شده  منتهی  آزوف  و  سیاه  دریای  به  غرب  سمت  از  و  خزر 

 1های قفقاز بزرگ )آب پخشان( به دو بخش قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی یا ماوراء قفقاز کوه

ا در خود جای داده است. تحوالت مهمی  رمیلیون نفر    30شود که جمعیتی قریب به  تقسیم می

همچون فروپاشی شوروی، ظهور کشورهای مستقل، ظهور حوزه جدید خزری و همجواری  

قفقاز با دو کشور عمده منطقه خاورمیانه یعنی ایران و ترکیه و بدنبال آن مناطق حساسی چون  

دوچ  استراتژیکی  و  سیاسی  اهمیت  از  را  قفقاز  فارس،  برخوردا خلیج  است    رندانی  کرده 

 (. 31: 1384)هاشمی، 

نظریه قفقاز  در  محور  ژئوپلیتیک،  کالسیک  خاصی    –های  جایگاه  از  مرکزی  آسیای 

جغرافیدان انگلیسی در رویکرد قدرت خشکی    ندر ی مک   هالفورد برخوردار بود. در همین راستا  

یان کرد و با  ب نظریه ریملند ساختار فضایی خود را در قالب  کمن یاسپانظریه هارتلند را مطرح و 

کرد که نسبت به  اعتقاد به اصالت هالل داخلی مکیندر، آن را همان حاشیه یا ریملند تعبیر می

می قدرت  منشا  میهارتلند  عنوان  وی  بگیرد  باشد.  برعهده  را  ریملند  کنترل  هرکس  نمود: 

باشد کنترل س آسیا  فرمانروای  و کسی که  بود  اوراسیا خواهد  رافرمانروای  به    رنوشت جهان 

 (. 6:  1386دست خواهد گرفت )حافظ نیا،  

 بندی کرد:  توان به شرح ذیل طبقهبطور کلی مسائل راهبردی منطقه قفقاز را می

برخورد   نظر هانتینگتون روی خط  به  بنا  و  مسیحیت است  برخورد اسالم و  قفقاز محل   *

 ها است؛  ها و غیرترکها قرار دارد. ضمن آنکه محل برخورد ترکتمدن

 ایل ناتو به گسترش به سمت شرق و نفوذ در منطقه قفقاز؛  م* ت

به   نیروی دریایی ترکیه و تبدیل شدن آن  افزایش توان  و  به دریای سیاه  * مسائل مربوط 

ناوگان مشترک در   بر سر تقسیم  اوکراین  نیز اختالف روسیه و  برتر در دریای سیاه و  نیروی 

 بنادر شبه جزیره کریمه؛  

مس خطوط اله  *  کنسرسیوم  مسیر  مساله  و  خزر  دریای  حوزه  انرژی  منابع  انتقال  های  لوله 

 
1. Trans Caucasia 
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 المللی نفت و گاز؛ بین 

 های ساکن در منطقه؛ * تدوین دکترین نظامی جدید روسیه و تاکید بر حمایت از روس

 * مخالفت روسیه با گسترش ناتو و همسویی ایران و روسیه برای جلوگیری از آن؛  

ایر همسویی  د*  روسیه  و  بحران  ر ان  منطقهحل  از  های  جلوگیری  به  آنها  تمایل  و  ای 

 ها؛ دخالت بازیگران خارج از منطقه در بحران

استقالل از روسیه، قرهطلبی و تجزیه*  اوستیای  طلبی چچن  آبخازیا و  از آذربایجان و  باغ 

 جنوبی از گرجستان؛ 

 رکیه با اسرائیل؛ تهمکاری نظامی های نیروی هوایی ناتو در ترکیه و  * فعال شدن پایگاه

 ترکیسم در منطقه توسط ترکیه؛ * گسترش ایده پان

های ایجاد بحران  المللی قفقاز که موجب زمینهبندی نامناسب مرزهای داخلی و بین * شکل

 (.98: 1383است )امیر احمدیان، 

   

  جانیآذربا یجمهور
زر قرار گرفته  خل غربی دریای  جمهوری آذربایجان در شرق منطقه قفقاز در کنار ساح 

آن   مساحت  که    86600که  است  مربع  را    46کیلومتر  جنوبی  قفقاز  کلی  مساحت  از  درصد 

رو بزرگترین کشور منطقه است. زبان مردم آن آذربایجانی و اسالم دین  شود و از این شامل می

می دمکاکثریت  جمهوری  آذربایجان،  حکومت  نوع  اساسی؛  قانون  مطابق  اما  راتیک  باشد 

از سه  است و سیاست  ی غیرمذهب  به یک دولت سکوالر است و  بر دستیابی  های دولت مبتنی 

درصد صادرات این کشور را تشکیل    83قوه مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل شده است. نفت  

 (.  17-36: 1374شود )اسدی کیا، درصد آن به اتحادیه اروپا صادر می 60دهد که می

د  انرژی  منابع  اوجود  خزر  دریای  استراتژیک    زر  اهمیت  و  توجه  قابل  نکات  دیگر 

ای و  های منطقههایی میان قدرتجمهوری آذربایجان است که موجب پدید آمدن کشمکش 

گیری  برداری و انتقال منابع انرژی و نفوذ در این کشور شده است. جهتای در بهرهمنطقهفرا

خارجی این کشور متاثر از عوامل    تی اعالمی سیاسامنیتی آذربایجان با استناد به مبان –سیاسی 

اساسی حفظ تمامیت ارضی و تحکیم استقالل کشور ، برقراری روابط استراتژیک و همگرایی  



 (62)پیاپی  99 بهار،  32اره شم  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 130
 

 

ملی غربی،  نهادهای  و  کشورها  میبا  نفتی  دیپلماسی  و  آذری  فصل  گرایی  و  حل  که  باشد 

پایه اساسی هدف    و وسیه بعنوان دباغ و استقالل سیاسی و اقتصادی از رمدت قرهبحران طوالنی

 (.     120-226:  1386اند  )واحدی، نخست ذکر شده

  

 جمهوری ارمنستان 
ارمنستان   به    29800جمهوری  قریب  و  وسعت  مربع  و    3کیلومتر  نفر    700میلیون  هزار 

است. این کشور از نظر وسعت، کوچکترین   جمعیت دارد. خط و زبان مردم این کشور ارمنی

سیا کوهستانیواحد  و  میسی  محسوب  جنوبی  قفققاز  منطقه  جمهوری  ارمنستان  ترین  شود. 

امپراتوری نظامی  نیروهای  تالقی  محل  از  اندیشهفارغ  و  بزرگ  ادیان  های  تالقی  محل  ها، 

 (.1-10: 1377بزرگ یعنی اسالم و مسیحیت نیز بوده است )روشندل، 

دهه   عواق  90دراوایل  همچون  مهمی  رویدادهای  و  زلزعوامل  از  ناشی  سال  لب  ، 1988ه 

سال   در  شوروی  اتحاد  با    1991فروپاشی  جنگ  و  سابق  تجاری  شرکای  دادن  دست  از  و 

قره سر  بر  تحریمآذربایجان  آن  متعاقب  و  نظام  باغ  تضعیف  موجب  ترکیه  و  آذربایجان  های 

بهره با  مرور  به  که  شد  ارمنستان  اقتصادی  شدید  نابسامانی  و  سیاستاقتصادی  از  های  گیری 

در بین عرصه  متعادل  از  های  پس  ارمنستان  بخشید.  بهبود  را  خود  اقتصادی  شرایط  المللی 

زمان   از  ارمنستان  است.  سپرده  روسیه  مرزبانی  به  را  خود  مرزهای  از  حفاظت  نیز  استقالل 

بر سیاست خارجی خود طراحی و تنظیم نمود که   به عنوان اصول حاکم  استقالل، اصولی را 

عادی کشوروا  سازیشامل:  با  همکاریربط  توسعه  همسایه،  منطقههای  با  های  همگرایی  ای، 

 باشد.باغ میالمللی و تالش برای حل بحران قرهای و بین های منطقهسازمان

آسیب  عنصر  قرهدو  بحران  و  استراتژیک  سایه  پذیری  ارمنستان  امنیتی  استراتژی  بر  باغ 

را به اتخاذ و پیگیری »سیاست    ن هبران ارمنستااست. خروج از شرایط سنگین یاد شده ر  افکنده

و   داد  قرار  نظر  مد  اساسی  شالوده  بعنوان  را  حداکثری  انعطاف  که  داد  سوق  متقابل«  تکمیل 

ها را در دستور کار خود قرار داده  بصورت موازی همکاری و توسعه مناسبات با همه قدرت

 (. 17-30: 1373قلی پور،  –است )روشندل 
 

   جمهوری گرجستان
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مساحت  تجمهوری گرجس با  و  است  واقع شده  قفقاز  منطقه  غرب  و  مرکز  در    69700ان 

جمهوری   از  بعد  جمعیت  و  مساحت  نظر  از  جنوبی  قفقاز  جمهوری  دومین  مربع  کیلومتر 

می بشمار  که  آذربایجان  منگنز  چون  معادنی  استخراج  و  کشف  با  کشور  این  اقتصاد  رود. 

