
  

  

  

  

  

  تحوالت روابط ايران و ارمنستان پس از استقالل تا به امروز 

  

  امابگي جانيان

   ايران و خاورميانه از ارمنستانكارشناس مسائل

  

  

 پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ١٩٩١كشور ارمنستان استقالل واقعي را در دسامبر سال 

 ةكنند  خيرهة نتيجةان سال بر پاي سپتامبر هم٢١چند استقالل خود را در هر. دست آورد هب

. شود عنوان روز ملي ارمنستان جشن گرفته مي در حال حاضر اين روز بهپرسي اعالم كرد و  همه

 ساله بار ديگر براي دو ملت ايراني و ارمني كه داراي مشتركات ٧٠ ةبدين ترتيب پس از يك وقف

  .پيش آمدهاي مختلف  ت در عرصهتاريخي و فرهنگي بسيار هستند فرصتي براي برقراري مناسبا

 جمهوري اسالمي ايران يكي از اولين كشورهايي بود كه استقالل ،١٩٩٢ سال ائلدر او  

 همان سال طي ة فوري٨ارمنستان را به رسميت شناخت و روابط ديپلماتيك بين دو كشور در 

 ي اين سفر توافقاتدر.  برقرار شد، رافي هوانيسيان، ارمنستانةسفر رسمي اولين وزير امور خارج

 ة از جمله ساختن پل موقت بر روي رودخانحاصل شد،هاي مختلف بين دو كشور  در عرصه

 اقتصادي ةارس، احداث چنين پلي در آن مقطع زماني بسيار سخت براي ارمنستان كه در محاصر

اً بين توافق براي ساختن پل دائمي بعد. درآمد شريان حياتي كشور صورت بهواقع در قرار داشت، 

  .برداري از آن با دو سال تأخير از موعد مقرر آغاز گرديد دست آمد كه بهره هدو كشور ب
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  شروع به كاراينكه .بايد گفت كه ايران نيز خواهان ايجاد روابط نزديك با ارمنستان بود  

با وجود . گوياي همين واقعيت است ١٩٩٢در فورية سفارت جمهوري اسالمي ايران در ايروان 

 .هايي همراه بوده و هست  و دشواريها  روابط دو كشور همسايه با پستي و بلندي،ه و تعمقتوسع

ه با امكانات موجود در اين راستا جو ت كه سطح مناسبات دو كشور به هيچمين دليل اس هبه

 - عواملي چند تأثيري منفي بر روابط تهران،به عبارت ديگر از همان آغاز كار. مطابقت ندارد

  :اند  اين روابط شدهةاشته و مانع گسترش همه جانبايروان د

ويژه غرب، چيزي كه براي كشور كوچك و در عين  ر نيروهاي خارجي بر ارمنستان، به تأثي-١

  . چون ارمنستان غيرقابل اجتناب استيمهمو حال داراي وضعيت ژئوپليتيكي 

اي  اغ كوهستاني، مسئلهب  مسيحي بودن ارمنستان در متن اختالفات آذربايجان و جمهوري قره-٢

خواستند تا  كه جمهوري آذربايجان و برخي كشورهاي اسالمي با مطرح كردن آن از ايران مي

برخي . آوردطور كلي از كمك به ارمنستان خودداري كند، بلكه به نفع باكو به ايروان فشار وارد  به

 استپاناگرد رنگ مذهبي -باكونفع حتي از اين هم فراتر رفته سعي كردند به اختالف  نيروهاي ذي

  .داده پاي ايران را مستقيماً به زد و خورد بكشانند

  . ايران فشار برخي محافل آذربايجان به دولت-٣

گراي چپ و راست در سيستم حكومتي جمهوري اسالمي كه نه تنها   وجود نيروهاي افراط-٤

موقعيت ژئوپلتيكي ارمنستان از  بلكه ،مخالف گسترش روابط ايران با ارمنستان بوده و هستند

 اين در حالي است كه در واقع ١.دانستند  مي را باعث شكاف جهان اسالمد و آنكردن بحث مي

