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Abstract: 

The South Caucasus region and the Caspian region are among the most 

important geostrategic regions which act as a communication corridor from 

Europe to Central Asia. Regarding the rich resources of energy carriers of 

Iran and the dire need for the region and european countries, it considers Iran 

important in terms of energy exchange. In spite of the opportunities for Iran 

to expand its influence in the south caucasus region as well as the formation 

of a suitable and safe bed in the form of cooperation with the eurasian states 

face serious challenges. The main question of this study is why the Islamic 

Republic of Iran has not been succesful in comparison to its competitors, 

despite having large reserves of energy and transit capacities in transferring 

energy to the South Caucasus? In order to answer the current question, 

relevant and reliable sources and data collected by the library method have 

been used. The research findings indicate that despite the availability of a 

suitable market in the region, the existence of some challenges such as the 

presence of major powers such as the United States and European countries 

in the region of South Caucasus, the emergence of some competing corridors 

for Iran in line with the aims and political interests of European countries and 

Russia, has caused problems for Irans energy maneuver in the South 

Caucasus region 
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 چکیده 

استت هه   کیژئواسترااژ  تیو منطقه خزر جزء مناطق با اهم یمنطقه قفقاز جنوب

هنتد  بتا ژوجته بته یعمت  م  یماهز  یایتاز اروپتا بته  ستتت  یارژبتاط  دوریتها  کیتعنوان  بته

 نیبته ا  ییمنطقته و اروپتا  یمبام هشتتتورهتا  ازیتو ن اانیا  یاناژ  یهتاحتامت   یغن  ایذختا

مهم جلوه داده استتت  با وجود اااهم  مدن   یژژبادل انا  گاهیرا از نظا جا  اانیا ،یاناژ

و   یدر منطقته قفقتاز جنوب  شیدر جهتت ستتتتراو نفوذ خو اانیا یباا  ییهتاااصتتتت

با   ایاوراست یبا هشتورها یبتترا مناستو و امن در قا و هملار  یایسشتل  نیهمچن

  یاستت هه چاا جمهور  نیپ وهش ا یروبه رو بوده استت  ستوال اصتل یجد  یهاچا ش

در   یریژاانز  یهتاتیتو ظاا  یاناژ  میعظ  ایاز ذختا  یاان بتا وجود باخورداریا  یاستتت م

پاست  به   یبا رقبا نامواق عم  هاده استت  باا  اسیدر ق یبه قفقاز جنوب یانرقال اناژ

 یساد ور یابه روو هرابخانهپاستش حارتا از منابو و اط عام متترند و مرربا هه 

  ا یاز  ن دارد با وجود مه  تیحلا  پ وهش  یهااارهیشتده استت، بهاه سااره شتده استت  

از   یوجود باخ  لنیو   اانیا  یانرقتال اناژ  یمنطقته باا  نیبودن بتازار منتاستتتو در ا

اروپتا در   هیتهمچون  مایلتا و اژاتاد  یبزرس  یهتاهمچون: حضتتتور قتدرم  ییهتاچتا ش

به همانگ    یو ژما  اانیا  یبه اناژ یهاهش وابتتترگ  استتتیستت  ،یمنطقه قفقاز جنوب

 شیدایپ  ه،یو ژاه هیهمچون روست ییهشتورها یدر منطقه از ستو اانیا  رهادن حضتو

 یهشتورها  یاستیاهداف و منااو ست یدر راسترا  اانیا یباا ویرق  یدورهایاز ها  یبرضت

مانور  یرا باا  نهیزم اان،ینفت و ساز ا  نیادیوجود مشتتتل م در م  ه،یو روستتت  ییاروپا

 با اخر ل روبه رو ساخره است  یدر منطقه قفقاز جنوب اانیا یاناژ



 هاچا ش ،یقفقاز جنوب، اانیا ،یاناژ:  واژگان کلیدی

 07/1401/ 11 پذیرش خیتار 18/04/1401: ینیبازب خیتار 16/11/1400: افتیدر خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه . 1
ا مللی جدیدی در عاصته بین یهشتورهای،  شتورو ی اژااد جماهیاپس از ااوپاشت

ارمنتتتران و ساجتتتران در منطقه قفقاز از جمله    جان،ی ذربا  یجمهورظاها شتتدند   

منطقه از  ن  یهشتورهاشتدند   های ژازه به استرق ل رستیده ماتتوی میجمهوری

 خود بوده یریامن  و یاقرصتادبه منااو    یابیدستر  یباا  یاونیب  یوندهایدنبال پ   ن بهزما

و ژئواستترااژ یک صتتورم    کیریژئوپل  اامییژغ( از این رو  43:1400)بهبودی ن اد،    اند 

ی  ستاار ژتاییا  اازایش  و  تیتاهممیزان    ی در جهتت، عتاملجنوبی  منطقته قفقتازساارته در  

  مد   به حتای می منطقهاین  کیریژئوپل

  یجمهور )ستتته هشتتتور    انیتم  یرقتابتت و هملتار  ینوع در منطقته قفقتاز همواره  

وجود  یخارج گاانی نها با باز انیم نیساجتتتتران و ارمنتتتتران و همچن  جان،ی ذربا

زمینه ژرام م ژجاری و  را در یمرضتاد  مرفاوم و برضتاً یاهایسته هشتور متتاین  دارد  

  ی مرفاوژ  یهاها و بانامهستازمان  ها،مانیها، پ ائر فو در   سااره شیپ   ستیاستی خویش

( ژاستتیس جمهوری های  66:1394پیله رود و زر مهای،    )یمودیندامشتتارهت هاده

ژازه استرق ل یااره برد از ااوپاشتی شتوروی، ورتریت جدیدی را در مازهای شتما ی  

ایاان بوجود  ورد  هشتتتورهتای قفقتاز جنوبی از نظا جغااایتایی و موقیرتت ژئوپلریلی 

ها از نظا رو ورتریت این هشتورقاابت مشتهودی با جمهوری است می داشترند و از این
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امنیری، اقرصتادی، ااهنگ و ستیاستی باای جمهوری است می ایاان از اهمیت خاصتی 

هم چنین با ایجاد خ ء قدرم ایجاد شتده در   (170:1389باشتد  )یایا،  باخوردار می

ی اااهم  ااامنطقه ا  یو قدرم ها  گانیهمتتتتا انیترقابت ماین منطقته، زمینته را باای 

)اژاادیه اروپا،    بزرگ  یهاقدرم نیاز ا کیشتره ژا ها رقابت ستبو س نیا  ورده استت 

از  کیها   نی  بنابااندیدرصتتتدد ستتتتراو نفوذ خود در منطقه با   روستتتیه،  مایلا(

 ( 207:1390،یدریباشند )حیمنطقه م  نیدر ا  یبزرگ به دنبال هنرال اناژ  یهاقدرم

ی ماهزی نام باد  عنوان هایدور ارژباطی از اروپا به  ستیادریای خزر را می ژوان به

عنوان بزرسراین دریاچه در مازهای شتاقی قفقاز، و ما  ژ قی  ستیای ماهزی، هه به

هتای  هتای اقرصتتتادی  ذربتایجتان در حتامت بتاشتتتد  بتا ژوجته بته ظاایتتقفقتاز و ایاان می

های اااوانی از ستوی هشتورهای خارجی در  ن زمینه صتورم  اناژی، ستامایه سااری

ژواند از متتتیاهای حم  و دیگا جمهوری استت می ایاان میپایااره استتت  از ستتوی  

 –نقت  قفقتاز باای منتااو اقرصتتتادی خود بهاه منتد سادد  بتا ژوجته بته اینلته قفقتاز  

ژواند راه ژاانزیری و ساجتتران راه ستنری ایاان به اروپا بوده استت، در نریجه قفقاز می

روپا را باای ایاان اااهم  ارژباطی باای دستراستی به هشتورهای حاشتیه دریای ستیاه و ا

 ورده و ادامه این روند و اازایش ژوان ارژباطی ایاان منجا به اناصتار شتلنی ژاهیه به 

   ( 1384: 133  ،یی)رراسادد   عنوان پنجاه ورود به هشورهای اروپایی می

ا مللی خود را ارژقتاء ژوانتد جتایگتاه بینهتای موجود، ایاان میبتا ژوجته بته ظاایتت

ا مللی خود را خنثی نماید   اسونه ژ و باای منزوی ستاخرن جایگاه بینبخشتیده و ه

ژوانتتت در مد مناستبی را باای همچنین عبور متتیا خط  و ه اناژی از خا  ایاان می

سونه ی مهم  ن استت هه این منطقه همان( نلره180:1389)یایا،   هشتور ایجاد نماید

های مخرلف اقرصتتادی و ای در زمینههای ستتازندهژواند اااهم  ورنده ااصتتتهه می

هم ماز ژواند به همان میزان چا ش باانگیز هم باشتد زیاا  ستیاستی باای ایاان باشتد می

در  ن حورتته،   یو ماز ینییبام، همااه با اخر اام ستتازم  یبودن با ستته هشتتور ب

را  دهایاز  ن ژهد یاشتتتود  نمونهیماتتتتوی م  اانیا تیامن یباا  زا  دیژهد  یامنطقه

و ارمنتتتران اشتتاره  جانی ذربا  یدو جمهور انیستتال قب  م  نیژوان به جنگ خونیم

ی ) مایلتا،روستتتیته و هشتتتورهتای ختارج  یهتاقتدرم    هم چنین نقش و دختا تتهاد

های پانراهیتتتم  در ااوو ژتتتلیاام و یا  موزو نظامی، و در ادامه ارا یت  اروپایی(

نگاان هننده باای جمهوری است می ایاان در منطقه   همگی از عوام  چا ش باانگیز و

های  باشتد  همچنین در موارد اخیا می ژوان اذعان داشتت هه ارا یتقفقاز جنوبی می
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ژاهیه و پانراهیتتم خطا باوز مشتل م قومیری و ژجزیه طلبی را در مازهای ایاان به 

 همااه دارد 

به  ایاخ  یهادر ستتال یجنوب قفقاز  یهایو جمهور  اانیهشتتور ا  نلهیبا ژوجه به ا

  ی هاوجود قدرم نیو همچن  جانیمتتتهله ارمنتتتران و  ذربا  یاز قب  یمتتتائل  ید 

نتد،  ررا بتا هم نتدا  یلینزد  یهتایمنطقته، مثت  ستاشتتترته روابط و هملتار  نیبزرگ در ا

چاا    استتتت هه  نیمقا ه مطاح بوده ا نیا  تتتتنتدسانینو یباا جانیهه در ا ژیستتت اا

 یهتاتیتو ظاا  یاناژ  میعظ  ایاز ذختا  یبتا وجود باخوردار  اانیا  یاستتت م  یجمهور

و با رقبا نامواق عم  هاده استت   اسیدر ق یبه قفقاز جنوب یدر انرقال اناژ یریژاانز

 یداژیتهتا و ژهتدبتا چته چتا ش  یبته قفقتاز جنوب  یانرقتال اناژ  یباا  یاستتت م  یجمهور

ی ساد  وری اط عتام و استتتنتاد  سیای از شتتتیوهبهاهمواجته استتتت  نگتارنتدستان بتا  

 دهند   ی به س اام پ وهش پاس  میلیژال  -یفیژوص لادیروای و هرابخانه

 : ژئوپلتیک انرژی چارچوب نظری . 2

 . ارزیابی عملکرد  2-1

انتتان   ژرام استت هه  ا مل نیدر روابط ب یستنر  یلادهایاز رو  کیریژئوپل هینظا

جغااایایی قدرم ملی و میزان املان دساسونی عوام  زیتتتت   هایریشتته رت،یبا طب

)اا رز  دهد مایطی جهت راو نیازهای انتتتانی و ملی را مورد بارستتی دقیق قاار می

های اصتلی همچنین هنرال ستازمینی و قدرم ملی از م  فه ( 42-45؛  1372سااپ، 

بااستاس   یاستیست  یهادهیاز مطا ره پد  عبارم  کیریوپلئژهمچنین   این نظایه استت 

 هیو هل  نیو ژاییا  نها با زم  یوابتتتترگمیزان   نی نها و همچن  ملانی و اضتتتاییرابطه  

 اا    باشتتدیم  یانتتتان  ییایاستتت هه مورتتوم علم جغااا  یو انتتتان  یعوام  ااهنگ

