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چکیده
به باور بسیاری از صاحبنظران از نگاه نظری و معنوی هم در زممان حیمات شموروی و هم پمن از ن،
انقالب اسالمی تالش نمود الگویی بدیل الگموی ممونیسمتی را در منطقمه ففقماز ارائمه منمدا ایمل الگمو ممه
برخواسته از متل دیل اسالم بود ،تا حمدودی توانسمب بمر بیمنش و سیم سیاسمی ففقمازیهما تمیریر بگمدارد و
علی رغ حضور الگوهای رفیب ،انقالب ایران ،حن استقاللخمواهی و زادیخمواهی را در منطقمه ففقماز،
وارد ساز جدیدی مند .منطقه ففقاز از گدشته های دور ،چه به عنوان بخشی از سرزمیل و چه به عنوان حموزه
نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده اسبا جمیوری اسالمی ایران با توجه بمه پیونمدهای تماریخی دو ملمب و
اراده دو طرف و داشتل امتیاز همسایگی ،همکاریهای گسترده افتصادی با جمیوریهای ففقاز جنموبی و از
جمله ارمنستان داردا ایل مقاله سعی دارد با بررسی تاریرات انقالب اسالمی بر ارمنسمتان ،سرصمبهما و موانم
همکاری ن را بیان نماییدا
واژهگان کلیدی :ایران ،انقالب اسالمی ،ارمنستان ،ففقاز ،سرصبهاا
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مقدمه
موفعیب جغراسیایی و اهمیب استراتژیک ففقاز جنوبی ،ایل منطقه را به یکی از می تریل
مناطق جیان تبدیل مرده اسبا اهمیب استراتژیک ففقاز را میتوان از نبردهای بزرگی مه
میان ایران ،روسیه و عثمانی در فرون اخیر در ن رخ داده اسب درک مردا به لحاظ
سرهنگی ففقاز مرز میان تمدن اسالمی و تمدن مسیحی و سه سرهنگ روسی ،ترمی و
ایرانی ،همچنیل زیستگاه بیش از  52گروه فومی و زبانی و سه دیل ییود ،اسالم و مسیحیب
اسبا هانتینگتون در متاب «برخورد تمدن» ایل منطقه را روی خط برخورد تمدنها خوانده
و به درگیری ذریهای مسلمان و ارامنه مسیحی و صف بندی حامیان نیا اشاره مرده
اسب( .)Huntington, 1996تعارضهای فومی ،نژادی و مدهبی ،ساختارهای سیاسی و
افتصادی برجای مانده از اتحاد شوروی ،بی رباتی سیاسی و اجتماعی ،ضعف افتصادی،
رژی حقوفی دریای خزر ،تروریس  ،مواد مخدر و باالخره مناب عظی انرژی از می تریل
زمینهها و عوامل مؤرر در بی رباتی منطقه هستند(.)Huntington, 17
انقالب اسالمی ایران به عنوان یک انقالب ایدئولوژیک ،نه تنیا در بعد ملی ،احیاگر
طرحها ،برنامهها و نظریات خاصی برای حکومب و دولب بوده ،بلکه در بعد جیانی نیز با
توجه به جیانشمولی مکتب اسالم ،دارای اسکار و نظریات خاصی بوده اسبا یکی از
ویژگیهای ایران و حوزههای پیرامونیاش در ادوار معاصر ،ن اسب مه به رغ تیریر
متقابل و م و بیش مستمر ایل دو حوزه بر یکدیگر ،م و میف ایل تیریر و رار مترتب بر
ن به نحوی شایسته ،معرسبشناسی نشده اسب مه برای نمونه میتوان ن را به خوبی در
مناسبات ایران و ففقاز در دو سده اخیر مالحظه مردا ایل مسئله در رابطه با انقالب اسالمی
ایران از بدو پیروزی تامنون صادق بوده اسب؛ به ایل معنی مه اوالً ،علیرغ اهمیب
سوقالعاده منطقه ففقاز برای ژئوپولیتیک ایران ،ایل حوزه با توجه به تحوالت سیاسی
سراوانش ،سی شایستهای را از رمانها و تیریرات حدامثری انقالب دریاسب نکرده اسب؛
رانیاً ،سقدان نگرش پژوهش محور ،باعث صدور نظریات و احکام ملی در باب سیاسب
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خارجی ایران پن از انقالب شده و ایل به نوبه خود ،متضمل ضایعاتی در عرصههای سکری
و علمی گردیده اسبا ایل در حالی اسب مه منطقه ففقاز به دالیلی همچون اهمیب
تاریخی ،سرهنگی ،سیاسی و سوقالجیشی ،تکیهگاه سیاسب خارجی فدرتهای جیانی و
منطقه ای بوده و تحوالت سیاسی ن بیش از نکه مرهون عمل بازیگران درونی منطقه
باشد ،تحب تیریر سیاسبهای بازیگران بیرونی فرار داشته اسب .بر ایل اساس سوالی مه در
ایل مقاله سعی می منی به ن پاسخ دهی ایل اسب مه انقالب اسالمی ایران چه تاریری بر
ارمنستان از لحاظ سیاسی افتصادی و سرهنگی داشته اسب؟ بر مبنای ایل سؤال نویسنده سعی
دارد با سرضیهای زیر به ایل سؤال جواب دهد«انقالب اسالمی تاتیر خود را بر مشور
ارمنستان بخصوص در امور افتصادی و سیاسی گداشته اسبا
نگاهی به تاریخچه روابط کشورهای منطقه قفقاز با ایران
ففقاز ،منطقهای اسب موهستانی در جنوب غربی روسیه و شمال غربی ایران مه از غرب
به دریای سیاه و زوف ،از جنوب غربی به ترمیه و از شرق به دریای مازندران محدود
میشودا ایل منطقه به وسیله رشته موههای ففقاز بزرگ ( ب پخشان) به دو فسمب جدا
تقسی شده اسب:
الف) ففقاز جنوبی یا ایل سوی ففقاز؛ شامل مشورهای ذربایجان ،ارمنستان و گرجستان.
ب) ففقاز شمالی یا ماورای ففقاز؛ شامل جمیوریهای خودمختار تحبحاممیب سدراسیون
روسیه به ترتیب از شرق به غرب؛ داغستان ،چچل ،اینگوش ،اوستیای شمالی ،مارباردا م
بالکار ،فاراچای ،چرمن و دیگه(اسشردی)91 :7937 ،ا مشورهای گرجستان ،ارمنستان و
ذربایجان در ففقاز جنوبی طی دورانهای تاریخی و درازمدت ،زیر سیطره سرهنگی
ایرانیان فرار داشتند و یا رسماً خراجگدار ایرانیان بوده اندا از ایل رو ایران تا به امروز ،نقش
تاریخی خود را در ایل منطقه سراموش نکرده و به تحوالت ففقاز و سیای مرمزی ،عالفه
زیادی نشان میدهد(سولر)753 :7919 ،ا ففقاز 71 ،درصد نفب 97 ،درصد گاز طبیعی1 ،
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درصد ذغال سنگ و  3درصد انرژی الکتریکی جمیوریهای سابق شوروی را تولید
میمند(امیر احمدیان ،7937 ،مقدمه)ا براساس بر ورد شرمبهای نفتی بیل المللی میزان
مناب اربات شده نفب در ذربایجان ،بالغ بر  1میلیارد بشکه و گاز طبیعی در حدود 35
تریلیون متر مکعب اسب(.)BP, 2008: 73
ایل منطقه مسیر انتقال انرژی سیای مرمزی و دریای مازندران به اروپا نیز هسبا در
حالی مه مسیر روسیه به دلیل دوری مساسب و مسیر ایران برخالف داشتل امنیب و صرسه
افتصادی ،به دلیل مخالفب مریکا منار گداشته میشود ،مسیر ففقاز برای مشورهای
اروپایی جایگاه مناسبی یاسته اسبا ففقاز جنوبی در حال حاضر منطقهای بیل المللی اسب
مه تغییر ساختار فدرت و نفوذ را تجربه میمندا انرژی و امنیب ،دو موضوع میمی هستند
مه ینده منطقه در روند تحوالت حول ایل دو محور شکل میگیردا ففقاز جنوبی ،صحنه
تیدیدها و چالشهای متعددی اسبا ایل چالشها شامل درگیریهای مسلحانه به بل بسب
رسیده ،روابط پیچیده دولبهای منطقه با یکدیگر و با همسایگان بزرگتر خود ،به ویژه
روابط گرجستان با روسیه ،روابط ارمنستان با ترمیه و روابط ذربایجان با ایران ،توسعه
نیاستگی افتصادی و اجتماعی ،بی رباتی سیاسی و جرائ سازمان یاسته و سلطه خارجی به
ویژه رفابب شدید فدرتهای منطقهای و سرامنطقه ای اسبا
دیدگاهها ،اهداف و منابع ایران در قفقاز جنوبی
موفعیب جغراسیایی و جایگاه ژئوپلتیک ایران در منطقه ،همراه با دیگر تواناییهای
سیاسی و افتصادی سبب شده اسب مه ایران یکی از می تریل بازیگران ،منطقه خاورمیانه،
خلیج سارس و سیای مرمزی و ففقاز به شمار یدا می تریل ویژگی ایران ه جواری با
سیای مرمزی و ففقاز و متصل بودن به خاورمیانه ،خلیج سارس و سیای جنوب غربی
اسبا خطوط اصلی و اهداف مالن سیاسب خارجی ایران در منطقه ففقاز جنوبی را
میتوان به ایل شرح بر شمرد:
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 تالش در جیب ایفای نقش مؤرر در معادلرات سیاسی ،امنیتی و افتصادی منطقه :تالشایران برای حضور در معادالت سیاسی ،امنیتی و افتصادی منطقه بر مبنای تحکی همکاری
با دولبهای جدید و ممک به توسعه افتصادی – اجتماعی نان شکل گرسبا ممک ایران
شامل تیمیل دسترسی ایل مشورها به بازارهای بیل المللی و توسعه روابط تجاری با نان
بودا احداث راه هل مشید – سرخن -تجل در مه  /7331اردیبیشب  ،7915مه ساصله
میان سیای مرمزی و اروپا را به میزان  9هزار میلومتر ماهش میداد در همیل راستا بودا
عضویب جمیوریهای جدید تازه تیسین در سازمان همکاری افتصادی (امو) از دیگر
افدامهایی بود مه ایران به همراه دیگر اعضای ایل سازمان به عمل وردا سازمان امو با
تیمید بر همکاریهای منطقهای به ویژه در زمینههای انرژی ،تجارت ،حمل و نقل و ارتباط،
ظرسیب مناسبی برای تقویب هماری های منطقهای اسبا ایران همواره مادگی خود را
برای تیمیل دستیابی ایل مشورها به پاالیشگاه ،خطوط انتقال انرژی و حمل و نقل ماال و
مساسر اعالم مرده اسبا
روشل اسب هر گونه بی رباتی در سیای مرمزی و ففقاز ،تیدیدی علیه امنیب ملی
ایران اسبا به همیل دلیل ایران در پی راههایی برای تیمیل ربات و امنیب منطقه اسبا ایران
با در پیش گرستل راهبرد سعال در فبال امنیب منطقه ففقاز سعی مرده اسب با مشارمب در
ساز و مارهای امنیتی و همکاری در اجرای طرحهای جلوگیری از درگیریها و طرحهای
میانجی گرایانه در برابر بحرانها در تحکی ربات و امنیب منطقه ایفای نقش مندا به ایل
منظور سیاسب ایران بر اعمادسازی ،حدف عوامل تنش زا در منطقه و تالش برای استقرار
صلح پایدار تمرمز یاسته اسبا تالش مؤرر ایران برای استقرار صلح در تاجیکستان و خاتمه
جنگ داخلی ایل مشور و نیز تالش برای حل بحران فره با ،،نمونههای روشنی از سیاسب
ایران برای استقرار امنیب و ربات در منطقه اسبا
 منطقه گرایی و تیمید بر راه حلهای منطقه ای ،از دیگر عناصر سیاسب خارجی ایران درفبال منطقه ففقاز جنوبی اسبا البته ایل رویکرد ،نفی نقش برخی نیادها و مجام بیل المللی
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نیسبا ایل دیدگاه زمینه ایجاد همکاریهای سه جانبه میان ایران ،برخی از مشورهای
منطقه و خارج از منطقه را سراه مردا ایجاد و پیشبرد همکاری سه جانبه ایران – ارمنستان
– ترممنستان ،ایران – ارمنتسان – یونان ،ایران – ترممنستان – هند ،ایران – گرجستان –
ارمنستان و ایران – ارمنستان – اومرایل در زمینههای مختلف سیاسی و افتصادی بیانگر
تالش ایران در ایل زمینه بود( )Lowe & spencer, 26 july 2006ز ایل نوع
همکاریها برای تحکی موفعیب ایران به عنوان یک بازیگر سعال و مقابله با تالشهای
مریکا برای منزوی مردن ایران در منطقه شکل گرسبا اما به دلیل انگیزههای سیاسی و با
تغییر شرایط افتصادی – سیاسی ایل همکاریها دچار ضعف شدا در ارزیابی اهداف و
سیاسب های ایران در منطقه ،برخی معتقدند مه ایران یک استراتژی منسج و هدسمند
نداشته و مانند سایر بازیگران منطقهای ،سیاسی وامنشی را در فبال تحوالت منطقه ففقاز
جنوبی در پیش گرسته اسبا نمیتوان از ایل وافعیب چش پوشید مه اغلب بازیگران
منطقه ای به دلیل حساسیب و پیچیدگی تحوالت ففقاز ،استراتژی یکپارچه و منسج ندارند
و در بیشتر موارد سیاسب وامنشی دارندا برخی ه معتقدند ایران ظرسیب ایفای نقش ربات
بخش در ففقاز و دریای مازندران را دارد ،ولی باید از ن استفاده مندا با ایل وجود
میتوان گفب مه سیاسب خارجی ایران و روابط با ارمنستان به صورت تابعی از سیاسبها
و جیب گیری های ایل مشور نسبب به سیای مرمزی و عوامل ارر گدار ن اسبا اگر چه
ارمنستان امتیاز همجواری با ایران را دارد مه وضعیب خاصی را به ایل مشور میدهدا
جمهوری ارمنستان و ویژگیهای آن
الف -جغراسیای طبیعی :ایل مشور در خشکی محصور اسب و در جنوب ففقاز میان دریای
سیاه و دریای مازندران بر سر راه اروپا و سیا فرار گرسته اسبا مساحب ایل جمیوری
 23/322میلومتر مرب و جمعیب ن حدود  9/1میلیون نفر اسب مه  35درصد نان را
ارمنی هستندا تاریخ ارمنتسان و رستارهای ارامنه بیش از هر فوم دیگری از وضعیب
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جغراسیایی نان متیرر اسبا ارمنستان سرزمیل موهستانی و صعب العبوری اسبا فله
رارات به ارتفاع  5222متر مرتف تریل نقطه ن اسبا ممبود زمیلهای فابل مشب همراه
با زمستانهای طوالنی و طافب سرسا از ویژگیهای جغراسیایی ایل سرزمیل اسبا ایل
جمیوری فسمب موچکی از غرب سالت ارمنستان را شامل میشود مه در بیل سالت ایران
و سیای صغیر فرار گرسته اسب(امیر احمدیان)35 :7911 ،ا ارمنستان از جنوب به ایران ،از
جنوب غربی به جمیوری خودمختار نخجوان ،از غرب به ترمیه و از شرق به جمیوری
ذربایجان محدود شده اسبا
ب -وضعیب افتصادی :شاید میمتریل ویژگی افتصادی ارمنستان مانند سایر جمیوریهای
سابق اتحاد شوروی را بتوان «در حال گدار بودن» دانسبا سیست افتصادی ایل مشورها در
حال انتقال از سیست سوسیالیستی و دولتی به سیست سرمایه داری و زاد اسبا ولی عوامل
داخلی مه باعث سروپاشی افتصاد شوروی شدند همچنان در سیست افتصادی ایل مشورها
به حیات خود ادامه میدهندا عواملی مانند ماهش مار یی ،اسزایش هزینههای بخش تولید،
سطح پاییل تکنولوژی ،نبود انگیزه نو وری در صنعب ،نامامی در بیبود میفیب محصوالت
و تمرمزگراییا
یکی از نتایج ایل تمرمز افتصادی ،ادغام افتصاد متحدان سابق و به ویژه در جمیوری
سدراتیو روسیه اسب مه وارث اصلی اتحاد شوروی محسوب میشودا سیاسب افتصادی
ارمنستان در چیارچوب گدار از سیست سوسیالیستی به سیست سرمایه داری شکل گرسته
ماسبا عمدهتریل تالش های دولتف تالش برای خروچ از حوزه روبل و اعالم پول ملی با
عنوان دِرام ،تالش برای منترل تورم و جلوگیری از سقوط بیشتر تولید ناخالص ملی اسبا
دولب تالش مرد واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واگدار مندا تشویق صادرات
انواع ماالها و خدمات از دیگر افدامهایی اسب مه دولب برای خروج از بحران افتصادی
در پیش گرسته اسبا ارمنستان یکی از صنعتیتریل جمیوریهای پیشیل شوروی اسبا در
دهه  ،7332حدود  12درصد تولیدهای ایل جمیوری را تولیدهای مربوط به بخش صنای
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تشکیل میداد و واردات و صادرات ماال بیش از  52درصد تولید ناخالص داخلی ایل
مشور را در بر میگرسب(موالیی)7913 ،ا در ارمنستان صنای الکترونیک ،ابزار الت و
صنای خودروسازی در موفعیب مطلوبی فرار دارند و عمدهتریل موارد صادراتی ایل مشور
را تشکیل میدهندا در بخش مخاربرات نیز پیشرسبهایی مشاهده میشودا در زمینه
ژنراتورهای برفی و ادوات الکتریکی در اندازههای بزرگ ،وضعیب ارمنستان فابل توجه
اسبا صنای شیمیایی وضعیب چندان مناسبی ندارند و نیازمند تکنولوژیکی ،لزوم اعمال
مدیریب جدید و مار مد و به ممک سرمایه گداری و تکنولوژی مدرن خارجی رو به
نوسازی گدشته ،احیا میشوندا
ارمنستان مناب طبیعتی میمی نیز داردا ایل مشور معادن طال ،نقره ،من ،فل  ،روی ،هل
و مانند ن را دارد مه از نظر صنعتی اهمیب دارندا برخی از نیا تامنون مورد بیره برداری
فرار نگرستهاندا با ایل وجود ارمنستان وارد مننده بزرگ نفب و گاز اسب و برای واردات
بسیار متکی به روسیه اسبا اگر چه ترانزیب انرژی از طریق ارمنستان موتاهتر و م خطرتر
از ترانزیب مطرح از طریق گرجستان اسب ،اما ادامه مشمکش با ذربایجان سبب شده
اسب مه ارمنتسان به عنوان یک مشور ترانزیب ،نقشی را در توسعه انرژی درای مازنداران
ایفا نکند(ابرار معاصر)032 :7932 ،ا
با وجود تحوالت مثبب در افتصاد ارمنستان ،مسائل و مشکالتی به صورت حل نشده
پیش روی ایل مشور فرار داردا برای تضمیل روند توسعه الزم باید موان عمده بر سر راه
توسعه افتصادی ن شناسایی شده و منار گداشته شوندا مشکالت و موان اصلی بر سر راه
توسعه افتصادی ارمنستان به طور عمده ناشی از ایل عوامل اسب:
 -7می تریل مشکل افتصادی ارمنستان ساختار برجا مانده از دوره اتحاد شوروی اسب مه
رار ن هنوز ه پابرجا اسبا افتصاد ارمنستان تحب نظام ممونیستی به شدت در افتصاد
سایر جمیوریها ادغام شده بودا مشکالت ساختاری مه ارمنستان با ن دسب به گریبان
اسب عبارتند از :بر ه خوردن سیست افتصاد سوسیالیستی و نداشتل مادگی الزم برای
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پدیرش و جدب افتصاد بازار زاد ،نبود مدیریب و سیست منترل و نظارت بر واحدهای
بزرگ افتصادی ،ماهش و فط سرمایه در مرامز تولیدی و ماهش تولید ،شکل گیری
ماسیای افتصادی با غاز روند خصوصی سازی ،سازگاری نداشتل تکنولوژی موجود در
بسیاری از مارخانجات با صنای جدید جیان ،میاجرت نیروی مار ماهر به خارج از مشور
و مانند نا
 -2بحران فره با ،تیریرهای منفی بر روند توسعه ارمنستان گداشته اسبا به دلیل بحران میان
ارمنستان و ذربایجان ،و هزینههای نظامی و سیاسی توان افتصادی ارمنستان اسبا عالوه بر
نابودی صنای و ماهش تولید ،هزینههای عملیات جنگی و مشکالت ناشی از وارگان
باعث شده اسب سرمایه گداری خارجی مناسبی در ارمنستان شکل نگیردا پیامدهای سیاسی
و امنیتی حل نشدن بحران نیز ایل مشور و منطقه را به عرصه رفابب فدرتهای منطقهای و
جیانی تبدیل مرده اسبا
 -9راههای زمینی ففقاز ویژگی ژئوپلیتیکی خاص خود را داردا هر یک از واحدهای
سیاسی ففقازر بدون همکاری واحدهای دیگر ن به سختی میتواند مسائل و مشکالت
خود را حل مندا ارمنستان به عنوان یک مشور محصور در خشکی از نظر ژئوپلیتیکی
محدودیبهای بسیار و ناگریزی داردا در یک نظ منطقه ایل مشور میبایسب عالیق
مشورهای اطراف خود را مورد مالحظه فرار دهدا بنابرایل محاصره افتصادی ارمنستان از
سوی جمیوریهای ذرب ایجان و ترمیه ،در نتیجه بحران فره با ،بر افتصاد ن تیریر مخربی
داشته اسبا فط خطوط ارتباطی با مشورهای همسایه مشکالتی را بر سر راه اصالحات
افتصادی ارمنستان ایجاد مرده اسبا
 -0ارمنستان در راه اجرای برنامههای جدید افتصادی و اصالحات با موان داخلی و سیاسی
اجتماعی متعدد رو به روسبا نکته می در ایل زمینه تیریر ن بر همکاریهای افتصادی و
جدب سرمایه گداری خارجی اسبا ایل موان عبارتند از:
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 نظام دیوانساالری ساسد مه باعث اجرا نکردن مامل پروژههای افتصادی میشود -،نظامفوانیل افتصادی ایل مشور مه نوافص جدی دارد - ،نبود سیست تضمیل اعتبار و سرمایه
گداریهای خارجی در مشور - ،نبود ربات سیاسی و امنیب - ،تعدد مرامز تصمی گری،
 تغییر مدیریب سری در ردههای مختلف دولتی - ،افتصاد سایه و ضعف دولب درمدیریب افتصاد مشور - ،روند خصوصی سازی در بسیاری موارد با درگیریهای سیاسی
برخورد مرده و با مشکل روبه رو شده اسبا
با توجه به مطالب یاد شده میتوان گفب ارمنستان ظرسیبها و امکانات خوبی داردا
تقویب تدریجی استقالل افتصادی با بیره گیری از مکانیس بازار و روند خصوصی سازی،
باعث حضور مشورهای اروپایی ،مریکا ،ژاپل و مانادا درایل مشور شده اسبا زمینههای
مناسبی برای توسعه همکاریهای ارمنستان و ایران وجود دارد مه در صورت غفلب و مند
عمل مردن ،مشورهای دیگر جایگزیل ما خواهند شدا جمیوری اسالمی ایران برای حفظ
و گسترش تیریر و نفوذ خود در ففقاز ،نباید از توسعه افتصادی و همکاریهای استراتژیک
با مشورهای ففقاز جنوبی از جمله ارمنستان غفلب مندا
عوامل مؤثر بر سیاست خارجی ارمنستان
اولیل عامل تیریر گدار بر سیاسب خارجی ارمنستان جغراسیای ایل مشور اسبا ارمنستان
با دو مشور فدرتمند ایران و ترمیه و دو مشور ه سطح خود از لحاظ فدرت یعنی
گرجستان و ذربایجان همسایه اسبا اگر چه روسیه با ارمنستان مرز مشترک ندارد ،اما به
دلیل تیریر بر روند تحوالت منطقهای از دیدگاه سیاسب خارجی ،ارمنستان یک مشور
همسایه محسوب می شودا ارمنستان به دریای زاد راه نداردف از ایل نظر برای رابطه با
جیان به راههای مو اصالتی همسایگان خود وابسته اسبا نکته میمی مه باید مورد توجه
فرار گیرد ،ایل وافعیب اسب مه سیاسب خارجی ارمنستان به موازات تغییر در مشورهای
همسایه مجبور به سازگار مردن خود با ایل تحوالت بوده اسبا

