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 راهكارهاي تقويت ديپلماسي اقتصادي

 باغايران و جمهوري ارمنستان پس از بحران قره

 

 

 
 

 

 

 

 

 خالصه راهبردي 

ارمنستان با جمهوری اسالمی ایران، روابط سیاسی بسیار نزدیک و باثبات مجاورت جغرافیایی و مرزی  -

وطنان ارمنی در داخل با کمترین نوسان و تنش(، حضور همدر سه دهه گذشته بین ایران و ارمنستان )

دهند، عضویت ارمنستان در اتحادیه کشور که بخش عمده آنان را صنعتگران، تجار و بازرگانان تشکیل می

اقتصادی اوراسیا و نیز قراردادهای تجاری ایروان با اتحادیه اروپا که امکان صادرات مجدد محصوالت 

کند، وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مجاورت منطقه های ثالث اوراسیا و اروپا را فراهم میایران به طرف

ها و ظرفیتجمله شرقی ازانگمرگی نوردوز در استان آذربایجآزاد مِغری ارمنستان و پایانه مرزی و 

 رود. شمار میاقتصادی و تجاری برای کشورمان بهاز ابعاد  هاي شايان توجه ارمنستانمزيت

کیلومتری ارمنستان و ترکیه در سه  330ورای قطع مناسبات دیپلماتیک و انسداد مرزهای زمینی  -

بسیار شایان توجه  ارمنستان اقتصاد در ترکیه غیررسمي تجاري و اقتصادي نفوذدهه گذشته، 

 -گرجستان -است. مسیر انتقال محصوالت و کاالهای ساخت ترکیه به ارمنستان نیز عمدتاً از مسیر ترکیه

ترین محصوالت و کاالهای برقی ازجمله اصلی محصوالت و خودرو ارمنستان است. پوشاک، مرکبات، لوازم

 به بارها گذشته دهه سه رسند. طیارمنستان به فروش میساخت ترکیه هستند که در بازار غیررسمی 

 ایران رسمی مبادالت حجم اگر که است شده اشاره ارمنی و ایرانی کارشناسان و تجارازسوی  موضوع این

 ترکیه و ارمنستان غیررسمی مناسبات حجم است، دالر میلیون 400 تا 300 حدود در ارمنستان و

  .است سال در میزان این برابر دو حداقل

از نتایج تشدید فضای منفی در افکار عمومی ارمنستان در قبال ترکیه متعاقب تحوالت اخیر جنگ  -

این کشور است که موضوعی بسیار حائز اهمیت و  در ترکیه کاالهاي و تحريم محصوالتباغ، قره

را  ترکیه کاالهای رداتوا ممنوعیت ایارمنستان با صدور اعالمیه شایان توجه است. در این زمینه دولت

 این اعمال به تصمیم ارمنستان، اقتصاد وزارتازسوی  صادره بیانیه د. براساسکر ماه اعالم 6 مدت برای

 اجرایی مرحله ( وارد1399ماه دی 12) 2021 ژانویه اول از و شد اتخاذ 2020 اکتبر 20 در ممنوعیت

  .است شده
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 6 تحریم زمان ازآغ با و همزمان ایران به ارمنستان اقتصاد وزیرکروبیان،  وهان سفر انجام زمانی بازه -

 این روی ارمنی طرف که است واقعیت این گویای روشنیبه کشور این در ترکیه محصوالت و کاالها ماهه

 .است کرده باز ایویژه حساب ايراني محصوالت با ترک کاالهاي و محصوالت جايگزيني و موضوع

 و کاالها تحریم دلیلبه تنها ایرانی محصوالت و کاالها جایگزینی برای ارمنی طرف تمایل و اعالم -

 اخیر گجن در که دارد نیز واقعیت این در ریشه بلکه نیست، ارمنستان دولتازسوی  ترکیه محصوالت

 شد، ربایجانآذ جمهوری حاکمیت به هانآ بازگشت و باغقره پیرامون مناطق آزادسازی به منجر که باغقره

 دست از نیز را دامي و لبني و باغي کشاورزي، محصوالت مینأت مهم منابع از يكي ارامنه

 زیرکشت هایزمین پایین بسیار سطح و ارمنستان کوهستانی جغرافیای به توجه با امر این که اندداده

ازسوی  کمتر تهالب که موضوع این لذا. است داده قرار دشواری بسیار شرایط در را کشور این دامپروری، و

 از بیش یجایگزین به ارمنستان تمایل در مهمی بسیار نقش نیز شودمی اشاره آن به ارمنستان مقامات

 .است داشته باغقره اخیر جنگ از پس ترکیه محصوالت و کاالها با ایرانی محصوالت و کاال قلم 2200

، ايران در ارمنستان اقتصادي ديپلماسيبخشي به فرصتي براي تحرکتردیدی نیست که این امر  -

 و صوالترود. فرصتی که از ناحیه تحریم محشمار میبه منطقه قفقاز و نیز اتحاديه اقتصادي اوراسیا

ز سقوط که در روسیه پس ا ترکیه برای کشورمان ایجاد شده است، تقریباً مشابه فضایی است کاالهای

شابه فضایی مای افزایش صادرات ایران به روسیه ایجاد شد یا ی سوخوی روسی توسط ارتش ترکیه برهواپیما

 است که پس از تنش در روابط قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد شد.

ی قلم کاال و محصوالت ساخت ترکیه که وزارت اقتصاد ارمنستان برا 2200بخش اعظم فهرست  -

گمرگی  تعرفه کاهش قلم کاالی مشمول 862شمول جایگزینی با محصوالت ایرانی پیشنهاد داده است، م

 ضوعست. بنابراین موتوافقنامه تجارت ترجیحي ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسیادر چارچوب 

یران و اارمنستان تنها فرصتی برای توسعه مناسبات دوجانبه  در ترکیه محصوالت و کاال جایگزینی

ه براي توسعه مناسبات با کشورهاي عضو اتحاديفرصت بسیار ارزشمندي ارمنستان نیست، بلکه 

رافیایی ویژه فدراسیون روسیه و بالروس است که ایران با توجه به موقعیت جغبه اقتصادي اوراسیا

 وردار است. ارمنستان در منطقه قفقاز از امکان دسترسی زمینی به این دو کشور از طریق گرجستان برخ

گونه منافاتی و تعارضی ارمنستان، هیچ بازار در ترکیه محصوالت و کاال مندی از فرصت جایگزینیبهره -

امون های ایرانی و بخش خصوصی کشورمان در مناطق آزادشده پیرمندی از فرصت حضور شرکتبا بهره

توازن و باغ با جمهوری آذربایجان ندارد و جمهوری اسالمی ایران در راستای رویکرد مستقل، مقره

، جانبا هر دو کشور ارمنستان و جمهوري آذربايتواند و باید در منطقه قفقاز می ای خودمنطقه

ات خود ها و امکانات آنها و در راستای منافع ملی و افزایش حجم تجارت و صادرمتناسب با ظرفیت

 برداری کند. بهره
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عبارتی ترکیه و بهاند بوده ایران و ارمنستان در تعامالت تجاری با ترکیه و آذربایجان بیشتر وارد کننده -

 اند.و آذربایجان از تعامالت تجاری با ایران و ارمنستان نفع بیشتری کسب کرده

جم تعامالت حهای سطح باال بین ارمنستان و دو کشور ترکیه و آذربایجان، رغم تنشهای اخیر، علیطی سال -

 .استن بودهامالت تجاری ارمنستان با ایرابرابر تع 2، بیش از این دو کشورتجاری فیمابین ارمنستان با 

ی وارداتی خصوص پس از تحریم کاالهاهرغم تمایل ارمنستان به گسترش روابط تجاری با ایران، بعلی -

بط بازرگانی است راهبرد گسترش روا جاری، هنوز اقتصاد ایران نتوانستهاز ترکیه در سال گذشته و سال

 .دف کنباثبات و بلندمدت تعری اندازبا ارمنستان را براساس چشم

نظر تی، بهآمنستان در شرایط کنونی و در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی و تجاری ار - 

انی رسد امضای تفاهمنامه همکاری اقتصادی و بازرگانی مشترک بین دو کشور برای یک افق زممی

مه عملیاتی ساله ضروری باشد. این تفاهمنامه باید با همکاری بخش خصوصی و با داشتن برنا 20حداقل 

ساز ینهشود تا ضمن ایجاد درآمد پایدار از محل بازرگانی خارجی برای کشور، زم اجراییتنظیم و 

 . ایران شودتوسط  ،جایگزینی محصوالت صادراتی ترکیه و آذربایجان به ارمنستان

کشور،  ریزی برای گسترش حجم بازرگانی خارجی بین دودر این همکاری بلندمدت باید ضمن برنامه -

 شود.ز فراهم گذاری، تأمین مالی و ... نیهای اقتصادی، مانند سرمایهزمینه عملیاتی شدن سایر همکاری

رمنستان، در بازار او آذربایجان برداری حداکثری از فرصت جایگزینی کاال و محصوالت ترکیه بهره -

است و  هاي مختلف کشور در سطوح ملي و استانيمشارکت بخشنیازمند همکاری، همراهی و 

ت به تنهایی توان از یک مجموعه خاص مانند وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت انتظار داشنمی

 این روند را مدیریت کند. 

