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 چكيده  

ي سياست خارجي هستند كه توان بازيگري آنها ريشه كشورها بازيگراني مستقل درعرصه
. هاي ژئوپليتيك همچون ژئواكونومي، هيدروپليتيك، ژئوكالچر و ژئواستراتژي دارددر بافت

ژنوم . ها مشتمل بر چندين ژنوم هستنداما در سطحي ريزتر هر كدام از اين بافت
ي جغرافيايي ژنتيك سياست در يك كشور است كه تأثير بسزايي در  نقشه ،ژئوپليتيك

جمهوري آذربايجان براي . الملل دارد بخشيدن به رفتارهاي نظام سياسي در نظام بين شكل
دنبال پاسخِ اين  در اين پژوهش به. ايران داراي اهميت اقتصادي، ژئوپليتيك و امنيتي است

هاي ژئوپليتيك مؤثّر در سياست خارجي ايران و ها و ژنومپرسش هستيم كه بافت
اند و اين عوامل چگونه سياست خارجي اين كشورها را متأثّر جمهوري آذربايجان كدام
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 مقدمه -1
ي سياست خارجي را از  عنوان بازيگران مستقل، توان تأثيرگذاري درعرصه كشورها به     
هركدام . نمايند هاي هيدروپليتيك، ژئواكونومي، ژئواستراتژيك و ژئوكالچر كسب مي بافت

ي ژنتيك مشتمل بر چندين ارزش جغرافيايي است كه نقشه هاي ژئوپليتيك از بافت
هاي ژئوپليتيك كشورها براساس ژنوم. نمايند را ترسيم ميجغرافيايي سياست يك كشور 

ي سياست  فرد خود داراي شخصيت سياسي و طيفي از توان تأثيرگذاري درعرصه منحصربه
عنوان  هاي ژئوپليتيك يك كشور از جانب كشورهاي رقيب بهنيز، ژنوم. شوندخارجي مي

ها، فضايي استراتژيك براساس كد/ ها گردد و از تقابل ژنوم كدهاي ژئوپليتيك تلقي مي
تأثير چنين فضاي  كشورها تحت. گرددي جغرافيايي ميتعامل يا تضاد، حاكم بر منطقه

از خود ) جنگ، منازعه، همگرايي و واگرايي، رقابت(استراتژيك، رفتارهايي ژئوپليتيك 
 .دهند بروز مي

مكانيسم حكومت، در  شناختي و لحاظ ساختار جغرافياي سياسي، جمعيت آذربايجان به     
هاي قفقاز است؛ بنابراين، ضروري است كه  امنيت ملي ايران مؤثّرتر از ساير جمهوري

در اين پژوهش، نگارندگان، با تأكيد . هاي دو طرف نسبت به همديگر بررسي شود برداشت
هاي ژئوپليتيك موجود در جغرافياي سياسي ايران و آذربايجان،  بر تحليل كدها و ژنوم

هاي ژئوپليتيك در سياست خارجي را تحليل نمايند و به اين  اند تأثير ژنوم نموده كوشش
-تعامل سياست خارجيِ ايران و آذربايجان، اهرم/ي تقابلپرسش پاسخ دهند كه در عرصه

ي  جا كه سياقِ نوشتار نوآورانه است، پيشينه از آن .گذارند هاي ژئوپليتيك چگونه تأثير مي
ارجمند  ، جوادي)1381و  1380(افشردي [جز چند نوشتارِ  به توجهي پژوهشي قابل

، )]1390(، محمدي )1382(، هاشمي )1381(نيا ، حافظ)1387(طرزجاني ، دهقان)1391(
 . آيد چشم نمي به
 

 ) Geopolitical Genome(ژنوم ژئوپليتيك: بيان مسأله و مباني نظري -2
  )Geopolitical Code(و كد ژئوپليتيك

 
شدن كشور  ها، موجب واكسينه هاي ژئوپليتيك و كنترل كيفيت فعاليت آن ي ژنوممطالعه     

ي نفوذ و قدرت اثرگذاري ديگر رقبا در داخل مرزهاي و جلوگيري از گسترش حوزه
توان از فعاليت آن  هاي ژئوپليتيك، مي كه با شناسايي ژنوم به اين دليل. گردد كشور مي

گشتن به كدهاي ژئوپليتيك براي كشورهاي رقيب جلوگيري كرد؛  لها درراستاي مبد ژنوم
توان ي مرزهاي ژئوپليتيك كشور، مي ي نفوذ كشور و توسعه ي حوزه نيز، درراستاي توسعه



 

 

 

 

 

 45 /1391، پاييز )3(يفصلنامه مطالعات جهان اسالم، سال اول، شماره 

 

 

كه  طور مثال اگر در ارتباط با اقوامي به. ها را به منابع توليد اقتدار تبديل نمود آن ژنوم
ها نسبت به  ها و راز افزايش وفاداري آن لبات آني فرامرزي هستند، مطا داراي گستره

عنوان يك كد  تواند به هويت محلي، مطالعات دقيقي انجام نگيرد اين عنصر جغرافيايي مي
اما اگر در راستاي . ي نفوذ كشورهاي رقيب قلمداد گردد ژئوپليتيك جهت گسترش حوزه

گيرد و در يك فضاي شناسي و رفع مطالبات اقوام مطالعات دقيقي انجام  مطالبات
ها  ي جغرافيايي آن آميز و اعتمادآفرين مطالبات اقوام پوشش داده شوند، پهنه مسالمت

ي حال منطقه. ي نفوذ كشور شروع به فعاليت مينمايد عنوان يك كانون گسترش حوزه به
قفقاز جنوبي و بخصوص ارمنستان و آذربايجان  از يك خصلت ژئوپليتيك خالء قدرت 

اي متعددي اي و فرامنطقهاين امر موجب گشته است كه كشورهاي منطقه. دبرخوردارن
ي حساس ژئوپليتيك ي نفوذ خود در اين منطقهدرگير رقابت در راستاي گسترش حوزه

ي نفوذ، داراي  ي حوزه ايران، روسيه و چين عالوه بر اهداف ژئوپليتيك توسعه. باشند
ها عالوه بر  آفريني آن بنابراين بخشي از نقش. شندبا ي قفقاز مي هاي امنيتي در حوزنگراني
وجوي منافع، متوجه كسب توانايي بازدارندگي از تهديدات نسبت به خود به مبدأ  جست

 . باشند مناطق آسياي مركزي، خزر و قفقاز مي
خوردگي بين هاي ژئوپليتيك ايجاد يك گره گذاري منطقي از شناسايي ژنوم هدف     

تري مانند تالش  خوردگي است كه اهداف ملموسدر اثر اين گره. ت استجغرافيا و سياس
در راستاي بقاي نظام سياسي، تأمين خدمات، ايجاد رفاه اقتصادي، و تسهيل حاكميت 

خوردگي ديگر بين سياست كه يك گره ترين هدف، اين است اما اصلي .شود دولت دنبال مي
هاي جغرافيايي شكل گيرد؛ چراكه، شناسايي ژنومهاي  داخلي و خارجي بر مبناي واقعيت

هاي  ژئوپليتيك در افزايش فهم سياستمداران از عوامل جغرافيايي و تأثيرشان بر سياست
شود كه سياستمدارن  هاي ژئوپليتيك باعث مي شناخت ژنوم. ها اهميت بسزايي دارند آن

رافيايي مفروض در هاي فضايي و جغارتباطي منطقي بين كدهاي ژئوپليتيك و مكمل
لحاظ  هاي ژئوپليتيك داخلي تجانس داشته و به لحاظ ساختاري با ژنوم ماوراي مرزها كه به

ي ي نفوذ درعرصهي دامنهي توسعهكننده هاي كشور و تسهيلي كاستيكننده كاركردي تأمين
 .سياست خارجي هستند، برقرار نمايند

ران، ژئوپليتيك بخشي از جغرافياي سياسي نظ زعم بسياري از صاحب جاكه به از آن     
وتمام انجام دهند بهتر  ُّ هاي ژئوپليتيك تالش تام است، اگر سياستمداران در شناسايي ژنوم

اي و سياست خارجي، پيوند محكم المللي، منطقهطور مستقيم بين منازعات بين توانند بهمي
هاي ژئوپليتيك و همفكري ژنومشناخت . هاي جغرافيايي، برقرار نمايند براساس واقعيت

زدا،  هاي قدرتنمودن ژنوم زا و غيرفعالهاي قدرتسازي ژنومسياستمداران درراستاي فعال
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ي سياست خارجي، گيري علمي درعرصهجهت. عامل افزايش قدرت ملي كشور است
ي سياست  هاي ژئوپليتيك درعرصه آگاهي رهبران سياسي از توان تأثيرگذاري ژنوم

ها در كشور، از نقش بنيادين برخوردار  شدن آن ژنوم و بسترسازي براي فعال خارجي،
فروپاشي نظام دوقطبي، منجر به انقباض فضايي قلمرو ژئوپليتيك روسيه و انطباق . است

هاي جديد در قفقاز و آسياي مركزي  پيدايش دولت. آن بر مرزهاي سياسي اين كشور شد
ها مواجه گشت كه انبساط فضايي قلمرو ژئوپليتيك  نبا خالء قدرت در فضاي جغرافيايي آ

اي از رقابت را شكل داد  اي را درپي داشت و الگوي پيچيده اي و فرامنطقه هاي كرانه دولت
ي فروپاشي شوروي، ايران نقش حايل راهبردي بين دو واسطه به). 21: 1381نيا، حافظ(

ز فروپاشي شوروي از مرزهاي نشيني روسيه بعد اعقب. اردوي متخاصم را از دست داد
اي گرديد كه دچار خالء قدرت شده ژئوپليتيك خود، موجب ظهور فضاهاي آزادشده

ي اخير مناطق نفوذ شوروي سابق آمريكا از اين فرصت استفاده كرد و طي يك دهه. بودند
ي خود درآورد و مرزهاي ژئوپليتيك خود را از آسياي مركزي و سيطره را تا حدودي تحت

ايران، با وضع ). 14: 1389وردي،گل(قاز با مرزهاي جغرافيايي روسيه منطبق نمود قف
 .جديدي روبرو شده است

 ها تمامي ژن. شود ها مي هاي آن موجود زنده است كه شامل كل ژن DNA ي ژنوم همه     
 ها اين پروتئين. هاي موردنياز هر موجود زنده را دارند اطالعات مربوط به ساخت پروتئين

ها و گاهي  كننده وضعيت ظاهري و چگونگي متابوليسم مواد غذايي و يا مبارزه با آلوده
ژنوم اصطالحي است كه از  ).Jack,2005: 17( كند ين ميياوقات حتي چگونگي رفتار را تع

ژنوم . ي ژنتيك يك فرد استي ماده چندسال پيش متداول شده و عبارت از همه
ساخت، پيشبرد و نگهداري يك موجود زنده است؛ همچنين، هاي ارثي براي دستورالعمل

هاي خاص، ي ژن ي جامع اطالعات ژنتيك يك موجود زنده است، وظيفهژنوميك، مطالعه
هاي مطالعات ژنوميك  ها از زمينهسازي ژن سازي و متوقف اثر يك ژن روي ديگري و فعال

ي ژنگانِ ژئوپليتيك،  ي نقشه هي ژنوم ژئوپليتيك و مقول واژه). 36: 1387محمد،آل(است 
 . است  عاريت گرفته شده از مباحث بيولوژي و ژنتيك انساني به

ي جغرافيايي ژنتيك سياست در يك كشور است كه تأثير  ژنوم ژئوپليتيك، نقشه     
بنابراين . الملل دارد بخشيدن به رفتارهاي نظام سياسي در نظام بين بسزايي در شكل

كنند، كشورها را نيز كدهاي  ي ژنتيك خود عمل مي ها، مطابق با نقشهگونه كه انسان همان
ژنوم ژئوپليتيك اگر بتواند بين اهداف ملي ). 101: 1390خليلي،(بري مينمايند ژنتيك راه

 Geopolitical(هاي جغرافيايي بازيگران ديگر وابستگي ژئوپليتيك يك كشور با مزيت

Dependency  ( المللي و  ي تعامل بين تگي متقابل جغرافيايي، فلسفهايجاد نمايد، اين وابس
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از آنجاكه ژئوپليتيك ). 146: 1385نيا، حافظ(گردد  توسعه و تكامل سيستم جهاني مي
هاي جغرافيايي سرزمين،  دهد كه از موقعيت كه به سياستمدار رخصت مي دانشي است

و انرژي و آبي بهره ياب اقتصادي  هاي استراتژيك دريايي و خشكي و منابع كم حساسيت
اي و جهاني قدرت  هاي سياسي منطقه خواهي بگيرند تا سياست خارجي حكومت يا برتري

، بنابراين در منطق اين دانش، وابستگي )129: 1381مجتهدزاده،(ي عمل بپوشاند  را جامه
هاي  كشورهاي وابسته به مزيت. ي مقابل قدرت، استقالل و آزادي عمل قرار دارد درنقطه

