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Abstract
With the collapse of the Soviet Union, the Security Environment around Iran
underwent profound changes. At the same time with the removal of
traditional threats from the Soviet Union, Iran faced new threats and
opportunities. From the Iranian perspective, considering the diversity and
plurality of the threats in this Region (South Caucasus), prioritizing the most
important security threats was considered as the central issue of this study.
The Research attempts to prioritize these threats in the region and offer
optimal solutions. The Main Question is: What are the priority threats to the
Islamic Republic of Iran from the southern Caucasus? The research
hypothesis is that “through the southern Caucasus, the main threats to Iran
are security and economic / geo-economic threats”. Also, the research
method is surveyed by Questionnaire.
Iran, with its significant border with two countries South Caucasus
region, receives a lot of influence through the Caucasus region. For
appropriate policy-making in the face of threats and the pursuit of national
interests and objectives, the threats contained throughout this security
complex must be examined at various levels, and then appropriate strategies
could be extracted based on the prioritization of threats. What has
preoccupied the researcher's mind is, first of all, what are the security threats
to the Islamic Republic of Iran through Southern Caucasus? How is their
priority in terms of importance? And how is it possible to deal with them?
The sub-questions are: What are the characteristics of the security structure
of the South Caucasus? What is the strategic importance of the South
Caucasus region from Iran’s point of view? What are the appropriate
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strategies to deal with threats? The main hypothesis of the article is that: In
the South Caucasus, the main threats to Iran are military-security and
economic/geo-economic dynamics.
The South Caucasus, which is called Transcaucasia in Russians, is the
southern half of the Caucasus. The Caucasus is a region between the Caspian
Sea and the Black Sea, which is divided into two parts, the South Caucasus
and the North Caucasus. The South Caucasus includes Azerbaijan, Armenia,
and Georgia. In this region, in addition to the issue of land and border
exchanges within the framework of disintegration programs such as the
Goebbels project, the issue of energy transfer, ethnic movements and turning
Iranian youth loyalty away from national identity, are the threatening
dynamics which have been shaped against Iran.
In this paper, the structure of the region is analyzed with a model based
on the theory of security complexes. Components such as secure borders,
dominant security ideas, regional polarization and intervening actors, crisis
and conflict patterns, security issues and problems in the region are
explained. The strategic features of the South Caucasus region from Iran’s
point of view have also been explained. To answer the main question of the
article, the Friedman test was performed on the survey results. The test
results show that security and then geo-economic threats have the highest
priority in the Caucasus.
Iran can have a strong presence in Chinese or European cross-border
corridors due to its geopolitical situation, especially in road transport. Iran’s
railway network, unlike other railway networks in the Caucasus, is
technically compatible with the Turkish railway network in terms of
technical standards, and therefore a good prospect can be drawn for the
expansion of railway connections in the region. Iran also has a high capacity
in the field of technology and engineering to implement different kinds of
projects in the field of oil, gas, road construction, civil engineering, and
urban planning. Iranian contractors can be used to meet the technical and
engineering needs of Central Asia and the Caucasus.
According to the authors, appropriate strategies for dealing with the
threats are as follows:
- Utilization of Iranian engineering-technical capacities in the region;
- Cross-border linkage of infrastructures;
- Defense diplomacy and cooperation;
- Exploitation of Iranian superior political advantage and proper
communication with all Caucasus parties;
- Exploitation of the cultural connections between Iran and Caucasus
countries.
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The solutions for controlling the threats are:
- Establishment of an office to assess the technical-engineering needs of
the South Caucasus countries;
- Exploitation of the Iranian technical and engineering capacities to meet
the technical needs of the countries;
- Expanding technical and military cooperation, meeting technical and
weapons needs, economic agreements, training programs;
- Monitoring the composition of arms purchases of countries;
- Sensitivity to the appropriateness or incompatibility of arms purchases
with the military strategy and conventional threats of each country in the
Caucasus;
- Reciprocal response in the establishment of intelligence centers,
interception and reciprocal military operations;
- Cultural activities as a lever of influence in countries;
- Expanding social relations (relying on religious and civilizational
elements as an alternative to ethnocentrism or Salafism);
- Strengthening defense diplomacy, expanding mutual defense and
technical cooperation, arms exports, training programs;
- Efforts to fundamentally resolve the issue of sanctions;
- Prioritize different cross-border corridors to deal with geopolitical
evacuation;
- Capacity building of actors in the South Caucasus by promoting the
status of the Economic Cooperation Organization;
- Awarding university and seminary scholarships and familiarity with
Islamic culture and civilization;
- Inviting prominent scientific and cultural figures and acquaintance with
Iranian and Islamic teachings;
- Iran’s effective cooperation with the European Union and especially the
Minsk Group for mediation;
- Effective pursuit of the 3 + 3 plan with the participation of Iran, Turkey
and Russia and rejection of any influence of governments that are not in this
composition, such as the United States.
In response to the main question of the article, by analyzing the results of
the survey, the main areas of threat in the South Caucasus that could pose a
threat to Iran’s national security were prioritized as follows: First the
military/security sphere, second the economic / geo-economic sphere, third
the cultural sphere, fourth the environmental sphere, and finally the political
sphere. The above-mentioned results confirm the research hypothesis: “In
the South Caucasus, the main threats to Iran are military-security and
economic dynamics”. Also, the most important threat-based dynamics are as
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follows: Security activities of the rival governments such as Turkey, Israel,
etc. in the region (expanding technical and arms cooperation, economic
agreements, training programs), eavesdropping stations and spy systems,
expansion of centrifugal and separatist views, incitement of ethnic Iranians
to turn against the Iranian government, development of international
pipelines around the country without crossing Iran (Iran’s geopolitical
depletion in the field of energy), severe pollution of the Kura-Aras water
basin which is a threat to human, food and ecological security and finally
constitution of autonomous units and autonomous regions, territorial
displacements and border changes. There are also significant strategies for
curbing threats that have been developed in the context of various economic,
diplomatic, political, foreign, and cultural relations.
Keywords: Islamic Republic of Iran, Securitization, Security Collection,
Security Threat, South Caucasus.
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اولویتبندي تهدیدهاي جمهوري اسالمی ایران از راه قفقاز جنوبی:
راهبردها و راهکارها
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چکيده
همواره تحولها و پویشهای امنیتی قفقاز جنوبی تأثیر مستقیمی بر منافع و امنیت ملیی اییران داشیتهانید امیروزه
جمهوری اسالمی ایران با توجه به همسایگی با فققاز جنوبی و داشتن مرز با دو جمهوری آذربایجیان و ارمنسیتان
از تحولهای این منطقه تأثیر زیادی میپذیرد در سالهای اولیۀ استقاللِ جمهیوریهیای آذربایجیان ،ارمنسیتان و
گرجستان ،پیدایش چالشهای داخلی ،دشواریهیای دوران اسیتقالل ،فیعر در دولیتسیازی و ملیتسیازی،
تنشهای مرزی و مناقشههای سرزمینی ،سرایت بحیرانهیای داخلیی بیه فراسیوی مرزهیا ،خی ژئیوپلیتییی در
چندسال نخست فروپاشی شوروی و ورود قدرتهای خارجی پس از یازده سپتامبر ،مسائل مهمی از نگیاه اییران
بودند در سالهای اخیر شیلگیری پویشهای نیوین امنیتیی در زیوزۀ محیی زیسیت ،فرهنگیی و اجتمیاعی،
ژئواکونومی و رقابت راهروهای فرامرزی در زوزۀ انرژی و زملونقل ،محی امنیتی قفقاز جنوبی را برای امنییت
ملی ایران برجستهتر کرد برای تصمیمگیری مناسب در برابر تحولهای این دو منطقه ،تهدییدهای ایین مجموعیه
امنیتی باید اولویتبندی شوند؛ آنگاه میتوان راهبردها و راهیارهای مناسبی نیز در برابر این تهدییدها اجیرا کیرد
شناسایی و اولویتبندی مهمترین تهدیدها در این منطقه را بهعنوان مسئلۀ محوری این نوشیتار در نظیر گیرفتیم و
تالش میکنیم با اولویتبندی این تهدیدها در منطقه ،راهبردها و راهیارهایی ارائه دهیم .پرسش اصلی این اسیت
که«اولویتبندی مهم ترین پویشهای تهدیدزای متوجه جمهوری اسالمی اییران از راه قفقیاز جنیوبی چیسیت »
روش نوشییتار پیمییایش بییا پرسشیینامه اسییت نتیجییۀ کلییی اینیییه در قفقییاز جنییوبی تهدیییدهای امنیتییی و
اقتصادی/ژئواکونومییی اولویت زیادی دارند و میتوان در چارچوب راهبردهای پیشنهادی چالشهیا و تهدییدها
را مهار کرد
واژگان اصلی
امنیت سازی ،تهدید امنیتی ،جمهوری اسالمی ایران ،قفقاز جنوبی ،مجموعۀ امنیتی
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مقدمه
ایران با داشتن مرز قابل توجه با دو کشور قفقاز جنوبی ،اثرپیذیری و تأثیرگیذاری بسییاری در
منطقۀ قفقاز دارد برای سیاستگذاری مناسب در برابر تهدیدها و تیأمین منیافع و هید هیای
ملی ،تهدیدهای موجود در کل این مجموعۀ امنیتی را باید در سطحهای مختلر بررسی شود و
بر اساس اولویتبندی تهدیدها ،راهبرد و روییردهای مناسبی استخراج شوند ایین پرسیشهیا
مطرح است که تهدیدهای امنیتی متوجه جمهوری اسالمی ایران از راه قفقاز جنوبی کدامنید و
اولویتبندی آنها بر زسب اهمیت چیست و چگونه میتوان با آنهیا مقابلیه کیرد بنیابراین
مسئلۀ نوشتار این اسیت کیه تحیولهیای ژئواکونومییک و ژئوپلیتییک قفقیاز جنیوبی در کنیار
پویش های مختلر سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و محی زیستی در منطقیه ،بیه شییل مسیتقیم
منافع و امنیت ملی ایران را از راه مرزهای شیمالی در تیأثیر قیرار داده و بیرای بهیرهبیرداری از
فرصت ها و مقابله با تهدیدهایی فراروی ایران نیازمند شناخت و اولویتبنیدی ایین پیویشهیا
هستیم پرسش اصلی نوشتار این است که اولویتبندی مهمترین پویشهای تهدیدزای متوجیه
ایران از راه قفقاز جنوبی چیست پرسشهای فرعی اینها هستند :ساختار امنیتی قفقاز جنوبی
چه ویژگیهایی دارد اهمیت راهبردی منطقۀ قفقاز جنوبی از نگاه اییران کدامنید راهبردهیای
مناسب برای مقابله با تهدیدها کدام است در پاسخ این فرفیه مطرح مییشیود کیه در قفقیاز
جنوبی ،پویشهای اصلی تهدیدزای متوجه ایران ،پویشهای نظامی ،امنیتی و اقتصادی هستند
پيشينۀ نوشتار
مقالۀ «تقابل ایران و اسرائیل و تأثیر آن بر گسترش رواب سیاسی و امنیتی اسرائیل و جمهیوری
آذربایجان» این پرسش را پاسخ می دهید کیه تدیاد هیویتی و سیود اییران و اسیرائیل بیه چیه
شیل در گسترش رواب سیاسی و امنیتی اسرائیل و جمهوری آذربایجیان تیأثیر داشیته اسیت
)(Momeni and Rahimi, 2017: 415

