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  دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجهكارشناس ارشد روابط بين الملل
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  چكيده
 چه به عنوان بخشي از سرزمين و چه به عنوان حوزه نفوذ همواره دور،هاي منطقه قفقاز از گذشته

جمهوري اسالمي ايران با توجه به پيوندهاي تاريخي دو ملت و اراده دو . مورد توجه ايران بوده است
وبي و از هاي قفقاز جن اقتصادي با جمهوريهاي گستردههمكاري طرف و داشتن امتياز همسايگي،

نيروي هاي انرژي، حمل و نقل، صنايع و معادن، امكانات و نيازهاي ارمنستان در زمينه. جمله ارمنستان دارد
كار ارزان، تخصص و تكنولوژي در ساخت مصنوعات و موقعيت جغرافيايي اين كشور از يك سو و 

شتن تكنولوژي روز براي برداري از معادن، داموقعيت مناسب ايران، تخصص و تجربه ايران در بهره
هاي مطلوب هاي مواصالتي گسترده از سوي ديگر ظرفيت توليد برخي كاالها، منابع غني انرژي و راه

ها و موانع  نويسندگان در اين مقاله به فرصت. هاي اقتصادي است دو كشور براي گسترش همكاري
  .پردازند توسعه روابط دو كشور مي

   
 
  

  ها  كليد واژه
  منستان، قفقاز، انرژي، روابط خارجي ايران، ار

                                                 
Email: Qaisari@yahoo.com                                                         مسئول مقاله                                                 * 
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  مقدمه
ترين  موقعيت جغرافيايي و اهميت استراتژيك قفقاز جنوبي، اين منطقه را به يكي از مهم

توان از نبردهاي بزرگي كه ميان اهميت استراتژيك قفقاز را مي. مناطق جهان تبديل كرده است
به لحاظ فرهنگي قفقاز . است درك كردايران، روسيه و عثماني در قرون اخير در آن رخ داده 

مرز ميان تمدن اسالمي و تمدن مسيحي و سه فرهنگ روسي، تركي و ايراني، همچنين زيستگاه 
هانتينگتون در كتاب .  گروه قومي و زباني و سه دين يهود، اسالم و مسيحيت است50بيش از 

هاي و به درگيري آذريها خوانده   اين منطقه را روي خط برخورد تمدن»ها برخورد تمدن«
  ).(Huntington, 1996بندي حاميان آنها اشاره كرده استمسلمان و ارامنه مسيحي و صف

هاي قومي، نژادي و مذهبي، ساختارهاي سياسي و اقتصادي بر جاي مانده از اتحاد تعارض
ثباتي سياسي و اجتماعي، ضعف اقتصادي، رژيم حقوقي درياي خزر، تروريسم، شوروي، بي

ثباتي منطقه ها و عوامل مؤثر در بيترين زمينه واد مخدر و باالخره منابع عظيم انرژي از مهمم
   ).,p.17) Shahnazaryan ,2006 هستند

 درصد انرژي 8درصد ذغال سنگ و  6درصد گاز طبيعي،  31درصد نفت، 16قفقاز، 
بر اساس ). ، مقدمه1381امير احمديان، (كندهاي سابق شوروي را توليد مي الكتريكي جمهوري

 ميليارد 7المللي ميزان منابع اثبات شده نفت در آذربايجان، بالغ بر هاي نفتي بين برآورد شركت
  ).(BP, 2008, p.73 تريليون متر مكعب است85بشكه و گاز طبيعي در حدود 

ي در حال.  مسير انتقال انرژي آسياي مركزي و درياي مازندران به اروپا نيز هستاين منطقه
كه مسير روسيه به دليل دوري مسافت و مسير ايران بر خالف داشتن امنيت و صرفه اقتصادي، 

شود، مسير قفقاز براي كشورهاي اروپايي جايگاه به دليل مخالفت آمريكا كنار گذاشته مي
المللي است كه تغيير ساختار اي بينقفقاز جنوبي در حال حاضر منطقه. مناسبي يافته است

 كه آينده منطقه در هستندانرژي و امنيت، دو موضوع مهمي . كندوذ را تجربه ميقدرت و نف
هاي  قفقاز جنوبي، صحنه تهديدها و چالش. گيردروند تحوالت حول اين دو محور شكل مي

بست رسيده، روابط پيچيده   به بنههاي مسلحانها شامل درگيري اين چالش. متعددي است
ويژه روابط گرجستان با روسيه، تر خود، به با همسايگان بزرگر و هاي منطقه با يكديگ دولت

-روابط ارمنستان با تركيه و روابط آذربايجان با ايران، توسعه نيافتگي اقتصادي و اجتماعي، بي
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اي هاي منطقه يافته و سلطه خارجي به ويژه رقابت شديد قدرت ثباتي سياسي و جرايم سازمان
 .اي استو فرامنطقه

  
  ا، اهداف و منافع ايران در قفقاز جنوبيه ديدگاه

هاي سياسي موقعيت جغرافيايي و جايگاه ژئوپليتيك ايران در منطقه، همراه با ديگر توانايي
ترين بازيگران منطقه خاورميانه، خليج فارس  و اقتصادي سبب شده است كه ايران يكي از مهم

جواري با آسياي مركزي و  يران همترين ويژگي ا مهم. و آسياي مركزي و قفقاز به شمار آيد
خطوط اصلي و . قفقاز و متصل بودن به خاورميانه، خليج فارس و آسياي جنوب غربي است

  :توان به اين شرح بر شمرداهداف كالن سياست خارجي ايران در منطقه قفقاز جنوبي را مي
تالش  :قهـ تالش در جهت ايفاي نقش مؤثر در معادالت سياسي، امنيتي و اقتصادي منط

ايران براي حضور در معادالت سياسي، امنيتي و اقتصادي منطقه بر مبناي تحكيم همكاري با 
كمك ايران شامل . هاي جديد و كمك به توسعه اقتصادي ـ اجتماعي آنان شكل گرفت دولت

احداث . المللي و توسعه روابط تجاري با آنان بودهاي بين ها به بازار تأمين دسترسي اين كشور
، كه فاصله ميان آسياي مركزي و 1375ارديبهشت /1996 مهآهن مشهد ـ سرخس ـ تجن در  ه را

  .داد در همين راستا بود  هزار كيلومتر كاهش مي3اروپا را به ميزان 
از ديگر ) اكو(هاي جديد تازه تأسيس در سازمان همكاري اقتصادي  عضويت جمهوري

سازمان اكو با تأكيد بر . عضاي اين سازمان به عمل آوردهايي بود كه ايران به همراه ديگر ا اقدام
هاي انرژي، تجارت، حمل و نقل و ارتباط، ظرفيت اي به ويژه در زمينههاي منطقه همكاري

ايران همواره آمادگي خود را براي تأمين . اي است هاي منطقه مناسبي براي تقويت همكاري
ال انرژي و حمل و نقل كاال و مسافر اعالم كرده دستيابي اين كشورها به پااليشگاه، خطوط انتق

  . است
ثباتي در آسياي مركزي و قفقاز، تهديدي عليه امنيت ملي ايران روشن است هرگونه بي

ايران با در . هايي براي تأمين ثبات و امنيت منطقه است به همين دليل ايران در پي راه. است
قفقاز سعي كرده است با مشاركت در ساز و پيش گرفتن راهبرد فعال در قبال امنيت منطقه 

-هاي ميانجيها و طرح هاي جلوگيري از درگيريكارهاي امنيتي و همكاري در اجراي طرح

به اين منظور سياست . منطقه ايفاي نقش كند ها در تحكيم ثبات و امنيت گرايانه در برابر بحران
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ش براي استقرار صلح پايدار تمركز زا در منطقه و تالايران بر اعتمادسازي، حذف عوامل تنش
تالش مؤثر ايران براي استقرار صلح در تاجيكستان و خاتمه جنگ داخلي اين . يافته است

هاي روشني از سياست ايران براي استقرار باغ، نمونهكشور و نيز تالش براي حل بحران قره
  .امنيت و ثبات در منطقه است

اي، از ديگر عناصر سياست خارجي ايران در  منطقههاي حلگرايي و تأكيد بر راه منطقه-
المللي البته اين رويكرد، نفي نقش برخي نهادها و مجامع بين. قبال منطقه قفقاز جنوبي است

  .نيست
جانبه ميان ايران، برخي از كشورهاي منطقه و  هاي سهاين ديدگاه زمينه ايجاد همكاري

جانبه ايران ـ ارمنستان ـ تركمنستان،  رد همكاري سهايجاد و پيشب. خارج از منطقه را فراهم كرد
ايران ـ ارمنستان ـ يونان، ايران ـ تركمنستان ـ هند، ايران ـ گرجستان ـ ارمنستان و ايران ـ 

