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چکيده
منطقهي قفقاز با وجود برخورداری از توانشهای فراوان فضایی-سیاسی ،یکی از خالءهای ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی ایران
بهشمار میرود .منطقهی خزر تا پيش از فروپاشی شوروی از اهميت چنداني برخوردار نبود ،اما در يک دههي گذشته ،کشف منابع
جديد انرژي و اهميت يافتن دسترسی ژئ ا ريسم رد هک نآ یکيتيلپو ر پو اااا ااااا-آس ب و اي هه هههوی هژ راد رارق هنايمرواخ د یازف هجوت  ،ند ههههههههههه ی
کشورهاي غرب و روسيه را به اين منطقه برانگيخت .منطقهي فراخزر که در زمان اتحاد جماهير شوروي به بخشهاي شرقي درياي
خزر اطالق ميشد و پس از فروپاشی شوروی به قلمروهاي غربي خزر نیز تعميم داده میشود ،نگاه ب دوخ هب ار دنمتردق نارگیزا     
جلب کرده است .نقش خزر و فراخزر در قدرت و هژموني کشورها ،ايجاب ميکند که ايران نيز براي گسترش دامنهي ن دوخ ذوف   
در این فضا برنامهريزي کند .ايران از ميان همهي کشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي و بهويژه در مقايسه با روسيه ،داراي مزيتتته و ا
توانمندیهاي هژمونیک مساعدتري است .پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ،به طرح اين فرضيه میپردددازد ک م ناريا ه ييييييي -
تواند با تکيه بر ظرفیتهاي ژئوپليتيک خود ،به کسب ژر و دیآ لئان رزخارف و رزخ رد کیژتارتساوئژ یاف     

ک» به
«با ِرِر ینومژه کک کک

سیاست خارجی خود بخشد .نتایچ نشان ميدهد که ايران با تکيه بر ظرفیتتته  ،نابز ،گنهرف( رچلاکوئژ يا ا ورملق و یژولوئدی       
تاریخی) و ژئواکونومی (انرژی و اقتصاد) در سیاست خارجی خود ،ميتواند هژمونی خود را در اين منطقه تعمیق بخشد.

واژگان کليدي؛ ظرفیت ژئوپليتيکی ،هژموني ،خزر و فراخزر ،ايران

 -1افشین متقی (نویسنده مسئول) a.mottaghi@khu.ac.ir
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 -1مقدمه
حوزهي خزر از نظر ژئواسترات يژ ک ،ميدان رويدادهاي مهم در محورهاي آسياي مرکزي ،قفقاز و هند ب م رامش ه ييييييي -
رود .به دليل چنين اهميتي ،اتحاديهي جماهير شوروي در دوران جنگ سرد تسلط همهجانبهي خود بر منطقهي خ رز
را شدت بخشيد و امکان هرگونه برتري طلبي از سوي ديگر کشورها را در ا م يثنخ هقطنم ني ييييييييي ک در

( Bernard,

 .)2006: 14روسیه ،بعد از فروپاشی شوروی ،به دلیل اولویت قائل شدن در رابطه با غرب در سیاست خارجی خود،
برای مدت کوتاهی به دریای خزر و ح نآ هب طوبرم هزو تشادن یهجوت      

( .)Bakshi, 2005: 17پ ،اما نآ زا شی   

اشتياق نه چندان شديد اياالت متحدهي آمريکا براي درگيري با شوروي و نيز به رسميت شناختن ظاهري حوزهه يا
نفوذ ابرقدرتها از سوي يکديگر در دوهي جنگ سرد نيز از جمله عواملي بود ک ات دش ببس ه د يوروش ر نيا 

    

تها ييي گون وگا ننن در منطقهههي خزررر
منطقه يکهتازي کند .پس از فروپاشي شوروي ،زمينه براي حضور و نفوذذ ق رد ت ت
فراهم آمد و ب وشک کي ياج ه رررر ررررر ،چه وشک را رر ررر ـ روس هي  ،،آذربايج نا  ،،ترکمنس نات و قزاقس ات ننن ـ در ا هقطنم ني   
سربرآوردند ( .)Kroutikhin, 2008: 25يکي از پيامدهاي تعدد کشورها در منطقهی خزر ،پديد آمدن خالء قدرت در
منطقهي خزر بود؛ «خالء قدرت در منطقه ،فعض

رهبران اين منطقه در ادارهي کشورشان و نياز آنها به حمايت س ريا

دولتها و در عين حال دارا بودن منابع غني انر يژ  ،از جمله عواملي بودند که بر اهميت منطقه افزودند و رقابتتتها
براي تسلط بر اين منطق ر ه اا بيشتررر کردنددد» ( .)Hashemi, 2002: 97منطقهههي فراخ رد هک زين رز يسايس تايبدا      
یش و تسا هد
ق می ی
شوروي ،خاص بخشهاي شرقي درياي خزر بوده است و به طور کلي به آسياي مرک الطا يز قق قق
امروز به تمامي قلمروهاي پيراموني خزر قابل تعم مي است .با توجه به سياستهاي اورآسياگرا يي آمريک تيمها زا ،ا   
فزايندهاي برخوردار شده است ( .(Chifu, 2013: 1آمریکا پس از در دست گرفتن نبض نفتی در خل و سراف جی

هب    

پیرفت آن کنترل اقتصاد جهانی ،اکنون سیاست سلطه بر منطقهی خزر و فراخزر را نیز جدیتر دنبال میکند .روس هي
که در دو دههي اخير توجه خود به منطقهي خزر و فراخزر را بيش از پيش افزايش داده است ،در پي مستحکم کردن
ن در ا  ني ممنطق تسا ه   
جاي پاي خود در رقابت با قدرتهاي بزرگ جهاني همچون آمريکا ،اتحاديهي اروپاا و چين ن

( .)Blagov, 2010: 39ايران به عنوان يک کشور مهم در اين منطقه ،داراي توانشهاي ژئوپليتيک 1و ژي هاي اس هک ت   
در مقايسه با ديگر کشورهاي ياد شده و بهو ژي ه روسيه ،ميتواند زمينههاي هموارتري را براي کسب هژم ذوفن و ينو   
در منطقهي خزر و فراخزر فراهم آورد .توانمنديهاي ژئوپليتيک ايران جنبهههه و مهم يا