مقالۀ «گسیترش و اتصیال زیرسیاختهیای زمیلونقیل و

انرژی اتحادیۀ اروپا به زوزۀ خزر :ابعاد ،فرصتهیا و چیالشهیا» بیه ایین پرسیش پاسیخ داده
است که برنامههای بینالمللی انتقال انرژی و زملونقل اتحادیۀ اروپیا از زیوزۀ خیزر کدامنید
و ویژگیهای آن هیا چیسیت نتیجیۀ پیژوهش تبییین دقیی

یرحهیای اتحادییۀ اروپیا بیرای

اتصال زوزۀ دریای خزر و زیوزۀ درییای سییاه تیا قلیب اروپیا اسیت کیه اییران بایید بیرای
مشارکت در آنها برنامۀ جامعی داشته باشد و از ظرفیتهای خود در این زیوزه اسیتفاده کنید
) (Sazmand and Kavianifar, 2017: 85مقالۀ «الگوهای دوستی و دشمنی و بحیرانهیا در قفقیاز
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جنوبی» بهدنبال پاسخگویی به این پرسش است که الگوهای دوستی و دشمنی در منطقیۀ قفقیاز
جنوبی چگونه است و این الگوها چه تأثیری در بحرانها و تداوم آنها در این منطقیه داشیته
است