هاي مختلف سياسي و اقتصادي بيانگر تالش ايران در اين زمينه ارمنستان ـ اوكراين در زمينه
ها براي تحكيم موقعيت ايران به عنوان  اين نوع همكاري (Lowe & Spencer, 26 July 2006). بود

. هاي آمريكا براي منزوي كردن ايران در منطقه شكل گرفت يك بازيگر فعال و مقابله با تالش
ها دچار ضعف   سياسي اين همكاري-هاي سياسي و با تغيير شرايط اقتصادياما به دليل انگيزه

  .شد
ران در منطقه، برخي معتقدند كه ايران يك استراتژي هاي اي در ارزيابي اهداف و سياست

اي، سياستي واكنشي را در قبال تحوالت  منسجم و هدفمند نداشته و مانند ساير بازيگران منطقه
توان از اين واقعيت چشم پوشيد كه اغلب نمي. منطقه قفقاز جنوبي در پيش گرفته است

والت قفقاز، استراتژي يكپارچه و منسجم اي به دليل حساسيت و پيچيدگي تحبازيگران منطقه
  . ندارند و در بيشتر موارد سياست واكنشي دارند

بخش در قفقاز و درياي مازندران را دارد،  برخي هم معتقدند ايران ظرفيت ايفاي نقش ثبات
توان گفت كه سياست خارجي ايران و روابط با با اين وجود مي. ولي بايد از آن استفاده كند

 نسبت به آسياي مركزي و اين كشورهاي  گيريها و جهت به صورت تابعي از سياستارمنستان
اگرچه ارمنستان امتياز همجواري با ايران را دارد كه وضعيت خاصي . عوامل اثرگذار آن است

  .دهدرا به اين كشور مي
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  هاي آن جمهوري ارمنستان و ويژگي
ت و در جنوب قفقاز ميان  اين كشور در خشكي محصور اس: جغرافياي طبيعي-الف

مساحت اين جمهوري . درياي سياه و درياي مازندران بر سر راه اروپا و آسيا قرار گرفته است
 درصد آنان ارمني 95 ميليون نفر است كه 7/3 كيلومتر مربع و جمعيت آن حدود 800/29

افيايي آنان تاريخ ارمنستان و رفتارهاي ارامنه بيش از هر قوم ديگري از وضعيت جغر. هستند
 5200قله آرارات به ارتفاع . العبوري استارمنستان سرزمين كوهستاني و صعب. متأثر است
هاي طوالني و   زمستانهمراه باهاي قابل كشت  كمبود زمين. ترين نقطه آن استمتر مرتفع

اين جمهوري قسمت كوچكي از . هاي جغرافيايي اين سرزمين است فرسا از ويژگيطاقت
  شود كه در بين فالت ايران و آسياي صغير قرار گرفته است  ارمنستان را شامل ميغرب فالت

خودمختار  ارمنستان از جنوب به ايران، از جنوب غربي به جمهوري ).95، ص 1376امير احمديان، ( 
  .نخجوان، از غرب به تركيه و از شرق به جمهوري آذربايجان محدود شده است

  
-ترين ويژگي اقتصادي ارمنستان مانند ساير جمهوري م شايد مه:وضعيت اقتصادي -ب

سيستم اقتصادي اين كشورها .  دانست»در حال گذار بودن«هاي سابق اتحاد شوروي را بتوان 
ولي عوامل . داري و آزاد استدر حال انتقال از سيستم سوسياليستي و دولتي به سيستم سرمايه

چنان در سيستم اقتصادي اين كشورها به داخلي كه باعث فروپاشي اقتصاد شوروي شدند هم
هاي بخش توليد، سطح عواملي مانند كاهش كارآيي، افزايش هزينه. دهندحيات خود ادامه مي

و پايين تكنولوژي، نبود انگيزه نوآوري در صنعت، ناكامي در بهبود كيفيت محصوالت 
  .تمركزگرايي

 سابق و به ويژه در جمهوري انمتحد يكي از نتايج اين تمركز اقتصادي، ادغام اقتصاد 
 سياست اقتصادي .شودفدراتيو روسيه است كه وارث اصلي اتحاد شوروي محسوب مي
. داري شكل گرفته استارمنستان در چهارچوب گذار از سيستم سوسياليستي به سيستم سرمايه

ن درام، هاي دولت، تالش براي خروج از حوزه روبل و اعالم پول ملي با عنوا ترين تالشعمده
دولت تالش . تالش براي كنترل تورم و جلوگيري از سقوط بيشتر توليد ناخالص ملي است

تشويق صادرات انواع كاالها و . كرد واحدهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند
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هايي است كه دولت براي خروج از بحران اقتصادي در پيش گرفته  خدمات از ديگر اقدام
  .است

، حدود 1980در دهه . هاي پيشين شوروي استترين جمهوريز صنعتيارمنستان يكي ا
داد و  هاي مربوط به بخش صنايع تشكيل مي هاي اين جمهوري را توليد  درصد توليد60

  درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را در بر مي گرفت50واردات و صادرات كاال بيش از 

نيك، ابزارآالت و صنايع خودروسازي در موقعيت در ارمنستان صنايع الكترو). 1378كواليي، (
در بخش  .دهندترين موارد صادراتي اين كشور را تشكيل ميمطلوبي قرار دارند و عمده

در زمينه ژنراتورهاي برقي و ادوات الكتريكي در . شودهايي مشاهده ميمخابرات نيز پيشرفت
وضعيت چندان مناسبي  ع شيمياييصناي. هاي بزرگ، وضعيت ارمنستان قابل توجه استاندازه

امروزه بخش اعظم صنايع ارمنستان بر خالف  .اند ندارند و نيازمند تكنولوژي مناسب و پيشرفته
گذاري و  به كمك سرمايهو ماندگي تكنولوژيكي، لزوم اعمال مديريت جديد و كارآمد  عقب

  .شوندتكنولوژي مدرن خارجي رو به نوسازي گذاشته، احيا مي
اين كشور معادن طال، نقره، مس، قلع، روي، آهن و . ن منابع طبيعي مهمي نيز داردارمنستا

برداري قرار برخي از آنها تا كنون مورد بهره. از نظر صنعتي اهميت دارند مانند آن را دارد كه
با اين وجود ارمنستان واردكننده بزرگ نفت و گاز است و براي واردات بسيار متكي . اندنگرفته
تر و كم خطرتر از ترانزيت  اگرچه ترانزيت انرژي از طريق ارمنستان كوتاه. سيه استبه رو

مطرح از طريق گرجستان است، اما ادامه كشمش با آذربايجان سبب شده است كه ارمنستان به 
ابرار معاصر، ( عنوان يك كشور ترانزيت، نقشي را در توسعه انرژي درياي مازندران ايفا نكند

  ).480، ص 1382
با وجود تحوالت مثبت در اقتصاد ارمنستان، مسايل و مشكالتي به صورت حل نشده پيش 

 بر سر راه توسعه براي تضمين روند توسعه الزم بايد موانع عمده. روي اين كشور قرار دارد
مشكالت و موانع اصلي بر سر راه توسعه . اقتصادي آن شناسايي شده و كنار گذاشته شوند

  : به طور عمده ناشي از اين عوامل استاقتصادي ارمنستان
 جا مانده از دوره اتحاد شوروي است كه  برترين مشكل اقتصادي ارمنستان ساختار مهم -1

اقتصاد ارمنستان تحت نظام كمونيستي به شدت در اقتصاد . آثار آن هنوز هم پا بر جا است
 آن دست به گريبان است مشكالت ساختاري كه ارمنستان با. ها ادغام شده بودساير جمهوري

بر هم خوردن سيستم اقتصاد سوسياليستي و نداشتن آمادگي الزم براي پذيرش و : عبارتند از
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جذب اقتصاد بازار آزاد، نبود مديريت و سيستم كنترل و نظارت بر واحدهاي بزرگ اقتصادي، 
ي با آغاز گيري مافياي اقتصاد كاهش و قطع سرمايه در مراكز توليدي و كاهش توليد، شكل

از كارخانجات با صنايع سازي، سازگاري نداشتن تكنولوژي موجود در بسياري روند خصوصي
  .، مهاجرت نيروي كار ماهر به خارج از كشور و مانند آنجديد جهان

به دليل بحران ميان . باغ تأثيرهاي منفي بر روند توسعه ارمنستان گذاشته است بحران قره-2
عالوه بر . استتوان اقتصادي ارمنستان هاي نظامي و سياسي  هزينهو ارمنستان و آذربايجان،