و  یلیزیا طیاستت هه با استاس ما یخارج استتیستدر عاصته   یلادیرو ؛کیریژئوپل

و پادازد  هشتور می یخارج  استتیرارار ست  ینیبشیو پ   نییبه ژبیی ستازمین  ایجغااا

  سیادمورد بارسی قاار می هشورو اقرصادی   ینظام  یهاتیو قابل  هاییژوانا

مانند   یو عناصا  شوندیم  یهشور ناش یلیزیاموقریت از   یماد ییایعوام  جغااا

 ،ینیو هوا، شتتل  ستتازم  ی،یریمنابو طب  ،ینیوستترت ستتازم  ،ییایجغااا تیموقر

 هیتشتتتامت  هل  ییایتعوامت  جغااا  همچنین ادیسیبام  و مازهتا را در  یو بلنتد  یپتتتتر

و   یهشتتتور اعم از انتتتتان  یایتجغااا  یی استتتت هته در ارژبتا  بتاهتاو م  فته  هتای سیو

هشتتور ستتاچشتتمه   یریجمر  یهای سیهه از و  ی  عناصتتا انتتتانباشتتدی میاانتتتانیغ 
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 ی واستیست  ژاریخی، ژاوام  ،یخیو ژجارم ژار نهیشتیچون پ   یشتام  عوامل  اد،یسیم

؛  1389،یاوز بادی)ا شتودیو ماهو م یو ن اد یباات قوم  ،یاستیااهنگ ست  ،یاجرماع 

32-31) 

   ه یوبه  ،ییایهه عوام  جغااا  هنندیاستردال م  کیریپلژئو  پادازانهینظا  ن،یبناباا

و   یقتدرم ملجهتت سیای  در    یاننتدهه  نییها هشتتتور نقش ژر  ییایتجغااا  تیتموقر

از   یهشتورها را ژابر یخارج استتیدارد   نها رارار ست  یخارج استتیستژاییا سااری 

را در   یمل  سااراناستتیست یایسمیو ژصتم  دانندی نان م  ییایجغااا تیو ورتر طیشتاا

با انرخای و   ،ییایجغااا تیورتتر  اایز  هنند؛یم  یژال  کیریا زامام ژئوپل  هارچویچ

نقش بتتزایی  در عاصته ستیاستت خارجی  هشتور یموجود باا  یهانهیسز مادود ستازی

 را با عهده دارد 

دیپلماستی اناژی ابزاری ژاهیبی    هه مینلره را ذها هن  نیا میژوانیم  دساهید نیبا ا

هه با ژوجه به نوم اهداف و منااو ملی هشتتورها   باشتتددر حوزه ستتیاستتت خارجی می

های نفت ژواند از هملاری مرقاب  در پاوژهباشتد  دیپلماستی اناژی میانرطاف پایا می

و ساز به منظور ژوسره میادین مشرا  باای هتو اژفاق نظا در جهت حداهثا سازی 

ر با سیاد  )هایمی  منااو ملی هشتتورها ژا ابزاری باای اعمال نفوذ از طایق اجبار را د

خود  ازیمورد ن  یقدرژمند به منظور ژأمین اناژ یهشتورها ( از این رو،618:1392پور، 

 هنند   یابزار نگاه م کیبه عنوان   ینظام  یهانهیبه سز یحر

  ی ها از خاستتترگاه  یلژوان سفت منطقه قفقاز، یبا ژوجه به مطا و ارائه شتتتده می

همچنین   قلماو ژمدنی ایاان واقو شتده استت و از دیاباز در  استت  یمهم ژمدن بشتا

ای هوهتترانی استت هه جنوی  ن جمهوری است می ایاان و شتمال  ن قفقاز منطقه

ادراستتیون روستتیه و غای  ن دریای ستتیاه و دریای  زوف و شتتاق  ن به دیای خزر  

باشد  ی پلی طبیری میاین منطقه به منز ه (1: 1381 ان،یااحمدی)امشود   منرهی می

هه  ناا به ماهز یق  ارژبا  شتاق، غای، شتمال و   بین اروپا و  ستیا واقو شتده استتهه 

   نموده است  یجنوی جهان ژبد

ای استت هه عنوان قلو زمین را بااستاس نظایه هها فورد ملیندر،، قفقاز منطقه

و   ملندیهارژلند و ر  کیدر حد ااصت  مناطق استرااژ باشتد  زیاا هه این منطقه  دارا می

 قاار سااره استتت  از این رو به د ی  موقریت  هیبا روستت  یگیهمتتتادر   گاید  یاز ستتو

هه برضتتاً  -یاو ااامنطقه  یامنطقهی  هاشتتاهد حضتتور قدرم ،بتتتیار مهم این منطقه

در این   یجهانهای  قدرمو ژقاب    یقفقاز جنوب  در-باشتتنددارای منااو مرضتتادی می

در ژمتام نقتا     هتهاناژی و ختاویتار،    میبا  ن وجود منتابو عظ   وهمنطقته هتتتتریم  ع 
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قادری نجف  بادی،  )خاص بخشیده است  ینظیا است، به این منطقه اهمیر  جهان بی

1381 :10  ) 

 یو قفقاز جنوب رانیروابط ا. پیشینه 3
ایاان در همتایگی سه منطقه اصلی و مهم خاورمیانته،  ستیای ماهتزی و قفقتاز  

  در این میان قفقاز جنوبی نقش مهمی را در مااستبام  وبی قاار داردجن و  ستتتتتیای

هند  هم چنین به ستتبو هم ماز بودن با قفقاز جنوبی ژئواستترااژ یلی ژهاان ایفاء می

از ژاری  و ژمدنی مشتتترا  باخوردار هتتتترند و یلن وقوم دو رویداد مهم هم چون:  

ق ل رستیدن هشتورهای  و به استر 1991ااوپاشتی اژااد جماهیا شتوروی در ستال 

منطقه قفقاز جنوبی ) ذربایجان، ساجتتتران و ارمنتتتران( و وقوم انق ی استت می در 

سبو شده است هه درجام مرفاوژی از سوژفاهم و نبود اطمینان    1979ایاان در سال 

ی هشتوری ژنها را میان ژهاان و همتتایگانش اااهم  ورد؛ به ناوی هه ایاان به منز ه

 وابطی همااه با ژنش را با این هشورها ژجابه نماید ماتوی شود و ر

و اهمیری هته باای ایاان دارد؛  منطقته    نیا  گتاهیجتاژوان از نقش  بتا این حتال نمی

ی وی ه ای است هه در ماهز اوراسیا قاار ی دریای خزر منطقهو حوزه قفقاز  غاا  شد 

وی و با شتل  سیای ی قفقاز برد از ستقو  اژااد جماهیا شتوردارد  بدون شتک منطقه

های  ها و ژهدیدهای جدیدی را در عاصتتهها و هشتتورهای ژازه ژاستتیس ااصتتتدو ت

مخرلف اقرصتتادی ستتیاستتی و ااهنگی باای ستتایا هشتتورها به خصتتوص هشتتورهای 

 (  134:1394همتایه ایجاد هاده است )و دانی و هملاران، 

ر راستترای اهمیت منطقه قفقاز جنوبی و حتتتاستتیت جمهوری استت می ایاان، د

مجتاورم منطقته قفقتاز جنوبی و دریتای خزر و همچنین ژاانزیتت اناژی ایاان از طایق 

این منطقه به اروپا ودرنهایت ستتو پ و انرقال اناژی  ذربایجان به خارق قفقاز جنوبی 

) ذربایجان، ساجتتتران و ارمنتتتران( این   باشتتد  با ژوجه به استترق ل ستته هشتتورمی

دیدساه مطاح سادید هه ژهدید امنیری علیه ایاان از جانو شتمال غای هاستره خواهد 

ایاان با پتایته واقریتت هتای مشتتتهود میتدانی  شتتتتد  همچنین جمهوری استتت می 

ژئواسرااژ یک و ژئواهونومیک نتبت به این منطقه به عنوان ملم  اقرصادی و امنیری 

 (209-211:  1389،یدهقانسیت زیادی قاِئ  بوده است خود حتا
وستترت را در  نیهمراچنین هم ارمنتتتران هشتتوری ماصتتور در خشتتلی استتت 

وارد  قفقاز جنوبی د  ارمنتتران و ساجتتران در منطقهباشتیدارا م یمنطقه قفقاز جنوب

ا  راه ساجتتران و ایاان ب ارمنتتران ژنهتتتتا از و  باشتندیم یلیاتتهای ستوخت  ههنند
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عاض هم نتتتتبت به طول و روابط   یه د چنین ب، همدنیای بیاون در ارژبا  استتتت

)یایا،   استتت  ایپا  وی ستت  یشتتاق و غای خود، از نظا دااع  هینامناستتو با دو همتتتا

و جنگ اخیا با  ساجتتران  در  ستیاستیی یباژی  باز ستویی دیگا، وجود   ((181:1389

دم ژتتلط حلومت ماهزی با این و ع   بخازستران و اوستریاروستیه و ژنش در مناطق 

منتاطق، بتاعتی این سادیتده هته ساجتتتترتان متتتتیا حمت  و نقت  قتابت  اژلتایی باای 

ارمنتتتران نباشتتد و  اا ژاییا این اما با روابط با قوه ارمنتتتران در حوزه اقرصتتادی را 

    (122:1390ژوان هرمان و از  ن چشم پوشی هاد )عطایی،  نمی

هتا  ن بتایتد سفتت این جمهوری از دیابتاز بتا ساجیدر ارژبتا  بتا جمهوری  ذربتایجتا

اند  روابط  ذربایجان با ساجتتران به خاطا هم ماز بودن و دارای روابطی مناستو بوده

هتای ااهنگی و متاهبی  روابط ژجتاری دیاینته و نتداشتتترن منتاقشتتته علی رغم قاابتت

ژفاوم  ژا می باشتد  هم چنین  ساجتتران با ارمنتتران به مااژو نزدیلرا و صتمیمانه

های دینی و ماهبی در بین این ستته هشتتور، به طاز هام ً مشتتهودی حاهم استتت  

ژوان وجود نوعی قاابت دینی را در میان  ذربایجان و ساجتتتران مشتتاهده  و یلن می

نمود  زیاا هه در این جمهوری اقلیت متتلمان هتترند و اهثایت پیاو دین متتیایت  

هبی و ستیاستی ستبو شتده استت هه همواره هتترند  از این رو؛ وجود این م حظام ما

 هایی در روابطش با ایاان باشد   یک سای بدسمانی

متتهله مهم ژا در روابط ایاان و  ذربایجان، مورتوم قومیت می باشتد و همین اما  

ستبو شتده با روابط دو هشتور ژاییا بگاارد  وجود دو دیدساه مرفاوم از مفهوم هویت 

ایاانی و جمهوری  ذربتایجتان حلتایتت از این اما دارد  هتای  و ملتت بتاوری در نزد  ذری

همچنین ژوااق ناستیدن در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و عدم ژوااق از هنتتاسیوم 

بزرسی هه باای استرخااق منابو نفری جمهوری  ذربایجان ژات اشتار  مایلا روی داد 

سادیده استت  منجا به نامتتاعد شتدن و ژیاسی روابط این دو هشتور در حوزه اناژی  

(Sadegh-zadeh:2008) 

با ژوجه به نبود ماز مشترا  بین ساجتتران و ایاان، دو هشتور پس از استرق ل 

  امتتا روابتتط ساجتتتران بتتا   ساجتران روابط هام  دیپلماژیک با یلدیگا باقاار هادند،

های ااهنگی و ماهبی  علیاغم قاابت   (128:1391)عطایی،   استتت  ایاان مادود بوده

ژا و بین ساجتتتترتان و ارمنتتتترتان، روابط ساجتتتترتان بتا  ذربتایجتان نزدیتک  موجود

ژا استت  زیاا ساجتتران باای ژأمین نیازهای خود در زمینه ستوخت و اناژی  صتمیمی

 ( 182:1389باشد )یایا،  نیازمند باقااری روابط نزدیک با  ذربایجان می
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اشتتد هه روابط بی مهم در روابط هشتتورهای قفقاز جنوبی این مورتتوم مینلره

ای با ستا اخر اام اررتی با ژنش همااه بوده استت و ارمنتتران و  ذربایجان در دوره

این مملن استتت بردها نیز با ستتطا روابط در این منطقه ژاییا ساار باشتتد و یلن از 

ستویی دیگا، روابط ساجتتران و  ذربایجان حتتنه می باشتد، زیاا هه ساجتتران در 

هند  ساچه  زها، ژمامیت اررتتی با  ذربایجان همدردی میمتتتائ  ماژبط با امنیت ما

ساجتتران روابط خوبی با ارمنتتران دارد و یلن همواره روابط با  ذربایجان از او ویت 

 باایی باخوردار است   

هتتترند   یدو جمهور جانیساجتتتران و  ذربا ،یقفقاز جنوب  یدر منطقهبنابااین 

و با بااانی شتدن ستطا روابط ساجتتران   به حضتور  مایلا در منطقه دارند   یهه ژما

روستیه ژصتمیم ساات با ژوجه به   ستاهاشتویلی،با روستیه از زمان به قدرم رستیدن 

وابتترگی شتدید ساجتتران به اناژی این هشتور، بهای ساز صتاداراژی را بیش از دو باابا 

