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ارمنستان، پتانسیلی مغفول در فرآیند صادراتی ایران

سیاست

در  ارمنســتان  رهبــر  سرکیســیان  ســرژ 
جــواب گفتــه اســت کــه دریافــت پایــگاه هــای 
در  قــوا  تــوازن  بــرای  "اســکندر"  موشــکی 
ــوری آذربایجــان  ــی باشــد. جمه ــه الزم م منطق
در  و  بــوده  فراوانــی  مالــی  امکانــات  دارای 
ــی  ــد نظام ــلیحات جدی ــر تس ــای اخی ــال ه س
بــرای  ارمنســتان  اســت.  نمــوده  خریــداری 
ــته  ــر" داش ــه "پادزه ــاج ب ــود احتی ــاع از خ دف
و موشــک "اســکندر" همــان پادزهــر مــورد 
ــد آذربایجــان  احتیــاج مــی باشــد کــه مــی توان
ــاز  ــد ب ــدات جدی ــا و تهدی ــی ه را از ماجراجوی
ــف  ــا مســابقه تســلیحاتی مخال ــا ب ــه م دارد. البت
ــاج  ــی احتی ــد نظام ــع تهدی ــرا دف ــی ب ــوده، ول ب
ــا روســیه  ــه تجهیــز خــود داریــم. ارمنســتان ب ب
قــرارداد تثبیــت تــوازن قــوای نظامــی در منطقــه 
را داشــته و بــه همیــن علــت درخواســت ارامنــه 
ــدرن را در  ــک م ــن موش ــوده و ای ــت نم را اجاب

ــت. ــته اس ــا گذاش ــار م اختی
ــان  ــگاه از نقــش روســیه در پای ــگار، آن خبرن
ــته  ــل گذش ــار روزه آوری ــه جنــگ چه دادن ب
در قــرا بــاغ مــی پرســد. رئیــس جمهــوری 
ارمنســتان در جــواب از نقــش محــوری روســیه 

بــرای پایــان دادن بــه درگیــری مــاه آوریــل 
ــادآوری مــی  ــد. وی ی ــی مــی کن گذشــته قدردان
کنــد کــه جامعــه ارامنــه طــی آن روزهــا سیاســت 
موضــع گیــری متعــادل روســیه، در قبــال حملــه 
شــدید ارتــش آذربایجــان را محکــوم کــرده و 
رســانه هــای جمعــی و وزارت امــور خارجــه 
ارمنســتان، ســکوت روســیه را مــورد انتقــاد قــرار 
ــیه در  ــه روس ــتند ک ــار داش ــه انتظ ــد. ارامن دادن
ــتراتژیک  ــان اس ــم پیم ــار ه ــر در کن ــع خط مواق
ــکو  ــری مس ــه رهب ــه البت ــرد ک ــرار گی ــود ق خ
تعــادل موضــع را ترجیــح داد و بــا وســاطت خــود 
ــیه  ــرد. روس ــری ک ــری جلوگی ــترش درگی از گس
فرماندهــان ســتادهای ارتــش هــای آذربایجــان و 
ارمنســتان را بــه مســکو دعــوت کــرده و موافقــت 
ــت اصــول  ــری و رعای ــان درگی ــرای پای ــان را ب آن
آتــش بــس ســال 1994 میــادی را جلــب کــرد. 
ــر روســیه مکالمــه  ــا رهب مــن در همــان مــدت ب
رئیــس  پوتیــن  والدیمیــر  و  داشــته  تلفنــی 
ــز  ــالمت آمی ــل مس ــر ح ــور ب ــوری آن کش جمه
بحــران اصــرار ورزیــده اســت کــه ایــن بــرای مــا 

ــد. ــی باش ــم م بســیار مه
ســؤال آخــر در بــاره آینــده حــل بحــران قــرا 
ــتان  ــوری ارمنس ــس جمه ــد. رئی ــی باش ــاغ م ب