)(Rasooli Saniabadi and Roostaei, 2018: 123

این مقاله در تبیین ریشیههیای بحیران در

قفقاز مؤثر و راهگشا است ،اما از دیدگاه ایرانی به موارد نپرداخته است از ایینرو ،تهدییدهای
اصلی متوجه کشور را نیز اولویتبندی نیرده اسیت در مجمیوع اشیترا هیای پیژوهشهیای
پیشین انجام شده با نوشتار پیش رو در این دو مورد خالصه میشوند :نخست بررسی ساختار،
بازیگران و رویدادهای امنیتی قفقاز جنوبی و دوم استخراج پویشهای امنیتی موجود بیا توجیه
به پیشینههای مرتب با نوشتار ،نوآوری این نوشتار نسبت به پژوهشهای پیشین عبیارت اسیت
از نگاه و چشمانداز ایرانی نسبت به تهدیدها ،اولویتبندی تهدیدهای متوجه اییران بیه ترتییب
اهمیت و انتخاب راهبرد و ارائۀ راهیارهای عملیاتی متغیر مستقل ،پویشهای تهدیدزای قفقاز
جنوبی هستند که بر متغیر وابسته یعنی امنیت ملی ایران اثرگذارند
نظریۀ مجموعههاي امنيتی
پیشتر بهتقریب همۀ ابداعهای نظری در رواب بینالملل در ایاالت متحد صورت مییپیذیرفت،

اما نظریههای جدیدتر با میانهایی چون آبریس توییس( 3مطالعات امنیتی انتقادی) 2،پاریس (با
4
الهام گیری از آثار نویسندۀ پسامدرن ،پیر بوردیو و ماییل فاکولت) و کپنهاگ( 1امنیتییسیازی)
شناخته میشود

(2004: 17

 )Wæver,میتب کپنهاگ جزو اولین رهیافتهایی است که کوشییده

جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی پایهگذاری

کند )(Mckinlay and Little, 2001: 45

از نظیر

اولی ویور و بوزان ،میتوان امنیت را در نظریۀ زبان شناسیی ،ییک زرکیت زبیانی خوانید؛ بیه
شر ی که قدرت گفتمانسازی ،متقاعدسازی در مورد تهدید و بسیج منابع را داشته باشد برای
نمونه نمایندۀ دولت با بیان امنیتی در هیر پدییدۀ خیام ،مییتوانید آن پدییده را وارد گسیترۀ
ویژهای سازد و منابع الزم را تجهیز کند

)(Buzan, 2010: 39-42

بدین ترتیب مفهوم امنیتیسازی

نیز در مرکز تحلیلهای امنیتی قرار میگیرد
مفهوم امنیت تناقضهای زیادی را نیز درون خود جای داده اسیت منطی امنییت و نیاامنی
همیشه شامل سطح باالیی از ارتباط متقابل بین نقشآفرینانی است که تیالش مییکننید امنییت
1. Aberystwyth
2. Critical Security Studies
3. Copenhagen
4. Securitization
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خود را تأمین کنند ( )Tajik, 2002: 39و در بیشتر موارد با دامنزدن به زنجییرهای از واکینشهیا
تولید انبوه ناامنی میکنند تانگ با وجود تالش بیرای ارائیۀ نظرییۀ سیسیتمی از محیی امنیتیی
کشورها ،سرانجام مجموعهای از متغیرها را ارائیه مییکنید متغیرهیایی ماننید محیدودیتهیای
جغرافیایی ،ساختاری ،خویشتن داری وازدها و تینولوژی سیستمی که در تعامیل بیا یییدیگر،
محی امنیتی کشور را تشییل میدهند ( )Qasemi, 2016: 106مجموعۀ امنیتی عبیارت اسیت از
مجموعهای از وازیدها ماننید مجموعیهای از دولیت هیا در ییک منطقیۀ جغرافییایی ،مجمیوع
دولت های جهان سوم ،یک کشور ،سامانۀ اقتصادی جهانی یا هر سیامانۀ دیگیری کیه در آنهیا
فرایندهای عمدۀ امنیتیکردن و غیرامنیتیکردن تا آن اندازه درهم تنیده شیدهانید کیه مشییالت
امنیتی آنها نمیتواند جدا از ییدیگر تحلییل و زیل شیود

)(Buzan, 2003: 141

هیر مجموعیۀ

امنیتی ساختاری بنیادین دارد که از چهیار جیزآ آنارشیی ،میرز ،قطیبش و الگوهیای دوسیتی و
دشمنی تشییل شده است گروهی از دولتها یا دیگر بازیگران غیردولتی ،باید از نظر امنیتی تا
اندازهای وابستگی متقابل داشته باشند کیه بتیوان آنهیا را مجموعیهای متصیل بیههیم دانسیت
)(Buzan and Wæver, 2009: 43-61

بخش نظامی ،سیاسی ،محی زیستی ،اقتصیادی و اجتمیاعی

تعریییر شییده کییه هییر بخییش گفتمییان و ارزشهییای خییام خییود ماننیید زاکمیییت ،ثییروت،
هویت و پاییداری زیسیتمحیطیی دارد گیاهی الگوهیای موجیود در بخیشهیای مختلیر از
نظر جغرافیایی برهم منطب اسیت ،ولیی بیه یور کلیی مییان بخیشهیای پینجگانیه آن انیدازه
همپوشانی و تعامل وجود دارد که اجازه نمیدهد با هر بخش جدای از دیگر بخشها برخیورد
کنیم

)(Buzan and Others, 2013: 53-80

برای نمونه در آسیای مرکزی ،بحیران زیسیتمحیطیی

زوزۀ آرال به معنای شیروع دوره هیای جدیید از بحیران هیای بیییاری ،مشییالت اقتصیادی،
بیابانزاشدن منطقه ،گرد و غبار و مسائل بهداشتی است )(Darkhor and Others, 2013: 51
روششناسی نوشتار
در این نوشتار ،برای آزمودن فرفیه از پیمایش بیا اسیتفاده از پرسشینامه اسیتفاده شیده اسیت
جامعۀ آماری این پژوهش این افراد هستند :اعدای هیئتعلمی پینج دانشیگاه برتیر کشیور در
رشتۀ مطالعات منطقهای و رواب بین الملل که پنج مقالۀ پژوهشیی میرتب بیا موفیوع نوشیتار
دارند ،استادان و کارشناسان دستگاههای نظامی و اجرایی (بیا تخصی
دست کم مدر