اناژی مورد نیتاز از منتابو دیگا در   ژفلیس بته جتایگزینی  اازایش دهتد  ازایناو ژمتایت 

دسترور هار قاار ساات و در عارته نظا، جمهوری است می ایاان باید جایگزین ایده  ل 

 باای این جابجایی باشد 

ژوستتط ایاان،  2006ژوجه به اااهم هادن اناژی مورد نیاز ساجتتتران در اوریه با

ژوان این ه ایاان، میهتای  مایلتا علیتوهمچنین قطو این هملتاری بتا شتتتاوم ژاایم

واقره را حاهت مثبری جهت ستتا غاز هملاری بلند مدم و ستتتراده ژهاان و ژفلیس 

در زمینه اناژی دانتتت  در این میان هم، اژاادیه اروپا ناچاراً بدنبال جایگزین دیگای 

 (   129:1391باای انرقال اناژی به ساجتران بود )عطایی،  

 . ظرفیت انرژی ایران4

ی است هه به سبو باخورداری از موقریت ژئوپو ریک مناسو و منابو ایاان هشور

با ژوجه   نیهمچنی هشتورهای ژاییا ساار و با اهمیت قاار سااره استت  اناژی در زماه

و قاار ساارن در دو منطقه ستاشتار    اینفت دن  ایذخا  نیاز بزرسرا  یلیاز   یبه باخوردار

اناژ خلت  یایتتدر  ی:از  و  اهم  جیخزر  استتتتت   ن    تیتتاتتارس  هاده  چنتتدان  دو  را 

  د یهابا صتتادرام ساز و نفت ژ  عمدژاً  اانی(  در چارچوی اقرصتتاد ا26: 1385،ی)نوذر

 ن استت    یصتادرام اناژ  یبا مبنا  اانیا یخارج  یاز در مدها  یادیشتده و درصتد ز

صتادر هننده نفت )اوپک(   یستازمان هشتورها یاصتل  یاز اعضتا  یلی  اانیا نیهمچن

   باشد یم

 ،خود 2021 یبخش اناژ ی( در سزارو  مارBP)  یپ یشتاهت ببااستاس سزارو 

و مصتاف نفت خام هاهش داشتره، اما در  دیبخش ژو  2در ها  2020در ستال    اانیا
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دهه   کیدر   اانیا  یشتیمرفاوم استت و رشتد بخش پاا  هام ً  طیشتاا  یشتیبخش پاا

رغم هاهش  بوده و به  یجهان  نیانگیاااژا از م  یایبه شتتل  چشتتمگ 2019به   یمنره

، باز هم در ها دو بخش 2020هشتور در ستال   یاژیو ژوان عمل  یشتیپاا تیاند  ظاا

ه     زانیم  یپ یسزارو ستتاانه شتتاهت ب  دارد   اریرژبه هشتترم جهان را در اخر  اانیا

اع م هاده استت   مرا ملرو  ونیلیژا 188/ 1جهان را   یریایبام شتده ساز طب  ایذخا

 نیژااز ه ، بزرگ یدرصتتد 19/ 9 یمرامرلو و ستتهم  ونیلیژا 37/ 4با   هیهه روستت

بتا   اانیا اریتدر اخر  زین تتتتتی  نیجهتان استتتت  رژبته دوم ا  یریستاز طب  ایدارنتده ذختا

مراملرو استتت  قطا،    ونیلیژا 32/ 1قاار دارد هه مرادل   یدرصتتد 17/ 1 یستتهم

 انیدر م  هیجایامارام و ن  ،یئ ، عابتتتتران ستتترودونزو ن،یچ  ،ژاهمنتتتتران،  مایلا

 سوم ژا دهم هترند  یریدارندسان ساز طب

 خطوط انتقال انرژی موجود  .4-1

  یاناژ   تیتامن  نهیخط  و ه از مورتتتوعام مهم در زم قیاز طا  یاماوزه انرقتال اناژ

عبور  ن ژوجه   یاهایو اهثا هشتورها در صتادرام و واردام خود به متت  شتودیم  یژلق

اصتتت    نیژاها هشتتتور از مهم یباا  یخطو  انرقتال اناژ  نلتهی  بتا ژوجته بته اهننتدیم

 یهابااان اهایمتت نیا تیژوجه به امن  عدم،  اا در صتورم  رودمیشتمار  ه  ژوستره ب

  نی   همچنشتدخواهد   جادیهشتورها ا یباا یتتریز  طیو برضتاً ما یاجرماع   ،یاقرصتاد

نفت و ساز    نیادیو قاار ساارن م تیجمر  یو پااهندس  ادیوستتترت ز   یبه د  زین  اانیا

 بهباخوردار استت هه با ژوجه    یادیهشتور از خطو  انرقال ز  یدر جنوی و جنوی غاب

و باشتد داشتره  یا هیخطو  ژوجه و نیا  ایمتت تیبه امن  دیموجود با  یهاتیحتتاست

 (152:  1392و هملاران،  یای)ام   اژخاذ هند یا هیو ایه  نها ژدابنتبت ب

خزر و باساشتتتت زمان و    یایبا ژوجه به منابو ستتتاشتتتار نفت و ساز در حوزه در

 ازیتمورد ن  یو ناوه انرقتال  ن بته بتازارهتا  یمشتتتهود اناژ  ایحتاصتتتلته از ذختا  نتانیاطم

باشتتد   یم یخشتتل ایمتتت  یاژیح  یاناژ نیانرقال ا یراه باا نیمناستتبرا  ،یمصتتاا

بته هته نتتتتبتت    یاستتتیتم حظتام ستتت  ی وبتاژوجته بته م حظتام اقرصتتتاد  نیهمچن

  ادیازم صتتورم س ایژداب  دیبا زیموجود در منطقه وجود داشتتره ن  یهاتیحتتتاستت

 (131:  1397)دادمان،
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  ی استتت م  یاستتتت هه جمهور  ییهاحوزه نیژااز مهم  یلیب شتتتک   یحوزه اناژ

را   تیظاا  نیاز ا  یمندبهاه  تیژاقق اهداف خود نها یژواند در ستتطا منطقه باایم

ستاشتار نفت و  ایذخاو    کیژئو استرااژ ، کیژئوپلر رتیموقاز این رو،    باخوردار باشتد 

 تیظاا نیاز ا ،  ااصتت ارزشتمندی را باای ایاان ااهم  ورده استت ژا بروانداانیساز ا

از طایق   خود از جنوی، شتمال و شتمال شتاق،  یمنابو اناژ  انیم وندیجهت پ   میعظ

حجم صتادرام ساز   نیشترای(  ب28: 1391  ،یایو دب  ی)اعظم  استرفاده هند خطو   و ه

 هیژاه ازین نیب نیباشتد  در ا  یم جانیارمنتتران و  ذربا  ه،ی و ه به ژاه قیاز طا  اانیا

با    اانیاستتتت   اا ا اارهیهاهش   اانیساز، به ساز ا یژجار یداشتتترن شتتتاها   یبه د 

وخطو     جتانیذربتا -ارزروم-سیژفل-بتاهو-هیتهادن خطو   و ته )روستتت  نیگزیجتا

 ( 425، 1398  ،ی)شرباند  هنی  خ ء را پوشش و  ساز خود را صادر م نیا  بلغارسران(

 یریو با اهم   هیو  گاهیجا  یدارا  اانیا یمنطقه باا  نیا یو هشتتتورها یقفقاز جنوب

حائز  زین  گاید یهشتورها یباا  یلیها استرااژ  رتیمنطقه با ژوجه به موق نیهتترند  ا

 ن را بته مااژتو   تیتاهم  اانیمنطقته بتا ا  نیا  یلیبتاشتتتد،  تاا بته علتت نزد  یم  تیتاهم

اع م    شهیهم  اانی(  ا156:  1394و هملاران،   ی)و دان و حتاس ژا نموده است  شرایب

  یو قفقاز به ستو  یماهز یای ست یهشتورها قیحم  نفت و ساز از طا ایهاده هه متت

حم  ونق    دوریها یباا نهیسز نیژاراه و مهم نیژاو به صتتااه  نیژااارس امن جیخل

 ل انرژی در منطقه قفقاز جنوبیخطوط انتقا. 1شماره  شکل
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با   ید را در جهت ژوستره هملارخو  استتیخاطا ست نی  به همباشتدیجنوی م-شتمال

 منطقه قاار داده است   نیا یورهاهش

در  اانیا  یباا  یمناستب ازیامر  ،یها و خطو  حم  اناژشتگاهیپاا  ابناها،یستاخت ز

بتا    اانیا  ی ورده استتتت  وجود خطو   و ته شتتتمتال بته جنوی و همجوار  دیتمنطقته پتد

 یهشتتور در مرامله با هشتتورها نیا یباا یااصتتت خوبی قفقاز جنوبی، هایجمهور

  ی استیست  یوندهایپ  تیباعی ژقو  ژواندیم رتیموق  نیاااهم داشتره هه ا یماهز یای ست

، ع وه  یماهز  یای س  ینقش ارال در بازار اناژ یفایا  یباا  اانی نها شود  ا یو اقرصاد

 یایت ستتت یبتا هشتتتورهتا  ییارژبتا  و همگاا  دیتخود در منطقته، بتا  گتاهیو جتا  تیتبا موقر

 قاار دهد  یمورد بارس زیرا ن یماهز

بته دعوم دو تت    ژوانیمی،  قفقتاز جنوب  یو هشتتتورهتا  اانیا  یدر رابطته بتا هملتار

  ی هادر پاوژه  اانیو مشتتارهت ا زیساز شتتاه دن دانیژوستتره م یباا  اانیاز ا  جانی ذربا

د انرقتاد قااردا نی( همچنی)ژانس  نتاژل  ( و خط  و ته ژتانتاپکیتاژیت)ژانس  در  ژتاپ  یستاز

ژوستتره   یباا جانیستتوهار  ذربا یو م ستتتتته نفر اانیپ وهشتتگاه صتتنرت نفت ا نیب

و  اانیشتتدن مناستتبام ا شتترایب  یراستترا باا نیاشتتاره داشتتت  در ا ینفر  یهادانیم

مناستتبام دو   تیدر ژقو  یمهم اریبتتت  گاهینقش و جا  ژواندیم  یعام  اناژ  جان،ی ذربا

پ  پ  ستو  نهیدر زم  یدر ساشتره دو هشتور ژجابه مواق  نیهشتور داشتره باشتد  همچن

   2016- 2015هه در ستتتال   یخود مخرتار نخجوان داشتتترته اند، بطور طقتهساز در من

  اانیداده و ا اانیهزار مرا ملرتو ستاز بته ا  200و    ونیلیم  کیتروزانته حتدود    جتانیاذربتا

مرا   ونیلیم  کیساز برنوان حق ستتتوپ  پ حدود   نیاز ا یدر مقتاب  با هتتتتا مقدار

   ( 29: 1397  ،یهاامو ب اری شهینخجوان داده است  )ژ  یملرو ساز را ژاو

با ماور خط   شتتترایستاز ب نتهیدر زم  جتانیو  ذربتا اانیژرتام م ا نلتهیبتا ژوجته بته ا

 –بتاهو    یو بتا خط  و ته نفر  ایاخ  ینخجوان ژماهز داشتتترته،  تاا درستتتا هتا-ی و ته خو

  اانیروابط ا یمهم در بتازار اناژ  گایبتاز  کیتبرنوان   جتانیو ظهور  ذربتا اونیج-سژفلی

رو، در  نیمواجه شتده استت )همان( از ا  تبا مشتل  و ستتتت  یژا حدود جانیو  ذربا

اند و با احریا   هه ساجتتران و  ذربایجان مالم به مدار منااو  مایلا چتتبیده  یحا 

در قفقاز   اانیا یبه همتایه جنوبی خود باخورد می هنند، ارمنتران نقطه اژلانتبت  

 ( 86: 1393بوده است )یو    ب باوف و هملاران،  یجنوب
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 ی ژاپ و ااصری باای انرقال اناژی از سوی هشور ایاان ژصویای از خطو   و ه  2شل  