كننده باشند  هاي جغرافيايي متوازن كه فاقد عوامل و مزيت افيايي ديگران درصورتيجغر
ها منفعل شده و منافع و اهداف  درموضع ضعف قرار گرفته و سياست ملي و خارجي آن

 ).146: 1385نيا،حافظ(گردد  ها با تهديد مواجه مي ملي آن
ست خارجي يك كشور كه در ليتيك عبارت است از دستوركار عملياتي سياپكد ژئو     

: 1391خليلي،(دهد هاي جغرافيايي را مورد ارزيابي قرار ميماوراي مرزهاي خود مكان
ويژه دركدهاي ژئوپليتيك بيشتر روي شناخت دوست و  در مباحث ژئوپليتيك به). 40

زيرا اگر ما در . شوددشمن كه در حقيقت مهمترين عمل در ارتباط با امنيت است بحث مي
ين استراتژي ملي خود بدون درنظرگرفتن رمزهاي ژئوپليتيك اقدام به تدوين استراتژي تدو

: 1386عزتي،(امنيت ملي بنماييم، قدر مسلم نخواهيم توانست به اهداف ملي دست يابيم 
عنوان كدهايي ژئوپليتيك  ژنگانِ يك كشور به ي بنابراين ژنوم ژئوپليتيك يا نقشه). 89

شود؛ يعني، يك كشور براساس نقشه ي ژنگانِ خود  قلمداد ميازجانب كشورهاي رقيب 
كند و كشور رقيب هم باتوجه به كدهاي ژئوپليتيك  دهي مي اش را سازمان سياست خارجي

 .كند هاي خارجي آن كشور مي سازي سياست موجود در آن كشور سعي بر خنثي
 

 سياست خارجي و ژئوپليتيك  -2-1
 

اندركاران سياست حقايق جغرافيايي ازجمله عواملي هستند كه همواره موردتوجه دست     
رغم تحوالت شگرف تكنولوژيك در به. خارجي كشورها بوده و نيز باقي خواهد ماند

عنوان عامل مؤثّر در سياستگذاري خارجي  توان عامل جغرافيا را بهاواخر قرن بيستم، نمي
هاي اي خود را به نظام گونه ديده گرفت، چرا كه عامل جغرافيا بهالملل ناو روابط بين

تأثير  ها را تحتهاي سياست خارجي دولتكند و در اغلب موارد دادهسياسي تحميل مي
تازگي، رويكردهاي فراساختارگرا معتقدند ژئوپليتيك  به ).92: 1389قوام،(دهد  قرار مي

ي سياست خارجي  دهنده رات جغرافيايي شكلقبل از هرچيز در رابطه با ادراكات و تصو
امنيت ملي / زماني كه استقالل، تماميت ارضي، وحدت). 96: 1388فرد،پيشگاهي(باشد مي
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الملل پيوند ملت به فضاهاي جغرافيايي ديگر و سياست بين-هاي اساسي دولت و ارزش
ت خارجي جاكه سياس درواقع آن. خورد، منابع ژئوپليتيك مشاجره شكل خواهد گرفت

ويژه موقعيت نسبي  تأثير فضاي جغرافيايي، به ها تحت هاي نظامي آن ها و يا استراتژي ملت
كه ژئوپليتيك را سياست  گيرند، چنان است، مسائل ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك شكل مي

هدف هر بازيگر ). 83: 1387فرد، پيشگاهي(اند  برگرفته از جغرافيا يا زمين تعريف كرده
ي قدرت ي نفوذ و افزايش دامنهيك، قلمرويابي و قلمروسازي براي گسترش حوزهژئوپليت
سياست خارجي متفاوت نيز كه براساس جغرافياي فرهنگي، ). 197: 1391نيا، حافظ(است 

ي  اي از رفتارها و گفتارهايي است كه ريشهاجتماعي و سياسي متفاوت است، مجموعه
كردار به . شوندوع كردارهاي ژئوپليتيك قلمداد ميمكاني و فضايي متفاوت دارند و درمجم
ها در فضاي  داربودن آنشود كه باتوجه به ريشه رفتارها و گفتارهاي كالمي اطالق مي

شوند  ها با عنوان كردارهاي ژئوپليتيك آورده مي ي فضايي آن جغرافيايي و دامنه
(Pishgahifard & others,2010: 460). 

 
 ي قفقازخارجي ايران و منطقهسياست   -2-2        

 
ها و تهديدهايي را در بطن  اي مواجه است؛ فرصتي قفقاز، با وضعيت پيچيده منطقه     

تواند مشي سياسي  كننده كه مي ها رسالتي است تعيين خود داراست و شناسايي دقيق آن
كه آذربايجان در مقايسه با  با آن). 86: 1379نصري مشكيني،(مطلوب را گوشزد نمايد 

ردار است و همواره ميان ارمنستان از لحاظ مذهبي و قومي از شباهت زيادي با ايران برخو
ي آذربايجان،  گرايانه هاي غرب علت گرايش اين دو كشور مناسباتي وجود داشته، اما به

گاه تمايل جدي به گسترش بيشتر اين روابط نداشته و در تحوالت قفقاز همواره  ايران هيچ
وان رابط ميان عن طوركلي به بايد توجه نمود كه قفقاز به. سوي ارمنستان متمايل بوده است به

هايي همچون ايران، تركيه و روسيه  آسياي مركزي و اروپا و نيز قرارگرفتن در ميان قدرت
وجود . ي حساس استراتژيك است و همچنين نزديكي به عراق و خاورميانه يك منطقه

روابط استراتژيك بين ايران، روسيه و ارمنستان ميتواند عاملي باشد در توجيه تعميق روابط 
اش  يجان با آمريكا و اسراييل؛ به خصوص كه مثلث روابط آذربايجان با متحد ويژهآذربا

ارمنستان، ). 8: 1385محمدي، ملك(باشند  بخش هم مي ، آمريكا و اسراييل، قوام»تركيه«
هاي تركيه در قفقاز  طلبي ايران و روسيه از ابتداي فروپاشي شوروي سابق نسبت به جاه

ي  بهانه و و تهران هر دو از اين بيمناك هستند كه آنكارا بهمسك. اند ترديد نشان داده
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ي حضورش در منطقه  اش با آمريكا و عضويتش در ناتو براي توسعه مناسبات دوستانه
 ).89: 1382قاسمي،(برداري نمايد  بهره

 
 كدهاي ژئوپليتيك ايران در قلمرو ژئوپليتيك قفقازجنوبي) 1جدول

 
 

 ان در قلمرو ژئوپليتيك درياي خزركدهاي ژئوپليتيك اير) 2جدول

 
           

 سياست خارجي ايران و آذربايجان -2-3          
 

هاي فضاي جغرافيايي خود و  ي سياست خارجي، با تكيه بر هويت ها درعرصه دولت     
كنند  اي و جهاني كسب مي ي بازيگري در فضاهاي منطقه هاي فضايي كه درصحنه نيز هويت

هاي ژئوپليتيك است، شكل رفتار  هايي كه ناشي از واقعيت ها و محدوديت و نيز فرصت
المللي و سياست خارجي  كنند؛ بنابراين، رفتارهاي بازيگران در سطح بين خود را تنظيم مي

اي مؤثر بر روابط  توجهي به عوامل منطقه بي). 6: 1391افضلي،(ي ژئوپليتيك دارد  ريشه
وجودآمده را به تهديدهاي جدي تبديل سازد  اي بهه تواند فرصت ي كشورها مي همه

 ).434: 1389كواليي،(
پذير ساخته؛ بنابراين، ها، ايران را درطول تاريخ آسب حضور چشمگير اقليت     

شناختي و مكانيسم حكومتي،  لحاظ ساختار جغرافيايي سياسي ويژه، جمعيت آذربايجان به
: 1379نصري مشكيني،(هاي قفقاز است يدر امنيت ملي ايران مؤثرتر از ديگر جمهور

گردد، موضوعي كه موجب پيچيدگي سياست خارجي در قفقاز مي). 106
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اي است  اي و فرامنطقه هاي منطقه هاي منطقه، توسط قدرت فشارگذاشتن دولت تحت
ي اصلي نگاه ايران به  آذربايجان به داليل گوناگون همواره نقطه). 2: 1389فرد، پيشگاهي(

اين نگاه عمدتاً ريشه در . محور نگاه ايران به آذربايجان، امنيت ملي است. قفقاز بوده است
تضاد ايدئولوژيك ). 129: 1389فالح،(ز در نگرش ايرانيان دارد تعريف مفهوم قفقا

كه تصورات  طوري گردد به مهمترين عامل واگراساز در روابط ايران و آذربايجان قلمداد مي
ويژه در سطح كارگزاران دولتي باعث  متضاد سياسي حاكم بر كنشگران ايراني و آذري به

از منظر آذربايجان، . ها شده است ي آن انبهيابي يك ساختار واگرا در روابط دوج ساخت
اي،  ايران كشوري بزرگ، فرهنگي، سياسي و نظامي با توان تأثيرگذاري باال در امور منطقه

ي منفي تعادل در روابط با  مظهر اسالم سياسي، مخالف گسترش نظام سكوالر، وزنه
 . آيد حساب مي ارمنستان به

نبودن سرزمين  پارچه يك: ربايجان چنين استمنابع تنش در روابط ايران و آذ     
هاي وابستگي درازمدت ژئوپليتيك  تواند زمينه آذربايجان و محصوربودن آن در خشكي مي

ي اتحاد آذربايجان يا آرمان آذربايجان  كه مسأله آذربايجان به ايران را فراهم آورد؛ درحالي
. شوند ئولوژيك محسوب ميهاي شيعي، در شمار مسائل قومي و ايد بزرگ و صدور ارزش

توان در شمار منابع تنش  تمايل استراتژيك آذربايجان به ناتو و آمريكا را مي
ي ارس و نظام حقوقي  ي حقآبه حساب آورد؛ اما دو مسأله ژئواستراتژيك دو كشور به

زا، موضوع بين تمام منابع تنش. درياي خزر، ماهيت ژئواكونوميك و هيدروپليتيك دارند
ي منابع را  نقش اصلي را در روابط دو كشور ايفا خواهد كرد و بقيه» جان بزرگآذرباي«

ويژه ديپلماتيك در مقياس  كه ايران در ابعاد نظامي به تا زماني. دهد تأثير قرار مي تحت
جهاني قدرتمند باشد، آذربايجان در طرح اين موضوع بيش از ايران آسيب خواهد ديد؛ اما، 

برداري از فرصت  هاي آذري به فكر بهره تهران ناسيوناليست محض احساس فتور در به
 ).249: همان(خواهند افتاد 
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 ي قفقاز عالئق ژئوپليتيك جمهوري آذربايجان در منطقه) 3جدول 
 

 ي روسيه و كاهش بحران در روابط با روسيه تقويت و تعميق استقالل از سلطه
 اقتصادي استخراج و صدور منابع انرژي و حل معضالت

 باغ و كاهش بحران در روابط با ارمنستان وفصل مطلوب بحران قره حل
 ي اروپا تالش براي پيوستن به ناتو و اتحاديه

 نزديكي به تركيه و تقويت مربع استراتژيك آمريكا، تركيه، اسراييل، آذربايجان
 تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به نسبت ميزان ساحل هر يك از كشورها

 

 ي قفقاز عالئق ژئوپليتيك ايران در منطقه) 4جدول 
 

احياي روابط سنتي با قفقاز با هدف جلوگيري از تهديدزايي منطقه عليه امنيت ملي 
 ايران 

 )تعيين رژيم حقوقي عادالنه(تحصيل منافع در درياي خزر و منابع نفت منطقه 
 مسير تركيه براي ارتباط با اروپاعنوان جايگزين  گيري از موقعيت ارتباطي قفقاز بهبهره

تغيير مسيرهاي انتقال انرژي به مسير اقتصادي ايران با هدف تقويت ثبات و سود 
 اقتصادي

 گيري روندهاي تهديدزا توسط آمريكا، ناتو و اسراييل در قفقازجلوگيري از شكل
 بحران به كشورمنظور جلوگيري از سرايت  باغ بهگري در بحران قره ايفاي نقش ميانجي

 ي صادرات به منطقهاستفاده از بازار مصرف منطقه و توسعه
 اي عنوان يك رقيب ژئوپليتيك منطقه رقابت با تركيه به

 علل ناكامي در رسيدن ايران به اهداف ژئوپليتيك خود در قفقاز) 5جدول 

ي قدرت دهنده شناخت كافي از نقاط قوت و ضعف كشورهاي منطقه و عوامل تشكيل عدم
 ها ملي آن

 هاي منطقهيابي بحران توجه كافي به عالئق ساير بازيگران در منطقه و ضعف در ريشه عدم
جانبه جهت حضور و نفوذ در منطقه و دستيابي به  ريزي مناسب و همهضعف در برنامه

 منافع كشور
 شده در منطقه گذاري كافي در جهت نيل به اهداف تعيينسرمايه عدم

براي جلوگيري از حضور ايران   اي در منطقهاي و فرامنطقهاستراتژيك رقباي منطقهحضور 
 در قفقاز

 ايِ قفقاز از نفوذ ايدئولوژيك ايران در منطقهاي و فرامنطقههراس كشورهاي منطقه
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 هاي تحقيقيافته -3
 