ک نییعت ن دن هههه هههههی فرهنگ ،ي

زباني ،استرات يژ ک ،انر يژ و تاريخي را در بر م ييي گ  دري ( ( .)Rabiee & GharehBeygi, 2014: 5هرچن لاح رد هک د    
یکن  اما ،د ا  غراف ناري ا وح ز ز ههههه ههههههی ب گرز
حاضر ،روسيه سلطه همهجانبهاي را در منطقهي خزر و فراخزر اعمال می ی
هژمونیک و استراتژیک خود در خلیج فارس ،داراي توانشهاي ژئوپليتیک و ژي هاي است که با تکيه ب م نآ ر ييييي تواند
معادالت اين دو منطقه را در آينده به سود خود دگرگون کند ( .)Reinhold, 2013بنابراين و با توجه به تحوالتي که
در منطقهي خزر و فراخزر روي داده و اهميت فزايندهاي بدان بخشيده است ،اين پرسش مطرح ميشود که ايران چه
ابزارها و توانمنديها يي براي گسترش نفوذ و هژموني خود در خزر و فراخزر در اختيار دارد؟ با بررس يواکاو و ي   
1

- Geopolitical Potentialities
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توانها و و ژي گيهاي ژئوپليتيک منطقهی خزر و فراخزر و ايران ،اين فر يض ه شکل م ييي گ اريا هک دري ننن نننن ب ببراي کسب
هژموني در خزر و فراخزر ،ميتواند بر توانمندیهاي ژئوپليتيک تعیین کننده در منطقهی خزر و فراخزر تکیه زند.
 -2روش تحقيق
پژوهش حاضر از جنبهی روشي جزء تحقيقات کيفي است و از جنبهی ماهيتي تحق براک قي ر ب يد ههه ههههش م رام ييييي رود.
روش بهکار رفته در اين تحقيق ،توص حت ـ يفي ل زاين دروم تاعالطا و تسا يلي م قيرط زا ط لا ع خباتک تا ان ههههههههه هههههههههههاي
گردآوري شده است .در گردآوري اطالعات نيز از مناب يع همچون کتاب ،مجله ،مقاله ،روزنامه ،اينترن ...و ت هدافتسا   
شده است.
 -3مفاهیم بنیادی و نظریهها
 )1-3توانش ژئوپلیتیک
يکي از مفاه مي مهم در مباحث ژئوپليتيک مفهوم توانش ژئوپليتيکی است؛ توانش ژئوپليتيکی به ظرفيت ،خصوص تي
و پتانسيلهاي يک مکان يا فضاي جغرافيا يي گفته ميشود که ميتواند با اتک دوخ يکيتيلپوئژ هاگياج ،نآ رب ءا

ار      

بهبود بخشد و از آن در راستاي افزايش قدرت ملي و نفوذ در مکانهاي ديگر اس افت دده کن  د ( ( Light and Vokovic,

 .)2010: 8در حالي که از ديد تئوريک اين مفهوم حالتي ايستا و پايدار را به ذهن ميرساند ،ام نيا يلمع ديد زا ا     
مفهوم پويا است و از منطقهاي به منطقه ديگر و از کشوري به کش م توافت رگيد رو

ييييييييي کن .د شناوت ،هنومن یارب     

ژئوپليتيک کشورهاي مورد بحث اين پژوهش در منطقهی ياد شده به کلي ب نيمه رب و تسا توافتم رگيدمه ا

     

اساس هم رفتار اين کشورها در قبال رخدادهاي منطقه با يکديگر تفاوت دارد.
 )2-3هژمونی
مفهوم ديگري که ميبايست به آن پرداخت مفهوم هژموني است .هژموني از کلمهي يوناني  Hegeisthaiگرفت دش ه هه ههه
است که در يونان باستان به يک رهبر يا يک سردار سپاه بزرگ ،بو ژي ه در جن م قالتا گ ييييييي ش ششد .ا هژاو ني در عل مو
يرود كه داللت بر چيرگ ييي و اس كي ياليت   
سياسي و اجتماعي ،اغلب به مفهوم مورد نظر آنتونيو گرامشي 1به كار م 

طبقه نه فقط از جنبه اقتصادي بلكه از تمام جنبههاي اجتماعي ،سياسي و ايدئولو كيژ
( .)Aberckerachi, et al, 2014: 176بن ،تسايس رد نياربا

ت» دارد
هراه با عنصر «ر یاض ت ت

   اص ،يسايس يربهر يعون يانعم هب ينومژه حالط        

اقتصادي ،نظامي و فرهنگي در صحنهي جهاني يا در يک محدودهي جغرافيا يي از قبل تعر في

شده اطالق م ييي ش .دو

رويهم رفته ميتوان گفت که يک واحد سياسي براي اعمال هژموني بر کش وخ نوماريپ ياهرو ددد دددد با جنپ ياراد دي   
و ژي گي اساسي زير باشد ()DuBois, 2005: 113؛
 -1داشتن ظرفيت باالي ذخاير طب يعي
 -2داشتن ظرفيت باالي سرمايه و ذخاير ارزي
 -3داشتن يک بازار اقتصادي بزرگ
 -4داشتن دانش و فناوري و همچنين ظرفيت باالي توليد کار
1

- Antonio Gramsci
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 -5داشتن قلمروی فرهنگی و مقبولیت همگانی برای ایفای نقش «رضایت» هژمون
 -6داشتن خواست 1و ارادهی سياسي براي ايفاي نقش هژمونيک
زمانی که این ویژگیها با مختصات جغرافیایی -سیاسی آمیخته میشود ،نقش ی فا زایتما بسک رد روشک ک ز شیا      
یش تردق ات دو    
مییابد .به عبارت دیگر ،از تلفیق ویژگیهای هژمونیک با تکیه بر توانمندی ژئوپلیتیکی ،سبب م  یی یی
چانهزنی ،تاثیرگذاری ،امتیازگیری ،نفوذ ،ماندگاری ،سلطهی یک کشور افزایش یابد .آمریکا در چند دههی گذشته با

تکیه بر همین ویژگیها توانست «پیروزی هژمونیک» 2خود را بر جهان بقبوالند و به عنوان رهبر جه تالدابم رد ،نا   
و معادالت جهانی عرض اندام کند (.)Naji and Jawan, 2011: 149
ﺗﻮﺍﻧﺶ
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شکل شمارهی  )1رابطهی توانش ژئوپلیتیکی و سیاست خارجی در کسب هژمونی
(اقتباس از )Naji and Jawan, 2011

بنابراین ،میتوان گفت که سیاست خارجی مبتنی بر توانش ژئوپلیتیکی ،سبب میشود تا ن کی یارب ینومژه یعو

   