تأثیر انقالب اسالمی بر ارمنستان ،فرصتها و موانع همکاری دو کشور 023 /

دومیل عامل ،تاریخی اسبا ملب ارمنستان یک احساس مشترک دارند مه زمانی یکی
ملب بزرگ بودهاند ،اما تحب تیریر عوامل مانند منش متقابل با فدرتهای سلطه جو به
ملتی موچک تبدیل شدهاندا به دلیل شدممنی تارخی امپراتوری عثمانی با ارامنه و در نتیجه
مشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی و رابطه دشمنی با ترمیه به عنوان وارث امپراتوری،
حضور روسیه در ارمنستان به عنوان یک عامل مثبب تلقی میشود مه میتواند امنیب ایل
مشور را تضمیل مندا رابرت موچاریان برخالف اولیل رئین جمیور ایل مشور لئون
ترپتروسیان معتقد اسب مه موضوع فتل عام ارامنه در اولویب سیاسب خارجی ارمنستان
فرار داردا
مالحظات امنیتی ،سومیل عامل تیریرگدار بر سیاسب خارجی ارمنستان اسبا اتحاد
شوروی یک سیست امنیتی مناسب برای ارمنستان بود ،اما با سروپاشی ن خالء امنیتی ایجاد
شده اسبا ارمنستان اینک برای تیمیل امنیب خود غالوه بر تکیه به روسیه به سوی غرب و
مریکا نیز تمایل یاسته اسبا چیارمیل عامل ،افثصاد استل مه در زمان شوروی در مسکو
طراحی میشد ،به همیل دلیل تالش دولب ارمنستان برای انتقال از افتصاد متمرمز دولتی به
افتصاد زاد باعث مشکالت زیادی شده اسبا پنجمیل عامل ،بحران فره با ،اسبا تداوم
بحران فره با ،،بافی ماندن نیروهای نظامی و استراتزیک روسیه در ارمنستان و عالیق متضاد
بازیگران منطقهای و سرامنطقه ای در ن مشور بر حساسیب موضوع میاسزاید (صدیقی،
 ،7935ص )722ا می تریل پیامد ایل بحران بر سیاسب خارجی ارمنستان ن اسب مه فادر
به برفراری روابط مطلوب با جمیوری زربایجان و همچنیل ترمیه مه از مواض