هاي بافت(ي ژئوپليتيك  هاي مؤثّر بر سياست خارجي دو كشور در چهار مقولهمؤلفه     
گردند؛ هر بافت بندي ميدسته) هيدروپليتيك، ژئواكونوميك، ژئواستراتژيك و ژئوكالچر

ها ممكن است ژنوم. گرددژئوپليتيك در سطحي خُردتر، به چند ژنوم ژئوپليتيك تبديل مي
ي سياست خارجي قابل يكي، ژنوم فعال كه آثار آن درعرصه: داراي دو حالت باشند

ي كننده جاي تأمين منافع ملي متقابل، زايل كردي منفي داشته باشد، بهاگر كار. مشاهده است
شود، ژنوم مغلوب و در غير  قدرت ملي كشورها بوده و واگرايي بيشتري را سبب مي

وانفعاالتي  خاموش است كه با فعل ديگر، ژنوم موقت. گردد صورت ژنوم غالب قلمداد مي اين
دهي به سياست  حاضر توان جهت ؛ اما، درحالگردنددر سيستم سياسي كشورها فعال مي

خاموش، ممكن است  ناپذير باشد، ژنوم موقت اگر تعارضات دو كشور آشتي. خارجي ندارند
 . به يك ژنوم دائم فعال مبدل گردد

 
 بافت ژئوكالچر -3-1  
 

اين . بخشي از اختالفات همسايگان ناشي از رقابت يا تداخل عاليق فرهنگي است     
ي قومي،  هاي ديرينه رقابت. شود محسوب مي» ژئوكالچر«منابع مشاجره، در شمار منابع 

هاي فرهنگي و گستراندن نظام ارزشي و حمايت از  گرايانه و تالش براي صدور ارزش ملي
ي نيروهاي  گسترش دامنه. بخشي از اين عملكرد استكيشان در كشور همسايه  هم

سوي مرز و كنترل ايدئولوژيك منطقه بخشي از نتايج  ايدئولوژيك در تعقيب مخالفان تا آن
). 94: 1387فرد،پيشگاهي(رود  شمار مي فرهنگي كشورهاي همسايه به/ هاي سياسي رقابت

هاي بيشتري نسبت به ارتباطش با تواند امتياز ايران از رابطه همسايگي با آذربايجان مي
هاي تاريخي و  اكثر كشورهاي غيرهمسايه دريافت كند، چراكه دو كشور داراي ريشه

هاي جغرافيايي از جمله گسترش  فرهنگي و اشتراكات مذهبي، قومي و زباني و همپوشاني
گر ي سرزميني همدي در پهنه) آذري، ارمني، تالشي و غيره(و قوميت ) شيعه(فضايي مذهب 

 .اند يِ بافت ژئوكالچر چنين هاي زيرمجموعهژنوم). 2: 1391افضلي،(باشند  مي
 

 فرهنگ مشترك  -3-1-1      
 

. دهنده به هويت جمعي ايرانيان است عنوان يكي از مهمترين عوامل ساخت اسالم به     
ها و هويت جمعي كنشگران ايراني و آذري،  يكي از منابع مشترك در برساختگي انگاره

عامل . سازد اسالم و تشيع ميباشد كه از اين نظر دو گروه كنشگران را به يكديگر نزديك مي
ختگي فضاي مشترك هويتي اين كنشگران، فرهنگ، فولكلور وبعضي مشترك ديگر در برسا
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ها در برگزاري مراسمي همچون اعياد  ها و آذري ايراني. ها است هاي مشترك بين آن سنت
همچنين ). 9: همان(اند  و غيره مشترك) ع(اسالمي و غيراسالمي و سوگواري امام حسين 

ت، ميان آذربايجان قفقاز و آذربايجان هاي زماني متعدد همچون انقالب مشروطيدر برهه
آيين نوروز هم، عالوه بر ). 72: 1385زارع،(ايران تعامالت انقالبي و فكري برقرار بود 

هاي  يكي از سرزمين. شود هاي آسياي مركزي و قفقاز برگزار مي زمين در جمهوري ايران
همچنين . استي جهاني فرهنگ و ميراث نوروز بهاري، آذربايجان  نوروز، از گستره

ترك و شور، در  گاه، و همايون و بيات هاي آن از چارگاه، سه موسيقي ايراني و دستگاه
 ).9: 1391افضلي،(آذربايجان به جاودانگي رسيده است 

گرايي، كه قوم طوري كشورهاي قفقاز از تنوع چشمگير فرهنگي برخوردارند، به     
شمار  هاي تهديد امنيت ملي در منطقه به ؤلفهطلبي از جمله م ناسيوناليسم افراطي و جدايي

اگر به مجموع تنوع قومي و فرهنگي، اختالفات مذهبي را هم اضافه كنيم و . روند مي
ي بازي در منطقه بسيار ظريف  اي را لحاظ نماييم قاعده ي بازيگران فرامنطقه مداخله

/ ي و فرهنگيهاي مذهباگرچه وجود انگاره). 102: 1379نصري مشكيني،(نمايد  مي
تمدني مشترك ايران و كشورهاي اين منطقه، بسترهاي مساعدي براي كنشگري ژئوپليتيك 

باغ بين آذربايجان و ارمنستان و ايران فراهم كرده است، اما مسائلي مانند بحران قره
هاي ژئوپليتيك در اين منطقه را پيچيده و ناكارآمد، و همچنين گسترش ناتو، وضعيت تعامل

نظر  به). 218: 1391نيا،حافظ(ژئوپليتيك ايران را با مشكل روبرو ساخته است  كنشگري
دو موجوديت سياسي، از لحاظ كاركردي  ي فرهنگ ايندهنده رسد اگرچه عناصر تشكيلمي

باشد، اما و ساختاري تشابهات متعددي داشته و پتانسيل توليد همگرايي بيشتر را دارا مي
ي سياست هاي متفاوت در عرصهگيري ر ديگر همچون جهتگتأثير عوامل مداخله تحت

اي رقيب اين ژنوم اي و فرامنطقهگرايي افراطي، دخالت بازيگران منطقهخارجي، ملي
 . باشدژئوپليتيك، موقتاً خاموش مي

 
 )ژئوپليتيك شيعه(گرايي  ي شيعهپايه ژنوم ايدئولوژيك -3-1-2      

 

. هاي سياست خارجي ايران نسبت به قفقاز، گفتمان ايدئولوژيك است يكي از گفتمان     
ي ايدئولوژي اسالم گيرد كه برپايهگرايي اسالمي قرار مي اين گفتمان درچارچوب آرمان

ي  عنوان پايگاه اصلي تشيع در منطقه ايران به ).120: 1385دهقاني،(شيعي استوار است 
ي آمريكا به عراق قدرت معنويت و نقش مذهب شيعه در  از حمله بعد. خاورميانه است

فارس و در  تر شده است؛ زيرا، در سواحل خليجتحوالت مذهبي خاورميانه مشخص
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. فارس شيعه هستند درصد جمعيت سواحل خليج70اند و بالغ برهاي نفتي پراكنده شده حوزه
از نظر ). 329: 1391زاده، قصاب(افزايد اين عامل بر اهميت ژئوپليتيك مذهب شيعه مي

براساس . كنندفارس زندگي مي ي خاورميانه و خليج جغرافيايي بيشتر شيعيان در منطقه
دهند كه اين تعداد بيش ميليوني ايران را شيعيان تشكيل مي70درصد از جمعيت 90آمارها، 

يي پس از ايران بيشتر شيعيان دركشورها. ي جهان است درصد كل جمعيت شيعه40از
ها با ايران پيوستگي جغرافيايي  كنند كه عمدتاً در اطراف ايران هستند و بيشتر آنزندگي مي

اگرچه ). 8: 1386احمدي،(آيد  شمار مي جمهوري آذربايجان يكي از اين كشورها به. دارند
جامانده از دوران  كشور آذربايجان دومين كشور شيعه در جهان است اما به علت آثار به

گيري از كمونيسم، حساسيت دولت نسبت به هرگونه فعاليت مذهبي مانع بهره يساله70
: 1388صيدي،(اشتراكات مذهبي ايران و اين كشور جهت تأمين منافع مشترك شده است 

86.( 
كه موضوع ژئوپليتيك شيعه در سطح منطقه داراي بار تهاجمي گشته و  باتوجه به اين     

مور كشورهاي داراي جمعيت شيعه، تقابل شيعه و سني و هايي مانند دخالت در ا برداشت
نمودن قابليت ايران  رسد پررنگنظرمي شود بهايجاد شكاف در جهان اسالم از آن مي

ي گردشگري زيارتي از لحاظ سياسي و اقتصادي، در ارتباط با آذربايجان  درزمينه
دي از مهمترين اماكن مقدس دليل وجود تعدا جاكه كشور عراق به نيز، از آن. سودمندتر باشد

اي برخوردار است، بازگشايي مرزهاي غربي كشور در العاده شيعيان از جذابيت فوق
، )شهر مرزي بين ايران و تركيه( شهرهاي مهران، قصرشيرين، مريوان و حتي بازرگان 

تواند ي جمهوري آذربايجان ميفرصتي مناسب را براي جذب گردشگران مذهبي و شيعه
هاي ذاتي ايران موقعيت جغرافيايي شيعيان و بنابراين يكي از مهمترين فرصت. ندفراهم ك

نمودن ژنوم ژئوپليتيك گردشگري مذهبي، اين  باشد كه با فعالحالت كانوني ايران مي
حاضر اين ژنوم ژئوپليتيك  درحال. ايي گردد تواند موجب نوعي همگرايي منطقهموقعيت مي

شدن آن در راستاي توليد واگرايي بيشتر  وش، است، بلكه فعالخام صورت موقت تنها به نه
جاي ژنوم  راهبرد كنترلِ فعاليت اين ژنوم، جايگزيني ژنوم گردشگري مذهبي به. است

 .باشدژئوپليتيك شيعه مي
 

 ناسيوناليسم آذري -3-1-3         
 

جه ويژه است، چون اي و مذهبي شايان توهاي نژادي، قومي، قبيلهي ميان گروه رابطه     
شود هاي مسلحانه ميها اغلب منجر به درگيريازخودبيگانگي در مقابل اين گروه
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ترك هاي پانهاي قوميتي و نژادي در  قفقاز و نگرشرويارويي نگرش). 4: 1384كالينز،(
ي قفقاز و آسياي مركزي است هاي جدي امنيتي منطقهتوران از چالشو پان

خودآگاهي ملي آذربايجان با استقالل از شوروي سابق و از رهگذر ). 67: 1389ايزدي،(
جنگ درمقابل تهاجم ارامنه به خاك آذربايجان و نقض تماميت ارضي آن، تقويت شده 

اي بسيارنزديك به تركي مردمان كشور تركيه  ها نيز تركي و با لهجهزبان آذربايجاني. است
آذربايجان و دادن آزادي مذهبي به اتباع  ساختار حكومتي الئيك دو كشور تركيه و. است

ديگر، نقش نژاد و زبان را  دادن دين در سياست ازسويي سو و اجتناب از دخالت ازيك
هايي در همچنين طيف). 4: 1391نژاد، عيسي(كند   درمقابل دين و مذهب، تقويت مي

موجب نگراني نمايند، كه  جمهوري آذربايجان، دو آذربايجان را دعوت به اتحاد مجدد مي
 ).670: 1377تاروك،(ايران گرديد 

مداران جمهوري آذربايجان در زمان اتحاد شوروي و پس در اين ميان رويكرد سياست     
. ي وجه تمايز با ديگر نواحي ايران است منزله ي زبان تركي به زدن به مقوله از آن دامن

جدايي آذربايجان ايران و پيوستن اند كه  بسياري از آنان، درست يا نادرست، بر اين گمان
آن به كشور آذربايجان در تقويت جايگاه ژئوپليتيك آن كشور در منطقه و حل بسياري از 

در نتيجه، ادبياتي دراين كشور خلق . تنگناهاي امنيتي و اقتصادي، راهكاري نهايي است
-ن ايران دامن ميي واگرايي را در آذربايجا گرايانه مقولهشده است كه با رويكردي انضمام

كه  طوري به). 174: 1389راد،كاوياني(كنند عنوان ادبيات حسرت ياد مي زنند كه از آن به
ميليون آذري يكي از همسايگان غيردوست است  كند ايران با داشتن بيست اف ادعا ميعلي

برخي ). 122: 1379اف، علي(كه ممكن است درصدد نفوذ بيشتر در آذربايجان برآيد 
ي قومي آذربايجان هراس دارد و باتوجه به  گرايانه دند ايران از رويكردهاي الحاقمعتق

پس به ارمنستان . باشد چاره براي اين مسأله مي وجود اقليت ترك در شمال ايران درپي راه
باغ حمايت از  ي قره كند و منافع ايران در منازعه ها نگاه مي عنوان راه مقابله با آذري به

بنابراين يكي از اهداف استراتژيك ايران ). 204: 1391ارجمند،جوادي(باشد  ارمنستان مي
ي  وسيله باشد كه به آذريسم مي تركيسم و پان هاي پان در منطقه ي قفقاز مقابله با نهضت

