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Abstract 

Introduction: The Second Karabakh War resulted in a significant shift 

in the regional balance of power, as Russia and Turkey increased their 

influence to shape the changing geopolitics of the South Caucasus. 

Since the collapse of the Soviet Union, Iran’s policy in the South 

Caucasus has been based on preventing a full-scale war and 

maintaining the status quo in the region especially in the context of the 

Nagorno-Karabakh conflict. However, Tehran has never presented an 

initiative to mitigate geopolitical disputes or promote economic 

integration in the South Caucasus. At the theoretical level, the idea of 

regionalism in Iran’s foreign policy has usually been discussed from 

three perspectives: security-geopolitical, geo-economic and identity-

civilizational. At the practical level, the main challenge for Iranian 

regionalism over the past four decades has been to create a balance 

between these divergent approaches. In a general view, the second war 

in Nagorno-Karabakh actually required the renewal of major 

geostrategic structures in the South Caucasus. While regional 

stakeholders such as Turkey and Russia aspired for a greater role 

through their operational-diplomatic initiatives, Tehran's passive 

response to regional geopolitical change made it clear that Iran had no 

strategic vision to shape these developments. As a result of the weak 

engagement, Iran is sidelined in emerging geopolitics of the South 

Caucasus in strategic terms. 

Research Question: The purpose of this article is to explain the 

reasons for the lack of regionalism in Iran's foreign policy in the South 

Caucasus. The main question is; what factors are at play in explaining 

                                                           
1. E-mail: vali.golmohammadi@modares.ac.ir (Corresponding author)  



Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 15, No. 1, Spring & Summer 2022 282 

Iran’s regionalism in the South Caucasus? How can we understand the 

reasons behind Iran's lack of regionalism in the South Caucasus in a 

systematic way? 

Research Hypothesis: This paper presents two interrelated arguments 

by providing a multi-level explanation. First, the Systemic pressures 

and lack of strategic vision of regionalism in foreign policy have 

isolated Iran in its neighboring regions. Second, the relative 

dominance of the security-geopolitical approach and at the same time, 

the centrality of the Arab Middle East to Iran’s regional policy, has 

increasingly marginalized other neighboring regions especially the 

South Caucasus.  

Methodology (and Theoretical Framework if there are): In order to 

explain the main idea of the research, this article uses the analytical 

method of inductive-deductive reasoning. An Inductive- deductive 

mixed reasoning has been used in this article and it is tried to take 

advantage of the collected data in order to achieve a proper pattern for 

analyzing the status and implications of Iran’s regionalism in the 

South Caucuses.   

In the prism of latest developments in theoretical literature of 

Regionalism, this article frames its main contribution by highlighting 

this main theoretical argument; Contrary to Western-oriented 

approaches, today the concept and requirements of regionalism are 

significantly different with regions and regionalism taking a quasi-

autonomous role in shaping regional policies and in addressing 

different issues and areas with the rise of new actors and alliances in 

the regions.   

Results and Discussion: In the aftermath of the 2020 Karabakh war, 

emerging geopolitical realities convinced Iran to start rearranging its 

foreign policy in the South Caucasus and abandon its traditional 

policy of neutrality. Although the regionalism projects proposed by 

others could be a favorable ground for Tehran to strengthen 

cooperation with all stakeholders in the region, the major trend of 

Iran's foreign policy towards regionalism in the South Caucasus is not 

yet visible on the horizon.  In the meantime, while Iran has a rather 

open view toward the regionalist projects presented by Russia and 

Turkey, it views Western proposals as potential drivers of divergence 

rather than convergence aimed, among other things, at isolating Iran in 
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its neighboring regions. Although the collapse of the Soviet Union had 

provided a significant space for regional powers to play an active role 

in the South Caucasus, Iran's engagement in this region and its 

relations with its neighbors have been limited. Except for Armenia, 

which has real political reasons in maintaining the balance in the 

conflict with Azerbaijan over Karabakh, Iran has not had close 

relations with the Republic of Azerbaijan and Georgia. In a general 

look, Iran's foreign policy in the South Caucasus has been mostly 

passive and a security-oriented approach. Over the last decades, 

Western powers, the US in particular, have made an increasing effort 

to securitize Iran’s regional behavior in the South Caucasus. By 

adopting the “everything without Iran policy”, the United States has 

sought to weaken Iran's role in transit corridors, energy transits and 

even cultural initiatives. Under the influence of the West's 

comprehensive Iranophobia policy, in order to weaken Iran’s strategic 

connections with its neighbors, a security and aggressive image of 

Iran's foreign policy has been portrayed in the eyes of its Caucasian 

neighbors especially Azerbaijan and Georgia. 

Conclusion: Given the transition in the international system and the 

importance of regions in the structure of global governance, the 

development of cooperation with neighbors and active regionalism in 

the neighboring regions, especially the South Caucasus, is gradually 

becoming a strategic necessity in the foreign policy of the Islamic 

Republic of Iran. Despite this, Iran is facing many international and 

domestic challenges in pursuing an active regionalism. Although the 

Raeisi administration seeks to develop the neighborhood policy and 

redefine the role and strategic position of Iran in the surrounding 

regions, it seems that at least in the foreseeable future, Tehran is 

incapable of designing and implementing an active regionalist 

approach in the South Caucasus independently.  

Keywords: Regionalism, South Caucasus, Foreign Policy, Iran, 

Second Karabakh War. 
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 گرایی سياست خارجی ایرانجایگاه قفقاز جنوبی در منطقه
 *محمديولی گل

 الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرسروابط بیناستادیار گروه 

 حميدرضا عزیزي

 نیبرل تیو امن یالمللنیموسسه امور ب و هیترک یژوهشگر مرکز مطالعات کاربردپ

 (28/06/1401 پذیرش: تاریخ -10/05/1401)تاریخ دریافت: 

 چکيده

تیکی، ئوپلیژ باتیترتانداز ای، محیط راهبردی و  چشمباغ با تغییر موازنۀ قدرت منطقهجنگ دوم قره

ر ببتنی مقفقاز جنوبی را متحول کرده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سیاست ایران همواره 

 باغ بوده است. اماهویژه بحران قرنطقه، بههای مپیشگیری از جنگ فراگیر و حفظ وضع موجودِ مناقشه

ادی اقتص های ژئوپلیتیکی درگیری و توسعۀ همگراییبسترفت از بنتهران هرگز ابتکاری برای برون

 سودی بهنظام باغ و تغییر محسوس موازنۀدنبال واپسین جنگ قرهدر قفقاز جنوبی مطرح نکرده است. به

ود خارجی خبازتنظیم سیاست  سویوپلیتیکی نوپدید، ایران را بههای ژئجمهوری آذربایجان، واقعیت

رسد نظر میطرفی سنتی خود پیش برده است. با وجود این، بهخروج از سیاست بیدر قفقاز جنوبی و 

 نیار ددارد. گرایی فعال در قفقاز جنوبی نانداز راهبردی نسبت به منطقهسیاست خارجی ایران، چشم

با  ز جنوبی هستیم.سیاست خارجی ایران در قفقا گراییمنطقه نبودبه چرایی  سخپادنبال نوشتار به

ا بر صلی راگرایی، فرضیۀ استقرایی( و چارچوب نظری منطقهبردن از روش تحلیل ترکیبی )قیاسیبهره

 وهای سیاست داخلی رویکردهای کالن سیاست خارجی ایران و پویایی ۀمؤلفاساس دو دسته 

همگرایی  امکان دنبو یهاهای دسته اول، دیدگاهکنیم. در مؤلفهای ارائه میالمللی و منطقههای بینپویش

ساخت  تفاوتدلیل ماهیت مهای منطقه، نبود سیاست همسایگی و تنهایی راهبردی در منطقه بهبا کشور

 علیه ایران، المللهای محیطی نیز بر فشارهای نظام بینشود. در پویشقدرت و هویت ایران برجسته می

ن روابط یربودای و همچنین تأثیرپذهویتی خاورمیانۀ عربی در سیاست منطقههای امنیتیاولویت پیشران

 شود.  همسایگی ایران از سطح تنش با ایاالت متحد آمریکا تأکید می

 گرایی.باغ، منطقهایران، سیاست خارجی، قفقاز جنوبی، مناقشۀ قرهواژگان اصلی: 
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 مقدمه
یط ای پساجنگ سرد را متحول کرده است و مح  ( موازنۀ قدرت منطقه2020باغ )وم قرهجنگ د

زتنظیم ه ای نوپدی د ژئ وپلیتیکی و ژئواکون ومیکی ب ا     راهبردی قفقاز جنوبی خود را با واقعیت
رف تن کنش گران س نتی،    دنب ال پی دایی ب ازیگران جدی د و ازمی ان     کند. در چنین بستری، بهمی

ان د. جن گ   ای ش ده ای منطق ه طور فزاین ده و مناقشه در قفقاز جنوبی به سازوکارهای همکاری
برجس ته   باغ چند روند و پیشران اصلی در ژئوپلیتیک در حال تغییر قفق از جن وبی را  قره 2020

ت ا   ان د، ترکی ه و  های غربی در حاشیۀ معادالت ق رار گرفت ه  کرده است: گروه مینسک و قدرت
ای در کنن  دهرود ب  ه مناقش  ه هس  تند ک  ه کنش  گری تعی  ین س  طحی اس  رائیل دو ب  ازیگر ن  وو

روپاش ی  فسیاسی جمهوری آذربایجان داشتند، روسیه برای اولین بار بعد از دستاوردهای نظامی
گ ذرهای تج اری و   باغ پیدا کرده اس ت، راه اتحاد شوروی حضور مستقیم نظامی در منطقۀ قره

ان د و از نظ ر سیاس ی و    رفت ه گقفق از ق رار    های ژئواکونومیکی جن وب انرژی در کانون معادله
ی ر پی دا   جمهوری آذربایج ان تغی  سودای بهطور قابل مالحظهباغ بهنظامی، موازنۀ قدرت در قره

ر دکرده است. با وجود این، نبود سازوکارهای حقوقی مشخص در تعیین حد و م رز درگی ری   
رمنستان، اثباتی سیاسی در همچنین بیباغ کوهستانی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و قره
 دارد.بس را ناپایدار نگه میانداز توافق آتشچشم