یده .د زوح رد هه هههی
کشور بدست آید .کسب این هژمونی ،قدرت تاثیرگذاری و وزن سیاسی یک کشور را افزایش می ی
خزر و فراخزر ،کشور ایران دارای ظرفیتهای سیاسی -جغرافیایی منحصر به فردی است که حتی روسیه ب ناونع ه   
یتوان اب د   
کشور اول این منطقه ،از این توانمندیها بیبهره است ( .)Leight and Vukovic, 2010: 11پس ای م نار یی یی
مبنا قرار دان فرصتها و روزنههایی که ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور در اختیار سیاست خارجی خود میدهد ،ب یار
کسب هژمونی و گسترش قلمروهای نفوذ خود اقدام کند .با توجه به اهمیت فزایندهای که حوزهی خزر و فراخزر در
سیاست بینالمللی دارد ،حیات سیاسی کشورهایی که به دنبال کسب نقش فعال و پیشرو در جهان هستند ،اقتضا می-
کند که به این منطقه توجه شایانی مبذول دارند (.)Pishgahifard, 2004: 179
 )3-3منطقهی فراخزر
منطقهي خزر به کشورها يي اطالق ميشود که در همسايگي درياي خزر قرار دارند .تعداد کش قطنم ياهرو هه هههي خ رز
پس از فروپاشي شوروي به پنج کشور رسيد که عبارتند از؛ ايران ،روسيه ،آذربايجان ،قزاقستان و ترکمنستان .منطقهي
فراخزر که در زمان حاکميت شوروي به بخشهاي شرقي درياي خزر اطالق ميشد به من اونع ،دوخ يقرش قطا ن     
1

- Political Will
- Hegemonic Victory

2
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«فراخزر» 1را اطالق نمود که گسترهي وس يعي

از کشورها و مناطق را تا نزديکي مرز چين دربر ميگرف  ت ( ( Bakshi,

شه و تسين رزخ يايرد يقرش يا    
 .)2005: 17اما در ادبيات سياسي امروز ،گسترهي فراخزر تنها محدود به بخش ش
همهي آسياي مرکزي و قفقاز را در برميگيرد .به سخن ديگر ،امروزه کشورها يي چون ارمنس زين ار ناتسجرگ و نات    
ميتوان جزء منطقهي فراخزر بشمار آورد .در اين پژوهش نيز ،تعر في

دوم منطقهي خزر مورد توجه بوده است.

 )4-3تاريخ سياست خارجي ايران در حوزهي خزر و فراخزر
سياست خارجي ايران در منطقهي خزر و فراخزر را ميتوان در سه دوره دسته بندي کرد .شايان توجه است که پ شي
از اين سه دوره نيز ،سلسلههاي حکومتي در ايران نگاه مشخصي به اين دو حوزه داشتهاند ،ام ايس هک اجنآ زا ا ست     
خارجي ايران معاصر در اين مقاله مدنظر است ،به بررسي سياست خارجي ايران از دورهي پهل وس نيا هب لوا يو

   

پرداخته ميشود ( .)Rabiee, et al, 2014: 51دورهي اول از سال  1320تا  1357خورشيدي؛ ا وا زا هک هرود ني ا لي    
حکومت رضاشاه پهلوي آغاز ميگردد و به پايان سلطنت محمدرضا پهلوي منتهي ميشود ،دورهاي اس و مک هک ت
بيش سياست خارجي ايران دربارهي حوزهي خزر و فراخزر شکل مييابد .در دورهي پهلوي اول ،به دليل مش تالک
و اغتشاشات داخلي ،فرصت چنداني براي نگاه به اين دو منطقه صورت نگرفت ،اما به دليل اهميتي که در رزخ ياي   
براي شوروي داشت ،هر از چندگاهي در ديپلماسي خارجي ايران به اين نقطه توجه ميشد (.)Koulaei, 2005: 117
در اين دوره افزون بر ايران و روسيه ،دو کشور ترکيه و انگليس نيز به اين منطقه چشم دوخت ما .دندوب ه ا رد  نايم     
همهي اين چهار کشور ،روسيه توانست بر منطقهي خزر و فراخزر تسلط کامل يابد و ح زو ههه  يژرنا ينغ يا ا ني     
منطقه (از جمله باکو) را از آن خود سازد .ايران در اين دوره بيشتر بر روي منابع نفتي جنوب و مواجه  اب ه ا سيلگن    
مشغول بود و در نتيجه منطقهي خزر چندان اهميتي نيافت .با روي کار آمدن محمدرضا پهلوي و آغ ،مود يولهپ زا   
سياست خارجي ايران به سمت غرب گرايش بيشتري يافت و ايران به يکي از متحدان آمريک  دش ليدبت ا ((( (((( Sharaf

 .)Alzia, 2008: 65ايران در اين دوره که اوج کشمکشهاي جنگ سرد بشمار م ييي رود ،همانن رود د ههي پهل لوا يو
توجه چنداني به منطقهي خزر نشان نداد .مهمترین عامل در سياست خارجي منفعالنهي ايران در قبال منطقهي خ ،رز
عدم تمايل ايران به درگيري با قدرت بزرگ همسايه ،عي ني اتحاديهي جماهير شوروي بود .ايران با آنک تيامح زا ه   
غرب و بهو ژي ه آمريکا برخوردار بود ،اما براي منطقهي خزر ،سياست مدارا را در دستور کار قرار داد.
دورهي دوم از  1357تا  1384؛ با رخداد انقالب اسالمي ايران ،تحول ژئوپليتيک ویژهای در منطق .داد خر ه رد ناريا   
ابتدا با سياست تقابلي به سراغ دو قدرت بزرگ آن زمان ،عي ني شوروي و آمريکا رف .ت

زا يرامش ،هتفر هتفر اما   

  

اقتضائات و ضرورتهای داخلي و خارجي ،برقراري روابط دوستانه با شوروي بو ژي ه پ هيجوت ارنآ يشاپورف زا س     
کرد ( .)Taghavi Asl, 2005: 34سياست ايران در آن برهه چنين بود که براي جل رد اکيرمآ ذوفن زا يريگو هقطنم     
ميبايست اقتدار روسيه پذيرفته شود .از همينرو تهران بر آن شد تا روابط خود با همسايگان ش رانک رد هتبلا ،يلام    
گسترش روابط خوب با روسيه سازماندهي کند .اين در حالي است که ترک هکنآ اب رذگ نارود طيارش کرد اب هي      
ارمنستان و کردستان آشوب زده را بسان ديواري گسترده پيش روي خود براي دستيابي ب زوح يوس ود ه ههه ههههي خ رز
1

- Trans-Caspian Oblast
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داشت ،توانست با بهرهگيري از پشتيباني همه جانبهي آمريکا نفوذ سياسي ،فرهنگي و اقتص ياهزرم رد ار دوخ يدا    
شمالي ا ناري (مرزها ييي جن بو ييي روس هي )) گس رت ش ش
ش ده  د ( ( .)Taheri Shemirani, 2008: 458س رگادو ييي آنک را اا در
بازسازي امپراطوري نوين عثماني و با نام ترکستان بزرگ ،زماني با بنبس هک دش ور هب ور ت