 ). 13: 1391نژاد، عيسي(شود  سرويس امنيتي آذربايجان هدايت مي
مذهبي و مسايل مربوط به همجواري اگر آذربايجان داراي برخي اشتراكات قومي،      
كه، همسويي  بود تمايز استراتژيك آن كشور اهميت چنداني براي ايران نداشت؛ كما ايننمي

معضل اساسي اين . هاي جدي را در ايران نمودار نساختازبكستان با اسراييل حساسيت
همين حدود  اي درهاي فرامنطقهها با قدرتاست كه آغاز همكاري اقتصادي اين جمهوري

چندان دوردست براي حفاظت از  ي نه هاي شريك، در آينده اقتصادي نخواهد ماند و قدرت
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هاي خود، ترتيبات امنيتي خاصي را خواهند انديشيد كه به احتمال زياد به سود سرمايه
بنابراين، اين ژنوم ژئوپليتيك، ژنوم فعال ). 109: 1379نصري مشكيني،(ايران نخواهد بود 

 .ها بر  سياست خارجي دو كشوركرد منفي است و از مؤثّرترين ژنومبا كار
 

 بافت هيدروپليتيك -3-2        
 

تري ي كمبود آب و كاهش تدريجي آن، موجب شده است كه آب نقش اساسي مسأله     
عنوان يك موضوع ژئوپليتيك بر  دهي به روابط سياسي جوامع بشري ايفا كند و به در شكل

موردي را كه  12مورد از  6كه هاگت در مدل خود  طوري به. كشورها تأثير بگذاردروابط 
گردند، مرتبط با موضوعات آبي دانسته است  موجب تنش و بحران بين دو كشور مي

ي نقش آب در مناسبات و مناقشات هيدروپليتيك را مطالعه). 132: 1387مختاري،(
كه در داخل كشورها و يا بين  نند اعم از آنداها ميها و دولتاجتماعات انساني و ملت

 ). 76: 1385نيا،حافظ(المللي باشد  اي، جهاني و بينها و داراي ابعاد فراكشوري، منطقه آن
 

 تقسيم خزر  -3-2-1   
 

هاي كشورهاي ساحلي است و مالكيت آن ي خزر از نظر حقوقي جزء آب درياچه     
شود تا تابع مقررات حقوق دريايي محسوب نميخزر، دريا . منحصر به همين كشورهاست

ي بازرگاني و  نامه و موافقت 1921ي دوستي  معاهده. الملل درياها قرار گيردو يا حقوق بين
ي خزر را  كه بين ايران و شوروي، به امضاء رسيد، رژيم حقوقي درياچه 1940بحرپيمايي 
ي همجوار خزر،  يافته استقالل هاند؛ ولي، پس از فروپاشي شوروي، سه كشور تازشكل داده

عنوان  ها را به اعتبار قلمداد و آنآذربايجان، تركمنستان و قزاقستان، معاهدات مزبور را بي
ي  مسأله). 134: 1386ارشدي،(كنند اسنادي كه تاريخ مصرفشان گذشته، محسوب مي

دو كشور  تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، مهمترين عنصر تأثيرگذار در تعيين مناسبات
ي سرزميني است، از لحاظ  ي خزر يك مسأله جاكه مسأله از آن. ايران و آذربايجان است

در . تأمين منافع ملي و افكار عمومي دو كشور، از حساسيت خاصي برخوردار شده است
هاي دو كشور در اين  سران كشورهاي ساحلي ديدگاه هاي گذشته، در اجالس طول سال

بنابراين، يكي از منابع اصلي تنش . خالف يكديگر حركت كرده استمورد كامالً در جهت م
دولت ايران با فروپاشي شوروي، ). 131: 1389فالح،(بين دو كشور همچنان باقي است 

ها قرار گرفت و رژيم حقوقي درياي خزر، ناخواسته در مقابل پديدارِ جانشيني دولت
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ان و روسيه، آذربايجان، تركمنستان هاي حقوقي ميان ايرچالش. موضوع اين جانشيني بود
بنابراين ). 68: 1383ضيائي،(و قزاقستان، از فردايِ شوروي در پيوند با خزر آغاز شد 

جانبه و جامع بين كشورهاي ساحلي خزر وجود ندارد، اين  كه تفاهم همه باتوجه به اين
ن در روابط خارجي آفري ژنوم ژئوپليتيك، كاركرد منفي فعال دارد و عنصرِ تأثيرگذارِ تنش

هاي ژئواستراتژيك و پيوندي اين ژنوم با ديگر ژنومهمچنين هم. باشددو كشور مي
 .افزايد ژنواكونوميك بر پيچيدگي موضوع مي

 
 رود ارس -3-2-2       

 
عنوان يكي از مهمترين  ي آن به ي ارس باتوجه به جغرافياي سياسي ويژه رودخانه     

اين رودخانه عالوه بر . شودالمللي شناخته ميهاي بين ز رودخانههاي مرزي و نيرودخانه
ي خودمختار نخجوان را تشكيل  كه مرز بين ايران و  آذربايجان و ارمنستان و نيز منطقه اين
اليه شرقي آن كامالً اليه غربي آن در كشور تركيه و ارمنستان و در منتهيدهد، در منتهيمي

ي تاريخي اين منطقه و  در مجموع، باتوجه به گذشته. دارد در جمهوري آذربايجان جريان
ي ارس، هم در زمان شوروي و هم بعد  برداري مشترك و مساوي از منابع آب رودخانه بهره

ي شمالي رود ارس، هيدروپليتيك اين رودخانه، روند مثبت  هاي جبههاز استقالل جمهوري
ي قابل  ، آبياري بوده و تقريباً منازعههاي فني، اقتصادي، كشاورزيو مبتني بر همكاري

توجهي بر سر مسائل رود ارس بين طرفين حادث نشده است؛ اگر اختالفاتي بر سر مسائل 
فصل  و هاي مختلف حلنامه اين رود پيش آمده با گسترش مناسبات و با انعقاد موافقت

 ).165: 1389زاده،قلي ولي(گرديده است 
ي مشترك و برابر از  همكاري بين كشورهاي منطقه بر سر استفادهباتوجه به ژئوپليتيك      

ساز  خود زمينه به المللي خود ي مرزي و بين شود كه اين رودخانه منابع آبي ارس، مشاهده مي
اين . هاي ژئواكونوميك و استراتژيك در منطقه است نيازهاي ژئوپليتك براي همكاري پيش

. همكاري حاكم بر منطقه، براي هميشه باقي بماندكه ژئوپليتيك  امر به معني اين نيست
هاي باالدست رودخانه و نيز،  هاي روزافزون تركيه و ارمنستان در بخش باتوجه به برداشت

هاي اصلي رود كورا محسوب شده و در كه يكي از شاخه كه اين رودخانه باتوجه به اين اين
ي هيدروپليتيك منطقه  توان آيندهت، نمياي برخوردار اسهيدروپليتيك كورا از جايگاه ويژه

بنابراين، باتوجه به . و رود ارس را مثبت و مبتني بر ژئوپليتيك همكاري تلقي كرد
مطالعه  هاي اقتصادي و صنعتي دردستهاي اقتصادي آذربايجان و به تبع آن طرحپيشرفت

ي  هم دركناره(آن در اين جمهوري و نيز افزايش جمعيت منطقه به دليل شكوفايي اقتصادي 
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نظر  به). 166: همان(نياز به منابع آبي منطقه افزايش خواهد يافت ) شمالي و هم جنوبي
عنوان يكي از  تواند به جويي نشود، مي رسد اهميت مسأله، به قدري است كه اگر چاره مي

. زدا ايفاي نقش نمايد هاي همگراساز و تنش هاي ژئوپليتيك فراروي فعاليت محدوديت
 .براين ژنوم ژئوپليتيك رود ارس، ژنومي فعال و غالب با كاركرد مثبت استبنا
 
 ايران و آذربايجان: هاي ژئواستراتژيك بافت  -3-3

 
-او به دولت. از برژينسكي چنين نقل شده كه قفقاز را هارتلند جهان معرفي كرده است     

توجه الزم را به ، 21كند كه براي حفظ قدرت خود در قرنمردان آمريكا توصيه مي
همچنين قفقاز را ميتوان شاهراه ). 133: 1389فالح،(ژئوپليتيك و ژئواستراتژي قفقاز بكنند

ي آسياي مركزي و قفقاز از نظر  طوركلي، منطقه به. تنفسي استراتژيك روسيه دانست
در ژئوپليتيك قفقاز، آذربايجان . ي جهاني دارد ژئواستراتژيك، موقعيت مسلطي در نقشه

ي استقرار ميان حدود  واسطه ايران نيز به). 11: 1389فرد، پيشگاهي(يگاه ممتازي دارد جا
درصد انرژي استراتژيك جهاني از موقعيت جغرافياي سياسي جذابي برخوردار است 70

هاي ژئواستراتژيك مؤثّر بر ي بافتاين امر ضرورت مطالعه) 104: 1379مشكيني،نصري(
 .نمايدايجان را عيان ميسياست خارجي ايران و آذرب

 
 هاي ژئوپليتيكموقعيت نسبي و محوريت در نظريه  -3-3-1 
 

ها ي محوري هارتلند و ديگر قسمتي مكيندر شمال ايران جزء ناحيهبراساس نظريه     
ي  براساس نظريه). 52: 1389زين العابدين،(باشد مي) ايحاشيه(جزء هالل داخلي 
به اعتقاد وي، اين . ي سرزمين حاشيه يا ريملند قرار داردمحدودهاسپايكمن، ايران در 

). 14: 1388عزتي،(سازد منطقه امكان تركيب قدرت برّي و بحري را بهتر فراهم مي
فارس را بعد از اروپا و آمريكا، سومين  ي خليج ي برژينسكي، آمريكا منطقهبراساس نظريه

نابراين، كنترل مناطق و نقاط استراتژيك، ب. داردخط دفاعي استراتژيك خود محسوب مي
ي  شده درصد ذخاير شناخته66حدود . اي برخوردار استويژه تنگه هرمز، از اهميت ويژه به

درصد نفت جهان از توليدات نفتي هشت 60نفت جهان در اين منطقه قرار دارد و حدود 
هاي  ويژگي يكي ديگر از). 14: 1391نامي،(شود فارس تأمين مي كشور نفتي خليج

فارس و درياي عمان است كه  فرد ايران، دارابودن مرز و ساحلي طوالني در خليج منحصربه
داشتن چنين ويژگي مهمي، ايران را نسبت به ديگر . كندهاي آزاد متصل مي ايران را به آب
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: 1389وردي،گل(غربي آسيا متمايز كرده است  ي جنوبكشورهاي همسايه و حتي منطقه
11 .( 
هاي فارس، كه هر دو حوزه از قطب ي خزر و خليجقرارگيري ايران بين دو حوزهحال،      

. شوند، اهميت ژئوپليتيك و استراتژيك خاصي به ايران داده است انرژي دنيا محسوب مي
ونقل،  لحاظ جغرافيايي چنان جايگاهي به ايران بخشيده است كه در حمل اين موقعيت به

جنوب و حتي / ي شمال اي، ريلي و هوايي بين دو حوزهم از جادهتبادل كاال و خدمات اع
كشور آذربايجان . بديل داشته باشد غرب و همچنين انتقال انرژي، توانسته نقش بي/ شرق

فارس و درياي عمان نياز  ي خليج جهت ارتباط با آسياي مركزي و شرق آسيا و نيز حوزه
. ه نزديكي و همكاري با اين كشور داردبه استفاده از فضاي سرزميني ايران و درنتيج

). 7: 1391افضلي،(سوي همكاري حركت كنند  كند بهدرنتيجه، منافع دو كشور ايجاب مي
هاي  آستارا و خاك ايران، امكان بسيارمناسبي براي دستيابي به آب/ استفاده از مسير باكو

هاي  دليل گرايش بهنمايد كه با وجود مزيت جغرافيايي و اقتصادي،  آزاد را فراهم مي
: 1389فرد،پيشگاهي(برداري قرار نگرفته است  سياسي و ممانعت آمريكا، چندان مورد بهره

هايي همچون ايران،  كنشگران آذربايجاني باتوجه به قرارگيري سرزمينشان بين قدرت). 11
 اي و جهاني،اي، و آمريكا در سطح فرامنطقهروسيه، تركيه و اسراييل در سطح منطقه

اند هاي مبتني بر حساسيت موقعيت ژئوپليتيك سرزمين خود دست يافتهنوعي، از انگاره به
طور  اين تفكر كه به. اندهاي همسايه و غيرهمسايه واقف و به اهميت آن از منظر قدرت

ها از الحاق  تواند وجود داشته باشد به همراه ترس آذريمعمول در هر كشوري مي
ا روسيه يا بخشي از آن به ارمنستان، شكل حادي به خود گرفته، سرزمينشان به ايران ي

ها و مواد قانون اساسي اين كشور نمود ويژه در ارتباط با ايران در بيانيه اي كه، بهگونه به
انگيزترين  بنابراين موقعيت استراتژيك و تأثيرگذار اين دو كشور، وسوسه. پيدا كرده است