میرتب بیا منطقیه) کیه

تحصیلی کارشناسی ارشد دارند و ده سال در زوزۀ تخصصیی میرتب تجربیه

داشته باشند ،پژوهشگران زوزۀ مطالعات منطقه ای با درجۀ دکتری و رسیالۀ میرتب بیا مسیئلۀ
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پژوهش و سرانجام بازرگانانی که با دو منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز تجارت کرده و دست کیم
درجۀ کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را داشته باشند شیوۀ نمونهگییری از ایین جامعیۀ
آماری را هدفمند و با توجه به ویژگی های جامعۀ نمونه و نظر استادان رشتۀ مطالعات منطقه ای
تعیین کردیم سرانجام لیست  41نفره ای با ویژگی های اشاره شده ،تهیه و به تأیید ایشان رسید
دلیل انتخاب این جامعۀ آماری ،ارتباط شیغلی و علمیی ییا عملیی افیراد بیا موفیوع و هید
پژوهش و شناخت کافی از تهدیدهای آسیای مرکزی و قفقاز است
حجم نمونۀ آماري و روش نمونهگيري
در این پژوهش جامعۀ آماری  41نفر است برای محاسبۀ زجم نمونه ،کافی است زجم جامعۀ
( )Nو مقدار خطای قابل تحمل ( )dدر فرمول کوکران قرار داده شیود بیرای قیراردادن مقیدار
خطا از عدد  10،1استفاده شده است در نتیجه زجم نمونۀ آماری  41محاسبه شده است
چگونگی تهيۀ پرسشنامهها و روایی و پایایی آن
پرسش اصلی را بر اساس مطالعات کتابخانهای و مصازبه به پنج مؤلفه و  21شیاخ

تجزییه

کردیم در گام بعد برای گویهسازی و روایی پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده کردیم سیرانجام
پرسشنامه با بهرهگیری از نظر استادان برجستۀ این زوزه به پایانی رسید و محتوای پرسشنامه به
گویایی و روایی الزم رسید بهواقع در این نوشتار ،روایی پرسشنامهها (و تأیید دیگیر ابزارهیا و
رویههای ی شده در نوشتار) به روش تأیید خبرگان به دست آمد خبرگان بر این باور بودنید
که پژوهشهای زوزۀ انسانی بهدلیل وقوع شگفتیسازهای بیشمار لزومیا نبایید از نظیر پاییایی
نتایج مورد تأکید قرار بگیرد با وجود این ،پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تأییید شید
که در بخش مربو ه نتیجۀ آزمون آمده است
جدول  .3پایایی پرسشنامۀ آلفاي كرونباخ
حوزة تهدیدزا

اقتصادي

نتیجۀ آزمون

1،0

1،00

قبول

قبول

سياسی

نظامی و امنيتی
1،1

1،10

قبول

قبول

Source: Authors.

محيط زیست

فرهنگی
1،00
قبول
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محيط قفقاز جنوبی
قفقاز جنوبی که روسها به آن ماورای قفقاز میگوینید ،نیمیۀ جنیوبی سیرزمین قفقیاز اسیت
قفقاز نازیهای میان دریای خزر و دریای سیاه است کیه بیه دو بخیش قفقیاز جنیوبی (میاورای
قفقاز) و قفقاز شمالی تقسیم میشود قفقاز جنیوبی شیامل کشیورهای جمهیوری آذربایجیان،
ارمنستان و گرجستان و بخشهای کوچیی از شمال باختری ایران و شمال خاوری ترکیه در
مجموع به مسازت زدود  111هزار کیلومتر مربع میشیود
نفت از منابع معدنی قفقاز است بزرگترین منطقۀ نفتی قفقاز در باکو قرار دارد بنابراین پیونید
)(Hafeznia and Others, 2003: 132

جغرافیای قفقاز با ژئواکونومی شیل گرفته است

)(Ministry of Foreign Affairs, 2013: 40-41

جمهوری های بازمانده ،پس از استقالل با تهدیدهای گوناگون داخلیی و خیارجی روبیهرو
شدند دشواری های فرایند ملتسازی ،دولتسازی ،انتقال از اقتصادهای دسیتوری بیه اقتصیاد
آزاد ،مشیالت زیست محیطی ،بحرانهای اجتماعی و سیاسی و اختال های ارفیی و میرزی
تنها جلوههایی از بیثباتی و ناآرامی در این منطقه هسیتند
دیگر ،وازدهایی خودمختار در قالب منا

)(Koolaee, 2015: 128-134

از سیوی

خودمختار در قفقاز جنیوبی شییل گرفتیهانید کیه

برخی از آنها ظرفیت تهدیدزایی علیه ایران دارند تبادل ارفی در چیارچوب یرح گوبیل از
این تهدیدها است بحران قومی ناگورنو قرهباغ ،جمهوری خودمختیار آذری بیه نیام نخجیوان،
جدایی میان قوم اوسیتی در دو مجموعیۀ اوسیتیای شیمالی در روسییه و اوسیتیای جنیوبی در
جمهوری گرجستان از مهمترین منا

خودمختار هستند عالوه بر مسیئلۀ روابی سیرزمینی و

مرزی در چیارچوب برنامیههیای تجزییهکننیدهای ماننید یرح گوبیل ،مسیئلۀ انتقیال انیرژی،
زرکتهای قومی علیه منا آذرینشین و رویگرداندن وفیاداری جوانیان از هوییت ملیی از
پویشهای تهدیدزایی است که از نازیۀ قفقاز جنوبی علیه ایران شیل گرفته است
ویژگیهایی ساختار امنيتی قفقاز جنوبی
در پاسخ به پرسش فرعی نخست یعنی «ساختار امنیتی قفقاز جنیوبی چیه ویژگییهیایی دارد »
ساختار منطقه با مدلی برگرفته از نظریۀ مجموعههای امنیتی تحلیل شده و مؤلفههیای مرزهیای
امنیتی ،انگارههای امنیتی غالب ،قطبش منطقهای و بازیگران مداخلهگر ،بینماییههیای بحیران و
مناقشه و پویشها و موفوعهای امنیتی شونده در منطقه تبیین شده است:
مرزهای امنیتی قفقاز جنوبی :سه کشور مسیتقل ایین منطقیه ،یعنیی جمهیوری آذربایجیان،
ارمنستان و گرجستان از نظر تاریخی و فرهنگی پیوندهای پرشیماری بیا اییران دارنید و اییران
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دارد)(Caucasus Studies Foundation, 2018

نقیش مهمیی در میدیریت بحیران در ایین منطقیه
مرزهای امنیتی قفقاز جنوبی بهدلیل درهمتنیدگی رواب امنیتی این منطقیه بیا منیا

پیرامیونی

فراتر از مرزهای سیاسی آن است بیشترین تراکم پیوند امنیتی این منطقیه بیا قفقیاز شیمالی در
خا