یا، آبخازی ا و  نشده در اوس ت های حلامنیتی قفقاز جنوبی و مناقشه باتیترتوضعیت شکنندۀ 
دار فاوتی واها و ابتکارهای امنیتی متهای بانفوذ این منطقه را به کاربست سیاستباغ، قدرتقره
ن ه  »ضعیت امنیتی قفقاز جنوبی از و باتیترترسد نظر میباغ بهرده است. بعد از جنگ دوم قرهک

خ ل و  های ژئوپلیتیکی داهای ناشی از پویاییقطعیتخارج شده است، اما نبود « جنگ نه صلح
س ازد. جمه وری   رو م ی هایی روب ه خارج از منطقه، تثبیت هرگونه نظم امنیتی پایدار را با ابهام

ی رهای بوماسالمی ایران همواره خواستار سطحی از ثبات در قفقاز جنوبی بوده است و بر ابتکا
وفصل منازعات تأکی د دارد. نگران ی امنیت ی ته ران ای ن اس ت ک ه منازع ات ب ا مداخل ۀ           حل
 ها به درون مرزهای ملی ای ن کش ور تس ری پی دا    ای گسترش یابد و تنشهای فرامنطقهقدرت

مسایه، شامل سه کشور قفقاز جنوبی و سه قدرت ه 3+3تی مورد حمایت ایران کند. الگوی امنی
و الگ وی   با برتری ژئوپلیتیکی روسیه 1+3روسیه، ترکیه و ایران است. ایران هرگز مدل روسی 

هم راه آمریک ا و   متشکل از سه جمهوری قفقاز و روس یه و ترکی ه ب ه     2+2+3مورد نظر ترکیه 
(. Isachenko, 2020; Jansiz and Hojasteh, 2015ت نش ناخته اس ت )  رسمیاتحادیۀ اروپا را به

های غرب ی  در واقع، ایران نه الگوی امنیتی انحصاری روسیه و نه الگوی ترکی واردکردن قدرت
 پذیرد. را می
باغ بیش از پ یش جایگ اه ش کنندۀ ای ران در ژئوپلیتی ک در      قره 2020بس سال توافق آتش 

آفرینی فع ال می دانی   ی را آشکار کرد. در حالی که روسیه و ترکیه با نقشحال تغییر قفقاز جنوب
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دادند، ایران هیچ نق ش معن اداری در    باغ شکلو طرح ابتکارهای دیپلماتیک، به نتایج جنگ قره
نوپدید قفق از جن وبی نداش ته اس ت. ب ا وج ود ای ن، ای ران در ح ال ب ازتنظیم           « بازی بزرگ»

های ژئوپلیتیکی در حال تغیی ر قفق از جن وبی    ود و تطبیق با واقعیتخ 1گراییهای منطقهاولویت
ای و اوراسیایی در ارتباط است تر منطقهانداز گستردهباغ با چشماست. برای ایران، تحوالت قره

ناپ ذیری ب ه خاورمیان ه و    صورت اجتن اب شکلی حوضۀ دریای خزر و قفقاز جنوبی را بهکه به
ای در منطقه پیدا فزایندهروسیه و ترکیه نفوذ ، گذشته ۀدر یک ده. دهدآسیای مرکزی پیوند می

دانن د ک ه از دری ای    ت ر م ی  و اکنون قفقاز جنوبی را بخشی از بازی ژئوپلیتیک ب زرگ  اندکرده
ایران از روندهای ژئ وپلیتیکی نوپدی د   . (Stronski, 2021استمرار دارد )مدیترانه تا دریای خزر 
ای و موقعیت راهبردی کوشد در نقش منطقهتهدید متنوعی دارد و می در قفقاز جنوبی برداشت
 خود بازنگری کند.  
ان دازهای راهب ردی نس بت ب ه     رسد سیاست خارجی ای ران چش م  نظر میبا  وجود این، به

من د دالی ل نب ود    دنب ال فه م نظ ام   گرایی فعال در قفقاز جنوبی ندارد. در این نوش تار ب ه  منطقه
سیاست خارجی ای ران در قفق از جن وبی هس تیم. در پاس خ ب ه چرای ی نب ود         گرایی در منطقه
ه ای  گرایی سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی در این نوش تار روی دو دس ته مؤلف ه   منطقه

الملل ی  های بینهای سیاست داخلی و پویشرویکردهای کالن سیاست خارجی ایران و پویایی
نب ودن همگرای ی ب ا    ه ای ممک ن  های دس تۀ اول، دی دگاه  هکنیم. در مؤلفای تمرکز میو منطقه
دلیل ماهی ت متف اوت   های منطقه، نبود سیاست همسایگی و تنهایی راهبردی در منطقه بهکشور

ه ای محیط ی نی ز ب ر     ش ود. در پ ویش  ساخت قدرت و هویت نظام سیاسی حاکم برجسته می
هویتی خاورمیان ۀ عرب ی در سیاس ت    یتیهای امنالمللی علیه ایران، اولویت پیشرانفشارهای بین

ویژه ای االت  ای و همچنین تأثیرپذیرفتن روابط همسایگی ایران از سطح تنش با غرب، بهمنطقه
 2اس تقرایی شود. برای تبیین ایدۀ اصلی نوش تار، از روش تحلی ل ترکیب ی قیاس ی    متحد تأکید می

ه مطالعۀ موردی )تجرب ی( و در روش  . در روش قیاسی از کل به جزء و از نظریه ببریممی بهره
بن دی ی ک نظری ه    فرم ول  سویهای تجربی مطالعۀ موردی بهاستقرایی از جزء به کل و از داده

روش  گرای ی و ب ه  این صورت که با استفاده از چ ارچوب مفه ومی منطق ه   کنیم؛ به حرکت می
ر مطالع ۀ م وردی   گ ذاریم. در هم ان ح ال ای ن چ ارچوب را د     قیاسی فرضیه را به آزمون می

دنبال توس عۀ ی ک الگ و در    دهیم. از آنجایی که در این نوشتار بهگرایی ایران گسترش میمنطقه
کن یم.  گرایی سیاست خارجی ایران هستیم، از روش تحلیل استقرایی نیز استفاده م ی فهم منطقه

                                                           
 ک الن  ابع اد  از هرچن د  ؛دارد دی  تأک آن یاس  یس ابع اد  ب ر  ش تر یب نوش تار  نیدر ا ییگرامنطقه یمفهوم تیمحور. 1

 چارچوب بخش در ییگرامنطقه یراهبردیاسیس یمفهوم یهاشاخص. شودینم غافل آن یاقتصاد و یفرهنگ

 .است شده بحث لیتفص به یمفهوم

2. inductive and deductive reasoning 
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خنان های اسناد رس می، س   بر اساس ضرورت روشی و موضوعی پژوهش، از تحلیل کیفی داده
 کنیم.  ها استفاده میها و کتابگذاران و منابع مکتوب همچون مقالهسیاست

 پيشينۀ پژوهش
گرایی سیاست خارجی ایران بر دو شده در مورد منطقههای انجامدر یک ارزیابی کالن، پژوهش
گ را و ب ا تأکی د ب ر متغیره ای سیاس ت داخل  ی و       گ را و منطق ه  دس ته از رویکرده ای جه ان   

وان در کت اب خ ود ب ا عن      (2005القل م ) اند. س ریع الملل متمرکز بودههای نظام بینمحدودیت
کن د  ت الش م ی  « ائ تال   میو پ ارادا  ینظ ر  ینی: بازبرانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس»

 تق اد او، بندی کند. ب ه اع های گسست در همگرایی ایران با مناطق پیرامونی خود را فرمولریشه
ه ای سیاس ت   در ایران مانند ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم و هد  ساخت قدرت و سیاست

بخش اسالمی در تضاد ب ا ماهی ت س اخت ق درت و     های آزادیخارجی آن در دفاع از جنبش
های نظام اقتصادی و فرهنگ ی ای ران ب ا همس ایگان     هویت جهان عرب است. همچنین ویژگی
رهای همک اری و همگرای ی در س طح    ای ک ه بس ت  گون ه شمالی و شرقی نیز متفاوت است؛ ب ه 

 کند.    ای را فراهم نمیمنطقه
انداز تغیی ر و  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: چشم»( در مقالۀ 2019محمدی )گل
گرایی سیاست خارجی ایران را بررسی ک رده اس ت. ب ر اس اس رویک رد      رویکرد جهان« تداوم
عنوان مراکز زدایی با غرب و آمریکا بهز مسیر تنشایران ا ایارتقای موقعیت منطقه گرایی،جهان

دالیل ی از جمل ه   گ را ب ا ط رح    . طرف داران دی دگاه جه ان   گ ذرد جهان م ی  فناوریسرمایه و 
ایدئولوژیک، تفاوت در ماهیت ساخت قدرت و سیاس ت و تض ادهای فرهنگ ی،    های اختال 

دانند. در مقابل، به شکست می گرایی را محکومهمسایگان، هرگونه منطقهاجتماعی و قومیتی با 
عن وان کش وری ک ه در    ایران ب ه گرایی به سیاست خارجی ایران  معتقد است که رویکرد منطقه
آفرین ی  دهی به نقشای جز اولویتچارهقرار گرفته است، پرخطر های مختلف مرکز زیرسیستم

گرایی سیاس ت  منطقه» مقالۀ( در 2010ویژه خاورمیانه ندارد. برزگر )فعال در مناطق پیرامونی به
های قدرت ملی ایران از جمله برخورداری از دول ت  لفهؤمبر این باور است که « خارجی ایران

ای است که به ایران نقش ممت ازی در  گونهملی قوی، موقعیت ژئوپلیتیک و عنصر ایدئولوژی به
خاورمیان ه   ۀدر منطق  شدن ب ه مس ائلی   متصل باایران  راهبردیدهد. ارزش ای میمسائل منطقه

 رو،ای ن  ازان د.  الملل ارتباط مستقیم یافت ه سپتامبر با نظام امنیت بین 11 رویداداست که بعد از 
م دت  امنیت و منافع ملی ای ران در بلن د   سودخارجی ایران به در سیاست گراییتمرکز بر منطقه

گوید ایران بع د از  می« المللنآزاد و محدود، ایران و نظام بی»( در مقالۀ 2011. مصباحی )است
المل ل را  های بلندپروازان ه، نظ ام ب ین   جغرافیایی خود و با انگیزه تیمرکزانقالب، با تمرکز بر 