هاي عمليات جنگي و مشكالت ناشي از آوارگان باعث نابودي صنايع و كاهش توليد، هزينه
پيامدهاي سياسي و امنيتي . گذاري خارجي مناسبي در ارمنستان شكل نگيردشده است سرمايه

اي و جهاني هاي منطقه ه را به عرصه رقابت قدرتحل نشدن بحران نيز اين كشور و منطق
  .تبديل كرده است

هر يك از واحدهاي . هاي زميني قفقاز ويژگي ژئوپليتيكي خاص خود را دارد  راه-3
تواند مسايل و مشكالت خود را سياسي قفقاز بدون همكاري واحدهاي ديگر آن به سختي مي

هاي   خشكي از نظر ژئوپليتيكي محدوديتارمنستان به عنوان يك كشور محصور در. حل كند
عاليق كشورهاي اطراف بايست مياين كشور اي،  در يك نظم منطقه. بسيار و ناگريزي دارد

 هايبنابراين محاصره اقتصادي ارمنستان از سوي جمهوري. دهد خود را مورد مالحظه قرار 
قطع خطوط . ر مخربي داشته استباغ بر اقتصاد آن تأثيآذربايجان و تركيه، در نتيجه بحران قره

ارتباطي با كشورهاي همسايه مشكالتي را بر سر راه اصالحات اقتصادي ارمنستان ايجاد كرده 
  .است
هاي جديد اقتصادي و اصالحات با موانع داخلي و ارمنستان در راه اجراي برنامه -4

هاي اقتصادي ر همكارينكته مهم در اين زمينه تأثير آن ب. سياسي اجتماعي متعدد رو به روست
  :اين موانع عبارتند از. گذاري خارجي استو جذب سرمايه

  شود، هاي اقتصادي مينظام ديوانساالري فاسد كه باعث اجرا نكردن كامل پروژه -
   نظام قوانين اقتصادي اين كشور كه نواقص جدي دارد،-
  ،هاي خارجي در كشور گذاري نبود سيستم تضمين اعتبار و سرمايه-
   نبود ثبات سياسي و امنيت،-
  گيري، تعدد مراكز تصميم-
  هاي مختلف دولتي، تغيير مديريت سريع در رده-
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   اقتصاد سايه و ضعف دولت در مديريت اقتصاد كشور،-
رو  هاي سياسي برخورد كرده و با مشكلسازي در بسياري موارد با درگيري روند خصوصي-

  . به رو شده است
تقويت . ها و امكانات خوبي دارد توان گفت ارمنستان ظرفيت شده مييادب با توجه به مطال

سازي، باعث گيري از مكانيسم بازار و روند خصوصي تدريجي استقالل اقتصادي با بهره
هاي مناسبي  زمينه. هاي اروپايي، آمريكا، ژاپن و كانادا در اين كشور شده است حضور كشور

تان و ايران وجود دارد كه در صورت غفلت و كند عمل كردن، هاي ارمنس براي توسعه همكاري
گسترش تأثير و جمهوري اسالمي ايران براي حفظ و . هاي ديگر جايگزين ما خواهند شد كشور

هاي  استراتژيك با كشورهاي اقتصادي  نفوذ خود در قفقاز، نبايد از توسعه اقتصادي و همكاري
  . دقفقاز جنوبي از جمله ارمنستان غفلت كن

  
  عوامل مؤثر بر سياست خارجي ارمنستان

ارمنستان با . اولين عامل تأثيرگذار بر سياست خارجي ارمنستان جغرافياي اين كشور است
دو كشور هم سطح خود از لحاظ قدرت يعني گرجستان و و دو كشور قدرتمند ايران و تركيه 

ندارد، اما به دليل تأثير بر اگر چه روسيه با ارمنستان مرز مشترك . آذربايجان همسايه است
-اي از ديدگاه سياست خارجي، ارمنستان يك كشور همسايه محسوب ميروند تحوالت منطقه

هاي مواصالتي  ارمنستان به درياي آزاد راه ندارد، از اين نظر براي رابطه با جهان به راه. شود
، اين واقعيت است كه نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد. همسايگان خود وابسته است

سياست خارجي ارمنستان به موازات تغيير در كشورهاي همسايه مجبور به سازگار كردن خود 
  .با اين تحوالت بوده است

ملت ارمنستان يك احساس مشترك دارند كه زماني يك ملت . دومين عامل، تاريخي است
جو به ملتي كوچك هاي سلطه رتاند، اما تحت تأثير عواملي مانند كنش متقابل با قدبزرگ بوده
به دليل دشمني تاريخي امپراتوري عثماني با ارامنه و در نتيجه كشتار ارامنه در . اندتبديل شده

زمان امپراتوري عثماني و رابطه دشمني با تركيه به عنوان وارث امپراتوري، حضور روسيه در 
.  امنيت اين كشور را تضمين كندتواندشود كه ميارمنستان به عنوان يك عامل مثبت تلقي مي
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جمهور اين كشور يعني لئون ترپتروسيان معتقد است كه  رابرت كوچاريان برخالف اولين رئيس
  .موضوع قتل عام ارامنه در اولويت سياست خارجي ارمنستان قرار دارد

اتحاد شوروي . مالحظات امنيتي، سومين عامل تأثيرگذار بر سياست خارجي ارمنستان است
. سيستم امنيتي مناسب براي ارمنستان بود، اما با فروپاشي آن خالء امنيتي ايجاد شده استيك 

ارمنستان اينك براي تأمين امنيت خود عالوه بر تكيه به روسيه به سوي غرب و آمريكا نيز 
  . تمايل يافته است

يل شد؛ به همين دلچهارمين عامل، اقتصاد است كه در زمان شوروي در مسكو طراحي مي
تالش دولت ارمنستان براي انتقال از اقتصاد متمركز دولتي به اقتصاد آزاد باعث مشكالت 

  .زيادي شده است
تداوم بحران قره باغ، باقي ماندن نيروهاي نظامي و . باغ استپنجمين عامل، بحران قره

آن كشور بر اي در  اي و فرامنطقه استراتژيك روسيه در ارمنستان و عاليق متضاد بازيگران منطقه
 خارجي ترين پيامد اين بحران بر سياست مهم). 122، ص 1385، يصديق(افزايد  حساسيت موضوع مي

ارمنستان آن است كه قادر به برقراري روابط مطلوب با جمهوري آذربايجان و همچنين تركيه 
نفي بر پيامد ديگر ناشي از اين بحران، تأثير م. كند، نيستكه از مواضع آذربايجان دفاع مي

  . المللي استتوانايي اين كشور در پيگيري يك سياست خارجي فعال در منطقه و سطح بين
هايي از جمهوري آذربايجان و  قسمت اند كه نسبت به همواره محافلي در ارمنستان بوده

، شوراي ملي ارامنه نخجوان در 1379در يازدهم مهر . اند گرجستان ادعاهاي ارضي داشته
اي به طور صريح  اين شورا در آغاز تأسيس با صدور بيانيه. م موجوديت كردارمنستان اعال

المللي به  هايي از نخجوان ادعاهاي ارضي كرد و خواستار توجه مجامع بين نسبت به بخش
  ).52، ص 1384كاظمي، ( حقوق خود و الحاق نخجوان به جمهوري ارمنستان شد 
لي و بازيگران سياسي اعم از احزاب ششمين عامل مؤثر بر سياست خارجي، سياست داخ

رسد هر يك به روسيه، آمريكا و يا ايران و يا ساير كشورها ها هستند كه به نظر مي و گروه
ارمنستان براي گسترش روابط خارجي خود با مشكالتي همچون نبود توانايي . تمايل دارند

باغ و  بحران قرهاقتصادي براي گسترش روابط خارجي، كمبود نيروي متخصص ديپلماتيك،
يافته دست به  هاي جديد استقاللهاي روسيه براي كنترل روابط خارجي جمهوري سياست

اي كه باغ به گونهترين اهداف سياست خارجي ارمنستان حل بحران قره مهم. گريبان است
مدن باغ تأمين شود و بازگشت امنيت و ثبات به منطقه براي فراهم آجانبه ارامنه قرهامنيت همه
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هاي بزرگ و  زمينه براي توسعه كشورهاي منطقه و همچنين برقراري روابط منطقي با قدرت
  .(Laitin and Suny, 1999, p.12 )كشورهاي همسايه است 

 

  روند روابط جمهوري اسالمي با جمهوري ارمنستان
ر روابط ميان ايران و ارمنستان با اينكه در آغاز شروع به سرعت گسترش يافت، اما دچا