روسیه است به ور کلی روسیه بیرای تهدیید گسیترش بنییادگرایی اسیالمی ،فیرورت

اقدامهای مؤثر و در صورت امیان افزایش همیاریهای همهجانبه را مورد توجه قرار میدهید
) (Koolaee, 2015: 410-411وجود ذخایر نفتی در این منطقه از یکسو موجب بروز تنش مییان
کشورهای منطقه شده است از سوی دیگر ،زمینههای زدور قدرتهای خارجی را در منطقیه
مهیا کیرده اسیت اخیتال

نظرهیای موجیود بیر سیر اسیتخراج ذخیایر ،سیبب بیهکیارگرفتن

سیاستهایی از سوی برخی کشورهای منطقه شده و این امر موجب بروز تنش میان آنها شده
است مسیو با بهرهگیری از اختال

میان جمهوری های مستقل این منطقیه بیا اینییه سیاسیت

گستردهای را در زمینههای گوناگون برای بهبودی رواب با هر یک از آنها دنبیال کیرده اسیت؛
ولی با ارمنستان رابطۀ امنیتی نزدیکتری برقرار کرده است همچیین روسییه بیا بهیرهگییری از
بحرانهای موجود تالش کرده است از گرایشهیای ملییگرایانیه و واگرایانیه بیهسیوی غیرب
جلوگیری کند
از ابتدای استقالل این جمهوریها روسیه با زرکتهای جدایی لب ارتباطهیای نزدیییی
برقرار کرده و از مبارزه آنها در مقابل دولتهای مرکزی برای رسیدن به هد هیای راهبیردی
خود زمایت کرده است برای نمونه ،مسیو در دهۀ گذشته از خواستههیای اقلییت جمهیوری
خودمختار آبخازیا و منطقۀ خودمختار اوستیا در گرجستان و بحران قرهباغ به سود خود استفاده
کرده است مهم ترین هد مسیو جذب دوبارۀ جمهوری های منطقیه بیوده اسیت بیه همیین
منظور روسیه در گذشته در قالب چندین اقدام تالش کرده است زیومتهیایی در کشیورهای
جمهوری آذربایجان و گرجستان روی کار بیایند که هماهنگی بیشتری با مسیو داشته باشند؛ با
این زال در هر دو کشور با زمایت از زیدر علیا

در جمهوری آذربایجان و شیواردنادزه در

گرجستان ،واقعیتها با انتظارهای روسیه ییسان نبوده است
در درجۀ دوم از پیوندهای امنیتی نیز ،ایران و ترکیه نگرانیهای امنیتی خاصی را نسبت به ایین
)(Koolaee and Others, 2016: 107

منطقه دارند با رویکارآمدن دولت عدالت و توسعه ،سیاست خارجی ترکییه از سیاسیت تیک
بعدی تبدیل به سیاست خارجی چندبعدی ،عملگرا و منافعمحور در محی پیرامونی و جهیانی
شد ییی از ابعاد مهم این سیاست خارجیِ متحول شده ،توجیه بیه منیا
قفقاز جنوبی است

)(Falahatpisheh and Others, 2015: 37

پیرامیونی از جملیه

بنابراین مجموعۀ امنیتی قفقاز شیامل
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سه بازیگر ملی ،سه بازیگر پیرامونی (روسیه ،اییران و ترکییه) و ییک بیازیگر جهیانی (اییاالت
متحد آمرییا) است پس از  33سپتامبر ،رقابت های ژئوپلیتییی به رقابت های نفتیی آمریییا در
این منطقه افزوده شد

)(Yazdani, 2012: 140

انگارههای امنیتی غالب در قفقاز جنوبی :در سطح درون منطقهای شالودۀ الگوهای دوستی
و دشمنی منطقه را مسائل قومی و جدایی لبی شیل داده است کشورهای ر منازعه بیرای
دستیابی به منابع سیاست خیارجی و اقتصیادی تیرجیح دادهانید شیریکهیای فرامنطقیهای را
جایگزین تعامالت درون منطقهای کنند بنابراین پویشهای امنیتی و سیاسی منطقیۀ قفقیاز بیه
شیل فزایندهای غیرمنطقهای شده و بعد فرامنطقهای پیدا کرده است
قطبش منطقه ای و بازیگران خارجی :قطب بندی ،قطبش به عنوان سومین متغیر سیاختاری
یک مجموعۀ امنیتی نشانگر توزیع قدرت بین وازد های تأثیرگذار بر مجموعۀ امنیتیی قفقیاز
جنوبی است سطح جهانی قطبش شامل فعالیت های آمرییا در قفقاز جنوبی است در سیطح
میان منطقه ای ،سایۀ روسیه بر تحول های منطقه سینگینی میی کنید بیر ایین اسیاس ،پیویش
میانمنطقه ای درخور توجهی در سطح قفقاز جنوبی قابل شناسایی است اتحادیۀ اروپا ،ایران
و ترکیه نیز دیگر پویش های سطح میانمنطقه ای را ایجاد می کننید در سیطح درون منطقیه ای
قطبش در قفقاز جنوبی نیز سه قدرت فعیر و بهتقریب برابر و همچنین بازیگران غیردولتی
منطقه مانند گروه های قومی ،افراطگرایان ،جدایی لبان و اقلیتها مهم ترین اثر را بر محیی
امنیتی این منطقه دارند هیچ یک از سه دولت را نمی توان مسل بر پویشهای درونمنطقهای
دانست
ریشۀ بحران و مناقشه در قفقاز جنوبی :قفقاز تنوع فرهنگی و انسانی دارد ایین مسیئله در
کنار نبود ملتسازی و اقدامهای خارجی سبب شیلگیری بحرانهای سیاسی و امنیتی فراوانی
شده است به عالوه بازیگران بسیاری در این منطقه نقشآفرینی میکنند برای نمونیه ،اسیرائیل
به تالشهای کشورها در زمینۀ متنوعسازی اقتصادی بهدقت توجه کرده اسیت (

The Diplomat,

 )2016اسرائیل با بیشتر جمهوری ها با شدت و فعر ،روابطی برقرار کرده است تیا آنجیا کیه
سفارتخانههایی را در عش آباد ،تاشیند و آستانه برپا کرده است (.)Embassy Pages, 2017
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تصویر  .3مسائل و موضوعهاي امنيتیشونده در قفقاز جنوبی
Source: Authors.