کند. به همین دلی ل،  ها عمل نمیآورد که بر پایۀ قوانین و نقششمار میهمچون میدان عملی به
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تنه ا اتح اد   گرف ت و در پ ی آن ن ه    الملل ی را نادی ده  توزیع قدرت و پیامدهای فشارهای ب ین 
ه ای  گون ه اتح ادی ب ا ق درت    مدت با آمریکا را ره ا ک رد، بلک ه وارد ه یچ    راهبردی طوالنی

تجدیدنظرطلب دیگر نشد. چنین ذهنیتی، ای ران را ک ه زم انی موقعی ت مح وری در چه ارراه       
راهب ردی ک رد. در   ای خودخواسته درگیر تنهایی گونهالمللی داشت، بهای و بینتحوالت منطقه

 چنین بستری، ایران توانایی توسعۀ اتصاالت راهبردی خود با مناطق پیرامونی را نداشته است.      
گرای ی در سیاس ت خ ارجی    رویکرد نگاه به شرق همچنین رویکردی چندوجهی به منطقه

اه ب ه  گ  نسیاس ت  »( در مقالۀ 2021الملل است. سنایی و کرمی )ایران در شرایط گذار نظام بین
گیری سیاس ت نگ اه ب ه ش رق در ای ران ه م       شکلمعتقدند « هاچالشها و شرق ایران: فرصت

 از نظ ر  ای.و منطق ه  پاسخی به فشار غرب بود و هم کنشی به ش رایط در ح ال تغیی ر جه انی    
ای در خاورمیان ه  منطق ه  مه م فارس و قدرت ژئوپلیتیکی، همچنان که ایران قدرت اصلی خلیج

عی ت  . ای ن موق هس ت ال این مناطق به جنوب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز نیز اتص ۀاست، نقط
 ق درت نظر ژئواکون ومیکی،   از. دکنه هند، چین و روسیه نزدیک میای پیچیده، ایران را بمنطقه

ر د ،اقتص اد جه انی در آین ده    ۀو موتور توسع استاقتصادی در حال حرکت از غرب به شرق 
ت ، ص ادرا انتق الی خواهد بود. این فراین د از جه ت مس یرهای    چین  تیشرق آسیا و با محور

نی ز   این ک ای و جه انی ب رای ای ران اهمی ت زی ادی دارد.      انرژی و مشارکت در اقتصاد منطقه
ها چ ین  گذشته، کشورهای شرقی و در رأس آن قرناصلی اقتصادی ایران برخال   هایشریک

الملل ی  ای و ب ین های منطق ه که روند رقابت حالی نظر ژئواستراتژیکی نیز در از .و هند هستند
ا آمریک ا، اوراس یا ب     تی  روآتالنتی ک ب ا محور  ، اب زرگ جه ان   ۀشکلی است که چهار منطق  به

دهی به س اختار  محوریت روسیه و شرق آسیا با محوریت چین، بیشترین اهمیت را برای شکل
ی نظ ام  ه ا مح وری در پوی ایی  گ اه  جایخاورمیان ه   ۀمنطق   ،المللی آینده دارند دیگ ر نظام بین
 .الملل نخواهد داشتبین

 گرایی سیاست خ ارجی ای ران، مطالع ات نظ ری درب ارۀ     فراتر از تحوالت نظری در منطقه
مهم ی   ولتح« گرایی تطبیقیمنطقه»( در مقالۀ 2012گرایی نیز متحول شده است. آچاریا )منطقه

ت ، تعامالالملل پساجنگ سردق در نظام بینکند؛ با بازشدن مناطگرایی را شناسایی میدر منطقه
ه ای  بن دی اند که از همگرایی اقتصادی تا ص ف ای بسیار پویا، پیچیده و چندوجهی شدهمنطقه

ر د( 2014ش وند. ب ائرت و همک ارانش )   های ایدئولوژیکی را ش امل م ی  ژئوپلیتیکی و ائتال 
  قدند برخالمعت« انی و اتحادیۀ اروپاای: مناطق، حکمرانی جهمنطقهتقاطع بین»کتابی با عنوان 

گرف ت،  شدن با محوری ت همگرای ی در نظ ر م ی    گرایی را تداوم جهانیمفاهیم سنتی که منطقه
عن ا ک ه   آمی ز؛ ب ه ای ن م   گرایی و نظم جهانی نه خطی است و نه صلحاکنون رابطۀ متقابل منطقه

س ازی  مل ل ب ا نموده ایی از نظ م    التواند در مقابل ساختارهای مسلط نظام بینگرایی میمنطقه
  ای متعارض باشد.منطقه
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 گرایی  هاي منطقهتحول در ماهيت و الزام
ترین ویژگی آن بازتوزیع قدرت، ب ازتوزیع ث روت و بازنویس ی    الملل که مهمگذار در نظام بین

 المل ل را ب ازتعریف ک رده   در سیاس ت ب ین   1گرای ی المللی است، مفاهیم سنتی منطقهقواعد بین
گرایی که بیشتر در قالب همکاری و همگرای ی و در چ ارچوب   است. بعد از جنگ سرد، منطقه

شد، دچار تحول نظری و عملی ش ده اس ت. در ش رایط    گرایی لیبرال مطالعه میهای نهادنظریه
ان د و من اطق نق ش    ای ش ده ای منطق ه طور فزایندهگذار، سازوکارهای همکاری و همگرایی به

ان  د. در چن  ین بس  تری،  المل  ل برعه  ده گرفت  هده  ی ب  ه سیاس  ت ب  ینر ش  کلد 2مس  تقلیش  به
 ام د یعن وان پ ب ه  توان د یم   یاقتصاد هایو اقدام هااستیاز س یاعنوان مجموعهبه ییگرامنطقه

المل ل در نظ ر گرفت ه ش ود ک ه      المللی در شرایط گذار نظام بینرفتارهای مستقل بازیگران بین
ده ی ب ه   کنند سطحی از استقالل عمل را در شکلالمللی تالش میینهای بفراتر از محدودیت

ه ای  ب رای فه م پوی ایی    (.Barbieri, 2019: 423های محیط پیرامونی خود داشته باشند )معادله
مح ور  های غربهای جریان اصلی و دیدگاهگرفتن از نظریهای نیاز است با فاصلهنوپدید منطقه

 محور پیش برویم.  و منطقه انهگرایوی رویکردهای کثرتسبه
گرایی قابل شناسایی است: نخس ت، ب ا بازش دن    در این زمینه، چند تحول اساسی در منطقه

ای بس یار پوی ا، پیچی ده و چن دوجهی     الملل پساجنگ س رد، رواب ط منطق ه   مناطق در نظام بین
ی ای دئولوژیکی را  ه ا های ژئوپلیتیکی و ائ تال  بندیاند که از همگرایی اقتصادی تا صفشده

گرای ی را ت داوم   (. دوم، برخال  مفاهیم سنتی که منطق ه Acharya, 2012: 13شوند )شامل می
گرای ی و نظ م   گرفت، اکنون رابطۀ متقاب ل منطق ه  شدن با محوریت همگرایی در نظر میجهانی

ساختارهای  تواند در مقابلگرایی میآمیز؛ به این معنا که منطقهجهانی نه خطی است و نه صلح
چ ارچوب،   نی  در ا ای متع ارض باش د.  سازی منطق ه الملل با نمودهایی از نظممسلط نظام بین

همگرایی  ویژۀ ریمس کیاز  تیحما توانایی گرید المللیبین نوپدید پیچیده و آنارشیک ساختار
وریسم (. همچنین برای مسائل نوپدید جهانی از ترBaert and et al. 2014را ندارد ) و همکاری

ح ل جه انی پی دا ک رد.     ت وان راه سختی م ی های مسلحانه، بهگرفته تا محیط زیست و درگیری
اند. س وم،  ای شدهای منطقهطور فزایندهها بهها و رویارویی با بحرانهمچنان که مدیریت مناقشه

س تقل  عن وان مفه ومی م  گرای ی ب ه  گرایی، ترسیم منطقهمتقابل با جهاندلیل وابستگی هرچند به
نیب یساختارها از مستقل یکنشگر به هادولت لیو تما ییروند اقتدارگرا دیتشددشوار است، 

 .اس ت  هادولت یتحقق منافع مل گرو در یاندهیفزا طوربه ییگرامنطقه یاسیس یمحتوا ،یالملل
 کنند بدون واردکردن بازیگران خارجی،های بانفوذ در منطقه تالش میدر چنین بستری، قدرت

                                                           
1. Regionalism 

2. Quasi-autonomous 



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة ياي مركزياوراسمطالعات   290

 نی  ا(. Hoffmann, 2016, 117ک ار گیرن د )  را ب ه  سازوکارهای محل ی همک اری و همگرای ی   
ب ه   ییای  از مفه وم جغراف  جیت در است که ب ه « منطقه» یمعنا ریرپذییتغ تیماه لیدلبه تحوالت
و  گرانیاقتص اد، ب از   ا،یکه در آن جغراف ه استحرکت کرد ترفیو ظر یچندسطح یسازمفهوم
 ی دارند. امنطقه معادالتبه  یدهدر شکل ینقش مهم پذیری محلیجامعه

گرایی های متفاوتی از پیگیری منطقهگرایی، شرایط و الزامتحول در ماهیت و کارکرد منطقه
گرای ی ی ک   گذارد: نخست، سطح و گسترۀ منطقهرو میها پیشفعال در سیاست خارجی دولت

هایی که در محیط پیرامونی آن است. دولت المللیمشکالت بین و یمل امکاناتدولت تابعی از 
گیرند، ام ا ب ا   کار میگرایی را بهخود با چندین منطقه همسایه هستند بیشتر، رویکرد چندمنطقه

ای فق ط ی ک انتخ اب    رو هستند. ی ک ق درت منطق ه   هایی در کنش راهبردی روبهمحدودیت
توان د در چن دین منطق ه    ان نم ی زم  تواند داشته باشد و ه م گرایی فعال میراهبردی در منطقه
ه ا زم انی   (. این محدودیتLibman, and Obydenkova, 2018: 158-162کنشگر فعالی باشد )

ش وند،  های بزرگ در منطقه ترکیب میکه با مشکالت محیطی، همچون رقابت راهبردی قدرت
رای توس عۀ  کنن د. دوم، ب ازیگران ب    ای را مح دود م ی  های منطق ه های قدرتمراتب انتخاببه

محور ایجاد کنند. به ای ن  اتصاالت راهبردی خود در مناطق مورد نظر باید زنجیرۀ ارزشی منطقه
گرایی ژئوپلیتیکی ن اگزیر بای د رواب ط ژئواکون ومیکی خ ود را ب ا ارائ ۀ        معنا که فراتر از منطقه