هاي مختلف سازي و هماهنگي بین بخشنقش مجلس شوراي اسالمي در تسهیل، اجماع -

ستا سفر ست. در این رابسیار حائز اهمیت ا ،کشور و نیز ديپلماسي پارلماني با جمهوري ارمنستان

های مرتبط گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان و برگزاری جلسات مشورتی و هماهنگی با کمیسیون

با ارمنستان  در مجلس شورای اسالمی و نیز نهادهای متولی دولتی و خصوصی مرتبط با تجارت و بازرگانی

 شود.  و پیشنهاد میکه اسامی آنها در متن این گزارش ذکر شده است، توصیه 

 

 مقدمه

برخالف تصور رایج، دو کشور ارمنستان و ترکیه در مقطع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل 

روابط  ،تیهای مستقل و دارای حاکمعنوان دولتهمیالدی با یکدیگر ب 1991ارمنستان در سال 

عام ارامنه که دیپلماتیک برقرار کرده بودند. درواقع با وجود اختالفات متعدد تاریخی ازجمله موضوع قتل
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شدن معاهده مرزی قارص در سال نبه رسمیت شناخته  1کنند،یاد می« کشینسل»عنوان ارامنه از آن به

ستان و جمهوری آذربایجان که حمایت باغ بین ارمنو نیز وقوع جنگ قره 2دولت ارمنستانازسوی  1921

اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک  1990ابتدای دهه آنکارا از همان  و دنبال داشت، ایروانترکیه از باکو را به

 جماهیر پس از فروپاشي اتحاد را ارمنستان استقالل که کشورهايي بود نخستین از ترکیهکردند و 

در جریان  پس از سقوط شهر شوشامیالدی و  1993. روابط دو کشور در سال شناخت رسمیت به شوروي

باغ قطع شد و دولت ترکیه اعالم کرد که تا زمان پایان اشغال هفت منطقه اشغالی جمهوری آذربایجان جنگ قره

دداری خواهد باغ به حاکمیت این کشور، از برقراری روابط دیپلماتیک با دولت ارمنستان خوو بازگشت منطقه قره

کرد. پیرو این تحوالت، دولت ترکیه تمامی مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی ارمنستان بست که موجب 

شد دسترسی ارمنستان به بنادر ترکیه در سواحل دریای مدیترانه از بین برود. در سمت مرزهای شرقی ارمنستان 

ارمنستان کرد که این امر موجب شد ارمنستان در دو  نیز جمهوری آذربایجان اقدام به انسداد مرزهای خود با

سمت شرقی و غربی با انسداد مرزها و محاصره اقتصادی ترکیه و جمهوری آذربایجان مواجه شود و تنها مرزهای 

  عنوان مرزهای حیاتی و تنفسی ارمنستان برای این کشور باقی بماند.شمالی )گرجستان( و جنوبی )ایران( به

گل و رجب طیب  ا...رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه به رهبری عبدقدرتپس از به  

که در آن « به صفر رساندن تنش با همسایگان»زدایی و سیاست اردوغان و در راستای رویکرد تنش

شد، دولت ترکیه در راستای بهبود احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه وقت ترکیه دنبال میازسوی  مقطع

گل،  ...ازجمله سفرهای تاریخی عبدا هاا ارمنستان گام برداشت که با وجود برخی اقداممناسبات ب

جمهور وقت ارمنستان به شهر بورسا و انعقاد جمهور وقت ترکیه به ایروان و سرژ سارگسیان، رئیسرئیس

 2009سال در ژنو در  «سازيعادي هايپروتكل» به موسوم کشور دو مناسبات سازیعادی موافقتنامه

های بسیار گسترده میالدی که ترکیه و ارمنستان را بسیار به هم نزدیک ساخت، اما در عمل با مخالفت

عدم  دلیلبهویژه جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان )گرا در داخل ارمنستان و بهجریانات ملی

شدید جمهوری آذربایجان )عدم دولت ترکیه(، مخالفت ازسوی  کشی ارامنهبه رسمیت شناختن نسل

گرای دولت ارمنستان( و مخالفت جریانات الئیک و ملیازسوی  باغتخلیه مناطق اشغالی و منطقه قره

                                                 

 میلیون 5/1 از بیش کشتار و شده سازماندهی و هدفمند کشینسل حوادث، این بودن سیستماتیک بر ارامنه که درحالی. 1

 به ارمنی نفر هزار چند شدن کشته و رویداد این بودن غیرسیستماتیک بر همواره ترکیه دولت رسمی روایت دارند، تأکید نفر
 از اصلی مطالبه طور کلی ارامنه پنجبه. دارد تأکید اول جهانی جنگ هایسال بحرانی و ناامنی شرایط در اقوام سایر همراه
 پذیرش ارامنه، عامقتل به مربوط حوادث در تأثیرگذار و اصلی عوامل : محاکمهدعنوان دولت جانشین عثمانی دارنترکیه به دولت

 میلیون نیمویک بازماندگان به غرامت پرداخت رسمی، عذرخواهی ژنوساید، یا کشینسل عنوانبه ارامنه عامقتل رسمی
یک از این بازماندگان. تاکنون هیچ به ترکیه شرق ارامنه دینی و مسکونی مناطق و هازمین بازگرداندن و رویداد این قربانی

 های حاکم بر ترکیه مورد پذیرش واقع نشده است. سال گذشته توسط دولت 100مطالبات در 

 و لنین والدیمیر رهبری به بلشویکی روسیه میان میالدی 1۹21 اکتبر 1۳ در که بود ای مرزیعهدنامه قارص؛ عهدنامه. 2

 جمهوری شوروی، ارمنستان سوسیالیستی جمهوری از نمایندگانی حضور با آتاترک، کمال مصطفی رهبری به ترکیه مجلس
استدالل دولت ارمنستان  .شد بسته قارص در شوروی گرجستان سوسیالیستی جمهوری آذربایجان، شوروی سوسیالیستی

است؛ ضمن آنکه ارمنستان کشوری مستقل نبوده  شده تحمیل ارمنستان جمهوری به در آن مقطع پیمان این است که این
 امضاکننده پیمان ازجمله جمهوری ارمنستان به رفت. لذا کشورهایشمار میاست و بخشی از اتحاد جماهیر شوروی به

 .بودند هامعاهده انعقاد برای مستقل کشور یک وجاهت و اهلیت فاقد ینو ( کنوانسیون6) ماده استناد
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شود(، ترکیه )با توجه به پیوندهای نزدیک باکو و آنکارا که در قالب یک ملت با دو دولت تفسیر می

 تان و ترکیه به شکست منجر شود. سازی مناسبات ارمنسدرنهایت موجب شد روند عادی

این روند با توجه به برکناری احمد داوود اوغلو از وزارت امور خارجه ترکیه، کنار نهادن سیاست  

، مداخله ترکیه در بحران سوریه که ارامنه ساکن در سوریه را نیز «همسایگان با تنش رساندن صفر به»

بخش مهمی از جمعیت ارامنه سوریه به ارمنستان گیری مهاجرت ثیر قرار داد و موجب شکلأتحت ت

قد سیاسی و نظامی دولت ترکیه از جمهوری آذربایجان در جنگ ویژه حمایت آشکار و تمامو به 1شد

ترین ترین پیروزی سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان و بزرگباغ که بزرگدر منطقه قره 2020پاییز 

را رقم زد، موجب شده است دورنمای روابط ارمنستان و ترکیه  ناکامی ارمنستان در سه دهه گذشته

آغاز  1993تر شود. بدین ترتیب، قطع روابط دیپلماتیک ترکیه و ارمنستان که از سال بیش از پیش تیره

جانبه رجب طیب اردوغان برای  6شده است، همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که آیا طرح 