اهميت راهبردي و شاخصهاي راهبردي قفقاز جنوبی
پهنۀ راهبردی برای مهار و محاصرۀ روسیه و ایران :جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کیاخ سیفید
در نخستین سفر خود به منطقۀ قفقاز جنوبی در پاییز  2130گفت که تمرکیز ایین سیفر امنییت
منطقه است با توجه به شروع تحریمهای ایران ،بیشترین تمرکیز بولتیون در ایین سیفر جلیب
همیاری کشورهای منطقه برای انیزوای اییران بیود

)(Eurica, 2018

منیابع و مسییرهای انتقیال

زاملهای انرژی :گاز بیعی جیزآ مهمیی از ترکییب انیرژی مصیرفی اتحادییۀ اروپیا اسیت و
یکچهارم مصر انرژی آن را تشییل میدهد اتحادیۀ اروپیا در چیارچوب برنامیۀ اینوگییت
برای توسعۀ راهرو گاز جنوبی و در تیمیل برنامۀ شیبیههیای انیرژی میاورای اروپیایی 3خیود
خطوط لولۀ ورا آدریاتیک ،ترکیه ،یونان و ایتالیا ،نابوکو و جریان سفید را در مجموع بیهعنیوان
راهروی گاز جنوبی در نظر گرفته است

1. Trans European Netwoks-Energy

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،31شمارة  ،2پایيز و زمستان 3111

313

تصویر  .2مسيرهاي بدیل در راهروي گاز جنوبی
Source: Geopolitical Analysis and Monitoring, 2014.

جدول  .2ذخایر اثباتشدة توليد و مصرف گاز
ذخایر اثباتشدة گاز هزار
كشور

ميليارد متر مکعب در
سال)(tcm/y

توليد ساالنه ميليارد متر مکعب
در سال )(bcm/y

مصرف ساالنه
ميليارد متر مکعب
در سال )(bcm/y

جمهوری آذربایجان

1،1

30،2

0،0

ازبیستان

3،3

00،2

40،2

ایران

11،0

300،0

302،2

ترکمنستان

30،0

02،1

22،1

عراق

1،0

1،0

3،1

قزاقستان

3،0

30،0

33،4
043

اروپا
Source: CIEP, 2013; BP, 2014.

دسترسی منطقه به آسیای مرکزی و منابع انرژی و مسیرهای زملونقیل آن از هید هیای
برنامۀ تراسییا اتصال دریای سیاه به دریای خزر توس نظامهای نوین ارتبیا ی و زمیلونقیل
جادهای ،ریلی ،دریایی و زتی هوایی برای این منظیور اسیت
.)51-52

( Gorshkov and Bagaturia, 2001:
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تصویر  .1مسيرهاي ریلی و آبی تراسيکا
Source: Islam and Others, 2013: 52.

تراسییا راهروی زملونقل چند منظوره است که برای ییپارچهکیردن قیارۀ اروپیا و آسییا
توسعه یافته است ) .(Yildirir, 2014: 171تراسییا راهرو بیندولتیی اسیت کیه در زیال زافیر
بیشتر نقلوانتقال محمولههایش داخلی است

)(Ziyadov, 2011: 31

تجزیه و تحليل یافتهها :رتبهبندي پویشهاي تهدیدزاي قفقاز جنوبی
برای پاسخ به پرسش اصلی،اولویتبندی مهم ترین پیویشهیای تهدییدزای متوجیه جمهیوری
اسالمی ایران از راه قفقاز جنوبی چیست  ،از آزمون فریدمن بیر روی نتیایج پیمیایش اسیتفاده
کردهایم ،نتایج آزمون فریدمن روی پرسشنامه های دریافتی که تهدییدها را بیه ترتییب اهمییت
کردهاند و رتبهبندی بهدستآمده از مهمترین زوزههای تهدیدزا در قفقیاز جنیوبی بیه

مشخ

این شرح است:
جدول  .1رتبهبندي پویشهاي تهدیدزاي قفقاز جنوبی بر اساس آزمون فریدمن
بخش تهدیدزا

اقتصادي/ژئواكونوميکی

سياسی

نظامی وامنيتی

محيط زیست

فرهنگی

نتیجه آزمون

1،10

2،320

1،100

2،420

2،400

رتبه

2

0

3

4

1

Source: Authors.
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فرفیه نوشتار این است که در قفقاز جنوبی ،پویشهیای اصیلی تهدییدزای متوجیه اییران،
پویش های نظامی و امنیتی و اقتصادی هستند با توجه به جدول  1فرفیه تأیید شد همچنیین
بیست پویش تهدیدزا در اختیار پرسششوندگان قرار گرفته بیود کیه بیه ترتییب ،هفیت دسیته
پویش امنیتی با باالترین درجۀ اهمیت اینها هستند 3 :افزایش همیاریهای فنی و تسیلیحاتی،
تفاهمنامه های اقتصادی و برنامههای آموزشی(نظامی و انتظامی) بیا دولیتهیای رقییب اییران،
فعالیتهای ا العاتی و جاسوسی؛  2گسترش دییدگاههیای مرکزگرییز و تجزییه لیب ،رونید
رویگرداندن وفاداری اقلیتهای قیومی ،میذهبی ،فرقیهای و زبیانی ایرانیی از نظیام اییران؛ 1
همیاری و مشارکت امنیتی و نظامی با ناتو و آمرییا در دورههای بحرانیی و دراختیارگذاشیتن
پایگاه های نظامی ،انتقال نیرو و تسلیحات ،برنامههای آموزشی و مانورهای مشتر ؛  4توسیعۀ
خ لولههای بینالمللی پیرامون کشور بدون عبور از ایران ،تخلیۀ ژئیوپلیتییی اییران در زیوزۀ
انرژی؛  0برنامههیای خبیری ،فرهنگیی و اجتمیاعی تفرقیهآمییز ،نفیوذ افییار و اندیشیههیای
جدایی لبانه ،ایجاد شیا