ذربایجان

دساع میمند ،نیسبا پیامد دیگر ناشی از ایل بحران ،تیریر منفی بر توانایی ایل مشور در
پیگیری یک سیاسب خارجی سعال در منطقه و سطح بیل المللی اسبا
همواره محاسلی در ارمنستان بودهاند مه نسبب به فسمبهایی از جمیوری ذربایجان و
گرجستان ادعاهای ارضی داشتهاندا در یازده میر  ،7913شورای ملی ارامنه نخجوان در
ارمنستان اعالم موجودیب مردا ایل شورا در غاز تیسین با صدور بیانهای به طور صریح
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نسبب به بخش هایی از نخجوان ادعاهای ارضی مرد و خواستار توجه مجام بیل المللی به
حقوق خود و الحاق نخجوان بخه جمیوری ارمنستان شد(ماظمی)52 :7930 ،ا ششمیل
عامل مؤرر بر سیاسب خارجی ،سیاسب داخلی و بازیگران سیاسی اع از احزاب و گروهها
هستند مه به نظر میرسد هر یک به روسیه ،مریکا و یا ایران و یا سایر مشورها تمایل
دارندا تارمنستان برای گسترش روابط خارجی خود با مشکالتی همچون نبود توانایی
افتصاد ی برای گسترش روابط خارجی ،ممبود نیروی متخصص دیپلماتیک ،بحران فره با،
و سیاسبهای روسیه برای منترل روابط خارجی جمیوریهای جدید استقالل یاسته دسب
به گریبان اسبا می تریل اهداف سیاسب خارجی ارمنستان حل بحران فره با ،به گونهای
مه امنیب همه جانبه ارامنه فره با ،تیمیل شود و بازگشب امنیب و ربات به منطقه برای سراه
مدن زمینه برای توسعه مشورهای منطقه و همچنیل برفراری روابط منطقی با فدرتهای
بزرگ مشورهای همسایه اسب (.)Laitin and suny, 12
روابط تاریخی بین دوکشور ایران و ارمنستان:
روابط ایران و ارمنستان از نظر تاریخی یکی از فدیمیتریل و طوالنیتریل روابط میان
ملتیا اسبا سابقه روابط ایل دو مشور همسایه به حدود  9222سال پیش بر میگردد و
تاریخ ارمنستان را نمیتوان بدون شنایی با تاریخ ایران ،بطور دفیق مطالعه مرد و شناخبا
پن از پایان جنگ جیانی اول و استقالل ارمنستان در  23مه  ،7373روابط ارمنستان با ایران
وارد مرحله نوینی شدا ارمنستان در ایل زمان از ناحیه غرب مورد تیدید ترمیه فرار داشب
و در شرق و برسر مناطق فره با ،و زنگه زور در جنگ با ذربایجان بودا درمرزهای
شمالی ،ارمنستان و گرجستان برسر مناطق خال ملک ولوری اختالساتی را داشتند و در
داخل ارمنستان نیز بلشویکها تالشیایی را برای سافط مردن حکومب جمیوری غاز
نموده بودندا به همیل دلیل تنیا مرز امل ارمنستان ،مرز جنوبی ن مشور با ایران بود و به
همیل دلیل جمیوری ارمنستان اهمیب ویژهای را به روابط خود با ایران میداد و انتخاب و
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اعزام پرنن هوسپ رغوتیان به تیران به عنوان سفیر ارمنستان در ایران ،نشان از اهمیتی
داشب مه ایروان به روابط خود با تیران میدادا اما درایل سوی مرز ،در ایران ،سالیای
 7373تا  7322سالیای بی رباتی اسب و ایران در نچنان وضعیب سیاسی و افتصادی
متشنجی فرار دارد مه حتی فادر نیسب اوضاع داخلی خود را سرو سامان بخشد و دولتیا
یکی پن از دیگری سقوط می منند و بیشتر نگاهیا متوجه درگیرییای گیالن و خراسان و
فرار داد  7373وروق الدوله  -مامن و سایر مشکالت داخلی اسب و ممتر مسی به سکر
روابط خارجی و استفاده از اوضاع سیاسی پیش مده در ففقاز اسبا با ایل وجود دولتل
ایران در پاییز سال  7373هیئتی را به سرپرستی سید ضیاءالدیل طباطبایی مه از نزدیکان
وروق الدوله (صدراعظ ) بود به بامو سرستاد تادرمرحله نخسب زمینه انعقاد فرار داد مودت
و همکاری بیل ایران و جمیوری ذربایجان و در مرحله بعدی ایران با ارمنستان و
گرجستان را سراه سازد مه به علب سرعب روند تحوالت در ایل منطقه و سقوط
جمیورییای سه گانه نتیجهای از ایل سفر عاید نشدا
در ارمنستان نیز اوضاع نابسامان سیاسی و افتصادی ،مان بزرگی بر سر راه گسترش
روابط ایل مشور باایران بودو تنیا فرار دادی مه در ایل دوران پیش نوین ن توسط دولب
ارمنستان تییه شد و باید مورد مدامره ایران و ارمنستان فرار میگرسب فرار داد تیسین خط
هل باطوم  -فارص  -ایروان  -تبریز بود مه به علب سقوط جمیوری ارمنستان ،ایل
مدامرات هیچوفب شروع نشدا (سیمون وراتسیانا جمیوری ارمنستانا ص 025ا) درمل ما
در ایل دو ساله ممتر شاهد گسترش خاصی در روابط دو مشور هستی و پن از سقوط
جمیوری ارمنستان در سال  7322نیز روابط ایل مشور با ایران در چیارچوب روابط ایران
و شوروی فرار میگیردا
روابط سیاسی ارمنستان و جمهوری اسالمی ایران پس از استقالل
با سروپاشی اتحاد شوروی در  7337و شناسایی جمیوری ارمنستان توسط جمیوری
اسالمی ایران ،روابط ایل دو مشور وارد مرحله سعلی میشودا در ایل مدت چند ساله،
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روابط ایران و ارمنستان سراز ونشیب هایی را پشب سر نیاده مه بیش از همه متیرر از
درگیرییای منطقه فره با ،بوده اسبا در نخستیل ماههای استقالل ارمنستان ،روابط ایران و
ارمنستان با شتاب نسبتاً زیادی روبه گسترش نیاد و در اولیل روزها ارتباط تلفنی بیل ایران و
ارمنستان برفرار گردیدا د راوایل سوریه نیز وزیر امور خارجه ارمنستان ،طی سفری به تیران
با رئین جمیور ،رئین مجلن شورای اسالمی و وزیر امور خارجه دیدار مرده و
زمینههای گسترش روابط میان دو مشور و همچنیل میانجیگری ایران دربحران فره با،
مورد بررسی فرار گرسبا درایل دیدار مواسقتنامه ای در  91ماده در زمینه همکارییای
مختلف افتصادی ،تجاری ،انرژی ،سرهنگی ،ورزشی و توریس به امضای وزارت خارجه
دوطرف رسیدا(وزارت امور خارجه جمیوری ارمنستانا سخنگوی دیپلماتیک27 :7339 ،ا)
حدود  22روز پن از سفر راسی هوانسیان وزیر خارجه وفب ارمنستان به تیران ،دمتر
والیتی وزیر سابق امور خارجه جمیوری اسالمی ایران طی سفری به ذربایجان و
ارمنستان ،زمینههای میانجیگری ایران را در بحران فره با ،و همچنیل گسترش روابط با دو
مشور را مطالعه مرده و سپن به تیران بازگشب (روزنامه مییانا  72اسفند  ،7912صفحه
اولا) با توجه به تالشیای دمتر والیتی در منطقه و بر گزاری منفرانن سه جانبه در تیران با
شرمب وزیر امور خارجه ایران و مشاوریل عالی رؤسای جمیور ذربایجان و ارمنستان،
تواسقاتی در تیران در مورد تش بن در فره با ،به امضا رسید مه منجر به اولیل تش بن
نسبتاً پایدار پن از حدود  0سال جنگ درمنطقه شد(روزنامه اطالعاتا  21اسفند 7912ا
صفحه اول و دوما) سپن با سفر فای واعظی معاون فبلی اروپا و مریکای وزارت امور
خارجه به منطقه ،تالشهای میانجیگرانه ایران در بحران فره با ،ادامه یاسب و ایل تالشیا
منجر به ایل شد مه لئون ترپطروسیان رئین جمیور ارمنستان و یعقوب محمد اف مفیل
ریاسب جمیوری ذربایجان با میانجیگری فای هاشمی رسسنجانی ریاسب سابق جمیوری
ایران ،مواسقب نامهای را درباره تش بن در منطقه در ماه مه  7332در تیران امضا مردندا
ایل مواسقتنامه نقطه عطفی درافدامات میانجیگرانه ایران دربحران فره با ،محسوب شده و به
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همیل دلیل بسیاری از فدرتیای خارجی و جناحیای مختلف سیاسی منطقه مه نفوذ ایران
رادر ففقاز به زیان خود میدانستند ،تالشهای زیادی را در جیب شکسب ایل تواسقنامه
غاز مردندا
طی سفر فای لئون ترپطروسیان به ایران ،با استتاح پل موفب مغری بر روی رود ارس،
ارتباط زمینی ایران و ارمنستان برفرارگردید ومواسقنامه ای در  27ماده به امضای رؤسای
جمیوری اسالمی ایران وجمیوری ارمنستان رسید مه مکملی بر مواسقتنامه فبلی مه در
سطح وزرای امور خارجه به امضاء رسیده بود ،میباشدا (وزارت امور خارجه ارمنستان،
همان )22-25 :چندماه بعد سفارت جمیوری اسالمی ایران درایروان و سفارت جمیوری
ارمنستان در تیران استتاح شد و روابط دو مشور درسطح ماردار برفرار شدا درایل زمان
ماردار ارمنستان درتیران فای واهان بایبورتیان و ماردار ایران درایروان فای فاسمی بودا
بعدها ماردار ایران در ارمنستان تغییر مرد و فای سبحانی به عنوان ماردار ایران
درارمنستان شروع به خدمب نمود و تا تعییل سفیر جمیوری اسالمی ایران درارمنستان به
مارش ادامه دادا در حال حاضر بایبوردیان سفیر ارمنستان درتیران و نیک مار اصفیانی
سفیر ایران در ایروان میباشدا پن از استتاح سفارتیای دو مشور در پایتختیای یکدیگر
روابط دو مشور همراه با سراز و نشیبیایی روبه توسعه نیاد و وزرای خارجه دو مشور بارها
از پایتختیای یکدیگر دیدار مرده اند و مواسقتنامه ای سرهنگی ،تجاری و سنی گوناگونی به
امضای دو مشور رسیده اسبا از سال  7919نیز سطح روابط دو مشور به سطح سفارت
ارتقا یاسب و فای نیک مار اصفیانی به سمب سفیر جمیوری ارمنستان تعییل و به ایروان
اعزام شدا طی سالی ای اخیز نیز فای لئون پتروسیان رئین جمیور پیشیل ارمنستان برای
استتاح طرحییای مختلف حمل و نقل همچون راه هل باسق  -بندعباس و سرخن تجل از
ایران بازدید رسمی نموده و در مالفاتیای خود با ریاسب جمیوری اسالمی ایران و هیئتیای
ایرانی مه از ایروان دیدار مردهاند بر ارتقای هرچه بیشتر روابط ارمنستان با ایران تیمید
زیادی مرده اسبا
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از سوی دیگر سفر فای دمتر حبیبی معاون اول ریاسب جمیوری اسالمی ایران به
ایروان در دی ماه  7951درراس یک هیئب بلندپایه مه به امضای  72مواسقتنامه و یادداشب
تفاه در زمینههای افتصادی ،سرهنگی و سیاسی انجامید از جمله نقطه عطفیای می در
روابط دو مشور بشمار میرودا یک ماه پن از سفر دمتر حبیبی به ارمنستان ،یعنی در
بیمل  ،7915فای بابکل رامتسیان سفری  9روزه به تیران داشتند مه طی ایل سفر با
رؤسای فوه مجریه و مقننه یعنی حجب االسالم هاشمی رسسنجانی و حجب االسالم ناطق
نوری دیدار مردندا از جمله میمتریل دستاوردهای ایل سفر تشکیل گروه دوستی پارلمان
بیل دو مشور و همچنیل تیمید بر ایل نکته بود مه هیچ محدودیتی برای گسترش روابط
ایران و ارمنستان وجود نداردا همچنیل در ایل سفر فرار دادهای احداث یک مارخانه
داروسازی در ایروان ،حل مسائل مالی خط لوله گاز ارمنستان و انتقال گاز مای به ایل مشور
و احداث تونل ماجاران بیل دو مشور به امضا رسیدا(روزنامه سالما  71بیمل )9 :7951
از جمله چیارچوبیایی مه طی چند ساله اخیر باعث نزدیکی هرچه بیشتر دو مشور به
یکدیگر گشته اسب اجالسیای سه جانبه ای اسب مه درسطح وزارت خارجه جمیوری
اسالمی ایران ،ارمنستان و ترممنستان غاز شده و نتایج پرباری را برای سه مشور به دنبال
داشته اسبا همچنیل یک چنیل تجربهای با شرمب دو مشور ایران و ارمنستان با یونان
غاز شده اسبا در ایل رابطه بارها وزرای خارجه دو مشور در تیران ،ایروان ،عشق باد با
ه دیدار مرده اند و با خریل تحوالت و دیدگاهیای دو مشور شنا شدهاندا ایل امر
باعث نزدیکی هرچ بیشتر دو مشور به یکدیگر شده اسبا درهرحال ارمنستان به جمیوری
اسالمی ایران به عنوان فدرتی منطقهای مینگرد مه میتواند در تیمیل امنیب و مناس ملی
ارمنستان نقش بسیار فابل توجیی را ایفا مندا مالً ارمنستان در گسترش روابط خود با ایران
عوامل زیر را مد نظر دارد-:بیره برداری از راهیای هل و شوسه ،خطوط مواصالتی و
بنادر ایران جیب تزانزیب ماال به مقصد ارمنستان با توجه به امنیب راهیای ایران و با توجه
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به اینکه ارمنستان به دلیل خصومب دیرینه با ترمیه و ذربایجان فادر به استفاده از راهیای
ایل دو مشور نمیباشدا
 مناب سرشار ایران جیب پاسخگویی به نیازهای ارمنستان بویژه نیازهای استراتژیکانرژیا  -ارتباط با خلیج سارس و بیای زاد جیان -استفاده از بازارهای ایران برای سروش
ماالهای ساخب ارمنستانا-وجود جامعه ارمنی تبار  222هزار نفری درایران و وجود
اشترامات سرهنگی و سنتی و تجانن باسب اجتماعیا -سیل الوصول بودن ،ممی مساسب و
پاییل بودن هزینههای حمل و نقلا-استفاده از تجربیات توسعه ایرانا-ایجاد موازنه در
روابط خارجی با سایر فدرتیای منطقهای و جیانیا -همکاری با یک مشور فدرتمند
اسالمی به منظور خنثی نمودن تبلیغات در جیب مدهبی فلمداد نمودن بحران فره با،ا -
پاسخ مثبب به بخش فابل توجیی از مردم ارمنستان مه متولد ایران بوده و خواهان رابطه
گستردهتر با ایران میباشندا همچنیل اسکار عمومی و احزابی مه خواهان گسترش روابط
همه جانبه با ایران هستندا
روابط اقتصادی بین ایران و ارمنستان
روابط افتصادی میان ایران و ارمنستان به طور رسمی پن ازسفر رئین جمیور پیشیل
ارمنستان به تیران غاز شدا با وجود اینکه روابط با حج باالیی غاز شده بود ،ولی به
دلیل پاره ای مسائل سیاسی از حج