رانزیتی در منطقه قفقاز بتواند مناسبات ترکیه و ارمنستان را به سمت ای و تهای منطقههمکاری

گرای داخلی در ارمنستان و جامعه دیاسپورای های ملیویژه که جریانسازی مناسبات پیش ببرد. بهعادی

سازی روابط این کشور با ترکیه قبل از پذیرش ارمنی خارج از ارمنستان همواره مخالف هرگونه عادی

  2میالدی هستند. 1915عام ارامنه در سال مطالبات تاریخی ارامنه در رابطه با موضوع قتل

 

 نفوذ اقتصادي و تجاري غیررسمي ترکیه در اقتصاد ارمنستان 

کیلومتری ارمنستان و ترکیه در سه دهه  330ورای قطع مناسبات دیپلماتیک و انسداد مرزهای زمینی 

 در ترکیه غیررسمي تجاري و اقتصادي نفوذگذشته که در بخش قبلی به اجمال به آن اشاره شد، 

است. مسیر انتقال محصوالت و کاالهای ساخت ترکیه به  ارمنستان بسیار شايان توجه اقتصاد

 و خودرو ارمنستان است. پوشاک، مرکبات، لوازم -گرجستان -رمنستان نیز عمدتاً از مسیر ترکیها

ترین محصوالت و کاالهای ساخت ترکیه هستند که در بازار غیررسمی برقی ازجمله اصلی محصوالت

بازار رسمی صادرات و واردات است نبود همین ویژگی غیررسمی و  دلیلبهرسند. ارمنستان به فروش می

که اطالع و برآورد دقیقی از حجم و میزان واقعی فروش محصوالت و کاالهای ترکیه در دسترس نیست. 

                                                 

. است كرده حمایت اسد بشار دولت از قاطعانه و آشکار صورتبه سوریه، بحران ابتدای از ارمنستان به همین دلیل، دولت. 1

 مذهبی و تاریخی فرهنگی، میراث حفظ سوریه، در ساکن ارامنه امنیت تأمین سوریه، با ارمنستان عمیق تاریخی پیوندهای
 از ارمنستان دولت حمایت دالیل ترینمهم ازجمله منطقه، در ترکیه هایسیاست با مقابله و سوریه کلیساهای ویژهبه ارامنه
 .است اسد بشار محوریت به سوریه در مستقر سیاسی نظام

شررررقی ترکیه )ارمنسرررتان غربی( روی داده اسرررت، بازماندگان عام ارامنه عمدتاً در مناطق از آنجا که به باور ارامنه، قتل. 2
عمالً ارامنه غربی هسرررتند که پس از این تحوالت و تبعید اجباری مجبور به اقامت در سررروریه و  1۹15قربانیان حوادث سرررال 
یاد « اسپورای ارمنیجامعه دی»کشور جهان پراکنده شدند که از آن تحت عنوان  100تدریج در بیش از لبنان شدند و از آنجا به

باغ زندگی میلیون ارمنی در داخل مرزهای ارمنسررررتان و منطقه قره 5/۳تا  ۳شررررود. به همین دلیل، درحالی که حدود می
دهند. کشور جهان، جامعه بزرگ دیاسپورا )مهاجرین( ارمنی را تشکیل می 100میلیون ارمنی در بیش از  7کنند، بیش از می

سپورا  ستان غربی خود را بازماندگان قتلاکثریت جامعه دیا سیهعام ارامنه در بخش ارمن سیلی دانند و )دوران عثمانی( می و 
سایی قتل شنا سائل مربوط به  سیار فراوانی م سیت ب سا  کنند و مخالفعام ارامنه را دنبال میبه همین دلیل همواره با ح

 سال در ارامنه عامقتل موضوع با رابطه در ارامنه تاریخی تمطالبا پذیرش از قبل ترکیه و ارمنستان روابط سازیعادی هرگونه
  .هستند میالدی 1۹15
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تجار و کارشناسان ایرانی و ارمنی اشاره شده ازسوی  هرچند طی سه دهه گذشته بارها به این موضوع

میلیون دالر است، حجم  200تا  150حدود  است که اگر حجم مبادالت رسمی ایران و ارمنستان در

 برابر این میزان در سال است.  2بیش از مناسبات غیررسمی ارمنستان و ترکیه 

ای ساخت ارمنستان آمار و ارقامی در رابطه با میزان فروش محصوالت و کااله هایاخیراً رسانه 

نشان دادن  دلیلبهو دولتی نیست، اما  اند که هرچند آمار رسمیترکیه در بازار ارمنستان منتشر کرده

راساس بمیزان نسبی و تقریبی حجم تجارتِ غیررسمی ترکیه در اقتصاد ارمنستان شایان توجه است. 

 میلیون دالري واردات 265مجموع  از کاالها ترينمهم میان های ارمنستان، دراعالم رسانه

  عبارتند از: از ترکیه ارمنستان

 پوشاک، دالر هزار 400و میلیون 69الف(  

  مرکبات، دالر هزار300 و میلیون 10ب(  

 برقی، محصوالت و خودرو لوازم دالر هزار 200 و میلیون 35ج(  

 نفتی، محصوالت و نفت دالر هزار 300 و میلیون 24د(  

 ،مربوطه لوازم و شیمیایی مواد دالر هزار 600 و میلیون 23 هـ( 

  .فلزی محصوالت و فلزات دالر هزار 600 و میلیون 21 و( 

 

 باغ و تحريم محصوالت و کاالهاي ترکیه در ارمنستان قره 2020جنگ 

 از پس را باغقره دیرپای مناقشه نظامی و سیاسی آرایش باغ،قره منطقه در 2020پاییز  ایهفته 6 جنگ

 فضولی، مناطق) نظامی بازگشت با .داد تغییر کلی طوربه «صلح نه نه جنگ،» وضعیت دهه سه به نزدیک

 آذربایجان جمهوری حاکمیت به( کلبجر و الچین آغدام، مناطق) سیاسی و( قبادلی و زنگیالن جبرائیل،

 آذربایجان جمهوری زمینی دسترسی حق اعطای نیز و شهرها این تخلیه و باغقره اخیر جنگ جریان در

هرچند  .است خورده رقم استقالل از پس ارمنستانِ نظامي و سیاسي ناکامي ترينبزرگ نخجوان، به

جامعه ارمنستان و افکار عمومی این کشور، مقصر اول ناکامی سیاسی و نظامی ارامنه در جنگ اخیر را 

ترکیه و رژيم دانند، اما در عین حال ویژه شخص نیکول پاشینیان میکفایتی دولت این کشور بهبی

حمایت مستقیم سیاسی و نظامی آنکارا از باکو و فروش تسلیحات پیشرفته  دلیلبهرا نیز  صهیونیستي

رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان، در این ازسوی  سرنشینویژه پهبادها و هواپیماهای بدونبه

باغ را بیشتر از آنکه جنگ با دانند. به همین دلیل است که ارامنه جنگ اخیر قرهثر میؤناکامی بسیار م

ها هوری آذربایجان بدانند، جنگ ارمنستان با ترکیه و احیای تجربیات تلخ تاریخی ارامنه با ترکجم

ای که کمتر گونهشدت منفی شده است؛ بهنیز ذهنیت ارامنه به دانند. در رابطه با رژیم صهیونیستیمی

از استقالل ارمنستان صورت آویو که برای اولین بار پس از یک هفته پس از اعزام سفیر ارمنستان به تل
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رسد در آینده نزدیک دو طرف بتوانند نظر میگرفت، سفیر به ایروان فراخوانده شد و بسیار بعید بهمی

سازی و توسعه مناسبات را در پیش بگیرند. هرچند باید به این نکته نیز اشاره داشت که در فرایند عادی

هایی نیز از سه کشور روسیه، مندیو گالیه هاارمنستان، انتقادتر، افکار عمومی جامعه سطحی پایین

کید بر أباغ و تثر از ارمنستان در جنگ اخیر قرهؤواسطه عدم کمک و حمایت مگرجستان و ایران به

باغ به حاکمیت جمهوری آذربایجان نیز دارند که همین موضوع بازگشت مناطق اشغالی پیرامون قره

باغ را ات سیاسی و اقتصادی ایران در ارمنستان در شرایط پس از جنگ اخیر قرهضرورت افزایش تحرک

 کند. دوچندان می

ازجمله نتایج تشدید فضای منفی در افکار عمومی ارمنستان در قبال ترکیه متعاقب تحوالت اخیر  