اي است؛ هاي منطقهاي و تشديد رقابت قدرتفرامنطقههاي عاملِ تقويت دخالت قدرت
پيوندي با ژنوم دليل هم خاموش و گاهي به صورت موقت اي كه، اين ژنوم گاهي بهگونه به

 .اي، ژنومي فعال با كاركرد منفي استهاي فرامنطقه ژئواستراتژيك حضور قدرت
 

 محصور بودن آذربايجان در خشكي  -3-3-2
 

نهاي وسيع و  ي سرزمي وسيله هاي آفريقا و آسيا، بهكشورهاي محصور در خشكي قاره     
اند و همين عوارض طبيعي در ايجاد تأسيسات ناهموار، از دسترسي به دريا دور افتاده

ي ارتباطي در بيشتر موارد ناقص  درنتيجه، شبكه. وجود آورده است زيربنايي مشكالتي به
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دهد، در ها در رسيدن كاال به مقصد روي ميي اين نارسايي نتيجهاست و تأخيري كه در
). 111: 1384ميرحيدر،(ي وام و غيره مؤثر است  باالرفتن نرخ بيمه، انبارداري، بهره

سياست ايران درقبال همسايگان شمالي، همكاري و حضور فعال در منطقه است چراكه 
شورهاي منطقه، اين كشور را در مقام پل موقعيت ژئوپليتيك ايران و همچنين تأثير آن بر ك

فارس و  ي پر اهميت جهان يعني آسياي مركزي و قفقاز و خليج ارتباطي كه دو منطقه
هاي آزاد و  از حيث دسترسي به آب. سازد قرار داده استهم متصل مي هاي آزاد را به آب

ي مناسبي براي  د گزينهتوانترانزيت كاال و صادرات انرژي اعم از انتقال يا سوآپ، ايران مي
 ).3: 1391نژاد،عيسي(كشورهاي اين مناطق باشد 

به ) آذربايجان، ارمنستان و نخجوان(هاي غرب خزر  اما، اولويت دسترسي جمهوري    
. هاي آزاد از طريق گرجستان به درياي سياه است و ايران در اولويت بعدي قرار دارد آب

هاي جنوب يك انتخاب آگاهانه است و نه ضرورتاً ناشي از جبر  درواقع دسترسي به آب
تواند از طريق هرچند آذربايجان مي). 105: 1373كاظمي،(قي هاي حقو جغرافيايي و مالك

بالتيك با درياي  -درياي سياه و نيز ولگا -دن -هاي ولگا ي كانال واسطه درياي خزر به
ها توان  مديترانه و مجموعاً اقيانوس هند و اطلس ارتباط برقرار كند، ولي اين كانال

تجاري اين كشور با / ابط اقتصاديونقل ناشي از گسترش رو پاسخگويي نيازهاي حمل
گيري از موقعيت كشورهاي ترانزيت نظير دنياي خارج را ندارند و آذربايجان نيازمند بهره

آذربايجان كشوري است داراي موقعيت برّي و براي تماس با دنياي خارج به . ايران است
-نظرمي به). 213: 1389فرد،پيشگاهي(ايران و روسيه و ساير همسايگان خود وابسته است 

فعال در سياست خارجي دو كشور تأثيرات مثبت  صورت نيمه رسد اين ژنوم ژئوپليتيك به
 .داشته است

 
 ي خزردرياچه  -3-3-3

 
وجود  داري در راستاي استقرار رژيم عادالنه به بعد از فروپاشي شوروي، تأخير دامنه     
منطقه شده است كه از نتايج منفي اي در گيري بحران خزنده اين امر سبب شكل. آمد

ي شوروي، موضع  پس از تجزيه). 72: 1381نيا، حافظ(باشد فروپاشي شوروي سابق مي
همچنان معتبر  1940و  1921ايران اين بود كه رژيم حقوقي تغييري نكرده و قراردادهاي 

. كنند صورت مشترك از درياي خزر استفاده هاي ساحلي جديد بايد به درنتيجه دولت. است
-باشد؛ زيرا، مي بخش ميويژه براي آذربايجان و قزاقستان منفعت اما تقسيم درياي خزر به

اينك، اجماع كشورها بر . هاي خود در خزر به حفاري براي نفت بپردازندتوانند در بخش
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كه به ايران مربوط  تاجايي. حال، حاكميت مشاع در سطح است تقسيم بستر دريا و درعين
علت سواحل مقعر آذربايجان،  زيرا به. حل ممكن است ن بدترين راهشود، ايمي

درصدي به ايران تعلق خواهد گرفت 14درصدي از خزر به آذربايجان و 18سهمي
برداري از منابع درياي خزر بايد  همچنين بعضي معتقدند كه بهره). 127: 1391عطايي،(

هاي المللي متشكل از دولتبيني يك نظام حاكميت مشاع تحت كنترل يك اقتدار  وسيله به
ساحلي درياي خزر اداره و درياي خزر بايد يك حوزه غير نظامي اعالم شود 

 ).673: 1377تاروك،(
مناسبات دريايي طرفين را  1940و  1921در زمان حيات شوروي، قراردادهاي       

ار كشور شدن موجوديت چه رسميت شناخته نمود، اما با فروپاشي شوروي و بهتنظيم مي
سو و  ي جهاني و ايران ازيكروسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان ازسوي جامعه

مناقشه در مورد . ي خزر را سياسي كردانتشار آمارهاي متناقض درمورد منابع خزر، قضيه
ي خزر، آلودگي كردن درياچه اين درياچه دركنار مسائل مهمي چون نظامي يا غيرنظامي

خريب اكوسيستم خزر كه همگي بحران بالقوه را در درياي خزر افزايش محيطي و ت زيست
: 1389ايزدي،(تأثير قرار داد  دهد، مناسبات سياسي و حتي امنيت ملي كشورها را تحتمي
آمريكا با حمايت از طرح تقسيم درياي خزر بين كشورهاي ساحلي، ارتباط راهبردي ). 66

ي ايران از ي روسيه به جنوب را منتفي و محاصرهيابروسيه با ايران را قطع، امكان دست
آمريكا درياي خزر را  1997جاكه در سال از آن). 91: همان(كند طرف شمال را تكميل مي

ي منافع استراتژيك آمريكا اعالم نمود، اهميت منطقه را براي واشنگتن عيان  عنوان منطقه به
ا به گرجستان اعزام شد و در سال نيروي هوايي آمريك 82همين دليل هنگ  سازد و به مي

دخالت ). 136: 1385اسدي،(نيز همكاري نظامي با آذربايجان را رسماً شروع نمود  1999
ي هاي داخلي كشورهاي منطقه باعث شده است كه حوزهگيريهاي بزرگ در تصميمقدرت

ان عنو هاي بزرگ جهان و منطقه، و مسائل مربوط به آن بهخزر به ميدان چالش قدرت
اين ). 67: همان(اي توسط كشورهاي آن حوزه تبديل گردد مانعي براي حل مسائل منطقه

ي درياي خزر گرديده  در اطراف حوضه» بازي بزرگ«گيري يك  روند منجر به شكل
ها به اين  است؛ يعني، افزايش مطالبات كشورهاي صنعتي موجب توجه سريع اين قدرت

ي درياي خزر درحقيقت كشمكش واقعي حوزه .)Koulaei,2007: 47(منطقه شده است 
هاي ديگري شده است وجود آمدن كشمكش بين ايران و آمريكا جريان دارد ولي باعث به

هاي ديگر جاكه اين ژنوم ژئوپليتيك با ژنوم از آن. بردرا روسيه مي ي بزرگ آنكه بهره
اي، و حضور نظامي اي و فرامنطقههاي منطقه وگاز مشترك، منافع قدرت ازقبيل نفت
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هاي  ترين عامل در واگراييپيوندي مستحكم دارد اصلي ها، هم نيروهاي نظامي ساير قدرت
 .شمار است منطقه و تنش در روابط سياسي ايران و آذربايجان به

 
 عنوان سرزمين برونگان نخجوان به  -3-3-4

 
ندرت عمر طوالني خواهند  بههايي كه داراي دو يا چند بخش ناپيوسته هستند، دولت     

سال از بدو جدايي از 25ي دو پاكستان شرقي و غربي در طول ي آن تجزيهداشت كه نمونه
جمهوري خودمختار نخجوان با مساحت ). 190: 1385كالينز،(تواند باشد هند مي

كيلومتر مربع توسط سرزمين ارمنستان كامالً از آذربايجان جدا شده است 5500
بودن كشور  بنابراين يكي از مشكالت استراتژيك آذربايجان دوتكه). 188: 1389كواليي،(

هزار نفر مشكالت 400جدابودن نخجوان از خاك اصلي آذربايجان با جمعيتي حدود . است
از زمان فروپاشي شوروي، آذربايجان با استفاده . زيادي براي اين كشور فراهم آورده است

بنابراين آذربايجان ). 74: 1388صيدي،(كند برقرار مي از قلمرو ايران با نخجوان ارتباط
 .براي دسترسي به نخجوان محتاج سرزمين ايران است

از سمت شرق، آذربايجان با درياي خزر در تماس است كه در قلمرو سيادت دريايي      
 ياز سويي رابطه. ها بدگمان است روسيه و ايران قرار دارد و آذربايجان نسبت به نيات آن

وضعيت مزبور . افزايدايران و ارمنستان نيز بر بدگماني آذربايجان نسبت به موضع ايران مي
آذربايجان را در موقعيت احساس تهديد و انزواي ادراكي قرار داده و سبب گرديده است كه 

گسترش روابط . اين كشور ياران استراتژيك خود را در ماوراي همسايگان خود بيابد
اي، و نيز با آمريكا و اسراييل عنوان قدرت منطقه ور با تركيه در غرب بهاستراتژيك اين كش

). 126: 1385نيا،حافظ(باشد ي آن كشور ميگر احساس محاصرهنوعي توجيه به
بودن آذربايجان باعث گرديده است تا بسياري از نيازهاي اقتصادي آذربايجان از  دوتكه

هاي نزديك ايران با تصادي و همكاريهاي اق طريق ايران تأمين شود و بدون كمك
 .نخجوان، با خاك اصلي آذربايجان اين ارتباط برقرار نخواهد شد

ي بحران اي نخجوان به آذربايجان درنتيجهشدن راه ريلي و جاده دنبال بسته امروزه به     
ي از طريق ايران مطرح و اتصال شبكه) كشور مادر(باغ، اتصال نخجوان به آذربايجان قره

ارتباط جمهوري آذربايجان با جمهوري . اي جلفا به خداآفرين در اولويت قرار گرفتجاده
پذير شده و حتي آذربايجان ي مرزي امكانخودمختار نخجوان از طريق همين جاده

محور ارتباطي ديگر، . رساند بسياري از صادرات خود را از طريق همين محور به انجام مي
اين طرح ارتباط بين دو استان . باشد ر آذربايجان غربي ميايواوغلي د/ محور جلفا
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پذير ساخته و امكان دستيابي  ي ايران امكانترين نطقهشرقي و غربي را در شماليآذربايجان
ي هاي ديگري نيز در محدودهطرح. نمايدتر ميبه كشورهاي تركيه و آذربايجان را آسان

است آذربايجان مبني بر احداث راه آهن از جمله درخو. شهرستان جلفا مد نظر است
اردوباد از داخل خاك ايران كه دو جمهوري آذربايجان و نخجوان را از طريق / مينجوان

ترين ژنوم رسد فعالنظرمي حال، به). 6: 1384نيا، حافظ(كند خاك ايران به هم متصل مي
بودن آذربايجان و  تكهي دو ژئوپليتيك درراستاي توليد همگرايي بيشتر بين دو كشور مسئله

 .باشد وابستگي اين كشور به ايران درراستاي ارتباط با نخجوان مي
 

 حضور آمريكا در قفقاز -3-3-5    
 

يكي از منابع تنش بين ايران و آذربايجان، همكاري نظامي آذربايجان با آمريكا و       
اي در قفقاز رامنطقهبازيگر اصلي ف). 133: 1389فالح،(تالش براي الحاق به ناتو است 

وجوي اهداف اقتصادي و ژئواستراتژيك، فرآيندهاي منطقه را  باشد كه در جستآمريكا مي
يكي از عناصر استراتژي آمريكا . گيردبا اجراي استراتژي تركيبي در كنترل و استخدام مي

براي سازي باغ و فرصتاي در نقش ميانجي نظير قرههاي منطقه برداري از بحرانبهره
اي هاي كرانه اي با دولتمنطقه هاي درون سازي در روابط دولت بازيگري و همچنين شكاف

 ). 14: 1381نيا، حافظ(است ) نظير ايران، روسيه و چين (
مهمترين هدف آمريكا در قفقاز حفظ وضع موجود، حضور و نفوذ سياسي اقتصادي و      

آمريكا . باشد ا منافع ملي اياالت متحده ميامنيتي درازمدت و مقابله با نيروهاي مغاير ب
كردن  رنگ داند  و سعي در كم اي مي بازيگران منطقه  منافع خود را مغاير با منافع تمامي