ن ماسته شدا دومشور جمیوری اسالمی ایران و

جمیوری ارمنستان درزمینههای افتصادی مختلفی افدام به همکاری نمودهاند و اسناد افتصادی
زیر میان دو مشور به امضا رسیده اسب:
 همکاریهای افتصادی و بازرگانی -همکاریهای بانکی -احداث پل دائ بر رویرودخانه مرزی ارسا-همکاریهای پستی مخابراتی -احداث خط لوله گاز میان دو
مشورا-مواسقتنامه حمل و نقل هوایی و جادهایا-برفراری پروازهای مستقی بیل ایروان با
تیران و میشا-همکاری علمی در زمینه زلزله شناسیا -سروش مایحتاج غدایی به ارمنستانا
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طی سفردمتر حبیبی به ارمنستان ازجمله چیارچوبیایی مه موردتوجه ویژه فرار گرسب،
همکاری های افتصادی ،مالی ،انرژی و سنی بودا رئین جمیور سابق ارمنستان ومعاون او
رئین جمیور اسالمی ایران در یادداشب تفاهمی مه در  23دسامبر  3( 7331دی  )7915به
امضاء رساندند ،بر ایجاد ممیتههای افتصادی مالی ،انرژی و سنی ذیل تواسق نمودند:
ممیته تیمیل مالی خط انتقال گاز ،ممیته همکارییای گمرگی؛ همکاریهای مخابراتی
وپستی؛ ممیته همکارییای بازرگانی؛ ممیته همکاری درزمینه حمل ونقل؛ ممیته صنعب،
ممیته همکاری افتصادی سه جانبه؛ ممیته همکارییای بانکی ،ممیته انرژیا در ایل میان
میتوان به تواسقنامه همکارییای راه و ساختمان ،یادداشب تفاه همکاری بیل وزارت
معادن و سلزات جمیوری اسالمی ایران و وزارت صنای جمیوری ارمنستان ،یادداشب
تفاه بیل شرمب المپ پارس شیاب از ایران و شرمب لوین ارمنستان ،یادداشب تفاه
بیل وزارت بازرگانی جمیوری اسالمی ایران وزارت تجارت ،خدمات وجیانگردی
ارمنستان ،یادداشب تفاه حمل و نقل ،یادداشب تفاه همکارییای گمرمی ،یادداشب
تفاه بیل وزارت خانههای انرژی ارمنستان وشرمب ملی گاز و صنای پتروشیمی جمیوری
اسالمی ایران ،یادداشب تفاه بیل وزارت ارتباطات جمیوری ارمنستان و وزارت پسب و
تلگراف وتلفل جمیوری اسالمی ایران و یادداشب تفاه در خصوص همکارییای
منسولی در حمل و نقل بیل المللی و جادهای نیز به عنوان میمتریل دستاوردهای سفر اخیر
دمتر حبیبی به ارمنستان بودا
جدول شماره  7و  2حج مبادالت تجاری میان جمیوری اسالمی ایران را با ارمنستان
طی سالیای  7919و  7915نشان میدهدا
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جدول  :0مبادالت تجاری جمهوری اسالمی ایران و ارمنستان در سال .0919
وزن

ارزش به دالر مریکا

صادرات غیر نفتی ایراو ارمنستان

 07973تل

 92251225دالر

واردات ایران از ارمنستان

 1722تل

 1251233دالر

0

جدول  :2مبادالت تجاری اسالمی ایران و ارمنستان در سال 0911.2
وزن

ارزش به دالر مریکا

صادرات غیر نفتی ایران به ارمنستان

***

 52593222دالر

واردات ایران از ارمنستان

 092113تل

 97153322دالر

همانگونه مه در ایل دو جدول میبینی حج تجاری دومشور طی سالیای  7919تا
 7915به مقدار فابل توجیی رشد داشته اسب و خصوصاً میزان صادرات ارمنستان به ایران
اسزایش فابل توجیی یاسته و درطول مدتی ممتر از دوسال از نظر وزنی تقریباً  1برابر واز
نظر ارزش دالری تقریباً  5برابر شده اسبا
روابط فرهنگی بین جمهوری اسالمی ایران و ارمنستان
ارمنستان طی فرون متوالی تحب حاممیب ایران بوده اسبا به همیل دلیل میختگییا و
اشترامات سرهنگی سراوانی میان دومشور و دو ملب مشاهده میشودا درحال حاضر دو
مشور در زمینه های زیر سعالیتیای سرهنگی دارندا همکاری توریستیا همکاری در جشنواره
سیل ا گسترش زبان ارمنی و سارسی در هر دو مشورا ایجاد متابخانه با متابیای سارسی در
ایروانا تبادل سیل ا همکاریهای گسترده ورزشیا همکاری در زمینه موسیقیا ایجاد مرسی
زبان سارسی در دانشگاه ایروانا تولید برنامه به زبان سارسی در تلویزیون ارمنستانا