. از آنج ا ک ه   (Söderbaum, 2016گرایانۀ تجاری و انتقالی توسعه دهند )های چندجانبهپلتفورم
اند، در نبود پیون دهای م ؤثر اقتص ادی و    تنیده شدهگرایی درهمعناصر اقتصادی و امنیتی منطقه

کردن تص ویر آن در  شود که ناگزیر با امنیتیهمگرایی تجاری، نقش امنیتی بازیگران برجسته می
گرایی د. سوم، منطقهکنها دشوار میگرا را برای آنگرایی همذهن دیگر بازیگران، پیگیری منطقه

ه ای  دهی به الگوی دوستی و ائتال  ایدئولوژیکی کارآم د اس ت ت ا زمین ه    فعال نیازمند شکل
-Barbieri, 2019: 432های متخاصم را فراهم کند )همگرایی با متحدان بالقوه و رقابت با گروه

باشد، ب ازیگران  های اقتصادی و امنیتی( ضعیف (. به هر میزان که روابط راهبردی )همکاری37
ای را نخواهند های همگراکنندۀ منطقهانداز راهبردی و طرحتوانایی طراحی و اجرای یک چشم

 گیرند.  داشت و بیشتر در حاشیۀ معادالت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه قرار می

 گرایی در سياست خارجی ایرانمنطقه
گرایی گرایی و جهانجادله میان منطقهسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همواره عرصۀ م
ای شامل خلیج فارس، خاورمیان ه، آس یای   بوده است. ایران در همسایگی پنج زیرسیستم منطقه

ای ب ه  قارۀ هند قرار گرفته است. موقعیت ژئواستراتژیک ایران جایگاه ویژهمرکزی، قفقاز و شبه
اگرچه موقعیت ژئواستراتژیک ای ران   این کشور در معادالت متحول مناطق پیرامونی داده است.

منابع قدرت قابل توجهی به آن داده است و آن را به پلی راهبردی در اتص ال س ه ق ارۀ آس یا،     
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ونشیب خود هرگز نتوانسته است با اروپا و آفریقا تبدیل کرده است، ایران در طول تاریخ پرفراز
جواری با پانزده همس ایه  شود. هم مدتجوار خود وارد اتحادی پایدار و طوالنیکشورهای هم

داری ب رای ای ن کش ور    پ ذیری دامن ه  و پهناوری سرزمینی ایران، تصور تهدید و ذهنیت آسیب
ه ای  ایجاد کرده است. پس از انقالب اسالمی، دشمنی با ایاالت متحد و اسرائیل نیز ب ه حلق ه  

ه بیش تر تش دید ک رده    پذیری راهب ردی ای ران را هرچ    تهدیدهای ایران افزوده و چالش آسیب
ای هم راه ب ا جب ر    ه ای متع دد منطق ه   است. جبر جغرافیایی و قرارگرفتن در مرکز زیرسیس تم 

متع ارض، ض من    ژئوک الچر ب ودن در ی ک مح یط    بودن و ش یعه فرهنگی، یعنی فارستاریخی
 های راهبردی را هم از نظرزمان محدودیتآفرینی در محیط پیرامونی خود همکردن نقشفراهم

منظ ور  گرایی فعال جمهوری اسالمی ای ران ب ه  جانبۀ دیگر بازیگران برای مهار منطقهتالش همه
ای ایجاد کرده است. این ویژگ ی ب ه ای ران ظرفی ت و ت وان ک املی       حفظ موازنۀ قدرت منطقه

 ,Barzegarتنظ یم کن د )   «تیعموم» کدهد که راهبرد سیاست خارجی خود را بر مبنای ینمی

2019: 188 .) 
گرایی سیاست خارجی ای ران قاب ل شناس ایی اس ت: رویک رد      سه رویکرد اصلی در منطقه

ه ا و  تم دنی. ب ا توج ه ب ه اولوی ت     امنیتی، رویکرد ژئواکونومیکی و رویکرد هویتیژئوپلیتیکی
های مختل ف مح یط همس ایگی در خاورمیان ۀ عرب ی،      های متفاوت ایران در زیرسیستمبرتری

ترین چالش جمهوری اسالمی ای ران  ی و آسیای مرکزی و قفقاز، مهمخلیج فارس، آسیای جنوب
گرای ی ب وده اس ت. در نگ اهی     در چهار دهۀ گذشته ایجاد تعادل بین این س ه رویک رد منطق ه   

اهلل رمضانی، چالش اصلی سیاست خارجی ایران چگونگی ایجاد تعادل تر، از دیدگاه روحجامع
های دیگ ری  ی بوده است که بعد از انقالب اسالمی الیهمیان دو رویکرد ژئوپلیتیک و ایدئولوژ

(. از نظر تجربی، هرکدام Ramezani, 2004: 552به پیچیدگی و دشواری آن افزوده شده است )
گرایی سیاست خ ارجی ای ران، چرخش گاه ت اریخی دارن د. در دورۀ      از این رویکردهای منطقه
ب ا غ رب، من افع ای دئولوژیک متناقض ی در      دلیل پیوندهای راهبردی خود پهلوی دوم، ایران به

گرای ی ای ران بیش تر در خل یج     محیط همسایگی خود تعریف نکرده بود و کانون اصلی منطق ه 
 ,Barzegarک رد ) فارس متمرکز بود که از یک منطق ژئوپلیتیکی و ژئواکون ومیکی پی روی م ی   

ز فرصتی برای پیگیری رقیب شوروی بر آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نی(. برتری بی29 :2010
 کرد.  رویکرد تمدنی در سیاست خارجی ایران فراهم نمی

ده ی ب ه سیاس ت خ ارجی ای ران در      ، رویکرد ایدئولوژیک در شکل1979انقالب اسالمی 
مناطق پیرامونی را برجسته کرد. ماهیت انقالب اسالمی ب ا تمرک ز ب ر سیاس ت ه ویتی ش یعی       

ک رد. تقاب ل ب ا مداخل ۀ     ئولوژیک در جه ان اس الم م ی   ناگزیر ایران را وارد برخورده ای ای د  
ه ای  اسرائیل، حمایت از گروههای غربی در مسائل جهان اسالم، مناقشه دیرپای فلسطینقدرت
ه ای ش یعی در خاورمیان ۀ عرب ی، ای ران را ب ه       گرا در جهان عرب و سازماندهی جریاناسالم
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شکلی نمودهای ای دئولوژیک داش ت. ب ا    ای تبدیل کرد که بهکنشگری فعال در تحوالت منطقه
گرای هاش می رفس نجانی ب رای    سالۀ ایران و عراق، دولت عملوجود این، بعد از جنگ هشت
کاربست رویکرد اقتصادی در تعامل با کشورهای همس ایه متمای ل    بازسازی اقتصادی ایران، به

و قفقاز جن وبی ب رای   شد. در پی آن،  فروپاشی اتحاد شوروی و بازشدن مناطق آسیای مرکزی 
، ترکیب ی از رویک رد تم دنی، اقتص ادی و     1990ای در دهۀ های منطقهآفرینی فعال قدرتنقش

(. Barzegar, 2003: 13امنیتی در سیاست خارجی ایران را در برابر مناطق شمالی مط رح ک رد )  
ه ای  هوریدنبال گسترش روابط خود با جمفرهنگی بهسو بر اساس رویکرد تمدنیایران از یک

س ازی در  منظ ور موازن ه  امنیت ی ب ه  نواستقالل بود؛ از سوی دیگر، براساس رویکرد ژئوپلیتیکی
 های سیاست خارجی خود را بازتنظیم کرد. رقابت با روسیه و ترکیه، منافع و برتری
د آمریک ا  ویژه ایاالت متحها با غرب، بهاندازۀ تشدید تنشدر هزارۀ جدید، هیچ متغیری به 

گرایی سیاست خ ارجی ای ران تأثیرگ ذار نب وده اس ت. چرخش گاه آن،       دهی به منطقهشکل در
عن وان  ق بهو معرفی ایران و عرا 2003، حملۀ آمریکا به عراق در سال 2001سپتامبر  11رویداد 

ا ب  محور شرارت از سوی دولت جرج بوش است. این رویدادها مانند ی ک زلزل ۀ ژئ وپلیتیکی    
وجود آورده بود، ب ه ب ازنگری   امنیتی که در محیط همسایگی غربی ایران بهشمار تهدیدهای بی

، گرایی سیاست خارجی ای ران منج ر ش د. از ای ن دوره ب ه بع د      های منطقهاساسی در اولویت
ص ورت ش ایان ت وجهی    خاورمیانۀ عربی در مرکزیت سیاست خارجی ایران قرار گرف ت و ب ه  

ر های عرب ی د گرایی فعال ایران برجسته کرد. انقالبنطقهامنیتی را در مرویکردهای ژئوپلیتیکی
اس ت.   خاورمیان ه  ۀزدآش وب جانبۀ ایران در ژئوپلیتیک نیز چرخشگاه درگیری همه 2011سال 

عن وان  ق بهو عرا شاماتای بارها از منطقۀ اهلل خامنهویژه آیترهبران جمهوری اسالمی ایران به
آفرینی فع ال  ترین ویژگی آن نقش(. مهمKhamanei, 2011) اندایران یاد کرده« عمق راهبردی»

ز پلیتیکی اامنیتی نوپدید و مقابله ب ا اس تقرار هرگون ه نظ م ژئ و      باتیترتدهی به ایران در شکل
ا ای آن از جمل ه اس رائیل اس ت. محوری ت خاورمیان ۀ عرب ی ب        سوی آمریکا و متحدان منطقه

ناپ ذیری  ط ور اجتن اب  رجی ایران بهی در سیاست خاامنیتکردن رویکردهای ژئوپلیتیکیبرجسته
ن وبی را  وی ژه آس یای مرک زی و قفق از ج    گرایی ایران در دیگر مناطق پیرامونی، بهتمرکز منطقه

 صورت چشمگیری کاهش داد. به

گرایی کارآم د در سیاس ت   انگیزی در فهم چرایی نبود منطقهدر دهۀ گذشته، دیدگاه مجادله
گرای ی، ریش ه در نب ود سیاس ت همس ایگی      ش ده اس ت. نب ود منطق ه     خارجی ایران برجس ته 

(. فراتر Azizi and et al. 2020: 158محور در سیاست خارجی ایران دارد )محور و منطقهمسئله
گذاری خارجی ایران در سطح عمل ی، جایگ اه   های مسلط در سیاستاز سخنان رسمی، روایت