ئز اهمیت این کشور است که موضوعی بسیار حا در ترکیه کاالهاي و محصوالت تحريمباغ، جنگ قره

 واردات ممنوعیت ایارمنستان با صدور اعالمیه شود. در این زمینه دولتو شایان توجه محسوب می

 ارمنستان، اقتصاد وزارتازسوی  صادره بیانیه اعالم کرد. براساس ماه 6مدت را براي ترکیه کاالهاي

 اجرایی مرحله وارد 2021 ژانویه اول از و شد اتخاذ 2020 اکتبر 20 در ممنوعیت این اعمال به تصمیم

 در هاقیمت افزایش به منجر ترکیه واردات ممنوعیت»این وزارتخانه همچنین اعالم کرد که  .است شده

 کاهش این و شودمی ارمنستان وارد اندکی میزان به عموم، صورتبه ترکیه کاالهای زیرا شود،نمی کشور

 این که است ذکرشایان  1«.کرد جبران چین و ایران بالروس، روسیه، واردات از طریق از توانمی را

  .شودنمی ارمنستان کاالهای تولید برای نیاز مورد اقالم شامل ممنوعیت

 کاالهای واردات تحریم با»نیز در این رابطه اظهار داشت که  ارمنستان اقتصاد وزیر کروبیان، واهان 

 گشوده ارمنستان اقتصاد در فضا دالر میلیون 200 میزان به آینده، ماه 6 طی ارمنستان به ایترکیه

 شده اعالم ممنوع ارمنستان به آنها واردات موقت طورکه به ترکیه تولید فهرست کاالهای 2«.شد خواهد

های بازرگانی در داخل ایران در اختیار تجار است، فهرست بسیار طوالنی است که موارد آن توسط اتاق

نقش بسیار پررنگ محصوالت فته است. نکته شایان توجه در این فهرست و بازرگانان قرار گر

 است. ممنوعیت شوينده مواد پوشاک و سرامیک، و کاشي شكالت، کشاورزي و دامي، شیريني،

 شده است. اجرایی 1399ماه دی 12 جمعه روز از ارمنستان به ایترکیه کاالهای ورود موقت و ماهه 6

هرچند باید به این نکته نیز اشاره کرد که اعالم و تمایل طرف ارمنی برای جایگزینی کاالها و محصوالت  

دولت ارمنستان نیست، بلکه ریشه در این واقعیت ازسوی  تحریم کاالها و محصوالت ترکیه دلیلبهایرانی تنها 

ها به حاکمیت نباغ و بازگشت آپیرامون قرهباغ که منجر به آزادسازی مناطق نیز دارد که در جنگ اخیر قره

مین محصوالت کشاورزي، باغي و لبني و دامي را أارامنه يكي از منابع مهم تجمهوری آذربایجان شد، 

های که این امر با توجه به جغرافیای کوهستانی ارمنستان و سطح بسیار پایین زمین اندنیز از دست داده

                                                 

 .1۳۹۹ ماهدی 12 نیوز، مشرق ،«ارمنستان خاک به ترکیه کاالهای ورود ممنوعیت». 1

 .2020 دسامبر ۳ ارمنستان، عمومی رادیو ،«شودمي تحریم ارمنستان در ترکیه کاالهای: ایران برای اقتصادی فرصت». 2
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 را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. لذا این موضوع که البته کمتر زیرکشت و دامپروری، این کشور

شود نیز نقش بسیار مهمی در تمایل ارمنستان به جایگزینی بیش از مقامات ارمنستان به آن اشاره میازسوی 

 ت. باغ داشته اسمحصوالت ترکیه پس از جنگ اخیر قره و قلم کاال و محصوالت ایرانی با کاالها 2200

 

 ترکیه محصوالت و کاالهاي تحريم فضاي در ايران اقتصادي ديپلماسي

 آذربايجان و ترکیه ارمنستان، ايران، تجاري مبادالت تحلیل( الف

جمهوری اسالمی روابط تجاری  ،گیری اقتصادی نحوه تعامل با ارمنستان در این بخشدر راستای جهت

. شودمیتحلیل باغ( عنوان بازیگران اصلی مناقشه قره)بهکشور ارمنستان، ترکیه و آذربایجان  3ایران و 

تراز تجاری ایران با دو کشور ترکیه و آذربایجان  1398-1399های شود طی سالچنانچه مالحظه می

با دو کشور ترکیه و  ایرانعبارتی دیگر از تجارتی که است. به بوده -4/2و  -3/3ترتیب حدود منفی و به

است، همواره صادرات ایران به این دو کشور کمتر از وارداتی بوده که از این کشورها  آذربایجان داشته

ر صاردات ببرا 2حجم واردات ایران از ترکیه و آذربایجان بیش از ، 1399در سال مثال داشته است. برای 

درنتیجه تجارت ايران با اين دو کشور، همواره نفع بیشتري را  .به این کشورها بوده استایران 

البته شایان ذکر است که حجم تجارت ایران با ترکیه و  .است نصیب ترکیه و آذربايجان کرده

توجهی است. در رقم قابل است که تقریباً میلیارد دالر بوده 5/6آذربایجان طی دو سال گذشته بیش از 

 اند.آذربایجان بیستمین شریک تجاری جمهوری اسالمی ایران بوده ترکیه سومین و 1399سال 

 

 درصد(/دالر)میلیون  آذربايجان و ارمنستان ترکیه، با ايران تجارت. 1 جدول

 رشد 1399 1398 نوع تجارت

 -10 4500 5000 واردات ايران از ترکیه و آذربايجان

 5/33 2100 1700 صادرات ايران به ترکیه و آذربايجان

 -5/1 6600 6700 حجم تجارت ايران با ترکیه و آذربايجان

 3/27 -2400 -3300 تراز تجاري ايران با ترکیه و آذربايجان

 -3/57 3/17 5/40 واردات ايران از ارمنستان

 4/6 9/137 6/129 صادرات ايران به ارمنستان

 -8/8 2/155 1/170 حجم تجارت ايران با ارمنستان

 4/35 6/120 1/89 با ارمنستانتراز تجاري ايران 

 .ایران اسالمی جمهوری گمرک از دریافتی آمار براساس کارشناسی محاسبات: مأخذ

 

 دهد،می نشان 1 جدول در ارمنستان و ایرانجمهوری اسالمی بررسی تعامالت تجاری  طرفی از

 سال با مقایسه در که است بوده دالر میلیون 155 حدود 1399 سال در ارمنستان و ایران تجارت حجم
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)کرونا(  19 -یدوگیر کو. عمده دلیل این کاهش بیماری همهاست یافته کاهش درصد 9 حدود 1398

است. اما نکته قابل توجه این است که تراز تجاری  ثیر قرار دادهأاست که کل تجارت جهان را تحت ت بوده

حجم  1399های مورد بررسی همواره مثبت بوده است. برای مثال، در سال ایران با ارمنستان طی سال

میلیون  17میلیون دالر، حجم واردات کشور از ارمنستان حدود  138صادرات ایران به ارمنستان حدود 

است که ایران تراز  میلیون دالر بوده 121دالر و درمجموع تراز تجاری ایران با ارمنستان مثبت و حدود 

عنوان  توانمي درنتیجهاست.  درصد رشد داشته 35نیز بیش از  1398اری، نسبت به سال مثبت تج

 را بیشتري سود توانسته هرهموا ارمنستان، باکرد جمهوري اسالمي ايران در تعامل تجاري 

 است. بوده 1399ن در سال اششمین شریک تجاری ایروارمنستان سی .ندک کسب

ربایجان نیز ، روابط تجاری ارمنستان با ترکیه و آذ2موضوع در جدول تر و بیشتر دقیق برای تحلیل

رغم (، حجم تجارت ارمنستان علی1398) 2019در سال شود، است. چنانچه مالحظه می بررسی شده

 2یش از است که ب میلیون دالر رسیده 277های دیرینه با دو کشور ترکیه و آذربایجان به حدود تنش

 ارمنستان با جمهوری اسالمی ایران است.برابر حجم تجارت 

یون دالر میل -267ارمنستان با دو کشور ترکیه و آذربایجان منفی و معادل از طرفی تراز تجاری 

 ت تا صادرکننده. عبارتی ارمنستان نیز در تعامل تجاری با این دو کشور بیشتر واردکننده اساست. به بوده

 

