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Abstract 

Introduction: The tension and conflict between Baku and Yerevan in the last 

three decades has affected Iran's bilateral relations with both of these two 

countries. On the other hand, the Economic influence of rival powers in the 

region, has doubled Tehran's regional concerns. Therefore, preventing the 

threats and taking advantage of existing opportunities have become a 

significant necessity for Iran. According to mentioned conditions, in the 

period of 2013-2021, Tehran tried to use economic opportunities created by 

its new approach in foreign policy in light of the JCPOA. 

Armenia and the Republic of Azerbaijan are considered as Iran's getaway 

to reach Russia and Europe. We will use Geopolynomics topic as a 

conceptual framework in evaluating Iran's bilateral relations with Armenia 

and the Republic of Azerbaijan, emphasizing the approach of Rouhani's 

government in the field of foreign policy between 2013 and 2021. This 

article uses the phenomenological method to analyze the collected data.  

Research Question: This article intends to address the following question 

to some extent. What was Rouhani's government's approach to bilateral 

relations with the Republic of Azerbaijan and Armenia?  

Research Hypothesis: Tehran has prioritized economic issues in its 

foreign policy in the post-JCPOA period. Tehran's geo-economic attitude 

towards the expansion of relations with the Republics of Azerbaijan and 

Armenia shows a significant example of a new approach. In the past 

decades, the relations between Iran and Armenia have continued according 
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to the existing capacities but bilateral relations between Iran and the 

Republic of Azerbaijan have experienced a more cooperative approach 

compared to the last decade. The outstanding geo-economic position of the 

Republic of Azerbaijan improved the status of this country in Iran's foreign 

policy and as a result, strengthened Tehran-Baku relations (between 2013-

2021) compared to Tehran-Yerevan relations.  

Methodology (and theoretical framework if there are):  Geopolynomics is 

an analytical tool to explain the policy issues facing the post-Cold War 

world and the 21st century. It could be said that Geopolynomics is an 

informal intergovernmental regime. In fact, this term serves as informal rules 

between governments for economic cooperation and regional integration by 

taking into account the security concerns of the other side.  In other words, 

Geopolynomics is created from the combination of Geopolitics and Geo-

economics. Therefore, it can provide a useful conceptual framework for 

analyzing a wide range of issues such as transit corridors, transportation, 

energy and trade exchanges by considering security issues.   

Results and Discussion: After the first Karabakh war Armenia faced with 

many geopolitical obstacles and economic challenges imposed by the 

Republic of Azerbaijan and Turkey. Therefore, cooperation with Iran is very 

attractive for Armenia to circumvent the imposed restrictions. Tehran-Baku 

relations are affected by geopolitical problems (Karabakh conflict), ethnic 

issues, religious ideology, the presence of extra-regional powers (arms 

cooperation with Israel) the legal regime of the Caspian Sea and its common 

resources most of which have had a negative impact on Tehran-Baku 

relations. Based on the main foreign policy discourse during president 

Rouhani’s administrations (2013-2021), the importance of Geo-economics 

has become more prominent. It seems that geo-economic elements have had 

a greater impact on the development of bilateral relations between Tehran 

and Baku than Yerevan. It is also noteworthy that geopolitical concerns 

remain active despite Geo-economic cooperation. This issue can be 

examined in the following three aspects: 

1) The meeting of high-ranking officials, 

2) Important agreements reached between the two sides regarding 

construction of transit corridors, 

3) Trade volumes. 

 n the period mentioned in this article (August 2013 to August 2021), 47 

high-level meetings were held between Tehran and Baku officials. Also, 

more than 130 meetings were held between the ministers, deputies and 

senior managers of the two countries. In comparison with the Republic of 

Azerbaijan, only 23 high level official meetings occurred between Iranian 
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and Armenian officials and less than 40 meetings were held among low-level 

government officials. The abundance of meetings can indicate the political 

will to cooperate. In the discussion of South Caucasus, transportation and 

energy exchange is the most important measure of cooperation. In this 

regard, the Rouhani administration has signed several agreements with 

Armenia and the Republic of Azerbaijan. It is important to point out that 

these republics are parts of International North-South Corridor. This multi-

purpose corridor connects Iran's southern coasts in the Persian Gulf with 

Russia and Europe. There is no independent railway between Iran and 

Armenia. The contract for the construction of this railway line was approved 

by the governments of Armenia and Iran in 2009.  By the end of 2013, the 

cost of this route was estimated at 3.5 billion dollars. This project was never 

implemented due to its high cost. On the other hand, Iran- the Republic of 

Azerbaijan railway is under construction. In addition, Iran is eager to export 

gas to Europe through south Caucasus region. While the transportation 

pipeline in Armenia is not developed, the Republic of Azerbaijan has a high 

potential to connect Iran to the South Caucasus gas pipeline and TANAP in 

Turkey. The volume of transactions between Iran and Armenia in 2020 was 

about 400 million dollars. This volume in 2012 was about 275 million 

dollars. The trade balance between Iran and Armenia has always been in 

favor of Tehran. On the other hand, the volume of transactions between Iran 

and the Republic of Azerbaijan has grown more than Armenia. This volume 

was less than 270 million dollars in 2012 and reached 495 million dollars in 

2019.  

Conclusion: This research was conducted with the aim of evaluating the 

economic and political situation of the Republic of Azerbaijan and Armenia 

in Iran's foreign relations. The main findings of the article were that bilateral 

relations between Iran and the Republic of Azerbaijan increased more than 

the relations between Iran and Armenia from 2013 to 2021. The stated 

conditions are a normal choice for Iran because the geo-economic position of 

the Republic of Azerbaijan has more potential for expanding bilateral 

relations with Iran. Contrary to the Republic of Azerbaijan's geo-economic 

importance, Armenia is Iran's vital geopolitical partner in the South 

Caucasus.  

Keywords: Iran, the Republic of Azerbaijan, Armenia, Geopolinomic, South 

Caucasus. 
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 روابط ایران با جمهوري آذربایجان و ارمنستاننومی ژئوپلی

 2021 تا 2013 هايدر سال 
 1مهدي اميري

 های مجلساستادیار دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش

 احسان فالحی

 الملل، دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری روابط بین
 (25/11/1401پذیرش  خیتار 13/11/1400)تاریخ دریافت:

 چکيده

 ونقلبی حمبل های مناسب  اتتابادی و   جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شمال غربی ایران از ظرفیت
 سبب  شبته  گذ ۀ. اما تنش و منازعه میان باکو و ایبروان در سبه دهب   ندبرخوردار ما کشور برای تعامل با
هبای رتیب    ضور تدرتح ی،ویشمالی شده است. از س ۀتهران با دو همسای ۀهایی در رابطایجاد نوسان

ت بلکه ضرور ،های امنیتی و ژئوپلیتیکی برای ایران شده استایجاد نگرانی سب در تفقازجنوبی نه تنها 
دوچندان کرده است. به همین منظور دولت یبازده  و   ایرانهای موجود را برای برداری از فرصتبهره

هبای  ژئبوپلیتیکی و تقویبت فرصبت   تهدیبدهای  مهبار   پبی زمان در ه  ،گرایانهدوازده  با نگاهی عمل
کبه دولبت حسبن     این پرسبش مطبرا اسبت   اتتاادی ناشی از همسایگی با این دو کشور بوده است. 

 اسبت  پاسبخ ببه ایبن پرسبش     ی داشته رویکردچه جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد روحانی در 
 مسبلله  ژئواکونومی ی ژئوپلیتیکی، ابعادهانیتوجه به نگرا بااست که  ایویژهنیازمند چارچوب مفهومی 

وم و در تالب  مفهب   دهبد. ببا ایبن هبد  ببا اسبتفاده از روش پدیدارشناسبی       توجبه تبرار    موردرا نیز 
ر دکو و ایبروان را  توازن ژئوپلیتیکی، رابطه با با برای حفظشده است که تهران  استدالل« نومیژئوپلی»

دهد که جایگاه ژئواکونومیک برتر های پژوهش نشان میاست. یافته های موجود افزایش دادهحد تابلیت
اتتابادی   هبای جنببه ویبژه در  افزایش وزن این کشور نسبت به ارمنستان ببه  سب جمهوری آذربایجان 

شبده   نوشبته کمی و کیفی های ستفاده از دادها با نوشتار( شده است. این 2021تا  2013روابط با ایران )
 است.