خواهد در جهت  سو حضور تركيه را مي آمريكا ازيك. ي قفقاز دارد نقش آنان در حوزه
و عربستان در منطقه، منافع خويش قرار دهد و از طريق تقويت حضور تركيه، اسراييل 

عرصه را بر ايران تنگ كند و در قبال روسيه با اخذ رويكردي دوگانه، در ظاهر تالش 
كردن حضور  رنگ دنبال كم هايش فعال سازد اما در عمل به كند كه روسيه را در كنش مي

درحقيقت، آمريكا، نفوذ ايران و روسيه را خطري براي منافع . روسيه در منطقه است
 ). 80: 1384پور،عباس(كند  ت خود در منطقه تلقي ميدرازمد

ساز انبساط قدرت انقباض قلمرو قدرت شمالي ايران پس از فروپاشي شوروي، زمينه     
و موجب انطباق مرزهاي ژئوپليتيك قدرت جنوبي با مرزهاي جغرافيايي ) آمريكا(جنوبي 

-ت جنوبي، موجب محاصرهگرديده است و اين انبساط فضايي قدر) روسيه(قدرت شمالي 

چنين افزايش ي فيزيكي و درنتيجه كاهش قدرت مانور ايران در محيط پيراموني، هم
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). 65: 1389ايزدي،(هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براي اين كشور شده است هزينه
صورت آشكار روابط  حضور نظامي آمريكا در منطقه عالوه بر تهديد امنيت ملي، به

-كشاند و با نظامي شدن منطقه و بهن را با كشورهاي منطقه، به سياهي ميديپلماتيك ايرا

با وقوع ). 70: همان(گيرد اي از ابهام قرار ميويژه درياي خزر، منافع ملي ايران در هاله
المللي تغيير كردند و سياست خارجي آمريكا  ي يازدهم سپتامبر، بازيگران بين حادثه

ي آسياي مركزي و قفقاز موقعيت ميان منطقه در اين. گري سوق يافتسوي نظامي به
رو آمريكا بعد از يازدهم سپتامبر در ي جهاني براي آمريكا دارد و از اينمسلطي در نقشه

ي ايران از سمت شمال، وارد گيرانه و تكميل محاصرهراستاي اجراي دكترين جنگ پيش
آسياي مركزي براي -قفقازمحور  هاي ژئوپليتيكفرصت).  96: همان(اين منطقه شد 

دسترسي مستقيم به سرزمين و فضاي جغرافيايي رقبا و مخالفين و : آمريكا عبارت است از
دهي به فضاي احساس تهديد و رعب براي ايران، افغانستان، ها و شكل اعمال فشار برآن

زار عنوان اب فارس به روسيه، چين و عراق، همچنين كنترل منابع انرژي خزر دركنار خليج
هاي  ويژه قدرت سازي سياست كشورهاي جهان به اعمال نفوذ در سياست جهاني و منفعل

دهي به  آمدن به موقعيت هژموني و شكل رقيب و نيازمند به انرژي نسبت به خود، و نائل
صورت حادي با كاركردي  اين ژنوم به). 15: 1381نيا،حافظ(قدرتي در جهان  نظام تك

ي سياست رسد تعارضات ايران و آمريكا درعرصهنظرمي به. ستمنفي براي ايران فعال ا
بيشتر اين ژنوم  خارجي و نوع نظام سياسي حاكم بر آذربايجان، عامل فعاليت هرچه

 .باشد مي
 

 حضور اسراييل  -3-3-6    
 

ميان، آذربايجان  در اين. شدت از نفوذ اسالم سياسي در قفقاز نگران است اسراييل به     
شدت  ي مردم اين كشور به ايران، به اشتن مشتركات فراوان با ايران و عالقهعلت د به

هاي گذشته كوشيده است  در چنين شرايطي، اسراييل طي سال. اسراييل را نگران كرده است
كه بيشترين نفوذ را در آذربايجان داشته باشد تا ضمن جلوگيري از گسترش اسالم سياسي 

ايجان براي اقدام عليه منافع ملي ايران استفاده كند در اين كشور، از امكانات آذرب
ي همكاري  هاي تركيه براي جذب آذربايجان به صحنهتالش). 52: 1389فالح،(

/ آميز بوده و آذربايجان در جريان مانور نظامي اسراييلاستراتژيك با اسراييل موفقيت
اسراييل در خاك ). 98: 1379نصري مشكيني،(عنوان ناظر، مشاركت داشته است  امريكا به

دومين پايگاه  2003دهد و در سال هاي جاسوسي عليه ايران انجام مي آذربايجان فعاليت
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آوري اخبار از ايران و با ي جنوبي آذربايجان با هدف جمع اطالعاتي خود را در منطقه
توان به روابط همچنين مي). 11: 1391افضلي،(هاي شنود آغاز كرده است  نصب دستگاه

ي گسترش آويو درنتيجهتل/ م تركيه و آذربايجان و تأثير آن بر روابط باكوگر
تر در تمامي ي بعد حضور گسترده سياسي و در مرحله/ هاي نظامي و اقتصادي همكاري

-هاي گذشته شاهد چالش مناطق شمالي ايران اشاره كرد كه از اين ناحيه نيز، ايران در سال

در قفقاز جنوبي و چالش در درياي خزر بوده است هايي در راستاي كاهش نفوذ خود 
هايي از قبيل حضور نظامي جاكه اين ژنوم ژئوپليتيك با ژنوم از آن). 107: 1390سميعي،(

پيوندي پيماني تركيه، نوع نظام سياسي آذربايجان، و خزش ناتو در منطقه، همآمريكا، هم
 .شود يفعال با كاركرد منفي شناخته م  صورت ژنوم دارد، به

 
 ي قفقاز و آذربايجان خزش ناتو در منطقه -3-3-7          

 
ي اروپا در قالب آسياي مركزي، اتحاديه/اي محور قفقازدر بين بازيگران فرامنطقه     

اي كميسيون منطقه ي بينبرنامه. ي نفوذ ناتو، از اهميت برخوردار است ي حوزهتوسعه
ونقل  در بروكسل با حضور وزراي تجارت و حمل 1993كه در سال» تراسكا«موسوم به 

در اجالس باكو با امضاي  1998سپتامبر8آسياي مركزي و قفقاز شكل گرفت و در 
آسيا / قفقاز/ ي دهليز اروپا المللي براي توسعه ونقل بين ي چندجانبه اصلي حمل نامه موافقت

افر، كاال، كانتينر و توسط مقامات ارشد كشورهاي محور به تكامل رسيد و بر جابجايي مس
ي ي توسعهآهن، كشتي، هواپيما و خطوط لوله تأكيد داشت، نمونه انرژي توسط اتومبيل، راه

رسد با استراتژي نظرمي ي نفوذ اروپا است كه بهپيوندهاي ژئوپليتيك و گسترش حوزه
 ).13: 1381نيا، حافظ(پذيرد مشاركت و تعامل دوجانبه با بازيگران محلي انجام مي

-ي مشاركت براي صلح، جمهوري ي بازوي نظامي آمريكا، از طريق برنامهمنزله ناتو به     

). 64: 1389ايزدي،(هاي آسياي مركزي و قفقاز را در مدار امنيتي خود وارد كرده است 
-مقامات آمريكا بر اين باورند كه گسترش ناتو به شرق ضمن رفع خالء امنيتي منطقه، مي

هاي قفقاز خودشان زني ايران، چين و روسيه بكاهد چراكه جمهوري نهتواند از قدرت چا
توان در دعوت آذربايجان ها هستند و نمونه آن را مي داوطلبانه خواهان اين قبيل همكاري

نصري (ي آبشرون مالحظه نمود  از آمريكا براي انتقال پايگاه اينجرليك به جزيره
گرجستان تمايل خود را براي عضويت در كشورهاي آذربايجان و ). 92: 1379مشكيني،

اند كه درصورت وقوع، مرزهاي شرقي ناتو به درياي خزر متصل، و توازن ناتو اعالم داشته
اگر آذربايجان ). 68: 1389ايزدي،(هاي اساسي خواهد شد قوا در منطقه دچار دگرگوني
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درخواهد آمد و زمينه ي ناتو  به ناتو بپيوندد، تمامي مرزهاي شمال غربي ايران در محاصره
بيشتر  اين امر همچنين گسترش هرچه. بيشتر اسراييل فراهم خواهد شد براي حضور هرچه

: 1391ارجمند،جوادي(هاي ليبراليستي و الئيك در منطقه را درپي خواهد داشت انديشه
ي  فعال داردكه باتوجه به فضاي استراتژيك حاكم بر منطقه اين ژنوم، حالت نيمه). 203

وسوي  فقاز و منطق سياست خارجي آذربايجان، با جهشي درخورتوجه، به سمتق
شدن اين ژنوم، مرزهاي ژئوپليتيك  درصورت فعال. شدن و بلوغ كامل در جريان است فعال

 .گردد كه نشان از انزواي سياسي دارد غرب بر مرزهاي سياسي منطبق ميكشور در شمال
 

 بافت ژئواكونومي  -3-4          
 

ي قفقاز و كشور آذربايجان با ژئواكونومي آن، چنان درهم آميخته ژئوپليتيك منطقه     
هر قدرتي كه بر ذخاير انرژي منطقه و . ها وجود ندارد است كه امكان جداسازي آن

گمان هر  مسيرهاي انتقال انرژي مسلط شود بر ژئوپليتيك منطقه نيز چيره خواهد شد و بي
دست گيرد يا سهم بيشتري در آن  توليد و انتقال انرژي منطقه را بهقدرتي كه كار اكتشاف، 

: 1387ديلمي،(مند شود هاي ژئوپليتيك اين منطقه بهرهتواند از فرصتداشته باشد، بهتر مي
ها و هاي مؤثّر در اجراي سياست خارجي براي تحقق هدف هرحال، يكي از تكنيك به ).73

رهاي اقتصادي، مالي، تجاري و تكنولوژيك است تأمين منافع ملي، استفاده از ابزا
 ).210: 1389قوام،(

ويژه  ي جهاني بهژئواكونومي مفهومي است كه به ورود موضوع اقتصاد به صحنه     
هدف اصلي ژئواكونومي كنترل سرزمين و دستيابي به . كندلحاظ سودگرايي تأكيد مي به

تكنولوژيك و بازرگاني است يافتن به استيالي  قدرت فيزيكي نيست بلكه دست
بودن ژئوپليتيك بر  در تحليل روابط ايران و آذربايجان مرجح). 90: 1382عزتي،(

حجم . ژئواكونومي مشهود و سردي روابط سياسي بر روابط اقتصادي مؤثّر افتاده است
ميليون دالر در 440به  1371ميليون دالر در سال226روابط اقتصادي دو كشور كه از 

به كمتر از نصف تقليل و اين سير نزولي  1376افزايش يافته بود، ناگهان در سال 1375سال
البته يكي از . ميليون دالر تقليل يافت145به 1378هاي بعد نيز ادامه و در سالدر سال

علل اين تقليل مبادالت بازرگاني، خريد گازوئيل توسط ايران از آذربايجان بود كه از سال 
تقليل مبادالت نيز به مسائل مربوط به كيفيت كاالهاي ايراني و  قدري از. قطع شد 1376

ورود رقباي قدرتمندتر به بازار آن كشور مرتبط بوده كه به مرور سهم ايران را از بازار آن 
حجم تجارت خارجي آذربايجان ). 34: 1381نيا و افشردي،حافظ(كشور تقليل داده است 
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يافته  درصد آن با كشورهاي توسعه72بوده كه تقريبا ميليارد دالر 55بالغ بر  2008در سال 
ميليارد دالر بود 40تراز تجاري اين كشور در همين سال قريب به . صورت گرفته است

)Azerbaijan in figures,2009(. 
 