 

  ی و ان  یاقرصاد  ،یژرام م ژجار  ،یخیو ژار  یاشرااهام ااهنگ   یارمنتران به د 

و نداشرن    یاقا اناژ   یبه د   نیو همچن   یژما  یهشور به واردام اناژ  نیا  ازین  نیهمچن

از مشرا نفت  ا  انیمنابو ساز و  اسرق ل،   ی  بطورباشد یم  اانینفت و ساز  از  هه برد 

در سال   وردو هش  نیهشور همواره با رشد روباو بوده است  ا  نیو ا  اانیحجم مبادام ا

زم  1992 ژاس  دیخا  نهیدر  و  ارمنتران  ژوسط  ساما  شگاهیپاا   کی  سیساز    هیو 

ماز  یهایساار روابط  و  رس  یمشرا   ژوااق  طباطبا  ی)بزرسمها   دندیبه    ، یی و 

1396:،124   ) 

ران ژأمین داشره،  اا ساجت   قیو از طا  هی سال ساز خود را از روس  انیهشور سا   نیا

روابط را ژات ژاییا قاار داد و در اواخا سال    نیا  هیوسساجتران با ر  یاسیمشل م س

قاجاران  رارام با    یمنگا  زیخط  و ه ژبا  قیخود را از طا  یریارمنتران ساز طب  2008

 اانیباق به ا  یاویصدور ن  لهیمرا ملرو در سال  غاز و به وس  اردیلیم  6/2  تیظاا

ساز    تیبا ژاانز  یبن خود م   یارمنتران ژما  نی  همچنهادی   ن را پاداخت م  نهیهز

ارمنتران    یبه خط  و ه سااسا   اانیاژصال خط  و ه ا  قیاز طا  گاید  یبه هشورها  اانیا

ا هاجاران  منطقه  در  م   نیهه  انجام  )بزرسمها  شودیهشور  است   هاده  اع م  و    یرا 

مهم در روابط دو هشور    یاز متا  یلی  هش یهم  یموروم اناژ  (  124،:1396  ، ییطباطبا

ژوان می  را  ،   2014  سال  در  ارمنتران  –   اانیا  یریخط  و ه ساز طب  یبوده، راه انداز

ژا شدن روابط دو جانبه  ن  ق یدو هشور و عم  نیسا ه و ژوااق ا  10ماحص  مااهااه  

به هشور    زیژبا  شگاهیاحداث خط  و ه نفت از پاا  احپاوژه ط  نیقلمداد نمود  همچن

م را  پاوژ   یلیژوان  یارمنتران  ب  یهاهاز  با   اانیا  نیمهم  عنوان داشت   ارمنتران  و 

دو هشور    نیرود ب  یبا رو  یباق  ب  اوساهین  شام   ی دو پاوژه مهم اناژ  نیژوجه به ا

دو هشور نام باد     ن یا  نیب  یهاپاوژه   گایژوان از دیم   زیخط و راژ را ن  نیارس و سوم

  ( 124،  1396 ، ییو طباطبا ی)بزرسمها
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روس ب  یاقرصاد  کیشا  نیژا  یاصل  هی هشور  و  است  صادرام   نیشرایارمنتران 

درصد از صادرام ارمنتران،   27با در دست داشرن    هیاست  روس  هیارمنتران به روس

  ی از واردهنندسان اصل  یلیدارد و    اریهشور را در اخر  نیا  محجم صادرا  زانیم  نیشرایب

م حتای  به  ارمنتران  از  روسدی    یهاا  از  برد  سوئ  ییهشورها  ه،ی   با   سیهمچون 

 نیدرصد، چ  55 5درصد، هلند با    23 6درصد، عااق با    1 9درصد، بلغارسران با    16 14

حضور دارند  طبق  مار منشرا    یبرد  یها  هدرصد در رد  95 3با    اانیدرصد و ا  5 4با  

  ش یهه ب  یهند  به شللیم  فایرا در واردام ارمنتران ا  ینقش پا رنگ ژا  اانی، ا  1شده 

در   هیو روس  نیهند اما هنوز هم چیژأمین م  اانیدرصد از واردام ارمنتران را ا  5از  

است هه واردام   ی هشور  نیسوم  اانیصدر واردام ارمنتران قاار دارند  طبق  مار ا

 است   ارمنترانو  اانیا نیب ینده ژجارم قوهند هه نشان دهیارمنتران را ژأمین م

روابط   اانینداشرن ماز مشرا  با ا   یهه به د   یقفقاز جنوب   یاز هشورها  گاید  یلی

دو هشور   نیروابط ا  یسترادسمیزان  باشد   یبا هم داشره اند، ساجتران م  یمادود

 ی وابترگ  نیو ارمنتران نبوده، و همچن  جانی ذربا  یبا هشورها  اانیدر سطا روابط ا

  ی باا  هیو قاار دادن اهام اشار از جانو روس  هیروس  یاناژ  بوساجتران به منا  دیشد

خود   از یمورد ن  یهشور را با  ن داشت ژا اناژ  ن یا  ،یاناژ  ی ها  متینامرناسو ق  شیاازا

اما به    نیا  یباا  ی خوب  نیگزیجا  اانیراسرا، ا  نیژأمین داشره و در ا  گایرا از منابو د

و    ازیمورد ن  یهوژاه اناژ  یمدژ   یبااساجتران    2006در سال    نی مد  بناباا  ی نظا م

از چند روز   ش یژرام  به صورم موقت ب ن یژأمین داشت، اما ا اانیخود را از ا یمصاا

 ق یمرا ملرو ساز از طا  ونیلیم  4روزانه    نیمابیطبق ژوااق ا  اانیهه ا  د، یانجام نگاد

از   سو پ  2007در سال  نیبه ساجتران انرقال داده است  همچن جانی ذربا یجمهور

خط  و ه ژا ساجتران ادامه داشره   نیا  نلهیارمنتران بای ا  -اانیاارراح خط  و ه ساز ا

به   اانیانرقال ساز ا  یشنهادیبا طاح پ   هیهه بنا با مخا فت روس  ده،یباشد مطاح ساد

مانده و    ی باق  شنهادیپ   ک یدر حد    زیطاح ن  نیا  جهیساجتران از راه ارمنتران،در نر

عمل نگ  یجنبه  خود  روس  اات،به  هه  پ   هیچاا  ا  یشنهادیبا طاح  ساز  به   اانیانرقال 

 ساجتران از راه ارمنتران مخا فت داشت 

به ساجتران صورم  اانیدر رابطه با انرقال ساز ا  یمااهااژ گایبار د   2016 سال در

  ک یو شا  ازیبرنوان منبو ژأمین ساز مورد ن  جانیساات اما ساجتران با انرخای  ذربا

وجود ها دو   نیندارد  با ا ازین اانیبه ساز ا  بلندمدم خود نشان داد هه ساجتران ار ً

 
1 https://www.trademap.org 
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دارند هه در صورم ستراو     یحوزه ژما  نیدر ا   مهشور همچنان به ژوسره ژرام

  ی دو هشور منااو اقرصاد  یباا  نلهیع وه با ا  یو ساجتران در حوزه اناژ  اانیروابط ا

اسرااژ  ااامنطقه   کیو  سطا  در  داشت  خواهد  بود  ساارژاییا  زین  یابدنبال   خواهد 

 (  ایو اوراس اانی)م سته مطا رام ا

در حوزه   میخود و داشرن منابو ساشار و عظ   هی و  تیموقر   یبه د   اانیا  نیبناباا

خود   یاقرصاد  تیهمجوار و بهبود ورر  یبه هشورها  یهمواره بدنبال انرقال اناژ  یاناژ

    یرا به د   ساردیم   یقفقاز جنوب  یهه از هشورها  ییاهایمت  یانرقال اناژ  یبوده و باا

با    اانیروابط ااما خود باعی ستراو    نی  همداندیراه م   نیاژ  مناسو   هیو  تیموقر

منطقه    نیا  یبه هشورها  اانیشدن ا  کیمنطقه شده است  نمونه بارز نزد  نیا  یهشورها

ا پاوژه   اانی حضور  ژاپ و خطو   و ه    یساز  یهاپاوژه  ز،یساز شاه دن  دانیم  یهادر 

  ی نفر  یهادانیژوسره م  نهیدر زم  جان ی ذربا  ینفر  یها ژاناپ و انرقاد قاار داد با م سته

   باشدیم

 ی در انتقال انرژ رانی ا یرو  شیپ یهاچالش  . 5

 در  هادار شتتدن ژنشدامنه ،یجهان به منابو اناژ یاقرصتتاد  یوابتتترگ شیبا اازا

جهان، نفت و   یدر بازار اناژ یاصتل گایباز  کیبه عنوان    هیظهور روست زیو ن  انهخاورمی

مورد ژوجه    شیاز پ  شیمصتتاف، ب  یانرقال  ن به بازارها  هایایخزر و متتت یایساز در

در   اانیا  یاست م  یجمهور  ان،یم نیسااره استت  در ا ارقا یبزرگ صتنرر  هایقدرم

مصتتاف   یهشتتورها به بازارها نیانرقال منابو ا  یباا  ییایجغااا تیموقر  نژایمناستتو

به   اانیا ایساارن متتتت  دهیدر ناد  یمراده  مایلا ستتتر  اامیقاار سااره استتتت، اما ا

بته   یانرقتال منتابو اناژ  یباا  ایمتتتت  نژای  و هوژتاه  نی ژایاقرصتتتاد  ن،ژای  عنوان امن

بتا قوه   هتایتیتظاا  ،مراتده  مایلتا  اامیتا کیتریژئوپل  دستاهیتدارد  از د  یجهتان  یبتازارهتا

قان   یاناژ  ژأمین هننده انبار  دو  دهندهبه عنوان ژنها هشتتور ارژبا    اان،یا  ییایجغااا

  اریقان را در اخر نیا  یجهان کیریدر ژئوپل ایه، املان به دستت  وردن نقش عمد21

های بزرگ ستتری در خنثی هادن  ن ، از این رو  مایلا و ستتایا قدرمدسااریم  اانیا

 ( 1388هنند )اطاعت و نصاژی،  می

   یدر حوزه انرژ هیروس یانحصار طلب. 5-1
جماهیا شتتتوروی، روستتتیه همچنان به   با ساشتتتت چند دهه از ستتتقو  اژااد

منااو خاص و حوزه نفوذ خود هشتورهای جدا شتده از شتوروی ستابق به دید منطقه  

همچنین ا ویتت مهم ستتتیتاستتتت ختارجی روستتتیته در درجته اول ژوستتترته نگاد   یم
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دوجانبه و چند جانبه با هشتورهای مشترا  ا منااو بوده هه این اما به   هایهملاری

امنیت ملی روستیه به  ن اشتاره سادیده استت با ژوجه به اینله    صتااحت در ستند راهباد

های ژات رهبای  روستتتیته جایگتاه خود را در منطقته قفقتاز جنوبی از طایق ستتتازمان

همچون اژاادیه اوراستتتیا و پیمان امنیت جمری ژثبیت و ژقویت داشتتتره و از این رو 

های مخرلف اناژی  هدف نهایی خود باای هنرال غیا رستمی با این هشتورها در حوزه

    (1392و اقرصادی و ژجاری و دااعی بیش از بیش ستراو داده است  )اصو ی، 

بتا ژوجته بته اینلته جمهوری  ذربتایجتان، بزرسراین جمهوری نفتت خیز مجموعته 

ژا به ها   هوشتدیقفقاز مجانبه هنرال همه  یباا  هیروست نیبنابااشتوروی ستابق بوده،  

روستیه   ناوی مانو حضتور ایاام مراده  مایلا و غای در این منطقه سادد  همچنین

مصتتتمم بوده ژا اناژی قفقاز را از طایق این هشتتتور به بازارهای جهانی انرقال دهد ژا  

  ی هادر باابا ژ واز ستتویی دیگا     هنرال و نفوذ داشتتره باشتتد یابزار اناژ همواره با

را دنبال   ونیادراست  یهشتور به مازها نیشتل  متترما، عقو راندن ا مایلا به   ه،یروست