 .یتفقازجنوب ،نومیپلیآذربایجان، ژئوجمهوری ایران، ارمنستان،  لی:واژگان اص
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 مقدمه
تبر شبده اسبت.    ای ایران برجستههای اتتاادی در سیاست منطقهنقش مؤلفه 2013بعد از سال 

توان از ایجاد نوعی توازن میان کفۀ ژئواکونومی و ژئبوپلیتیکی رواببط ایبران ببا     طوری که میبه
سخن گفت. تهبران در ایبن دوره تبکش کبرده اسبت خبود را مهبدود ببه          همسایگان شمالی

ها همکاری داشته باشبد. در  ای نکند و تا باالترین حد ممکن با همۀ طر های منطقهبندیدسته
در گسترش روابط « گرایی ژئواکونومیکیعمل»های ژئوپلیتیکی ایران با نوعی این دوره، نگرانی

شبد. ببه چنبین رویکبردی در ادبیبات جارافیبای سیاسبی، رهیافبت          با باکو و ایبروان همبراه  
ای فضا را برای بهبود روابط اتتابادی  شود. در این دوره، توافق هستهگفته می 1«نومیکژئوپلی»

 با همسایگان آماده کرد. 

 جمهبوری  مبورد  اسبت کبه رویکبرد ایبران در     مطبرا  پرسبش  این گفتی  آنچه به توجه با
چگونبه ببوده اسبت  ببا اسبتفاده از مفهبوم        2021تا  2013های تان در سالآذربایجان و ارمنس

تهران برای حفظ توازن ژئوپلیتیکی، رابطه با هبر دو طبر    »شود که استدالل می« نومیژئوپلی»
دهبد کبه جایگباه ژئواکونومیبک برتبر جمهبوری       را گسترش داده است. اما شواهد نشبان مبی  

روابط ببا   اتتاادی وجوه در ویژهشور نسبت به ارمنستان بهآذربایجان سب  افزایش وزن این ک
هبایی چبون تعبداد    ببرای ارزیبابی ایبن اسبتدالل از مؤلفبه     « ( شده اسبت. 2021-2013ایران )

ونقلبی  گذرهای حملها و راهترین توافقحج  روابط تجاری، مه  2ها،دیدارهای عالی میان مقام
که بعبد   است مانده باتی خود توت به ئوپلیتیکی همچنانهای ژاستفاده شده است. البته نگرانی
ای در رواببط تهبران و بباکو    سب  ایجاد تنش چندهفتبه  2021از دورة روحانی در ابتدای پاییز 

معنبای مطالعبۀ   شد. این نوشتار با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. این روش به
هبا ببدون هرگونبه    ، جارافیبایی و توصبیآ آن  ها از هبر نبوم ماننبد سیاسبی، اتتابادی     پدیده
کنبد نبه   چنان که تجربه شده است بررسی میها را آنگذاری است. پدیدارشناسی، پدیدهارزش

رو در ایبن نوشبتار   و براساس تاورهای ذهنی باشد. ازاین تجربه از که جدا عنوان موضوعیبه
 ه است.  های کمی نیز استفاده شدهای کیفی از دادهعکوه بر داده

 پيشينۀ پژوهش
های زیادی ببه  ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان پژوهش ۀتاکنون در مورد روابط دوجانب

شمالی را  ۀثیر روابط ایران با دو همسایأمطالعاتی که تبه زبان فارسی و انگلیسی شده است. اما 
                                                           
1. Geopolinomic 

جمهبور یبا   ک  یک طر  آن رئبیس هایی است که دستگو میان مقامومنظور از دیدار عالی در این پژوهش گفت. 2
 جمهبوری سانی ریاسبت رپایگاه اطکم»آرشیو روزانه در  ین دیدارها ازطکعات مربوط به ااوزیر باشد. نخست

استخراج و بر اساس موضبوم و تباریخ در    (GIRI)« رسانی دولتپایگاه اطکم»و  (OWPIRI)« اسکمی ایران
 بندی شده است.هایی در ادامه، دستهتال  جدول
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ها اشباره  از این پژوهشاست. در ادامه به تعدادی  شده جا مطرا کند کمتر توجهصورت یکبه
سیاست خارجی ایران در تفقاز جنبوبی، رواببط ببا    »( در کتاب 201۹کوهی اصفهانی ). کنی می

بر تاییرهای سیسبتمی بعبد از فروپاشبی اتهباد شبوروی در دو سبط         1«آذربایجان و ارمنستان
وردی درک کند و در این چارچوب ببا اسبتفاده از مطالعبات مب    المللی تمرکز میای و بینمنطقه

با  ایدر مقاله( 2021کوهن و لِو ) .دهدجامعی از روابط دوجانبۀ ایران با باکو و ایروان ارائه می
رابطبۀ ایبران و جمهبوری آذربایجبان را از       «لیو اسبرائ  رانیب ا جان،یمثلث منافع: آذربا»عنوان 

 کنند. آویو بررسی میدریچۀ رابطۀ باکو و تل
و ارمنسبتان:   جبان یببا آذربا  رانیب رواببط ا »با عنوان  ایر مقالهد (201۹ارندور و اوزتارسو )

 دهنبد کبه   ببا  نشبان مبی   با تمرکز بر بهران تبره  «گراعمل استیدر مورد س ایسهیمقا یافتیره
 هبای دینبی، فرهنگبی و تبومی میبان ایبران و جمهبوری آذربایجبان، تهبران          با وجود شبباهت 

 داری کبرده اسبت.   عنبوان شبریکی راهببردی جانب     گرا از ارمنستان بهبراساس رویکردی عمل
 هبای اخیبر تبکش کبرده اسبت رواببط اتتابادی متعبادلی را ببا          در همان حال، تهران در سال

 هبای ییایب پو»ببا عنبوان    ایدر مقالبه ( 201۹زاده )هر دو طر  برترار سازد. فراتر از این کلببی 
 ببر ایبن بباور اسبت کبه رویکبرد        «یو ارمنستان در دوران پسبا شبورو   رانیتهول در روابط ا

 هببا بببا آمریکببا و اروپببا بببه   گرایانببۀ پاشببینیان و تمایببل وی بببرای توسببعۀ همکبباری  غببرب
 دلسردی جمهوری اسبکمی ایبران ببرای حمایبت کامبل از ارمنسبتان منجبر شبده اسبت. امبا           

  ایدر مقالبه ( 201۹کنبد. شبکپنتو) )  همین مسلله در مورد جمهوری آذربایجان نیز صدق مبی 
رواببط خبارجی جمهبوری     «یکیتیدر جاذببه ژپبوپل   ی: چرخشب رانیب و ا جبان یآذربا»با عنبوان  

زمبان ببا رابطبه ببا آمریکبا و اسبرائیل       داند. بدین معنا که باکو هب  می 2آذربایجان را چندمهوره
خواهد به مهور ضدایرانی بپیوندد و حتی خواستار گسترش رواببط ببا جمهبوری اسبکمی     می

زمان خود با باکو و ایبروان را  کند روابط ه ز سوی دیگر، تهران نیز تکش میایران نیز هست. ا
 2020جمهوری حسن روحانی و پیش از جنب   گسترش دهد. این مقاله بیشتر به دورة ریاست

آویبو و همکباری   با  اشاره دارد. حال آنکه تأسبیس سبفارت جمهبوری آذربایجبان در تبل     تره
جمهوری آذربایجان را در مهور ضدایرانی در تفقاز ترار داده طور عملی تسلیهاتی دو کشور به

 است.
بررسبی تطبیقبی سیاسبت خبارجی ایبران و      » ( در مقاله با عنوان 2015جوادی و فکحی )

 رویکبرد ایبران و ترکیبه    « ترکیه در تفقاز جنوبی با تأکید بر ارمنسبتان و جمهبوری آذربایجبان   
 کننبد  انبد و بیبان مبی   در تفقاز جنوبی را مقایسه کبرده در برابر جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

ویبژه  تری در تفقازجنوبی بهکه ترکیه از راه همکاری با کشورهای غربی سیاست خارجی موفق
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از جنبۀ اتتاادی داشته است. در حالی که تهبران رویکبردی ببومی در براببر منطقبه دارد، امبا       
ای فرهنگی و سیاسی ایران در تعامل ببا  ههای اتتاادی موج  شده است که به ظرفیتضعآ

 کشورهای منطقه توجه نشود. 