 منابع گازي و نفتي مشترك -3-4-1     
 

گردد آن باز ميي خزر بيش از هر چيز به ذخاير انرژي اهميت ژئواكونوميك منطقه     
ي خزر شده است وجود منابع انرژي چه موجب اهميت درياچه آن). 63: 1387ديلمي،(
هاي  هاي پس از فروپاشي شوروي زمينه را براي رقابت آن است كه در سال) وگاز نفت(

است ) رقابت روس و انگليس(اي فراهم كرد كه يادآور بازي بزرگ گسترده
ذخاير جديد نفت در درياي خزر موضوع رژيم حقوقي با كشف ). 447: 1389كواليي،(

اين دريا براي ايران و روسيه و نيز ساير كشورهاي ساحلي به موضوعي كه نيازمند توجه 
شرقي اين هاي غربي، شرقي و شمالاعتقاد براين است كه درقسمت. فوري است، تبديل شد

ز يا به عبارت ديگر تريليون متر مكعب گا75ميليارد بشكه نفت و 150دريا حدود 
: 1377تاروك،(درصد ذخاير گاز طبيعي جهان وجود دارد 53درصد نفت و حدود 16

تعيين رژيم حقوقي خزر و  آفرين روابط ايران و آذربايجان، عدم يكي از منابع چالش). 673
باشد ي البرز مي ويژه در حوزه ها بر سر كشف منابع نفتي و گازي در درياي خزر به چالش

 ).10: 1391ي،افضل(
خصوص  كشورهاي غربي و به آذربايجان پس از استقالل تالش كرده است از همكاري     

سياست آذربايجان و . برداري از منابع نفت درياي خزر استفاده كند آمريكا براي بهره
اي به درياي خزر، همراه با انجام عمليات اكتشاف در بازكردن پاي بازيگران فرامنطقه

ايران با اقدامات . هايي هم منجر شده استهاي مشترك با ايران، به روياروييبرخي حوزه
اي جدي برخورد كرد و جلوي انجام عمليات اكتشافي در گونه آميز آذربايجان به تحريك

وگاز در آذربايجان  وجود منابع نفت). 453: 1389كواليي،(هاي مشترك را گرفت  حوزه
ي گذشته،  دهه در طول يك. را دنبال كند» ي خاصيسياست نفت«سبب شده تا اين كشور 

هاي نفتي غربي براي استخراج و اكتشاف منابع نفت،  اين جمهوري با كشاندن پاي شركت
سعي كرده تا روابط خود را با دو قدرت بزرگ منطقه يعني روسيه و ايران متعادل كند و از 

نفع  اين سياست به. فائق آيد باغي قره اين طريق بر مشكالت داخلي خود از جمله مسأله
اين ژنوم ). 133: 1389فالح،(ضرر حضور ايران تنظيم شده است  هاي غربي و به شركت

كه بر  چه باشد و آنصورتي فعاالنه عامل تنش در روابط دو كشور مي ژئوپليتيك به
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و هاي متعدد ژئواستراتژيك پيوندي اين ژنوم با ژنوم افزايد همپيچيدگي اين موضوع مي
 .ژئواكونوميك ديگر است

 
 )نومي ژئوپلي(مسير انتقال انرژي   -3-4-2          

 
نفسه تهديدي براي ايران محسوب  وگاز در جمهوري آذربايجان في وجود منابع نفت     
شود، تأثيرات كه نفت توسط چه كشورهايي و از چه مسيري ترانزيت مي شود، ولي ايننمي

وگاز آذربايجان با توافق  كه استحصال نفت صورتي در. ايران داردمتفاوتي بر امنيت ملي 
گرفت، موجب همگرايي طرف انجام ميكشورهاي منقطه و همكاري كشورهاي بي

گرديد، موجب تقويت نيز، اگر انرژي از طريق ايران ترانزيت مي. گرديدكشورهاي منطقه مي
رفتن  ها و ازبيني زمينه ي در همهي اقتصادي ايران و همگراي موقعيت ژئوپليتيك و بنيه

. شوداي ميي درياي خزر توسط كشورهاي فرامنطقه تهديدات در شمال كشور و حوزه
ي درياي خزر از مسيري غير از ايران باعث  درواقع ترانزيت انرژي آذربايجان و حوزه

يران ا). 212: 1389فرد،پيشگاهي(اي ما خواهد شد اي و فرامنطقهتقويت رقباي منطقه
ترين مسير براي ترين راه براي رسيدن به درياي آزاد و مطمئنترين و اقتصادينزديك

: 1389ايزدي،(باشد وگاز آسياي مركزي و قفقاز به اروپا از طريق تركيه مي انتقال نفت
هدف آمريكا . ولي، آمريكا سعي كرده است ايران را از اين حوزه دور نگه دارد). 67

ي نفتي است كه از ايران بگذرد يا هر فرصت نفتي ديگر  دنِ هرنوع لولهش مخالفت با كشيده
دنبال  بنابراين به). 42: 1390عزتي،(كه به اين كشور امكان نفوذ بيشتر در منطقه را بدهد 

المللي نفت جمهوري آذربايجان و دولت آذربايجان در  مذاكراتي كه بين كنسرسيوم بين
داشته است، مسيرهاي پيشنهادي عبارت از سه مسيرِ  مورد انتقال نفت آذربايجان وجود

 ). 77: 1386آراز، (باشد  جيهان مي/ سوپسا و باكو/ نووروسيسك، باكو/ باكو
عنوان منبع جايگزين انرژي براي اياالت متحده و  دولت امريكا به نفت خزر به     

يك گروه كاري جيحان، / ي باكو شدن طرح خط لوله پس از مطرح. كندمتحدينش نگاه مي
مندي خود را  كه اسراييل نيز عالقه جالب اين. انرژي بين آمريكا و تركيه تشكيل شده است

/ ي باكو هايي هم براي امتداد لوله به خريد نفت از آذربايجان ابراز كرده و ظاهراً طرح
همچنين حضور ). 91: 1382قاسمي،(جيهان از زير آب، به اسراييل ارائه شده است 

ي نفت  ي تأمين امنيت خطوط لوله ال نيروهاي آمريكايي در آذربايجان به بهانهبسيارفع
باشد ي اهميت موضوع از ديد سياستمدارن آمريكايي مي دهنده جيهان، نشان/ باكو

چيز بدون ايران يا  استراتژي اياالت متحده مبني بر طراحي بازيِ همه). 79: 1390عزتي،(
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-ي مسير جنوب كه مي به غرب خزر و تحريم عمده تأسيس مسير انتقال انرژي از شرق

ميليارد دالر درآمد ارزي براي ايران در پي داشته  5/1تواند در يك سطح متعارف حدود 
ي تحرك  ي بازدارنده هاي عمده ، يكي از مؤلفه)106: 1379نصري مشكيني،(باشد 

ي صاد و فرآيند توسعهاين ژنوم نيز تأثيرات بدي بر اقت. ژئواكونوميك ايران در قفقاز است
-هاي فعال با كاركرد منفي طبقهي ژنومنفوذ سياسي ايران در منطقه داشته است و در دسته

 .گرددبندي مي
 

/ ي آزاد تجاري منطقه(هاي مرزي و مناطق آزاد تجاري  بازارچه -3-4-3          
 )صنعتي ارس

 
تواند خالق دليل همجواري با قفقاز، مي اقتصادي ارس به -ي آزاد تجاري منطقه     

حال،  با اين. شماري براي ايران و منطقه باشدهاي ژئوپليتيك و ژئواكونوميك بيفرصت
درصورت . شودهاي آن محدود نمي ي قفقاز تنها به مزيت هاي ژئوپليتيك منطقه واقعيت

هاي  تواند فرصت جاري منطقه، ناامني موجود در منطقه مي برخورد نامناسب با مسائل
هاي خاص  همچنين باتوجه به ويژگي. را نيز خنثي سازد ژئوپليتيك و ژئواكونوميك آن

ي  كه منطقه ويژه تمركزگراييِ فرهنگي، اقتصادي و سياسي و اين جغرافياي سياسي ايران به
زباني است و / ي قفقاز داراي تجانس قومي توجهي از منطقه غرب ايران با بخش قابلشمال

ي فضايي  غرب ايران در وراي مرزهاي سياسي ايران، داراي عقبهي شمال به تعبيري منطقه
سوي تمركززدايي پيش نرود، شايد در  هاي حكومتي در ايران به كه سياست است، درصورتي

كه باعث ايجاد ناامني  گرايي شودچندان دور، خود اين منطقه شاهد بروز ملي ي نه آينده
 .صنعتي ارس است/ ي آزاد تجاري براي منطقه

صنعتي ارس با قفقاز در / ي آزاد تجاري كه همجواري با منطقه رغم اين طوركلي، علي به     
هاي ژئوپليتيك و ژئواكونوميك فراوان براي ايران و  تواند حامل فرصت اي ميسطح منطقه

ي خودمختار نخجوان  ي آزاد ارس با منطقه ري منطقهمنطقه باشد، در سطح محلي، همجوا
دور از خاك مادر در انزواي ژئوپليتيك و  ي برونگان آذربايجان است و به كه منطقه

/ ي آزاد تجاري برد، مهمترين محدوديت و مشكل ژئوپليتيك منطقهسرمي جغرافيايي به
ي  بنابراين ژنومِ منطقه. )163: 1389زاده،قلي ولي(وجود آورده است  اقتصادي ارس را به

-ي شمالهاي فضايي فعاليت آن بيشتر در سطح منطقه فعال است كه بازتاب  ارس، ژنومي

 .غرب نمود پيدا كرده است
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 )ي خزر درياچه ي اروميه ودرياچه(محيطي  ژنوم زيست  -3-4-4          
 

هاي انساني و  گروه  محيطي به موضوع اصلي نگراني امروزه، ژئوپليتيك زيست     
). 14: 1391احمدي،(اي و جهاني تبديل شده است بازيگران فراملي در سطوح منطقه

هاي آبي، خاكي، هوا و فضا و نيز تخريب ي آلودگي محيط محيطي در حوزه مسائل زيست
رويه در  برداري بي دليل بهره اي حياتي، كمبود منابع بههي ازن، گونه محيط زمين نظير اليه

قلمرو و بنيادهاي زيستي نظير آب، خاك، فضا، معادن و انرژي، منجر به احساس خطر 
اي، و ملي را متأثر نموده و نوعي تشريك هاي جهاني، منطقه ها گرديده و سياست دولت

-حافظ(وجود آورده است  به هاي غيردولتي المللي و شبكهي بين مساعي را در جامعه

ي گذشته، با  كم طي يك دهه ي درياچه اروميه، دست ميان، حوضه در اين). 90: 1385نيا،
هاي پياپي روبرو بوده است، كه نتايج آن در چندسال آينده، در بارشي ها و كمساليخشك

-ينهاي شهري و روستايي، شوري زمگاه قالب آشفتگي بنيادهاي زيستي منطقه، سكونت

غرب كشور، نمود هاي ريزگردساز در شمالهاي زراعي و پديدارشدن يكي از كانون
 ).117: 1390راد،كاوياني(خواهد يافت 

ي خزر، سالمت ي جغرافيايي درياچهمحيطي متعددي در حوزه تهديدهاي زيست     
ان تنزل شديد در آمار مربوط به آبزي: اكوسيستم كشورهاي ساحلي را خطير نموده است

ي خزر پس از فروپاشي  مندي كشورهاي حاشيهويژه ماهيان خاوياري، عالقه خزر، به
محيطي، مانند عمليات كشف  شوروي به استخراج نفت بدون توجه به رعايت اصول زيست

ها و استخراج نفت توسط آذربايجان و قزاقستان در منابع نفتي كاشغان، ورود انواع آالينده
بسته بودن اين درياچه و . »ماست سياه«ي خطرناك  رشدنِ پديدهبه درياي خزر و پديدا

محيطي را تشديد  هاي زيست تواند بحرانهاي گوناگون، مينبود راهي جهت خروج آلودگي
چندان دور، تهديدي  اي نهي خزر به يك درياي مرده در آيندهتبديل شدن درياچه. كند

كه  صورت ژنوم كاركردي دوگانه دارد، بدينبنابراين، اين ). 457: 1389كواليي،(جدي است 
ها باشد و تواند مسبب ايجاد يك همگرايي سياسي در راستاي كنترل آلودگي از طرفي مي

زيست  كننده و كشورهاي حامي محيط از طرفي موجب ايجاد تنش بين كشورهاي آلوده
 .باشد

 
 گيرينتيجه  -4

 

هاي جغرافيايي و فرهنگي متعددي بر چندوچون سياست خارجي دو كشور ايران مؤلفه     
ها، در دو گروه فعال با  و آذربايجان درقبال همديگر مؤثّرند؛ بسته به چگونگي فعاليت آن
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خاموش  كاركردهاي مثبت و منفي و خاموش با طيفي از خاموشي مطلق تا موقت
هاي ژئوكالچر، باشند كه از بافتميكرو ميها عواملي اين ژنوم. گردندبندي مي دسته

ها با جاكه اين ژنوم از آن. اندژئواستراتژيك، ژئواكونومي و هيدروپليتيك نشأت گرفته
نگر، جهت اتخاذ راهبردهايي در  پيوندي دارند، يك ديد جامع خوردگي و هم همديگر گره
ا با استفاده از تحليل كدها نگارندگان كوشيدند ت. ها الزم است سازي مثبت آن راستاي فعال

ها  ي تأثيرگذاري اين مؤلفه سازيِ نحوه هاي ژئوپليتيك، الگويي نظري را براي نمايانو ژنوم
بدين  ي اصلي مقاله يافته. بر سياست خارجي كشورهاي ايران و آذربايجان ارائه نمايند

اي وجود  رگانهدر سياست خارجي مبتني بر راهبرد ژئوپليتيك، بافتارهاي چها: شرح است
ي خزر و  هاي ژئوپليتيك همچون درياچه با سلول(بافت هيدروپليتيك : دارد از اين قرار

هاي ژئوپليتيك همچون مسير انتقال انرژي، منابع  با سلول(، بافت ژئواكونوميك )رود ارس
ك هاي ژئوپليتي با سلول(، بافت ژئواستراتژيك )هاي مرزي وگاز، منابع آبزي و بازارچه نفت

اي و  هاي منطقه مانند موقعيت محوري، محصوربودن آذربايجان، حضور نظامي قدرت
هاي ژئوپليتيك همچون فرهنگ  با سلول(، و، بافت ژئوكالچريك )اي، خزش ناتو فرامنطقه