تأکیــد کــرده اســت کــه روســیه، آمریــکا و 
فرانســه بــه عنــوان اعضــای هیئــت رئیســه گــروه 
مینســک حــل بحــران قــرا بــاغ وابســته بــه 
ســازمان همــکاری و امنیــت اروپــا، از ســال 2007 
ــد کــه مذاکــرات صلــح  میــادی تأکیــد کــرده ان
ــدم اســتفاده از  ــر ســه محــور ع ــد ب ــاغ بای ــرا ب ق
ــایی  ــری زور، شناس ــه کار گی ــد ب ــا تهدی زور و ی
ــا  ــت ه ــری مل ــورها و براب ــی کش ــت ارض تمامی
ــند.  ــتوار باش ــی اس ــت مل ــن سرنوش ــق تعیی و ح
ــا یکدیگــر نمــی باشــند.  ــن اصــول در تضــاد ب ای
ارمنســتان تمامیــت ارضــی تمــام کشــورها و 
منجملــه آذربایجــان را بــه رســمیت مــی شناســد 
و ایــن بــا حــق تعییــن سرنوشــت ملــی مــردم قــرا 
بــاغ منافــات نــدارد. اصــل تمامیــت ارضــی رابطــه 
ــن  ــق تعیی ــا و ح ــت ه ــان حکوم ــت می ای اس
ــد  ــی باش ــی م ــه ملل ــوط ب ــی مرب ــت مل سرنوش
کــه در میهــن ابــا و اجــدادی خــود زندگــی مــی 
ــاد  ــل اتح ــه مل ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــد. نبای کنن
ــق  ــل ح ــه اص ــه ب ــا توج ــز ب ــابق نی ــوروی س ش
تعییــن سرنوشــت ملــی از شــوروی جــدا شــدند.
ــد  ــران ص ــمی میانجیگ ــنهاد رس ــه پیش البت
در صــد بــاب میــل ارامنــه نبــود، ولــی مــا قبــول 
کــرده و بــه رهبــری گــروه مینســک اعــام 

داشــتیم. رهبــر آذربایجــان یکســال بعــد یعنــی 
در مــاه مــی ســال 2008 میــادی، طــی اولیــن 
ــود را  ــت خ ــیان موافق ــرژ سرکیس ــا س ــدار ب دی
ــا ایــن اصــول اعــام داشــت، ولــی بعــدأ آن را  ب
انــکار کــرد. ســپس رهبران دو کشــور در مســکو، 
آنــگاه در مایینــدورف و مراکــز دیگــر بــا یکدیگــر 
ماقــات کردنــد، اســنادی را امضــا کردنــد، ولــی 
ــرد.  ــل نک ــه آن عم ــو ب ــری باک هیچــگاه رهب
ــد  ــته ان ــام داش ــرات اع ــن مذاک ــه در ای ارامن
ــت  ــی تح ــق آذربایجان ــه مناط ــاده تخلی ــه آم ک
ــاغ  ــرا ب کنتــرل خــود مــی باشــند و ســاکنین ق
نیــز بایــد طــی یــک همــه پرســی آینــده خــود 

ــد. ــوم نماین را معل
بــا  طرفیــن  میــادی   2011 ســال  در 
ــیه  ــوری روس ــت جمه ــخص ریاس ــاطت ش وس
ــا ایــن مضمــون  بــه امضــای موافقــت نامــه ای ب
رؤســای  حتــی  و  بــوده،   نزدیــک  بســیار 
ــا  ــز ب ــه نی ــده و فرانس ــاالت متح ــوری ای جمه
رهبــران آذربایجــان و ارمنســتان تمــاس گرفتــه 
ــتقبال  ــه اس ــت نام ــی موافق ــای احتمال و از امض
کردنــد کــه البتــه باکــو بــار دیگــر از امضــای آن 