روابط ميان جمهوري ارمنستان و جمهوري اسالمي ايران در نتيجه . هايي نيز بودفراز و نشيب
اوضاع نامناسب سياست خارجي كه در نتيجه فروپاشي شوروي و به دست آوردن استقالل 

 ).122، ص 1385، ديقص( هاي ماوراي قفقاز شوروي به وجود آمده توسعه چنداني نداشت دولت
، سه ماه پس از استقالل ارمنستان، جمهوري اسالمي ايران اين 1991امبر  دس25در تاريخ 

ايران با توجه به داشتن مرز با ارمنستان و منافع سياسي و امنيتي . كشور را به رسميت شناخت
 با اين كشور 1992در منطقه و در راستاي توسعه روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي در سال 

موقعيت جغرافيايي ارمنستان براي كشور ايران جهت دسترسي به . كردروابط ديپلماتيك برقرار 
كشورهاي اروپايي و ضرورت ايفاي نقش مؤثر در منطقه قفقاز جنوبي از يك طرف و 

هاي   در طي سال از طرف ديگر....ثباتي گرجستان وباغ، بيهاي ناشي از بحران قره واقعيت
با توجه به . دا مناسبات دو كشور توسعه يابدباعث شد كه از همان ابت ،1990ابتدايي دهه 

ها خواهان گسترش و توسعه روابط خود با ايران موقعيت و شرايط خاص ارمنستان، ارمني
  (Sadegh-Zadeh, 2008). هستند

 تحوالت داخلي و عملكرد سياست خارجي 1376-1379 / 1997 ـ 2000هاي  در سال
هاي  ر همين مدت شاهد كاهش سطح همكاريد. ارمنستان بر روابط دو كشور تأثير داشت

به طور كلي . اقتصادي دو كشور هستيم كه شاخص مهم آن كاهش حجم روابط تجاري بود
توان در اين دوره عوامل تأثيرگذار بر روابط دوجانبه كه از رفتار ديپلماسي ارمنستان نشأت مي
  :گرفت را چنين برشمردمي

  هيونيستيـ افزايش مناسبات ارمنستان و رژيم ص
  ـ ناديده گرفتن تدريجي نقش و جايگاه ايران در مسايل منطقه

  ـ گسترش همكاري با ناتو
ها و عملكردهاي داخلي همچون قدرت گرفتن  شده بايد اقدام عالوه بر عوامل ياد

 .(Novikova, 2000, p.60) هاي طرفدار غرب در هيأت حاكمه ارمنستان را نيز به آن افزود جريان
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ها بين دو كشور بار ديگر مناسبات دو كشور بهبود يافته و روند روابط دو  ع سوءتفاهماما با رف
هاي مختلف انرژي، حمل و نقل، گمرك، دو كشور در زمينه. كشور نيز توسعه يافته است

اند و براي بسط و  به همكاري پرداخته غيره لمي و فرهنگي ومسايل محيط زيست، مسايل ع
  .اند هاي متعددي را امضا كرده نامهدادها و موافقتتعميق روابط خود قرار

، خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان با حضور رؤساي 2006فوريه / 1385در اسفندماه 
هاي  دو طرف بر روابط دوستانه و گسترش همكاري. جمهور ايران و ارمنستان افتتاح شد

 همزمان با سالگرد ارتحال 2007 ژوئن/1387همچنين در خردادماه  .دوجانبه تأكيد كردند
هاي امام با همكاري رايزن بنيانگذار جمهوري اسالمي همايشي به منظور بررسي آرا و انديشه

 كه در اين همايش استادان شدفرهنگي ايران در ايروان در آكادمي علوم ارمنستان برگزار 
ادمي علوم ارمنستان حضور هاي ارمنستان، نمايندگان كليساهاي ارمنستان و محققان آك دانشگاه
  .داشتند

 انجام 2006فوريه / 1385هاي بين دو كشور در مذاكراتي كه در اسفندماه  در ادامه همكاري
آمادگي  ايران. شد، دو طرف بر حسن همجواري و روابط خوب ميان دو كشور تأكيد كردند

آهن و  نيروگاه، راههاي انرژي، احداث پااليشگاه،خود را براي انتقال تجارب خود در زمينه
  .هاي مخابراتي اعالم كرد همكاري

به انرژي، خواستار همكاري با ايران در زمينه تأمين   با اشاره به نياز كشور خودارمنستان
هاي مختلف و ارمنستان خواهان استفاده از تجارب ايران در زمينه. انرژي مورد نياز خود شد

- حسنه استرئيس جمهور ارمنستان گفت. استات همچنين همكاري با ايران در زمينه مخابر

. نيت طرف ايراني به ويژه شخص رئيس جمهوري ايران در توسعه روابط نقش مهمي دارد
جانبه با مشاركت روسيه براي احداث  مورد ديگر از همكاري ايران و ارمنستان، طرحي سه

 در .ران تأمين خواهد شدپااليشگاه نفت در خاك ارمنستان است كه نفت مورد نياز آن توسط اي
 اين منطقه در مركز توجه قرار دوره اي كه در قفقاز جنوبي فرآيند قابل توجهي رخ مي دهد و

 فروردين 25و  24 روزهاي دراز ايران  ،رئيس جمهور ارمنستان ،سرژ سركسيانديدار گيرد، مي
ر طول ديدار خود ركسيان دس.  بياد ماند آنهايبا برخي ويژگي 2009  آوريل14 و 1388/13

 علي ، رئيس جمهور ايران محمود احمدي نژاد، رهبر انقالب اسالمياي خامنه اهللا آيتبا 
 دبير شوراي امنيت ملي و ديگر مقامات و همچنين با يالريجاني رئيس مجلس، سعيد جليل

رجه، ر امور خا، وي را وزيايرانركسيان از در ديدار رسمي س. عمل آوردهيدار بارامنه ايران د
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  سند8ديدار  در پي اين .دند طبيعي و نمايندگان مجلس همراهي مي كرمنابعوزير انرژي و 
  : به امضاء رسيد گسترش روابط دو كشوربراي

   همكاري در زمينه راه آهن و احداث خط آهن از جمهوري اسالمي ايران به ارمنستان؛-1

  رودخانه ارس؛ سرمايه گذاري براي احداث نيروگاه آبي توليد برق در -2

   ايجاد سيستم تجاري آزاد؛-3

   همكاري در زمينه انرژي؛-4

   نظارت به فعاليت بانكي؛-5

   احداث خط لوله براي نقل فرآورده هاي نفتي؛-6

   همكاري در زمينه بيمه؛-7

  .)1388 فروردين 26،)اكونيوز (خبرگزاري اقتصادي ايران(  گسترش صادرات-8
  

  رمنستانهاي همكاري ايران و ا زمينه
موقعيت جغرافيايي ارمنستان براي ايران براي دسترسي به كشورهاي اروپايي و ضرورت 

باغ و محاصره هاي مناقشه قره ايفاي نقش مؤثر در منطقه قفقاز جنوبي از يك طرف و واقعيت
هاي درگير و نبود وجود مرز مشترك با روسيه، همكار استراتژيك  اين كشور توسط طرف

قعيت خاص ايران در منطقه از طرف ديگر باعث شد كه از همان ابتدا مناسبات ارمنستان و مو
روابط با تهران . نياز ارمنستان به داشتن روابط با ايران بسيار حياتي بود. دو كشور توسعه يابد

 به دست آوردن بابراي دولتمردان ايروان از اين جهت اهميت زيادي داشت كه ارمنستان 
اين به آن معنا بود كه دو كشور در برخي . گرفتران در يك منطقه قرار مياستقالل همراه با اي

بنابراين سياستگذاران ارمني هنگام تدوين سياست . مسايل منافع مشترك استراتژيك دارند
  .دهند خارجي كشور خود روابط راهبردي با ايران را به طور جدي مورد توجه قرار مي

عواملي مانند ساختار . ان بسيار حائز اهميت استهاي آن براي ارمنست ايران و ويژگي
، جايگاه استراتژيك )تشيع( اقتصادي، اصول مذهبي -اقتصادي، اهداف سياسي و جغرافيايي

، پيشينه تاريخي و تمدن كشور، عوامل )ارتباط با خليج فارس و درياي آزاد(ايران در منطقه 
ن قطب مهمي در ايجاد ثبات در منطقه، هاي دفاعي ايران و اهميت آن به عنوا فرهنگي، سياست

منابع سرشار ايران و بازارهاي آن و عوامل ديگر همگي از نكات مورد توجه ارمنستان است 
 ).204، ص 1383، ابرار معاصر(
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ايران با . ندكايران از لحاظ اقتصادي و سياسي نقش مهم و حياتي براي ارمنستان ايفا مي
ترين كشورهاي منطقه  هاي گسترده و فراوان، يكي از مهم باطتوجه به موقعيت جغرافيايي و ارت

