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 ز ا قانرژي و قف
 

 عباس ملکی 
 ارائه شده در انجمن سفراي جمهوري اسالمی ایران

 1401شهریور  15
 

 3000از    رانینام ا  مفهومی به  ی خارج  استیس  تحوالت در  نیتر  قیو عم  نیاز بزرگتر  ی کی -۱
تا  قبل  شورو  ی فروپاش  سال  ا  ي اتحاد  است.  ها  نیبوده  فرصت  برا  ي متعدد  يحادثه   يرا 

  حادات  مان یمختلف از جمله پ  يدر دوره ها   کیبه    کی که    یی فراهم نمود. فرصت ها  رانیا
روس1723 گلستان    هیبا  معاهده  رشت،  ترکمانچا1813در  معاهده  و  دست    1828  ي،  از 

بلشو انقالب  بود.  اکتبر    هیروس  ی ک یرفته  ا  ی فرصت  1917در  بندها  انیرانیبه  از  تا    يداد 
روس جانبه  همه  ا  ي تزار  هیتسلط  اما  شوند،  روس  نیآزاد  جماه  هیبار  اتحاد  لباس   ریدر 

قرارداد   يدر امضا  ی رانیا  استمدارانیشد. س  انریا  يبرا  يا  تازه  دیتهد  ی ستیالیسوس   يشورو
مودت   قوام1921معاهده  توافق  و  ا  1946  کفیسادچ-،  اندازه  منافع   يتا  از  توانستند  که 

نظام  رانیا قدرت  معجون  اما  کردند،  اند  ی دفاع  با  در   ی ستی مارکس  شهی ارتش سرخ همراه 
تسل  يهمه جا به  را  زدن  میجهان کشورها  زانو  ا واداشت  و  ا  نی.  تنها  و  که   رانیتنها  بود 

شورو برابر  در  کند.  يتوانست  مقاومت  سخت  دوران  آن  آ  در  نخبگان  در متاسفانه  ذري 
پس   در  آمده  بدست  فرصت  در  ارس  اکتبر  آنسوي  انقالب  فرصت   1917از  از  نتوانستند 

آمده   ورساي  بدست  کنفرانس  حاشیه  ارّدر  زرخیز  مناطق  و  کرده  ایران ان  استفاده  به  را 
 بازگردانند.  

ا  1988سالهاي    در -۲ ضعف  نقاط  شدن  روشن  شورويمو  به پراتوري  قفقاز  مردم  تمایل   ،
حرکت کردند و    بازگشت به ایران مجددا آشکار شد. هزاران هزار نفر به سمت مرزهاي ایران

در مسیر سفر به ایران در ارتش سرخ با حمله به مردم مشتاق    1990ژانویه    20در    نهایتا
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دولت   ود دارد.باکو وج  يکنون مزار آنان در پارك مرکزنفر را شهید نمود که هم ا   400باکو  
شوروي با دعوت از وزیر خارجه ایران به مسکو و عقد قرارداد کنسولی سعی کرد که مسئله  

  ایران در جمهوري هاي مسلمان نشین شوروي را مدیریت نماید. بط با مشتاقان روا
ایران است. زیرا تحوالت در این   بحران در قفقاز یکی از مسائل مهم در مطالعات امنیت ملی  -۳

بر چسب نژادي و قومی منطقه عالوه  نزدیکی هاي  ایران و همچنین  با  تاریخی  ندگی هاي 
 اقوام ایرانی با ساکنان آن به نوعی با دو موضوع دیگر نیز گره خورده است: 

ترکیهالف:   ایران،  همچون  اي  منطقه  هاي  قدرت  همچنین   ، رقابت  و  روسیه،  و 
کا، نی و رقابت مابین قدرت هاي بزرگ بین المللی بخصوص آمریسیاست هاي جها

 و روسیه  ، چین، اتحادیه اروپا 
موضوع امنیت انرژي، تامین نفت و گاز براي کشورهاي اروپایی بعنوان یکی از  ب:  

بزرگترین مناطق با تقاضاي شدید براي انرژي و خطوط لوله انتقال از منطقه قفقاز 
 و پیرامون آن براي ارسال نفت و گاز دریاي خزر

قفقاز نزدیک ترین مرز خارج نزدیک به مسکوست و به دالیل تاریخی و استراتژیک روسیه   -۴
ترجیح داده است که با هرگونه تهدیدي در قفقاز بجاي مسکو مبارزه کند. تحوالت    همواره