ور سسسس س سسسسسسيه ب درکيور ا   

ارواسيا يي تالش کرد تا اقتدار گذشته را در خارج نزديک 1و به و ژي ه در دروازهي استرات يژ ک قفقاز بازسازي کنددد .در
اين دوره ،ر ميژ حقوقي درياي خزر مطرح گرديد و به يکي از چالش برانگيزترين مو هقطنم رد کيتيلپوئژ تاعوض    
تبديل شد .در مورد ساختار حقوقي جديد درياي خزر ،ايران تا سالهاي پاياني دههي  90م دالي ييي  ،اساس ًاًا رابتعا رب     
يکرد و معتقد بود تا هنگام اجم ياهروشک عا    س سساحلي در
معاهدات  1 92 1و  1940به عنوان اولويت برتر پافشاري م 
خصوص ر ميژ حقوقي جديد ،همه م 
يبايست به نظام فعلي پايبند باشنددد ( .)Sklyiarov, 2015: 13بن نيا رد نياربا   
دوره ،سياست خارجي ايران در قبال منطقهي خزر ،سياست همکاري با تأکيد بر حقوق دريا يي خود ب يلد هب و دو ل    
اتخاذ سياست مواجهه با غرب ،نميتوانست به فکر برتري طلبي در منطقه و رويارو يي با روسيه برآيد.
دورهي سوم از  1384تا اکنون؛ دورهي سوم سياست خارجي ا قطنم رد ناري هه هههي خ رود ،رز ه هاي پيچ اب هارمه و هدي    
نوعي عقبنشيني استرات يژ ک است .اين عقب نشيني به دليل سياست خارجي پرتنش ايران در اين دوره توجيه ش ششد و
رفته رفته ،ديگر سخني از ادعاي  20درصدي ايران در ر ميژ حقوقي درياي خزر به ميان نيامد؛ ادع نامز رد هک ييا    
رياست جمهوري سيد محمد خاتمي طي نطقي در تابستان  2000با طرح موضوع تقس مي دريا به طور برابر براي پ جن
کشور ساحلي خزر پيشنهاد شد .بر پايه اين خواسته ،اگر اجماع بر تقس مي دريا باشد ميبايست زير بستر و روي بستر
دريا به صورت مساوي از ق رار

 20درص وش ميسقت د ددد دددد ( .)Amirahmadian and Goudarzi, 2010: 14در دورهي

سوم با وجود کشف منابع نفتي در درياي خزر ،سياست خارجي ايران به ناچار به سمت مدارا و همکاري ب هيسور ا   
پيش رفت و همه تالشها در راستاي متحد ساختن هر چه بيشتر روسيه با ايران انجام ش قطنم هب هجيتن رد و د هههه هههههي
فراخزر نيز توجهي نشان نداد .اين در حالي است که همسايگان ايران در منطقهي خزر و بو ژي ه جمه ناجيابرذآ يرو   
با برقراري روابط مستحکم با غرب به بهرهبرداري از منابع غني نفت در اين حوزه مب  دنديزرو تردا (( ((( Mirheydar,

 .)2002: 14با توجه به سه دورهي سياست خارجي ايران در قبال منطقهي خزر ،به نظر ميرسد ک ناريا يژتارتسا ه    
بنا به برخي مقتضيات و با در نظرداشتن واقعیتها و ظرفیتهای موجود بايد به سمت بهرهبرداري و کسب هژم ينو
در منطقهي خزر و حتي فراتر از آن باشد .توانمنديهاي ژئوپليتيکي ايران تا اندازهاي است که با تکيه بر آن ميتواند
خود را به يک قدرت ت ثأ یر گذار در آيندهي منطقهي خزر و فراخزر تبديل کند ( .)Mowlaei, 2003: 24در ادام هب ه   
بررسي و بازشناسي توانمنديهاي ژئوپليتيکي این منطقه براي سیاست خارجی ایران پرداخته شده است.
 -4يافتههاي پژوهش
 )1-4جايگاه ايران در حوزهي خزر و فراخزر
کشور ايران از نظر جغرافيايى در جنوب غرب آسيا قرار گرفته است كه با آسياى مرکزي ،قفقاز ،بخشي از منطق هب ه   
اصطالح خاورميانه ،خليج فارس و جنوب آسيا همجوار است .قرار گرفتن ايران در اين منطقهي حساس ژئوپلت كي

و
1

- Near Abroad
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ژئواسترات كيژ

جهان كه در مسير راه ارتباطى اروپا به جنوب و جنوب شرق آسيا (و محل زندگى بيش از موس كي   

ىباشد ،امكان دسترسى كش لالقتسا هزات ىاهرو    
جم يع ت جهان و پل ارتباطى ميان سه قارهي اروپا ،آسيا و آفريقا) م 
يافتهي حوزهي خزر به آبهاى آزاد را نيز فراهم ساخته است ( .)Kaplan, 2014: 36درياى خ ضاح لاح رد رز ررر رررر،
ع،
سومين مخزن بزرگ نفت و گاز جهان را در خود نهفته دارد و كشورهاى حوزهي قفقاز ب م نيا جارختسا ىار ن با عع عع عععع
بازى بزرگى را آغاز کردهاند .قرارگرفتن ايران در مركز بيضى استرات كيژ

هيدروكربورى جهان در خاورميانه و آسياى

ىرود ،موق يع ت آنرا از لحاظ دسترسى و تس ّلّلط بر منابع نف و ت
مرکزي كه منبع اصلى تغذيهي انرژى جهان به شمار م 
گاز و راههاى انتقال آن ،منحصر به فرد م 
ىكند ( .)U.S Energy Information Administration, 2013: 19-20كشور
ايران با دارا بودن بيش از  130ميليارد بشكه نفت قابل استحصال و  27تريليون متر م عك ب گاز و با محاسبهههي ارزش
ذخاير هيدروكربورى (در حدود  3هزار ميليارد دالر) يکي از کشورهاي کمنظير از لحاظ انر يژ است .توجه ب نيا ه   
نکته نيز ضروري است که در نزديک  80درصد از حوزههاي انر يژ ايران ،هنوز عمل هتفرگن تروص ىفاشتكا تاي     
است ( .)Rahimpour, 2002: 64ايران تنها كشورى است كه به هر دو حوزهي نفت و گ ىايرد و سراف جيلخ زا     
خزر دسترسى مستق مي دارد .اين مجاورت ،حتى اگر در حال حاضر فوايد عملى چندانى نداشته باشد ،همچنان ت نييع
كننده و ت يثأ رگذار است .وجود منابع عمدهي انرژى و نفت در خاورميانه و حوزهي خزر موق يع ت ا ح هب ار ناري ّدّد ى    
تهاى جهانى در هرسطحى كه باش ار دوخ عفانم ،دن رد فيرعت هقطنم نيا       
ارتقا بخشيده است كه قدر 