ــرد. ــی ک ــانه خال ش
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بــازار منطقــه اوراســیا و اروپــای شــرقی 
هنــوز ظرفیــت حضــور محصــوالت صــادرات 
ایــران را داراســت اگــر از پتانســیل هــای موجــود 
بــرای توســعه مناســبات اقتصــادی اســتفاده 
کنیــم. همچنیــن بــه تمامــی ویژگــی هــای 
صادراتــی مخصوصــاً مباحــث مربــوط بــه قیمــت 
تمــام شــده کاالهــای عرضــه شــده در بازارهــای 
صادراتــی همچــون هزینــه هــای حمــل و نقــل، 
ــده  ــام ش ــت تم ــی ، قیم ــای ترجیح ــه ه تعرف
داخلــی ، نــرخ ارز و ویژگــی هــای فنــی و بســته 
بنــدی کاالهــا توجــه کنیــم. هــم اکنــون ترکیــه 
و ســایر کشــورهای غربــی رقیبــی جــدی در ایــن 
بــازار بــرای ایــران بــه حســاب مــی آیــد بنابرایــن 

بایــد بــه حداقــل حمایــت هــای تعرفــه ای نیــز 
ــکان وجــود  ــن ام ــون ای توجــه داشــت. هــم اکن
دارد کــه بــه کمــک مناطــق صنعتــی ارمنســتان ، 
بخشــی از فرآینــد تولیــد در ایــن کشــور صــورت 
ــوان مجــوز  ــی ، بت ــی جزئ ــا تغییرات ــه و ب پذیرفت
ــورهای  ــه را در کش ــت تعرف ــدون پرداخ ورود ب
منطقــه اوراســیا بدســت آورد. از ســوی دیگــر بــا 
ــای  ــه ه ــی عرض ــتان ، گوی ــه گرجس ورود کاال ب
ــه  ــه صــورت زمینــی، ب صادراتــی ایــران حتــی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــا وارد ش دروازه اروپ
کاهــش نســبی ارزش درام ارمنســتان ، باالبــودن 
نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور و حتــی تــورم صفــر 
ــه  ــوان ب ــی ت ــر، م ــای اخی ــاه ه ــی در م و منف
ــا  ــادی ب ــبات اقتص ــتان در مناس ــگاه ارمنس جای

ــل شــد.  ــت بیشــتری قائ ــران اهمیی ای
ارمنســتان کشــوری اســت بــا 3 میلیــون نفــر 
جمعیــت ، تولیــد ناخالــص داخلــی 11 میلیــارد 
دالر در ســال ، تــورم منفــی 0.9 درصــد ، بیکاری 

18.4 درصــد ، کســری بودجــه 4.8 درصــدی و 
همچنیــن بدهــی ایــن کشــور بــه نســبت تولیــد 
ــز 42.23 درصــد اســت.  ــی آن نی ــص داخل ناخال
ایــن مــوارد در کنــار وســعت محــدود ایــن کشــور 
ــول  ــبی ارزش درام ) پ ــش نس ــن کاه و همچنی
ــر دالر امریــکا ، نشــان  ملــی ارمنســتان ( در براب
ــش  ــرای نق ــیاری ب ــای بس ــه فض ــد ک ــی ده م
آفرینــی ارمنســتان در مناســبات اقتصــادی ایران 
ــی  ــه ویژگ ــت ک ــی اس ــن در حال ــود دارد. ای وج
هــای جغرافیایــی ارمنســتان و هــم مــرزی ایــن 
کشــور بــا گرجســتان بــه عنــوان دروازه ورود بــه 
ــای  ــی ه ــتان را در بررس ــگاه ارمنس ــا ، جای اروپ
ــت  ــاز هــم تقوی ــران ب اقتصــادی – ژئوپلتیــک ای
ــار  ــوارد در کن ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی کن م
قرابــت هــای فرهنگــی بیــن ایــران و ارمنســتان، 
ــور در  ــن کش ــه ای ــژه ای ب ــگاه وی ــوان ن ــی ت م