 (دالر)میلیون      آذربايجان و رکیهت با ارمنستان تجاري روابط. 2 جدول

 2019 نوع تجارت

2/2 صادرات ارمنستان به ترکیه  

4/265 واردات ارمنستان از ترکیه  

8/6 واردات ارمنستان از آذربايجان  

 3 صادرات ارمنستان به آذربايجان

4/277 حجم تجارت ارمنستان با ترکیه و آذربايجان  

-267 آذربايجان تراز تجاري ارمنستان با ترکیه و  
Source:Trademap.org 

 

و  نبر تجارت رسمی کشورهای ایران، ترکیه، ارمنستاهای مبتنیدرمجموع با عنایت به تحلیل 

 د:کرتوان نتایج ذیل را استخراج آذربایجان می

عبارتی به ؛اندودهواردکننده ب عمدتاًایران و ارمنستان در تعامالت تجاری با ترکیه و آذربایجان  .1  

 اند.ترکیه و آذربایجان از تعامالت تجاری با ایران و ارمنستان نفع بیشتری کسب کرده
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ایجان، سطح باال بین ارمنستان و دو کشور ترکیه و آذرب یهارغم تنشهای اخیر، علیطی سال .2  

 ارمنستان جاریتبرابر تعامالت  2، بیش از ترکیه و آذربایجانحجم تعامالت تجاری فیمابین ارمنستان با 

 .است با ایران بوده

الهای خصوص پس از تحریم کاهرغم تمایل ارمنستان به گسترش روابط تجاری با ایران، بعلی .3 

ترش روابط گس است راهبرد هنوز اقتصاد ایران نتوانسته ،جاریدر سال گذشته و سال وارداتی از ترکیه

 ند.کانداز باثبات و بلندمدت تعریف با ارمنستان را براساس چشم بازرگانی

نظر ، بهتیآدر شرایط کنونی و  استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی و تجاری ارمنستاندر راستای 

انی رسد امضای تفاهمنامه همکاری اقتصادی و بازرگانی مشترک بین دو کشور برای یک افق زممی

ه عملیاتی مکاری بخش خصوصی و با داشتن برنام. این تفاهمنامه باید با هاستساله ضروری  20حداقل 

ساز ینهبرای کشور، زم خارجی بازرگانیاز محل تا ضمن ایجاد درآمد پایدار  شود اجراییتنظیم و 

ز در این از طرفی نی .توسط ایران شودبه ارمنستان و آذربایجان جایگزینی محصوالت صادراتی ترکیه 

نه زمیباید بین دو کشور، ریزی برای گسترش حجم بازرگانی خارجی همکاری بلندمدت ضمن برنامه

 م شود.گذاری، تأمین مالی و ... نیز فراهمانند سرمایه ،های اقتصادیسایر همکاری شدن عملیاتی

 سیاستي تحلیل هئارا( ب

ای رسمی به وزارت امور ، دولت ارمنستان با ارسال نامهوجوده آمده در منطقه قفقازهب متعاقب تحوالت

 2250تحریم کاالهای ترکیه قصد دارد محصوالت ایرانی را جایگزین  دلیلبهخارجه ایران اعالم کرد که 

قلم کاالهای وارداتی خود از ترکیه کند و در مرحله بعد نیز مواد اولیه و خام وارداتی خود را از کشورمان 

ارمنستان در  اقتصاد وزیر ،«کروبیان وهان»ذاکرات ند. این موضوع ازجمله محورهای اصلی مکمین أت

های بازرگانی و بخش خصوصی بود. چنانچه سفر اخیرش به ایران با مقامات کشورمان و نیز فعاالن اتاق

 رفتمی انتظار آغاز همان از»ای در تهران در این زمینه اظهار داشت که این مقام ارمنستانی در مصاحبه

 و تولیدکنندگان .شود نیتأم ارمنستان داخلی تولیدات و چین ایران، از توانندمی تحریمیاقالم  این که

  1«.شوند مندبهره شرایط این از توانندمی هستند، مشغول کاال تبادل زمینه در که اشخاصی

ايران در  اقتصادي بخشي به ديپلماسيفرصتي براي تحرکتردیدی نیست که این امر  

رود. فرصتی که از ناحیه تحریم شمار میبه منطقه قفقاز و نیز اتحاديه اقتصادي اوراسیاارمنستان، 

ترکیه برای کشورمان ایجاد شده است، تقریباً مشابه فضایی است که در روسیه  کاالهای و محصوالت

د پس از سقوط هواپیمای سوخوی روسی توسط ارتش ترکیه برای افزایش صادرات ایران به روسیه ایجا

ویژه شد یا مشابه فضایی است که پس از تنش در روابط قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر ایجاد شده است. هرچند برخی از کارشناسان معتقد هستند 

                                                 

 بازرگانی، اتاق ،«ارمنستان و ایران کار دستور در ثالث بازارهای به دسترسی و تجارت افزایش: ارمنستان اقتصاد وزیر». 1

 .1۳۹۹ ماهبهمن 15 ایران، کشاورزی و معادن صنایع،
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ر برای افزایش حجم طور کامل و بهینه از دو فرصت ایجاد شده در روسیه و قطکه ایران نتوانسته است به

های خاص این کشور توجه کرد مبادالت تجاری خود استفاده کند. در رابطه با ارمنستان باید به مزیت

 که برخی از موارد بسیار مهم آن عبارتند از:

است. روابط دو کشور طی سه دهه  تنها همسايه مسیحي جمهوري اسالمي ايرانارمنستان  .1

یه ایران، همسا 15توان گفت در بین جرئت میگذشته همواره از ثبات باالیی برخوردار بوده است و به

ضور هموطنان حکمترین نوسان و تنش در مناسبات دوجانبه مربوط به روابط ایران و ارمنستان بوده است. 

ارتباطی و  ان، اصفهان و تبریز نیز همواره به منزله پلویژه در شهرهای تهرارمنی در داخل کشور به

یرانیان ارمنی انزدیکی ایران و ارمنستان عمل کرده است و با توجه به همزیستی بسیار طوالنی و تاریخی 

در شرایط  و مسیحی با سایر ایرانیان مسلمان، جمهوری اسالمی ایران از این مزیت برخوردار است که

والت و باغ و سیاست جایگزینی محصویژه پس از جنگ اخیر در منطقه قرهان بهجدید حاکم بر ارمنست

فاده کند. تری استمؤثرصورت کاالهای ترک با محصوالت ایرانی از ظرفیت و توانایی هموطنان ارمنی به

ا به آنها نگیزه الزم رنیستند، ا اتثنساختالفات تاریخی ارامنه با ترکیه که ارامنه ایران نیز از این قاعده م

جهش  توان و باید در راستای یکدهد که از این فرصت و ظرفیت میبرای همکاری در این زمینه می

 صادراتی به بازار ارمنستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا استفاده کرد. 

حران ببا وجود همه فشارهای تحریمی و  1399حجم مناسبات تجاري ايران با ارمنستان در سال  .2

ت لغو های مختلف ازجمله تعلیق موقکه به انسداد موقت مرزهای دو کشور و اعمال محدودیت کرونا

در سفر اخیر  کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان دالر بود. وهان میلیون 155روادید نیز منجر شد، حدود 

 مقرر ستانارمن در ایران اسالمی جمهوری سفیر با شده انجام گفتگوی خود به ایران اعالم کرد که طی

بازه زمانی  .دیاب افزایش دالر میلیارد 1 به ارمنستان و ایران تجاری تبادالت حجم آینده ماه 6 طی شد

محصوالت ترکیه  وماهه کاالها  6انجام سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران همزمان با آغاز زمان تحریم 

 جايگزينيمنی روی این موضوع و روشنی گویای این واقعیت است که طرف اردر این کشور به

 ای باز کرده است. حساب ویژه ايراني محصوالت با ترک کاالهاي و محصوالت

لحاظ استراتژیک برای کیلومتری ایران و ارمنستان بسیار کوتاه است، اما به 42یا  38هرچند مرز  .3

کشورمان بسیار حائز اهمیت است. این مرز به موازات مرز ایران با جمهوری آذربایجان، دو مسیر ارتباطی 

های ویژه در زمینه ارتباط استانمنطقه قفقاز است. این امر بهایران با اصلی و مهم ارتباط تجاری و انسانی 

و گیالن با بازار ارمنستان و نیز گرجستان و روسیه بسیار حائز شرقی، اردبیل غربی، آذربایجانآذربایجان

 ایربترکیه ایجاد شده است باید  کاالهای و اهمیت است. لذا از فرصتی که درنتیجه تحریم محصوالت