زبانی ،هویتی و قومی؛  0آلودگی شدید زوزۀ آبی کیورا و ارس و

تهدید امنیت انسانی ،غذایی و زیستبوم؛  0تثبیت یا ایجاد منیا

خودمختیار ،جابیهجیایی و

تبادل سرزمینی و تغییر مرزها این پویشها باید بیشتر مورد توجه قیرار بگیرنید و بیرای مهیار
تهدیدها و استفاده از فرصتها ،راهبردها و راهیارهایی در نظر گرفت
راهبردهاي مناسب براي مقابله با تهدیدها
 .3بهرهبرداري از زیرساختها ،توان فنی مهندسی و مراكز مطالعاتی و دانشگاهی
ایران با توجه به دراختیارداشتن خطوط ارتبا ی قابل توجیه بیهوییژه در زمیلونقیل جیادهای
میتواند زدور پررنگی در مسیر راهروهای فرامرزی چینی یا اروپایی داشته باشد شبیۀ ریلیی
ایران برخال شبیۀ ریلی در قفقاز از نظر استانداردهای فنی قابل تطبی با شبیۀ ریلیی ترکییه
است از اینرو ،میتوان چشمانداز مناسبی برای گسترش اتصاالت ریلی در منطقه ترسیم کیرد
همچنین ایران در زوزۀ فنی و مهندسی توان مناسبی در اجرای رحهای کوچک تا یرحهیای
بزرگ در زوزههای نفت ،گاز ،راهسازی و عمران و شهرسازی دارد پیمانکاران ایرانی میتوانند
در رفع نیازهای فنی و مهندسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به کیار آینید در ایین زمینیه،
راهبردهای زیر برونآوری شده است:
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جدول  .6راهبردهاي مهار تهدیدها
راهبرد

ابزار

هدف و تهدید

S1T1

توان فنی مهندسی در
زوزۀ زیرساختهیا،
نفت ،گاز و راهسازی

جلیییییییوگیری از توسیییییییعۀ
زیرساختها و خی لولیه هیای
بین المللی پیرامون کشور بیدون
عبور از ایران
جلوگیری از تخلیۀ ژئیوپلیتییی
اییییران در زیییوزۀ انیییرژی و
زملونقل فرامرزی

S2T1

زیرسییییاختهییییای
زمل ونقلی و ناوگان
زمل و نقل داخلی بیا
استاندارد فنی جهانی

جلیییییییوگیری از توسیییییییعۀ
زیرسییاختهییای زمییلونقلییی
بین المللی پیرامون کشور بیدون
عبور از ایران

مراکیییز پژوهشیییی و
مطالعاتی ،دانشگاه هیا
و مؤسسییییههییییای
مطالعاتی

 جلییییییوگیری از تخلیییییییۀژئوپلیتییی ایران
 بررسی نیازهای فنیی ،دفیاعیو اقتصادی کشورهای منطقه
 رصد تحیولهیا در کشیورها،نظارت بر اجرای برنامهها

راهبرد

راهبرد

راهبرد
S4T1

Source: Authors.

روش
 شناسییایی نیازهییای فنییی مهندسیییکشیییورها در زیییوزههیییای مختلیییر
زیرساختی ،فنی ،صنعتی،
 همیاری بخشهای خصوصی،راهاندازی بورس بینالملل ،خرید متقابیل
سهام توس شرکتهای بزرگ،
 تقویییت پیونییدهای اقتصییادی ،بسییتنقراردادهییای دو و چندجانبییه و اتصییال
زیرساختها
 برپییایی دفتییر بررسییی نیازهییای فنیییمهندسی کشورهای قفقاز جنوبی
 تییأمین نیازهییای فنییی و تسییلیحاتی،تفییاهمنامییههییای اقتصییادی ،برنامییههییای
آموزشی،
 بسییتن تفییاهمنامییههییای اقتصییادی،برنامییههییای آموزشییی بییرای نیروهییای
انتظامی و نظامی،
 اتصال زیرساختهای اسیتاندارد ملییمانند ریلها ،مراکز تعیویض و جابجیایی
بییار و راههییا بییه زیرسییاختهییای دیگییر
کشورها
 مشییییییارکت در استانداردسییییییازیزیرساخت های زمیل ونقلیی کشیورهای
قفقاز
 بستن قرارداد همییاری بیین نهادهیایاجرایی با مراکیز پژوهشیی و مطالعیاتی،
دانشگاهها و مؤسسههای مطالعاتی
 تهییییۀ پیوسیییتهیییای ژئیییوپلیتییی،هییییییدروپلیتییی و ژئواکونیییییومییی
همیاریها
 برنامه ریزی ،تهیۀ پیشنهاد ،موافقتنامه ونظارت بر اجرا
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 .2دیپلماسی دفاعی و ظرفيتهاي همکاري دفاعی
پژوهش جامعی که در زمینۀ دیپلماسی دفاعی ایران انجام شده است نشان میدهید جمهیوری
اسالمی ایران هماکنون رواب دیپلماتیک دفاعی خود را با  41کشور برقرار کرده است ،در این
پژوهش در میان شیاخ

هیای موجیود ،شیاخ

هیای تبیادل اسیتاد ،همییاری آموزشیی در

چارچوب دیپلماسی خلع سالح ،برگزاری رزمایش و تمرین مشتر چندجانبه ،ایجیاد پایگیاه
نظامی و پیمان دفاعی مشتر عملیردی در وفعیت موجود ندارد که فعالیت در این زمینیههیا
نزدیک به صفر ارزیابی شده است ) (Minaee and Others, 2017: 125بنابراین تقویت دیپلماسی
دفاعی در کنار گسترش همیاریهای دفاعی و امنیتی در زمینههای اخیر مهم ارزیابی شده و از
ظرفیتهای خالی و استفاده نشدۀ داخلی است که باید مورد توجه و اهتمام ویژۀ دولیت قیرار
گیرد ،در این زمینه راهبردهای زیر برونآوری شده است:
جدول  .6راهبردهاي مهار تهدیدها
روش

راهبرد

ابزار

هدف

راهبرد
S5T2

دیپلماسیییییییی

تأثیرگییذاری بییر همیییاری و

 -تقویت سازمان همیاری اقتصادی اکو

دفاعی و رواب

مشیییارکت امنیتیییی و نظیییامی

 -تقوییییت دیپلماسیییی دفیییاعی ،گسیییترش

دفاعی

کشییورها بییا نییاتو و آمرییییا،

همیاریهای دفاعی و فنیی متقابیل ،صیادرات

دراختیارگذاشییتن پایگییاههییای

تسلیحات ،برنامههای آموزشی،

نظامی ،انتقال نیرو و تسلیحات،

 -زساسیت به تناسبداشتن یا تناسبنداشیتن

برنامه های آموزشی و مانورهای

خریییدهای تسییلیحاتی بییا راهبییرد نظییامی و
تهدیدهای متعار

مشتر

هر کشور در قفقاز

Source: Authors.