 نومیچارچوب تحليلی: ژئوپلی
عنوان یک چارچوب مفهومی نیازمند درک هبر دو جبزآ آن یعنبی    به« نومیکژئوپلی»استفاده از 

هبای  تبر ببرای گبروه   شبده مفهبومی شبناخته  « ژئوپلیتیبک »اسبت.  « ژئواکونومی»و « ژئوپلیتیک»
عل  مطالعبۀ  »عنوان شگاهی و پژوهشی است، زیرا بیش از یک ترن است که از این مفهوم بهدان

 ,Hafeznia)« هبا ببا یکبدیگر   های ناشی از ترکیب  آن روابط متقابل سیاست و جارافیا و کنش

توانبد  شود. اگرچبه ژئوپلیتیبک همچنبان مبی    برای تهلیل روابط کشورها استفاده می (37 :2014
های اتتاادی در عار جدیبد  ابط میان کشورها را تهلیل کند، این مفهوم به مؤلفهبخشی از رو

 توجه چندانی ندارد. 
 1شکل گرفبت. بنبابر شبکل    « ژئواکونومی»منظور بعد از جن  سرد مفهومی با عنوان بدین

دلیبل جدیبدتربودن، ابهبام    ژئواکونومی نتیجۀ ترکی  اتتااد و جارافیا اسبت. ژئواکونبومی ببه   
واک وارد لوتومی دارد. به همین دلیل ارائۀ چند تعریآ از این مفهوم سودمند خواهد بود. ادمفه

هبای  ترین علتتنها یکی از مه های اتتاادی نهمعتقد بود در دوران بعد از جن  سرد موضوم
ترین ابزارهای درگیبری نیبز خواهبد شبد.     ها خواهد بود، بلکه یکی از مه درگیری میان دولت

وین ابراین از نظر وی ژئواکونومی مفهومی برای درک درگیبری میبان کشبورها در شبرایط نب     بن
ست چلوین و ویگل با نگاهی کاربردی ژئواکونومی را یک راهبرد سیا .(Luttwak, 1990)است 

هبا ببرای   گیرند که به کاربست ابزارهبای اتتابادی تبدرت توسبط دولبت     خارجی در نظر می
مبین زمینبه،   ه. در (Scholvin & Wigell, 2018)کنبد  هبردی اشاره میهای رادستیابی به هد 

های اتتاادی برای پیشببرد منبافع   جون  کی  ژئواکونومی را به معنای استفاده از سیاستدون 
کنبد. حبال آنکبه    مدت و بلندمدت در یک منطقۀ جارافیاییِ مشخص تعریآ میراهبردی میان

امبا مفهبوم    .(Kim, 201)های مختلفی نمود پیبدا کنبد   در شکل توانداتتاادی نیز میهای اتدام
 کشد و نسبت بهتاویر میروابط میان کشورها را به هایژئواکونومی نیز تنها بخشی از واتعیت

 توجه است.  های امنیتی بینگرانی
 را مطبببرا « نبببومیاصبببطکا ژئبببوپلی 1۹۹4جبببورج دمکبببو و ویلیبببام وودز در سبببال 

نومی در واتع یک رژی  غیررسمی حاک  بر روابط کشورها برای روابط اتتاادی کردند. ژئوپلی
 هبای ژئبوپلیتیکی اسبت.    هبا و دغدغبه  زمبان ببا رعایبت نگرانبی    ای، ه های منطقهو همکاری

ونقبل  ونقلی، مسیرهای حمبل گذرهای حملهایی چون راهاین مفهوم ابزاری برای تهلیل پدیده
 هبا و رتبایشبان   ی میان کشورها ضمن توجبه ببه مسبائل امنیتبی میبان آن     انرژی و روابط تجار
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« ژئواکونبومی »در درون خود مفهوم « نومیژئوپلی»بنابراین اصطکا  .(Kazi, 2007: 3-5)است 
 را نهفتببه دارد و از ترکیبب  عوامببل اتتابادی و سیاسببی بببا مرکزیببت جارافیببا  « ژئوپلیتیبک »و 

 نببومی بیببانگر افببزایش اهمیببت اتتابباد سیاسببی در  شببکل گرفتببه اسببت. همچنببین ژئببوپلی 
 جایگببباه هرکببدام از ایبببن مفبباهی  را نشبببان    1هبببای جارافیببایی اسبببت. شببکل   معادلببه 

 دهد.می
 

 : مفاهيم تحليلی پژوهش1شکل 

 
Source: Authors 

 
 2021تا  2013هاي روابط دوجانبۀ ایران و جمهوري ارمنستان در سال

با  ببا تنگناهبای ژئبوپلیتیکی و اتتابادی بسبیاری از      اول ترهجمهوری ارمنستان بعد از جن  
رو، همکاری با ایران اهمیتی حیاتی ببرای  رو شد. ازاینسوی ترکیه و جمهوری آذربایجان روبه
شبکل  های دوجانببه ببه  ایران مانع از گسترش همکاری ارمنستان داشته است. از سویی، تهری 

هبای مرببوط ببه آن، امیبد ببه گسبترش       ای و رفع تهری تهمطلوب شده است. اما با توافق هس
دو کشبور در  هبای  میبان مقبام   دیبدار عبالی   23روابط میان دوطر  بیشتر شد. ببدین ترتیب ،   

صورت خکصه در جدول انجام شده است. دیدارهای سط  رهبران به 2021تا  2013های سال
 بندی شده است.دسته 1

 
 
 
 
 



 81 2021تا  2013هاي نومی روابط ایران با جمهوري آذربایجان و ارمنستان در سالژئوپلی 

 ایران و جمهوري ارمنستان هايميان مقام: دیدارهاي عالی 1جدول 

 
Source: Retrieved from OWPIRI and GIRI Archives, modified by authors 

 

همواره  که است های فسیلی و الکتریسیتهسوخت تبادل تفقاز در همکاری هایحوزه تریناز مه 
و ایروان در این زمینه، ترارداد راهبردی تهران های در دیدارها مطرا شده است. از جمله توافق

سال و دریافت برق در مقابل  20مدت به ارمنستان هاینیروگاه به برای صادرات گاز 2004سال 
آغباز شبد. البتبه مبادلبۀ      200۹طور رسمی از سبال  آن است. صادرات گاز ایران به ارمنستان به

که آخرین نمونۀ آن به دیدار  است بوده کشور دو گویوگفت موضوم همواره تهاتری گاز و برق
ایبران،   2016همچنبین در آوریبل    .(GIRI, 2020)گبردد  برمی 2020وزیران انرژی در دسامبر 

ها در زمینۀ انرژی امضا ارمنستان، روسیه و گرجستان یادداشت تفاهمی برای گسترش همکاری
دة تراردادی باشد که در کننتواند تکمیلاین یادداشت تفاه  می. (Aslanidze, 2016: 16)کردند 
 1میببان تهببران و ایببروان بببرای سبباخت سببومین خببط بببرق ولتبباژ ببباال امضببا شببد  2015اوت 

(Meghdesyan, 2015).    زیرا این طرا تابلیت پیوند ایران به شبکۀ برق گرجسبتان و روسبیه را

                                                           
میلیبون دالر آن توسبط ایبران تبامین      ۹0میلیون دالر هزینه دارد کبه   117خط سوم انتقال برق ایران و ارمنستان  .1

 18دهد. این پروژه ترار بود بعد از مگاوات افزایش می 1000به  300شده است. این خط ظرفیت انتقال را از 
 دی طول کشیده است.ها بیش از حالت عاماه به اتمام برسد که به دلیل تهری 



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   82

 2016ارس روسیه در م و ایران نامۀ چهارجانبۀ وزیران انرژیدارد. چنانکه پیش از امضای تفاه 
گبو کبرده بودنبد    وطور دوجانبه، در مورد اتاال شبکۀ برق ایران و روسیه از راه تفقاز گفبت به

(Asbarez, 2016).  آبی بر روی رود مه  دو طر ، ترارداد ساخت سد برقهای از دیگر توافق
د نبژا در دوران احمبدی  2012زنی این طرا در دسامبر است. مراس  کلنک 2007ارس در سال 

  .(Asbarez, 2017)نشدن اعتبار اجرای آن، در دورة بعد متوتآ شد دلیل تأمینانجام شد، اما به
 میان دو کشور ایجاد شد؛ ایران ساالنه، حدود 2008ای که در سال همچنین از راه خط لوله

ران عنوان رتی  ایکه روسیه بهمیلیون مترمکع  گاز به ارمنستان صادر کرده است. درحالی 500
کند. اگرچه تهران و ایروان در سال تر به ارمنستان صادر میمیلیارد مکع  گاز با تیمت ارزان 2

از ایران گبرای صادرات  برای افزایش صادرات گاز و همچنین استفاده از مسیر ارمنستان  201۹
لولۀ گازی ود خط ، با توجه به تطر مهد(Asbarez, 2019)ند اوگوهایی کردهبه گرجستان گفت