 -7گمرک جمیوری اسالمی ایران ،سالنامه و بازارگانی خارجی ایران7919 ،ا جدولهای اولو دوم (صادرات و
واردات)(تیران :معاونب طرح و برنامه گمرک جمیوری اسالمی ایران)7919 ،ا
-2گمرک جمیوری اسالمی ایرانا سالنامه مار بازرگانی خارجی ایران7915 ،ا جلدهای اول و دوم (صادرات و
واردات) تیران مطالعات پژوهشیای بازرگانی)7915( ،ا
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از جمله ی کی از مواردی مه طی سفر دمترحبیبی به ارمنستان مورد توجه ویژه فرار
گرسب بسط سرهنگی بودا در ایل سفر عمده وفب دمتر حبیبی به شرمب در مراسمیایی
گدشب مه از سوی دانشگاهیای نختلف ایروان و مادمییای علوم ترتیب یاسته بودا طی
ایل سفر دمتر حبیبی مرمز مطالعات ایرانشناسی در ففقاز را استتاح نمود ،از نمایشگاهیای
تابلوهای نقاشی ایران و عملیات بازسازی مسجد ایروان بازدید نمودا همچنیل یکی از
بندهای می تواسقات پایانی ایل سفر تشکیل ممیته همکاری علمی و سرهنگی بیل ایران و
ارمنستان بودا
تاثیرات انقالب اسالمی بر تحوالت سیاسی قفقاز و ارمنستان
 -0تأثیرات معنوی
از سال  7313مه انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید تا زمانی مه اتحاد جماهیر
شوروی در سال  7337منحل شد ،سیاسب خارجی انقالب در برابر ففقاز را باید با حضور
شوروی مورد مطالعه فرار دادا مسکو در نظر داشب با مشیدن دیوار نفوذ ناپدیر به دور
جمیوریهایش ،نان را از مخاطرات ایدئولوژیهای غیر مارمسیستی دور نگه داردا از ایل
رو ،وفوع انقالب اسالمی ایران ،میتوانسب به عنوان منتقل مننده ویروس خطرناک
نا رامی و تنش برای فلمرو شوروی تلقی شودا ایده ایجاد «ممربند سبز» ][Green belt
از غاز دهه  7332در اطراف اتحاد شوروی از همیل زمان مطرح شد»(موالیی ،7930 ،ص
)737ا نچه به انقالب اسالمی در خصوص تحوالت سیاسی ففقاز مربوط میشود ،ایل
اسب مه انقالب اسالمی در تعییل ایدئولوژی و جیبدهی مشی سیاسی ففقازیها ،دو
مرحله را طی نمود:
الف) پیش از فروپاشی شوروی ( 0330ـ )0313
وفای و پیام های انقالب در درون فلمرو شوروی سابق ،به ویژه میان مسلمانان ،جدابیب
سراوانی داشبا ماریزمای شخصیب امام خمینی؛ چنان بود مه تیریر شگرف ایشان بر
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میلیون ها انسان ،اع از مسلمان و غیر مسلمان در ففقاز شمالی و جنوبی ،فابل انکار نیسبا
گورباچف در سال  7335با طرح سضای باز سیاسی(گالسنوسب) ،تا حدودی به جمیوریها
زادی عمل داده بود اما در عیل حال ،مسکو از سعالیبهای تبلیغی انقالب اسالمی شدیداً
نگران بودا با توجه به رشد انتشارات مدهبی زیرزمینی و مخفیانه و با روشهای تبلیغاتی مه
در انقالب اسالمی ایران مورد استفاده فرار میگرسب ،استدالل مرد مه اسالمیشدن،
جریان پیدا مرده ،انتشارات مدهبی به طور گسترده تایپ و تکثیر میشود و از متون مقدس
اسالمی و سخنرانیهای مقامات مسلمان ،نوارهای ماسب ،تییه و ضبط میگردد(بالیف،
)731 :7915ا پیام رهایی بخش انقالب اسالمی ،احساسات زادیخواهی غیر مسلمانان
منطقه ففقاز را نیز شدیداً تحریک نمودا انقالب اسالمی توانسته بود نظام استبدادی سلطنتی
در ایران ،نظیر نظام استبدادی ممونیستی در شوروی را براندازدا از ایل لحاظ ،مطالعه
دسب ورد زادی بخش انقالب اسالمی برای نان جدابیب بسیار داشبا سرهاد ملینی از
مارشناسان مسائل ففقاز در خصوص تیریر انقالب اسالمی بر احساسات استقالل طلبی
ففقازیها معتقد اسب ":انقالب اسالمی باعث ایجاد روحیه مخالفب در مشورهای ایل
منطقه با حاممیب شوروی و استقاللطلبی نیا شد و نیا از انقالب ایران برای حرمب
استقالل طلبانه خود الیام می گرستند و ایل تیریرات با توجه به خصوصیات خاص انقالب
اسالمی در نگرش عمیق و برداشب صحیح از توحید ،اررات انقالب را به شیعیان و
مسلمانان محدود نکرده و در ارمنستان نیز نفوذ زیادی داشته؛ به طوریمه مردم ارمنستان
بعد از وفوع جنگ تحمیلی ،اخبار ن را خیلی دفیق پیگیری میمردند"ا(شیرازی:7912 ،
)990
نامه امام خمینی به گورباچف م مه در سال  7333برای رهبر شوروی نگاشته شد م نقطه
عطفی در سرایند تیریرگداری معنوی و نظری انقالب اسالمی بر تحوالت سیاسی ففقاز
محسوب میشودا ایل نامه پرمحتوا مه پیشبینی «سروپاشی مارمسیس » ،نکته محوری ن
بود ،تیریر روشنی بر اسکار عمومی مردم شوروی ،از جمله ففقازیهایی گداشب مه
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اشترامات تاریخی ،سرهنگی ،نژادی و عقیدتی با ایران داشتندا نیکالی میشیل ،نویسنده
مشیور روسیه در ایل زمینه نوشب":وفتی امام ،نامه را خطاب به گورباچف نوشتند،
دولتمردان وی تالش مردند متل نامه امام در جامعه منتشر نشود؛ زیرا از تیریر متل نامه امام
در جامعه هراس داشتند"(روزنامه جمیوری اسالمی )77 :7913/5/21 ،گورباچف در
ژانویه  7332به ایران هشدار داد مه از مداخله در امور داخلی جمیوریهای همسایه،
خصوصاً ذربایجان و دامل زدن به رادیکالیس اسالمی و استقالل طلبی دسب بر دارد
(روزنامه جمیوری اسالمی)2 :7913/9/25 ،ا
ب) پس از فروپاشی شوروی (از  0330تاکنون)
سروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل جمیوریهای جدید مستقل در سیای
مرمزی و ففقاز ،رویدادی پرمعنا در تاریخ معاصر اسبا در ایل زمان ایران به جای نمه
با یک مشور فدرتمند ،به نام شوروی ،طرف باشد ،با چند مشور ضعیف حاصل از
انحالل مواجه شده بود مه از یک سو مشورهای ذربایجان ،ارمنستان و گرجستان خود را
در جوار یک ایران انقالبی می دیدند و از طرف دیگر با شکسب ایدئولوژی مارمسیس ،
ایل مشورها به نوعی دچار خأل ایدئولوژی شده بودندا ایل شرایط برای انقالبی مه بیش از
یک دهه از عمرش میگدشب ،بسیار مساعد بود مه پیام و روح انقالبش را به مردم ایل
مشورها منتقل مندا بیشتریل انتقاد اصولگرایان در ایران بر دستگاه دیپلماسی انقالب از
ایل ناحیه اسب مه در صدور انقالب به اندازه ماسی از خود جدیب نشان نداده اسبا
حقیقتی روشل در خصوص تغییر ایدئولوژیکی سیاسب نظری انقالب اسالمی پن از
سروپاشی به چش میخورد و ن ،ایلمه؛ انقالب اسالمی پن از سروپاشی شوروی ،زمانی
مه با فدرتهای جیانی و منطقهای در رابطه با ففقاز به رفابب استاد ،تا حدود زیادی از
سیاسب رمانگرایی به سیاسب واف گرایی متمایل شدا از باب نمونه ،علیرغ برخی
افدامات اولیه در دهه  7332برای حمایب از بنیادگرایی اسالمی در منطقه سیای مرمزی و
ففقاز جنوبی ،ایران به طور ملی ،حمایب خود را از ایل دیدگاه برداشته و به جای ن بر
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توسعه افتصادی تمرمز مرده بودا در حقیقب ،ایران ،نزدیکتریل روابط منطقه ارمنستانی
مسیحی ،نزدیکتریل دوسب روسیه در ففقاز جنوبی دارد(تامن سانیا و دیگران:7932 ،
 )233البته در خصوص ذربایجان با توجه به زمینههای مشترک سراوان ،انقالب اسالمی بر
گرایشات سیاسی ذری ها تیریرگدار بوده اسب؛ به طوری مه به دنبال بروز جدی عالئ
سروپاشی شوروی ،اند یشه گرایش به ایران در حد وسیعی در بیل مردم عادی و روشنفکران
ذری و شکل تجم در منار مرزها و هجوم به سمب ایران با عبور از رود ارس ،حتی در
سصل زمستان به وسیله شنا و با گدشتل از خشکی با مندن سی خاردارهای مرزی و دادن
شعارهای وحدت ،جلوهگر شدا انگیزه تودههای مردم از ایل حرمات ،بازگشب به
اصالبهایی بود مه به وسیله روسها از ایشان سلب شده بود(شیخ عطار )33 :7919 ،از
دیدگاه بسیاری از صاحب نظران ،جمیوری اسالمی ایران با الگوی اسالمی خود در صدد
بود تا در مقابل الگوی الئیک و لیبرال ترمیه و غرب ،در صدد جایگزیل شدن به جای
الگوی ممونیستی باشدا اما از همان ابتدا ،مریکاییها و دیگران موشیدند به شیوههای
مختلف ،سعالیبهای ایران را محدود سازندا لدا ایران در ایل مقط در فالب ائتالف اعالم
نشده با روسیه در برابر مریکا ،اروپا ،ترمیه و اسرائیل ،تا حدّی از شعار مورد تیمید امام
خمینی; مبنی بر «صدور معنوی انقالب» ساصله گرسبا در واف  ،مناس افتصادی ایران ،در
حفظ ربات منطقهای ،برتر از تمایالت ایدئولوژیکی برای گسترش انقالب اسالمی با
سیاسبهای فومی ( ذربایجان) بوده اسبا(تامن سانیا و دیگران)927 :7932 ،
ب) تاثیرات عینی:
برخی سه سطح تحلیل منطقه ای را برای سی سیاسب راهبردی انقالب اسالمی در فبال
ففقاز بر شمردهاند" :همکاریهای افتصادی منطقهای"" ،عالفهمندی به گسترش سازمانهای
منطقهای» و «ایفای نقش در منازعات و بحرانهای منطقه»ا(سجادپور )77 :7919 ،به طور
ملی برای سنجش توسیقات انقالب اسالمی در ایل سه سطح میتوان گفب مه انقالب
اسالمی در تیریر عینی بر تحوالت سیاسی ففقاز پن از سروپاشی شوروی ،دو مرحله را
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پشب سر گداشب؛ از زمان سروپاشی تا سال  7335می تریل راهبرد ،تیمید بر استقالل ایل
مشورها ،تقویب همکاریهای منطقهای ،توسعه همکاریهای تجاری و افتصادی ،ارائه
مزیبهای ترانزیتی ،پرهیز از افدامات تنشزای رس اختالسات در منطقه ،تیمید بر نفی
سلطه فدرتهای بیگانه در منطقه و تیمید بر حل و سصل مسالمب میز و تالش برای رس
اختالسات ،و تقویب اعتماد سی مابیل ایران و مشورهای منطقه بودا مقط دوم ،از سال 7335
تامنون اسب مه روابط ذربایجان ،ارمنستان و گرجستان با جیان غرب و ترمیه ،رشد فابل
مالحظه ای نموده و تبلیغات ضد انقالب اسالمی در ایل مشورها شدت گرسته اسب مه البته
بیتوجیی ،عدم شناخب و سرصبسوزی مسئولیل دستگاه دیپلماسی انقالب اسالمی ،در
ایل رابطه تیریرگدار بوده اسبا(مرادی )11 :7935 ،بنابرایل به تب اسب فدرت مانور انقالب
اسالمی در سه سطح یاد شده ،سرایند تیریر گداری بر تحوالت سیاسی ففقاز از زمان
سروپاشی شوروی سیر نزولی داشته اسبا در ایل جا تیریرات عینی انقالب اسالمی بر
تحوالت سیاسی سه مشور حوزه ففقاز جنوبی را مطالعه میمنی .
تاثیرات اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی انقالب اسالمی ایران بر ارمنستان:
انقالب اسالمی ایران ،انقالبی غایبگرا و رمانگرا مبتنی بر اصول اسالمی بود مه
موجب تحول شگرسی در عرصه روابط بیلالملل و معادالت سیاسی دولبهای جیان پدید
ورد؛ زیرا پیروزی انقالب اسالمی ایران در شرایطی حاصل شد مه هنوز جنگ سرد
وجود داشب و دو فدرت برتر به مقابله هژمونیک و ایدئولوژیک با یکدیگر میپرداختندا
در ایل بیل سروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب دگرگونیهای ژئوپلتیک در سطح
منطقهای و بیلالمللی شدا
دو ملب ایران و ارمنستان مشترمات تاریخی ،سرهنگی و سیاسی زیادی دارند و
جمیوری اسالمی ایران همیشه میزبان خوبی برای ه میینان ارمنی و همسایهی نیکی برای
مشور ارمنستان بوده اسب یرانیان و ارامنه روابط دیرپا و چندیل هزار ساله دارند و نباید ایل
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پیشینهی ارزشمند و غنی تاریخی را تنیا در فالب روابط بیسب سالهی سیاسی دو مشور
محدود دید ،اما بیسب سال زمان برای تجلی ظرسیتیا و به جای گداشتل مارنامهای فابل
بررسی و داوری زمان مناسبی اسب و لدا از سرصب منونی میتوان برای جم بندی و
ارزیابی دستاوردها استفاده مرد(مرادی)17-13 :7931 ،ا در واف ارمنستان بعد از سروپاشی
شوروی در  27سپتامبر  7337اعالم استقالل مرد و جمیوری اسالمی ایران در  25دسامبر
 7337استقالل ارمنستان را به رسمیب شناخب و در  3سوریه  7332به طور رسمی روابط
خود را با ایل مشور غاز مرد ارمنستان در مسائل منطقهای اشتراک دیدگاه بسیار فابل
توجیی با ایران دارد مه همیل مسیله باعث شده اسب در طی ایل بیسب سال رؤسای
جمیور ،رؤسای پارلمان ،وزیران امور خارجه و سایر مقامات دو مشور صدها دیدار داشته
و تفاه نامه و مواسقبنامههای متعددی را در زمینههای انرژی ،علوم ،سرهنگ و مشاورزی
و غیره به امضا رسانند ا موچاریان در ادامه بیان داشب مه به ویژه سفر اخیر فای احمدی
نژاد به ارمنستان از اهمیب واسری برخوردار بوده اسب(.شیرازی)59 :7912 ،
از نقاط فوت همکاریهای دو مشور را عملی شدن بخش فابل توجیی از فراردادها و
طرحهای راهبردی طرسیل در  22سال اخیر دانسبا از جمله ایل موارد موچاریان به امضای
فرارداد ساختل خط لوله گاز و تیسین ممیسیون مشترک افتصادی دو مشور در سال
 7335و برگزاری اولیل نشسب ایل ممیسیون در همان سال اشاره مردا ممیسیونی مه
تامنون ده نشسب ن برگزار شده اسبا استتاح خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان با
حضور رؤسای جمیوری دو مشور در روز  75مارس  2221یکی از نقاط عطف روابط
دومشور میتوان برشمرد و اسزایش حج گردش ماال بیل ایران و ارمنستان از  22میلیون
دالر در سال  7339به  995میلیون دالر در سال  2272را نیز یکی از شواهد مؤید روابط
سازنده و رو به رشد طرسیل و تنیا بخشی از دستاوردهای مشترک ایران و ارمنستان در 22
سال اخیر اسب(میالنی )711-712 :7931 ،حوزههای حمل و نقل و انرژی به عنوان بخشی
از روابط راهبردی دو مشور ،به ایجاد دو نیروگاه تولید برق بی بر روی رود ارس و
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ه چنیل خطوط انتقال برق سشار فوی و خطوط انتقال نفب بیل دو مشور اشاره مردروابط
گسترده ی ایران و ارمنستان را ،نه تنیا برای مناس دو مشور ،بلکه برای مناس منطقه نیز مفید
دانسبا همچنیل باید اشاره نمود مه ایران بر خالف دیگر مشورها ،همواره در مسیله
فرهبا ،مواض سازنده و متوازنی داشته اسبا(ماجیان )13 :7911 ،ایران بزرگتریل و
پرجمعیب تریل همسایه ارمنستان اسب مه ارمنیان مقی