م ييي کنند

(.)Mazki, 2004: 3
 )2-4توانشهای ژئوپليتيکی حوزهي خزر و فراخزر
 1-2-4توانشهایهاي فرهنگي و ژئوکالچر
اشتراكات فرهنگي بو ژي ه در نواحي مرزي اهميت مضاعفي در ايجاد زيرساخته ارب مزال يا ييييي توسعهههي مناس تاب
مرزي دارد .بررسي و شناخت علمي و دقيق شرايط مكاني  -فضا يي نواحي مرزي با توج راپ هب ه ا فلتخم ياهرتم     
فيز يكي  ،اقتصادي و فرهنگي ميتواند راه گشاي حل بسياري از موانع گردد و سرعت توسعه را در روندي مطلوب و
پايدار قرار دهد .به ياري فرهنگ ،انسانها به هم وابسته و نزد كي

ميشوند و با مشتركات ذهني ديئاز هك هه هههي هم ني

يآيد كه پيون يكارتشا هاگد    آنها است ت
فرهنگ است ،ملت به وجود م 
ت ( .)Eslami Nadoushan, 2012: 131از نظر
جغرافياي فرهنگي ،ايران بزرگ شامل تمام بخشهاي فالت ايران بخشهاي آسياي مرکزي ،بل ک هتشر و خ ووو ووووهه يا
هندوکش در امتداد شمال شرقي ،افغانستان و غرب پاکستان در بخش جنوب شرقي و از سوي غرب ،ع زاقفق و قار   
در بخش شمال غربي است (نقشهي  .)1از کشورهاي منطقهي خزر و فراخ ا روشک هس ،رز ر و ناجيابرذآ ،ناتسنم    
تاجيکستان داراي همساني و قرابت تاريخي -فرهنگي عميقتري با ا ا روشک .دنتسه ناري ر ریثأت زابريد زا ناتسنم       
عميقي از فرهنگ ايراني پذيرفته است .بگونهاي که بسياري از وامواژههاي فارسي و يا واژهها يي با ريشهي فارس ار ي
ميتوان يافت که در زبان ارمني وجود دارند .از اين گذشته ،کليت فرهنگي ارمنستان از فرهن هژيوب يناريا نهک گ     
آئين زردتشتي ت ثأ یر بسزا يي يافته است و هم اکنون نيز شمار زيادي از اين هنجارهاي فرهنگي در فرهنگ اين کش رو
زنده هستند ( .)Russell, 1986: 439ارمنيها از دوران هخامنشي بخشي از امپراتوريه زا و دندوب ناريا ددعتم يا
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فرهنگ ايراني به شدت ت ثأ یر پذيرفتند .در واقع فرهنگ ارمنستان ،ترکيبي از فرهنگ بومي ،فرهن و يناريا گ

گنهرف    

هلني /مس يحي است ( .)Mohammadi Malayeri, 2015: 84جمهوري آذربايجان ن  طاقن زا يکي زي ا د کيژتارتس رررر ررررر
منطقهي خزر است که ريشهاي عميق در فرهنگ ايراني دارد .جمه دا ،ناجیابرذآ یرو ام ههه ههههی جغرافی یا ی اتسا  نن نننه یا
آذربایجان ایران است و همگونی و پیون م یخیرات یقیمع د ی روشک و ناریا نا

یخ درو
مشچ هب ناجیابرذآ م یییییییییی یییییییییی

( .)Mojtahed-Zadeh, 2016: 403پس از عهدنامهي گلستان در سال  1813م دالي ييي  ،ا ناخ يمامت ناري ا بونج ت     
قفقاز ،شامل خانات باکو ،خانات شيروان ،خانات قره باغ ،خانات گنجه ،خانات شکي ،خانات قبا و بخشي از خانات
تالش را از دست داد .اين خانات ،امروزه منطقهاي را تشکيل ميدهن جيابرذآ يروهمج هک د ا م هدناوخ ن يييييييييييييشودد
( .)Minorsky, 2009: 53از لحاظ ژئوپليتيکي ،آذربايجان به عنوان يکي از عناصر اصلي (پنج عنصر) نظام ژئوپلتيکي
  

ت و ب يلد نيمه ه ل رد 
خزر شناخته میشود که در منطقهي حائل بين دو قلمرو آسيا يي و اروپا يي ق تفرگ رار هه ههه است ت
حوزهي کشش و رقابت آنها ق ناگود بيکرت يلجت و دراد رار هههه هههههي فرهنگي در آذربايج  روضح و نا ر زيمآ تباق     

قدرتهای دو گانه فرامنطقه اي و جهاني وابسته به دو قلمرو مزبور در آن مشاهده میش  دو ( (.)Hafeznia, 2011: 38
اشتراكات تاريخي کشور آذربايجان با سرزمين مادري خود ،ايران موجب شده است كه مشاركتهاي مدني ميان ا ني
دو كشور از ظرفيت بااليي برخوردار شود 105 .سال حاكميت تزارها و  78سال حاكم سينومك تي تت تتته كي چيه ا    
نتوانست فرهنگ ارتدوكسي و يا ايدئولو يژ

كمونيستي را جايگزين تفكر اس يامن هقطنم نيا رد يمال دددد دددد
د ( Koulaei,

.)2010: 95

نقشه ( :)1جغرافياي فرهنگ ايراني

Source:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Iran.gif?uselang=fa

ادبيات سوزناك «آيرليق» (جدا يي ) كه شاعراني همچون الماس ايل مص ،ديواج نيسح ،تمكح ليعامسا ،مريد د
ورقون و شهريار پديد آوردند ،در سوگ جدا يي از ا د ار ييابيز رايسب راعشا ناري ر دوخ 

    

راد ددد دد دددددد .ب  ا وووجودد ج يياد

آذربايجان از ايران ،تحوالت اين دو كشورـ طي قرن بيستم ـ بر ديگري نيز ت يثأ ر بسزا يي داشته است؛ براي نمونه م يي-
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توان به رويداد نهضت مشروطيت در ايران ،انقالبهای اجتماعي و سياسي در قفق روش ،زا شش شششهاای ارمن ،زاقفق ناي   
تش يك ل نظام خود مختار آذربايجان پس از جنگ جهاني اول ،تش يك ل جمهوري خود مختار آذربايجان در ايران ،وقوع
انقالب اسالمي در ايران ،فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،وقوع بحران قره باغ و اشاره
بنابراين ،اشتراکات فرهنگي ايران و آذربايجان آنچنان عم وارف و قي ا هک تسا ن