منگنز جهان می تا    نین زغالو همچباشد  بزرگترین معدن  نقلی  و  ایجاد صنایع حمل  و  سنگ 

 (.  106: 1378زاده، ای شرایط مطلوبی پیدا کرده است )سلماسیاندازه

گرجستان به لحاظ ژئواستراتژیک؛ هم برای مسکو، هم برای واشنگتن و هم برای استانبول  

به سوی  العاده برخوردار است. برای روسیه، این جمهوری کوچک نقش  از اهمیتی فوق پلی 

اش آذربایجان و برای کند. برای ترکیه پلی به سوی کشور تحت الحمایهنستان را بازی میمار

ایفا   اروپا  سوی  به  را  خزر  دریای  گاز  و  نفت  نقل  و  حمل  داالن  نقش  سرزمین  این  آمریکا 

 (. 151: 1384کند )چشمه اعالیی، می

نسی با عنوان  اجستان به کنفراز سوی وزارت امور خارجه گر  2000در سندی که در سال  

جهت آن:  شرکای  و  اهداف  گیری»گرجستان  عنوان  به  و  شد  ارائه  جدید«  هزاره  های 

که:   است  آمده  رسید  نیز  گرجستان  ملی  امنیت  شورای  تصویب  به  گرجستان  استراتژیک 

سیاسی،   ساختارهای  به  کامل  الحاق  گرجستان،  خارجی  سیاست  برای  اولویت  مهمترین 

منظور نیل به آروزی تاریخی ملت گرجستان در مشارکت کامل  هبنیتی اروپایی  اقتصادی و ام

را   اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  متحده  ایاالت  با  همکاری  گرجستان  است.  اروپا  جامعه  در 

آتالنتیک    –مثابه مهمترین بخش از استراتژی خود در همگرایی با اروپا و ساختارهای یورو  به

  1داند.می
 

 ای در قفقاز جنوبیفرامنطقه ای و ی منطقهاهحضور قدرت 

 ران یا ی اسالم  یجمهور -الف
  رانیا  ی اسالم  یجمهور یامنطقه  یراهبردها و منافع اهداف،

سال قبل از میالد در منطقه قفقاز حضور داشته    600تمدن ایرانی از دوره هخامنشی یعنی  

های  ز طی سالا ، ایران و قفق علیرغم دست به دست شدن قفقاز و والیات آن بین روسیه  2است.
 

1. www.mfa.gov.ge 
یبه داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی، در بیستون کرمانشاه از منطقه قفقاز بعنوان ایالتی که داریوش بر آن تسلط  در کت.  2

 اند نام برده شده است .  دارد و مردم آن به دادن خراج وادار شده 
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بمدت    1828تا    1500 ایران  دولت  ترکمنچای(،  عهدنامه  انعقاد  قفقاز    270)زمان  بر  سال 

 (. 11: 1374حاکمیت داشته است )دره میر حیدر، 

سرنوشت  تحولی  شوروی  سالفروپاشی  در  آثار  ساز  که  بود  بیستم  قرن  پایانی  های 

منطقهدوگانه منافع  و  جایگاه  بر  داشت.  ا  ای ای  ساله  ایران  دویست  تهدید  یکسو  از  واقعه  ین 

با   مستقیم  ارتباط  امکان  آن  متعاقب  و  نموده  مرتفع  را  کشور  این  تجاوزات  و  روسیه 

اند را فراهم نمود؛  های آسیای مرکزی و قفقاز که بخشی از حوزه تمدن ایرانی بودهجمهوری

سیاست احتمالی  تاثیر  تحت  همسایگان  این  آمرالبته  مهای  و  رژیم    تحدانش یکا  همچون 

می هریک  به  صهیونیستی  تمایل  شوند.  تبدیل  ایران  علیه  تهدید  بالقوه  منبع  یک  به  توانستند 

های  امنیتی و اقتصادی منطقه از سرفصل  –ثبات در منطقه و تداوم حضور در روندهای سیاسی  

 (. 54: 1385، مهم سیاست ایران است )مرادی

تاثیر تعامل چهار مولفه اساسی است که    گان شمالی تحت دیدگاه ایران نسبت به همسای 

 عبارتند از:  

روسیه -1 دیدگاه  برتری  یا  و  روسیه  و  ایران  روابط  ایران  نقش  خارجی  سیاست  در  گرا 

 نسبت به آسیای مرکزی و قفقاز؛ 

 نقش اسالم و ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی ایران؛  -2

 ان؛رای ای ت منطقهدهی سیاسعنصر جهانی و یا نقش آمریکا در شکل -3

آزاد    -4 با جهان  قفقاز  و  مرکزی  ارتباطی آسیای  بعنوان حلقه  ایران  ژئوپلیتیک  موقعیت 

 (. 34: 1385)مرادی، 

المللی به شمار  ای و بین های منطقهقفقاز از جنبه امنیتی خط حائل بین ایران و سایر قدرت

کنندهمی تعیین  تاثیر  آن  در  ناامنی  هرگونه  اساس  این  بر  ایجاد  رود.  بر  ایران تای  علیه  هدید 

ایران  برای  استراتژیک  هدف  یک  قفقاز،  در  ثبات  و  پایدار  امنیتی  به  دستیابی  بنابراین  دارد. 

می حسن  محسوب  اصول  بر  قفقاز  منطقه  در  را  خود  سیاست  ایران  اسالمی  جمهوری  شود. 

تنش  تمدنهمجواری،  گفتگوی  و  فرهنگزدایی  و  خواست ها  و  نموده  استوار  قفقازی  ها  ار 

در  صلح مثبت  نقشی  قفقاز  ثبات  و  دارد که صلح  اعتقاد  و  است  توسعه  به  رو  و  ثبات  با  جو، 

 (.  290: 1386رشد و ترقی جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت )واعظی، 
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تنش   دگاهید  و  استی س  ن ی ا  البته کشورهای  امنیتی  برخی  ناخرسندی  موجب  ایران  زدایی 

ست و آنها به صراحت فعال شدن ایران در قفقاز  اهیونیستی شده  غربی بویژه آمریکا و رژیم ص

برشمردند.   منطقه  در  ثبات  و  برقراری صلح  مانع  ایران    رهیافت کلىرا  اسالمی  در  جمهوری 

قفقاز   که  منطقه  است  قدرتاین  بویژه  حضور  خارجى  براى  رژیم صهیونیستی  هاى  تهدیدى 

مى شمار  به  قفقاز  ثبات  و  تفاهامنیت  با  و  همکرود  و  مشترک  کشورهاى  ام  همه  متقابل  رى 

 . توان امنیت قفقاز را تأمین کردمنطقه، مى

 

 روابط جمهوری اسالمی ایران با سه کشور قفقازی  -ب
توسعه روابط و نهادینه کردن نقش موثر ایران در منطقه قفقاز، مهمترین رویکرد ایران در 

پیوست بر  قفقاز جنوبی است. عالوه  با کشورهای  اقتصاد  ت های ژئوپلی گیروابط  یکی و سیاسی، 

جمهوری و  ایران  اسالمی  حوزهجمهوری  برخی  در  قفقازی  تلقی  های  یکدیگر  مکمل  ها 

ای برای روابط  شود. البته کشورهای قفقازی نیز در راهبرد روابط خارجی خود جایگاه ویژهمی

می قائل  ایران  نگرشبا  در  قفقاز  کشور  سه  هر  اشتراکات  از  یکی  دی  باشند.  ایران،  گاه  دبه 

 (.  296: 1386بخشی به روابط خارجی آنها است )واعظی، سیاسی و تعادل

 

 ارمنستان و رانی ا ی اسالم  یجمهور روابط
به تهران در اسفند    انی نی پاش   کولی نسفر   او  نخست وزیر ارمنستان و بخشی از هیات دولت 

گاز  1397 و  برق  تهاتر  حوزه  در  بویژه  فیمابین  مهم  توافقات  انتقال   و  طرح  از    و  ایران  گاز 

و   روابط  زاویه  همین  از  است.  کشور  دو  دوستانه  ارتباطات  بیانگر  گرجستان  به  ارمنستان 

عواملی   بواسطه  امر  این  که  است  برخوردار  به رشدی  رو  روند  از  ارمنستان  و  ایران  مناسبات 

و تعامل مثبت  همچون اشتراکات تاریخی و فرهنگی، حضور اقلیت ارمنی قابل توجه در ایران  

نها با حکومت مرکزی ایران، اهمیت ژئوپلیتیکی ارمنستان برای ایران بعنوان حائل بین ترکیه  آ

و جمهوری آذربایجان، مواضع دوستانه ایروان نسبت به ایران، نیاز ارمنستان به ایران در شرایط  

یل  العالوه بر دد.  باشتخاصم ارمنستان با ترکیه و آذربایجان و جدایی جغرافیایی از روسیه می

انگیزش دو کشور  و  بین  متقابل  احترام  با  توام  و  دوستانه  مناسبات  مطلوب  مذکور سطح  های 
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سال نگرشطی  ایجاد  در  مهم  و  کلیدی  عاملی  نیز  گذشته  روابط  های  به  نسبت  مثبت  های 

 فیمابین در دو کشور و در بین مسئوالن دو کشور بوده است.  

ژی امنیت ملی خود از روابط دو کشور و نوع  تدکترین استرا  وضوح در سند یاارمنستان به

توسعه روابط حسن همجواری سنتی با  دارد: »کند و اعالم میو کیفیت ارتباط با ایران یاد می

روابط   همسایگی،  مورد  یعنی  بزرگ  اهمیت  دارای  عینی  عامل  چند  به  ارمنستان  برای  ایران 

م  -تاریخی اقتصادی متقابل  نقلی که ارمنستان  مباشد.  نوط میفرهنگی، منافع  سیرهای حمل و 

می دنیای خارجی وصل  با  میرا  عبور  ایران  طریق خاک  از  محاصره  کنند،  شرایط  در  کنند. 