ن سرصب حفظ زبان و سرهنگ

خود را داشتهاند و ارمنستان نیز موچک تریل همسایه ایران اسبا ساخب پل بر روی رود
ارس ایل سرصب را برای ما سراه

ورد مه با ایران ارتباط داشته و از نزدیک با ایل مشور

شنا شوی ا ایل امر به ویژه از زمانی مه ارمنستان در محاصره افتصادی واف شده اسب،
برای ایل مشور اهمیب بسزایی داردا امروزه ایل پل عمری  22ساله دارد ،اما دو ملب ایران
و ارمنستان باید تالش منند مه خالء  12سال جدایی زمان شوروی را جبران منند(معدل،
)31 :7932ا ارمنیان باید ایران با سرزمیل زیبا ،با جمعیب  15میلیونی با تاریخ و سرهنگ غنی
را بشناسند و ضمل شنایی با تاریخ چندیل هزار ساله دریابند مه ایران چگونه توانسته اسب
سازمان اداری و حکومتی و تمامیب ارضی خود را با وجود برخی همسایگان بدخواه حفظ
مندا
عالوه بر ایل الزامات جغراسیایی پیوند و توسعه روابط دو جانبه را ضروری و میراث
تاریخی -سرهنگی نیز بسترهای ن را سراه میمندا بهعالوه تحوالت بعد از سروپاشی
شوروی و پدید مدن معادالت پیچیدهی ناشی از حضور بازیگران منطقهای و سرامنطقهای
و بروز رفاببها ،درگیریها و منازعات متعدد ،همه ضرورت ادامه و توسعهی روابط ایران
وارمنستان را شکارتر ساخته اسبا هدف پایدار سیاسب خارجی جمیوری اسالمی ایران
در رابطه با مشورهای همسایه و به ویژه منطقهی ففقاز ،توسعه روابط مبتنی بر مؤلفههایی
مانند احترام متقابل ،مناس مشترک و روابط صلح میز بوده اسبا همچنیل باید اشاره نمود
مه تالشهایی مه در چند سال اخیر ،در راستای بیبود روابط ارمنستان با ترمیه به وفوع
پیوسب ،ایل تصور را به وجود ورده باشد مه شاید ایل تحول ،روابط ایران و ارمنستان را
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تحبالشعاع فرار دهد و از ابعاد وسی

ن بکاهد ،اما ژئوپلیتیک منطقه ،توسعه روابط

همه جانبه دو مشور را به الزامی غیر فابل انکار تبدیل مرده اسبا البته نمیتوان و نباید
نقش معادالت منطقهای و سرامنطقهای را در ایل روابط نادیده بگیری ا ایران و ارمنستان با
وجود برخی نوسان ها در روابط خود ،یک الگوی روشنی از تداوم و پایداری را در طول
دو دهه گدشته به نمایش گداشتهاندا
اما نکته فابل توجه ایل اسب مه هنوز ظرسیبهای زیادی برای توسعه روابط دوجانبه ،نه
تنیا در زمینههای سیاسی و افتصادی ،بلکه در حوزههای اجتماعی ،سرهنگی ،ارتباطات
دانشگاهی و علمی وجود دارد مه توجه به نیا ،سطح روابط را با ظرسیبهای گسترش
روابط دو مشور سازگار خواهد ساخبا روابط ایران و ارمنستان به فدمب تاریخ میلسال
دو ملب در ایل منطقه از جیان و بر اساس پیوندهای سرهنگی ،سیاسی و تاریخی استوار
بوده و بعد از سروپاشی شوروی و اعالم استقالل ارمنستان ،ایران از اولیل مشورهای بود مه
استقالل ایل مشور را بهرسمیب شناخب و امضای تواسقنامه همکاری سیاسی و سرهنگی
شامل  21ماده چارچوب های فانونی را برای گسترش روابط دوجانبه سراه مردا ایران
همواره نسبب به جمیوری های ففقاز جنوبی مواض متعادل ،منصفانه و صریحی را نشان
داده اسب(نوری زاده)30-39 :7933 ،ا
ساخب خط لوله بامو م تفلین م جییان (مه در سپتامبر  2222شروع شد) احداث ایل
خط لوله یکی موسقیب سیاسی غرب به شمار مده ،زیرا غرب با سرمایهگداری سیاسی در
مسیری غیرافتصادی سرصب ژئوپلتیکی میمی برای خود در ففقاز جنوبی خلق نمایدا ایل
خط لوله مه  9میلیارد دالر هزینه در برداشته ،فادر به انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفب
میباشدا انتقال نفب و گاز دریای خزر به بازارهای بیلالمللی از مسیر سوق سرصب افتصادی
میمی برای ذربایجان و گرجستان محسوب میگردد و از نظر سیاسی و گرایش راهبردی
جایگاه ایل دو مشور در ساختارهای یورو تالنتیکی مستحک میشود و به عبارت دیگر با
گردش نفب در ایل لولهها گرایش غربگرایانه ذربایجان و گرجستان بازگشبناپدیر
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خواهد شد ،زیرا مناس افتصادی حاصل از نفب با هیچ منب دیگری فابل جایگزیل نیسب و
سرمایهگداری انجام شده توسط شرمبهای نفتی غرب ،ایل تضمیل را به دو مشور منطقه
خواهد داد مه سرمایهگداران غربی به منظور حفظ مناس خود از نیا حمایب نمایندا
(میناسیان)1 :7917 ،ا
مشورهای حوزه ففقاز به دالیل افتصادی مختلفی تمایل دارند مه با عضویب در ناتو از
سرصبهای موجود استفاده نمایندا مشورهای حوزه ففقاز دارای ذخایر میمی از مواد
معدنی و نفب و گاز میباشند اما به لحاظ تکنولوژی ضعیف امکان استحصال مامل نرا
ندارندا همچنیل به دلیل ماشیل الت فدیمی امکان ارتقاء بیره وری و اسزایش تولید را
ندارندا پن از سرو پاشی شوروی مناب انرژی ایل منطقه مورد توجه مشورهای منطقه و
جیان واف شدو و به صحنه رفابب بازی گران منطقهای و جیانی تبدیل گردیدا یکی
ازمسائل می در بحث افتصاد تیمیل انرژی اسب مه به عنوان یک مسئله راهبردی برای
جیان غرب به شمار می ید(وحیدی)13 :7913 ،ا
فرصتها و موانع همکاریهای ایران و ارمنستان
الف) فرصتهای همکاری ایران و ارمنستان
 -7ارمنستان به عنوان یک شرمب تجاری :ارمنستان با توجه به معضالت ژئوپلیتیک به
شدت به مواد سوختنی و ماالهای ایران و نیز مسیر ایران برای واردات و صادرات ماال
نیازمند اسب و مسیر ایران برای دسترسی ن مشور به بهای زاد به طور تقریبی حالتی
استثنایی پیدا مرده اسبا استفاده مناسب از ایل سرصب و در اختیار گرستل بازارهای
ارمنستان به عنوان افدامی درازمدت و پایدار و نه افدامی سودجویانه و موتاه مدت،
میتواند تیمیل مننده مناس جمیوری اسالمی ایران تلقی شود(صدیق)725 :7935 ،ا
در ایل رابطه احداث خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان جایگاه خاصی دارد و
می توان با اجرای ایل طرح ضمل تیمیل انرژی مورد نیاز ایل مشور و بستر سازی برای
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تدوام همکاری ها در درازمدت به ن به عنوان یکی از مسیرهای انتقال انرژی به اروپا نگاه
مردا نیاز مبرم ایل جمیوری به سوخب و انرژی ،بیتریل شرایطز را برای همکاری سراه
می وردا در راستای تیمیل ایل اهداف ،خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان در اسفند سال
 7935استتاح شدا ایل طرح عالوه بر مناس افتصادی ابعاد امنیتی و سیاسی نیز داردا باید به
تالش اروپا برای م مردن وابستگی خود در زمینه به مریکا و توجه به مسائل انرژی در
فرن جدید نیز توجه مردا به طور ملی موضوع انرژی و نفب و گاز در ینده ففقاز نقش
میمی داردا
 -2سروش گاز مای  :در سالهای فبل همکاری میان دو مشور در خرید و سروش ایل
محصول وجود داشته اسب ،زیرا مشکالت مربوط به احداث خط لوله و غیره بر سر راه ن
فرار نداشه اسبا
 -9تبادل برق و ترانزیب ن :تبادل برق و ترانزیب ن از دیگر زمینههای مناسب برای
همکاری دو جانبه و چندجانبه به شمار می یدا
 -0احداث سد مشترک بر روی ارس :بیره برداری از بهای مرزی در همکاریهای دو
جانبه عالوه بر مناس افتصادی ن ،مناس سیاسی و امنیتی نیز داردا ایل نوع همکاریها تیریر
میمی در ایجاد ربات و توسعه داردا با توجه به پر ب بودن رودخانههای ارمنستان و وجود
بهای معدنی در بیشتر نقاط ایل مشور ،چش انداز خوبی برای همکاری در ایل زمینه
وجود داردا اهمیب ایل همکاری با توجه به اینکه در فرن  27ب به یک ماالی می تبدیل
شده ،بیشتر میشودا
 -5حمل و نقل :یکی از می تریل مسائل در ارتباط با سعالیبهای افتصادی مشترک ،وجود
یک سیست مشترک ،وجود یک سیست حمل و نقل مار مد و مطلوب اسبا وجود یک
شبکه حمل و نقل یکپارچه و به ه پیوسته ،شرط ضروری برای مبادالت متقابل ایران و
همسایگان شمالی محسوب میشودا در ایل رابطه طرح ایجاد شبکه به ه پیوسته حمل و
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نقل همچون راه هل ،راه های شوسه ،تقویب خطوط هوایی و استفاده از بنادر دریای خزر
و خلیج سارس ،به عنوان امری می و زیربنایی محسوب میشودا
 -1همکاریهای صنع تی و معدنی :ارمنستان با توجه به مناب و توان سنی برای همکاری با
ایران امکانات مطلوبی داردا با توجه به میزیب نسبی ارمنستان در برخی صنای و به ویژه
صنای مرتبط با مواد معدنی و صنای سبک ،امکان گسترش مبادالت بخصوص با هدف
تکمیل زنجیرههای نافص صنای ایل مشور وجود داردا ایل موارد در ایل زمینهها فابل
توجه هستند:
 وجود مؤسسه های تحقیقاتی و مرامز طراحی و برنامه ریزی مه نیروهای متخصص دارند، وجود مناب طبیعی مه تنیا برخی از نیا مورد شناسایی و بیره برداری فرار گرستهاند، اصالحات افتصادی در حال انجام - ،نیروی مار متخصص با میفیب مناسبابا وجود شرایطی به نسبب مناسب در زمینه صنعتی ،ایل مشور فادر نیسب به تنیایی به
توسعه ایل بخش بپردازد و نیازمند همکاری سعال خارجی اسبا در ایل راستا ایران با توجه
به تواناییها و ظرسیبهای خود میتواند به بیتریل شکل همکاری مناسبی با ارمنستان داشته
باشدا صنای ایل مشور با توجه به نیاز مبرم به سوخب و مواد اولیه ،زمینه مناسبی برای
حضور سعال ایران به شمار می یندا در صورت همکاریهای دو جانبه ،امکان ورود به بازار
مشورهای تازه استقالل یاسته سراه شده اسبا همچنیل از مناب طبیعی و ظرسیبهای سنی و
علمی ایل جمیوری استفاده خواهد شدا
ارمنستان ظرسیب های فابل توجیی در زمینه معادن من ،طال ،مولیبدن و غیره داردا صنای
مصالح ساختمانی ایل مشور نیز مناب خوبی داردا امکان همکاری ایرانو ارمنستان و بیره
برداری از مناب معدنی موجود در ایل مشور وجود داردا درگدشته همکاری دو مشور در
زمینه مناب معدنی جایگاه ویژه ای داشب ،اما الزم اسب در ایل زمینه افدامهای جدیدتری
صورت بگیردا سرمایه گداری در استخراج و بیره برداری از معادن غنی سنگهای فیمتی
ارمنستان نیز ظرسیب وامکانات فابل مالحظهای در برداردا
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 -1همکاریهای بازرگانی :توسعه روابط تجاری و بازرگانی یکی از زمینههای عمده
مدامرات بیل ایران و ارمنستان بوده اسبا ایجاد گدرگاه مرزی ،حدف محدودیبهای
ترانزیب و ویزا برای رانندگان ،مساسران و تجار ،ایجاد اتاق بازرگانی و غیره همه به رشد
روابط تجاری یاری مرده اسبا همکاریهای تجاری و بازرگانی با توجه به امکانات،
مناب و نیازهای مختلف دو طرف ،فابلیب مناسبی برای توسعه داردا عضویب ارمنستان در
سازمان جیانی تجارت باید مورد توجه ایران فرار بگیردا میتواند در ایل زمینهها همکاری
بازرگانی را گسترش داد:
 ایجاد شرمبهای مشترک ساخب برخی محصوالت - ،ایجاد مرامز اطالعات تجاری وتولیدی - ،ارتقای همکاریهای گمرمی - ،اعطای وام اعتبار خرید به طرف ارمنی  -ایجاد
رژی

