
 چکیده

در حوزه تمدنی منطقه ای است که از دیرباز ، منطقه قفقاز که در شمال غربی جمهوری اسالمی ایران واقع شده

ایران قرار داشته و به عنوان جزئی از قلمرو آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی دولت مرکزی ایران اداره 

 جماهیر فروپاشی اتحاد و بوده برخوردار خاص اهمیتی از همواره ژئوپلیتیک لحاظ به این منطقه. می شده است

 بیشتر تاثیرگذاری و باعث اهمیت که بود عاملی قفقاز، منطقه در گرفته صورت ژئوپلیتیک تغییرات و شوروی

 اشتراکات و همسایگی به توجه با. گردید منطقه این ژئوپلیتیک عوامل

 امنیت بر توان قفقازمی ژئوپلیتیک  های عوامل ویژگی منطقه، این با ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و تاریخی

امروزه دقت در وضعیت جدید ژئوپلیتیک منظقه قفقاز  نشان می  .دانست تأثیرگذار ایران اسالمی جمهوری ملی

دهد که بعد از فروپاشی شوروی و به استقالل رسیدن جمهوری های منطقه قفقاز، وضعیت راهبردی و 

جغرافیای سیاسی ایران در منطقه اهمیت زیادی پیدا کرده است. ایران از لحاظ جغرافیایی مانند پلی است که 

کزی را به اروپا متصل می سازد. از طرف دیگر ایران به دلیل واقع شدن در بین دو منطقه بسیار مهم آسیای مر

خلیج فارس و قفقاز و برخورداری  از دو منطقه ژئوپلیتیکی در شمال و جنوب، موقعیتی کم  نظیر در عرصه 

 ف خود که همانا:. این پژوهش با توجه به اهدامعادالت بین المللی و منطقه ای پیدا کرده است

 عوامل ثابت و متغیر ژئو پلیتیک منطقه قفقاز و تاثیرات امنیتی آن بر جمهوری اسالمی ایرانتعیین  -

تعیین نقش ایران در منطقه قفقاز با توجه اشتراکات فرهنگی و قومی  و میزان بهره ایران از این  -

 مولفه ها برای بهبود شرایط امنیتی کشور 

پیرامون موضوع پرداخته با استفاده از روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به تحقیق در این پژوهش  

 و در پی پاسخگویی به دو سوال زیر می باشد:. شده

 عوامل ژئوپلیتیک منطقه قفقاز می تواند تهدید جهت امنیت جمهوری اسالمی ایران باشد؟  آیا .1

سبی در مواجه با شرایط جدید منطقه قفقاز آیا جمهوری اسالمی ایران توانسته است استراتژی منا .2

 اخذ نماید؟

 فرضیاتی که در این تحقیق به دنبال اثبات آن ها هستیم نیز به شرح زیر است : 

به نظر می رسد عوامل ثابت و متغیر ژئو پلیتیک منطقه قفقاز می تواند تهدیدی  جهت امنیت فرضیه اول: 

 جمهوری اسالمی ایران باشد. 

ه نظر می رسد جمهوری اسالمی ایران توانسته است استراتژی مناسبی در مواجه با شرایط ب فرضیه دوم:

 جدید منطقه قفقاز اخذ نماید. 
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