آوردن مالکیت کامل این خط لوله توسط شبرکت گبازپروم   دستمچنین بههارمنستان و  -ایران
 رسد.نظر میشدن آن بسیار ک  بهاحتمال عملیاتی (Mghdesyan, 2015) 2015روسیه در ژوئن 

نامبۀ تجبارت ترجیهبی ایبران و     ترین تهوالت مثبت میان دو کشور، امضای توافبق از مه 
اهمیت ایبن موضبوم    2عضو آن است. ارمنستان که است 2018در مه  1اوراسیایی اتتاادی یۀاتهاد

مبرز   که ارمنستان تنها کشور عضو اتهادیۀ اتتاادی اوراسیایی است که با ایران است دلیلیندب
کنبد، بلکبه   تنها امکان تجارت میان ایبران و ارمنسبتان را آسبان مبی    زمینی دارد. این موضوم نه

 ,Rippberger)ان را به پلی برای تعامل بیشتر با دیگر اعضای اتهادیه تبدیل خواهد کرد ارمنست

تبرین شبهر   )جنبوبی  3مقبری  تجباری  منطقۀ آزاد 2017منظور، ایروان در دسامبر یندب (.201۹ :5
ضبمن اینکبه ارمنسبتان     .(Jardine, 2018b)ارمنستان( را در نزدیکی مرزهای ایران ایجاد کبرد  

ونقل هوایی مشترک با اروپا دارد. همچنین ایروان در امۀ تعرفۀ ترجیهی و منطقۀ حملنموافقت
حج  روابط  رودمی انتظار رودرآمده است. ازاین جهانی به عضویت سازمان تجارت 2003سال 

تجاری ایران و ارمنستان در چارچوب اتهادیۀ اتتاادی اوراسیایی و منطقۀ آزاد تجاری مقبری  
 2020تا  2005های سال در را ارمنستان و حج  صادرات و واردات ایران 1. نمودار افزایش یابد
های اخیر رو به افزایش بوده و به ببیش از  دهد. حج  روابط تجاری دو کشور در سالنشان می

 325به ترتیب  حبدود    2020و  201۹های سال در است. ایران رسیده سال در دالر میلیون 400
 میلیون دالر واردات داشته است. 84لیون دالر به ارمنستان صادرات و حدود می 315میلیون و 

                                                           
1 Eurasian Economic Union (EEU) 

سال وارد مرحله اجرایبی شبد. کبه در صبورت      3به مدت  2018این موافقتنامه پس از تاوی  مجلس از نوامبر  .2
رضایت طرفین مرحله بعد ایجاد منطقه تجارت آزاد و مرحله پایانی عضویت ایبران در اتهادیبه خواهبد ببود     

(CSR, 2020). راین ایران در حال حاضر عضو اتهادیه اتتاادی اوراسیایی نیست بلکه ببا ایبن اتهادیبه    بناب
 نامه همکاری دارد. موافقت

3. Meghri Free Trade Zone 
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 : حجم صادرات و واردات ایران به/ از ارمنستان1نمودار 

Source: UN Comtrade Database, 2021 
 

 ایبن حجب     های اخیر رو به افزایش بوده است، امبا حج  روابط تجاری میان دو طر  در سال
طبوری کبه واردات ارمنسبتان از ترکیبه بباوجود      رسبد. ببه  نظر نمبی بخش بهاز روابط، رضایت

ببوده اسبت. یکبی از     2020میلیبون دالر در سبال    230بودن مرزها و تطع رابطه، حبدود  بسته
نقلبی اسبت. مسبیر ارتبباطی ایبران و      وسیرهای حملترین عوامل گسترش روابط تجاری ممه 

ای و ونقبل جباده  در تال  حمبل  جنوب است که -المللی شمالگذر بینبخشی از راه ارمنستان
اه برداری است. این مسیر، ایران را از راه ارمنسبتان و گرجسبتان ببه دریبای سبی     ریلی تابل بهره

 کند.  میمتال 
نبان  عکوة بلاارستان و یوگوهایی میان ایران، ارمنستان و گرجستان بهوگفت 2016در سال 
به راه افتاد. این طرا امکبان حمبل   « دریای سیاه -گذر چندمنظورة خلیج فارسراه»برای ایجاد 

کاالهای مختلآ را از خلیج فارس به ارمنستان و در ادامه، به بندر پوتی و باتومی گرجستان در 
ازارهبای  وسیلۀ کشتی به بلاارستان و یونان و از آنجبا ببه ب  کند. سپس  بهدریای سیاه فراه  می

ای شبمال ببه جنبوب ارمنسبتان ببرای      مسبیر جباده   .) ,2019Poghosyan :4( 1رسبد اروپایی می
 1،5که هزینۀ آن  است استانداردسازی و شدنترنیازمند پهن المللیبین گذرراه شدن به یکتبدیل

توسعۀ آسیایی، میلیارد دالر برآورد شده است. در این زمینه، تراردادهایی میان ارمنستان با بانک 
                                                           

(، تهبران  2018(، تفلبیس ) 2017(، صبوفیه ) 2016تا کنون پنج دور مذاکره تخاابی در ایبن زمینبه در تهبران )     .1
  .(Mehr News, 2021)شده است ( انجام 2021( و ایروان )201۹)
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شده است. هد  از این طرا کاربست  امضا اوراسیایی توسعۀ گذاری اروپا و بانکبانک سرمایه
طول  به بخش طور کلی از پنجطرا به هاست. اینجاده چهارباندکردن و المللیبین استانداردهای

های شمالی جاده بر روی بیشتر ایروان تمرکز کیلومتر تشکیل شده است. شایان توجه اینکه 352
های شمالی ارمنستان است که نهادهای جاده به مربوط طرا این از بخش است. چهار بوده کشور

هبای اساسبی آن ببه پایبان رسبیده اسبت. امبا        و بخبش  1انبد مختلآ اعتببار آن را تبأمین کبرده   
ببر   بنبا  کیلومتر مربوط به نواحی جنوبی ارمنستان است که 175ترین بخش این طرا با طوالنی
در جنبوب   2از شهرستان آگاراک در نقطۀ صفر مرزی با ایران شروم و به شهر آرتاشات 1نقشۀ 

 4طبور کامبل تبأمین نشبده و در حبال بررسبی      از طرا هنوز به 3رسد. هزینۀ این تطعهایروان می
 5کیلومتر تأمین مالی شده و در حبال اجبرا   32ترین بخش از این تطعه به طول است. اما جنوبی

های جنبوبی ارمنسبتان در نزدیکبی ایبران     طور کلی جادهبه .(Road Department, 2021)است 
تر هستند. این مسیر عکوه ببر  نیافتههای شمالی آن در نزدیکی گرجستان توسعهنسبت به بخش

روسبت. ضبمن   سرد سال نیز با مشککت جدی روبه هایاستاندارد و ایمنی در فالمشککت 
خباک جمهبوری    در 6ببا  تبره  دوم جنب   از بعبد  کاپبان  -گبوریس  جبادة  از لومترکی 21اینکه 

سب  ایجاد مشککتی برای رانندگان ایرانبی   2021آذربایجان ترار گرفته است که در آغاز پاییز 
 شده بود.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 2014در سبال   Eurasian Fund for Stabilization and Developmentصندوق اوراسیایی ثبات و توسبعه  . 1

بانبک توسبعه   ، (EFSD, 2020)گذاری کرده است هایی از این طرا سرمایهبخشمیلیون دالر در  150حدود 
در این زمینه به ارمنستان داده است  2017ر وام در سال میلیون دال Asian Development Bank 50آسیایی 

(ADB, 2021).  به این امر اختااص داده است  2017میلیون یورو در سال  5/5کمیسیون اروپا(European 

Commission, 2017).  گذاری کبرده  میلیون دالر دراین زمینه سرمایه ۹62تر از همه برنامۀ تراسیکا اروپا مه
 .(TRACECA, 2021a)است 

2 Agarak-Artashat 

3 Tranche 

4 Upcoming Project 

5 Ongoing Project 

 روز. 44به مدت  2020نوامبر  10سپتامبر تا  26از  6
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 : جادة جنوبی ارمنستان1نقشۀ 

 
Source: Road Department, 2021 

های شمالی این کشبور ببه گرجسبتان    ریلی ارمنستان در بخشای، خطوط افزون بر مسیر جاده
های جنوبی خط ریلی وجود ندارد. البته یبک خبط ریلبی میبان     وصل شده است، اما در بخش