در  هاي مرزي و تقويت بخش گمرگيشدن بیشتر مرز ايران و ارمنستان، توسعه بازارچهفعال

عمل آورد. این موضوع از این جهت نیز حائز اهمیت است که پس از اعالم طرح برداری بهاین منطقه بهره
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ایجاد کریدور ارتباطی نخجوان به جمهوری آذربایجان که از شهر مِغری در مجاورت مرز ایران و ارمنستان 

ن و ارمنستان زیادی در داخل کشور در رابطه با تهدید و انسداد مرز ایرا هایها و ابهامکند، نگرانیعبور می

مندی از فرصت جایگزینی کاال و محصوالت ترکیه در ارمنستان و افزایش ایجاد شده است. بنابراین بهره

شود، کامیون انجام میوسیله بهو حجم تجارت و صادرات با ارمنستان که عمدتاً از طریق مرز زمینی و 

دهد که مرز زمینی ایران و ایجان میصورت عملی به کشورهای ترکیه و جمهوری آذرباین پیام را به

باغ و مطرح شدن در منطقه قره 2020ارمنستان برای کشورمان بسیار حائز اهمیت است و پس از جنگ 

بحث کریدور زمینی نخجوان به جمهوری آذربایجان، حجم ترانزیت کاال و محصوالت ایرانی به ارمنستان 

 نه تنها کم نشده، بلکه افزایش نیز یافته است.  کیلومتری 38و نیز گرجستان از این مرز زمینی 

اند که ایی کردهچند سالی است که ایران و ارمنستان قرارداد لغو متقابل صدور روادید را امضا و اجر .4

ی بین دو ویژه گردشگری و تجارت و بازرگانتوجه حجم مبادالت انسانی بهاین امر موجب افزایش قابل

صورت واسطه شیوع ویروس کرونا بهده است. هرچند دولت ارمنستان بهکشور طی چند سال اخیر ش

این  (1399 ماهخرداد 11میالدی ) 2020می  ماه 31 روز موقت این موافقتنامه را تعلیق کرد، اما از

افت ویزا و توانند بدون دریتعلیق رفع شد و شهروندان ایران و ارمنستان همچنان به مانند گذشته می

لغو ويزاي ایط های بهداشتی و آزمایش کرونا به دو کشور سفر کنند. بنابراین شررعایت پروتکلالبته با 

زیت بسیار در مقایسه با ویزای مرزی یا فرودگاهی ایران و جمهوری آذربایجان، م ايران و ارمنستان

ارمنستان  رد کیهتر محصوالت و کاال جایگزینی و کامل از فرصت مؤثربرداری مناسبی است که امکان بهره

 د. کنرا برای کشورمان فراهم می

یران و ارمنستان است که البته عمده تجارت ا مرزهم ارمنستان با شرقیآذربایجان استان طریق از ایران .5

رمنستان( شرقی( و آگاراک )شهری در استان سیونیک ااز طریق منطقه مرزی نوردوز )استان آذربایجان

زمیني  شاهراه اصلي تجارت و ارتباطآگاراک  -عبارتی دیگر گذرگاه مرزی نوردوزد. بهشومیانجام 

ات تجاری شرقی و اردبیل، مناسببر دو استان آذربایجانشود. عالوهمحسوب می بین ايران و ارمنستان

 ضوع. لذا موغربی نیز با ارمنستان شایان توجه استهای اردبیل، گیالن و آذربایجانو بازرگانی استان

بخشي هر چه تحرکارمنستان، فرصت بسیار مناسبی برای  در ترکیه محصوالت و کاال جایگزینی

 است.  غرب کشوربیشتر به چهار استان واقع در شمال

 جمهوری و آذربایجان ارمنستان، کشورهای با مجاورت در مرزی صفر نقطه در منطقه آزاد ارس .6

انزلی،  آزاد در مجاورت جمهوری نخجوان و ترکیه و نیز منطقه منطقه آزاد ماکونخجوان،  خودمختار

 در ترکیه محصوالت و کاال جایگزینی دیگر فرصت و مزیت ارزشمندی است که در رابطه با موضوع

عنوان یک و بهینه کشورمان قرار گیرد و لذا به این موضوع باید به مؤثرتواند مورد استفاده ارمنستان می

غرب کشور نیز نگریست. در آن سوی مرز ایران بخشی به مناطق آزاد شمالی تحرکفرصت ارزشمند برا
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واقع شده است که فاصله آن با منطقه آزاد ارس تنها یک کیلومتر « منطقه آزاد مِغري»و ارمنستان نیز 

 د. کرتری استفاده مؤثرصورت است و از این مزیت و مجاورت جغرافیایی باید در شرایط کنونی به

 دیگر مزیتی است که دیگر کشورهای حوزه اوراسیا اقتصادي اتحاديه در ارمنستان عضويت .7

ئز اهمیت قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان و گرجستان از آن محروم هستند. این موضوع از این جهت حا

 ت،اس شده منعقد اوراسیا اقتصادي اتحاديه و ايران بین که ترجیحي تجارت توافقنامهاست که 

. تاس شده اجرایی 1398 ماهآبان 5 از 1398 ماهخرداد در اسالمی شورای مجلس در تصویب از پس

 است، یصنعت و دامی ،کشاورزی هایبخش در عمدتاً که کاال قلم 862 از بیش توافقنامه این موجببه

 ایران هب اتحادیه اعطایی ترجیحات آن از قلم 502 بین، این در که شودمی گمرگی تعرفه کاهش مشمول

قلم  2200بخش اعظم فهرست  .اوراسیاست اقتصادی اتحادیه به ایران اعطایی ترجیحات نیز قلم 360 و

نی پیشنهاد کاال و محصوالت ساخت ترکیه که وزارت اقتصاد ارمنستان برای جایگزینی با محصوالت ایرا

رجیحی فقنامه تجارت تگمرگی در چارچوب توا تعرفه کاهش قلم کاالی مشمول 862داده است، مشمول 

ارمنستان  رد ترکیه محصوالت و کاال جایگزینی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. بنابراین موضوع

زشمندی برای تنها فرصتی برای توسعه مناسبات دو جانبه ایران و ارمنستان نیست، بلکه فرصت بسیار ار

روس ویژه فدراسیون روسیه و بالبه اتوسعه مناسبات با کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسی

زمینی به این  است که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ارمنستان در منطقه قفقاز از امکان دسترسی

 دو کشور از طریق گرجستان برخوردار است. 

 

 راهكارهاي پیشنهادي 

همكاري، برداری حداکثری از فرصت جایگزینی کاال و محصوالت ترکیه در بازار ارمنستان، نیازمند بهره

توان از یک است و نمی هاي مختلف کشور در سطوح ملي و استانيهمراهي و مشارکت بخش

 مجموعه خاص مانند وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت انتظار داشت به تنهایی این روند را

مدیریت و اجرایی کند. با توجه به این موضوع و نیز مالحظاتی که در بخش قبلی به آن اشاره شد، 

 شود:  راهکارهای پیشنهادی زیر توصیه می

نظر در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی و تجاری ارمنستان در شرایط کنونی و آتی، به .1

اقتصادی و بازرگانی مشترک بین دو کشور برای یک افق زمانی رسد امضای تفاهمنامه همکاری می

ساله ضروری است. این تفاهمنامه باید با همکاری بخش خصوصی و با داشتن برنامه عملیاتی  20حداقل 

ساز تنظیم و اجرایی شود تا ضمن ایجاد درآمد پایدار از محل بازرگانی خارجی برای کشور، زمینه

ی ترکیه و آذربایجان به ارمنستان توسط ایران شود. از طرفی نیز در این جایگزینی محصوالت صادرات
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ریزی برای گسترش حجم بازرگانی خارجی بین دو کشور، باید زمینه همکاری بلندمدت ضمن برنامه

 گذاری، تأمین مالی و ... نیز فراهم شود.های اقتصادی، مانند سرمایهعملیاتی شدن سایر همکاری

رک کمیسیون مشتبر وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران در ایروان، ، عالوهدر سطح دولتی. 2

های دولتی دو تواند نقش بسیار مهمی در هماهنگی نهادها و ارگانمی اقتصادي ايران و ارمنستان

شترک با م کشور برای استفاده بهینه و حداکثری از شرایط موجود ایفا کند. ریاست ایرانی کمیسیون

یط کنونی رو این وزارتخانه، نقش و مسئولیت کلیدی و مهمی در مدیریت شرااست و ازاین یرووزارت ن

ی قابل ویژه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجدارد که این موضوع از طریق مجلس شورای اسالمی به

 پیگیری است. 