از منافع سياسي و اقتصادي زيادي در قفقاز به طور اعم و در ارمنستان به طور اخص برخوردار 
از طرف ديگر ايران به دليل ارتباط با سواحل جنوبي درياي خزر و سواحل شمالي خليج . است

قفقاز، آسياي مركزي،  هاي هم مرز، بلكه براي مناطقفارس و درياي عمان نه فقط براي كشور
در شرايط فعلي با وجود فروپاشي شوروي و . جهان عرب و شبه جزيره هند حلقه رابط است

. تري در منطقه ايفا كند قدرت در منطقه قفقاز و آسياي مركزي، ايران بايد نقش فعال خالء
اي قفقاز ركت در عرصه سياست منطقهمنافع ملي ايران در تحكيم استقالل ارمنستان و مشا

هاي دوجانبه تهران و ايروان عالوه بر تضمين ثبات داخلي ارمنستان و  همكاري. تأمين شود
تواند به صورت چندجانبه با كشورهاي ديگر بخصوص اي نيز ميتقويت آن، در سطح منطقه

  .روسيه دنبال شود
.  نقش حياتي براي ارمنستان ايفا كنددتوانبنابراين ايران از لحاظ سياسي و اقتصادي مي

ترين مناطق  ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و سياسي خود پل حمل و نقل و يكي از مهم
اين موضوع نه فقط به دليل موقعيت جغرافيايي و ذخاير . روداستراتژيكي جهان به شمار مي

صادي و توانايي نظامي آن نيز غني طبيعي و انساني كشورمان، بلكه به دليل ظرفيت عظيم اقت
عالوه بر اين موارد واقعيت مهمي كه بايد به آن توجه كرد، نبود اختالف ارضي و قومي . هست

از سوي ديگر . ميان دو كشور ايران و ارمنستان به عنوان عامل مهم در توسعه روابط است
در شرايط . شمندي داردهاي جغرافياي سياسي و راهبردي ايران جايگاه ارزارمنستان در برنامه

-فعلي منافع ملي كشور ايران در تحكيم استقالل ارمنستان و مشاركت در صحنه سياست منطقه

  .شود اي تأمين مي
طرفه ارمنستان نيست كه گسترش روابط دوجانبه را ضروري  بايد در نظر داشت كه نياز يك

قبل از .  ارمنستان نيز مؤثر استكرده، بلكه نياز متقابل ايران به امكانات و موقعيت جغرافيايي
فروپاشي اتحاد شوروي، ارمنستان يكي از مناطق مهم صنعتي و اقتصادي اتحاد شوروي بوده 

هاي مختلف كند، مانند صنعت فوالد و ساير تواند كمك مؤثري به ايران در زمينهاست كه مي
تواند مي  و نقل به اروپااز طرف ديگر كشور ارمنستان موقعيتي دارد كه از نظر حمل. هازمينه

  :داليل اهميت ارمنستان براي ايران عبارتند از. كمك زيادي به ايران بكند
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ـ اهميت ژئوپليتيك به دليل مرتبط شدن ايران با درياي سياه، قفقاز شمالي و اروپا و 1
  ؛استفاده از دهليزهاي ورودي و خروجي و خطوط مواصالتي ارمنستان

  ؛طلبي تركيه در منطقه نستان براي مقابله با توسعهـ اهميت استراتژيك ارم2
 موجود  دينيترين اقليت ـ اهميت فرهنگي از نظر حضور اقليت ارمني در ايران كه بزرگ3

  ؛در ايران هستند
ـ اهميت تبليغاتي همكاري سالم دو كشور براي خنثي كردن توطئه تقابل اسالم و 4

  ؛ بر ترويج بنيادگرايي افراطي توسط ايرانمسيحيت و نيز خنثي كردن تبليغات غرب مبتني
  ؛برداري از البي قوي ارامنه در محافل سياسي و اقتصاديـ اهميت سياسي از نظر امكان بهره5
  ؛هايي مانند انرژي  ـ اهميت اقتصادي از نظر تسخير بازار ارمنستان در بخش6
 قفقاز و ممانعت از كننده در منطقه برداري سياسي و امنيتي براي حضور تعيينـ بهره7

باغ به داخل ايران و ايجاد توازن قوا در تحوالت منطقه ها مانند بحران قره گسترش بحران
به طور . اي از جمله مسايل انتقال انرژيو روابط آذربايجان و ارمنستان و معادالت منطقه

افع هاي مختلف من كلي توسعه روابط اقتصادي و سياسي ايران و ارمنستان از ديدگاه
  .سياسي و اقتصادي براي دو طرف دارد

  
  هاي ايران و ارمنستان  و موانع همكاريها فرصت
  همكاري ايران و ارمنستانهاي  فرصت -الف
ارمنستان با توجه به معضالت ژئوپليتيك به : ارمنستان به عنوان يك شريك تجاري -1

ردات و صادرات كاال شدت به مواد سوختني و كاالهاي ايران و نيز مسير ايران براي وا
هاي آزاد به طور تقريبي حالتي  نيازمند است و مسير ايران براي دسترسي آن كشور به آب

استفاده مناسب از اين فرصت و در اختيار گرفتن بازارهاي . استثنايي پيدا كرده است
ارمنستان به عنوان اقدامي درازمدت و پايدار و نه اقدامي سودجويانه و كوتاه مدت، 

  ).125، ص1385صديق، ( كننده منافع جمهوري اسالمي ايران تلقي شود تواند تأمين مي
توان گاز ايران به ارمنستان جايگاه خاصي دارد و ميانتقال  در اين رابطه احداث خط لوله 

با اجراي اين طرح ضمن تأمين انرژي مورد نياز اين كشور و بسترسازي براي تداوم 
. ن به عنوان يكي از مسيرهاي انتقال انرژي به اروپا نگاه كردها در درازمدت به آ همكاري
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-نياز مبرم اين جمهوري به سوخت و انرژي، بهترين شرايط را براي همكاري فراهم مي

در راستاي تأمين اين اهداف، خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان در اسفند سال . آورد
  . افتتاح شد1385

بايد به تالش اروپا براي . قتصادي ابعاد امنيتي و سياسي نيز دارداين طرح عالوه بر منافع ا
نيز كم كردن وابستگي خود در زمينه به آمريكا و توجه به مسايل انرژي در قرن جديد 

  . به طور كلي موضوع انرژي و نفت و گاز در آينده قفقاز نقش مهمي دارد. توجه كرد
يان دو كشور در خريد و فروش اين هاي قبل همكاري م در سال: فروش گاز مايع -2

 بر سر راه آن مشكالت مربوط به احداث خط لوله و غيرهمحصول وجود داشته است، زيرا 
  .قرار نداشته است

هاي مناسب براي تبادل برق و ترانزيت آن از ديگر زمينه:  تبادل برق و ترانزيت آن-3
  .آيدهمكاري دوجانبه و چندجانبه به شمار مي

هاي  هاي مرزي در همكاري برداري از آببهره: د مشترك بر روي ارس احداث س-4
ها  اين نوع همكاري. منافع سياسي و امنيتي نيز دارد ،دوجانبه عالوه بر منافع اقتصادي آن

هاي ارمنستان و با توجه به پر آب بودن رودخانه. تأثير مهمي در ايجاد ثبات و توسعه دارد
نقاط اين كشور، چشم انداز خوبي براي همكاري در اين هاي معدني در بيشتر  وجود آب

 آب به يك كاالي مهم 21اهميت اين همكاري با توجه به اينكه در قرن . زمينه وجود دارد
  .شود تبديل شده، بيشتر مي

هاي اقتصادي مشترك، وجود  ترين مسايل در ارتباط با فعاليت يكي از مهم: حمل و نقل -5
وجود يك شبكه حمل و نقل يكپارچه و . آمد و مطلوب استيك سيستم حمل و نقل كار

به هم پيوسته، شرط ضروري براي مبادالت متقابل ايران و همسايگان شمالي محسوب 
  .شودمي

هاي شوسه،  آهن، راهدر اين رابطه طرح ايجاد شبكه به هم پيوسته حمل و نقل همچون راه
 به عنوان امري مهم و ، و خليج فارستقويت خطوط هوايي و استفاده از بنادر درياي خزر

  . شود زيربنايي محسوب مي
با توجه به منابع و توان فني براي همكاري با  ارمنستان: هاي صنعتي و معدني  همكاري-6