برخي ديگر ارمنستان را متهم . مطابقت داردكامالً  با امنيت ملي ايران موقعيت جغرافيائي ارمنستان

كنند كه چنين  كرده، تأكيد مي » به درياارمنستان از دريا« ،»ارمنستان بزرگ«طلبي و ايجاد  عهبه توس

اين اتهام اگر . گيرد برميغربي ايران را هم در ة شمالاي از منطق بخش عمدهدر نقشه ارمنستاني 

   ٢.پايه است  نباشد كامالً بيمغرضانه

 ايروان تأثيري -ر روابط تهران آذربايجان نيز ب-عالوه بر اين، از همان آغاز، روابط ايران  

 مانع گسترش روابط  با وجود اينكه عوامل برشمرده١٩٩٢ -١٩٩٣ي ها طي سال. ذاشتگسزا  به

 ملي ةجبه( در آذربايجان ١٩٩٢زيرا از ژوئن .  ولي دستاوردها قابل مالحظه بوددو كشور بودند
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 آن صريحاً قيد شده كه وحدت آذربايجان ةنام سازماني كه در آئين. به قدرت رسيد) آذربايجان

 يجمهور ، رئيسبيگ ابوالفضل ايلچي.  يافته امري ضروري است  استقاللتازه جمهوري رايب

موضعي كه باعث . شدت ضد ايراني اتخاذ كرده بود بود و موضعي بهگرا  گرا و غرب شدت ترك به

در دسامبر همان سال يك هيئت . گيرد  تر در پيش  تهران نسبت به ايروان سياستي خيرخواهانهشد

طي .  ارمنستان وارد تهران شدةخارجامور تصادي به سرپرستي هوانسيان وزير  اق- سياسيةپايبلند

ترين آنها احداث   شد كه مهمامضاة اقتصادي و بازرگاني نام اين ديدار شماري موافقتنامه و تفاهم

  .  ارمنستان بود- گاز ايرانةخط لول

ولي متأسفانه به . دج بو صدور گاز به خارةاين توافقنامه در عين حال اولين گام در عرص  

 به آنها خواهيم پرداخت، در زيرشمرده و برخي از عوامل سياسي و اقتصادي ديگر كه دالئل بر

  . سال برداشته شد١٢ يعني پس از ٢٠٠٤اولين گام عملي در اين زمينه در اول دسامبر 

بيگ در واقع فرصت خوبي براي گسترش روابط بين ايران و  دوران حكومت ايلچي  

 مناسبات استفاده نكرد بلكه ةاما دولت غربگراي ارمنستان نه تنها از آن براي توسع. ان بودارمنست

مريكا نسبت به آويژه   با تهران باعث گردد تا غرب و به مبادا روابط نزديكاينكهدليل نگراني از  به

را  ان آنتو آذربايجان حسن روابط بيشتري نشان دهد، موضعي را اتخاذ كرد كه در بهترين وجه مي

  .منفعل خواند

آميز   ايران در مورد حل صلحگري ميانجيبيگ شديداً مخالف هرگونه ابتكار و  دولت ايلچي  

موضعي كه . ين روند شدموضعي كه پيامد آن منجر به كنار گذاشتن ايران از ا. باغ بود ة قرهمناقش

ني كه در روسيه دولت غربگرا مريكا بود، بلكه در آن مقطع زماآجهت با منافع تركيه و  نه تنها هم

در اين رابطه بايد افزود كه آذربايجان بعداً نيز نسبت به . ذينفع بودنيز بر مصدر امور قرار داشت 

جواب رد باكو به پيشنهاد توان  را ميمدعا اين شاهد گوياي . بند ماند اين موضع خود پاي

اين در . دانست ايراني گري ميانجيد  در مور١٩٩٨ اسبق ارمنستان در سال ةآرزومانيان وزير خارج

آماده است حالي است كه تهران بارها و بارها اعالم كرده كه در صورت تمايل طرفين ايران 

  .عهده بگيرد  را بهگري ميانجيرسالت 
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 عطفي ة نقط١٩٩٤اء سطح روابط ديپلماتيك ايران و ارمنستان، از كاردار به سفير در سال ارتق  