زاد تجاریا

 -3همکاری علمی :در دنیای پیشرسته امروزی ،عل به تکنولوژی و افتصاد در منار فدرت
نظامی از عوامل بنیادیل بقای یک ملب به شمار می یند و رفابب برای برتری علمی،
تکنولوژیکی و افتصادی در میان مشورها وجود داردا برای پیشبرد امور علمی و سنی در
شرایطی مه زیر سشار غرب و مریکا هستی  ،بیره برداری از پتانسیل علمی مشورهای تازه
استقالل یاسته میتواند مورد توجه فرار گیردا
 -3همکاری مشاورزی :با وجود محدودیبهای افلیمی ارمنستان ،همکاری در ایل زمینه
امکان پدیر اسبا در ایل بخش وجود تجارب مفید ارمنستان در اموری مانند مویر زدایی،
اصالح نباتات و طراحی سیست

بیاری فابل توجه اسبا

 -72روابط سرهنگی ایرانیان و ارمنیان :روابط سرهنگی ایرانیان و رامنه به  23فرن بیش باز
میگردد و ریشه های عمیقی داردا سرزمیل ارمنستان ادامه سالت ایران زمیل اسبا هر دو
فوم از نخستیل خاستگاه افوام ریایی به حرمب در مدند و در سرزمیلهای منونی سامل
شدندا زبان ارمنی با زبان سارسی پیوند خورده اسبا نامهای میل ارمنی ،نامهای اصیل
هخامنشی و اشکانی هستندا ایرانیان و ارامنه در روزگار هخامنشیان و اشکانیان دیل واحدی
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داشتند و هر دو فوم جشلهای مشترمی دارند مه سابقه  2122ساله داردا شاهنامه سردوسی
تیریر شگرسی بر حماسه های ملی و شاعران ارمنی داشته اسب ،ارامنه در سدههای میانه،
شاهنامه را ه به ه به زبان سارسی و ه به زبان ارمنی میخواندند (ابرار معاصر،7939 ،
ص )225ا در حال حاضر نیز دو ملب ایران و ارامنه روابط مطلوب و دوستانهای با ه
دارندا در ایران ارامنه ملیساهای متعددی دارندا در هیچ یک از مشورهای غیر مسیحی ایل
تعداد ملیسا وجود نداردا
ب -موانع همکاری دو کشور
شناسایی موان همکاری دو مشور حائز اهمیب هستندا در یک نگرش ملی می تون ایل
موان را به افتصادی ،سیاسی و امنیتی تقسی مرد:
 – 0موانع اقتصادی :در زمینه موان افتصادی میتوان به موانعی مه در دو طرف ایرانی
و ارمنی وجود دارد اشاره مرد مه عبارتند از:
 وضعیب افتصادی به ارث رسیده از اتحاد شوروی  -ساختار افتصادی ارمنستان  -ساختارافتصادی جمیوری اسالمی ایران
در زمینه وضعیب افتصادی به ارث رسیده از اتحاد شوروی باید گفب سقر عمومی و
توسعه نیاستگی ایل مشور ،با وجود امکانات و رروت و استعدادهای سرشار ،باعث ایجاد
بحران در ایل مشور شده و مان برفراری همکاریهای افتصادی مطلوب میشودا با توجه
به ساختار و سیست خاص اتحاد شوروی ،ارمنستان صنای مادر و سنگیل و پیشرسته،
تکنولوژی روز و مدرن و صنای ملیدی نداردا صنای ملیدی و مادر و مدرن در بخشهای
اروپایی شوروی سابق فرار داشتندا عالوه بر ایل مشکالت ،بیکاری و تورم نیز بر
دشواری های می افتصادی ایل مشور اسبا مشکل دیگر مکمل نبودن افتصادهای دو
مشور با ه اسب ،هر چه میان دو مشور رابطه افتصادی در جیب تکمیل ممبودهای طرف
دیگر باشد ،ایل رابطه مطلوبتر اسبا مسئله عدم توسعه و رشد تکنولوژی مدرن امری
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اسب مه میان همسایگان ایران مشترک اسبا بنابرایل دو طرف برای نیل به توسعه و
پیشرسب همچنان چش به جیان صنعتی دوختهاندا مشکالت گدار از سیست سوسیالیستی و
سیست بازار زاد ،یکی دیگر از دشواریهای و موان همکاری دو طرف اسبا انتقال از
سیست متمرمز دولتی به سیست

زاد نیازمند سرمایه هنگفتی اسب مه ایران توانایی چندانی

برای تیمیل ن نداردا به همیل دلیل مشورهای تازه استقالل یاسته بیشتر در پی برفراری
ارتباط با مشورهای غربی و سیای شرفی هستندا البته بخش خصوصی ایران ظرسیبهای
مناسبی دارد مه با ید زمینه الزم و مناسب برای ن سراه شودا در صورت تثبیب وضعیب
افتصادی ایران و متغیرهای جیانی مانند فیمب نفب و سیاسبهای مریکا ،ایران میتواند
نقش سعالتری را ایفا مندا
ایران نیز برای توسعه حضور خود در ارمنستان و گسترش همکاریهای دو جانبه با
موانعی موا جه اسبا برخی از ایل موان ریشه در ساختار افتصاد مشورمان دارندا با وجود
اینکه ایران به واسطه موفعیب استراتژیک و ژئوپلتیک ،تنوع افلیمی ،مناب انرژی سرشارف
نیروی مار سراوان ،راههای ارتباطی ،سیاسب همکاری جویانه و عدم مداخله جویی وزنه
میمی در منطقه محسوب میشود ،اما ایل امکانات و عوامل هنگامی میتوانند ارزشمند و
ارر بخش باشند مه با تدبیر سیاسی و افدام صحیح به مار گرسته شوندا متیسفانه بیره برداری
از ایل امکانات و فابلیبها به دلیل مشکالت اداری و سیاسی تامنون به نحو مطلوب
صورت نگرسته اسبا
از سوی دیگر مشکالت ریشهای افتصاد ایران نیز باید مورد توجه فرار گیرندا در روابط
دو جانبه ،بسیاری از سرصبهای افتصادی از دسب رستهاند و مشورهای دیگر با در پیش
گرستل ماده سازی مناسب توانستهاند از ایل سرصبها استفاده مناسب ببرندا ایل در حالی
اسب مه در سطح دولتی ایران بیشتریل مواسقتنامه ها را با ارمنستان امضا مرده اسبا وجود
عالیق و دوستی دیرینه و تاریخی دو ملب ایران و ارمنستان نیز بستر مناسبی برای همکاری
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سراه مرده اسب ،اما با وجود مزیبهای نسبی ایران نسبب به رفبای خود مشاهده میشود
مه جایگاه ایران در ارمنستان ،متناسب با امکانات و تواناییهایش نیسبا
 -2موانع سیاسی :به طور خالصه میتوان گفب با توجه به موفعیب ژئوپلیتیک و
استراتژیک ففقاز ایل منطقه مانون رفابب فدرتهای منطقهای و جیانی شده اسبا در
نتیجه همکاری های دو جانبه مشورهای همسایه با ه از جمله مناسبات ایران و ارمنستان
تحب تیریر ایل عوامل و رفاببها فرار داردا تالش فدرتهای بزرگ برای نفوذ در ففقاز
باعث تشدید رفاببها و خنثی شدن نیروها شده اسبا وجود شکافهای فومیف مدهبی،
افتصدی و سرزمینی و تیریر نیا بر یکدیگر ،باعث بحرانها و چالشهایی شده اسبا ایل
مسائل بی رباتی را در منطقه دامل زده و برای همکاریهای راهبردی مان ایجاد میمندا
شرایط سیاسی ارمنستان نیز مانعی بر سر راه همکاریها اسبا موان داخلی ارمنستان عبارتند
از:
 تیریر پدیری از فدرتهای خارجی به ویژه روسیه فرار گرستل ارمنستان میان سه فدرت بزرگ منطقه یعنی ایران ،روسیه و ترمیه ،سیاسبخارجی ایل مشور را به شدت تحب تیریر فرار داده اسبا  -نبود سرهنگ تساهل و مدارای
سیاسی  -ضعف بورومراسی  -وجود تنش و نبود ربات مامل سیاسی  -بحران فره با ،و
درگیری با ذربایجان  -نبود ییلهای سیاسی و امنیتی و افتصادی مدرنا
جمیوری اسالمی ایران نیز به دلیل نداشتل تعریف مشخص از روابط با همسایگان
استراتژیک در چیارچوب اهداف ملی ،روشل نبودن اهمیب و موفعیب ژئوپلیتیک
ارمنستان و وجود برخی مخالفبها در بیل مردم مناطق ذری نشیل با توسعه همکاری با
ارمنستان به دلیل جنگ با ذربایجان با مشکالتی در گسترش روابط خود با ارمنستان رو به
رو اسبا
 -9موانع امنیتی :تالش برای حل درگیریها در منطقه ففقاز از جمله درگیری فره با ،و
تعریف جدید از امنیب در منطقه ففقاز و ایجاد نظام امنیتی جدید برای ربات و توسعه
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افتصادی منطقها صاحبنظران معتقدند وجود ربات و امنیب ،پیش شرط توسعه اسب و توسعه
همکاری های دو جانبه نیز از ایل عامل می متیرر اسبا از ایل لحاظ تیدیدهای امنیتی و
درگیریها در منطقه ففقاز توسعه افتصادی را با مندی مواجه مرده اسبا هر مشوری در
ایل منطقه ترتیبهای امنیتی را از منظر خود تعریف میمند و عوامل مؤرر بر ن را طبق ن
تعریف مشخص میمندا به عنوان مثال طرحهای روسیه بیشتر ناظر بر اهمیب استراتژیک
ففقاز در سیاسب خارجی ایل مشور و تمایل نداشتل برای ورود سایر بازیگران در ایل
عرصه اسبا روسیه از طرح  9+7یعنی روسیه و سه جمیوری ففقاز جنوبی حمایب میمندا
جمیوری اسالمی ایران نیز اعتقاد دارد مه باید مسائل و مشکالت موجود در منطقه توسط
مشورهای منطقه حل و سصل شود و مخالفب خود را با حضور فدرتهای سرامنطقه ای
اعالم مرده اسبا به طور ملی اختالف نظر مشورهای منطقه در تعریف ترتیبهای امنیتی
در ففقاز جنوبی به یکی از موان همکاری در سطح دو جانبه و چند جانبه تبدیل شده اسبا
در زمینه ارتباط توسعه افتصادی و مسئله امینیب نیز اختالف نظر وجود داردا هر چند مه هر
دو به نحوی به ه مرتبط هستند ،اما در مورد اینکه مدام یک باید تقدم داشته باشد دو
دیدگاه متفاوت وجود داردا
در نگرش نخسب امنیب به عنوان شرط الزم برای تحقق توسعه افتصادی مورد توجه
اسبا در حالی مه در دیدگاه دوم به توسعه افتصادی اولویب داده میشود و منشی
درگیریها و اختالف نظرها ،نبود توسعه افتصادی در منطقه حساس ففقاز اهمیب داردا
دخالب فدرتهای خارجی مه به نحوی برای یاستل مناطق زیر نفوذ در ایل منطقه حساس و
به ویژه حوزه خزر تالش میمنند ،تیریر تشدید منندهای بر بی رباتی منطقه گداشته اسبا
نتیجه چنیل روندی ایل اسب مه برخی از مشورهای منطقه به سوی مریکا اروپا و پیمان
ناتو جیب گیری مردهاندا گسترش پیمان ناتو به شرق و منطقه ففقاز ،وامنشهای اعتراض
میز روسیه و ایران را در پی داشبا در نگاهی مالن به موان یاد شده ،مشاهده میشود مه
ایل موان هر مدام به صورتهای مختلف بر همکاریهای دو جانبه و چند جانبه تیریر می
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گدارندف اما با توجه به اینکه منطقه ففقاز اهمیب ژئوپلیتیکی دارد ،تیریر موان سیاسی و
امنیتی بیش از تیریر موان افتصادی اسبا به عبارت دیگر در ایل منطقه سایه سنگیل سیاسب
بر افتصاد و جغراسیای سیاسی بر جغراسیای افتصادی نمایان اسبا بنابرایل برای توسعه
همکاری های افتصادی در ایل منطقه باید افدام به بستر سازی استراتژیک مرد تا تحب تیریر
عوامل و مسائل دیگر فرار نگیردا
نتیجه گیری
با توجه به مؤلفههای رهیاسب همگرایی منطقهای مبنی بر عملگرایی ،سوق ملیگرایی،
توسعه تعامالت ،تیمید بر ارتباطات و ایجاد مرمز ه هنگ مننده منطقهای ،میتوان گفب
مه اراده انقالب اسالمی و نظام بر یند ن ،یعنی جمیوری اسالمی ،در عیل پایبندی به سه
مفیوم ملیدی انقالب اسالمی ،یعنی «استقاللگرایی»« ،جام گرایی» و «عامگرایی م
خاصگرایی» ،در مقاطعی به موزههای ایل رهیاسب م به ویژه پن از سروپاشی شوروی م
تعلق گرسته اسبا به باور بسیاری از صاحبنظران از نگاه نظری و معنوی ه در زمان
حیات شوروی و ه پن از ن ،انقالب اسالمی تالش نمود الگویی بدیل الگوی
ممونیستی را در منطقه ففقاز ارائه مندا ایل الگو مه برخواسته از متل دیل اسالم بود ،تا
حدودی توانسب بر بینش و سی سیاسی ففقازیها تیریر بگدارد و علیرغ حضور الگوهای
رفیب ،انقالب ایران ،حن استقاللخواهی و زادیخواهی را در منطقه ففقاز ،وارد ساز
جدیدی مند.
در رابطه با تیریرات عینی و راهبردی ،میتوان گفب مه مارنامه انقالب اسالمی در
خصوص ففقاز ،سراز و سرودهای بسیاری داشته اسبا در حالیمه در برخی مقاط ،
سیاسبگداران انقالب م مه به اهمیبژئوپولیتیک منطقه ففقاز وافف بودند م دسب وردهای
مثبتی بر تحوالت ففقاز ،به ویژه در رابطه با مشورهای جنوبی ایل منطقه از خود برجای
گداشتند ،اما در پارهای از مقاط به دلیل ضعف شناخب از وافعیبهای ایل منطقه و البته
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مداخالت فدرتهای منطقهای و سرامنطقهای نتوانستند ن چنانمه باید تحوالت سیاسی
ایل منطقه را بر اساس مناس ملی ایران مدیریب منندا انقالب اسالمی به دلیل داشتل عناصر
دینی از لحاظ تئوری و معنوی از بدو پیروزیاش در سال  7313علیرغ ایلمه ففقاز
تحب حاممیب و منترل شدید حکومب مسکو بود ،تیریرات ایدئولوژیکی و معنوی
مشخصی بر ففقاز گداشبا ایل مسئله از انقالب اسالمی ،الگویی ارائه مرد مه به عنوان
چرا ،راهنمای مردم منطقه ففقاز در مسیر اسالمگرایی ،زادیخواهی و استقالل طلبی فرار
گرسب و از ایل جیب ،زمینه تحوالت سیاسی چند سال بعد سراه