به سوی  رانزیتی  نقش ایران بعنوان کشور ت  ،اقتصادی و حمل و نقلی از سوی دو کشور همسایه

مهم  نند، چند برنامه  ک ور همکاری میهای انرژی دو کشباشد. سیستمآسیا و خاورمیانه مهم می

که   اجراست  رادر دست  ارمنستان  انرژی  امنیت  آلترناتیو  منبع  با    دارند.  برعهده  تأمین  روابط 

ایران از این نظر برای ارمنستان ارزش دارد که ایران بعنوان نماینده وزین منطقه و دنیای اسالم  

   1«.را دارد  باغ اصوالً برخورد متعادلدر مسأله حل درگیری قره

میلیون   350 حدود 1397سال در  جمهوری اسالمی ایرانتجاری ارمنستان با  یزان تبادالت م

 2.است اعالم شدهدالر 

یکی از نمادهای عمده و قابل مالحظه توسعه مناسبات بین ایران و ارمنستان آغاز بکار خط  

قرارداد اجرایی    بود.  1388هشت  اردیب  23چهارشنبه    لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان از تاریخ

حجم صادرات    ،اساس این قرارداد  ربین دو کشور به امضا رسید . ب  2004پروژه فوق در سال  

ارمنستان   به  از گاز  سال    2  بیش  در  مکعب  متر  به  میلیارد  نیز  ارمنستان  عوض  در  و  است 

می صادر  برق  ایران  اسالمی  برنامهجمهوری  مطابق  که  مقررنماید  قبلی  از    ریزی  سال  است 

  3کند.میلیارد کیلووات ساعت افزایش پیدا  6.9به  1902

 

 روابط جمهوری اسالمی ایران و آذربایجان  
ویژه حساسیت  و  اهمیت  از  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  نیز  آذربایجان  با  ای روابط 

ه  برخوردار است چرا که از یکسو آذربایجان پس از ایران و عراق سومین کشور جهان است ک 
 

1. ww.mil.am. 
2. www.iranembassy.am. 
3. www.hhpress.am/20090246. 
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مردم بخش    اکثریت  با  نژادی  اشتراک  مشترک،  فرهنگ  و  تاریخ  و  هستند  مسلمان شیعه  آن 

داشتن   و  ایران  مردم  از  در    767عظیمی  را  آذربایجان  نقش  ایران  با  مشترک  مرز  کیلومتر 

این   به  باید  آنکه  ضمن  است.  نموده  برخوردار  چندان  دو  اهمیت  از  ایران  خارجی  سیاست 

ای خزر، بازار پر سود آذربایجان، نیاز آذربایجان به  یک انرژی در درعوامل؛ وجود منافع مشتر

مسیرهای انتقال کاال و انرژی، نیاز به مساعدت ایران به منطقه نخجوان، نقش ایران در حل و  

قره مناقشه  موجب  فصل  کشور  این  در  اسرائیل  و  آمریکا  کشورهای  حضور  نهایتا  و  باغ 

تهران   مناسبات  )واح  باکو شده  –پیچیدگی  آذربایجان  232:  1382دی،  است  و  ایران  البته   .)

 نقاط چالش برانگیز نیز دارند که عبارتند از:  

 های رسمی و غیر رسمی آذربایجان؛  پیگیری نهضت پان آذری توسط دستگاه -

پژوهشگر موسسه    بوسک  ستوفر یکرتل آویو.    –آنکارا    –نگرانی از تشکیل محور باکو    -

لعات شرق و آفریقای لندن معتقد است که ممانعت از  اتی دانشکده مطمطالعات دفاعی و امنی

با   اسرائیل  روابط  توسعه  اهداف  از  یکی  آن  بیشتر  چه  هر  محاصره  و  ایران  نفوذ  اعمال 

آذری هرچند  است  تهران  آذربایجان  محور  به  پاسخی  را  محور  این  ایروان    –مسکو    –ها 

 (؛   256: 1368بوسک، دانند )می

باغ بین آذربایجان و ارمنستان بواسطه  باغ، بحران قرهبحران قره   ینفپیامدهای م  نگرانی از  -

شدن  سرازیر  موجبات  و  کشیده  چالش  به  را  ایران  ملی  امنیت  ایران،  مرزهای  با  همجواری 

 موجی از آوارگان آذری را به سوی مرزهای ایران فراهم ساخت؛ 

دریای    - حقوقی  رژیم  سر  بر  آذربایجان  با  اختالفات اختالف  پیرامون    خزر،  کشور  دو 

می نیز  خزر  دریای  حقوقی  البته  رژیم  باشد.  کشور  دو  مناقشه  و  تنش  برای  مهمی  منبع  تواند 

مناقشه به  موضوع  تبدیل  از  ترکمنستان  و  قزاقستان  روسیه،  یعنی  دیگر  کشور  سه  ای  حضور 

 دوجانبه جلوگیری نموده است. 

در روابط و مناسبات فیمابین    ی تحوالت مثبت با عنایت به مراتب فوق، علیرغم وجود برخ 

ایفای  می به  باکو  توان گفت اتخاذ مواضع غیردوستانه از سوی دولت آذربایجان، عدم تمایل 

تل و  باکو  روابط  توسعه  آمریکا،  متحده  ایاالت  فشار  تحت  منطقه  در  ایران  فعال  آویو،  نقش 

جاه اتهامات  طلبیبرخی  و  ایران  آذربایجان  به  نسبت  بها  ارشد  بر امقامات  مبنی  ایران  به  کو 
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و حرکت ارمنستان  از  با  حمایت  روابط  توسعه  برای  ایران  تالش  این کشور،  در  اسالمی  های 

است.   داده  قرار  الشعاع  تحت  را  در  باکو  آذربایجان  و  ایران  غیرنفتی  تجاری  مبادالت  حجم 

بر یک    دو کشور بالغ  میلیون دالر و حجم مجموع مبادالت نفتی و غیر نفتی  500حدود    1397

 میلیارد دالر اعالم شده است.  

 

 و گرجستان  رانی ا ی اسالم  یجمهور روابط
روابط ایران و گرجستان بواسطه عواملی همچون نداشتن مرز مشترک و عدم وجود چالش  

دو  روابط  و  است  بوده  برخوردار  مطلوبی  از وضعیت  همواره  دو کشور  بین  منافع  تعارض  و 

داشتن  علیرغم  گر  کشور  خوب  از  جروابط  برخورداری  عدم  بواسطه  آمریکا  با  ستان 

 زا و مناقشه برانگیز بوده است.  های تهدید علیه منافع ایران در منطقه کمتر تنش ظرفیت

به   قریب  تاکنون  رسانده  50طرفین  امضا  به  دوجانبه  میسند  راستا  این  در  که  به  اند  توان 

تقویت   قرارداد  هوایی،  نقل  و  حمل  دوجانقرارداد  حمایت  سرمایهبو  ار  قرارداد  ه  گذاری، 

  1397اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و ... اشاره کرد. حجم مبادالت تجاری فیمابین در سال  

است.  200حدود   بوده  دالر  گئورگی    1میلیون  سفر  به  ایران  به  گرجی  مقام  سفر  آخرین 

  96شت  ههران در اردیب کویریکاشویلی نخست وزیر و تعدادی از اعضای هیات دولت او به ت 

زمینهبرمی که  و  گردد  آذربایجان  گرجستان،  ایران،  خارجه  وزرای  چهارجانبه  نشست  ساز 

از   مشترک  تهدیدات  با  مقابله  و  انرژی  نقلی،  و  با محوریت موضوعات حمل  باکو  در  ترکیه 

 گری شد.  جمله تروریسم و افراطی
 

  ی ستیونیصه میرژ

 صهیونیستی   ای رژیممنطقهاهداف، منافع و راهبردهای  -الف
فعاالنه در جستجوی   منطقه،  در  نفوذ  بمنظور گسترش  اسرائیل  فروپاشی شوروی،  از  پس 

جزء   قزاقستان  و  ازبکستان  گرجستان،  آذربایجان،  چارچوب  این  در  و  بوده  جدید  دوستان 

 روند. از آن پس رژیم صهیونیستی بواسطه اهداف و های رژیم صهیونیستی بشمار میاولویت

 ل تالش کرد تا در منطقه نفوذ بیشتری داشته باشد:یهای ذانگیزه
 

1. http://www.mfa.gov.ge. 
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 ای؛  ها و فناوری هسته* ترس از دستیابی دشمنان اسرائیل در خاورمیانه به سالح

 * سرنوشت یهودیان منطقه آسیای مرکزی و قفقاز؛ 

 * ترویج تفکرات صهیونیستی؛  

سیاسی  روابط  توسعه  هدف  با  اقتصادی  پیوندهای  توسعه  عمق   *  افزایش  در    و  استراتژیک 

 منطقه؛  

 المللی؛ های منطقه در مجامع بین * تالش برای جلب همکاری جمهوری

)ملکی،   قفقازی  منطقه  با کشورهای  پیوند  از طریق تحکیم  آمریکا  با  روابط  بیشتر  * تحکیم 

1377  .) 