گرفته از  هاي نشأت ارزش). مشترك، ژئوپليتيك شيعه، ناسيوناليسم آذري، تاريخ مشترك
گفته ) ژنگانِ ژئوپليتيك(هاي ژئوپليتيك، يك ژنوم ژئوپليتيك  هر يك از بافتارها و سلول

ِكنترل  ها را تحت هاي آن توان فعاليت شود كه با درنظرگرفتن راهبردها و راهكارهايي، مي مي
مرور زمان،  توانند به هايِ فعالِ ژئوپليتيك يا ژنوم غالب، مي كه ژن گفتني است. درآورد

هاي خاموش  معناكه، ژن هم هست، بدين ي آن ؛ و، باژگونهمغلوب و يا موقتاًخاموش، گردند
توانند بر اثر وقوع رخدادهايي، دچار موتاسيون شوند و روشن و فعال  و موقتاًخاموش، مي

 .گردند
 
 كتابنامه   

 منابع فارسي  -الف
 

ي حيدر  سياست خارجي آذربايجان در دوره«) 1386(اوف  آراز، آسالني و ايلهام حسن
 .زاده قلي ي علي ولي ترجمه، »اف علي

فاطمي، : ، تهران»مباني ژنتيك مولكولي«) 1387(محمد، سيدعلي و منيژه رحماني آل 
 .چاپ سوم

، »نگاهي به پراكنش جغرافيايي شيعيان: جغرافياي شيعه«) 1386(احمدي، سيدعباس  
 .1386، مرداد382ي ، شماره9، سالهفته جام
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ي خزر با تأكيد  بررسي رژيم حقوقي درياچه«) 1386(يار و سبحان طيبي ارشدي، علي 
 .1386، بهار و تابستان7و 6ي ، شمارهآراء عدالت، »بر مواضع حقوقي دول ساحلي

، »روابط آذربايجان با آمريكا و اسراييل و سردي روابط با ايران«) 1385(اسدي، حسن  
ي حقوق و علوم  نشكدهالملل، دانشگاه تهران، دا ارشد روابط بين ي كارشناسي نامه پايان

 .1385سياسي، شهريور 
ژئوپليتيك قفقاز وسياست خارجي جمهوري اسالمي «) 1381(افشردي، محمدحسين  

 .سپاه پاسداران انقالب اسالمي: تهران »،ايران
تحليل ژئوپليتيك سياست خارجي جمهوري اسالمي «) 1380(افشردي، محمدحسين  

ي دكتراي جغرافياي سياسي، استاد ، رساله»الگوي مناسبي قفقاز و ارائه  ايران در منطقه
 .1380دانشگاه تربيت مدرس، تابستان : نيا، تهرانمحمدرضا حافظ: راهنما

تحليل ساختار ژئوپليتيك حاكم «) 1391(افضلي، رسول، مصطفي رشيدي و افشين متقي  
ميالدي با  2010تا  1991ي ايران و جمهوري آذربايجان از سال بر روابط دو جانبه

، تابستان 80ي، شمارههاي جغرافياي انسانيپژوهش، »گراييرويكرد جغرافياي برساخت
1391. 

تالقي منافع سياسي جمهوري اسالمي ايران «) 1389(ايزدي، جهانبخش و سامان رحيمي 
ي نامه ره، »2001سپتامبر  11ي آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز پس از  و اياالت متحده

 .2ي ، سال اول، شمارهگذاري سياسي، دفاعي و امنيتيسياست
اي و هاي منطقه منافع قدرت«) 1389(فر اهللا موسوي فرد، زهرا و سيدرحمتپيشگاهي
 .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: ، تهران»ي ژئوپليتيك قفقاز اي در حوزهفرامنطقه

: ، ترجمه»تحليل سياست خارجي ايران در آسياي مركزي«) 1377(تاروك، آدام 
 .1377، پاييز3ي ، شماره12، سالسياست خارجيمحمدتقي دلفروز، 

تحليل ژئوپليتيك روابط «) 1391(ارجمند، محمدجعفر و يزدان كيخسرو دولتياري جوادي 
اي بعد از  گرايي منطقهايران و ارمنستان در چهارچوب تئوري اندرسون و طرح يك هم

، 2ي ، شماره8، سالژئوپليتيك، »سازي روابط ميان ارمنستان و تركيه فرآيند عادي
 .1391تابستان

 .پاپلي: ، مشهد»اصول و مفاهيم ژئوپليتيك«) 1385(نيا، محمدرضا  حافظ 
 .سمت: ، تهران»جغرافياي سياسي ايران«) 1381(نيا، محمدرضا حافظ
، »آسياي مركزي/ آفريني ژئواستراتژيك محور قفقاز نقش«) 1381(نيا، محمدرضا  حافظ

 .40ي ، شماره1381، زمستانمطالعات آسياي مركزي و قفقاز
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تحليل ژئوپليتيك قفقاز بستري «) 1381(نيا، محمدرضا و محمدحسين افشردي حافظ
، 42ي ، شمارهافياييهاي جغرپژوهش، »تر در منطقهبراي تدوين سياست خارجي مناسب

 .1381بهار
ي ي ژنوم ژئوپليتيك در خاورميانهشونده ي دگرگونمايه بن«) 1390(خليلي، محسن  

سوم اسفند، انجمن : ، تهرانتحوالت خاورميانه مجموعه مقاالت همايش اسالم و، »عربي
 .ژئوپليتيك ايران

ها و منابع تهديد منافع ملي ايران در آسياي  اولويت«) 1378(طرزجاني، محمود دهقان
 .146و  145هاي ، شمارهاقتصادي اطالعات سياسي و، »مركزي و قفقاز

هاي سياست خارجي ايران در آسياي  گفتمان«) 1385(فيروزآبادي، سيدجالل دهقاني
 .1385، زمستان2ي ، شماره1، سالايراس، »مركزي و قفقاز

تعامل ژئواكونومي : آسياي مركزي و قفقاز در سياست جهاني«) 1387(معزي، امين ديلمي
 .1387، بهمن و اسفند258و  257هاي ، شمارهاقتصادي اطالعات سياسي ـ، »و ژئوپليتيك

 . اختر: ، تبريز»آذربايجان ايران و آذربايجان قفقاز«) 1385(شاهمرسي، پرويز زارع
 -دانشگاه آزاد اسالمي: ، رشت»)كاربرد-ايده(ژئوپليتيك، «)1389(العابدين، يوسف  زين

 .رشت
روي  هاي خارجي پيشاي ايران و چالشقدرت منطقه«) 1390(اصفهاني، عليرضا سميعي

 .1390، زمستان4ي ، شماره41ي ، دورهسياست، »آن
ملي عوامل ژئوپليتيك جمهوري آذربايجان و تأثير آن بر امنيت «) 1388(صيدي، مظفر 

 1388، بهار 65، شمارهو قفقاز آسياي مركزي مطالعات، »جمهوري اسالمي ايران
-رژيم حقوقي درياي خزر از ديدگاه جانشيني دولت«) 1383(بيگدلي، محمدرضا ضيايي

 .1383، ارديبهشت2ي ، شمارهحافظ، »ها
ايران با تحليل ژئوپليتيك قفقاز جنوبي و تأثير آن برامنيت «) 1384(پور، رضا عباس

ي جغرافياي سياسي،  ارشد در رشته ي كارشناسي نامه ، پايان»تأكيد بر جمهوري آذربايجان
 .تهران مركز -دانشگاه آزاد اسالمي

ها در  تحليل فضايي بحران قوميت«) 1389(اهللا و جمال احمدي سيلوه  عزتي، عزت
، 2ي ، شماره2، سالجغرافياي انساني، »ي موردي كردهاي ايران مطالعه: خاورميانه

 .1389بهار
 .سمت، چاپ هشتم: ، تهرانژئوپليتيك) 1386(اهللا عزتي، عزت 
، يمطالعات اورآسياي مركز، »ايران و كشورهاي قفقاز جنوبي«) 1391(عطايي، فرهاد  

 .1391، بهار و تابستان10ي ، شماره5سال
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، گزارشاف،  ي حيدر علي هاي اقتصادي شكننده؛ موفقيت)1379(اف، حيدر علي
 .1379، مهرماه116ي شماره

تحليل ژئوپليتيك روابط جمهوري «) 1391(نژاد، سيدمحمد و فاطمه بشيريان عيسي 
مجموعه مقاالت چهارمين همايش علمي سراسري ، »اسالمي ايران با جمهوري آذربايجان

 .1391ارديبهشت ،دانشجويي جغرافيا
اوراسيا با تأكيد بر آسياي مركز و  راهبردهاي اسراييل در«) 1389(اهللا فالح، رحمت 

 .سازان نورانديشه: ، تهران»قفقاز
مطالعات آسياي اي،  هاي امنيتي منطقه تركيه و قفقاز نگراني«) 1382(قاسمي، حسين  

 .1382، تابستان42ي ، شماره3ي ، دوره12، سالمركزي
سمت، چاپ : تهران، »المللاصول سياست خارجي و سياست بين«) 1389(قوام، عبدالعلي  

 .شانزدهم
، »ي ترانزيت كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز توسعه و مسأله«) 1373(اصغر كاظمي، علي

 .1373، بهار4ي ، شماره2، سالمطالعات آسياي مركزي و قفقاز
ي  ، ترجمه»)جغرافياي فرهنگي(جغرافياي نظامي جلد دوم «) 1385(كالينز، جان  

 .دانشگاه امام حسين: ، تهرانمحمدرضا آهني و بهرام محسني
ي محمدرضا  ، ترجمه»)جغرافياي طبيعي(جغرافياي نظامي جلد اول «) 1384(كالينز، جان  

 .دانشگاه امام حسين: آهني و بهرام محسني، تهران
: ، تهران»گرايي در ايران از منظر جغرافياي سياسيناحيه«) 1389(راد، مراد كاوياني 

 .راهبرديي مطالعات  پژوهشكده

ي پايدار،  محيطي و توسعه نسبت ژئوپليتيك امنيت زيست«) 1390(راد، مراد كاوياني 
ي  ، شماره1ي ، شماره14، سالراهبردي مطالعات، »ي اروميه ي موردي درياچه مطالعه
 .1390، بهار51پياپي

 .سمت: ، تهران»سياست و حكومت در اورآسياي مركزي«) 1389(كواليي، الهه  
ي ايران و  شده چگونگي تغيير روابط امنيتي«) 1391(الهه و قاسم اصولي  كواليي، 

، بهار و 10ي ، شماره5، سالمركزي مطالعات اورآسياي، »جمهوري آذربايجان
 .1391تابستان

گذاري  ي سياست نامه ره، »ها و كاركردهامرزها، آسيب«) 1389(وردي، عيسي گل 
 .1389، زمستان2ي شماره، 1، سالسياسي، دفاعي و امنيتي

  .سمت: ، تهران»جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي«) 1381(مجتهدزاده، پيروز 
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تحليل و بررسي «) 1387(پور پورپويان و يداهللا كريميمجتهدزاده، پيروز، رضا حسين
همپوشي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در تعامل با جمهوري آذربايجان با 

 .1387، تابستان2ي ، شماره12ي ، دورهمدرس علوم انساني، »وپليتيكهاي ژئ واقعيت
، »بررسي علل و اهداف حضور آمريكا در قفقاز جنوبي«) 1390(محمدي، مصطفي  

 .34ي ، شمارهايراس
ي پژوهشنامه، »بررسي وضعيت هيدروپليتيك ايران«) 1387(هشي، حسين مختاري 

 .1387، پاييز10ي، شماره3لسا ،حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران
: ، تهران»اي دو ستون جديد منطقه: تركيه و اسراييل«) 1385(محمدي، حميدرضا ملك

 ).ع(دانشگاه امام صادق 
 .سمت، چاپ هشتم: ، تهران»مباني جغرافياي سياسي«) 1384(ميرحيدر، دره  
هاي حاكميتي  بررسي چالش«) 1391(دهكاء  نامي، محمدحسن و فريبرز احمدي 

ي  مجموعه مقاالت پنجمين كنگره، »هرمزي فارس و تنگهجمهوري اسالمي ايران در خليج
 .رشت -دانشگاه آزاد اسالمي: ، جلد دوم، رشتانجمن ژئوپليتيك ايران

هاي تحرك جمهوري اسالمي ايران در ها و بايستهچالش«) 1379(مشكيني، قدير نصري
، 29ي ، شماره3ي ، دوره9، سالمركزي و قفقاز مطالعات آسياي، »آسياي مركزي و قفقاز

 .1379بهار
ژئواكونوميك بر  -نگرشي ژئوپليتيك«) 1389(زاده ورديزاده، علي و رضا اهللاقلي ولي

 .1389تابستان، 2 ، شماره6، سالژئوپليتيك، »صنعتي ارس/ ي آزاد تجاري منطقه
مطالعات آسياي مركز و ، »ايهاي فرامنطقهقفقاز و قدرت«) 1382(هاشمي، غالمرضا  

 .1382، تابستان42ي ، شماره3ي ، دوره12، سالقفقاز
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