مناســبات اقتصــادی داشــت.
وســعت  درصــد   1.7 ارمنســتان  وســعت 
ایــران را شــامل مــی شــود. بــا توجــه بــه 
کنــار  در  گرجســتان  و  ارمنســتان  نزدیکــی 
ــران  ــک ای ــی نزدی ــی و فرهنگ ــات سیاس ارتباط
ــه  ــتان را ب ــوان ارمنس ــی ت ــورها ، م ــن کش و ای
ــوالت  ــادرات محص ــرای ص ــدازی ب ــم باران چش
ــی  ــیا و حت ــادی اورس ــوزه اقتص ــه ح ــی ب ایران

ــمار آورد. ــه ش ــا ب اروپ
ــه  ــه ب ــتان توج ــاد ارمنس ــوص اقتص در خص
ایــن نکتــه اهمییــت دارد کــه ارزش درام در 
ــه  ــد ک ــه هرچن ــش یافت ــر کاه ــای اخی ــال ه س
ــت  ــی اس ــون منف ــم اکن ــور ه ــن کش ــورم ای ت
ــه  ــود نکت ــدی ، خ ــره 6.5 درص ــرخ به ــی ن ول
ــی  ــه شــمار م ــن کشــور ب مهمــی در اقتصــاد ای
ــره  ــرخ به ــد ن ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــد اگرچ آی
ــه  ــه دلیــل مقابل ــاالی بانکــی در ایــن کشــور ب ب
ــده  ــاذ ش ــتان اتخ ــش ارزش درام ارمنس ــا کاه ب
ــوده  ــق نب ــم موف ــدان ه ــه چن ــد ک باشــد هرچن
ــراز تجــارت خارجــی  ــه عنــوان مثــال ت اســت. ب
ــی  ــا منف ــر ب ــپتامبر 2016 براب ــتان در س ارمنس
143 میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا 
ــارد دالری در  ــی 11 میلی ــص داخل ــد ناخال تولی
ــون دالر  ــاردات 161 میلی ــاً ص ــال و مخصوص س
در مــاه ســپتامبر، رقــم نســبتاً بزرگــی بــه شــمار 
مــی آیــد. بــه عبــارت ســاده تــر و بــا توجــه بــه 

ــد  ــور ، بای ــن کش ــدی در ای ــکاری 18.4 درص بی
ــم  ــدان ه ــادی آن چن ــاع اقتص ــه اوض ــت ک گف
ــرای  ــی ب ــن فضــای بزرگ مســاعد نیســت بنابرای
ــران در  ــادی ای ــش اقتص ــد بخ ــور قدرتمن حض
ــن  ــاده تری ــاید س ــم اســت. ش ــن کشــور فراه ای
مزیــت حضــور ایــران در ایــن بــازار را بتــوان ورود 
بــه بــازار کشــورهای اوراســیا بــه شــمار آورد کــه 
ارمنســتان نیــز جرئــی از آن اســت. در خصــوص 
ــوز  ــی مج ــون 8 کاالی ایران ــیا تاکن ــازار اوراس ب
ــه را  ــت تعرف ــدون پرداخ ــازار ب ــن ب ــه ای ورود ب
بدســت آورده انــد. صــادرات پســته، مغــز پســته، 
گل کلــم، کلــم بروکلــی، خرمــا، کشــمش ســیاه، 
ــی هســته و ســلطانی و دیگــر اقــام کشــمش  ب
هــا از ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه 
اقتصــادی اورآســیا بــا تعرفــه صفــر انجــام               