مد.

پن از سروپاشی شوروی و شکلگیری جمیوریهای مستقل در ففقاز جنوبی ،امید ن
بود مه جمیوری اسالمی ایران از سضای مساعد به وجود مده برای نفوذ در ایل منطقه و
انتشار پیام و الگوی انقالب اسالمی ،استفاده بیینه مند ،اما نچه در عمل اتفاق استاد ،ایل
بود مه هیچ یک از دولبهای بر مده از انقالب اسالمی ،ن چنان مه باید نتوانستند
تحوالت سیاسی سه مشور ذربایجان ،ارمنستان و گرجستان م مه هر مدام ،بستل تحوالت
درونی و بیرونی بسیاری بودند م در ففقاز جنوبی را تحب تیریرات فابل توجه فرار دهند
(میانجیگری در بحران فرهبا ،،یک استثناء محسوب میشود)ا سیاسبمداران ایران با
چالشهای بیرونی مواجه بودند مه محصول دخالب فدرتهای جیانی و منطقهای در
رفابب با ایران در ایل منطقه اسبا همیل طور چالشها و موان طبیعی و ذاتی مانند تفاوت
نژادی و مدهبی با دو مشور ارمنستان و گرجستان و گرایشات پانترمیس مه در
ذربایجان وجود داردا بنابرایل میتوان گفب مه انقالب اسالمی ایران در تحوالت منطقه
ففقاز جنوبی پن از استقالل ایل جمیوریها سی باالیی ندارد و حال نمه میتوانسب
داشته باشدا ایل وافعیب در رابطه با ففقاز شمالی مشیودتر اسب؛ چرا مه تنظی سیاسبهای
مالن با سدراسیون روسیه و همیل طور مقررات بیلالمللی ،امکان چندانی جیب مانور در
جمیوریهای واف در ففقاز شمالی مه تحب حاممیب روسیه فرار دارد ،بافی نمیگداشبا
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با توجه به مباحث مطرح شده به نظر میرسد همکاری دو مشور جمیوری اسالمی ایران
و جمیوری ارمنستان در زمینههای مختلف فابل توسعه باشدا در طول سالهای گدشته بستر
الزم برای همکاریهای افتصادی مییا شده اسبا برای ارتقای سطح همکاریها با توجه به
ژئوپلیتیک منطقه و مسائل سیاسی و امنیتی ن باید تالش مردا با توجه به نیاز صنای
ارمنستان به مواد اولیه و انرژی ،همکاری در ایل زمینهها سرصب مناسبی برای گسترش
مناسبات اسبا البته روابط میان دو مشور میتواند عمیقتر و گستردهتر از احداث و بیره
برداری از راههای ارتباطی و انرژی شودا اهمیب توسعه همکاریها با ارمنستان با توجه به
جایگاه ففقاز برای مناس و امنیب ملی جمیوری اسالمی ایران پن از سروشی شوروی
روشلتر میشودا منطقه ف فقاز به دلیل موفعیب استراتژیک خاص همواره مورد توجه ایران
بوده اسبا به همیل دلیل پن از سروپاشی شوروی ،ایران به عنوان یک فدرت منطقهای
می با توجه به امکان اعمال نفوذ در منطقه ،سیاسب خارجی سعالی را نسبب به ففقاز و
همکاری با همسایگان شمالی در پیش گرسب و ایل سیاسب سعال به ایل دالیل باید تداوم
داشته باشد:
 -7منطقه ففقاز مکمل ژئوپلیتیکی ایران ،ادامه جغراسیای سیاسی مشور ایران محسوب
می شودا از یک طرف به دلیل اینکه یکی از نقاط بحرانی در ففقاز یعنی فره با ،در منار
مرزهای ایران فرار دارد و از طرف دیگر امکان تسری درگیریهای فومی به داخل ایران
وجود دارد ،مسائل ففقاز ماهیب امنیتی برای ایران داردا ففقاز مدخلی برای ورود به اروپا
اسب و میتواند به تنوع راه های مواصالتی و ترانزیتی ممک مندا ایران از طریق ففقاز به
اروپا نزدیکتر میشود و میتواند نقطه رقل وابستگی خود به راههای ترمیه را ماهش دهدا
از سوی دیگر ففقاز حلقه ارتباط دریای سیاه خزر به شمار میرودا
 -9امکان مکمل شدن افتصاد ایران و افتصاد جمیوریهای ففقاز وجود دارد مه ایل
موضوع می تواند به تقویب حضور افتصادی ایران در بازارهای منطقه ممک مندا عالوه بر
ایل با توجه به اشتراک های سرهنگی مه بیل مردم ایران و مشورهای منطقه وجود دارد،
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زمینه نفوذ سیاسی افتصادی و سرهنگی در ایل منطقه وجود داردا  -0با سقوط شوروی
ضمل بروز تیدیدهای امنیتی ناشی از خالء فدرت ،امکان همکاری و تعامل با روسها برای
جلوگیری از نفوذ فدرتهای سرامنطقه ای و ایجاد مان در مقابل پیشروی ناتو در شرق ،مییا
شده اسبا  -5حفظ و اسزایش فدرت وتیمیل امنیب ملی و دور مردن تیدیدهای بیگانگان
از مرزهای شمالی ایران اهمیب بسیاری داردا در ففقاز تیدیدهای مختلفی از جمله جدایی
طلبی ،ناسیونالیس و فوم گرایی وجود دارد مه به دلیل پیوندهای فومی با ایران میتواند
علیه جمیوری اسالمی ایران تقویب و به مار گرسته شود و امنیب ملی و تمامیب ارضی
ایران را به مخاطره اسکندا بنابرایل برای حفظ و تیمیل امنیب ملی و تعامل با چالشهای پیش
رو ،ایران باید بر مدخلهای ورودی منطقه تسلط داشته باشدا یکی از راهبردهای عملی،
تحقق حضور و نفوذ ایران در ففقاز ،همکاریهای افتصادی و ایجاد پیوندهای افتصادی با
ایل جمیوری ها از جمله ارمنستان اسبا جمیوری ارمنستان نیز مه تنیا مشور مسیحی در
همسایگی ایران اسب ،با وجود موچکی وسعب ،موفعیب ژئوپلیتیکی میمی دارد مه
میتواند تیریرهای گون اگونی بر امنیب ملی و مناس ایران بگداردا بنابرایل اهمیب سیاسی،
امنیتی و افتصادی ففقاز در سیاسب خارجی جمیوری اسالمی ایران از یک سو و نقش
توسعه همکاری های دوجانبه با مشورهای ففقاز جنوبی در ایل خصوص از طرف دیگر ،ما
را به ایل امر رهنمون میمند مه باید در منطقه ففقاز نقش سعالتری داشته باشی ا در تبییل
اهمیب همکاریهای دو جانبه میتوان تیریرهای عدم گسترش روابط افتصادی را در موارد
زیر خالصه مرد:
 -7توسعه نیاستل افتصادی مشورهای ففقاز جنوبی میتواند رار زیانباری برای امنیب و
افتصاد ایران داشته باشدا موسقیب در برفراری روابط افتصادی دو جانبه و منطقهای با
مشورهای ففقاز جنوبی عالوه بر جلوگیری از انزوای ایران ،مان از شکل گیری بلوکهای
متخاص در همسایگی ایران خواهد شدا همچنیل نفوذ افتصادی ایران در منطقه باعث
احیای موفعیب جغراسیای – افتصادی ایران به مثابه گدرگاه شمال – جنوب و شرق – غرب
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برای اتصال اروپا ،خاورمیانه سیای شرفی و مشورهای تازه استقالل یاسته به یکدیگر
میشودا
 -2بیبود وضعیب افتصادی جمیوریهای منطقه در ارر همکاریهای افتصادی باعث
جلوگیری از تشنجهای داخلی و اعتراضهای مردمی و به خطر استادن مشروعیب دولبهای
ایل مشورها میشودا ایل موضوع باعث حفظ ربات و امنیب منطقه شده و زمینه را برای
توسعه سراه مرده و مان نفوذ فدرتهای بیگانه میشودا
 -9یکی دیگر از مناس امنیتی و سیاسی همکاریهای افتصادی ،مقابله با سیاسب میار
مریکا برای جلوگیری از ایفای نقش ایران در منطقه اسبا نگرانی روسیه از سیاسبهای
مریکا میتواند عامل نزدیکی ایران و روسیه باشدا  -0توسعه روابط تجاری ایران و
ارمنستان باعث ایجاد اشتغال برای اتباع ایران به ویژه مرزنشینان میشودا  -5ایجاد
بازارچههای مرزی نیز میتواند ضمل جلوگیری از تیریرهای منفی حضور و نفوذ مشورهای
خارجی ،سبب ایجاد اشتغال و در مدزایی در مناطق مرزی شود و از میاجرت مردم ایل
مناطق جلوگیری مندا به طور ملی باید توجه داشب مه ارمنستان عضور سازمان جیانی
تجارت و شورای اروپا اسب و ظرسیبهایی برای پدیرش سرمایه داردا با توجه به مناسبات
تاریخی دوستانه و جایگاه ایل مشور در سیاسب خارجی ایران ظرسیبهای مناسبی برای
همکاریهای دو جانبه وجود دارد ،بنابرایل الزم اسب:
 زمینه ها و شرایط مناسب حقوفی ماده شود و الیحه مواسقتنامه همکاری حقوفی دوطرف به مجلن شورای اسالمی ارائه شود
 همکاریهای استانی توسعه یابد سعالیبهای بخش خصوصی تقویب و تشویق شود پیگیری طرح ها و مواسقتنامه هایی مه به امضای دو طرف رسیده اسب و اجرایی مردنطرحها همانند طرح احداث خط انتقال گاز به ارمنستان مه در اسفند ماه  7935استتاح شدا
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