ساجتتران با    ییهمتتو ژوان درهه نمونه  ن را می  (50: 1387  ،ییهاده استت )هوا

 هیمنطقه از خا  ساجتتران به ژاه یبه انرقال اناژ  یغاب  یهاشتاهت قیغای در ژشتو

بیشترا غای در مناطق   ژوانتتت باعی حضتور ی دانتتت ههجهان  یو از  نجا به بازارها

 (  50: 1387 ان،یااحمدی)امقفقاز و مازهای جنوبی روسیه سادد  

در بخش اناژی روستیه ااوشتنده اصتلی اناژی به مصتاف هنندسان منطقه)ب روس، 

اهااین، مو داوی، ساجتتران، ارمنتتران( و خایدار اصتلی ژو یدهنندسان اناژی منطقه 

-272:   1389اا،    یو موسو  یشتگاهی)پ   باشتد )قزاقتتران، ژاهمنتتران،  ذربایجان( می

در حوزه  با ژوجه به هدف اصلی روسیه از انرقال بی وقفه اناژی به غای، روسیه  ( 271

های ازم باای ژتتلط با هشتورهای حوزه قفقاز را انجام داده،  ستیاستت اناژی زیاستاخت

اشتتره و وابتتترگی شتتدیدی به منابو اناژی روستتیه د بطوریله هم اهنون ساجتتتران

 های اناژی ارمنتران و مو داوی هام ً ژات هنرال روسیه قاار دارد همچنین بخش

  ی هتایدر هملتار  هیتو روستتت اانیدر ادامته بتا ژوجته بته منتاستتتبتام نتتتتبرتاً خوی ا

 یجد ویرا رق  اانیدرخصتوص پاوژه ناباهو، ا  هیاذعان داشتت هه روست  دیبا ،یامنطقه

، 1397دهد )دادمان،  یحضتتور  ن نشتتان نم یباا یادیز   یمنااو خود دانتتتره و ژما

و قفقاز به عنوان حوزه   یماهز یایبه  ستت  هینگاه اناصتتارطلبانه روستت نی( همچن142

نتتبت به   یانانهیحوزه، نگاه بدب  نیدر ا  اانیدانتترن ا ویرق نیو همچن  ،یستنر  ینفر

بازار نفت و ساز    یداشتره و در عاصته جهان  انایا یو ژجار  یخارج  استتیچشتم اندازه ست
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 نهعضتو از اوپک در حال رقابت و چا کیبرنوان   اانیخارق از اوپک با ا یبرنوان هشتور

   ( 164: 1384  ،ییباشد  )چشمه اع یم  یزن

 یجد  ییهشتور را همواره با چا ش ها نیا اان،یا  یباا یانرقال اناژ یهاتیحتتاست

در منطقه   یمنابو اناژ  یژنها هشتتور دارا اانیا  نلهیمواجه داشتتره استتت  با ژوجه به ا

هشتور باعی   نیمنطقه با رقابت با ا یهشتورها  گایژا د  دهیاما منجا ساد نینبوده و هم

سادنتد     یقفقتاز جنوب  یبته هشتتتورهتا یاناژ  الدر انرقت اانیهم رنتگ شتتتدن حضتتتور ا

  هی مانند  مایلا و روست  یاااامنطقه یهشتورها  یامنطقه  یع وه با هشتورها نیهمچن

 را دارند  یقفقاز جنوب یهشورها نیدر ب اانیدر حاف ا  یسر زین

با هشتورها   یو اقرصتاد  یاستیست یو ژبادام ستنر  هیروست  یابا ژوجه به نفوذ منطقه

ماتتوی   هیخلوم روست امیح یمنطقه هه به ناو نیدر ا  اانیقفقاز، حضتور و نفوذ ا

منطقه   نیدر ا  اانیا  یاعما   یهااستیساارن ستد نفوذ در س  شیسادد، باعی در پ   یم

ژوستط  مایلا و   گاید  یمنابو نفر قالو خطو  انر اهایاستت  ستاخره شتدن متت  دهیساد

  ی دارند از وابتترگ  یهشتورها ستر  نیخود نشتان دهنده  ن استت هه ا  ییاروپا یهشتورها

سارد را هم هننتد   یم  اانیهه از ا یا  به خطو   و ه یمنطقته قفقتاز جنوب  یهشتتتورها

با    تع وه با رقاب یمنطقه قفقاز جنوب یبه هشتتورها  یانرقال اناژ  یباا اانیا نیبناباا

 زین  یابزرگ ااامنطقه  یهاشده ژوسط قدرم  جادیاز موانو ا  دیبا یمنطقه ا یهشورها

 عبور هند 

 در بخش انرژی قفقاز  آمریکا. کنشگری ژئوپلتیک  5-2

و جهان   ختیااو ر  ی جهانی، نظام دو قطب1991در ستتال   یشتتورو  یبا ااوپاشتت

هوژاه شتد هه از  ن با عنوان  اظه ژک  اریبتت یادوره یباا  ینظام ژک قطب  کیشتاهد  

 وی مایلا هه خود را بدون رق ،یشتتورو  یااوپاشتت یهمان ابردا   شتتودیم  ادی  یقطب

بوده استت نفوذ   یژات نفوذ شتورو شترابیهه   یژ و هاد هه در ژمام مناطق  د،یدیم

ستتتابق  یشتتتورو  اارتهیتژتازه استتترق ل    یهتایمنتاطق، جمهور  نیا  نیژاهنتد هته مهم

ی قفقاز واقو شتده   هشتورهایی با جای مانده از میااث شتوروی ستابق هه در منطقهبود

  یسته جمهور  بخش جنوبی شتدند  دربودند به دو بخش شتما ی و جنوبی ژقتتیم می

استرق ل ها  ایبه ستاعت وارد متتقاار داشتت هه  ساجتتران و ارمنتتران   جان،ی ذربا

 هیروست   از ستویی دیگابودند  شتااتیخواهان ژوستره و پ و   شتدند هیاز روست  شترایچه ب

  از خود داشتره باشتد طاهیژوان  ن را نداشتت هه  نها را ژات ستدیگا همچون ساشتره 

فقاز جنوبی باای  مایلا از اهمیت باایی باخوردار شتتد  با ژوجه به ی قاین رو منطقه

ستتیاستتت ه مونی و ژضتتمین اباقدرژی در منطقه،  مایلا حضتتور ارا ی را در منطقه 
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ای و دریای خزر داشتتره هه این مهم با متتتهله امنیت اناژی و موانو اژاادهای منطقه

از   مایلاواقو مهم ژاین هدف  در   استرااژ یک در این منطقه پیوند ناستتتترنی دارد 

چشتم دوخرن به منابو اناژی در منطقه قفقاز جنوبی هاهش میزان وابتترگی خود به 

و از ستویی دیگا بدنبال  ن استت هه در  (35:   1385  ،یزدانی) نفت خاورمیانه استت 

ای همچون روستتیه، چین و های منطقههای ژئوپو ریک دستتت قدرمچارچوی م  فه

ن منطقته هوژتاه نمتایتد و هنرال همته جتانبته منتابو را در اخریتار بگیاد ژتا از ایاان را از ای

این طایق اناصار ساایی روسیه در انرقال نفت منطقه را مادود هند و هاسونه ااصت 

مشتتارهت ارال در انرقال نفت و ساز منطقه را از ایاان بگیاد  این درحا ی استتت هه 

ژاین و روستتیه قدیمی ژاین و ژاین و امنارزانبنابا اذعان خود غابی ها ایاان یلی از 

باشد  از این رو ژ و سه  ا وصول ژاین طاق مملن باای انرقال اناژی در منطقه می

 مایلتا با این بوده هته بتا استتترااژ ی هخطو   و ته چنتد ستانته، بتا انرقتال نفتت و ستاز  

   (41-42:  1385  ،یزدانی) منطقه از طایق روسیه و ایاان مقابله هند

اعمال    یهامیژاا  اانیا  یاهتتره  یهاتیبه بهانه ارا   ایاخ  یهادر ستال نیهمچن

استت   مایلا وجود داشتره یاز ستو  یهه همواره برد از انق ی است م  اانیا  هیشتده عل

 هیعل  یدیجد  یهامیژاا زیمواقو ستازمان مل  مراد ن  یشتده و در برضت  شترایب نیز

قفقتاز   یو هشتتتورهتا اانیروابط ا  درهتا  میژاا  نیا نیاعمتال نموده استتتت  بنتاباا اانیا

نمونه شتتاهت نفت و ساز   یساار بوده استتت  بااهشتتورها ژاییا  ایبه مانند ستتا یجنوب

استت اع م داشتت هه   اانیبه ا  یستوهار هه از صتادر هنندسان ماصتوام نفر  جانی ذربا

ها  میقانون ژاا نیشتتام  ا زیشتتاهت ن نیا  اانیبه ا نیااوو بنز  میدر صتتورم ژاا

 ( 27  1-121: 1390)اواد،    شودیم

  یاشتتتارهتا با جمهور هتا  ن بود هته  در واقو هتدف  مایلتا از اجاای این ژاایم

های  و برواند از طایق اهام  دهد شیاازارا   یاژوااق هتتره  اویپا یباا  اانیا  یاست م

ا ایجاد خط  و ه  اشتار دو هشتور روستیه و ایاان را از مناطق قفقاز جنوبی دور هند و ب

جیاان( میزان وابتترگی ساجتتران و ژاهیه به خطو   -ژفلیس-اناژی )خط  و ه باهو

را در میان هشتتورهای اناژی روستتیه را هاهش دهد و از ستتویی دیگا میزان هملاری  

منطقه  یهشتتورهاساجتتتران، ژاهیه و  ذربایجان اازایش دهد  در نهایت باید سفت 

شتده اند، چاا هه ها   یادیز یهاویدچار  ست  اانیا هیعل  یلا ما  یهامیاز ژاا  زیقفقاز ن

 یاقرصتتاد  ییباژ  یباعی ب نیوابتتتره بوده و همچن  اانیا  یریستته هشتتور به ساز طب

  (156:1391)موسوی و هملاران،    ساددیمنطقه م نیا یهشورها
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 اروپا هیاتحاد  یقفقاز برا یانرژ تیاهم. 5-3

منطقه قفقاز جنوبی برد از ستتراو اژاادیه اروپا در روابط نزدیک اژاادیه اروپا و  

هته   ااتتیتدر  ژوانیم  یستاز جهتان  یبتازار اناژ  یبتا بارستتت  انجتام پتایااتت   2004ستتتال  

قفقاز جنوبی   جهان استتت؛  یهاهننده  مصتتافین از بزرسرا  یلیاروپا همواره  هیاژااد

استرااژ یک و   واای از اهمیتتتتتت واقو شتده استت  جنوی شتاقی منطقه اروپانیز در 

اژاادیه اروپا،  مایلا، روستتیه و قدرژهتتتتتای    هشتتورهایی همچون ژئواهونومیک باای

قفقاز منطقه اژاادیه اروپا باای حضتتور در ی  هع ققفقاز باخوردار استتت   منطقتتتتته

سه به اماوز مورد ژوجه بوده است    اژاتتتتاد جماهیا شوروی ژا سقو جنوبی از زمان 

  ستتتراو به  ع قمند) ذربایجان، ارمنتتتران، ساجتتتران( نیز  یقفقاز جنوب  جمهوری

هتتتتای سیاستتتتی،  پرانتی  منتتتتدی ازو بهاه  اروپا با اژاادیه خویش  مناسبام عمق

  اقرتصادی و ژلنو وژیک  ن بوده اند

های های شتتاهتسااریژاستتیس هایدورهای حم  و نق  شتتاق و غای، ستتامایه

دریای خزر و خطو   و ه انرقال  ن و عضتویت  های نفت و سازمطاح اروپایی در حوزه

های اژخاذ شده طااین در راسرای  در بانامه مشتارهت باای صتلا ناژو از جمله ستیاستت

مدم و بلندمدم از جمله حضور این سه رستیدن به منااو مشرا  در بازه زمانی میان

  (135:1388باشد  )رهنورد، هشور در نهادهای اروپایی و ااا ژ نریلی می

با ژوجه به اینله ساجتتران در میان ع یق ااا  ژ نریلی اژاادیه اروپا قاا دارد، از 

ایناو اژاادیه اروپا و  مایلا منااو مشتتراهی در یبام و پیشتتاات ساجتتتران دارند  با  

ژوجه به منااو روستیه و اژاادیه اروپا در ساجتتران، منااو  نها مرایا از یلدیگا بوده و 

ه اروپتا بتدنبتال ژشتتتویش این هشتتتورهتا باای حلومتت مطلوی و حت  در نریجته اژاتادیت

منازعام در منطقه و ژضتمین دستراستی منابو اناژی به وی ه نفت و ساز دریای خزر و 

 باشد ژوسره ارژباطام بین  سیا و اروپا می

موااقرنتامته مشتتتارهتت و   از طایق اجاای  ژمتایت  دارد  نیز  جمهوری  ذربتایجتان

ارمنتران در    همگاایی با اژاادیه اروپا را ژرقیو نماید  ،یهملاری و ستیاستت همتتایگ