شدت متأثر از سطح تقابل و روابط همسایگی ایران بهگیرد ای برای همسایگان در نظر نمیویژه
رواب ط ب ا    گس ترش در  ای ران بخ ش اعظ م مش کالت     ،یاتیدر سطح عملبا غرب بوده است. 
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 کاس ت یب ا آمر  جمه وری اس المی  مت أثر از مس ائل    ،از آنک ه دوجانب ه باش د    شیب گانیهمسا
(Golmohammadi, 2019: 96)یداریموجب نوسان و ناپا کایدر روابط با آمر یزیخو. هر افت 

 یرواب ط تج ار   جمح دیکاهش شد برای نمونه،شود. یم یرامونیپ یبا کشورها رانیدر روابط ا
رواب ط   ب وده اس ت.   آمریک ا  متحد االتیا یحداکثر یو فشارها هامیتحر لیدلبه هیو ترک رانیا

 3،3و   2019س ال  میلی ارد دالر در   5،6به  2016میلیارد دالر در سال  10تجاری دو کشور از 
ه ای ای ران بع د از    کاهش یافته اس ت ک ه بیش تر ناش ی از تح ریم      2020میلیارد دالر در سال 

مس  تقل از  گرای  ی فع  المنطق  ه نیبن  ابرا (.OEC, 2022کارآم  دن دول  ت ترام  ) اس  ت )روی
های غرب ی دارد،  ای که مشکالت فراوانی با قدرتالمللی برای یک قدرت میانهبین هایشرانیپ

کند سیاس ت همس ایگی مس تقل از    هرچند دولت ابراهیم رئیسی تالش می است. یکار دشوار
(، واقعیت ای ن  Amirabdollahian, 2022المللی و مناقشه با آمریکا تعریف کند )های بینتحریم

است که جمهوری اسالمی ایران برای تسهیل همگرایی اقتصادی و سیاسی و داشتن نقش فعال 
ویژه ایاالت متحد های بزرگ بهمندکردن روابط خود با قدرتنی، نیازمند قاعدهدر مناطق پیرامو

من دکردن رواب ط ب ا ای ران هس تند.      های بزرگ هم نیازمند قاعدهآمریکا است. در مقابل، قدرت
      شناختن حقوق و منافع برابر باشد.رسمیتروابط همواره باید متوازن و همراه با به

ط راهبردی با همسایگان به جایگ اه کش ورهای همس ایه در مقابل ه ب ا      جنبۀ دیگر نبود رواب
های غ رب علی ه جمه وری اس المی ای ران و همچن ین       ویژه تحریمالملل بهفشارهای نظام بین
شده مربوط اس ت. در ش رایط کن ونی    ها در روابط با ایران تحریمگرایانۀ آنفایدهرویکرد هزینه

پذیر نیست، بیشتر به ای ن دلی ل ک ه تص ور از تهدی د      امکان هیچ ائتال  راهبردی با همسایگان
ای بسیار ثابتی دارد که المللی و منطقهخیلی متفاوت است. تصور ایران از تهدید یک کانون بین

ثابت بوده است. کانون جه انی تهدی د ای ران آمریکاس ت و در      شیکمابدر چهل سال گذشته، 
قدرت بزرگی بوده است که بتواند در مقاب ل تهدی دهای    مقابل آن ایران همواره دنبال ائتال  با

آمریکا از ایران حمایت مؤثر کند. ایران دو نامزد داشته است: روسیه و چین. طبیع ی اس ت ک ه    
همسایگان در میان نامزدهای ائتالفی ایران مقابل آمریکا حض ور ن دارد و ب ا توج ه ب ه رواب ط       

ای نی ز ای ران   خواهند که باشند. در س طح منطق ه  راهبردی بیشتر همسایگان ایران با غرب، نمی
هایی هم که ای ران ب ا   طور مشخص اسرائیل است و گروهکانون تهدید ثابتی تعریف کرده که به

ستیزی است. در مقابل، کشورهای همس ایه ای ران   ها ائتال  دارد دربارۀ محور همین اسرائیلآن
سازی و حت ی  عادی سویهای گذشته بهکه در سالتنها دشمنی معناداری با اسرائیل ندارند، بلنه

 اند. آویو حرکت کردهگسترش روابط با تل

( ای ران و کاربس ت   2018ای )با وجود این، بعد از خروج دول ت ترام ) از تواف ق هس ته    
« نگاه به شرق»گرایی در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران، منطقه

رجی ایران تبدیل شده است. از نگاه طرفداران این دی دگاه ک ه از س وی    به اولویت سیاست خا
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و تحریم ی   دشمنیهای سیاست مقابله با سازوکارترین مهمشود، دولت رئیسی به جد دنبال می
و جن وب ش رق آس یا     ی، اوراسیاشرقآسیای با کشورهای  گسترش روابط، ایرانغرب در برابر 

سیاست خارجی ترجیح شرق »هوری اسالمی ایران گفته است ای، رهبر جماهلل خامنه. آیتاست
در  (.Khamanei, 2017« )ه ای ام روز ماس ت   بر غ رب، ت رجیح همس ایه ب ر دور از اولوی ت     

رواب ط  چارچوب سیاست نگاه به شرق، عالوه بر ایجاد روابط راهبردی با چین، روسیه و هند، 
 ۀح وز  وی ژه در اوراس یا باش د، زی را    ب ه  دنبال تحکیم روابط با همسایگانایران باید به خارجی

سیاس ت   بن دی نگ اه ش رق در   . با وجود این، مفهومگیردنفوذ غرب قرار میزیرپیرامونی ایران 
نظام سلطه در تضاد است و در براب ر  امپریالیستی نگاه با شرق دهد گویا خارجی ایران نشان می

اینکه مفهومی جغرافی ایی باش د، بع د     شرق بیشتر از ایرانگیرد؛ برای قرار می ۀ غربنظام سلط
ش رق در سیاس ت خ ارجی ای ران ب یش از آنک ه       رسد سیاست نگ اه ب ه  نظر می. بههویتی دارد

 ,Sanaei and  Karami) انگیز ایران با غرب استرویکردی مستقل باشد، متأثر از مسائل مناقشه

2021: 28-36 .) 

 سياست خارجی ایران در قفقاز جنوبی  
عنوان ی ک ب ازیگر پرنف وذ در    فرهنگی و مرزهای طوالنی همواره ایران را بهاریخیپیوندهای ت

المل ل و  کند. اهمیت ژئواستراتژیک قفقاز جنوبی در ساختار نظ ام ب ین  قفقاز جنوبی معرفی می
ونش یب  ازویژه ژئوپلیتیک متحول اوراسیا همواره جنگ و مناقشه را به بخشی از ت اریخ پرف ر  به

ۀ الملل ی در ای ن منطق ه تب دیل ک رده اس ت. از زم ان تجزی         ای و بینی منطقههارقابت قدرت
ران نشین قفقاز جنوبی از خاک ای ران در ق رن ن وزدهم، ای     ای از مناطق خاناتهای عمدهبخش

های ن دورهپایانی با روسیه و ترکیه داشته است. نخبگان سیاسی ایرابرخوردهای ژئوپلیتیکی بی
از جن وبی، ای ن   فرهنگی ای ران در قفق   معی از عمق راهبردی تاریخیواسطۀ درک جمختلف به

دانند. ب ا وج ود ای ن، از زم ان عهدنام ۀ      ای طبیعی در این منطقه میکشور را یک قدرت منطقه
ه ای ژئ وپلیتیکی   (، ایران همواره سیاستی واکنشی و دفاعی در براب ر پوی ایی  1828ترکمنچای )

وبی، ر طول برتری اتحاد شوروی بر جغرافی ای قفق از جن    قفقاز جنوبی در پیش گرفته است. د
گران بود و از سوی دیگر از نها به یکپارچگی سرزمینی خود سو از تجاوز بلشویکایران از یک

ترسید. بعد از انقالب اس المی  نفوذ ایدئولوژیکی کمونیستی در مناطق مرزهای شمالی خود می
ر آل ود ش وروی در ام و   یسم و مداخل ۀ دش منی  نیز این برداشت تهدید از گسترش کمون 1979

 (. Paul, 2015: 54داخلی ایران به قوت خود باقی مانده بود )
شدن ساختارهای متصلب جنگ س ردی موج ب ک اهش    فروپاشی اتحاد شوروی و برچیده

نمایی ایران در معادالت ژئوپلیتیکی آسیای تهدید در مرزهای شمالی شد و فرصتی برای قدرت
قاز جنوبی فراهم کرد. از این دوره به بعد، برای نخستین بار از قرن هجدهم، ای ران  مرکزی و قف
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 س وی تدریج ب ه شده در قفقاز پساشوروی بههای ژئواستراتژیک ایجادمندی از فرصتبرای بهره
کارگرفتن رویکردهای مستقل و فعال در آسیای مرک زی و قفق از جن وبی گ ام برداش ت. ب ا       به

آفرینی فعال ایران، برتری قابل توجه روسیه، تالش غرب برای قه برای نقشوجود بازشدن منط
کارگرفتن رویکردی محتاطان ه  گرایی ترکیه، موجب بهترکپانهای کردن ایران و سیاستمنزوی

و عملگرایانه در تحوالت قفقاز جنوبی از سوی رهبران جمهوری اسالمی ای ران ش د. از زم ان    
گ ری  ای دیگ ر، سیاس ت موازن ه   ران در مقایسه با دو قدرت منطق ه فروپاشی اتحاد شوروی، ای

 Tishehyarبیشتر و سیاست تهاجمی کمتری را در تحوالت قفقاز جنوبی دنب ال ک رده اس ت )   

and Bahrami, 2018: 32-36های نواستقالل قفقاز جنوبی از اصول (. توسعۀ روابط با جمهوری
گر روی دادها  ا در سه دهۀ گذشته ایران بیشتر نظارهبنیادین سیاست خارجی ایران بوده است، ام

ده ی ب ه   ای در ش کل کنن ده های راهبردی در قفقاز جنوبی بوده است و نق ش تعی ین  و پویایی
 ترتیبات امنیتی و نظم شکنندۀ ژئوپلیتیکی آن نداشته است.  