با توجه به مزيت نسبي ارمنستان در برخي صنايع و به ويژه . ايران امكانات مطلوبي دارد
ك، امكان گسترش مبادالت بخصوص با هدف صنايع مرتبط با مواد معدني و صنايع سب
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 قابل هااين موارد در اين زمينه. هاي ناقص صنايع اين كشور وجود داردتكميل زنجيره
  :توجه هستند

  ؛ريزي كه نيروهاي متخصص دارندهاي تحقيقاتي و مراكز طراحي و برنامه  وجود مؤسسه-
  ؛اندبرداري قرار گرفتهي و بهره وجود منابع طبيعي كه تنها برخي از آنها مورد شناساي-
  ؛ اصالحات اقتصادي در حال انجام-
  . نيروي كار متخصص با كيفيت مناسب-

با وجود شرايطي به نسبت مناسب در زمينه صنعتي، اين كشور قادر نيست به تنهايي به 
 به در اين راستا ايران با توجه. توسعه اين بخش بپردازد و نيازمند همكاري فعال خارجي است

تواند به بهترين شكل همكاري مناسبي با ارمنستان داشته هاي خود مي ها و ظرفيت توانايي
صنايع اين كشور با توجه به نياز مبرم به سوخت و مواد اوليه، زمينه مناسبي براي حضور . باشد

 هاي دوجانبه، امكان ورود به بازار كشورهاي در صورت همكاري .آيندفعال ايران به شمار مي
هاي فني و علمي اين  ظرفيت همچنين از منابع طبيعي و. تازه استقالل يافته فراهم شده است

  .جمهوري استفاده خواهد شد
صنايع .  دارد غيرههاي قابل توجهي در زمينه معادن مس، طال، موليبدن و ارمنستان ظرفيت

-ارمنستان و بهرهامكان همكاري ايران و . مصالح ساختماني اين كشور نيز منابع خوبي دارد

در گذشته همكاري دو كشور در . برداري از منابع معدني موجود در اين كشور وجود دارد
تري هاي جدي اي داشت، اما الزم است در اين زمينه اقدامزمينه منابع معدني جايگاه ويژه

هاي قيمتي  برداري از معادن غني سنگگذاري در استخراج و بهرهسرمايه. صورت بگيرد
  . اي در برداردمنستان نيز ظرفيت و امكانات قابل مالحظهار

هاي عمده توسعه روابط تجاري و بازرگاني يكي از زمينه: هاي بازرگاني  همكاري-7
هاي ترانزيت  ايجاد گذرگاه مرزي، حذف محدوديت. مذاكرات بين ايران و ارمنستان بوده است

 همه به رشد روابط تجاري  غيرهتاق بازرگاني وو ويزا براي رانندگان، مسافران و تجار، ايجاد ا
هاي تجاري و بازرگاني با توجه به امكانات، منابع و نيازهاي  همكاري. ياري كرده است

سازمان جهاني  عضويت ارمنستان در. مختلف دو طرف، قابليت مناسبي براي توسعه دارد
ها همكاري بازرگاني را گسترش توان در اين زمينهمي. تجارت بايد مورد توجه ايران قرار گيرد

  :داد
  ؛هاي مشترك ساخت برخي محصوالت ـ ايجاد شركت
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  ؛ـ ايجاد مراكز اطالعات تجاري و توليدي
  ؛هاي گمركي ـ ارتقاي همكاري

  ؛ـ اعطاي وام اعتبار خريد به طرف ارمني
   .ـ ايجاد رژيم آزاد تجاري

ولوژي و اقتصاد در كنار قدرت در دنياي پيشرفته امروزي، علم به تكن:  همكاري علمي-8
آيند و رقابت براي برتري علمي، نظامي از عوامل بنيادين بقاي يك ملت به شمار مي
براي پيشبرد امور علمي و فني در . تكنولوژيكي و اقتصادي در ميان كشورها وجود دارد

 تازه برداري از پتانسيل علمي كشورهاي بهره،شرايطي كه زير فشار غرب و آمريكا هستيم
  .تواند مورد توجه قرار گيرداستقالل يافته مي

هاي اقليمي ارمنستان، همكاري در اين زمينه  با وجود محدوديت:  همكاري كشاورزي-9
 در اين بخش وجود تجارب مفيد ارمنستان در اموري مانند كويرزدايي، .پذير است امكان

  .اصالح نباتات و طراحي سيستم آبياري قابل توجه است
 قرن بيش باز 28روابط فرهنگي ايرانيان و ارامنه به :  و ارمنيانيان روابط فرهنگي ايران-10

هر دو قوم . سرزمين ارمنستان، ادامه فالت ايران زمين است. هاي عميقي داردگردد و ريشهمي
. هاي كنوني ساكن شدنداز نخستين خاستگاه اقوام آريايي به حركت در آمدند و در سرزمين

هاي اصيل هخامنشي و  هاي كهن ارمني، نام نام. مني با زبان فارسي پيوند خورده استزبان ار
ايرانيان و ارامنه در روزگار هخامنشيان و اشكانيان دين واحدي داشتند و هر . اشكاني هستند
شاهنامه فردوسي تأثير شگرفي بر .  ساله دارد2700هاي مشتركي دارند كه سابقه دو قوم جشن

هاي ميانه، شاهنامه را هم به زبان لي و شاعران ارمني داشته است، ارامنه در سدههاي محماسه
در حال حاضر نيز دو ملت ). 205ص  ،1383، ابرار معاصر( خواندندفارسي و هم به زبان ارمني مي

در ايران ارامنه كليساهاي متعددي . اي با هم دارندايران و ارامنه روابط مطلوب و دوستانه
  .ر هيچ يك از كشورهاي غيرمسيحي اين تعداد كليسا وجود نداردد. دارند
  
   موانع همكاري دو كشور-ب

توان اين در يك نگرش كلي مي. شناسايي موانع همكاري دو كشور حايز اهميت هستند
  : سياسي و امنيتي تقسيم كرد،موانع را به اقتصادي
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وانعي كه در دو طرف ايراني و ارمني  به متوانميدر زمينه موانع اقتصادي :  موانع اقتصادي-1
  : وجود دارد اشاره كرد كه عبارتند از

   وضعيت اقتصادي به ارث رسيده از اتحاد شوروي-
   ساختار اقتصادي ارمنستان-
   ساختار اقتصادي جمهوري اسالمي ايران-

در زمينه وضعيت اقتصادي به ارث رسيده از اتحاد شوروي بايد گفت فقر عمومي و 
يافتگي اين كشور، با وجود امكانات و ثروت و استعدادهاي سرشار، باعث ايجاد بحران توسعه ن

با توجه به ساختار . شود هاي اقتصادي مطلوب ميدر اين كشور شده و مانع برقراري همكاري
 ارمنستان صنايع مادر و سنگين و پيشرفته، تكنولوژي روز و ،و سيستم خاص اتحاد شوروي

هاي اروپايي شوروي  صنايع كليدي و مادر و مدرن در بخش.  نداردمدرن و صنايع كليدي
 پيشين افزوده هايدشواري تورم نيز بر  وعالوه بر اين مشكالت، بيكاري. سابق قرار داشتند

 مهم اقتصادي هايدشواريدر كنار فقر و توسعه نيافتگي، نبود سرمايه يكي ديگر از . شده است
 دو كشور با هم است، هر چه ميان دو هايل نبودن اقتصادمشكل ديگر مكم . اين كشور است

. تر استكشور رابطه اقتصادي در جهت تكميل كمبودهاي طرف ديگر باشد، اين رابطه مطلوب
. مسئله عدم توسعه و رشد تكنولوژي مدرن امري است كه ميان همسايگان ايران مشترك است

  .اندنان چشم به جهان صنعتي دوختهبنابراين دو طرف براي نيل به توسعه و پيشرفت همچ
 و هايدشواريمشكالت گذار از سيستم سوسياليستي و سيستم بازار آزاد، يكي ديگر از 

انتقال از سيستم متمركز دولتي به سيستم آزاد نيازمند سرمايه . موانع همكاري دو طرف است
 دليل كشورهاي تازه به همين. هنگفتي است كه ايران توانايي چنداني براي تأمين آن ندارد

البته . استقالل يافته بيشتر در پي برقراري ارتباط با كشورهاي غربي و آسياي شرقي هستند
هاي الزم و مناسب براي آن فراهم كه بايد زمينه هاي مناسبي داردبخش خصوصي ايران ظرفيت

و در صورت تثبيت وضعيت اقتصادي ايران و متغيرهاي جهاني مانند قيمت نفت . شود
  .تري را ايفا كند تواند نقش فعالهاي آمريكا، ايران مي سياست