اینگوش و   از فروپاشی شوروي از جمله جنگ چچن، نآرامی هاي داغستان، چرکس،  پس 
اعال داغ،  انقالب  قره  جواختیا،  و  آجاریا  در  تجزیه شدن  به  تمایل  و  آبخازیا  در  استقالل  م 

گرج و  اوکراین  در  نارنجی  جنوبی،  ستان،  هاي  اوستیاي  باغ  بحرانتصرف  پیامدهاي  قره   ،
در   اوکراین  به  روسیه  تجاوز  و  کریمه  آذربایجان   ، 2022اشغال  در  اروپا  و  آمریکا  نفود  ،  و 

را نسبت به قفقاز و   همه حساسیت روسیهو گرجستان همه و  اوکراین، کشورهاي بالتیک،  
 ماوراي کوه هاي آن دو چندان کرده است.  

داراي   -۵ فارس  نف  65خلیج  شده  ثابت  ذخائر  و  درصد  گاز    درصد  25ت  شده  ثابت  ذخائر 
روزانه   کشورهايمیل17دنیاست.  تولیدي  خام  نفت  بشکه  مانند  یون  فارس  خلیج  منطقه 

م امارات  سعودي،  عربستان  عراق،  ازایران،  قطر  و  کویت  می  تحدعربی،  عبور  هرمز  تنگه 
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از ذخایر  درصد  3داراي    و قفقاز  کند. در حالیکه در خوشبینانه ترین نگاه، آسیاي مرکزي
این دو   ده گاز جهان است. بنابرین،درصد از ذخایر ثابت ش  5ثابت شده نفت خام جهان و  

انرژ منابع  ولی  نیستند.  مقایسه  قابل  یکدیگر  با  اصالً  درمنطقه  دیگري قفقاز  ي  لحاظ  از 
ورودي مبادي  سازي  متنوع  دنبال  به  اینکه جهان  آن  و  است  اهمیت  است.   داراي  انرژي 
منطقه خلیج  یعنی اگر کشورهاي غربی و شرقی اتکاي بیش از اندازه اي به تنگه هرمز یا

انرژي براي از لحاظ امنیت  ت فارس و یا خاورمیانه داشته باشند، این امر  بعات  آنان داراي 
 ت. منفی اس

بزرگ -۶ کننده   کشورهاي  چین  مصرف  آمریکا،  اروپا، مانند  اتحادیه  این  و  ،  دنبال  به  هند 
ازبکستان و ترکمنستان و   هستند که منابع انرژیشان را متنوع کنند. به این دلیل ذخایر گاز

روسیه در    از طرف دیگر  ست. امورد توجه  نیز    و آذربایجان   ذخایر نفت قزاقستان همچنین  
راپدوران   تزاري  روسیه  هاي  سیاست  همچنان  لوازم   وتین،  با  بیشتر  اما  کند.  می  دنبال 

سیاسی   ـ  س اقتصادي  به نظامی.    پسو  کامال  روسیه  جدید  هاي  سیاست  اقتصادي  بعد 
انر  بازار  در  روسیه  دارد.  بازیگري  بستگی  نظامی ژي  ابزار  از  خودش   البته  جاي  در  هم 

در گام نخست سعی می کند که تسلط خودش را بر کشورهاي    استفاده می کند. روسیه
جماهیر شوروي بوده اند، دوباره    المنافع و یا کشورهایی که در گذشته عضو اتحاد مشترك 

انرژي احیاء از لحاظ  بار  این  اما  اروپا را کامال به خود وابسته کرده است.  کند.  در   روسیه 
حاشیه خودش را خریده  اي انرژي کشورهايهمین راستا، تقریباً روسیه تمام زیر ساخت ه 

میلیارد متر    2فرستادن   است. یکی از کارهاي خوب ایران، ساختن یک خط لوله گاز براي
اما   است.  ارمنستان  به  سال  در  گاز  این خط    زمانی مکعب  سهام    ، تمام شد لولهکه  تمام 

ي بلغارستان،  کشورها در.  اري نمودروسیه خرید شرکت گازي ارمنستان را شرکت گازپروم
بالروس مجارستان،  تأسیسات  ، رومانی،  بیشتر  بر  روسیه  نیز  اوکراین  این  و  گاز  و  نفت 