اجاایتتی هتتادن طتتاح سیاستتت همتایگی اژاادیه  جهت چنتتدین حتتوزه مهتتم در

رعایت اسرانداردهای دملااژیک و  به منظور  اژاادیتتته اروپتتتا ت اروپا سام باداشره اس

متترما نمایندسان خود را و باسزاری انرخابام و بهبود ورتو حقوق بشتا، عادانتتتتته  

رعایتتتتت و بهبود   با ژوجه به اینله جهت بارسی و مااهاه به ارمنتران اعزام داشرند 

های انی و اقرصتادی اژاادیتتتته مکهای ژداوم هاسترانداردهای ماهور از پیش شتا 

اروپتتا بتته ارمنتران و بطور هلی قاار ساارن ها سه هشور قفقاز جنوبی در چتتارچوی  



      1401    ژابتران  ♦  54شماره    ♦14سال    ♦روابط خارجی       283

 ,The European Commission SDelegation)اروپا است  همتتتتایگی  ستتتیا ستتتت  

2008)   

 به اروپا یانرژ  تیدر تزانز  هیترک کیو ژئواکونوم   کیژئوپلت تیموقع. 5-4

باعی   یه،ژاهدر و خزر(    یاه)ستتیاییدو حوزه در یاندر م یقاار ساارن قفقاز جنوب

مچنین ژاهیه در ابردای ه  استت   یدههشتور ساد   ن یمنطقه باا یندو چندان ا یتاهم

ااوپاشتتتی اژااد جماهیا شتتتوروی، با ژوجه به ایفای نقش در منطقه قفقاز جنوبی از 

نختترین هشتورهایی بود هه  ستیا ماهزی و جمهوری قفقاز را به رستمیت شتناخت   

در ژاهیه   عدا ت و ژوستترهحزی  روی هار  مدن (40:1388)نقدی ن اد و پور ابااهیم،  

از یک ستیاستت ژک بردی به یک ستیاستت  این هشتور ستیاستت خارجیستبو شتد  

د  وشتتت  ژبتدیت   ختارجی چنتدبرتدی، عملگاا و منتااو ماور در مایط پیاامونی و جهتانی

مهم این ستتیاستتت خارجیِ مراول شتتده، ژوجه به مناطق پیاامونی و  ارهان یلی از

مناطق از جمله    هشتتورهای همتتتایه به منظور اازایش نقش و جایگاه ژاهیه در این

 (  129:1391)داوود اوغلو،  باشد قفقاز جنوبی می

حوزه قفقاز بخصتوص  ذربایجان همیشته راهی باای ژاهتتران بزرگ در ستیاستت  

ختارجی ژاهیته بوده و از طاای در دیتدستاه ژاهیته،  ذربتایجتان بته عنون هلیتد قفقتاز و 

از   سپ شتتور  ه  نیاساجتتتران و راهی باای دستتراستتی به  ن بوده استتت  همچنین  

 و یماهز  یای ستت)خود را در نگاه به شتتاق    یبقا یهااز راه  یلی یشتتورو  یاشتتپ ااو

 ی ن جهت دسراسهمطم  یقفقاز و باز هادن راه  یهاهوهور از بع همچنین   قفقاز( دید 

 ( Colak,2014:41) بوده است هیژاه  یهدف هل یماهز یای س هب

استتاس بوده هه  نیدر قفقاز با ا هیژاه یخارج استتتیابراد ستت نیژااز مهم  یلی

نقا  جهان صادر سادد    یهشور به اقص  نیخا  ا  قیاز طا  یخطو   و ه و انرقال اناژ

 زاد در  یهاهشتور به  ی نیا  یو دستراست هیژاه  کیو ژئواسترااژ   کیژئوپو ر تیموقر

 تیمز نی زاد، ا  ی ن به  ی ها  یراستو عدم دست  یمقاب  ماصتور بودن قفقاز در خشتل

  ت یتخود نهتا  یمنتااو اقرصتتتاد  یباا  تیتظاا  نیداشتتترته ژتا از ا  جتادیا  هیتژاه  یاارا ب

ژوان اهداف ژاهیه در قفقاز جنوبی را در حا ت هلی می  را داشتتتره باشتتتد   یمندبهاه

اینگونه شتاح داد: ستتراو و ژوستره نفوذ ناستیونا یتتم ژاهی به  ستیای ماهزی، ژأمین  

ی اناژی قفقاز و رقابت با روسیه و ایاان در اناژی ژاهیه از طایق دسریابی به منابغ غن

هنار هملاری با  مایلا و اژاادیه اروپا، مشتتارهت و ستتتراو مناستتبام اقرصتتادی با  

های اقرصتادی ستود ور به وی ه در زمینه انرقال هشتورهای ژا  زبان منطقه در طاح

با    ایدو هشتتور اخ نیو قزاقتتتران هه ا  ژاهمنتتتران  جان،ی ذربا  یهشتتورهانفت و ساز  



 284     جنوبیهای پیش روی انتقال انرژی جمهوری اسالمی ایران به قفقاز چالش  

 

  ن  ایو ساجتتران و  جانی ذربا قیاط از ژوانندیموجود  نله در قفقاز قاار ندارند، اما  

  مرصتت  شتتوند  هیبه ژاه  ندهیدر   ارمنتتترانطایق   د ازنهاده ا  یزیر هه بانامه رطو

 (128:1396)بزرسمهای و طباطبایی،  

 رانیا یبرا  بیرق  دورهایوجود کر .5-5

و بدنبال  ن نفت قزاقتتتران   جانینفت  ذربا  لا ژ و می نمایدایاام مراده  مای

 یو از  نجا به بندر ستوپتتا  هیساجتتران به شتمال ژاه قیخزر از طا یایرا به بتترا در

  و ژنگه بتتفا به اروپا باستاند  اهیست  یایدر  ایاز متت یهشتر قیساجتتران و ستپس از طا

از  نجا هه سیاد   و این ستیاستت در راسترای ایجاد یک پلورا یتتم ژئوپلیریلی شتل  می

ژوانند عبور ینم نیستنگ  هایبتتفا و داردان  نفرلش  یهامررقد استت از ژنگه هیژاه

واقو در ستتتواح    انیا و ه از باهو به بندر ج  کیشتتتد  شتتتنهادی ن پ  یهنند به جا

  ن یژاخط  و ته از مهم  نیا   (28:  1384  ،یشتتتود )صتتتدق  جتادیا  هیتژاه  یاراانتهیمتد

 تیبوده و به شتتدم مورد حما  یجهان  یخزر به بازارها  یایانرقال نفت در  یاهایمتتت

مزبور  ن استت   یقاب  م حظه خط اناژ  هایی سیباشتد  از ویم هیاروپا و ژاه  ، مایلا

  هی از خا  روستت  یو خط  و ه عبور ایاروپا به نفت غای  ستت  یوابتتترگ  زانیهه از م

همیم پلر  رتتیموق  نیچنهتاهتد   باا  یمهم  یلیژئو  اااهم    یهتاقتدرم  یرا  بزرگ 

و  یاستاست تیو  مایلا از اهم هیدو هشتور روست  یباا یلیریژئوپو   طیشتاا نی ورد  ایم

 یایدر  یاز ستتاح  غاب یلومرایه 1776 ایمتتت نیا نیباخوردار استتت  همچن  ییباا

و در ستتاح    هادهعبور   هیساجتتتران و ژاه  جان،یخزر شتتاوم و از ستته هشتتور  ذربا

ن  یبته هشتتتر  راانتهیمتد  یایتدر از  نجتا  جتابجتا    یجهتان  یبته بتازارهتا  زیمنرقت  و 

  (32:  1384،ی)صدقشودیم

 به خاک ارمنستان جانیآذربا  یجمهور- نخجوان  دوریانتقال کر .5-5-1

ارمنتتتتران   یدر مناطق جنوب  دهدیاملان م جانینخجوان به  ذربا  دوریها انرقال

بته عاض پنج   دوریتها  کیت  جتان،ینخجوان بته ختا   ذربتا  ینیبته منظور اژصتتتال زم

  ان یتدراز م  یهتاستتتال  ییاساچته جتدا  یارژبتاط  دوریتها  نیا  اد،یبگ  اریتدر اخر  لومرایه

ور هشت نیا  اریصتورم هام  در اخر  اهااًبهاما ظ  باد،یم نیبا نخجوان را از ب  جانی ذربا

خواهد   یارمنتتتتران باق  اریستتتال در اخر  5 ن حداق  به مدم   تینخواهد بود و ما ل

  ی دورهتا یتداده شتتتده استتتت، ها  جتانیهته بته  ذربتا  دیتاملتان جتد  نیهمته ا  نیمتانتد  بتا ا

  ساات، یمورد اسرفاده قاار م  شرایرا هه پ   اانیبه نخجوان از خا  ا  جانی ذربا  یارژباط

بوده  اانیاهنون ژأمین ساز منطقه نخجوان با عهده ا  نیهمچن   خواهد باد هیبه حاشتت

  با دهدیم   یساز ژاو  اانیدر منطقه  ستترارا به ا  اانیاقدام ا  نیا  یدر ازا جانیو  ذربا
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قاه باغ به نخجوان و  یجنوب  دوریاز ها  میخط  و ه متترق سیاستاس احرمال ژأست نیا

مدم ها در صتدد استت  زین هیاهژ  وهوجود دارد  بر   اانیمنطقه از ساز ا نیا یازین  یب

نخجوان با عهتده   -  ایغتدیو خط  و ته ا  ایغتدیشتتتها ا  قیژتا ژتأمین ستاز نخجوان را از طا

  ( 1399 ،یمیقطو شود)رح اانیبه سواپ ساز ا  جانی ذربا یژا وابترگ  ادیبگ

 در   ساددیبام 2010و ساارن پاوژه نخجوان به ستتال  اانیبا ا هیژاه یرقابت ساز

  ی انامهاز ااصتت ستوءاسترفاده و ژفاهم  هیو باهو، ژاه  اانیا  انیم  یاستیست  یهاژنشاوق 

انرقال ساز به نخجوان را   ندیامضتتا هاد هه برواند اا   جانینفت  ذربا  یرا با شتتاهت مل

و باهو بهبود  اانیا ی، روابط ژجار2013در ستال   یبا انرخای روحان اما   ادیبا عهده بگ

  ی و در پ   اانیا هی مایلا عل  ایچند ستتال اخ  یهامی  با ژااپاوژه رها شتتد نیو ا  ااتی

 هیژاه   پاوراندیپاوژه را در ستتا م  اینانجام   یستتودا  گایبار د  هیژاه  ،همک به  مایلا

را  یامناقصته  شیبود، چند ماه پ  خرهیپاوژه بانامه ر نیساارن ا یباا  شیها پ هه ستال

  ی دو ر  شتتتاهتت   غتاز هاد   جتانیستتتاختت خط  و ته انرقتال ستاز بته نخجوان  ذربتا  یباا

مناقصه  نیا  یموسوم به “بوژاس” متهول باسزار  هیاوپااژور خطو   و ه انرقال ساز ژاه

خط  و ه در ااز نختت به طول   نیا ه،یژاه یاستاس مناقصته مطاح شتده از ستو با  بود 

 تیظاا  خواهد شتد   دهیبه ماز نخجوان هشت هیژاه  ایگدیا یو از شتها ماز لومرایه 80

باابا   4رقم حتدود    نیمرا ملرتو ستاز خواهتد بود  ا  اردیتلیم  2بته طول    زیحمت   ن ن

خواهد   انیبه پا 2021ستال    یخط  و ه در اوا نیا یطااحمصتاف ساز نخجوان استت 

 نیبا ا  خواهدیم هیژاه دو ت   رستدیم یباداربه بهاه 2022ژا ستال  و احرمااً دیرست

  (1399)ررایی:   را قطو هند اانیژأمین ساز به ا ینخجوان باا یهار وابترگ

 ارزروم- سیتفل- باکو ، یخط لوله گاز .5-5-2

  اامژغیی  ارزروم  –  سژفلی  –و بتاهو    اتانیج  -  سژفلی  –خط  و ته بتاهو    احتداث

  خط  و ه  جادهادیا یخارج گاانیدر ارژبا  با باز یقفقاز جنوب تیرا در ورتتتر  یمهم

خطو   و ه اناژی   نیرایاستتین و ستتیزژایاز بای باانگ  یلی  اانیج  -  سژفلی –باهو  

  نتهیاز پاهز  یلیو    ی و ته طوان  طخ  نیخط  و ته دوم  نی  ابتاشتتتدیدر دوران متدرن م