كرد (.)Aliyev, 2006: 28

م ييييييييييي توان کي ناونع هب د    

مز تي

ژئوپليتيک بشمار آيد و با تاکيد بيشتر بر روابط و ديپلماسي فرهنگي ،جايگاه خود را در اين کشور مستحکم نمايد.
سياست خارجي ايران در قبال اين کشور حوزهي فراخزر ميتواند بر روي س يامر هههگ  داعبا يياسانش و يراذ ا ري ا ين     
فرهنگ و زبان ارمني استوار شود و با تبديل کردن آن به يک مزيت ژئوپليتيکي ،در راستاي اهداف خ هرهب نآ زا دو   
ببرد.
 2-2-4توانشهاي ژئوپليتيک زبان
زبان پديدهاي است مکاني -فضا يي که سبب ادراک متقابل و همبستگي دروني ميشود و اين امر ب ،دوخ يدوخ ه    
ملتي را پديد ميآورد که به تدريج به خودآگاهي سياسي ميرسند و قلم دوخ تموکح و تلود ييايفارغج ور

ار      

شکل ميدهند (حافظ نيا .) 104 :0931 ،در خارج از ايران زبان فارسي در يکي از کشورهاي منطقهي خزر ب ناونع ه   
زبان رسمي پذيرفته شده و از ديرباز تاکنون بدان تکلم ميشود .کشور تاجيکستان ک برغ و ناتسناغفا لامش رد ه     
چين قرار دارد ،از نظر تاريخي بخشي از «خراسان بزرگ» بهشمار ميرفته است

( .)Losensky, 2009: 13ب دوجو ا   

قرار گرفتن چند کشور در ميان ايران و تاجيکستان ،اما زبان فارسي هنوز هم در اين کشور ب ا دوخ تيمسر ه د هما     
ميدهد .همچنين بخش بزرگي از جم يع ت ازبکستان نيز به زبان «تاجيکي» که شاخهاي از زبان فارسي اس نخس ،ت   
ميگويند .با آنکه در طي چند دههي گذشته به دليل ت ثأ یر روسيه و ن طخ ،ناريا تلفغ زي

هب روشک نيا يمسر         

سيريليک تغ يي ر کرده است ،اما زبان فارسي و حتي شاخهها يي بسيار کهن و نژاده از زبانه روشک نيا رد يناريا يا     
تکلم ميشود .به دليل عدم توجه به اين زبان بو ژي ه در ازبکستان که نيمي از جم يع ت آن به تاجيکي سخن ميگوين ،د
اين شاخه از زبان فارسي مقهور زبان ازبکي شده است (شکوري .)7 : 1387 ،زبان اوستي ک رد قطانم ه هه هههي بدخش نا
واقع در جنوب تاجيکستان بدان تکلم ميشود ،شاخهاي اصيل از زبانهاي ايراني است که نشان از نفوذ عميق زب و ينا
فرهنگي ايران در اين حوزه دارد .اما بيتوجهي به اين شاخه از زبان فارسي تا جا يي رسيده است ک هلمج کي رد ه    
گاه تا  06درصد و بيشتر واژگان روسي استفاده ميشود د .ع ود ،نيا رب هوال م رهش هم کيژتارتسا و       

«بخ را اا» و

«سمرقند» که شاعران و انديشمندان ايراني بزرگي را در خاک خود پرورده است ،اکن ناتسکبزا روشک زا يشخب نو     
بشمار ميآيد ( .)Clawson, 2005: 31بنابراين ،ايران به لحاظ ژئوپليتيک داري پيوستگي زباني با کشور تاجيکستان و
تا حدي با ازبکستان است و ميتواند با سرمايهگذاري بر اين حوزه و توجه بيشتر بدان ،از طريق زب ذوفن يسراف نا    
خود را در اين منطقه بگستراند .از جملهي اين اقدامات ميتوان به راهان هب تشگزاب شبنج يزاد

بفلا ا ،يسراف ي       

تأسیس مراکز ايرانشناسي در تاجيکستان و ازبکستان و نيز پژوهشکدههاي رسمي براي بررسي زبانها و گويشه يا
فارسي و ايراني در اين متطقه اشاره کرد.
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نقشهي  :2پراکنش زبان فارسي در جهان

Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Persian_Language_Location_Map.svg

از اين گذشته ،در چهار کشور آذربايجان ،ترکمنستان و قزاقستان و قرقيزستان شمار زيادي از م يکرت نابز هب مدر     
تکلم ميکنند .با آنکه سخنوران ترکي در آذربايجان از لحاظ تقس مي بندي زباني و نژادي با همتايان خود در قزاقستان،
قرقيزستان و ترکمنستان تفاوتها يي دارند ،اما به دليل پيوستگي زباني اين چهار کشور و با توجه به وزن ژئ يکيتيلپو
زبان آذري در ايران ،ميتوان با گسترش و پژوهش رسمي دربارهي زبان ترکي ،آنهم با رنگ و بوي فرهنگ ايران و ي
با هژموني نسبي فرهنگ آذري در ايران ،از اين وزن ژئوپليتيکي در راستاي گسترش نفوذ و قدرت ب اهروشک نيا ر    
استفاده کرد .از چهار کشور ياد شده ،کشور قرقيزستان در حوزهي کشورهاي فراخزر قرار ميگيرد.
 3-2-4توانشهاي ایدئولوژیک
بيشتر کشورهاي منطقهي خزر و فراخزر يا مسلمان هستند و يا بيشينهي مردمان آنرا مسلمانان تشکيل ميدهند .ايران
به عنوان تنها نظام مبتني بر دين رسمي در منطقهي خ د ظاحل نيا زا ،رزخارف و رز ا يکيتيلپوئژ نزو و تيزم ير       
و ژي هاي است .روسيه به عنوان نخستين قدرت کنوني در اين منطقه ،به دليل بدرفتاري با مسلمانان چچن چهره منفي
دارد و در ميان کشورهاي مسلمان پيرامون خ  ظاحل نيا زا دو از  تسين رادروخرب ينادنچ تيلوبقم ((((((( (((((((( & Lecha

 .)Bazhayev, 2009: 41در طول تاريخ ،روسها براي جلب مردم تاتار به تغ يي ر کيش و پذيرفتن آ يي ن مس حي

شالت   

بسيار کردند ،مساجد را ويران و اموال مردم مسلمان را ضبط نمودند و گروه زيادي را بي خانمان کردند ( Mousavi

 .)Bojnourdi, 2016: 43از ميان کشورهاي منطقهي خزر و فراخزر ،ايران ،جمهوري آذربايجان (با اکثريت جم تيع
ش عي ه) ،ترکمنستان ،قزاقستان ،تاجيکستان ،قرقيزستان ،بخشه و هيسور زا ييا