  را به  1ن آریا ، لیبرمن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، ب2009در آوریل سال برای اولین بار 

هدف منصوب نمود.  نماینده ویژه رژیم صهیونیستی در امور کشورهای مشترک المنافع  عنوان  

اقدام   این  جمهورینیز  از  با  همکاری  برنامه  شدتدوین  اعالم  سابق  شوروی  رژیم    .های 

گروه در  حضور  برای  تمایلی  هیچ  تاکنون  مناقشات  صهیونیستی  فصل  و  حل  در  دخیل  های 

جنوب  مقفقاز  گروه  نظیر  مناقشه  وی  فصل  و  حل  برای  ملل  سازمان  کل  دبیر  دوستان  به  سوم 

قره مناقشه  فصل  و  برای حل  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  مینسک  گروه  یا  و  باغ  آبخازیا 

نشان نداده است. شاید این مفروض قرین به واقعیت باشد که اسرائیل تداوم شرایط نه جنگ و  

امتیازگیری از  گمساعدی برای    نه صلح در قفقاز را زمینه سترش نفوذ خود در منطقه قفقاز و 

می منطقه  توسعهکشورهای  اهداف  آمریکا  و  ترکیه  مساعدت  با  اسرائیل  در  داند.  طلبانه خود 

می دنبال  را  برنامهمنطقه  و  اهداف  این  عمده  بخش  که  و  کند  ایران  کردن  منزوی  برای  ها 

:  1377ونیستی است )روشندل، ب، ی ویج تفکرات صههای اسالمی و ترروسیه، سرکوب اندیشه

127  .) 

نیاز جمهوری باور عمده کارشناسان سیاسی،  تکنولوژی،  به  به سرمایه و  قفقاز  منطقه  های 

های جمعی  وجود رهبران الئیک در منطقه، سانسور جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در رسانه

و   قفقاز  منطقه  در  یهودیان  جمعیت  وجود  و  امنطقه  مرکزی  کننده    زآسیای  تسهیل  عوامل 

 
وی قبال در سمت سفیر این رژیم در بالروس، روسیه و اوکراین فعالیت کرده است. بن آریا طی چند ماه اخیر مسئوِل  .  1

 ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بود. 
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 حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی است.   

 روابط رژیم صهیونیستی با سه کشور قفقازی   -ب

 روابط رژیم صهیونیستی و ارمنستان 
جانبه اسرائیل، ترکیه و آذربایجان، تحت فشار  از نظر ارامنه یکی از اهداف اتحاد نظامی سه

ارامنه است. ضمن ا اقرار دادن  امنه، رژیم صهیونیستی یکی از موانع در راستای  رینکه از نظر 

سفیر اسبق  کوهن    وکایرکشی بوده است. به نحوی که  ارامنه بعنوان نسل  1915شناسایی کشتار  

آویو بوده در  رژیم صهیونیستی در ارمنستان که در عین حال سفیر در گرجستان و البته مقیم تل

کشی  عنوان نسل  1915آوریل    24ان به واقعه  وتد نمود: نمیدر یک سخنرانی تاکی   2002فوریه  

رغم فشارهای اسرائیل  ای به. ارمنستان تاکنون بخاطر این موضوع و برخی مالحظات منطقهداد

آویو فعال  در فلسطین اشغالی سفارت باز نکرده است. حال آنکه کنسولگری ارمنستان در تل

)کاظمی،   مبادالت  487:  1384است  حجم  صه(.  رژیم  سال  ی تجاری  در  ارمنستان  با  ونیستی 

  1میلیون دالر اعالم شده است.  100حدود  2017

 

 جان یآذربا و ی ستیونیصه میرژ روابط
کرد و در  رژیم صهیونیستی پیش از فروپاشی شوروی برای حضور در آذربایجان تالش می

سال   در  نیز  راستا  آذربایجان    1990این  دوستی  صهیونیست  –انجمن  کهرژیم  شد  ایجاد    ی 

با جوامع یهودیان آمریکا و رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی   یهودیان آذربایجان  بواسطه آن 

 دارند. 

گرایان افراطی جبهه خلق بر نفوذ رژیم صهیونیستی در آذربایجان از دوران حکومت ملی

»توران  آذربایجان آغاز شد. ابوالفضل ایلچی بیگ رئیس جبهه مزبور بخاطر رویاهای تشکیل  

ز ترکیه تا چین و اعتماد و اطمینان به دستیابی به این اوهام با کمک و مساعدت رژیم  ا بزرگ«  

صهیونیستی به این رژیم نزدیک شد که در این امر دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران نیز  

  اف  یعل   در ی حدیدگاه و رویکرد مشترک بین آن دو را فراهم ساخت. پس از این مقطع نیز  

میفک  که بر  نمیدکرد  رژیم صهیونیستی  با  رابطه  بهرهون  آمریکا  حمایت  از  شود،  تواند  مند 

روابط خود با این رژیم را گسترش داد. روابط رسمی بین رژیم صهیونیستی و آذربایجان در  

 
1. www.armenianforeignministry.com. 
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به    1992سال   تصمیم  و  باکو  به  صهیونیستی  رژیم  وقت  وزیر  نخست  معاون  سفر  با  همزمان 

در  افتتاح سفارت رژیم باکو    1باکو   صهیونیستی  هوایی  دایر کردن خط  قرارداد  آویو  تل  –و 

 (. 459: 1384آغاز شد )کاظمی، 

گفته بود: وضعیت ارضی آذربایجان با وضعیت ارضی رژیم    1999در سال    اف  ی عل  در ی ح

صهیونیستی یکسان است. رژیم صهیونیستی نیز بطور کلی از دو حربه برای گسترش نفوذ در  

یکی مسائل اقتصادی و دیگری از طریق نهادهای به اصطالح اشاعه   :کندستفاده میآذربایجان ا

 دهنده دموکراسی.  

گانه اسرائیل، ترکیه و آذربایجان نیز که به شدت مورد حمایت آمریکا قرار دارد  اتحاد سه

در راستای طرح به اصطالح »خاورمیانه بزرگ « که هدف آن خارج کردن اسرائیل از انزوای  

ار قهمنط است،  در  یابی میزای  اسرائیل  توران،  آژانس خبرگزاری  از  تحلیلی  اساس  بر  گردد. 

می شناخته  بالقوه  شریک  یک  بعنوان  آذربایجان  بهجمهوری  همچنین  و  شود.  انکار  رغم 

کرده تایید  منابع  از  تعدادی  آذربایجان  جمهوری  رئیس  ترکیه  تکذیب  و  اسرائیل  که  اند 

تسلیحات و  نظامی  موشتجهیزات  جمله  از  به  کی  آمریکا  اجازه  بدون  حتی  را  استینگر  های 

 (. Bulent aras, (jan. 1998) : 69اند )جمهوری آذربایجان فروخته

تلمحور   اهداف با  خود  مناسبات  ارتقای  و  تداوم  از  آذربایجان  اصلی  و  شامل  ی  آویو 

  ،های مالیکمک  های اسرائیلی در آذربایجان، دریافتگذاری شرکتجذب و افزایش سرمایه

زمینه ساختن  مناقشه  فراهم  در  ارمنستان  به  بیشتر  فشار  ایجاد  و  غرب  با  بیشتر  همگرایی  های 

ای از این موارد آذربایجان توفیقی کسب نکرده است. باشد که البته در بخش عمدهباغ میقره

گوریون  یه بن اهداف محوری و اصلی اسرائیل از مناسبات با آذربایجان نیز شامل اقدام به توص

مندی از  بنی بر لزوم توسعه روابط اسرائیل با کشورهای غیر عربی نزدیک به خاورمیانه، بهرهم

نزدیکی   های اشغالی،ذخایر عظیم انرژی در آذربایجان، انتقال یهودیان آذربایجان به سرزمین 

اسالم با گسترش  مقابله  ایران،  اسالمی  مرزهای طوالنی جمهوری  تقویتبه  های  فرقه  گرایی، 

بهایی  هضال پایتخت  به  آن  تبدیل  و  کشور  این  و  در  سیاسی  مشروعیت  بحران  از  خروج  ها، 

 (. 464: 1384باشد )کاظمی، جلوگیری از تشکیل جبهه ضد اسرائیلی در قفقاز می

 
بعنوان کاردار موقت رژیم صهیونیست  1992در سال    .1 الیز یوتواب  به عنوان اولین سفیر این  نخست  ی معرفی و سال بعد 

 رژیم در باکو معرفی شد. 
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هارت اخیرا    کهاسرائیلی    صروزنامه  داشت  با   اعالم  قراردادهایی  اسرائیل  دفاع  وزارت 

ر در  آذربایجان  ارسالدولت  با  صد   ابطه  چند  ارزش  به  مهمات  و  سالح  نظامی،  تجهیزات 

و   Ter-21های نوع تاوور  مسلسل  که این تسلیحات عبارتند از:میلیون دالر منعقد نموده است  

سیستم  تامین  ارسال  آذربایجان،  به  مهمات  و  سولتام  تولید  توپ  فروش  آن،  های  مهمات 

)  -ایتوپخانه دفاع  صنایع  ارتب ستمی س   و  (TAACموشکی  تادیرانا های  شرکت  موضوع  طی   ،

 1.بودشده اعالم نیز پرس آذربایجان آذریفوق پیشتر از سوی خبرگزاری 

سال   در  فیمابین  مبادالت  به    2018حجم  نفت    5قریب  فروش  بر  تکیه  با  دالر  میلیارد 

آذربایجان ذکر شده  به  اسرائیل  نظامی  تجهیزات  و  تسلیحات  فروش  و  اسرائیل  به  آذربایجان 

    2است.