ایرانی برای حضور فعال در بازار  هاي خصوصيمشارکت و هماهنگي شرکتدر سطح خصوصی و  .3

استا، ربسیار حائز اهمیت است. در این  سازمان توسعه تجارتارمنستان در شرایط کنونی نیز نقش 

تواند موضوع جایگزینی عنوان متولی اصلی توسعه صادرات غیرنفتی در کشور میسازمان توسعه تجارت به

تعریف  مانياولويت سازعنوان یک ارمنستان را به زاربا در ایرانی با محصوالت ترکیه محصوالت و کاال

نندگان، های خصوصی، تولیدککرده و از طریق تقویت رایزنی بازرگانی ایران در ارمنستان، همه بخش

شده در بازار  های بازرگانی و کنفدراسیون صادرکنندگان را به سمت استفاده بهینه از شرایط ایجاداتاق

 ارمنستان سوق دهد.

منستان که در سطح بخش خصوصی همچنین، نقش اتاق بازرگانی ایران و نیز اتاق بازرگانی ایران و ار. 4

این زمینه با  تواند نقش مهمی درریاست آن با یکی از هموطنان ارمنی به نام هِرویک یاریجانیان است، می

 ظرفیت این از دارد ند. ضرورتارمنستان مستقر در ایروان ایفا ک و ایران بازرگانی اتاق همکاری و مشارکت

 .شود استفاده تریمؤثر صورتبه ارمنستان و ایران تجاری مناسبات بر حاکم جدید شرایط در مهم

غربي هاي شمالاستانبرداری از فرصت ایجاد شده در بازار ارمنستان بدون مشارکت و همراهی بهره .5

زمینه  شرقی، اردبیل و گیالن غیرممکن خواهد بود. در اینغربی، آذربایجانیعنی آذربایجان کشور

هاي بازرگاني ها، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و اتاقاستانداريهمراهی و هماهنگی 

، دکریک ضرورت است. نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید به آن توجه شده هاي ياداستان

 هایاتاق و تجارت و معدن صنعت، کل ادارات ها،و نه تشریفاتی و صوری استانداری مؤثرمشارکت 

گانی ایران و ویژه در سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگیری در سطوح ملی بهبازرگانی در فرایند تصمیم

ن توجه به نقطه وسویه و از باال به پایین و بدنیز اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان است تا تصمیمات یک

 های مرزی اتخاذ و ابالغ نشود. نظرات، مالحظات و مشکالت استان

 شرقيپايانه مرزي نوردوز، بازارچه مرزي اين منطقه و گمرگ نورودوز در استان آذربايجان .6

کند و عنوان تنها گذرگاه مرزی ایران و ارمنستان، نقش بسیار مهمی در روند تجارت دو کشور ایفا میبه
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گیری برای افزایش حجم تجارت بین ایران و ارمنستان نیازمند توجه ویژه به این پایانه لذا هرگونه تصمیم

اعتبار ویژه و ضروری(، تقویت نیرو و کادر اداری، فنی،  تأمیناعتبار و بودجه )حتی  تأمینمرزی از نظر 

 و امکانات گمرگی است تا با تسهیلخدماتی و بهداشتی )با توجه به تداوم بحران کرونا( و تجهیز 

ایران و ارمنستان، روند تجارت بین دو  مشترک مرزهای در تجاری هایمحموله گمرکی امور سازیروان

قلم کاالها و محصوالت  2200کشور از سرعت بیشتری برخوردار شود. باید توجه داشت که جایگزینی 

نوردوز باید متناسب با این  مرزی و گمرگی و پایانههای الزم است ساخت ترکیه نیازمند ایجاد زیرساخت

 ظرفیت و مطالبات جدید تجهیز شود. 

سفانه أگردد. متبرمی بانكي مسائل به ارمنستان و ايران تجار مشكل ترينبزرگ حاضر درحال .7

ارمنستان با های شعبه بانک ملت در ایروان با مشکالت بسیار جدی مواجه شد و ارتباط بسیاری از بانک

منابع مالی  ها و یا حتی انتقال دستیهای مالی از طریق صرافیبانک ملت ایران قطع شد. انتقال حواله

ضوع نیز باید از طریق مسافران نیز مشکالت و حتی خطرات خاص خود را به همراه دارد. لذا برای این مو

شان پس نیز نخستین سفر خارجی ای به منطقه قفقازوزیر خارجه کشورمان فکری جدی کرد. سفر اخیر 

رایط جدید، از روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا بود که این پیام را به منطقه منتقل کرد که در ش

 اقتصاد روزی کروبیان، اولویت همکاری جمهوری اسالمی ایران با همسایگان است. سفر پنج روزه وهان

ه برای ایجاد های اخیر نیز نشان داد این خواست و تمایل در کشورهای منطقارمنستان به ایران در هفته

جاری، مسائل تیک مناسبات جدید تجاری با ایران وجود دارد. بدون تردید در کانون و قلب این مناسبات 

هاي بانک مرکزي، بانک ملت و طرف مؤثرهمكاري و مشارکت بانکی قرار دارد و ضرورت دارد با 

گیری تصمیم هاي بانكي بین دو کشورستاني براي تعريف سازوکار جديد همكاريمقابل ارمن

 جدی و فوری انجام شود. 

گی و های حقوقی، گمرها و مزیتبا توجه به انعطافسه منطقه آزاد بندر انزلي، ماکو و ارس  .8

نستان در جارت با ارمای که از آن برخوردار هستند، از ظرفیت بسیار مهمی برای افزایش حجم تتعرفه

 يصنعت -تجاري آزاد مناطق عاليشوراي دبیرخانهشرایط جدید برخوردار هستند که ضرورت دارد 

كاري هماهنگي و همای به این موضوع داشته باشد. در این بین، توجه ویژه کشور اقتصادي ويژه و

ها و تعهدات طرف با وجود قول سفانهأکننده است. متدر ارمنستان بسیار تعیین با منطقه آزاد مِغري

الت و های منطقه آزاد مِغری هنوز توسعه نیافته است و از مشکهای اخیر، زیرساختارمنی در سال

نتظار طرف ارمنی منتقل شود که تحقق ابرد. لذا ضرورت دارد این موضوع بهکمبودهای جدی رنج می

وسعه تمحصوالت ترکیه نیازمند تقویت و  و قلم کاال و محصوالت ایرانی با کاال 2200جایگزینی 

 و د کاالعنوان دروازه وروویژه در پایانه مرزی، گمرگی و منطقه آزاد مِغری بههای آن بهزیرساخت

 ایرانی به ارمنستان است.  محصوالت
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ویژه فدراسیون هبخش اعظم صادرات ایران به ارمنستان و نیز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ب .9

ات است. با توجه به بعد مسافت، صادر محصوالت کشاورزي و نیز محصوالت دامي و لبنیاتروسیه، 

های یخچالی های مجهز به کانتینرلبنیات تنها از طریق کامیون و دامی محصوالت نیز و کشاورزی محصوالت

لبنیات در  و میدا محصوالت نیز و ورزیکشا امکانپذیر است و بدون استفاده از این نوع کانتینرها، محصوالت

بهداشتی و  شود. ضمن آنکه در بسیاری از موارد، مجوزهای قانونیطول مسیر فاسد و غیرقابل استفاده می

معمولی و  دامپزشکی نیز اساساً در داخل و خارج از کشور برای صادرات چنین محصوالتی با کانتینرهای

قتصاد اوزارت ازسوی  قلم کاال و محصوالت اعالم شده 2200فهرست شود. توجه به غیریخچالی صادر نمی

 م، محصوالتدهد که بخش مهمی از این اقالایرانی نشان می محصوالت و ارمنستان برای جایگزینی با کاال

صلی ساخت لبنیات ازجمله میوه و مرکبات است. در داخل کشور متولی ا و دامی محصوالت نیز و کشاورزی

های تولید و تحویل است که ظرفیتتنها یک شرکتی یخچالی،  کانتینرهای به مجهز هاییونکام تأمینو 

های مندیگله و هامحصوالت آن متناسب با نیازهای صادراتی کشور نیست و این موضوع همواره یکی از انتقاد

مندی از شرایط بهرهلبنیات بوده است. لذا برای  و دامی محصوالت صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و نیز

 هايشرکت در تحويل سريع و بموقع کامیون آن همراهي و مشارکتایجاد شده در بازار ارمنستان، 