ــی شــود. م
را            ارمنســتان  در  ایــران  پــروژه  آخریــن 
ــرق  ــال ب ــوم انتق ــط س ــداث خ ــوان اح ــی ت م
ــک مرکــزی حتــی  ــن کشــور دانســت کــه بان ای
ــای  ــی در ســال ه ــن شــرایط مال در ســخت تری
ــروژه را  ــن پ ــاری ای ــم خــط اعتب ــاز ه ــر ، ب اخی
فعــال کــرده و همچنیــن بانــک توســعه صــادرات 
بــه کمــک پیمانــکاران ایرانــی نیــز ، ایــن پــروژه 
ــوارد  ــن م ــه اجــرا درآورده اســت. ای ــه مرحل را ب
نشــان دهنــده اهتمــام تصمیــم ســازان اقتصــاد 

راهبــردی  مناســبات  گســترش  بــه  ایــران 
ــش  ــدی پی ــت. چن ــتان اس ــا ارمنس ــادی ب اقتص
ــوص  ــن خص ــادی در ای ــح آب ــی صال ــر عل دکت
عنــوان کــرد: دولــت و ملــت ایــران احتــرام ویــژه 
ای را بــرای دولــت و ملــت ارمنســتان قائــل 
ــروژه  ــه اولویــت هــای ایــن پ ــا توجــه ب اســت. ب
ــت و  ــت نف ــش قیم ــا کاه ــد ب ــادف ش ــه مص ک
ــاز هــم  ــت، ب ــی دول ــع تأمیــن مال برخــی از مناب
از طریــق بانــک مرکــزی خــط اعتبــاری ویــژه ای 
بــه ایــن پــروژه اختصــاص داده شــد تــا بتوانیــم 
ــد هســتیم  ــم؛ متعه ــی کنی ــروژه را اجرای ــن پ ای
تــا کمــک کنیــم کــه ایــن پــروژه در زمــان مقــرر 

ــام برســد. ــه اتم خــود ب
ــمال  ــای ش ــایه ه ــی از همس ــتان یک ارمنس
غربــی کشــور بــه شــمار مــی رود کــه در منطقــه 
ــا  قفقــاز جنوبــی قــرار داشــته و پــس از ایــران ب
ــوان  ــان و نخج ــتان ، آذربایج ــورهای گرجس کش
ــا  ــرز اســت. ب ــه هــم م و همچنیــن کشــور ترکی

توجــه بــه وجــود مناطقــی کوهســتانی در مرکــز 
ــتان را  ــوان ارمنس ــی ت ــور ، م ــن کش ــرب ای و غ
ــم  ــیم و تجس ــا ترس ــوه ه ــراز ک ــر ف ــوری ب کش
کــرد هرچنــد کــه در منطقــه غربــی آن بــه 

آرامــی بــه ســمت کاهــش ارتفــاع بــه پیــش رفته 
اســت. ایــن ویژگــی هــای جغرافیایــی باعــث مــی 
شــود تــا ســمت جنوبــی ایــن کشــور و دقیــق تــر 
مرزهــای ایــران ، اهمییــت اقتصــادی، ژئوپلتیــک 
و سیاســی بیشــتری پیــدا کنــد. از ســوی دیگــر 
ــیار  ــه بس ــور نکت ــن کش ــتانی ای ــت کوهس حال
مهمــی اســت کــه اهمییــت تأمیــن امــن انــرژی 
را چنــد برابــر خواهــد کــرد. تمامــی ایــن مــوارد 
مخصوصــاً موقعیــت اســتراتژیک ارمنســتان بــرای 
ــگاه تصمیــم  ایــران ، موجــب شــده اســت کــه ن
ســازان اقتصــادی بــه ایــن کشــور طوالنــی مــدت 
ــا منافــع دو جانبــه ترســیم  ــدار و همــگام ب ، پای
ــتان و  ــه ارمنس ــی ب ــادرات گاز طبیع ــود. ص ش
ــل  ــن قبی ــی از ای ــوان یک ــی ت ــرق را م واردات ب
مــوارد بــه شــمار آورد کــه پتانســیل ورود ایــران 
بــه بازارهــای منطقــه ای اوراســیا را تقویــت 