از نف وذ  های صاحبهای قفقاز جنوبی و قدرتبرداشت متفاوت و گاهی متناقض جمهوری
و  ه ا نس بت ب ه نق ش    گ ذاری آن ای ایران به نتایج متفاوتی در سیاس ت ها و رفتار منطقههد 

، نگاه غالب این بود که جمه وری اس المی   1990جایگاه ایران منجر شده است. در ابتدای دهۀ 
های خود به مناطق پیرامونی است. این برداشت تهدید را در بیشتر دولت دنبال صدور انقالببه
آسیای مرکزی و جنوب قفقاز ایجاد کرده بود. شیرین هانتر معتقد است در ای ن دوره،   ردینیغی

کردن گرایش ی ای دئولوژیک در سیاس ت    گرایانه برای نهادینهانقالبیون ایران با رویکردی آرمان
. چن ین  (Hunter, 2010: 78کردن د ) خارجی خود نسبت به تحوالت قفقاز جنوبی ت الش م ی  

ای ایران در دیگر محیط همسایگی آن نیز بود. اما پیش ینۀ  نگاهی نگرش غالب به سیاست منطقه
ای گرایانۀ سیاست منطق ه سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی منطق ژئوپلیتیکی و رفتار عمل

گرایی لکند. با این حال، برداشت کلی از تقابهای ایدئولوژیکی برجسته میآن را بیش از انگیزه
الملل ی لیب رال پس اجنگ س رد و نم ود عین ی آن در       سیاست خارجی ایران در برابر نظ م ب ین  

گرایان ه از سیاس ت ای ران در قفق از     خاورمیانه، موجب شده است برداشتی تهاجمی و مداخل ه 
رو، کشورهای قفقاز جنوبی بیشتر رویک رد بازدارن دگی در براب ر    جنوبی نیز شکل گیرد. از این

ءظن شدیدی نسبت ب ه گس ترش روابطش ان ب ا ای ن کش ور دارن د        اند و سوکار گرفتهبهایران 
(Fallahi, 2018: 428-25هرچند ایران هرگز سیاستی مداخله .)آفرین ی خ ود   گرایانه برای نقش

از س  وی  ته  ران در ای  ن منطق  ه 1در قفق  از جن  وبی تعری  ف نک  رده اس  ت، هرگون  ه درگی  ری
ش ود. از دی دگاه س یدجالل دهق انی     ته اجمی نگریس ته م ی   های قفق از ب ا ماهی ت    جمهوری

ه  ای دور از من  افع و مالحظ  هفیروزآب  ادی، سیاس  ت خ  ارجی و امنیت  ی ای  ران در قفق  از ب  ه 

                                                           
1. Engagement 
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گ اه گفتم ان   ایدئولوژیک است و بیشتر بر منطق ژئ وپلیتیکی و اقتص ادی اس توار اس ت. ه یچ     
ری نداشته است؛ برخال  انتظاره ا و  ایدئولوژیک اسالمی بر سیاست امنیتی ایران در قفقاز برت

گفتمان اسالمی، ایران به اتحاد راهبردی با ارمنستان و روسیه اقدام کرده، از آذربایجان  هایالزام
طلبان چچن حمایت نکرده و اقدامی عملی در راستای صدور انق الب اس المی   شیعی و جدایی
ال  خاورمیانه، قفق از در حلق ۀ   (. برخDehghani Firuzabadi, 2010: 2015-17نداشته است )

های ایدئولوژیک قرار ندارد. جمهوری اسالمی در قفقاز عمق راهبردی ایران برای صدور ارزش
 های غیرامنیتی برتری ندارد.کند و هد جو عمل میعنوان دولتی امنیتهمواره به

ی متح دان  ه ا برداری از ظرفی ت های غربی با بهرهاز زمان فروپاشی اتحاد شوروی، قدرت
ان د.  ای ای ران در قفق از جن وبی داش ته    کردن رفتار منطقهای در امنیتیمحلی خود تالش فزاینده

دنب ال ح ذ  نق ش ای ران در     ب ه « چی ز ب دون ای ران   سیاست همه»کارگرفتن بهایاالت متحد با 
یاست ر ساست. در تأثی ی، خطوط انتقال انرژی و حتی ابتکارهای فرهنگی بودهتیترانزهای طرح

منظ ور تض عیف رواب ط راهب ردی آن ب ا همس ایگان، تص ویری        هراسی غ رب ب ه  فراگیر ایران
وی ژه جمه وری   زده و تهاجمی از سیاست خارجی ایران در دید همسایگان قفق ازی، ب ه  امنیت

و  گرفتن منافع و نقش ایران در بیشتر روی دادها آذربایجان و گرجستان ایجاد شده است. نادیده
می و اطالع اتی  ی و انرژی، توسعۀ رواب ط نظ ا  تیترانزگذرهای ای همچون راهنطقهابتکارهای م

ک ردن خ زر و   دری ای خ زر، نظ امی    جمهوری آذربایجان ب ا اس رائیل، ت دوین رژی م حق وقی     
های راهبردی آذربایجان و گرجستان ب رای پیوس تن ب ه ن اتو، هرچ ه بیش تر ای ران را از        هد 

(. ب ا  Hakim and Valdani, 2016: 44حاش یه ب رده اس ت )   تحوالت راهبردی قفقاز جنوبی به 
ل های غربی در قفقاز، زنجیرۀ محاصرۀ غرب علیه جمهوری اسالمی ایران تکمی  حضور قدرت

معن ای  ن بهدهد. از نگاه ایران، ایسو قرار میشده است و ایران را در محاصرۀ همسایگانی ناهم
 ست.  منیت ملی و امنیت نظام سیاسی حاکم اوجود تهدیدهای متعدد نظامی و امنیتی علیه ا

ت وان در چن د   های کلی و منافع اصلی جمهوری اسالمی ایران در قفقاز جنوبی را میهد 
وی ژه  های خارجی، بهنکردن و کاهش نفوذ قدرتبندی کرد: نخست، مداخلهاولویت کالن طبقه

ه ای متخاص م غرب ی،    یران با ق درت آمریکا، ناتو، اتحادیۀ اروپا و اسرائیل. با توجه به مسائل ا
دهد و ب رای توس عۀ   های امنیتی ایران در مرزهای شمالی را کاهش میتحقق این هد  دغدغه

ده د. دوم، ایج اد   همکاری با سه جمهوری قفقاز جنوبی، فضای مانور بیش تری ب ه ته ران م ی    
ی، فرهنگ ی و  ۀ توس عۀ رواب ط اقتص اد   لیوس  ب ه های قفقاز جنوبی روابط راهبردی با جمهوری
ثب اتی در قفق از جن وبی    سازی تهدیدهای امنیتی ناشی از جنگ و بیروابط سیاسی. سوم، خنثی

گری و میانجیگری. چهارم، تعی ین رژی م حق وقی    وسیلۀ سیاست موازنهباغ بهویژه مناقشۀ قرهبه
حض ور   تر شده اس ت، تازگی برجستهدریای خزر متناسب با سهم مورد نظر ایران. پنجم، که به
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ی و مسیرهای انرژی شرق ب ه غ رب و ش مال ب ه     تیترانزگذرهای های راهفعال ایران در معادله
 جنوب.    

 گرایی ایران در قفقاز جنوبی هاي منطقهمحدودیت

ع در دورۀ پساشوروی، سیاست ایران همواره مبتنی بر پیشگری از جن گ فراگی ر و حف ظ وض     
ی ن، ته ران هرگ ز ابتک ار   باغ بوده است. با وجود ایقره ویژه بحرانهای منطقه بهموجود مناقشه
جنوبی  های ژئوپلیتیکی مناقشه و توسعۀ همگرایی اقتصادی در قفقازبسترفت از بنبرای برون

س ود  ب اغ و تغیی ر محس وس موازن ۀ نظ امی ب ه      دنبال واپسین جنگ ق ره مطرح نکرده است. به
خارجی  بازتنظیم سیاست سویپدید ایران را بههای ژئوپلیتیکی نوجمهوری آذربایجان، واقعیت

طرف ی س نتی خ ود پ یش ب رده اس ت. سیاس ت        خود در قفقاز جنوبی و خروج از سیاست بی
ه ک رده  چرخشی تاکتیکی را تجرب 2020باغ بعد از جنگ سال خارجی ایران در برابر بحران قره

های ای ران  اشاره به تالش باغ بااست. رهبری جمهوری اسالمی ایران در هنگامۀ جنگ دوم قره
ب اغ کوهس تانی ک ه    های جمهوری آذربایجان در قرههمۀ سرزمین»یافتن جنگ گفتند برای پایان

« ارمنس  تان تص  ر  ک  رده اس  ت، بای  د آزاد و ب  ه جمه  وری آذربایج  ان بازگردان  ده ش  وند   
(Khamanei, 2020  ایشان همچنین بر لزوم تأمین امنیت ارامن ۀ ق ره .)  رزه ای ب اغ و رعای ت م 
ه ای  ق ام مطرفی خود، سخنان المللی تأکید کردند. با وجود تأکید ایران بر سیاست سنتی بیبین

باغ نشان از تمایل ته ران ب ه حمای ت از مواض ع س رزمینی جمه وری       ایرانی در جنگ دوم قره
ن ی  اکبر والیتی، مشاور عالی سیاست خارجی رهبری ایران، در اباغ دارد. علیآذربایجان در قره
ه ا بای د   من اطق اش غالی جمه وری آذربایج ان بای د تخلی ه ش ود و ارمن ی        »رابطه اعالم ک رد  

ر ب  (. محمدجواد ظریف، وزیر خارجۀ ایران نی ز ب ا تأکی د    Velayati, 2020« )نشینی کنندعقب
ش متش کل از ش    3+3باغ کوهستانی، از چارچوب صلح خروج نیروهای اشغالگر ارمنی از قره

 (. Zarif, 2020حمایت کرد ) کشور منطقۀ قفقاز
ب اغ ب ر   در یک ارزیابی کلی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بعد از جنگ دوم قره

ب اغ  ش ناختن ح ق حاکمی ت جمه وری آذربایج ان ب ر ق ره       رس میت این اصول مبتنی است: به
کوهستانی و هفت منطقۀ پیرامونی آن، مخالف ت ب ا جن گ و تأکی د ب ر س ازوکاری محل ی در        

ب اغ و  ای، حفظ حقوق و امنیت ارامن ۀ ق ره  رفت از بحران بدون مداخلۀ بازیگران فرامنطقهونبر
وفصل مناقشه در صورت تمایل دو طر ، مخالفت با استقرار نیروهای میانجیگری ایران در حل