 

 ط رژیم صهیونیستی و گرجستانرواب

ژوئن   اول  از  وگرجستان  صهیونیستی  رژیم  دیپلماتیک  زمینهآغا  1992روابط  شد.  های  ز 

سیاسی   گفتگوهای  تنظیم  اعالمی  عمده  بخش  سه  به  فرهنگی  و  سیاسی  بخش  در  همکاری 

و   پارلمانی(  دوستی  )گروه  رسمی  و  قانونی  نهادهای  بین  همکاری  چندجانبه،  و  دوجانبه 

زمینه در  دستههمکاری  و  تقسیم  آموزشی  و  فرهنگی  همکاری  های  گستره  در  شدند  بندی 

ص رژیم  و  فوقگرجستان  سوم  قسمت  در  مجموعههیونیستی  زیر  مباحث  همچون  االشاره  ای 

سنت و  فرهنگ  میراث  معرفی  از  حفاظت  و  نگهداری  اسرائیلی،  جامعه  به  گرجستان  های 

  3اه رادیو و تلویزیون گرجی زبان در اسرائیل قرار دارند. فرهنگی گرجستان در اسرائیل، ایستگ

ی با گرجستان نیز روند صعودی داشته است. های اخیر روابط رژیم صهیونیست طی سال 

سفر   با  مناسبات  این  در    کتساو  موشهالبته  گرجستان  به  صهیونیستی  رژیم  جمهور   26رئیس 

با تروریسم و س  2001ژانویه   مبارزه  قرارداد    یلیساکاشو  لی خائی م  2004فر کوتاه سال  و عقد 
 (. 488: 1384رئیس جمهور گرجستان به فلسطین اشغالی گسترش یافت )کاظمی، 

خود فاش کرد اسرائیل    2002مارس    18روزنامه آخالی ورسیا چاپ تفلیس در شماره   

نظامی همکاری می مهمات  مونتاژ  و  تولید  در  میان کنند.  و گرجستان  که  نظامی    قراردادهای 
 

1. www.hhpress.am/20090327. 
2. www.mfa.gov.az/20181121. 
3. www.mfa.gov.ge. 
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یدیعوت   زبان  عبری  روزنامه  گزارش  )براساس  است  شده  منعقد  گرجستان  و  اسرائیل 

 :ر استآهارانوت( به شرح زی

 ؛450قرارداد: فروش هواپیماهای بدون خلبان هرمس  -

 «؛ قرارداد: فروش سامانه موشکی متحرک موسوم به »لینکس  -

 ؛25پیشرفته سازی هواپیماهای سوخوی -

 (. 490: 1384ظمی، کا ) فروش سالح انفرادی -

 

همواره دست اوستیای جنوبی گرجستان  و  آبخازیا  مناقشات  در  اسرائیل در خصوص  کم 

حمایت   گرجستان  ارضی  تمامیت  از  جنوبی  قفقاز  منطقه  در  خود  اعالمی  و  آشکار  سیاست 

گیری در سازمان ملل نیز رای مثبت به تمامیت ارضی گرجستان داده بود. البته  کرده و در رای

امر تلدر کن  این  نیز کار میار  اوستیای جنوبی  آبخازیا و  یهودیان ساکن در  کند.  آویو روی 

نقش رژیم صهیونیستی درنشان می  های موجود گزارش  همچنین  ماجرای گرجستان   دهد که 

بلکه افسران صهیونیستی نیز در   شود،های پیشرفته به این کشور محدود نمیتنها به فروش سالح

نیرو نظامی  دارند وآموزش  مشارکت  تولید  شرکت های گرجی  زمینه  در  فعال  اسرائیلی  های 

پی  های اطالعاتی و امنیتی رژیم  کردند. همچنین دستگاهمی دااسلحه نیز در این کشور حضور 

حضور رسما  گسترده صهیونیستی  نیز  آنها  از  برخی  و  رساندند  ثبت  به  گرجستان  در  ای 

 .در این کشور دارند نمایندگانی

سالطرفین   از  طی  دوجانبه  حمایت  و  تقویت  دوجانبه  قرداد  همچون  اسنادی  اخیر  های 

ای مشترک  مل و نقل هوایی و یادداشت تفاهم تاسیس مرکز مشاورهگذاری، قرارداد حسرمایه

های کشاورزی، امنیت غذایی، حوزه دامپروری به امضا رساندند. دوجانبه، موافقتنامه همکاری

همکاری   توافق  گذشته  دالر  سال  میلیارد  یک  سقف  تا  گرجستان  و  اسرائیل  بین  تجاری 

 1ان تحقق توافق مذکور در دست نیست. ریزی و مصوب شد که اطالعاتی از میزبرنامه

 

 ونیستی در قفقاز  یجمهوری اسالمی ایران و رژیم صهی راهبردها تقابل
جمهوری   پیرامونی  منطقه  در  صهیونیستی  رژیم  افزایش  به  رو  و  گسترده  اسالمی  حضور 

 
1 . http://www.mfa.gov.ge. 
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ل  ساز تقابهای فیمابین، زمینهایران بویژه با عنایت به تخاصم و تعارض آشکار و علنی سیاست

ها در قفقاز جنوبی شده است. رژیم صهیونیستی با درک اهمیت ژئوپلیتیکی  رویکردها و برنامه

قفقاز جنوبی، طی سال بر روی کیفیت حضور  و ژئواستراتژیکی  بیشتری را  تمرکز  اخیر  های 

های اقتصادی به حضور  خود در منطقه اعمال کرده است که به مرور از قالب حضور در عرصه

فر ابعاد  جمهوری  در  حالتی  چنین  در  است  طبیعی  است.  شده  تبدیل  امنیتی  و  نظامی  هنگی، 

حساسیت درک  با  نیز  ایران  سازماناسالمی  تقالی  این  چرایی  و  برنامهها  و  شده، یافته  ریزی 

نوین به حوزه  راهبردهای  نماید و از تعدی  ی را در قبال منطقه قفقاز و کشورهای منطقه دنبال 

 د. منافع حیاتی خود بکاه

با مرور رویدادها و راهبردهای رژیم صهیونیستی در حوزه همسایگان ما عالوه بر آشکار  

های مستقر در همسایگی ما، مفروضات متعددی همچون لزوم و  شدن ضعف حاکمیتی دولت

ش  پیش چگونگی  تقابلی،  نقاط  شناخت  و  کیفیت  ناسایی  نهایتا  و  آتی  احتماالت  و  بینی 

تواند فضای جدیدی را  گردد که هریک از آنها میذی مطرح میراهبردهای واکنشی یا اتخا

 رفت از خطر و تهدید احتمالی منافع حیاتی فراهم سازد. برای برون 

می ورسد  بنظر  در   حضور  صهیونیستی  رژیم  با    گرجستان  نقش  درگیری  مقطع  در  بویژه 

با  فسران صهیونیستی  بلکه ا های پیشرفته به این کشور محدود نشد،تنها به فروش سالح  روسیه، 

  ،آموزش نظامی نیروهای گرجی  اغتنام از فرصت، با حضور در این کشور ضمن مشارکت در

 م نمودند. های رژیم صهیونیستی در این کشور را نیز فراه زمینه تولید اسلحه توسط شرکت

گزارش ازدر  صهیونیستی  ی  »فروش  هارتص روزنامه  است:  از   آمده  گرجستان  به  اسلحه 

گرجی به اسرائیل مهاجرت کردند   پیش و از زمانی آغاز شد که شماری از یهودیان  هفت سال

رو  «. از این نظامی و سیاسی این کشور نفوذ کردند های اسرائیلی در ساختارو بعد از آن شرکت

های حضور مستمر خود در گرجستان، عالوه بر فراهم ساختن  هیونیستی در اولین گامرژیم ص 

ران نظامی و امنیتی خود در منطقه، مناسبات گسترده اقتصادی را نیز دنبال  حضور نیروها و افس

به خود، تفلیس را در معادالت منطقه با ایجاد وابستگی  ای همراه سازد، امری که در  نمود تا 

اف مناسباتی بین ایران و گرجستان منتهی شد و شاید بخش عمده اختالف نظرهای  ادامه به شک 

همچن و  تفلیس  و  و  تهران  کنسولی  مشکالت  بعضا  و  فیمابین  اقتصادی  مناسبات  کاهش  ین 
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 توریستی کنونی نیز منتج از رویداد فوق باشد.  