یبن  جمهوری آذربایجان و نخجوان وجود دارد که در زمان اتهاد شوروی ساخته شده اسبت. ا 
یبروان  ومتر( ببه نخجبوان و سبپس ببه ا    کیل 43،4خط آهن با عبور از استان سیونیک ارمنستان )

رسبی  ز این راه به ارمنستان دستآهن جلفا به این مسیر ریلی متال است و ارسد. ایران با راهمی
ایبن خبط آهبن از سبوی جمهبوری       1۹۹4ببا  در سبال   ریلی دارد. اما بعد از جنب  اول تبره  

گبذرهای  شبده و راه اشاره مسیر ریلی 2نقشۀ  .(Huseynov, 2021)آذربایجان و ترکیه بسته شد 
 دهد. را نشان می 2020با  در سال احتمالی پس از جن  دوم تره

 

 : مسيرهاي جنوبی دسترسی ریلی به ارمنستان2نقشۀ 

 
Source: Güngör, 2021 
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نامبۀ  توافق 200۹ایروان، ایران و ارمنستان در سال  -بودن خط ریلی جلفابا توجه به مسدود
کیلومتر از ایبن   305کیلومتر را امضا کردند.  470تقل میان دو طر  به طول آهن مسساخت راه

شبود. هزینبۀ   خط ریلی در خاک ارمنستان ترار دارد و از راه استان سیونیک به ایروان متال می
کیلبومتر   165مسیر داخلبی ایبران    1میلیارد دالر برآورد شده است. 5،3ساخت این تطعه حدود 

رن  در نقشه رسد. این طرا با خطوط هاشوری آبید و سپس به تبریز میاست که ابتدا به مرن
های الزم برای ساخت این خط ریلی تبأمین  مشخص شده است. با توجه به هزینۀ زیاد، سرمایه

با  ببه بازگشبایی و سباخت    نشده است. از سوی دیگر، بندهایی از پیمان بعد از جن  دوم تره
خود را بر سر تفسبیر  های اره دارد. اگر دوطر  بتوانند اختک گذر جدید میان دو طر  اشراه

ایروان نیز وجود دارد. با توجه به ایبن   -آهن جلفااین پیمان برطر  کنند؛ احتمال بازگشایی راه
رسبد.  نظبر نمبی  میلیاردی منطقی به 3،5ها در حال حاضر، تمرکز تهران روی مسیر مستقل نکته

مسکو و  تفلیس، دسترسبی ریلبی ببه روسبیه از راه ارمنسبتان      های دلیل اختک ضمن اینکه به
سال به شرکت راه  30به مدت  2007آهن ارمنستان در سال ممکن نیست. صد درصد سهام راه

سال دیگر، تابل تمدید اسبت   10آهن روسیه واگذار شده است که پس از پایان اعتبار به مدت 
(World Bank, 2007). 

 
 2021تا  2013هاي ران و جمهوري آذربایجان در سالروابط دوجانبۀ ای

ببا ، رژیب    در روابط ایران و جمهوری آذربایجان عناصر ژئوپلیتیکی و امنیتی مانند بهبران تبره  
هبای تبومی، ایبدئولوژی مبذهبی و حضبور      حقوتی دریای خبزر و منبابع مشبترک آن، بهبث    

هبای  انبد و ببر پیشبران   نبده عمبل کبرده   عنوان عوامبل بازدار ای همواره بههای فرامنطقهتدرت
 اند است. با وجبود ایبن، افبزایش دیبدارها میبان     اتتاادی و ژئواکونومیک تأثیر نامطلوب داشته

نشبان از ارادة سیاسبی دوطبر  ببرای      2021تا  2013های مسلوالن بلندپایۀ دو کشور در سال
دیبدار عبالی    47دو کشبور   هبای های موجبود دارد. در ایبن دوره، مقبام   برداری از فرصتبهره
دیدار نیز در سط  وزیران، معاونبان و مبدیران کبل انجبام شبده اسبت.        130اند. بیش از داشته

الب   در تآمده اسبت.   2دو کشور در جدول  هایاطکعات مربوط به دیدارهای عالی میان مقام
 کنی . شاره میها اترین آنانجام شده است که در ادامه به مه  هاییاین دیدارها توافق

 
 

                                                           
شبود. ببا توجبه ببه کوهسبتانی ببودن       کیلومتری رت  بسیار باالیی مهسوب مبی  305این هزینه برای مسیر ریلی  .1

 Financial)کیلبومتر اسبت    102تونل به طبول   60کیلومتر و  20طول پل به  64منطقه این خط ریلی شامل 

Tribune, 2018a).  



 87 2021تا  2013هاي نومی روابط ایران با جمهوري آذربایجان و ارمنستان در سالژئوپلی 

 ایران و جمهوري آذربایجانهاي : دیدارهاي عالی ميان مقام2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Retrieved from OWPIRI and GIRI Archives, Modified by authors 
 

 ای اسبت کبه ببرای   گونبه موتعیت جارافیایی ایران و جمهوری آذربایجان در برابر یکدیگر، ببه 
ویژه در زمینۀ صادرات انبرژی  دسترسی به فراسوی مرزها به یکدیگر نیاز دارند. این موضوم به

برای دو طر  بسیار اهمیت دارد. در همین زمینه، بعد از فروپاشی اتهاد شوروی تنها یک خط 
 بعبد  آذربایجبان  جمهوری روداشت. ازاین وجود روسیه نووروسیسک به باکو از نفت انتقال لولۀ

از  یکی همواره ایران است. مسیر بوده انرژی صادرات مسیرهای در تنوم ایجاد دنبالبه استقکل از
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 -غرببی )بباکو   -های باکو بوده است. اما با توسعۀ خطوط لولبه در مسبیر شبرتی   بهترین گزینه
تدریج در این زمینه ارزروم( برتری نسبی ایران به -تفلیس -سوپسا/ باکو -جیهان/ باکو-تفلیس

برای جمهوری آذربایجان کاهش یافته است. از سویی، برخورداری ایران از منبابع تاببل توجبه    
انرژی سب  شده است تهران به فکر دسترسی به بازارهای مارفی اصلی از جمله اروپا باشبد.  
درحالی که جمهوری آذربایجان در دو دهۀ گذشته در تال  همکاری با ترکیه و اروپبا خطبوط   

 ترین آنکه مه  (Rajabova, 2015)توسعه داده است  توجهی تابل سط  در نرژی رالولۀ انتقال ا
مبوازات  جیهان برای صادرات نفت به سواحل مدیترانه است. به -تفلیس  -خط لولۀ نفتی باکو

ارزروم( نیز ساخته شده که از راه آن  -تفلیس -این مسیر خطوط لولۀ گازی تفقاز جنوبی )باکو
 شود.  مهوری آذربایجان با استفاده از خط لولۀ تاناپ در ترکیه به اروپا صادر میگاز صادراتی ج

شده از اختهبا توجه به نبود مسیرهای انتقالی مجزا در ایران یا ظرفیت بسیار ک  مسیرهای س
 .(Weiss & Zabanova, 2017: 5-6)پذیر شده است راه جمهوری آذربایجان برای تهران توجیه

ز راه از امکان صادرات گاز ایران به اروپبا ا  2015الملل وزارت نفت در اکتبر بین چنانکه معاون
آئین، سفیر ایبران در  مهسن پاک .(GIRI, 2015a)ترکیه و جمهوری آذربایجان سخن گفته بود 

انباپ  تباکو نیز از دعوت وزیر اتتااد جمهوری آذربایجان برای پیوسبتن ایبران ببه خبط لولبۀ      
ظبر  نببا وجبود ایبن، بنبابر      .(IRNA, 2015)خبر داده ببود   2015ران در اوت هنگام سفر به ته

ان وسیلۀ خط لولۀ تاناپ اینک برای ایبر کارشناسان با توجه به تیمت کنونی گاز، صادرات آن به
 تر است.  صرفهبرای ایران به جیانشکل التوجیه اتتاادی ندارد و صادرات آن به
بادل انرژی میان دو طر  است. در چارچوب نشست سه معاوضه انرژی شکل دیگری از ت

ر در باکو در مورد معاوضه گاز به شمال ایران د 2016ا  و پوتین در اوت جانبۀ روحانی، علی
مضبا  امقابل صادرات گاز در جنوب ایران به شرق و جنوب آسیا بیانیۀ مشترکی میان دوطبر   

سازی گاز طبیعی در ایران است زات مایعۀ تجهیشدن این تفاه  نیازمند توسعشد. البته عملیاتی
(Gurbanov, 2016). ای میان تهران و باکو برای معاوضبه گباز ببه    نامهدر حال حاضر نیز توافق