المللی در خطوط تماس بحران در همسایگی مرزهای ایران، مخالفت با هرگونه حافظ صلح بین
مرزهای میان ایران و ارمنستان و میان ایران و جمهوری آذربایجان، رویکرد مت وازن و  تغییر در 

(. Koozegar Kalji, 2020زم ان ب ا دو جمه وری آذربایج ان و ارمنس تان )     گسترش روابط هم
های راهبردی رقیب ان ای ران از ض عف راهب ردی آن در قفق از جن وبی از ابع اد دیگ ر         محاسبه

ران از تحوالت ژئوپلیتیکی و ژئواکون ومیکی منطق ه اس ت. در ن یم ده ۀ      شدن تهراندهحاشیهبه
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نگ ران   های ناشی از باالگرفتن سطح ت نش ب ا ای االت متح د،    دلیل نبودقطعیتبه ایرانگذشته، 
در  اس ت. در من اطق پیرام ونی   خود  راهبردیاعتبار بازدارندگی، توان سیاست خارجی و ابهام 

س ازی  را با فشارهای سیاسی و میدانی که همراه با پیش نهاد ع ادی  نبود ایران، اکنون باکو و آنکا
روابط به ایروان است، ابتدا دنبال تثبیت حاکمی ت س رزمینی جمه وری آذربایج ان ب ر من اطق       

ه ای اتص ال   شده با رسیدن به یک تواف ق ص لح دائم ی و س پس پیگی ری ه د       گرفتهبازپس
وس یلۀ ابتکاره ای دیپلماتی ک و    بایجان بهگذری و سرزمینی نخجوان به خاک جمهوری آذرراه

رس د  نظ ر م ی  های پرشمار نظامی اس ت. در مقاب ل ب ه   واسطۀ رزمایشنمایش قدرت نظامی به
دارد ت ا  نشینی از مواضع گذشته و پذیرش شرایط صلح گام ب ر م ی  ارمنستان نیز در مورد عقب

ای ران از ب ازی ژئ وپلیتیکی    کشور را از محاصرۀ ژئوپلیتیکی دیرینه، خارج کن د. در ح الی ک ه    
های راهبردی تهران از س وی همس ایگان ش مالی در    جنوب قفقاز خارج مانده است و اولویت

 شود.  نظر گرفته نمی
دان د ک ه ب ا    ترین رقیب خود در قفقاز جنوبی م ی ایران از نظر ژئواکونومیکی ترکیه را مهم

(. Vatanka, 2022های انتقال انرژی است )راندن ایران از مسیرحاشیهگرایی فعال دنبال بهمنطقه
گ ذر  ی و راهت  یترانزدر رواب ط   1هد  کالن ترکیه در این زمینه ایجاد وضعیت مس یر وابس تگی  

-گذرهای ان رژی و حم ل  صورت که خود را در کانون راهترکیه با مناطق همسایه است. به این

ور می دانی و نظ امی ترکی ه در    ونقل کاال از شرق به غرب قرار دهد. چنین هدفی نیازمند حض  
ی از چین به اروپاس ت. در ای ن می ان جن وب قفق از      تیتزانزهای مختلف گذرمناطق مجاور راه
گ ذر ش رق ب ه غ رب و     ای دارد و ایران با توجه به داشتن مسیرهای جایگزین )راهاهمیت ویژه

 هی  ترکه ش ود.  ت رین م انع و رقی ب اس ت ک ه بای د دور زد      تر مهمصرفهشمال به جنوب( و به
را دور زند. اگ ر مس یر    رانیقلمرو ا یاو منطقه یالمللنیب یهاگذرراهبه  یابیدست یبرا دهیکوش

خ اک   راهاز  مس تقیم شکل بهاندازی شود، ترکیه استان ارمنی سیونیک راه راهجنوبی زنگزور از 
 مرک زی آنجا به آس یای  راه پیدا کند و از خزر  تواند به دریایباکو و بدون نیاز به گرجستان می

باکو، آنکارا به بازیگر مطل وب  -نخجوان-ترکیهگذر راهشدن داشت. با عملیاتیدسترسی خواهد 
د و تحقق چنین س ناریویی  شدر آسیای غربی تبدیل خواهد ، یک راه کمربندیک چین و ابتکار 

حاشیه گذرها بهراه ی و جنگتیترانزهای در حال تغییر مسیرهای هرچه بیشتر ایران را در معادله
 راند.می

ای از متغیره ای  گرایی فع ال ای ران در قفق از جن وبی مجموع ه     در مورد چرایی نبود منطقه
ان د.  ک نش متقاب ل تأثیرگ ذار ب وده    صورت ب رهم ژئوپلیتیکی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بهامنیتی

آفرین ی  برای نق ش ای های منطقهفروپاشی اتحاد شوروی فضای کنش قابل توجهی برای قدرت
حضور ایران در این منطقه و روابط آن با همس ایگان  فعال در قفقاز جنوبی فراهم کرده بود، اما 

                                                           
1. Path-Dependency 
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موازن ه در   در حف ظ  1گرایان ه جز ارمنستان که آن هم دالیل سیاست واق ع محدود بوده است. به
ری آذربایج ان و  باغ دارد، ایران روابط نزدیکی با جمهوجنگ با جمهوری آذربایجان بر سر قره

محور بوده گرجستان نداشته است. سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی بیشتر منفعل و امنیت
(. این رویکرد نیز متأثر از دشمنی با آمریک ا و  Koolaee and Hafezian, 2010: 398-99است )
وبی را نیز ب ه  المللی علیه ایران است که همچون دیگر مناطق پیرامونی، قفقاز جنهای بینتحریم
مهم ی در تعری ف    عام ل المللی تهران تبدیل کرده است. تقابل با آمریک ا  های انزوای بینحلقه

ه ای مختل ف   مردان ایران، در دورهروابط دوجانبۀ ایران با کشورهای همسایه بوده است. دولت
اس اس می زان    ه ای قفق از جن وبی را ب ر    پساانقالب، آگاهانه یا ناآگاهانه روابط تهران با دولت

مح ور  ای توطئ ه اند و نه براساس منافع ملی. نظری ه ها به ایاالت متحد تعریف کردهنزدیکی آن
ت رین جنب ۀ آن ای ن اس ت ک ه      گیران ایران طرفدار دارد که مهمشکلی فراگیر در میان تصمیمبه

ضعیف و تغیی ر  دنبال تنشاندۀ خود در مناطق پیرامونی ایران بههای دستواسطۀ دولتآمریکا به
آمریک ا ب یش از ه ر متغی ر دیگ ری،       عاملفرهاد عطایی،  نظرنظام سیاسی حاکم ایران است. به

-Atai, 2012: 126کن د ) الگوی روابط دوجانبۀ تهران با کشورهای قفقاز جن وبی را تعی ین م ی   

ۀ ا  نس بت ب ه دور  (. برای نمونه، روابط ایران با جمه وری آذربایج ان در دورۀ حی درعلی   28
ت ر از  تر بوده است یا روابط با تفلیس در دورۀ ش واردنادزه نزدی ک  گرا نزدیکبیک غربایلچی

 دورۀ گامساخوردیا بوده است.   

تنها بسترساز گس ترش  پیوندهای فرهنگی و ایدئولوژیک ایران با کشورهای قفقاز جنوبی نه
ساز تب دیل ش ده اس ت.    واگرا روابط دوجانبه نبوده است، بلکه با ایجاد معمای امنیتی به منبعی

عنوان یک کشور آذری ب ا اکثری ت ش یعه    ویژه در روابط با جمهوری آذربایجان بهاین مسئله به
ظن متقابل فراگیری ایجاد کرده است. بیشتر مس ائل ای ران ب ا جمه وری     تر است و سوءپررنگ

ل به صدور انقالب های مذهبی و سیاسی پس از انقالب است. تمایآذربایجان ناشی از مالحظه
ویژه کشورهایی به کشورهای همسایه، همواره منبع نگرانی برای کشورهای منطقه بوده است. به

که جمعیت بزرگ شیعی دارند. جمهوری آذربایج ان هم واره ای ران را ب ه مداخل ۀ م ذهبی و       
 ,Majidi and Zahmatkeshبرانگیختن شورش در سیاست داخلی این کشور متهم کرده است )

اتح اد دوب ارۀ   »ه ایی همچ ون   (. در مقابل، جمهوری آذربایجان ب ا ط رح سیاس ت   134 :2013
 گرایان ه ب رای ش وراندن جمعی ت آذری ش مال     های ق وم و تحرک« آذربایجان شمالی و جنوبی

(. در فرایند Atai, 2006: 64تهدید تالش کرده است ) غرب ایران علیه دولت مرکزی در موازنۀ
ترکی ب ه بخ ش اص لی هوی ت مل ی      صر جمهوری آذربایجان عنصر آذریسازی معاملتدولت

شیعی به عقب رفته و حتی به دگر ه ویتی  جمهوری آذربایجان تبدیل شده است و عنصر ایرانی

                                                           
1. Realpolitik 
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ب اغ هرچ ه بیش تر ب ه     ها تبدیل شده اس ت. حمای ت ای ران از ارمنس تان در بح ران ق ره      آذری
 یجان دامن زده است.  رویکردهای ضدایرانی در جامعه و حکومت آذربا

ه ای قفق از جن وبی نش ان     نگاهی به آمارهای حجم روابط تجاری بین ای ران و جمه وری  
ه ای  دهدهد ایران همچنین روابط اقتصادی معناداری با کشورهای منطقه ن دارد. براس اس دا  می
الر دمیلی ارد   1،3، حجم روابط تجاری ایران با س ه کش ور قفق از جن وبی کمت ر از      2020سال 

 است؛ در حالی که حجم روابط تجاری ترکیه با کشورهای جمه وری آذربایج ان و گرجس تان   
وری میلی ون دالر حج م رواب ط تج اری ب ا جمه        500میلیارد دالر است. ایران ب ا   10بیش از 

 های تجاری این کشور قرار دارد. هرچند ایران نقش حیاتی درآذربایجان، در رتبۀ هشتم شریک
ی ون  میل 600محاصرۀ ژئوپلیتیکی دارد، حجم روابط تج اری دو کش ور ب ه    خروج ارمنستان از 

ت میلی ون دالر اس    300رسد. حجم روابط تجاری ایران و گرجستان نی ز ح دود   دالر هم نمی
(Iranpress, 2020در تأثیر تحریم .)های خطوط المللی، ایران همچنین نقشی در معادلههای بین