تقابل از  دیگر  منطقهیکی  راهبردهای  آشکار  ایرانهای  اسالمی  جمهوری  رژیم    ای  و 

بخشی به روابط  صهیونیستی، مربوط به حضور پر ابهام و طراحی شده اسرائیل در باکو و عمق

افزایش  د برای  اسرائیل  تالش  از  فارغ  است.  استراتژیک  روابط  سطح  تا  آذربایجان  با  وجانبه 

بخش  در  خود  حضور  عرصهدامنه  و  حضور  ها  از  ممانعت  هدف  با  آذربایجان  مختلف  های 

ایران برنامهموثر  با هدف  مختلف  راهبردهای  اتخاذ  نگرانی،  است که  آینده  برای  را  ریزی  ها 

می ودوچندان  می  سازد  بنظر  است.  رفته  نشانه  را  ایران  اسالمی  جمهوری  حیاتی  رسد  منافع 

شیعه متنوع  و  متعدد  راهبردهای  با  ایراناسرائیل  اقتصادی،  ستیزی،  فرهنگی،  ستیزی، 

... در تالش است تا حضور ضعیف ایران در باکو را بجز در ارتباط  ای و  گرایی، رسانهقومیت

 تر سازد.  زل با مصالح ارتباطات همسایگی، متزل

گسترده حضور  موازات  نظامی  به  و  سیاسی  فرهنگی،  در    _تر  صهیونیستی  رژیم  امنیتی 

قره مناقشه  بهانه  به  باکو  تسلیحاتی  تجهیز  افزایش  شاهد  شعارآذربایجان،  تقویت  و  باغ،  ها 

تجزیه برنامهاحساسات  و  شعارها  انتشار  و  طرح  همچون  افسانه  طلبانه  تحقق  راستای  در  هایی 

های نظامی  ان بزرگ، حضور و تردد نیروهای ضد انقالب و مخالف ایران، شائبه دسترسیتور

های احتمالی نظامی و جاسوسی به رژیم صهیونیستی هستیم که طبعا در  و اعطای فضا و پایگاه

 محور جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.  طلبانه و توسعهآشکار با رویکرد صلح تقابل

 

صهیونی رژیم  چالشتقابل  و  موضوعات  در  ایران  اسالمی  جمهوری  و  های  ستی 

 ای  منطقه
بر تقابل در راهبردها و رویکردهای کالن در منطقه، در   ایران و رژیم صهیونیستی عالوه 

کنند که بعضا  های متعارضی را دنبال میای نیز سیاستت منطقهای از موضوعات و مناقشا پاره

نمای برای  محملی  به  اسرائیل  سوی  البته  از  و  شده  تبدیل  منطقه  در  خود  نفوذ  و  قدرت  ش 

 تواند آینده پُرچالشی را به ذهن متبادر سازد.  استمرار و لجاجت بر آنها می

 

 باغ مناقشه قره  -الف
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قره آشیلی  مناقشه  پاشنه  علیباغ  که  است  منطقه  توسعه  و  ثبات  صلح،  وساطت  برای  رغم 

ار همکاری  و  امنیت  سازمان  مینسک  گروه  نشستروسای  و  پاریس کیهای  وپا  ،  وست، 

حق پترزبورگ هنوز در خصوص سه موضوع اصلی  و سنت  پراگ  سکو،مادرید، م  هلسینکی، 

 سیده است. به سرانجام نر تمامیت ارضیرعایت  تعیین سرنوشت، عدم کاربرد زور و 

این مناقشه از موضع رژیم صهیونیستی در مناقشه قره  بسیار محتاطانه است چرا که در    باغ 

یکسو جمهوری آذربایجان قرار دارد که با داشتن موقعیت استراتژیک در قفقاز جنوبی دارای  

اسرائیل   همچون  آنها  متحد  و  غربی  کشورهای  که  است  فسیلی  انرژی  توجه  قابل  ذخایر 

بیتواننمی آن  به  سهند  امنیتی  اتحاد  چارچوب  در  آنکه  ضمن  باشند.  آذربایجان،  توجه  جانبه 

با یکدیگر همکاری دارند. در عین حال در دیگر سو ارمنستان قرار دارد که    ترکیه و اسرائیل

البی ارمنی آن در بسیاری از کشورهای غربی از جمله فرانسه از نفوذ قابل توجهی برخوردارند  

سیحی بودن ارمنستان خود به خود یک امتیاز برای این کشور در کلوپ مسیحی  ضمن اینکه م

برایر شود. از همین روی رژیم صهیونیستی موضع آذربایجان محسوب می  اروپا و آمریکا در 

اسرائیل   2000باغ در پیش گرفته است. بر همین اساس تا سال ای را در قبال مناقشه قرهمحتاطانه

مناق قبال  در  قرههمواره  میشه  البته  که  داد  ممتنع  رای  اغلب  باغ  ممتنع  رای  از  متاثر  تواند 

و در    2001ه و آمریکا به این قطعنامه باشد. این موضع از سال  کشورهای غربی همچون فرانس

سازمان ملل در خصوص تمامیت ارضی آذربایجان تغییر کرده و   2001دسامبر    15گیری  رای

تبدیل شد که این امر را شاید بتوان به کیفیت مناسبات ارمنستان  به رای مثبت به نفع آذربایجان  

تان در فلسطین اشغالی و نهایتا ناکامی اسرائیل در رسیدن  با ایران، عدم گشایش سفارت ارمنس

 (. 154: 1385به انتظاراتش در روابط با ارمنستان منوط دانست )کاظمی، 

قره  قبال  در  ایران  موضع  حالتی  چنین  سدر  طی  و  الباغ  روشن  موضعی  متمادی  های 

ای  رامش منطقهثابت با رعایت مالحظات هر دو همسایه با هدف حفظ صلح و ثبات و حفظ آ 

و  آغاز  شاید  که  صهیونیستی  رژیم  آشکار  راهبرد  و  رویکرد  مقابل  نقطه  دقیقا  است.  بوده 

 داشت.   همراه خواهدبرداری بسیاری را برای آن بهای فرصت بهرههای منطقهگسترش تنش 

 

 ایآجار و ایآبخاز ،ی جنوب یایاوست مسئله -ب
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 8  تاریخ    لح مستقر در تسخینوالى درمواضع پاسداران صبه    ناگهانى گرجستان  با حمله 

جدایىآگوست و  گرجستان  بین  جنگ  اوست ،  سربازان  یاطلبان  و  سو  یک  صلح   از  پاسدار 

قه دگرگون شده و  آغاز شد و پس از یک درگیری جدی، شرایط منط روسى از سوى دیگر  

حمایت و  رغم عدم  ها، استقالل اوستیای جنوبی و آبخازیا را علیروسیه متعاقب این درگیری

و قدرت به رسمیت شناخت  امنیت جمعی  قرارداد  از  همراهی سازمان  بروکسل  نشست  در  ها 

چشم گرجستان  علیه  روسیه  مستقیم  جنگ  و  کردن حمله  محکوم  به  صرفا  و  کردند  پوشی 

 نشینی نیروها از گرجستان اکتفا کردند. لزوم عقبروسیه و 

ی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و به منظور  جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت جغرافیای 

زدایی و توسعه همکاری با این کشورها بر اساس  حضور خود در منطقه از ابتدا سیاست تنش 

ت ارضی آنها را در پیش گرفت. ایران از  احترام متقابل و شناسایی استقالل آنها و حفظ تمامی 

آن   ارضی  تمامیت  و حفظ  و وحدت گرجستان  و همگرایی  و استقالل  و حل  حمایت کرده 

بحران تجزیهفصل  میهای  منطقه  و کشورهای  منطقه  ثبات  و  راستای حفظ  در  را  داند. طلبی 

گرجستان حضور  رژیم صهیونیستی که پیشتر با هدف تامین منافع اقتصادی خود و اتباعش در  

جاییکه   تا  نمود  دنبال  را  آشکارتری  حضور  گرجستان،  و  روسیه  جنگ  جریان  در  داشت 

ژنرال  اخبار جمله  از  در گرجستان  اسرائیل  آموزشی  فرماندهان  و  طراحان  بر حضور  مبنی  ی 

آماده  رشی ه  گال سال  فرمانده  در  لبنان  به  اسرائیل  عملیات  شد    2006سازی  فاش  و  مطرح 

 (. 70: 1383)عسگری، ب، 

رژیم    و  ایران  بین  رفتاری  و  راهبردی  تناقضات  و  تعارضات  از  فارغ  پیداست  ناگفته 

نمونهصهیونیس در  منطقهتی  چالشی  فوقهای  همچون:  ای  مباحثی  به  رژیم  این  الذکر، حضور 

ای و مرزی، تشدید مسائل امنیتی، گستراندن تورهای جاسوسی برای  گسترش اختالفات منطقه

های  طلبانه، افزایش نگرشود مخالفان نظام، گسترش و ترغیب شعارهای تجزیهجوانان و محد

گرایی مردمان کشورهای منطقه و نهایتا  تبشیری و تزلزل در اسالم  الئیک و یا ترویج مباحث 

ای جمهوری اسالمی ایران دامن  دور شدن این کشورها از گستره همسایگان و همپیمانان منطقه

 خواهد زد.  