  اانیج  -  سژفلی –دار( خط  و ه باهو    ردیلیم  6/4)  باشتدیم  ایخطو   و ه دن نیژا

بشتتله نفت در ها روز  ونیلیم 1 ن  تی غاز هاد و ظاا  2006هار خود را در جوای  

خط  و ه   نیبشتله نفت ا  ونیلیم 53ژرهدی،    یط جانی ذربا  2006  در ستال  باشتدی  م

 (Cornell & Starr،  2012: 18)  هندی  را در ها سال ژأمین م

 قینتتتران از طاحم  ساز ژاهم یباا  اانیو ا  هیدور زدن روستت  یخط  و ه باا نیا

اروپا انجام سااره  ایو اژصتال  ن با خطو   و ه متت جانی ذربا  یخزر به جمهور  یایدر
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باشتد  با   یساز جنوب  دوریاز ها  ی و ه انرقال ساز ژاانس خزر، قاار بود بخشت خط استت 

پاوژه برواند ستود ور باشتد، عشتق   نیهه مشتارهت ژاهمنتتران در ا نیا یحال، باا نیا

بتدون    ادیتدهتد هته بته احرمتال ز  شیرا اازا  دیتژو   یقتابت  ژوجه  زانیبته م  دیت بتاد بتا

را در نظا  نتهیزم  نیهمته خطاام در ا  دهنتد¬یم  ایهته ژاج  یستااران ختارجهیتستتتامتا

 یسااران خارج  هیستتاما  یباا  ینگاان نیژا  یاما مملن نخواهد بود  اصتتل  نیا  اند،یبگ

  گا یپاوژه را در هنار د نیا ازیژاهمنتتران قادر استت حجم ساز مورد ن  ایاستت هه   نیا

  -   هتترانپا  -ااغانتتران    -او از جمله خط  و ه ساز ژاهمنتتران   یسازرستان  یپاوژه ها

منتد  ع قه یسااران خارج  هیترو ستتتاما نینه  از ا  ایتژأمین هنتد    یهنتد موستتتوم به ژاپ 

  ی ستاز ژاهمنتتتترتان را ژاتت هنرال اط عتاژ   یریمنتابو طب  ینیور ع هتتتترنتد هته بته ط

اط عام نشان نداده   نیا یااشا  یباا  یلیژما  چیداشره باشند، اما ژاهنون، عشق  باد ه

 ( http://irtkcc.comاست) 

هته    یگاید  ویترق  یدورهتایتبتا ها  یدر قفقتاز جنوب یانرقتال اناژ یباا اانیا  نیبنتاباا

 مایلا    تیاز حما  دورهایها  نیاهثا ا  نیباشد  همچن یدر باا به  نها اشاره شد روباو م

  ای اخ  یعمده  مایلا در ستتا ها یذها استتت از راهبادها  انیباشتتند  شتتا  یباخوردار م

مانند    ییاهایو قفقاز از متت یماهز یای ست  یاناژصتادرام  یاهایمتت یمرنوم ستاز

اژخاذ  یانرقال اناژ یهشتور باا نیهه ا  ییهااستتیست نیباشتد  همچن  یمااغانتتران  

باشتد  قاب  ذها استت در صتورم    یم اانیا ایاز متت یمقابله با انرقال اناژ  یهاد باا

 دوریتابته ختا  ارمنتتتترتان و ه جتانی ذربتا  یجمهور  -نخجوان    دوریتشتتتدن ها  یینهتا

 مهم خود را از دست خواهد داد   گاهیجا اانیخزر ا-ژاانس

 . مشکالت میادین نفت و گاز ایران5-6

اناژ ژا  یلی  از،یتمورد ن  یاماوزه ژتأمین  ها    یمل  تیتامن  یم  فته هتا  نیاز مهم 

مشترا ،  دانیم 28داشترن حداق   اریبا در اخر اانیشتود  ا یماتتوی م  یهشتور

 ه،یهمتتا یهشتورها  نفت و ساز با دانیم  6و   یساز دانیم  4  ،ینفر دانیم 18شتام   

 دان،یم  28 نیاستت  از ا را ژرداد ستاخرار مشت نیجهان با ا  یاز مردود هشتورها  یلی

مخزن مشترا ، با قطا و عمان هاهدام   7حوزه مشترا ، با امارام  12با عااق    اانیا

مخزن مشتترا  دارد  در  کیو ژاهمنتتتران هاهدام    تیمخزن مشتترا  و با هو 2

خود در  یرقبا  اینتتبت به ستا اانیا  ،و موانری وجود مشتل م   یبه د   ایاخ  یهاستال

 عقو ااراده است  را مش  نیادیاز م یبهاه بادار

ا مللی ژقتتتیم بندی  ای و بینژوان در دو برد منطقهاین مشتتل م و موانو را می

ای، ژشتلی  ستاخرگی و انرشتار رارارهایی همچون ایاان هااستی در هاد  در برد منطقه
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ای حاشتیه خلیج اارس موستوم به شتورای هملاری هشتورهای عابی خلیج بین هشتوره

ایجاد چارچوبی باای هملاری و هماهنگی ستیاستتتتتتت  اارس هه به ظاها به منظور 

حفظ امنیت در منطقتته اعتت م  هله میان هشورهای عضو با ژوجه به مت  هتتای دو رتتی

ظن  ژوام با ستوء  با ژوجه به این شتورا در همان بدو ژاستیس نگاشتی مغارتانهشتتتتتد،  

نتبت به جمهوری اس می ایاان داشره و از طاای رسا ت او یه شورا و ژشلی   ن در 

راستترای واهنشتتی به وقوم انق ی در ایاان بوده هه نمو  ن در حمایت همه جانبه از 

های هشتتورهای عضتتو به دو ت عااق در جنگ ژامیلی علیه ایاان و با اعطای همک

اااهم هادن ژتتتهی م باای خاید ادوام جنگی صتتورم    وی ه عابتتتران و هویت و

های اناژی و نیاز مبام هشتتور به ژوستتره و ژو ید حام  پایاات  همچنین با ژوجه به

در مدهای ارزی حاصتت  از صتتادارم اناژی و در نهایت وابتتترگی ژلنو وژی ستتبو  

مایلتا و سادیده ژا این بخش به منز ه بخش هلیتدی باای م یا هادن ژاایم از جانو  

اژاادیه اروپا استرفاده شتود  همچنین ژاایم هایی هه متترقیماً بخش اناژی به وی ه  

هایی هه به طاق مخرلف جهت نفت و ساز را نشتان سااره، مجازاژهایی را باای شتاهت

حمایت و همک به صتنرت نفت و ساز ایاان را داشتره اند در نظا سااره استت  )نوری و 

 ( 336:1395خوو جهاه، 

 اازایش مصاف ساانه اناژی در ایاان   -4-7-1

ساشتتره    یستتا ها  یط  اانیدر ا یو مصتتاف اناژ دیهه ژو   دهندی   مارها نشتتان م

اقرصتتاد هشتتور با   جهیو بلندمدم صتتورم سااره و در نر یاصتتو ی  زیر  بدون بانامه

  نده یموجود در    تیصتتتورم ژداوم ورتتتر در هه  دهیمواجه ساد  یادهیمشتتتل م عد

مصتاف   یشتد   مارها خواهد   یژبد یبه واردهننده خا ص اناژ  اانیاقرصتاد ا کینزد

  اانیا  یاقرصتاد  مخرلف یدر بخشتها  یهه مصتاف اناژ  دهندی  نشتان م  اانیدر ا  یاناژ

ی طیشتاا  نیو رو به رشتد داشتره استت  در چن ندهیازا  یساشتره روند  یهاستال  یط

مخرلف اصت ح نشتود و  یدر بخشتها  یهه اسا ستاخرار مصتاف اناژ شتودیم  ینیب  شیپ 

 دیاز ژو   شیب  1404ها در ستتال  بخش نیدر ا  یمصتتاف اناژ  ابد،ی  ادامهی  روند هنون

 به اهداف چشتم  اارنیصتورم ع وه با دستت ن  نیدر ا هه  در هشتور خواهد شتد  یاناژ

 یخواهد شتد  از ستو خام خدشته وارد  نفت مدر صتادرا  اانیا  گاهیستا ه با جا 20انداز 

قاار خواهد داد )مراونت   ژاییا ژات زیرا ن  تتتیزطیاما اقرصتاد هشتور و ما نیا  گا،ید

مرادل    اانیروزانه ا  یمصتاف اناژ 1396ستال ( 1387،یو نظارم راهباد  یزیر  بانامه

مصتتاف و ژلفام، از  زانیمجموم م  گایبشتتله نفت خام استتت  از طاف د ونیلیم 7 3

  یرا به واردهننده اناژ   اانیا  ندهیدر    ژواندیموروم م نیعارته ستبقت سااره است و ا
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دو    هاستال نیا یط  ایدر دن  یهه مصتاف اناژ  دهدیهند  ا بره مطا رام نشتان م   یژبد

 دیاز ه  ژو  یدرصتد 8 1ستهم  اانیا ( 1396:اانیا  یژاازنامه اناژ) باابا شتده استت

بشتله نفت خام در روز استت    ونیلیم  4 8مرادل    یاناژ دیژو   نیرا دارد  ا  ایدن  یاناژ

مصاف سبو   زانیم نیهه ا شودیمصاف م  اانیدر ا ایه  دن  یدرصد اناژ 2  نیهمچن

  د را داشتره باشت  ینهم از نظا مصتاف اناژ  گاهیجا  زین  ایدن یهشتورها نیدر ب اانیشتده ا

خود  یدیاز نفت و ساز ژو   یادیستهم ز اانیستاانه ا  در واقو (1399)دنیای اقرصتاد:  

 یهشتورها گایبلله در د  اانیمتتا ه نه ژنها در ا نیهه ا  رستاندیم یرا به مصتاف داخل

 است  جیرا زین ایمنطقه غای  س زینفت خ

 گیری  نتیجه

در   کیریمناطق ژئوپل  مهم ژاین  از  ی لی  یمنطقه قفقاز جنوبسونه هه اشاره شد  همان

غلبه   سبوبا  ن   طاهیس ، ندریمل ن یقلو زم هیهه با طبق نظا  د ی یجهان به شمار م

غای   وی سی مهم این منطقه عبارم است از: پ  ارژباطی    دوشودیبا جهان م  اارنی

اژصال سه قاره  س ن  ا، یبه شاق و شمال به جنوی است و حلقه  به    قا ی اا  زیاروپا و 

نفت و ساز در حوزه   یمنابو اناژ  ساشار ازطقه  من  نیا  یلدیگا می باشد و دیگا  نله

 ایمتهم چنین  است     جانی ذربا  یجمهور  اریمنابو در اخر  نیهه ا  باشدیخاز م  یایدر

نیز است  از این رو این منطقه، ژوجه قدرم به اروپا     هیخاز به غای به و یانرقال اناژ

های بزرسی همچون  مایلا، روسیه، اژاادیه اروپا را نیز به خود جلو هاده است و از  

های مترق   ن همچون  ذربایجان و ساجتران در زمینه انرقال  سویی دیگا جمهوری 

 ند   و صدور اناژی به هشورهای اروپایی و  مایلا ژمای  خویش را اع م هاده ا

  ن یموروعام ب  نیاز مهمرا  یخطو   و ه در عصا هنون  لهیبه وسی  متهله اناژبنابااین  

هه صادر    ییچه هشورهاو  هه وارد هننده    ییباشد  چه هشورها  یجهان م  یهشورها

  ی دهند  جمهور  ی م  یادیز  تیاهم  یانرقال اناژ  یاها یبه متاناژی هترند  و  هننده  

د   زین  اانیا  یاس م منابو  خویش،  خاص  کیاسرااژ   ژئو  تیموقر   یبه  بودن  دارا  و 

اناژ   یاناژ  میعظ انرقال  قفقاز و در این میان    باشد  یباخوردار م  یادیز  یاز خطو  

ا  و با ژوجه  است  داشره  ی خاص  تیاهم  اانی ا  یباا  یجنوب منطقه    نیبه بازار مناسو 

و بوده است  از  همواره با با چا ش هایی روبه رخود    یبه منظور انرقال اناژ  اانیا  یباا

  هیروس  یلیحضور را دارند    نیشرایمنطقه ب  نیهه در ا  یدو قدرم بزرسجمله حضور  
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  نهیدر زم   هیخود را به و   یخارج  است یس  ک یواسطه ها    ن ی مایلا و به ا  یگایاست و د