 گذاشته و آنها را تصاحب کرده است.  مناطق دست 



 
Pa

ge
4 

  ضوعات مبتالبه در سیاست خارجی خارجی ایران، مسئله قفقاز تاثیرگذار است. در اکثر مو -۷
به صادرا ایرا  تدر سیاست هاي مربوط  گاز  و  اروپا، نفت  نقاط دیگر جهان بخصوص  به   ن 

ناتو به    کشورهاي از جمله نقاط واسط می باشد. همچنین در نگاه کالنتر، گسترش  قفقاز 
ل به شرق از جمله دغدغه هاي اصلی تصمیم گیران ایرانی همواره بوده است و نفوذ اسرائی 

دف سیاست  و  خارجی  سیاست  اساسی  هاي  چالش  از  نیز  ایران  همسایه  اعی کشورهاي 
موانعی   با  همراه  قفقاز  در  روسیه  نقش  تقویت  گواینکه  باشد.  می  ایران  اسالمی  جمهوري 
براي ایران به جهت یافتن رژیم حقوقی بهینه جهت دریاي خزر و ایجاد روابط متعادل با 

ایجان، ارمنستان و گرجستان است. به همین دلیل جمهوري کشورهایی نظیر جمهوري آذرب
استاسالمی   گسترده  که    مایل  و  وسیع  حمله  از  روسیه  با  خوب  روابط  داشتن  علیرغم 

حمایت ننماید. زیرا وضع چنین رویه هایی در اطراف ایران براي منافع   اوکراینروسیه به  
 . ملی ایران خطرناك است

عمده اي در ترانزیت انرژي    منطقه قفقاز عالوه بر دارا بودن منابع نفت و گاز محدود، نقش -۸
بازار   سه  سمت  و  عمبه  اروپاست  از  بخشی  اکنون  قفقاز  دارد.  انرژي  مصرف  طریق ده  از 

د اروپا  به  منطقه  این  از  گاز  و  نفت  انتقال  متعدد  لوله  است   رخطوط  انجام  قفقاز حال   .
م به  اي  لوله  حوزه  خطوط  به  جا  آن  از  تواند  می  که  داشته  مدیترانه  مصرف نطقه    هاي 

   برساند. روسیه انرژي را به شرق آسیاایران و طریق قاز می تواند از آسیایی سرازیر شود. قف
با   -۹ دجمهوري  ایران  جمله  از  دارد.  همکاري  انرژي  حوزه  در  شاه   رآذربایجان  گازي  حوزه 

گاز ترکمنستان  ، انتقال  حل وضعیت حقوقی حوزه االف، اراز، شرق، سواپ نفت خامدنیز،  
  .به تهراندره از پاالیشگاه باکو آورفرانتقال به آذربایجان از طریق ایران و 

 پیشنهاد می کنم که موارد زیر در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار گیرد. -۱۰

انرژ - گونه   ایدن  يبازار  خر  يابه  طرف  دو  هر  که  به    داریاست  فروشنده    گر یکدیو 
خر  ازمندین ن  يانرژ  نی تأم  يبرا  دارانیهستند.  برا  ازیمورد  فروشندگان  و   ن یتأم   يخود 
  ي کاریخود بخصوص حل مشکل ب  تیجمع  يازهاین  نیتوسعه کشور، تام  يبرا  ی مال   يازهاین
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 ران یا.  نیو گرم شدن زم  میاقل  رییفائق آمدن به مشکالت تغ  يبرا  ي گذار  هیجوانان، و سرما
پنج کشور   انیدر م  ریدناپذیو تجد   ریدپذیتجد  يانرژ  يکه در اکثر حامل ها  يبعنوان کشور

م اثبات شده  ذخائر  لحاظ  از  نمایدباشد،    ی اول  است  که  اعالم  رفع مشکالت    يبرا  آماده 
 .  د ینما يکشورها همکار گریبا د يانتقال، و مصرف انرژ د، یتول

استان سیونیکفعالیت   - ایران در  زنگزور جدي   سرکنسولگري  ارمنستان در منطقه 
 . شود گرفته 

راه متکارا  آهن رشت آست خط   - از  این قطعه  یل شود. کریدور شمال جنوب منتظر 
 . آهن است

 گاز با آذربایجان ازدیاد سواپ  -

 فشار گاز به ارمنستان افزایش  -

 با گرجستان  در زمینه حمل و نقل همکاري -
 