ای من افع  طور فزاین ده رد و بهدریای خزر و قفقاز جنوبی ندا وگاز طبیعی در حوضۀانتقال نفت
ه ای غرب ی   آن از سوی بازیگران بانفوذ نادیده گرفته شده است. هم روسیه و ترکیه هم قدرت

وی ژه  ه ای ژئواکون ومیکی قفق از جن وبی ب ه     راندن ای ران از معادل ه  حاشیهمنافع متعددی در به
ر . فراتر از نقش منفی عوامل خ ارجی، ت أثی  ب منطقه دارندگذرهای انتقال انرژی شرق به غرراه

گرایی ای ران، نب ود ی ک راهب رد     نطقهمنبودن قفقاز جنوبی در عوامل داخلی همچون در اولویت
ه ای فن ی و   اقتصادی کارآمد در گس ترش رواب ط تج اری ب ا همس ایگان و همچن ین ض عف       

 پوشی است.    چشمها، غیرقابل زیرساختی اقتصادی ایران در نتیجۀ تحریم

ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در میان ۀ دو منطق ه ب ا دو منط ق متف اوت ق رار       
گرفته است: خاورمیانه با منطق ژئوپلیتیکی و اوراسیا در مفهوم کلی خود با منطق ژئواکونومیک 

(Moosavi shafaee, 2017: 190 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بعد از .)س پتامبر   11
ه ای ژئ وپلیتیکی داده   گرایی در خاورمیانه با انگیزهرقیبی به منطقهبی تیمرکزای طور فزایندهبه

گرایی خود توازن ایجاد کن د،  است. هرچند ایران در دو دهۀ گذشته تالش کرده است در منطقه
ه  ای چ  رخش معن  اداری در سیاس  ت خ  ارجی ای  ران اتف  اق نیفت  اده اس  ت. هرچ  ه درگی  ری

اوراس یا ب ا    س وی پلیتیکی، نظامی و امنیتی در خاورمیان ه بیش تر ش ده اس ت، چ رخش ب ه      ژئو
رو شده است. ب ا توج ه ب ه وض عیت آنارش یک خاورمیان ه و       توجهی روبههای قابلمحدودیت

همچنین تهدیدهای امنیت ی آن، رهب ران ای ران معتقدن د ت أمین من افع و امنی ت مل ی در گ رو          
ای است. چنین برداشتی در یک محیط راهبردی ب ا معم ای امنیت ی    هسازی نفوذ خاورمیانبیشینه

فراوان منابع مادی و هنجاری ایران را کاهش داده است و ب ازی ب ا حاص ل جم ع ص فر را در      
ش دت  ه ا، منطق ه را ب ه   ای خاورمیانه حاکم کرده است. ای ن محاس به  های منطقهرقابت قدرت

آوردن و اف زایش ق درت   دس ت ه را در مس یر ب ه  زده کرده و ب ازیگران اص لی خاورمیان    امنیت



 301 گرایی سياست خارجی ایرانجایگاه قفقاز جنوبی در منطقه 

(. Mousavi Shafaee and Golmohammadi, 2022: 70بازدارن دۀ نظ امی ق رار داده اس ت )    
ها را بر سیاس ت  خاورمیانه را ساختارهای جبری دانسته و آن هاینظامی، واقعیتپارادایم امنیتی

ه ای  های ملی و مح دودیت توانایی کند. در چنین بستری، با توجه بهخارجی ایران تحمیل می
زمان چند انتخاب راهب ردی در  تواند همای نمیعنوان یک قدرت منطقهالملل، ایران بهنظام بین
که خاورمیانه در مرکز سیاست خ ارجی  رو، تا زمانی گرایی فعال خود داشته باشد. از اینمنطقه

 نوبی نمود عینی پیدا نخواهد کرد. فعال ایران در قفقاز ج گراییایران قرار دارد، منطقه

  نتيجه
ظم جدید باغ در حال گذار به نقره 2020بس جنگ اکتبر منطقۀ قفقاز جنوبی بعد از توافق آتش

ای ای در ح ال رقاب ت ب ر   ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است ک ه در آن ب ازیگران مه م منطق ه    
عن وان کش وری ک ه    می ان، ای ران ب ه   فعال هستند. در این  گرفتن نقشیگسترش نفوذ و برعهده

ش ود،  ه ای امنیت ی آن مت أثر م ی    ط ور مس تقیم از پوی ایی   مرزهای طوالنی با منطقه دارد و ب ه 
ای در قفق از  سازوکاری برای گسترش قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکی و فرمولی برای همگرایی منطق ه 

گرای ی در  ی منطق ه راهب رد  اندازالملل و نبود چشمجنوبی ارائه نداده است. فشارهای نظام بین
سیاست خارجی، ایران را در من اطق پیرام ونی خ ود من زوی ک رده اس ت. مرکزی ت رهیاف ت         

ه ار  مهم راه سیاس ت   گرای ی ای ران ب ه   ژئوپلیتیکی و محوریت خاورمیانۀ عربی در منطقهامنیتی
 فق از جن وبی  ویژه قهای پیرامونی بهایاالت متحد آمریکا هرچه بیشتر، دیگر مناطق و زیرسیستم

طق در یافتن مناالملل و اهمیتحاشیه رانده است. با گذار در نظام بینگرایی ایران بهرا در منطقه
یرامونی گرایی فعال در مناطق پساختار حکمرانی جهانی، توسعۀ همکاری با همسایگان و منطقه

ارجی ش دن ب ه ی ک ض رورت در سیاس ت خ       ت دریج در ح ال تب دیل   ویژه قفقاز جنوبی بهبه
عددی در المللی و داخلی متهای بینجمهوری اسالمی ایران است. با وجود این، ایران با چالش

 رو است.    سیاست خارجی روبه
دنبال توسعۀ سیاست همسایگی و بازتعریف نقش و جایگاه راهبردی ایران دولت رئیسی به

تنه ایی  پ ذیر ته ران ب ه   بین ی رسد حداقل در آیندۀ پ یش نظر میدر مناطق پیرامونی است، اما به
ه ای  اس تدالل  گرا در قفقاز جن وبی را طراح ی و اج را کن د.    تواند یک راهبرد فعال منطقهنمی

روی م ا  گرای ی ای ران در قفق از جن وبی پ یش     اندازی از آیندۀ منطق ه اساسی این نوشتار، چشم
ان داز  ی ده در چش م  تنه ای دره م  عن وان پیش ران  گذارد. در این زمینه، دو روی داد مه م ب ه   می

دارن د: جن گ روس یه و اوک راین و م ذاکرات احی ای        گرایی ایران در قفقاز جنوبی نقشمنطقه
روی رهبران ایران قرار داد که در نب ود  ای ایران. جنگ اوکراین این واقعیت را پیشتوافق هسته
های نظامی از لهاتکاپذیر، کشور ممکن است با خطر حمهای بازدارنده و متحد راهبردی قابلیت

رو ش ود. تنه ایی راهب ردی در چن ین ش رایطی، تقوی ت بازدارن دگی        سوی دشمنان خود روبه
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های امنیتی با روسیه را به ی ک ال زام در سیاس ت خ ارجی ای ران      ای و گسترش همکاریهسته
 ناپذیری امنیت ملی را بر توس عۀ اقتص ادی  طور اجتنابتبدیل کرده است. این الزام راهبردی به

ه ای ض دایرانی در منطق ه )پیم ان اب راهیم( ب ه       گیری ائ تال  دهد. با توجه به شکلبرتری می
خواه د  رهبری اسرائیل و آمریکا، خاورمیانه همچنان کانون اصلی تهدیدهای امنیتی ایران ب اقی  

 تی  محورشود توان دیپلماتیک و منابع بازدارندگی ایران با ماند. این تهدیدهای فوری سبب می
ط ور  ای، همچنان در ژئوپلیتیک متحول خاورمیانه متمرکز شود. قفقاز جنوبی که ب ه امۀ هستهبرن

، کم در سطح نظری ارتب اط داش ته اس ت   گرایی ایران دستسنتی با منطق ژئواکونومیکی منطقه
ای از جمل ه  تواند به جبهۀ جدیدی از سیاست بازدارن دگی ای ران در مقاب ل رقیب ان منطق ه     می

 ترکیه تبدیل شود.  اسرائیل و 
ب ردی  المللی فزایندۀ روسیه، بسترهای جدیدی از مشارکت راهجنگ اوکراین و انزوای بین

یه در های امنیتی ایران و روس  شود همکاریبینی میبین مسکو و تهران فراهم کرده است. پیش
وس یه و  های مناطق پیرامونی از شرق مدیترانه تا جنوب قفق از گس ترش یاب د. اکن ون ر    مناقشه

حاص رۀ ژئ وپلیتیکی   مونقل شمال به جنوب هستند تا از گذرهای حملایران در حال تکمیل راه
ای   گذشته، در شرایط نوپدید منطقهپذیر باشند. برخالگذرهای شرق به غرب کمتر آسیبراه

نیت ی و  ای ب ه واردک ردن ای ران در ابتکاره ای ام    بعد از جنگ اوکراین، روسیه تمای ل فزاین ده  
ا رواب ط ب    اقتصادی خود دارد. از سوی دیگر، بحران اوکراین و تمایل فزایندۀ ایران به گسترش

ن وبی را  ها و نهادهای شرقی دورنمای مثبتی از گسترش روابط راهبردی ایران با قفقاز جقدرت
دهد. تحریم روسیه از سوی جهان غرب و نیاز به دوستان قاب ل اتک ایی مانن د ای ران،     نشان می
ع روند عضویت رسمی ای ران در س ازمان همک اری ش انگهای، تمدی د تواف ق تج ارت        تسری

س و ترجیحی با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی، طرح عضویت ایران در مجموعۀ کشورهای ب ریک 
ت رین روی دادهایی   های اقتصادی با کشورهای منطقه از مه م افزایش روابط دیپلماتیک و توافق

ند ورد. هرچآگرایی فعال ایران در قفقاز جنوبی را پدید ی از منطقهتواند افق متفاوتاست که می
فقاز را آفرینی مستقل در جنوب قایران در شرایط کنونی توان مادی و هنجاری کافی برای نقش

ل ی  گرایان ه ب ا محوری ت س اختارها و ب ازیگران مح     های چندجانبهندارد، در چارچوب پلتفرم
 قه برعهده بگیرد. تواند نقش فعالی در این منطمی
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