باای نفوذ بیشرا در منطقه با یلدیگا به رقابت  اند هه  هاده  میژنظ  یابه سونه   یاناژ

ذینفو  منطقه    نیدر ا  ،ی هبیاباز به واسطه وجود دوران شورو  ایاز د  هیروس  بپادازند 

ساز جهان سان  دارند  نیبزرسرااز  خود  و  باخوردار بوده است،    یو از نفوذ سنر  بوده است

به شمار می رود و برد از ااوپاشی    نفت در جهان  دهنندسانیژو   نیژامهماز    یلیو  

در را    روپابه ا  یااوو و انرقال اناژ  یژا اناصار سنر  ستشوروی نیز همچنان مای  ا

همواره    ههاست   مایلا قاار سااره    ی خارج  استیس  روسیه،  در باابادست داشره باشد   

نگاد و خواهان  ن است هه در وهله ی اول  ی میجد   ویرقبه چشم یک    هیروس  به

اناصار ااوو و انرقال    اًیرا سد هند و یان  یدر قفقاز جنوب  هینفوذ روس  شیاازا  یجلو

از م  هیروس  یاناژ اروپا را  در     ه یبه و  یژوسره قفقاز جنوب  نهیبباد،  اا در زم  انی به 

  ، مانند  مایلا  یامنطقه  منطقه و ااا  یو انرقال  ن ارال شده است  هشورها  یاناژ  نهیزم

پیگیای    هیژاه  ه،یروس به    ی هشورها  یوابترگ  هاهش  استیسخواهان  منطقه قفقاز 

می باشند و اقداماژی  منطقه  این  در    انیو همانگ هادن حضور ا  اانیا  یمنابو اناژ

 -نخجوان    دوریانرقال های رقیو در این منطقه )دورهایهاژشلی     شیدایپ همچون  

ارمنتران  جانی ذربا  یجمهور پیگیای هاده  (به خا   با  اندرا  باید سفت  نهایت    در 

های سفره شده، مهم ژاین چا ش پیش روی ایاان وجود مشل م انی و  وجود چا ش

اازایش مصاف ساانه اناژی است هه این مهم به ماور زمان سبو می شود ژا ایاان در  

  ینده با بااان اناژی نیز روبه رو شود 
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 منابع
، اصلنامه مطا رام  "زدر قفقا  یقوم   یچالشها"(،  1387حتین )  ،یاحمد

   63و قفقاز، سال هفدهم، دوره سوم، و   یماهز یای س

 ی و خطوط انتقال انرژ  رانیا(،  1388اطاعت، جواد و نصاژی، حمیدررا )

   3، مطا رام اوراسیای ماهزی، و حوزه خزر

  یخارج  استیقفقاز و س  کیتیژئوپول"(،  1381مامد حتین )  ،یااشا

عا   ،"رانیا   یاسالم   یجمهور )ژهاان، دوره  اول،  اامانده  ی چ  دانشلده  و    ی جنگ 

 ی  سراد سپاه پاسداران انق ی اس م

، ژهاان: انرشارام  "جغرافیای کامل قفقاز"(،  1381امیا احمدیان، بهاام )

 سازمان جغااقیایی وزرام داام و پشریبانی نیاوهای متلا  

)  ی عل  ،یایام هملاران،  خطوط    یتیامن  - ییفضا  لیتحل"(،  1392و 

علوم    یهارباد  قامیژاق  هی، نشا  ")خطوط لوله نفت و گاز(رانی در ا  ی انتقال انرژ

  157-133(، 34شماره) ،ییایجغااا

راهکارها"(،  1390)،ی عل  رقویی  اواد، و  روابط   یموانع  گسترش 

کشورها  رانی ا  یاسالم   یجمهور  یاقتصاد قفقاز  یبا  پا"منطقه  نامه    انی ، 

و قفقاز، دانشگاه    یماهز  یای س  شیساا  ،یارشد، رشره مطا رام منطقه ا  یهارشناس

 ژهاان  

  یقیتطب  یبررس"(،  1396)،یدمهدیس  ،ییطباطبا  د،یمج  ،یبزرسمها

ترک  رانیا  یخارج  استیس جنوب  هیو  قفقاز  فروپاش  یدر  اتحاد   یاز 

  150-109(، 2شماره) ،یخارج استیاصلنامه س  ،"2015 تا   یرشورویجماه

( اردشیا  ااا،  نقش مزیت ها و موقعیت ژئوپلیتیک    "(،  1397پاویزی 

، پایان نامه هارشناسی ارشد، دانشلده حقوق  "ایاان    گرجستان در روابط اقتصادی با 

 و علوم سیاسی دانشگاه ژهاان 
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 انه یعمل گرا  یخارج  استیس"(،1397)   ه،یسم  ،ی ماندانا، بهاام  ار،ی  شهیژ

جنوبد  ران یا قفقاز  فضا  یر  اوراس  ، "پسابرجام  ی در   ، یماهز  یایمطا رام 

   38-23(،1شماره)

ا  ییهمگرا"(،  1389)د،یجمش  ا،ییا جنوب  ی منطقه  و یقفقاز  موانع   :

روابط   یاسیعلوم س  یپ وهش-ی اصلنامه علم  ،"یاسالم   ی چالشها از منظر جمهور

   198-169(، 12ا مل ،شماره) نیب

پوتین؛ تغییر یا تداوم "(،  1391پیله رود، علیارا و مامد، اهبای )  یمودی

، مطا رام  سیای ماهزی و قفقاز، اصلنامه  "سیاست خارجی روسیه در دوره جدید

   77، و 18دوره 

  ؛یقفقاز جنوب"(،  1394یمودی پیله رود، علیارا، نوروزی زرمهای، عابد )

اصلنامه مطا رام  سیای  ،  "هیروس  ونیاز فدراس  دیناام اروپا و    ه یدلسرد از اتحاد

   90، و ماهزی و قفقاز، 

قفقاز   یکیتیژئوپل  راتیی تغ"  (،1394اصغا و هملاران، )  ،یو دان  یجرفا

 یاسالم  یجمهور  ی مل تیحاصل از آن بر امن یک یتیو تاثیر عوامل ثابت ژئوپل

   160-135(،28سال هشرم، شماره ) ت، یاصلنامه  ااق امن  ،"رانیا

تحوالت    رانیا  یاسالم   یجمهور"(، 1384مهاداد،)  ،ییاع   چشمه و 

قفقاز مطا رام  س"حوزه  اصلنامه  شماره    یماهز  یای،  چهارم،  دوره  قفقاز،  و 

(52،)147-176   

س  کیژئوپلت  گاهیجا"(،1390)ن،ی،غ ماتیدریح در    استیقفقاز 

ها ا   یقدرت  ژاق،  "یمنطقه  ب  ی اسیس  قامیاصلنامه  شماره    ، یا ملل  نیو 

  207-245هفرم،صص

انتقال   رانیا  گاه یجا  یاب یارز"  (، 1397)  ارا، یعل  دادمان،  مناسبات  در 

  148-129(،33پ وهش مل ، شماره) یا ملل نیمجله ب  ، "یدر قفقاز جنوب  یانرژ
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، مراجم: مامد حتین نوحی  "یعمق راهبرد"(،  2001داوود اوغلو، احمد )

 هبیا ن اد ممقانی، انرشارام: امیا 

ارزیابی فرصت ها و چالش  "(،  1391)  یهاد  ،یاهبا،اعظم  یعل  ،یایدب

   47-25(،40، شماره )12دوره ، "های ژئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی 

  یجمهور  یتیامن  استیس"  (،1389) دج ل،یس  ،یاوز بادیا  ی دهقان

- 208(،1سال ششم، شماره )  ک،یریاصلنامه ژئوپل  ،"یدر قفقاز جنوب  رانیا  یاسالم 

239  

سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع "(،  1388رهنورد، حمید )

   65، اصلنامه  سیای ماهزی و قفقاز، و "و چالش ها

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ذخایر نفت خام " ،(1391قادر)  شادیوند، 

پ چالشهای  و  فرصتها  قفقاز؛  و  میانه  آسیای  طبیعی  گاز  ایرانو  روی  ،  "یش 

   40-34(،98ماهنامه اهرشاف و ژو ید، شماره ) 

 جاد یدر ا  ران ی ا  ک یاستراتژ  تینقش و موقع"  (، 1398)م،یما  ، یشربان

 ی فرامنطقه ا   یی)نفت و گاز( به اروپا و تاثیر آن بر همگرایخطوط انتقال انرژ

- 431(،  3شماره )  ازدهم،یسال    ،یانتان  یاینو در جغااا  یاصلنامه نگاشها  ،  "رانیا

444  

انرژی عرصه "(،  1394)  نیحت  ا،ین  یدیا ه،حم  ،روحیدو ت  باد  یصا ا

و  آمریکا  روسیه،  موردی  )مطالعه  مرکزی  آسیای  در  جدید«  بزرگ  »بازی 

   96-67(، 90شماره ) ،"چین(

انتقال نفت و گاز حوزه    یرهایمس  یبررس "  (، 1384ابو فض ، )  ، یصدق

   41-23(،5شماره ) 1384 ااسی، ماهنامه ا "خزر  یایدر

( ااهاد  جنوبی"(،  1391عطایی،  قفقاز  کشورهای  و  اصلنامه "ایران   ،

   10مطا رام اوراسیای ماهزی، سال پنجم، و 



      1401    ژابتران  ♦  54شماره    ♦14سال    ♦روابط خارجی       293

ا"  (،1389)  باز،یاا  ،یا ح پا"در قفقاز  هیو ترک  رانیرقابت  نامه    انی، 

   ییع مه طباطبا   ا مل ،دانشگاه نیارشد روابط ب یهارشناس

روزنامه  ، "راهمیت منطقه دریای خز"(،  1381)قادری نجف  بادی، علی  

  اسفند18هیهان، 

تاثیر  یبررس"،  1390جهانبخش،    ق وند، مس  گذار عناصر   ی رهای بر 

  ی نامه هارشناس  انیپا   ،  "رانیا ریبر مس  دیبا تاک  یمرکز  یایانتقال نفت و گاز آس

  یواحد ژهاان ماهز ی دانشگاه  زاد اس م ،یارشد رشره مطا رام منطقه ا

دیپلماسی انرژی و راهبرد موازنه منطقه "(،  1399هایمی پور، داوود )

    4، اصلنامه روابط خارجی،  سال دوازدهم، و "ای روسیه در خاورمیانه

قفقاز  کیژئوپلت  "(   1387ا هه)  ،ییهوا از  نفت  اصلنامه "انتقال   ،

   70-47(،1سال اول، شماره) ،یماهز یایمطا رام اوراس

 ی در بازار انرژ   رانی ا  گاهیجا" (،1387)  م،یهمت خواه، ما م،یابااه ،یمرق

   146-127(،1شماره) ،یماهز یایدو اصلنامه مطا رام اوراس ،"یمرکز  یایآس

و   ی منطقه ا  یمنافع قدرتها  یابیارز"(،  1388موسوی اا، رحمت اهلل )

ارشد، دانشگاه    ینامه هارشناس  ان یپا،  "قفقاز  یکیتیدر قلمرو ژئوپل  یفرامنطقه ا

 ژهاان  

( علی  شیاخانی،  داود،  هیانی،  نورا ه،  سید  اشاای،    یبررس"(،  1397میا 

روس  استیس  یقیتطب و  امن  در  هیآمریکا  قفقاز جنوب  ی انرژ  ت یقبال  ،  "یدر 

   43اصلنامه مطا رام روایط بین ا مل ، و 

( ااطمه  چهاه،  خوو  و  جرفا  بهاه  "(،  1395نوری،  راهلارهای  و  موانو 

   2، و 2، مطا رام حقوق اناژی، دوره "باداری از میادین مشرا  نفت و ساز ایاان
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 یفارس در تحوالت ژئواکونوم   جیخل  گاه یجا  "(   1388)یهاد  ، یتیو

علوم س"رانیا  یعیصادرات گاز طب  یجهان مطالعه مورد اصلنامه  سال    ،یاسی، 

   119-93(،46دوازدهم، شماره)

ژئوپلریک نفت در منطقه خزر و نقش  مایلا:  "(،  1385یزدانی، عنایت اهلل )

   56، اصلنامه مطا رام  سیای ماهزی، و "بازدارنده جدید

مناسبات    هیالملل روس  نی شورا امور به  (،1393وهملاران، )  اوفی ب و ی

 چا ش ها و ااصت ها   ،هیو روس  رانیامروز ا
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