 یک ضرورت غیرقابل انکار است.  يخچالي کانتینرهاي به مجهز

جريان صادرات يک جريان يک نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اصوالً  .10

و یک سوی آن هم واردات است. این موضوع که ما فقط صادرکننده اقالم و محصوالت به  نیستطرفه 

قلم و کاالی  2200ارمنستان باشیم، حتی به خواست و تمایل خود دولت ارمنستان و اعالم فهرست 

ن کند که به موازات ایاست. اصول و منطق تجارت ایجاب می غیرقابل پذیرش ییگزین ترکیه، انتظاراج

هاي وارداتي براي برخي از کاالها و فرصتدولت ارمنستان، ما نیز ازسوی  فرصت جدید صادراتی

ایجاد کنیم تا طرف مقابل نیز در سود و منافع این روند شریک شود. این موضوع  محصوالت ارمنستان

به ارمنستان  هایی که از ایرانمثال، اگر کامیونبرای . هست های داخلی کشورمان نیزبه نفع شرکت

روند، در آنجا سفارش محصوالت و کاالهایی را داشته باشند، این مسیر را خالی و بدون بار به ایران می

شود. در ونقل کشور میهای حملگردند که این امر موجب استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتبرنمی

 هاي مقام معظم رهبريتوصیهواردات داشت. این راستا، نباید تفسیر بسیار مضیق، از سیاست مقابله با 

گاه در مخالفت کامل با واردات نبوده است، بلکه ایشان همواره مخالف واردات اقالم و محصوالت نیز هیچ

اند. لذا با غیرضروری، لوکس و تشریفاتی و یا با وجود محصوالت باکیفیت و مشابه ساخت داخل بوده

توان در زمینه اعطای مجوز می هاي کلي اقتصاد مقاومتياستسیعنایت به این مالحظات و نیز 

واردات به ارمنستان در شرایط جدید انعطاف بیشتری نشان داد و این کشور را با جمهوری اسالمی ایران 

 شدیداً کشور که کرونا بحران شیوع مقطع در و گذشته سال در که کرد فراموش د. نبایدکربیشتر همراه 
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 کشور وارد ارمنستان از الکل هایمحموله نخستین بود، پزشکی و بهداشتی مصارف برای الکل نیازمند

 اقتصاد کوچک حجم ضمن آنکه. دکر کمک مقطع آن در درمانی و بهداشتی مراکز نیاز رفع به و شد

 لحاظ این از و دهدنمی را کشور این به باال حجم با و گسترده واردات توانایی ظرفیت و اجازه ارمنستان

ارمنستان،  به وارداتی مجوزهای صدور در انعطاف با لذا. نخواهد بود داخل تولید متوجه جدی تهدیدی نیز

ماه تحریم کاالها و محصوالت ترکیه را تمدید کند. ضمن اینکه طرح  6چه بسا این کشور نیز مهلت 

 تواند یکی از مطالبات ما با طرف ارمنی در روند مذاکرات آتی باشد.  همین موضوع نیز می

نقش مجلس شوراي اسالمي در تسهیل، با عنایت به همه نکات و مالحظات یاد شده،  .11

هاي مختلف کشور و نیز ديپلماسي پارلماني با جمهوري سازي و هماهنگي بین بخشاجماع

ی ایران و شود سفر گروه دوستی پارلمانین راستا پیشنهاد میبسیار حائز اهمیت است. در ا ارمنستان

هنگی و مشورتی ارمنستان در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از انجام این سفر، ضروررت دارد جلسات هما

 مجلس شورای اسالمی صورت گیرد: ازسوی  الزم با ترکیب پیشنهادی زیر

  ،شورای اسالمیکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  -

  ،کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی -

  ،ارمنستان در مجلس شورای اسالمی و ایران پارلمانی دوستی گروه -

  ،الملل مجلس شورای اسالمیمشاور بین -

  ،نمایندگان ارامنه شمال و جنوب ایران در مجلس شورای اسالمی -

  ،رت امور خارجهمدیرکل اوراسیا و رئیس اداره قفقاز در وزا -

  ،وزارت نیرو )دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان( -

  ،سازمان توسعه تجارت -

 ،ایران معادن و صنایع بازرگانی، اتاق -

  ،اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان -

  ،شرقی، اردبیل و گیالنغربی، آذربایجانهای آذربایجاناتاق بازرگانی استان -

  ،شرقیگمرگ کشور و ریاست گمرگ پایانه مرزی نوردوز در استان آذربایجان -

ناطق آزاد کشور و مدیران عامل م اقتصادی ویژه و صنعتی -تجاری آزاد مناطق عالیشورای دبیرخانه -

  ،ویژه منطقه آزاد اقتصادی ارسبندر انزلی، ماکو و به

  ،شعبه بانک ملت در ایروان ویژه مدیریتمدیران بانک مرکزی و بانک ملت به -

 .یخچالی کانتینرهای به مجهز هایکامیونمربوط به  صنعتی مدیران شرکت و مجتمع -
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 بندي جمع

ترین اقتصاد منطقه قفقاز پس از جمهوری آذربایجان و گرجستان است، هرچند اقتصاد ارمنستان، کوچک

نادیده انگاشت. مجاورت جغرافیایی و مرزی ارمنستان  های اقتصادی و تجاری این کشور رااما نباید مزیت

با جمهوری اسالمی ایران، روابط سیاسی بسیار نزدیک و باثبات در سه دهه گذشته بین ایران و ارمنستان 

)با کمترین نوسان و تنش(، حضور هموطنان ارمنی در داخل کشور که بخش عمده آنان را صنعتگران، 

دهند، عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز قراردادهای تجار و بازرگانان تشکیل می

های ثالث اوراسیا و تجاری ارمنستان با اتحادیه اروپا که امکان صادرات مجدد محصوالت ایران به طرف

کند، وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مجاورت منطقه آزاد مِغری ارمنستان و پایانه اروپا را فراهم می

های شایان توجه ارمنستان ها و مزیتشرقی ازجمله ظرفیترزی و گمرگی نوردوز در استان آذربایجانم

 رود. شمار میاز ابعاد اقتصادی و تجاری برای کشورمان به

هایی که برای کشورمان به همراه باغ به موازات برخی چالشدر این میان، جنگ اخیر در منطقه قره 

قلم کاال و محصوالت ایرانی با کاالها  2200وجود آورد که جایگزینی بیش از هرا نیز بهایی داشت، فرصت

مندی از فرصت ایجاد شده رود. بهرهشمار میترین موارد آن بهو محصوالت ساخت ترکیه ازجمله مهم

ی همه ماهه است، نیازمند عزم و اراده ملی و هماهنگی و همراه 6که پنجره زمانی آن نیز محدود و 

 غرب کشور است. جایگزینی محصوالتویژه در منطقه شمالنهادهای متولی در سطوح ملی و استانی به

 جهش صادراتيبر ایجاد ی است که عالوهمترکیه فرصت بسیار مغتن ساخت محصوالت و کاالها با ایرانی

چندجانبه ایران با اتحادیه تواند موجب توسعه مناسبات در سطح دوجانبه بین ایران و ارمنستان می

اقتصادی اوراسیا از طریق ارمنستان شود و در شرایط اقتصادی کنونی کشور موجب ارزآوری، تقویت 

تواند در راستای اعمال صادرات و افزایش تولید داخل شود. در این روند، مجلس شورای اسالمی می

 و ملی سطوح در متولی زی نهادهایساوظایف نظارتی خود نقش بسیار مهمی در هماهنگی و اجماع

تر مورد توجه قرار گیرد و دامنه استانی ایجاد کند که امید است این امر با ضرورت و فوریت هرچه سریع

 متولی نیز تداوم یابد و رها نشود.   نهادهای هایها و اقدامنظارت بر فعالیت

 بازار در ترکیه محصوالت و کاال زینیمندی از فرصت جایگنکته بسیار مهم و پایانی اینکه بهره 

های ایرانی و بخش خصوصی مندی از فرصت حضور شرکتگونه منافات و تعارضی با بهرهارمنستان، هیچ

باغ با جمهوری آذربایجان ندارد و جمهوری اسالمی ایران در کشورمان در مناطق آزادشده پیرامون قره

تواند و باید با هر دو کشور ارمنستان ای خود در منطقه قفقاز میراستای رویکرد مستقل، متوازن و منطقه

ها و امکانات هر دو کشور در راستای منافع ملی و افزایش حجم و جمهوری آذربایجان، متناسب با ظرفیت

 ند. کتجارت و صادرات خود تعامل 
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