جدول  .3جمعبندي كلی راهبردها
راهبردها

نوع

S1T1, S1T6, S2T1, S4T1

اقتصادی

S5T2, S5T6

دیپلماتیک

S6T4, S7T5
S6T3, S6T7

سیاسی و رواب

دسته كلی
استفاده از ظرفیتهای موجیود و تیوان فنیی مهندسیی بیرای
پیوند فرامرزی زیرساختها
دیپلماسی دفاعی و فعالسازی ظرفیتهای همیاری دفاعی
بهیرهبیرداری از مزییت برتیر سیاسیی و ارتبیاط مناسیب بیا

خارجی

دولتهای آسیای مرکزی و قفقاز

فرهنگی

اتیا بر پیوند تمدنی ایران با دو منطقه
Source: Authors.
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جدول  .6راهکارهاي مهار تهدیدهاي قفقاز جنوبی
اولویت
تهدید

راهکار مهار تهدید

عنوان تهدید

3

فعالیتهای دولتهای رقییب اییران در منطقیه
(افییزایش همیییاریهییای فنییی و تسییلیحاتی،
تفاهمنامههای اقتصادی ،برنامههای آموزشی)

2

استقرار ایستگاههای استراق سمع و سیستمهیای
ا العاتی ،فعالیتهای جاسوسی

1

گسترش دیدگاه های مرکزگریز و تجزییه لیب،
روی گرداندن وفاداری اقلیت های قومی ،مذهبی،
فرقهای و زبانی ایرانی از نظام ایران

6

همیاری و مشارکت امنیتی و نظیامی بیا نیاتو و
آمرییییا ،دراختیارگذاشییتن پایگییاههییای نظییامی،
انتقال نیرو و تسلیحات ،برنامه هیای آموزشیی و
مانورهای مشتر

6

فرسایش و تخلیۀ ژئیوپلیتییی اییران در زیوزۀ
انییرژی و زمییلونقییل (خییارجکییردن ایییران از
رحهای زیرساختی فرامرزی)

3

برنامییههییای خبییری ،فرهنگییی و اجتمییاعی
تفرقیییهآمییییز ،نفیییوذ افییییار و اندیشیییههیییای
جدایی لبانه ،ایجیاد شییا زبیانی ،هیویتی و
قومی

6

تثبیت وازیدهای جنینیی و منیا خودمختیار،
اخییتال هییای سییرزمینی ،جاب یهجییایی و تبییادل
سرزمینی و تغییر مرزها مانند رح گوبل

 برپایی دفتر بررسی نیازهای فنی مهندسی کشورهای قفقیازجنوبی
 استفاده از توان فنی و مهندسی بومی برای رفع نیازهای فنیمهندسی کشورها
 گسترش همیاریهای فنی و نظامی ،تأمین نیازهای فنی وتسلیحاتی ،تفاهمنامههای اقتصادی ،برنامههای آموزشی
 رصد ترکیب خریدهای تسلیحاتی کشورها زساسیت به تناسبداشتن ییا تناسیب نداشیتن خرییدهایتسلیحاتی با راهبرد نظامی و تهدیدهای متعار هر کشور در
قفقاز
 واکنش متقابل در تأسیس مراکز ا العاتی ،شنود و عملیاتنظامی متقابل
 فعالیتهای فرهنگی بهعنوان اهرم نفوذ در کشورها گسترش فعالیت های فرهنگی ایجابی (با تیییه بیر عناصیرمذهبی و تمدنی به عنوان بدیل قوم گرایی یا سلفی گراییی) در
کشورهایی که همیاری سازنده دارند
 تقویت دیپلماسی دفاعی ،گسترش همیاریهیای دفیاعی وفنی متقابل ،صادرات تسلیحات ،برنامههای آموزشی
 تالش برای زل بنیادین مسئلۀ تحریم اولویتدادن به راهروهای فرامرزی مختلر برای مقابله بیاتخلیۀ ژئوپلیتییی
 ظرفیت سازی بازیگری در قفقاز جنوبی بیهوسییلۀ ارتقیایجایگاه سازمان اقتصادی اکو،
 اعطای بورس تحصیلی دانشگاهی و زوزوی و آشینایی بیافرهنگ و تمدن اسالمی
 دعییوت از چهییرههییای سرشییناس علمییی و فرهنگییی وآشناسازی با تعالیم ایرانی و اسالمی
 همیاری مؤثر ایران با اتحادیۀ اروپا و به ویژه گروه مینسکبرای میانجیگری
 پیگیری مؤثر رح  1+1با مشارکت ایران ،ترکیه و روسیه ورد هرگونه اعمال نفوذ دولتهایی که در این ترکییب نیسیتند
مانند آمرییا

Source: Authors.
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نتيجه
در پاسخ به پرسش اصلی نوشتار ،با تحلیل نتایج پیمایش ،زوزههای اصیلی تهدییدزا در قفقیاز
جنوبی که میتوانند خطرهایی را متوجه امنیت ملی ایران کند به این شیل اولویتبندی شد3 :
زوزۀ نظامی و امنیتی؛  2زوزۀ اقتصادی؛  1زوزۀ فرهنگی؛  4زوزۀ محی زیستی؛  0زیوزۀ
سیاسی بدیهی اسیت ایین نتیجیه فرفییۀ پیژوهش را تأییید کیرده اسیت« :در قفقیاز جنیوبی،
پویشهای اصلی تهدیدزای متوجه ایران ،پیویشهیای نظیامی و امنیتیی و اقتصیادی هسیتند»،
همچنین مهمترین پویش های تهدیدزا بر اساس میانگین امتیازها به این شرح است :فعالیتهای
امنیتی دولتهای رقیب در منطقه (افزایش همییاریهیای فنیی و تسیلیحاتی ،تفیاهمنامیههیای
اقتصادی ،برنامههای آموزشی) ،ایستگاههای شنود و سیستمهای ا العاتی ،گسترش دیدگاههای
مرکزگریز و تجزیه لب ،رویگرداندن وفاداری اقلیتهیای قیومی ،میذهبی ،فرقیهای و زبیانی،
توسعۀ خ لولههای بینالمللی پیرامون کشور بدون عبور از ایران (تخلیۀ ژئیوپلیتییی اییران در
زوزۀ انرژی) ،آلیودگی شیدید زیوزۀ آبیی کیورا و ارس و تهدیید امنییت انسیانی ،غیذایی و
زیستبوم و سرانجام تثبیت وازدهای جنینی و منا خودمختار ،جابهجایی و تبادل سیرزمینی
و تغییر مرزها راهیارهای قابل توجهی نیز برای مهار تهدییدها وجیود دارد کیه در چیارچوب
انواع راهبردهای اقتصادی ،دیپلماتیک ،سیاسی و رواب خارجی و فرهنگی رح شد
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