میبان دو   .(Azernews, 2018)امضبا شبده اسبت     2025مناطق شمالی ایران و نخجوان تا سال 
ی آذربایجبان در شبمال ایبران    کشور معاوضه نفت نیز وجود دارد. ببا مابر  نفبت جمهبور    

متوتآ شبده ببود    2010شود. معاوضه نفتی دو کشور در سال ازای آن در جنوب صادر میمابه
 . (GIRI, 2015b)از سر گرفته شد  2014که دوباره در سال 

مگاوات برق منطقۀ مابان   180ای میان دو کشور برای تأمین نامهنیز توافق 2018در آوریل 
جمهوری آذربایجان ببرای جببران کمببود ببرق ایبران در تابسبتان امضبا شبد          و آستارا توسط

(Financial Tribune, 2018b) . هبای  همچنین در مورد افت فشار گاز در شمال ایران در فابل
گوهای اولیه میان دو طر  انجام شده است. به این ترتی  کبه ایبران گباز    وسرد سال نیز گفت
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جمهوری آذربایجان انبار کند تا در هنگام افبت فشبار از    1ینیخود را در دو مخزن ذخیرة زیرزم
هبای  آن برداشت کند. اما با توجه به اینکه تجهیزات کافی برای انتقال گباز از ایبران ببه مخبزن    

سازی را انجام و ایران در براببر گباز   سازی وجود ندارد؛ باکو مایل است خود، این ذخیرهذخیره
  .(Gurbanov, 2016)أمین کند صورت معاوضه تنخجوان را به

روی  بر آبیساخت سد و نیروگاه برق در مشارکت باکو و تهران همکاری هاینمونه دیگر از
افتتاا شد. دو  2008سال  در هک بود ای موفق در این زمینهرود ارس است. سد خداآفرین نمونه

تلمبرو ایبران(    رازاد )درآبی مابرای ساخت دو سد انهرافی و نیروگاه برق 2016طر  در سال 
در  .(Jalilov, 2020)خجوان( ترارداد امضا کردنبد  ن -و اردوباد )در تلمرو جمهوری آذربایجان

آباد و ایمیشلی تکمیل و ظرفیت انتقبال ببرق میبان    نیز خط انتقال برق میان پارس 2015آوریل 
نیروگباه حرارتبی    تبرین مگاوات افزایش یافت. این خط در ادامبه ببه ببزر     600دو کشور تا 

ها، حج  رواببط  عکوه بر این همکاری .(GIRI, 2105c)جمهوری آذربایجان وصل خواهد شد 
دهبد. در ایبن زمینبه، شباهین     هبای رواببط دو کشبور را نشبان مبی     تجاری بخشی از واتعیبت 

به تهران اعکم کرد کبه حجب     201۹وزیر آذربایجان در سفر دسامبر ا  معاون نخستماطفی
هبای ایرانبی فعبال در    به بعد سه برابر شده است و تعداد شبرکت  2014بط تجاری از سال روا

 2نمبودار   .(OWPIRI, 2019a)برابر افزایش داشته اسبت   50جمهوری آذربایجان در یک سال 
 دهد. را نشان می 2020تا  2005های حج  روابط تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در سال

 

 ادرات و واردات ایران به/ از جمهوري آذربایجان )ميليون دالر(: حجم ص2نمودار 

 
Source: UN Comtrade Database, 2021 

                                                           
دا  و گلمباز در  تبره  Underground Gas Storage (UGS)جمهوری آذربایجان دو مخزن ذخیرة زیرزمینی گاز  1

 2توانبد  مبی  میلیارد مترمکع  دارد که به گفتۀ رئیس شرکت گاز جمهوری آذربایجان 5نزدیکی باکو با حج  
 .(Gurbanov, 2016) میلیارد مترمکع  از گاز ایران را در تابستان ذخیره و در زمستان پس دهد
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جباری  موازنبۀ ت  2012نکتۀ تابل توجه در مورد روابط تجاری این است که تا پیش از سال 
 ودسب تنها موازنبۀ تجباری ببه   به بعد نه 2013سود جمهوری آذربایجان بوده است. اما از سال به

های گذشته افزایش یافته اسبت. بباالترین   لایران شده است، بلکه حج  روابط نیز نسبت به سا
 میلیون دالر بوده است.   500و حدود  201۹میزان روابط مربوط به سال 

تبرین بخبش رواببط ایبران و     تبوان مهب   ونقلبی را مبی  گذرهای حملجدا از موارد باال راه
المللی گذر بینجمهوری آذربایجان در کنار ارمنستان بخشی از راهجمهوری آذربایجان دانست. 

ای اسبت  گونبه کیلومتر است. موتعیت سرزمینی این دو کشور ببه  7200جنوب به طول  -شمال
گبذر  نامبۀ کلبی راه  شبوند. توافبق  عنوان مسیر جایگزین و رتیب  یکبدیگر مهسبوب مبی    که به
پترزبور  امضا شد و ان ایران، روسیه و هند در سنمی 2000جنوب در سال  -المللی شمالبین

گبذر  کشور دیگبر از جملبه ارمنسبتان و جمهبوری آذربایجبان نیبز ببه ایبن راه         11پس از آن 
در مسیرهای مربوط به ایبران(   ک )دست 2015اما این طرا تا پیش از سال  1المللی پیوستند.بین

میلیبارد دالری   3،5خص مسیر ریلبی  پیشرفت مشخای نداشته است. از سویی، وضعیت نامش
جنوب ارمنستان، فرصت مناسبی برای باکو ایجاد کرده است تا مسیر ریلی دلخبواه خبود را در   

 ,Jardine)ارمنسبتان تکمیبل کنبد     -جنوب پیش از ایجباد مسبیر ریلبی ایبران     -گذر شمالراه

2018a).  
جبدی در پبی تکمیبل مسبیر      شبکل ای، تهران و باکو بهبنابراین پس از امضای توافق هسته

جمهبور ببا   ترین دالیل دیبدارهای رئبیس  طوری که یکی از مه اند. بهریلی میان دو کشور بوده
جمهوری آذربایجبان ببوده اسبت.     -آهن ایرانهای جمهوری آذربایجان همواره پیگیری راهمقام

کیلومتر امضا  375 آستارا به طول -رشت -آهن تزویننامۀ ساخت راهتوافق 2016در سفر سال 
میلیون دالر وام ببرای سباخت    500شد. اهمیت این طرا برای باکو به حدی است که ترار بود 

 .) ,2017Weiss & Zabanova :4( 2کیلومتر( به ایبران بپبردازد   205آستارا )حدود  -مسیر رشت
 .) ,2018GIRI( 3افتتباا شبد   201۹کیلبومتر در مبارس    16۹رشت نیز ببه طبول    -تطعۀ تزوین

کیلبومتر و پایانبۀ بباربری مرببوط ببه آن ببا        1،3آستارا به طبول   -همچنین تطعۀ مرزی آستارا
 ,UIC)افتتباا شبد    2018میلیبون دالری جمهبوری آذربایجبان در مبارس      60گبذاری  سرمایه

2018a).   آهبن جمهبوری آذربایجبان، بباکو در چبارچوب      ا  رئبیس راه به گفتۀ جاویبد ترببان
سال و پایانۀ مربوط به آن را ببه مبدت    15آهن مرزی به مدت اجارة این خط ای حقنامهتوافق
جنبوب    -گبذر شبمال  شبدة راه بنابراین حلقۀ گ  .(UIC, 2018b)سال از ایران گرفته است  25

                                                           
 روسیۀ سفید، بلاارستان، اوکراین، ترکیه، تزاتستان، ترتیزستان، تاجیکستان و عمان .1

 .(GIRI, 2017a)است  سال 7 بازپرداخت دورة و ماه 6 تنفس دورة سال، 3 طرا ساخت و استفاده دورة 2.

 ,OWPIRI)ا  وزیر اتتااد جمهوری آذربایجان در مراسب  افتتباا ایبن خبط ریلبی حضبور داشبت        ماطفی 3.