ناملسم يتيعمج ياراد نيچ يتح       

هستند ( .)Shaffer, 2013: 3سياست خارجي ايران در قبال بدرفتاري روسيه با مسلمانان بنا به داليلي چندان انتقادي
نبوده است و حتي در دورهاي که روسيه دست به نسلکشي مسلمانان چچن ميزد ،ايران عم ًالًال رويهي س رد ار توک
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پيش گرفته بود .اما شرايط جديد جهاني و اهميت منطقهي خزر و فراخزر و نيز وزن ژئوپليتيک اسالم در اين مناطق،
ايجاب ميکند که ايران سياست حمايت و نفوذ در ميان مسلمانان منطقه را در پيش بگيرد (.)Asisian, 2013: 4
 4-2-4توانشهاي ژئواکونوميک
اهميت ژئواکونوميک خزر بيش از هر چيز به ذخاير انر يژ آن باز ميگردد .بطور کلي ،حوزهي جغرافيا يي اوراسيا با
برخورداري از  38درصد گاز 6 ،درصد نفت  28درصد ذغال سنگ جهان ،پس از خليج فارس دومين کانون مهم بين
المللي انر يژ را تشکيل ميدهد ( .)Vaezi, 2010: 2به لحاظ تاريخي ،روسيه براي اولين بار منابع نفت خزر را م درو
بهره برداري قرار داد .عمومًاًا تالش روسيه بر استخراج ذخاير غرب و جنوب غرب عي ني حوزهي نفتي که ام رد هزور
سواحل آذربايجان قرار دارد ،متمرکز بود« .استخراج نفت از اواسط سدهی نوزدهم شروع شد و تا سال  1900ح هزو
باکو تقريبًاًا نصف نفت خام مصرفي دنيا را تأمين ميکرد .اما اين سطح از توليد ب يتساک متسيب هدس لوط رد اهدع      
گرفت .نگراني از آسيب پذيري باکو از حمالت نظامي طي جنگ جهاني دوم و به موازات آن کشف نف هقطنم رد ت   
ولگا -اورال روسيه و سپس در سيبري غربي تغ يي ري در اولويت سرمايهگذاريها ييي ات ديدپ يوروش ريهامج داح     
آورد .اين سياست جديد منجر به کاهش فعاليتهاي اکتشافي و تول  نيا رد دي ن شگ هيحا تتتت تتتت
ت» (.)Behjat, 2015: 16
فروپاشي شوروي زمينه را براي حداکثر توليد انر يژ در خزر پديد آورد .کش رد هک يديدج ياهرو رزخ لحاوس

    

پديدار شدند ،نياز فراواني به من د عبا رررآم دا تهج مزال يد ا ب يارجا و روشک روما هر ر مان هههههه ههههههههاای توسعه نتشاد  دد ددد
( .)Kamran, et al, 2010: 7ساختار اقتصادي آشفته  -که ار يث هههي س زا هدنام ياجرب راتخا وب قباس يوروش دددددد ددددددد-
کشورهاي خزر را متوجه منابع انر يژ خود کردد ( .)O’Lear, 2004: 161از آنج ک ا هه ههه ا  اهروشک ني ا باق ز لل لللی ییتهاای
تکنولو يژ ک ،مالي و مديريتي الزم براي اکتشاف ،استخراج و انتقال اين منابع برخوردار نبودنددد .در نتيج يارب اهنآ ه    
دستيابي به اهداف مورد نظر توجه خود را به سوي شرکتهاي نفتي معطوف ساختند .در مورد ذخاير نفتي در ياي
خزر آمار متعددي ارائه شده است .با اين حال بر اساس برآوردهاي قابل اتکاء «ذخاير اثبات شده نفت خ نيب رز   
تا  32 /5ميليارد بشکه ( 2تا  4ميليون تن) و ذخ نآ يعيبط زاگ ريا

  

16

ب ( 5/4تا 7
 236تا  337تريل عکم توف نوي ببب ببب

تريليون متر مکعب) بر آورد شده است .البته اين احتمال وجود داردکه در ح دود

 163تريل زاگ بعکم توف نوي     

طب يعي ديگر نيزدر منطقه وجود داشته باشد» ( .)Vaezi, 2010: 25بنابراين و با توجه ب قطنم يژرنا کيتيلپوئژ ه هههه هههههي
خزر و فراخزر ،ايران ميتواند بر منابع غني نفت و گ بآ )،ناجيابرذآ رد هژيوب( زا (ب داوم )،ناتسکيجات رد هژيو      
معدني (در ترکمنستان و قزاقستان) و ذغال سنگ (قرقيزستان) تمرکز کند و دست کم زمينه انتقال آنها را از س نيمزر
خود فراهم آورد .اين مهم بو ژي ه با وجود سواحل طوالني و بنادر فراوان ايران در ساحل ش لباق ،رزخ یایرد يلام     
دستيابي است.
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نقشهی  )3ظرفیتهای منابع طبیعی کشورهای قزاقستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،قرقیزستان و ترکمنستان
()FAO, 2017

 3-4وزن ژئوپليتيک
مزيت ديگري که ايران در قياس با روسيه برخوردار است ،عضويت همزمان در دو ائتالف فراملي و تا يث رگذار جه ،نا
عي ني سازمان شانگهاي و نيز کنفرانس کشورهاي اسالمي است ( .)Mahan, 2009: 3هرچند که ايران در شانگهاي به
عنوان کشور ناظر حضور دارد ،اما عضويت در سازمان همکايهاي اسالمي ک مزاس نيرتگرزب ه ا زا سپ يلمارف ن   

  

سازمان ملل بشمار ميرود ،وزن ژئوپليتيک ویژهای براي ايران ف زا هک تسا هدروآ مهار م نآ راذگهر ييييييييييي توان رب د   
کشورهاي مسلمان منطقهي خزر و فراخزر ت ثأ یر بگ دراذ ( .)Geifman and Course, 2013: 2رويه ناريا ،هتفر م    
ميتواند با تکيه بر موارد زير بر وزن ژئوپليتيک خود در منطقهي خزر و فراخزر بيافزايد و از رهگذر نفوذ خود را در
منطقه بگستراند؛
 -1حضور نيرومندتر در سازمان شانگهاي
-2استفاده از مزيتهاي سازمان کنفرانس اسالمي براي نفوذ در کشورهاي مسلمان حوزهي خزر و فراخزر
 -3برپا يي سازمان کشورهاي فارسي زبان
 -4همکاري با کشورهاي غربي در زمنيهي سرمايهگذاري مشترک در کشورهاي منطقهي خزر و فراخزر

ظرفیتهای ژئوپلیتیکی منطقهي قفقاز932 ...