هاي دوجانبه با موانعي  ايران نيز براي توسعه حضور خود در ارمنستان و گسترش همكاري
با وجود اينكه ايران به . برخي از اين موانع ريشه در ساختار اقتصاد كشورمان دارند. مواجه است

تيك، تنوع اقليمي، منابع انرژي سرشار، نيروي كار فراوان، يوپلواسطه موقعيت استراتژيك و ژئ
جويي وزنه مهمي در منطقه محسوب جويانه و عدم مداخله  سياست همكاري،هاي ارتباطي راه
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د ارزشمند و اثربخش باشند كه با تدبير سياسي نتوانشود، اما اين امكانات و عوامل هنگامي ميمي
ها به دليل برداري از اين امكانات و قابليتمتأسفانه بهره. وندو اقدام صحيح به كار گرفته ش

  .مشكالت اداري و سياسي تا كنون به نحو مطلوب صورت نگرفته است
در روابط . اي اقتصاد ايران نيز بايد مورد توجه قرار گيرنداز سوي ديگر مشكالت ريشه

ورهاي ديگر با در پيش گرفتن اند و كشهاي اقتصادي از دست رفتهدوجانبه، بسياري از فرصت
اين در حالي است كه در . ها استفاده مناسب ببرند اند از اين فرصتسازي مناسب توانسته آماده

وجود عاليق و دوستي . ها را با ارمنستان امضا كرده استسطح دولتي ايران بيشترين موافقتنامه
 براي همكاري فراهم كرده است، ديرينه و تاريخي دو ملت ايران و ارمنستان نيز بستر مناسبي

شود كه جايگاه ايران در هاي نسبي ايران نسبت به رقباي خود مشاهده مي اما با وجود مزيت
  .هايش نيستارمنستان، متناسب با امكانات و توانايي

توان گفت با توجه به موقعيت ژئوپليتيـك و اسـتراتژيك           به طور خالصه مي   :  موانع سياسي  -2
هاي   در نتيجه همكاري  . اي و جهاني شده است    هاي منطقه   ه كانون رقابت قدرت   قفقاز اين منطق  

دوجانبه كشورهاي همسايه با هم از جمله مناسبات ايران و ارمنستان تحت تأثير اين عوامـل و                 
  .ها قرار داردرقابت

ها و خنثـي شـدن نيروهـا        هاي بزرگ براي نفوذ در قفقاز باعث تشديد رقابت          تالش قدرت 
هاي قومي، مذهبي، اقتصادي و سـرزميني و تـأثير آنهـا بـر يكـديگر،                  وجود شكاف . شده است 

ثبـاتي را در منطقـه دامـن زده و          اين مسايل بـي   . هايي شده است    ها و چالش    باعث ايجاد بحران  
شرايط سياسي ارمنستان نيز مـانعي بـر سـر راه           . كندهاي راهبردي مانع ايجاد مي      براي همكاري 

  :نع داخلي ارمنستان عبارتند ازموا. ها است همكاري
  هاي خارجي به ويژه روسيه ـ تأثيرپذيري از قدرت

ـ قرار گرفتن ارمنستان ميان سه قدرت بزرگ منطقه يعنـي ايـران، روسـيه و تركيـه، سياسـت                     
  .خارجي اين كشور را به شدت تحت تأثير قرار داده است

  ـ نبود فرهنگ تساهل و مداراي سياسي
  ـ ضعف بوروكراسي

  وجود تنش و نبود ثبات كامل سياسيـ 
  باغ و درگيري با آذربايجانـ بحران قره

   مدونهاي سياسي و امنيتي و اقتصادي آييننبودـ 
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جمهوري اسالمي ايران نيز به دليل نداشتن تعريف مشخص از روابط با همسايگان 
رمنستان و استراتژيك در چهارچوب اهداف ملي، روشن نبودن اهميت و موقعيت ژئوپليتيك ا

 همكاري با ارمنستان به دليل توسعهنشين با  ها در بين مردم مناطق آذري وجود برخي مخالفت
  . روابط خود با ارمنستان رو به رو است گسترشجنگ با آذربايجان با مشكالتي در

باغ و تعريف   ها در منطقه قفقاز از جمله درگيري قره         تالش براي حل درگيري   :  موانع امنيتي  -3
. د از امنيت در منطقه قفقاز و ايجاد نظام امنيتي جديد براي ثبات و توسعه اقتصادي منطقـه  جدي

هـاي    شرط توسعه اسـت و توسـعه همكـاري          نظران معتقدند وجود ثبات و امنيت، پيش        صاحب
ها در منطقـه   هاي امنيتي و درگيري از اين لحاظ تهديد. دوجانبه نيز از اين عامل مهم متأثر است       

 هـاي ترتيـب هر كـشوري در ايـن منطقـه         . سعه اقتصادي را با كندي مواجه كرده است       قفقاز تو 
  .كندكند و عوامل مؤثر بر آن را طبق آن تعريف مشخص ميامنيتي را از منظر خود تعريف مي

هاي روسيه بيشتر ناظر بر اهميت استراتژيك قفقاز در سياست خارجي به عنوان مثال طرح
 3+1روسيه از طرح .  براي ورود ساير بازيگران در اين عرصه استاين كشور و تمايل نداشتن

جمهوري اسالمي ايران نيز اعتقاد . كند حمايت ميييعني روسيه و سه جمهوري قفقاز جنوب
دارد كه بايد مسايل و مشكالت موجود در منطقه توسط كشورهاي منطقه حل و فصل شود و 

به طور كلي اختالف نظر  .اي اعالم كرده استهاي فرامنطقه مخالفت خود را با حضور قدرت
 امنيتي در قفقاز جنوبي به يكي از موانع همكاري در هايترتيبكشورهاي منطقه در تعريف 

در زمينه ارتباط توسعه اقتصادي و مسئله امنيت . سطح دوجانبه و چندجانبه تبديل شده است
 هم مرتبط هستند، اما در مورد هر چند كه هر دو به نحوي به. نيز اختالف نظر وجود دارد

  .اينكه كدام يك بايد تقدم داشته باشد دو ديدگاه متفاوت وجود دارد
در نگرش نخست امنيت به عنوان شرط الزم براي تحقق توسعه اقتصادي مورد توجه 

ها و  شود و منشأ درگيريدر حالي كه در ديدگاه دوم به توسعه اقتصادي اولويت داده مي. است
به هر صورت دو عامل امنيت و توسعه . شودظرها، نبود توسعه اقتصادي معرفي مياختالف ن

هاي خارجي كه به نحوي  دخالت قدرت .اقتصادي در منطقه حساس قفقاز اهميت اساسي دارد
كنند، تأثير  مي براي يافتن مناطق زير نفوذ در اين منطقه حساس و به ويژه حوزه خزر تالش

نتيجه چنين روندي اين است كه برخي از . تي منطقه گذاشته استثبااي بر بيتشديدكننده
گسترش پيمان ناتو به . اندگيري كردهكشورهاي منطقه به سوي آمريكا، اروپا و پيمان ناتو جهت

در نگاهي  .آميز روسيه و ايران را در پي داشته استهاي اعتراضشرق و منطقه قفقاز، واكنش
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هاي مختلف بر  شود كه اين موانع هر كدام به صورته مي مشاهد،شده كالن به موانع ياد
گذارند، اما با توجه به اينكه منطقه قفقاز اهميت هاي دوجانبه و چندجانبه تأثير مي همكاري

به عبارت . ژئوپليتيكي دارد، تأثير موانع سياسي و امنيتي بيش از تأثير موانع اقتصادي است
 بر اقتصاد و جغرافياي سياسي بر جغرافياي اقتصادي ديگر در اين منطقه سايه سنگين سياست

هاي اقتصادي در اين منطقه بايد اقدام به بسترسازي  بنابراين براي توسعه همكاري. نمايان است
  . استراتژيك كرد تا تحت تأثير عوامل و مسايل ديگر قرار نگيرد

  
  نتيجهي و بند جمع 

اري دو كشور جمهوري اسالمي ايران و رسد همكبا توجه به مباحث مطرح شده به نظر مي
هاي گذشته بستر الزم  در طول سال. هاي مختلف قابل توسعه باشدارمنستان در زمينهجمهوري 

ها با توجه به  براي ارتقاي سطح همكاري. هاي اقتصادي مهيا شده است براي همكاري
  .ژئوپليتيك منطقه و مسايل سياسي و امنيتي آن بايد تالش كرد

ها فرصت  به نياز صنايع ارمنستان به مواد اوليه و انرژي، همكاري در اين زمينهبا توجه
تر تر و گستردهتواند عميقالبته روابط ميان دو كشور مي. مناسبي براي گسترش مناسبات است