201۹a)  . 
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وسبیله جمهبوری آذربایجبان ببه بنبدرعباس وصبل و مسبیر        . ببدین 1آستارا است -تطعۀ رشت
 225۹شبود. ایبن جباده ببه طبول      ستارا میان دو کشور برترار میای نیز از مرز آالمللی جادهبین

برای گسترش  .(European E-Road Network, 2021)کند کیلومتر آستارا را به مسکو وصل می
ای میبان دو کشبور   نامبه تفباه   2021ای میان ایران و جمهوری آذربایجان در ژوئن مسیر جاده

درصبدی دو کشبور امضبا شبد. ببا       50با مشارکت  برای ساخت پل روی رودخانۀ آستاراچای
اردبیل در ایران  -باکو در جمهوری آذربایجان به کمربندی آستارا -ساخت این پل اتوبان آستارا

 .(GIRI, 2021)وصل خواهد شد 
عکوه بر این امکان ارتباط دریایی میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز وجبود دارد. یکبی    

ببرداری از منبابع   مربوط ببه بهبره   2018امضاشده میان تهران و باکو در مارس های نامهاز تفاه 
بردن از منبعی مشبخص ببر   نامه بدون ناممشترک نفتی و گازی دریای خزر است. در این تفاه 

پبیش از   .(Rahimov, 2018)برداری منافع اتتاادی مشترک از این منابع تأکید شده اسبت  بهره
و شبرکت دولتبی    2میان شرکت ایرانی اکتشا  و برداشت نفبت خبزر   1720این نیز در سپتامبر 

نفت جمهوری آذربایجان یادداشت تفاه  همکباری ببرای اکتشبا  و توسبعۀ منبابع مشبترک       
هبای همکباری میبان دو    از دیگبر نمونبه   .(Parkhomchik, 2018: 154)فسیلی امضا شده ببود  

ی مربوط به دریای خزر توسط رؤسای طر ، رژی  حقوتی دریای خزر است. کنوانسیون حقوت
در آکتائو تزاتستان امضا شد. ایبن کنوانسبیون بسبیار     2018جمهور کشورهای ساحلی در اوت 

رسد، از مفاد مه  آن جلوگیری از حضبور نیبروی نظبامی کشبورهای دیگبر در      نظر میکلی به
هبای جداگانبه   نامبه در چارچوب موافقت 3«خط مبدأ مستقی »دریای خزر و تعیین مرز بر مبنای 

  .(OWPRI, 2018)ها است بین طر 

 روند تحول جایگاه ارمنستان و جمهوري آذربایجان در تعامل با ایران 
تباریخی و فرهنگبی   های پس از فروپاشی اتهاد شوروی، جمهوری آذربایجان با توجه به پیوند

گرفبت. امبا ببا تشبدید      ویژه عنار مشترک مذه  شیعه در کانون توجه ایران در منطقه تراربه
جمهبوری  ویبژه در زمبان ریاسبت   طلبانه و ادعاهای سرزمینی علیه ایبران ببه  تجزیههای گرایش

دیبد، زیبرا رویکبرد    تر با باکو نمبی ابوالفضل ایلچی بی ، تهران دیگر دلیلی برای رابطۀ نزدیک
از . (Avdaliani, 2021)شده توسط این جمهوری تهدیدی علیه امنیت ملی ایران بود کارگرفتهبه

سوی دیگر، مدل اسکم سیاسبی ضبدغرب در جمهبوری اسبکمی جبذابیتی ببرای جمهبوری        

                                                           
هبای  دلیبل تهبری   آهن، جمهوری آذربایجان بود. بنا به اعکم مهمدباتر نوبخبت بباکو ببه   مجری این تطعه از راه 1.

 .(ISNA, 2021)النبیا سپاه واگذار شده است تطعه به ترارگاه خات آمریکا از اجرای آن سرباز زد. اجرای این 

2. Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) 

 در مورد بستر و زیر بستر هنوز توافقی صورت نگرفته است.   .3
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داد داری غیردینبی ترکیبه را تبرجی  مبی    آذربایجان نداشبت. بباکو در عبوم، مبدل حکومبت     
(Cornell, 1998: 51-52) .سبب    1۹۹4تبا   1۹8۹هبای  با  در سالعکوه بر این، جن  اول تره

شدن به تهدید امنیتی برای ایبران  شد که در نوم خود تابلیت تبدیلفضای منطقه می شدننظامی
گیری و عملکرد ایران در مبورد ایبن جنب  ناراضبی ببوده و      را داشت. همچنین باکو از موضع

. (Kraus & Souleimanov, 216: 454-456)تهران را به حمایت از ارمنستان مته  کبرده اسبت   
د تجربی تابل اتکایی برای این ادعا ارائه نشده اسبت. بنبابراین ببا توجبه ببه      گاه شواهالبته هیچ

رو وضع موجود در آن دوره، روابط ایران و جمهوری آذربایجان با ببدگمانی آغباز شبد. ازایبن    
 رسید. نظر میگرفتن تهران و باکو از یکدیگر در آن دوره طبیعی بهفاصله

ز ماهیبت  اسکمی ایران به تفقاز جنوبی از همان آغا با توجه به این وضعیت، نگاه جمهوری
جمهور وتبت ببرای توسبعۀ    امنیتی و ژئوپلیتیکی به خود گرفت. البته هاشمی رفسنجانی، رئیس

هبای  علت تبداوم تهدیبدها، حضبور تبدرت    جانبۀ روابط با کشورهای منطقه کوشید. اما بههمه
های امنیتی بر سیاست تفقازی ناچار مؤلفهای، بههای منطقهزدن ایران در طراای و پسفرامنطقه

ایران  ایقهایران مسلط شد. بارزترین نماد این رهیافت جایگاه کانونی ارمنستان در سیاست منط
عنبوان عامبل موازنبه در مقاببل ادعاهبای      تنهبا ببه  در تفقاز جنوبی بوده است. زیرا ارمنستان نه

ه، جنبوبی )روسبی   -شد؛ بلکه بخشی از مهبور شبمالی  سرزمینی جمهوری آذربایجان براورد می
ائیل ی آذربایجان، ترکیه، اسبر غربی )جمهور -ارمنستان، ایران( برای مقابله با نفوذ مهور شرتی

د بر اساس همبین رهیافبت در دوران مهمبد خباتمی و مهمبو      .و آمریکا( در تفقاز بوده است
یجان با جمهوری آذربا روابط با ارمنستان در مرکز توجه بود. در حالی که رابطه نژاد نیزاحمدی

وجه است کبه رویکبرد   ت. شایان گذراندوخیزی را میدر مقایسه با ترکیه و روسیه مسیر پر اُفت
هبای  ای تهران به حدی برجسته شده بود که در میان سبفر مقبام  مهتاطانۀ حاک  بر رفتار منطقه

وسبیله از  تبا ببدین   شبد؛ ه باکو و ایروان باید فاصبلۀ زمبانی معنباداری ایجباد مبی     ارشد ایران ب
اما در دولت روحانی تکش شبد   .(Kaleji, 2021)حساسیت دو همسایۀ شمالی جلوگیری شود 

طوری که وزیر امور خارجه بدون فاصله ببه  خودساخته حذ  شود. به هایتا برخی مهدودیت
 کرد.  می پایتخت هر دو کشور سفر

هبایی کبرد. ببرای    ای تبکش هبای منطقبه  بندیدر این دوره، تهران برای رهایی از بند دسته
نمونه، حضور مهمبدجواد ظریبآ در نشسبت چهارجانببۀ وزیبران امبور خارجبۀ جمهبوری         

نشببان از ارادة جببدی تهببران بببرای  2018آذربایجببان، گرجسببتان، ترکیببه و ایببران در مببارس 
های اتتاادی منطقبه، حتبی ببدون حضبور ارمنسبتان و روسبیه داشبت.        رتریبرداری از ببهره

کردن کنند که چنین رویکردی را به معنای رفتار ضدروسی یا پشتبسیاری از ناظران تکش می
دهد که تهبران در عمبل،   ایران به متهدان سنتی خود در منطقه تفسیر کنند، اما شواهد نشان می

توان ببه دو  سود در تفقازجنوبی بوده است. برای نمونه، میح مایل به همکاری با دوطر  صا
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( 2016جمهور روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران در باکو )اوت جانبۀ رؤسایدور نشست سه
جانببه ببرای تهبران جنببۀ     ترین ابعاد این همکباری سبه  مه  1( اشاره کرد.2017و تهران )نوامبر 

در تهران ضمن تأکید ببر   2017انی در نشست بعد از سال اتتاادی آن بوده است. چنانکه روح
معتقبدی  ضبمن تبداوم و    »جانبه علیه هیچ کشوری نیست؛ گفته بود کبه  اینکه این همکاری سه

هبای  هبا را در حبوزه  تواننبد همکباری  نشست باکو، سه کشور می درگذشته های اجرای توافق
 اتابال  وگباز، در زمینبۀ نفبت   اریهمکب  گمرکی، همکاری جنوب، –شمال گذر، راهونقلحمل
سبازوکارهای   و بانکی و استفاده از ارزهای ملبی توسبعه بخشبند    کشور، روابط سه برق شبکۀ