-5اتخاذ ديپلماسي فعالتر در قبال و يعض ت مسلمانان آذربایجان ،روسيه و چين
 -6خواست سياسي براي گستراندن دامنهي حضور و نفوذ خود در حوزهي خزر و فراخزر
نتيجهگيري و دستاوردهای علمی-پژوهشی
منطقهي خزر و فراخزر ،در طول دو دههي گذشته با توجه به واق يع تهاي ژئوپليت يكي منطقه (ر ميژ حقوقي خزر،
موق يع ت ژئوپليت يكي

خزر در كانون حوزهي ژئوپليت يكي

قفقاز ،آسياي مركزي و خاورميانه ،تعلقات قدرتهاي

منطقهاي و فرامنطقهاي در خزر ،نوع الگوي رفتاري دولتهاي ساحلي خزر در مناسبات سياسي و اقتصادي با
كي ديگر و دولتهاي فرامنطقهاي و به تبع همهي اينها ،نظام ژئوپليت كي

حا مك بر منطقه) در نقش هارتلند جديد

اورآسيا نقش آفريني كرده است .موق يع ت جغرافيا يي و برخورداري از منابع عظ مي نفت و گاز از جمله و ژي گيها يي
است که اهميت استرات يژ ک منطقهي خزر و فراخزر را پديدآورده و مجموعه عوامل م يح طي و جغرافيا يي و نيز
عوامل اقتصادي و سياسي ،اين منطقه را به يکي از مناطق مورد توجه قدرتهاي جهان و کانون توجه بينالمللي و
محل رقابت قدرتهاي منطقهاي و جهان تبديل کرده است .از سوي ديگر وجود منابع سرشار انر يژ در منطقه سبب
شکل گيري رقابتها و بازيهاي سياسي گرديده و آيندهي سياسي ،اقتصادي و زيست م يح طي منطقه را در هالهاي از
ابهام فرو برده است .با توجه به اهميت فزايندهي اين مناطق ،سياست خارجي ايران بايد در راستاي يافتن حوزهي
نفوذ در کشورهاي اين منطقه گام بردارد .در حال حاضر ،روسيه به عنوان قدرت اصلي در اين دو منطقه شناخته مي-
شود ،اما کشف منابع جديد انر يژ در حوزهي خزر و اهميت يافتن موق يع ت ژئوپليتيکي اين حوزه که در مسير اروپا،
آسيا و خاورميانه قرار دارد ،توجه جهان غرب و در رأس آنها آمريکا را نيز به اين حوزه جلب کرده است .از ميان
همهي اين کشورها ،ايران داراي وزنه و توانمندي ژئوپليتيک و ژي هاي است که با پيش رو داشتن قدرتهاي بزرگي
چون روسيه ،ميتواند هر چند در دراز مدت جاي پاي استواري در حوزهي خزر و فراخزر بيابد .از این رهگذر ،می-
توان گفت که ایران دارای توانشهاي ژئوپليتيکي فراوانی براي هژموني در حوزهي خزر و فراخزر است .بنابراین و
در راستای نفوذ بیشتر و سیاست خارجی مسلط ایران در این دو منطقه ،راهکارهای زیر پیشنهاد ميشود؛
 -1ايران با دو کشور تاجيکستان و ازبکستان از لحاظ زباني داراي پيوستگي و همريشگي است و نيز زبان ترکي در
ايران داراي وزن ژئوپليتکي خاصي است که ايران با تکيه بر آن ميتواند بر کشورهاي ترک زبان منطقه تا يث ر بگذارد
 -2بيشتر کشورهاي منطقه ،داراي تجانس و اشتراک فرهنگي زيادي با ايران هستند .از آنجا يي که تفاهم فرهنگي،
نقش بسزا يي در هويت انساني يک ملت دارد و موجوديت سياسي آنرا توجيه ميکند ،بنابراين گسترش فرهنگ
ايراني در کشورهاي حوزهي خزر و فراخزر نشان از آن دارد که ايران ميتواند از اين عامل در جهت نفوذ و
اثرگذاري در کشورهاي اين حوزه استفاده کند
 -3اکثريت قاطع کشورهاي حوزهي خزر و فراخزر را کشورهاي مسلمان تشکيل دادهاند و آنگهي حضور مسلمانان
در کشور روسيه نيز چشمگير است .سياست خارجي ايران در دورهي سوم و چهارم در قبال کشورهاي حوزهي خزر
و فراخزر بايد به سمت کنشگري و همکاري با کشورهاي مسلمان و مردمان مسلمان اين دو حوزه به پيش برود.
مزيتي که روسيه به دليل بدرفتاري با مسلمانان ،از آن بهرهمند نيست.
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 از قدرت و امکانات کافي براي بهرهبرداري از منابع عظ مي، کشورهاي حوزهي خزر و فراخزر به جز روسيه-4
 کشورهاي غربي و بو ژي ه آمريکا از اين فرصت استفاده، به همين دليل.روزميني و زيرزميني خود برخوردار نيستند
 روسيه نيز با تهديد و يا تطميع اين.کرده و سرمايهگذاريهاي خود را در اين مناطق با رشدي فزاينده آغاز کردهاند
 اما ميتواند با، ايران.کشورها توانسته تا حدي به اهداف خود در زمينهي دستيابي به انر يژ اين کشورها دست يابد
همکاري مشترک با کشورهاي غربي و بو ژي ه اتحاديهي اروپا در سرمايهگذاري در بخش انر يژ اين کشورها سه مي
 کشور تاجيکستان به دليل داشتن منابع آبي فراوان ميتواند نقش هيدروپوليتيک مهم و ارزشمندي، از اين ميان.باشد
.را براي ايران ايفا نمايد
 ائتالفها و سازمانهاي فراملي نيز به ايران توان ژئوپليتيک منحصر به فردي داده است که با استفاده از امکانات و-5
.ظرفيتهاي آن ميتواند در جهت بازگشودن حوزهي نفوذ خود در کشورهاي حوزهي خزر و فراخزر استفاده نمايد
 بايد به سمت نفوذ و حضور، خواست سياسي در ايران با توجه به توانمنديهاي ژئوپليتيک فراوان کشور،بنابراين
 هژموني خود را در اين دو منطقه،موثر در منطقهي خزر و فراخزر حرکت کند و با اتکاء بر اين توانمنديها
 واقعگرا يي در سياست خارجي ايجاب مي کند که ايران با رويکرد منطقه گرا يي و با تکيه بر توانمندي.بگستراند
.هاي ياد شده و استفاده از توان ديپلماسي کارآمد به اين مهم دست يابد
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