به   فوقباتوجه  مباحث  امنیتی  اهمیت  و  سیاسی  اعتقادی،  منشور  چارچوب  در  الذکر 
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مراقبت عدم  است  طبیعی  دولت  کشورمان،  و  در  حاکمان  همسایه  کشورهای  بر  مستقر  های 

تواند عالوه بر تاثیر سلبی  مدیریت کیفیت روابط با رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامونی ما، می

اسال  جمهوری  با  دوجانبه  روابط  زمینهبر  ایران،  تمامیت  می  فضای  در  فیمابین  برخورد  ساز 

خسارت که  باشد  آنها  برارضی  را  بیشماری  شد. های  خواهد  موجب  همسایه  کشورهای  ای 

اینگونه امور و آشکار شدن نقش دولت ها و  ای در میزبانی از سیاستهای منطقهضمن آنکه 

دقیقبرنامه شناخت  به  صهیونیستی،  رژیم  کاملهای  و  دورنمای تر  و  پیرامونی  حاکمان  تر 

عالقمندی و  فرصانتظارات  بعد،  این  از  که  شد  خواهد  منتهی  آنها  برای  های  مغتنمی  ت 

 شود.  چگونگی و اثرگذاری برخورد احتمالی با آنها قلمداد می

می سیاستبنظر  از  فارغ  است  الزم  کنونی  شرایط  در  پیش رسد  اقدامات  و  شده ها  بینی 

ت زمان  تعامالت  احتمالی جهت  و  مناسبات  تقویت  برای  نیز  نوینی  راهبرد  درگیری،  و  خاصم 

قفقازی تنظیم، تدوین و دنبال  ای و توسعه روابط جمهوری  منطقه ایران و کشورهای  اسالمی 

مولفه بالشک  شاخصگردد.  و  میها  زیر  مهم  تنظیم  های  کند:  تقویت  را  فوق  راهبرد  تواند 

قفقازی،   کشورهای  با  فزاینده  همکاریهمکاری  دامنه  بهرهگسترش  اقتصادی،  از  های  مندی 

کمک برنامه  توسعهاثرات  سالهای  مشابه  آغای  بنیانهای  تقویت  آنها،  استقالل  های  ازین 

گروه در  نفوذ  و  حضور  دامنه  افزایش  فرهنگی،  اشتراکات  محوریت  با  و  بندیفرهنگی  ها 

 ه باشد.   های علمی، مطالعاتی، فرهنگی و سیاسی کشورهای منطق انجمن 

  

 گیری نتیجه 
امروزه اوراسیا  استراتژیک  و  حساس  منطقه  در  شدن  واقع  بدلیل  قفقاز  دالیل    منطقه  به 

قدرت جهان،  نگاه  ژئواکونومیک؛  و  ژئواستراتژیک  منطقهژئوپلیتیک،  بازیگران  و  ها،  ای 

فوقبین  اهمیت  و  است  به خود جلب کرده  را  بازیافته  المللی  را  تاریخی خود  به  العاده  است 

 که امروزه تسلط بر قفقاز به یک محک و معیار »جهانی بودن قدرت« تبدیل شده است.  نحوی

این پژوهش که با بررسی ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه قفقاز و مبانی نظری  به  در  

ای و مناسبات آشکار کشورها با جمهوری اسالمی ایران و  های منطقهتحلیل شرایط و واقعیت

رژیم  همچن و  ایران  اسالمی  جمهوری  راهبردهای  مقایسه  با  نهایتا  شد،  پرداخته  اسرائیل  با  ین 
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برنامهصهیونیستی د و  مناسبات  راهبردی  عمق  و  قفقاز  منطقه  دو  ر  از سوی  های طراحی شده 

ایران و رژیم صهیونیستی تایید و  بازیگر یادشده در منطقه، تقابل راهبردی جمهوری اسالمی 

بررسی موضوعاتاثبات شد. در   با  نتیجه حاصل  ، سیاستادامه  این  متعدد،  ها و رویکردهای 

هوری اسالمی ایران بواسطه قرابت سرزمینی و ارتباط تاریخی با  شد که در چنین شرایطی جم 

هریک از کشورهای منطقه قفقاز و اهمیت امنیت خارج نزدیک خود، حضور موثر و با دامنه  

ت خود  برای  منطقه  در  را  بواسطه  وسیعی  صهیونیستی  رژیم  سو  دیگر  از  است.  نموده  عریف 

سیاست تعقیب  به  علیه جتمایل  و همچنین گسترش  های خصمانه خود  ایران  اسالمی  مهوری 

های مختلف  المللی با استفاده از فرصت نیازمندیدامنه متحدان و همراهان خود در صحنه بین 

ها و تعامالت خود با هر یک از آنها  ریکشورهای منطقه قفقاز بدنبال توسعه مناسبات و همکا

 است.  

قفقا استراتژیک  منطقه  در  صهیونیستی  رژیم  فعال  برنامهزحضور  قالب  در  همچون  ،  هایی 

تقویت مناسبات نظامی با کشورهای قفقازی، حضور افسران و نیروهای اطالعاتی این رژیم در  

نظامی   همکاری  بد  -قالب  اهداف  با  قفقازی  کشورهای  طراحی  آموزشی  جمله  از  آن  یهی 

تکمیل و  تاسیس  و  ایران  داخلی  تحرکات  و  تحوالت  مشاهده  و  رصد  جاسوسی،    مباحث 

ایران  های نظامی، بهرهپایگاه پهبادی علیه  گیری از فضای هوایی این کشورها جهت اقدامات 

طراحی و  منافع  اهداف،  با  آشکار  تقابل  در  امور  این  که  است  اسالمی  همراه  های جمهوری 

میای همسایگان  با  تعامل  و  همکاری  و  داخلی  اقتدار  و  ثبات  سیاست  در  که  ران  امری  باشد. 

 ای را برای آینده رقم خواهد زد.ایط و وضعیت پیچیدهتداوم آن، شر

های آشکار راهبردهای جمهوری اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی مربوط به  یکی از تقابل

بخشی به روابط دوجانبه با آذربایجان تا  باکو و عمقحضور پرابهام و طراحی شده اسرائیل در  

اسرا تالش  از  فارغ  است.  استراتژیک  روابط  در  سطح  خود  حضور  دامنه  افزایش  برای  ئیل 

عرصهبخش  و  اتخاذ  ها  ایران،  موثر  حضور  از  ممانعت  هدف  با  آذربایجان  مختلف  های 

سازد و  ها را دوچندان مینیریزی برای آینده است که نگراراهبردهای مختلف با هدف برنامه

 منافع حیاتی جمهوری اسالمی ایران را نشانه رفته است. 

ح بی گسترش  همچون  شک  مباحثی  به  ایران  پیرامونی  منطقه  در  صهیونیستی  رژیم  ضور 
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منطقه" اختالفات  جاسوسی  گسترش  تورهای  گستراندن  امنیتی،  مسائل  تشدید  مرزی،  و  ای 

نظ مخالفان  محدود  و  جوانان  تجزیهبرای  شعارهای  ترغیب  و  گسترش  افزایش  ام،  طلبانه، 

تزلنگرش و  تبشیری  مباحث  ترویج  یا  و  الئیک  اسالمهای  در  کشورهای  زل  مردمان  گرایی 

منطقه همپیمانان  و  همسایگان  گستره  از  کشورها  این  شدن  دور  نهایتا  و  جمهوری  منطقه  ای 

و  مراقبت حاکمان  با عدم  که  دامن خواهد زد  ایران  بر کشورهای  دولت  اسالمی  مستقر  های 

ساز  شمن، زمینهتر دوست از دتر و درستتواند ضمن ایجاد فرصت شناخت دقیقهمسایه می

آن   متقابل در  نفوذ  و  و حضور  ارضی کشورهای همسایه  تمامیت  فیمابین در فضای  برخورد 

 کشورها شود. 

ن تخاصم و درگیری،  بینی شده احتمالی جهت زماها و اقدامات پیش البته فارغ از سیاست

منطقه تعامالت  و  مناسبات  تقویت  برای  نیز  نوینی  راهبرد  است  توسعه  ضروری  و  روابط  ای 

شاخصه محوریت  با  قفقازی  کشورهای  و  ایران  اسالمی  تنظیم  جمهوری  همچون:  هایی 

همکاری دامنه  گسترش  قفقازی،  کشورهای  با  فزاینده  بهرههمکاری  اقتصادی،  از  های  مندی 

برن کمکاثرات  توسعهامه  سالهای  مشابه  بنیانای  تقویت  آنها،  استقالل  آغازین  های  های 

اش محوریت  با  گروهفرهنگی  در  نفوذ  و  حضور  دامنه  افزایش  فرهنگی،  و  بندیتراکات  ها 

 های علمی، مطالعاتی، فرهنگی و سیاسی  تبیین، تدوین و دنبال گردد.     انجمن 
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   فارسی  -الف
 . دی: انتشارات مروارتهران ،یاس ی س  فرهنگ  ،( 1386) وش، یدار ،یآشور -

- ( داوود،  سید  اروپ(،  1386آقایی،  اسالمی  اتحادیه  جمهوری  خارجی  سیاست  و  ایی 
 ، تهران: انتشارات سرای عدالت.ایران

- ( دیگران،  و  علی  بخشی،  سیاسی (،  1386آقا  علوم  نشر فرهنگ  تهران،  دوم،  چاپ   ،

 چاپار . 

حبی - شیرازی،  )ابوالحسن  ا...،  آسیای  1379ب  و  قفقاز  در  غرب  منافع  و  »نقش   ،)

 .  32ه ، شمارقفقاز و یمرکز ی ای آس فصلنامهمرکزی«، 

 ، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. جمهوری آذربایجان (، 1374اسدی کیا، بهناز، ) -

ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی  (،  1382افشردی، محمدحسین، ) -
 ان: سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دانشکده فرماندهی و ستاد.  ، تهرایران

- ( بهرام،  احمدیان،  »ای1377امیر  قفقاز«،  (،  و  سیاسیران  اطالعات  ،  اقتصادی-فصلنامه 

 . 136-135شماره 

- ( بهرام،  احمدیان،  »پتانسیل1373امیر  نقش  (،  و  قفقاز  در  انرژی  و  نقل  و  حمل  های 

 . 8، شماره قفقاز و یمرکز یای آس عاتمطال فصلنامهژئوپلیتیکی آنها«، 

 ارات وزارت امور خارجه.  ، تهران: انتشجغرافیای قفقاز(، 1376امیر احمدیان، بهرام، ) -

  ، کد خبر راسیا«،   نقش روسیه و امریکا در بحران قفقاز (، » 1388، )بهرام،  میراحمدیانا -

12988 . 