خواهــد کــرد.
بــا توجــه بــه ویژگــی هــای جغرافیایــی 

ارمنســتان شــاهد زمســتان هایــی ســرد در 
تأمیــن  اهمیــت  کــه  ایــن کشــور هســتیم 
ــدان  ــور دو چن ــن کش ــرای ای ــرژی را ب ــن ان ام
ســاخته همچنیــن بــه بــازاری امــن بــرای 
ــی  ــت. ویژگ ــده اس ــل ش ــرژی تبدی ــادرات ان ص
هــای زمیــن شناســی ارمنســتان موجــب شــده 
ــادن و  ــوص مع ــور در خص ــن کش ــه ای ــت ک اس
ــه  ــدود آن،  ب ــعت مح ــه وس ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــل  ــت تبدی ــن صنع ــی در ای ــای مهم ــه ه رتب
ــان  ــدن در جه ــد مولیب ــم تولی ــه هفت شــود. رتب
ــت  ــن ، طــا ، نمــک ، بازال ــس ، آه ــر م و ذخای
ــم  ــر مه ــی از ذخای ــوز برخ ــاک نس ــر و خ ، مرم
ایــن کشــور بــه شــمار مــی آیــد. بــه عنــوان مثال 
شــرکت کرونیمــت بــه عنــوان یکــی از برجســته 
تریــن شــرکت هــای معدنــی در جهــان ، مســتقًا 
ــزور در ارمنســتان  ــدن زنگ ــد مع ــه خری ــدام ب اق
مولیبــدن                                                                           و  مــس  معــدن  ایــن  از  و  کــرده 
ــد.  ــی کن ــرداری م ــره ب ــه به ــت ک ــال هاس س
همیــن ویژگــی مهمــی توانــد نــگاه بخــش 
ــه واقعیــت هــای ارمنســتان  ــی کشــور را ب معدن

ــد. ــر ده تغیی
ــزار  ــه 30 ه ــک ب ــتان نزدی ــعت ارمنس وس
ــه 3  ــک ب ــت آن نزدی ــع و جمعی ــر مرب کیلومت
ــران  ــا ای ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــر اس ــون نف میلی
ــزار  ــون و 680 ه ــه 1 میلی ــک ب ــعتی نزدی و وس
ــه شــمار مــی  ــام کوچکــی ب ــع ارق ــر مرب کیلومت
آیــد. همیــن ویژگــی را بایــد بســیار مهــم 
ــن  ــه ای ــه ب ــرا در صــورت توج ــرد زی ــی ک ارزیاب
ــم  ــه چش ــتان ب ــه ارمنس ــوان ب ــی ت ــور ، م کش
پایــگاه اقتصــادی امنــی نگریســت کــه در آینــده 
نیــز منافــع بســیاری بــرای مــا بــه همــراه خواهــد 
داشــت. همچنیــن ارمنســتان پــس از دروازه ورود 
ایــران بــه منطقــه اوراســیا، مــی توانــد شــبکه گاز 
و بــرق ایــران بــه گرجســتان را بــه عنــوان ورودی 

ــد.  ــا متصــل کن ــازار اروپ ب

ــد  ــتان 1.7 درص ــعت ارمنس وس
وســعت ایــران را شــامل مــی شــود. 
ــتان  ــی ارمنس ــه نزدیک ــه ب ــا توج ب
ارتباطــات  و گرجســتان در کنــار 
نزدیــک  فرهنگــی  و  سیاســی 
ــوان  ــن کشــورها ، مــی ت ــران و ای ای
ــدازی  ــم باران ــه چش ــتان را ب ارمنس
ــی  ــوالت ایران ــادرات محص ــرای ص ب
بــه حــوزه اقتصــادی اورســیا و حتــی 

ــمار آورد. ــه ش ــا ب اروپ
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