ها با  اهميت توسعه همكاري. هاي ارتباطي و انرژي شود برداري از راهاز احداث و بهره
 پس از مهوري اسالمي ايران به جايگاه قفقاز براي منافع و امنيت ملي جارمنستان با توجه

منطقه قفقاز به دليل موقعيت استراتژيك خاص همواره مورد . شود تر ميفروشي شوروي روشن
به همين دليل پس از فروپاشي شوروي، ايران به عنوان يك قدرت . توجه ايران بوده است

عمال نفوذ در منطقه، سياست خارجي فعالي را نسبت به قفقاز اي مهم با توجه به امكان امنطقه
و همكاري با همسايگان شمالي در پيش گرفت و اين سياست فعال به اين داليل بايد تداوم 

  :داشته باشد
- منطقه قفقاز مكمل ژئوپليتيكي ايران و ادامه جغرافياي سياسي كشور ايران محسوب مي-1

باغ در كنار مرزهاي يكي از نقاط بحراني در قفقاز يعني قرهاز يك طرف به دليل اينكه . شود
هاي قومي به داخل ايران وجود دارد،  ايران قرار دارد و از طرف ديگر امكان تسري درگيري

  . مسايل قفقاز ماهيت امنيتي براي ايران دارد
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 ترانزيتي هاي مواصالتي و تواند به تنوع راه قفقاز مدخلي براي ورود به اروپا است و مي-2
تواند نقطه ثقل وابستگي خود شود و مي تر مي ايران از طريق قفقاز به اروپا نزديك .كمك كند

از سوي ديگر قفقاز حلقه ارتباط درياي سياه و خزر به شمار . هاي تركيه را كاهش دهد به راه
  .رودمي

- موضوع ميكه اين قفقاز وجود دارد هايجمهوريامكان مكمل شدن اقتصاد ايران و اقتصاد  -3

عالوه بر اين با توجه . تواند به تقويت حضور اقتصادي ايران در بازارهاي منطقه كمك كند
هاي فرهنگي كه بين مردم ايران و كشورهاي منطقه وجود دارد، زمينه نفوذ سياسي  به اشتراك

  .اقتصادي و فرهنگي در اين منطقه وجود دارد
ي امنيتي ناشي از خأل قدرت، امكان همكاري و ها  با سقوط شوروي ضمن بروز تهديد-4

اي و ايجاد مانع در مقابل هاي فرامنطقه ها براي جلوگيري از نفوذ قدرتتعامل با روس
  .پيشروي ناتو در شرق، مهيا شده است

هاي بيگانگان از مرزهاي   حفظ و افزايش قدرت و تأمين امنيت ملي و دور كردن تهديد-5
طلبي، هاي مختلفي از جمله جدايي در قفقاز تهديد. اري داردشمالي ايران اهميت بسي

تواند عليه وجود دارد كه به دليل پيوندهاي قومي با ايران مي گراييناسيوناليسم و قوم
جمهوري اسالمي ايران تقويت و به كار گرفته شود و امنيت ملي و تماميت ارضي ايران را 

  .به مخاطره افكند
هاي پيش رو، ايران بايد بر  أمين امنيت ملي و تعامل با چالشبنابراين براي حفظ و ت

يكي از راهبردهاي عملي، تحقق حضور و نفوذ . هاي ورودي منطقه تسلط داشته باشد مدخل
ها از جمله  هاي اقتصادي و ايجاد پيوندهاي اقتصادي با اين جمهوري ايران در قفقاز، همكاري

 تنها كشور مسيحي در همسايگي ايران است، با جمهوري ارمنستان نيز كه. ارمنستان است
 گوناگوني بر هايتواند تأثيروجود كوچكي وسعت، موقعيت ژئوپليتيكي مهمي دارد كه مي

بنابراين اهميت سياسي، امنيتي و اقتصادي قفقاز در سياست  .امنيت ملي و منافع ايران بگذارد
هاي دوجانبه با كشورهاي  كاري از يك سو و نقش توسعه همجمهوري اسالمي ايرانخارجي 

كند كه بايد در منطقه قفقاز جنوبي در اين خصوص از طرف ديگر، ما را به اين امر رهنمون مي
 عدم هايتوان تاثيرميهاي دوجانبه  در تبيين اهميت همكاري. تري داشته باشيم قفقاز نقش فعال

  :وارد زير خالصه كردمگسترش روابط اقتصادي را در 
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تواند آثار زيانباري براي امنيت و اقتصاد نيافتن اقتصادي كشورهاي قفقاز جنوبي مي توسعه -1
اي با كشورهاي قفقاز موفقيت در برقراري روابط اقتصادي دوجانبه و منطقه. ايران داشته باشد

هاي متخاصم در گيري بلوكجنوبي عالوه بر جلوگيري از انزواي ايران، مانع از شكل
همچنين نفوذ اقتصادي ايران در منطقه باعث احياي موقعيت . اهد شدهمسايگي ايران خو

جغرافيايي ـ اقتصادي ايران به مثابه گذرگاه شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب براي اتصال 
  .شوداروپا، خاورميانه آسياي شرقي و كشورهاي تازه استقالل يافته به يكديگر مي

هاي اقتصادي باعث جلوگيري از اثر همكاريهاي منطقه در  بهبود وضعيت اقتصادي جمهوري -2
-هاي اين كشورها مي هاي مردمي و به خطر افتادن مشروعيت دولت  داخلي و اعتراضهايتشنج

اين موضوع باعث حفظ ثبات و امنيت منطقه شده و زمينه را براي توسعه فراهم كرده و . شود
  .شودهاي بيگانه مي مانع نفوذ قدرت

هاي اقتصادي، مقابله با سياست مهار آمريكا   امنيتي و سياسي همكارييكي ديگر از منافع -3
-هاي آمريكا مي نگراني روسيه از سياست. براي جلوگيري از ايفاي نقش ايران در منطقه است

  . باشد تواند عامل نزديكي ايران و روسيه
 مرزنشينان ن به ويژه روابط تجاري ايران و ارمنستان باعث ايجاد اشتغال براي اتباع ايرا توسعه-4

  .شود مي
هاي منفي حضور و نفوذ  تواند ضمن جلوگيري از تأثيرهاي مرزي نيز مي ايجاد بازارچه-5

كشورهاي خارجي، سبب ايجاد اشتغال و درآمدزايي در مناطق مرزي شود و از مهاجرت 
مان به طور كلي بايد توجه داشت كه ارمنستان عضو ساز. مردم اين مناطق جلوگيري كند

با توجه به . هايي براي پذيرش سرمايه دارد  ظرفيت وجهاني تجارت و شوراي اروپا است
هاي مناسبي مناسبات تاريخي دوستانه و جايگاه اين كشور در سياست خارجي ايران ظرفيت

  : بنابراين الزم است؛هاي دوجانبه وجود دارد براي همكاري
نامه همكاري حقوقي دو طرف  اليحه موافقتو ها و شرايط مناسب حقوقي آماده شودـ زمينه

  شودبه مجلس شوراي اسالمي ارايه 
  هاي استاني توسعه يابد ـ همكاري
  هاي بخش خصوصي تقويت و تشويق شود ـ فعاليت

هايي كه به امضاي دو طرف رسيده است و اجرايي كردن موافقتنامه ها و ـ پيگيري طرح
  . افتتاح شد1385ز به ارمنستان كه در اسفندماه ها همانند طرح احداث خط انتقال گا طرح
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  : و ماخذمنابع 
  الف فارسي

انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت : ، تهرانقفقازكامل غرافياي ج ،)1381(احمديان، بهرام امير. 1
  .دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

، "جمهور ارمنستان به ايران سفر رئيس"،  )1388 فروردين 26) ( اكونيوز(خبرگزاري اقتصاد ايران . 2
http://www2.econews.ir 

روابط اقتصادي و سياسي جمهوري ارمنستان با جمهوري اسالمي "، )1385(ابراهيم صديق، مير. 3
  .56، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره  فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز،"ايران

، موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي امنيت در قفقاز جنوبي، )1384(كاظمي، احمد  .4
  .ابرار معاصر تهران

فصلنامه آسياي مركزي و ، "عوامل توسعه روابط: ايران، ارمنستان و روسيه" ،)1378(كواليي، الهه . 5
  .26، سال هشتم، دوره سوم، شماره قفقاز

انتشارات : ، تهراناز جنوبيهاي منازعه در آسياي مركزي و قفق  گسل،)1382( ابرار معاصر تهران. 6
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