- ( زبیگنیو،  کنترل(،  1372برژینسکی،  از  عبدالخارج  ترجمه  تهران:  ،  ابراهیم،  نوه  رحیم 

 نشر اطالعات. 

- ( مژگان،  ایزدی،  و  علی  محمد  سیاست  1383بصیری،  »اهداف  در  (،  آمریکا  خارجی 

 .  48، شماره قفقاز  و یمرکز ی ای آس فصلنامه آسیای مرکزی«، 

  در   منطقه  تی امن   بر  آن  ریتاث  و  جانیآذربا  با  لی اسرائ  »روابط (،1368بوسک، کریستوفر، ) -

بین ،  « یجنوب   قفقاز یازدهمین همایش  مقاالت  قفقاز،  تهران: مجموعه  المللی آسیای مرکزی و 
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 المللی. نتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین امنیت در قفقاز جنوبی، ا

- ( مهرداد،  اعالیی،  قفقاز«،  1384چشمه  حوزه  تحوالت  و  ایران  اسالمی  »جمهوری   ،)

 .  52، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  فصلنامه

نیا - ) ،حافظ  »نقش 1381محمدرضا،  قفقاز  (،  محور  ژئواستراتژیک  آسیای    –آفرینی 

 .  40، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  نامهفصلهای جهانی«، مرکزی در رقابت

- ( سید حسین،  ریشه(،  1383حجازی،  روسیه  ملی  امنیت  آرماندکترین  و  عناصر  ،  هاها 

 تهران.    ، موسسه ابرار معاصر2کتاب کشورهای مستقل مشترک المنافع 

(، »تلقی سیاست خارجی آمریکا  1387خانی، محمد و نصوحیان، محمد مهدی، )حسن  -

 .62، شماره قفقاز و  یمرکز یای آس  فصلنامهاز تحوالت یازده سپتامبر«،  از قفقاز پس 

- ( کابک،  مولفه1385خبیری،  به  انتقادی  »نگرش  جدید (،  ملی  امنیت  استراتژی  های 

 ، شماره دوم . سمیترور و المللن ی ب  تی امن پژوهشنامهآمریکا«، 

- ( کمال،  قدرت1377خرازی،  »نقش  منطقه(،  و  های  مناقشات  حل  در  توسعه  ای 

 . 21شماره  قفقاز، و یمرکز یا ی اس مطالعات فصلنامهاقتصادی«، 

  فصلنامه،  مشترک«   یتی امن  و  یخارج   استی »س(،  1378دهقانی فیروزآبادی، سید جالل، ) -
 .   10جلد اول، ، (اروپا ژهی)و ی خارج  استی س

- ( جین،  قفقاز«،  1378راداوانی،  آشوب  پر  منطقه  در  آمریکا  و  روسیه  »زورآزمایی   ،)

 .  51سال پنجم، شماره   ،یاسی س ترجمانجمه البرز، تر

- ( اکبر،  علی  مرکزی«،  1377رضایی،  آسیای  در  »اسرائیل    و  یمرکز  ی ای آس   فصلنامه(، 
 .23، شماره قفقاز

- ( »پیمان  1377روشندل، جلیل،  اسرائیل«،    –امنیتی  (،  و  ترکیه    مطالعات   فصلنامهنظامی 
 . 15 – 14، شماره انه ی خاورم

 ، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.  جمهوری ارمنستان(، 1377روشندل، جلیل، ) -

ارمنستان(،  1373روشندل، جلیل و قلی پور، رافیک، ) - ، تهران:  سیاست و حکومت در 

 انتشارات وزارت امور خارجه. 

ا - )زرگر،  قدرت1386فشین،  »رقابت  امنیت (،  بر  آن  آثار  و  قفقاز  در  بزرگ  های 
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 . 58، شماره قفقاز و یزمرک یایآس فصلنامهای«،  منطقه

(، »نگاهی به جغرافیای تاریخی گرجستان از قرن نخست  1378سلماسی زاده، محمد، ) -

 . 28، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  فصلنامهتا پایان قرن دهم ه.ق«، 

  ی ای آس  فصلنامهها نسبت به صلح در آبخازیا«،  (، »تقابل دیدگاه 1382، منصور، )سلسبیلی -
 .42ره ، شماقفقاز و یمرکز

انداز تثبیت هژمونی آمریکا  (، »چشم1387سیف زاده، سید حسین و خداوردی، حسن، ) -

 . 2، سال اول، شماره المللن یب روابط و یاس ی س علوم یتخصص  فصلنامهدر قرن بیست و یکم«، 

)ش - خلیل،  غالمی،  »زمینه1380یر  اروپا«،  (،  اتحادیه  و  روسیه  همکاری    فصلنامه های 
 . 34، شماره ازقفق  و یمرکز یای آس

- ( استراتژیک«،  1380شیر غالمی، خلیل،  تقابل  یا  متحده و روسیه: مشارکت  »ایاالت   ،)

 . 33، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  مطالعات فصلنامه

- (  ، ا...  »1379عزتی، عزت  و عراق«، سال چهاردهم،  (،  ایران  روابط  ژئوپلیتیکی  تحلیل 

 المللی.فتر مطالعات سیاسی و بین ، انتشارات دهالی تحل و هادگاهید ماهنامه

 ، تهران: انتشارات سمت.  ، ژئواستراتژی(1373عزتی، عزت ا... ، ) -

- ( حسن،  مشی1385عسگری،  و  »خط  گرجستان«،  (،  امنیتی  و  خارجی  سیاست  های 

 . 54، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  مطالعات فصلنامه

- ( حسن،  ج1384عسگری،  قفقاز  به  اروپا  اتحادیه  »گسترش  واقعیت«،  (،  یا  رویا  نوبی: 

 . 50، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  فصلنامه

- ( حسن،  »رقابت1383عسگری،  همکاری(،  و  در  ها  آمریکا  و  روسیه  نظامی  های 

 .48، شماره ازقفق  و یمرکز یایآس فصلنامهگرجستان«،  

(، »احیای تمامیت ارضی گرجستان: واقعیت یا رویا سناریوهای  1383عسگری، حسن، ) -

 . 48شماره  قفقاز، و یمرکز یای آس ل«، محتم

- ( علی،  خزر«،  1380علیزاده،  دریای  مباحث حوزه  به  امنیتی  »نگاه    مطالعات  فصلنامه(، 
 . 35، شماره قفقاز و یمرکز یای آس

- ( احمد،  جنوبی  (،1384کاظمی،  قفقاز  در  تحقیقات  امنیت  و  مطالعات  موسسه   ،
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 المللی ابرار معاصر تهران.بین 

، چاپ چهارم، تهران:  الملل در تئوری و عملروابط بین (،  1384ر، )کاظمی، علی اصغ -

 نشر قومس.   

- ( برونو،  و  1379کوپیترز،  گرجستان  میان  درگیری  و  غرب  امنیتی  »سیاست   ،)

 . 30، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  مطالعات فصلنامهاری، آبخازستان«، ترجمه الدن مخت 

در  گسل(،  1382آلیکر،اولگا،) - منازعه  جنوبیهای  قفقاز  و  مرکزی  ترجمه  آسیای   ،

المللی   بین  تحقیقات  و  مطالعات  فرهنگی  موسسه  تهران:  دیگران،  و  پژوه  محمود رضا گلشن 

 ابرار معاصر. 

- ( علی،  استراتژی  1382فالحی،  »بازشناسی  جنوبی«،    (،  قفقاز  در  ،  راهبرد  هینشرغرب 

 .28شماره 

- ( منوچهر،  ایرانچشم(،  1385مرادی،  و   انداز همکاری  ثبات  تامین  در  اروپا  اتحادیه  و 
 المللی.، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین امنیت در قفقاز جنوبی 

- ( حسن،  »1354مرتضویان،  بازینظریه(،  روابط  های  تحلیل  در  آن  کاربرد  و  ها 
 . المللی، نشر مرکز مطالعات عالی بین الملل مجله روابط بین ، الملل« ین ب

- ( علیرضا،  قرن    (،1383معیری،  در  جنوبی  قفقاز  تحوالت  و  ایران  اسالمی  »جمهوری 
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 .   64، سال یکم، شماره 23/12/1377،جامعه روزنامه
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 . المللیبین 
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 المللی.  بین 
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- ( محمود،  در  (1386واعظی،  بحران  ژئوپلیتیک  )بنیان،  قفقاز  و  مرکزی  و  آسیای  ها 
 المللی.(، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین بازیگران

های امنیتی آمریکا و مسئله انتقال انرژی از حوزه خزر«،  (، »دیدگاه 1374لیا، )نانی، جو -

 .   21، شماره قفقاز و یمرکز یای آس  مطالعات فصلنامه

- ( لسلی،  ژئوپلیتیک1370هپلی،  حیات  »تجدید  میرحیدر،  (،  دره  ترجمه  فصلنامه  «، 
 .   48-47، شماره اقتصادی -اطالعات سیاسی
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