 .) ,b2017GIRI( «ی آن طراحی کنندحقوتی و سیاسی برای اجرا

جانبه در های سها  با پیشنهاد برگزاری نشستاین ادعا نیز مطرا شده است که الهام علی 
کردن ارمنستان بوده است. با وجود این، دولبت روحبانی ببر اسباس     تهران و منزویپی جذب 
گرایانه، تکش کرد رابطه با ارمنستان را تربانی رابطه ببا جمهبوری آذربایجبان نکنبد.     نگاه عمل

 2015ظریآ به آسیای مرکزی و تفقاز در آغاز سبال   مهمدجوادای که در سفر منطقه طوریبه
امور خارجۀ ایران، ایروان بود که نشان از اهمیت ارمنستان ببرای تهبران دارد    اولین مقاد وزیر

(Barry, 2016: 67).   ظریبآ در   2020ببا  در پباییز   روزة تره 44همچنین دو ماه بعد از جن
سفری چندروزه از ارمنستان، جمهوری آذربایجان )باکو و نخجوان(، گرجستان، ترکیه و روسیه 

ین سفر مواضع تهران در مورد تهوالت منطقه را بیبان کبرد و در سبفر ببه     دیدار کرد. وی در ا
نخجوان بر ضرورت بازگشایی راه آهن ایران و ارمنستان )از مسیر نخجبوان( تأکیبد کبرد. ایبن     

انبد  جمهوری آذربایجان و ترکیه مسبدود کبرده   1۹۹4با  در سال مسیر را بعد از جن  اول تره
(Rahimov, 2021) .ویژه در زمینبۀ  دهندة اهمیت مستقل ارمنستان بهین موضوم نشانتوجه به ا

تبوان انکبار کبرد کبه موتعیبت ژئواکونومیبک جمهبوری        ونقل است. با ایبن حبال، نمبی   حمل
تبر، منبابع فسبیلی و    آذربایجان و بسبتر اتتابادی مناسب  )جمعیبت بیشبتر، اتتاباد پیشبرفته       

به ارمنستان شده است. برای نمونبه، در   همسایگی با دریای خزر( سب  افزایش وزن آن نسبت
جنوب مسبیر میبان جمهبوری آذربایجبان و ایبران رو ببه پایبان اسبت و          -گذر شمالمورد راه

میلیبون دالر وام ببه    500جمهوری آذربایجان برای تکمیل تطعۀ رشت ب آستارا تبرار ببود کبه     
 3،5انجبام نشبد. مسبیر    هبا  ایران بدهد که به بهانۀ خروج ترامپ از برجام و بازگشبت تهبری   

 & Inan)میلیارد دالری میان ایران و ارمنستان نیز تأمین مالی نشده و پیشبرفتی نداشبته اسبت    

Yayloyan, 2018: 40) . 

                                                           
ببه   2014سبفر سبال    ا  درعلبی جانبۀ ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه توسط الهام های سهپیشنهاد نشست 1.

تهران مطرا شد. دور سوم نشست سران سه کشور ترار بود در روسیه برگزار شود که بر اساس اطکعیۀ دفتر 

 شود. های فنی در زمان دیگری برگزار میدلیلجمهوری بهریاست



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   94

مسکو و تفلیس ی اهدلیل اختک از سوی دیگر، ارمنستان با روسیه مرز مشترک ندارد و به
ها د دارد. برخی تهلیلگران این مهدودیتگذر به روسیه وجوهایی برای اتاال این راهدشواری

گبذر  اند که تهران مسبیر جمهبوری آذربایجبان را ببه ارمنسبتان در راه     را بدین معنا تفسیر کرده
رسببد نظببر مببیکببه بببه در حببالی .(Dolaberidze, 2018)جنببوب تببرجی  داده اسببت  -شببمال
اشبد اتتابادی ببوده اسبت و ببر      های تهران در این دورة زمانی بیش از اینکه سیاسی بانتخاب

های اتتاادی موجود تنظی  شده است. شایان توجه اینکبه جمهبوری آذربایجبان    مبنای فرصت
جنوبی ترار دارد؛ در چارچوب برنامۀ تراسیکا بخشبی   -گذر شمالیعکوه بر اینکه در مسیر راه

ا اتابال شببکۀ   یعنی بب  .) ,b2021TRACECA(شود نیز مهسوب می 1غربی -گذر جنوبیاز راه
ریلی ایران و جمهوری آذربایجان، عکوه بر دسترسی به روسیه، دسترسی به بنبدرهای پبوتی و   

طبور  شود. البته ارمنسبتان نیبز ببه   میتفلیس نیز فراه   -آهن باکووسیلۀ راهباتومی گرجستان به
 دهد.نشان میاین مسیرها را  3تواند ایران را به این بندرها وصل کند. نقشۀ بالقوه می

 
 اي اصلی ميان ایران با جمهوري آذربایجان و ارمنستان: مسيرهاي ریلی و جاده3نقشه 

 
Source: Worldview, 2018 

 

 نتيجه 
تمرکز سیاست خارجی ایران در سه دهبۀ گذشبته، غبرب آسبیا و خلبیج فبارس ببوده اسبت؛         

های ژئواکونومیبک برجسبته،   تتوان گفت آسیای مرکزی و تفقاز با وجود ظرفیطوری که میبه
اولویت سیاست خارجی ایران نبوده است. ایران در مقایسبه ببا رتیببانی ماننبد ترکیبه، جایگباه       

های انتقال انرژی و تبادل تجاری ونقلی، طراگذرهای حملپذیرفتنی در پیوندهای سیاسی، راه

                                                           
1. South- West 
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وجود در منطقه ضعیآ عمل های مبرداری اتتاادی از فرصتدر تفقاز جنوبی ندارد و در بهره
کرده است. این وضعیت نتیجۀ بیش از دو دهه سنگینی جنبۀ ژئوپلیتیکی روابط نسبت به جنببۀ  

ماندن از رتابت اتتاادی شبکل دیگبری از تهدیبدها را    ژئواکونومیک آن است. حال آنکه عق 
های از فرصت گرایانهبرای ایران ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل ضروری است با نگاهی عمل

ژئواکونومیک در تفقاز جنوبی بیشترین استفاده را کرد. در دولت یبازده  و دوازدهب  رویکبرد    
تهران در تفقاز جنوبی تقویبت شبد. شبواهد رواببط سیاسبی، تببادل تجباری،        « ژئواکونومیک»

های متقابل حکایت از ارتقای تدریجی جایگباه جمهبوری آذربایجبان در    تراردادها و همکاری
ویژه در وجوه اتتاادی دارد. البته رواببط  به 2021تا  2013های ای ایران در سالیاست منطقهس

زمان تداوم و رشد داشته اسبت. امبا موتعیبت ژئواکونومیبک     طور ه دوجانبه با ارمنستان نیز به
برتر جمهوری آذربایجان سب  افزایش اهمیت نسبی آن برای ایران در مقایسه با ارمنستان شده 

 است.  
هبای اتتابادی جمهبوری آذربایجبان ببرای      دهد کبه تابلیبت  های میدانی نشان میواتعیت

هبای ببالقوة ژئواکونومیبک ارمنسبتان     تر از تواناییهمکاری با تهران نه تنها بیشتر، بلکه اجرایی
اباد  میلیارد دالر و حج  اتت 55حدود  2022است. حج  اتتااد جمهوری آذربایجان در سال 

وازن میلیارد دالر بوده اسبت. ببا وجبود ایبن، جمهبوری ارمنسبتان پایبۀ تب         14تان حدود ارمنس
ویبژه در  ن بههای ژئواکونومیک روابط با ارمنستاژئوپلیتیکی ایران در منطقه است و تقویت جنبه

ونقلی، ضرورتی انکارناپذیر است. شایان توجه اسبت کبه گسبترش رواببط ایبران و      ابعاد حمل
گبرفتن  توانبد ببه معنبای نادیبده    هبای ژئواکونومیبک نمبی   ان بر مبنای مؤلفبه جمهوری آذربایج

تواند های ژئوپلیتیکی باشد، زیرا هرگونه تهرک امنیتی و تاییر در شرایط ژئوپلیتیکی مینگرانی
رسبد تهبران پاسبخی    نظر مبی رو بهسب  ایجاد اختکل در تبادل ژئواکونومیک ایران شود. ازاین

 2021ز نه اتدام غیرسازنده خواهبد داد. تبنش در رواببط تهبران و بباکو در پبایی      تاطع به هرگو
 ن مدعا است.  با ( شاهدی بر ایزمان با سالگرد جن  دوم تره)ه 
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