ة دو كشور پاي سفرهاي متقابل مقامات بلند١٩٩٥ از سال. شود محسوب ميدر مناسبات دو كشور 

  .طرز چشمگيري افزايش يافت به

ت بلندپايه ان هراند باكراتيان در رأس يك هيئ اسبق ارمنستروزي  نخست١٩٩٥در اوائل سال   

 نيز هاي برق و كشاورزي و  همكاري در عرصهة توافقنام١٤در طي اين سفر . از ايران ديدار كرد

 همان سال  مارس١٧ . شدامضا  بين دو كشورمسائل گمركي از جمله حذف ماليات مضاعف

در . دجمهوري اسبق ارمنستان در طي يك سفر رسمي از ايران ديدار كر لئون در پطروسيان رئيس

 روابط دو كشور مسائل ة ايران در زمينةرتب تهران عالوه بر مذاكرات دوجانبه با مقامات عالي

هوري ارمنستان در پطروسيان، اي هم بين رؤساي جم  جانبهسهاي و غيره، مذاكرات  منطقه

جمهور تركمنستان صفر مراد نيازي صورت  جاني و رئيسجمهور وقت ايران هاشمي رفسن رئيس

 وزراي و بعد از آن حاصل شد جانبه توافق سهي ها گرفت كه در طي آن در مورد همكاري

 ١٩٩٥ ديدار را در سپتامبر سال سومين. با هم ديدار كردندآباد  شقع  و خارجه سه كشور در تهران

 گردهمائي ١٠ كشور در حدود سه ة خارجوزراي اين مذاكرات ةدر ايروان انجام دادند و در ادام

 -هاي اقتصادي ديگر داشتند كه در طي آنها شمار زيادي توافقنامه براي همكاري در زمينه

  . ولي اكثراً به دالئل عمدتاً سياسي عملي نشدند رسيدضاامه ، علم و فرهنگ، ببازرگاني

منستان و يونان در  ايران، ارة خارجوزراي ةعالوه بر اين در همان سال اولين ديدار سه جانب  

 ١٩٩٧ سپتامبر ٢٢در . ذاري شدگ اي پايه  تازهة و بدين ترتيب سنت روابط سه جانبآتن برگزار شد

ي سه ها  در راستاي همكاريهايي سه كشور توافق ة خارجزرايو ةدر آتن در گردهمائي سه جانب

بايد گفت كه . دست آمد هونقل، نيرو و صنايع ب هاي توريسم، ارتباطات، حمل جانبه در عرصه

ولي پس از . شد جام مي فعاالنه ان٢٠٠٠هاي حاصل تا سال  مذاكرات در مورد عملي كردن توافق

ي نظامي دو كشور توافق ها  همكارية به تهران در زمينكه با سفر وزير دفاع يونان ٢٠٠٠ژوئن 

ي سه ها  همكاريةمريكا گرديد كه پيامد آن بسته شدن پروندآشد، باعث نارضايتي و خشم شديد 

  . ارمنستان و يونان بود، ايرانةجانب
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  21روابط ايران و ارمنستان در قرن 

ل مختلف سياسي رو به سردي  به دالئ١٩٩٨ -١٩٩٩ي ها روابط دو كشور همسايه در طي سال

اي   اقتصادي رونق تازهةويژه در عرص  مناسبات دو كشور به٢٠٠٠ از سال اما بعد. گرائيده بود

  :شد گرفت كه در سه محور اصلي انجام مي

 طرفين اعالم كردند كه در مورد ٢٠٠١ي توليد مشترك، در اين زمينه در سال ها  طرحي اجرا-١

  . ميليون دالر مذاكرات ادامه دارد٤٠٠ طرح همكاري به ارزش ١٠

  . گسترش روابط تجاري-٢

  .ي دو كشورها  همكاري اقتصادي بين استان-٣

وجه در سطح مطلوب نيست و   ارمنستان به هيچ-انبا تمام اين اوصاف روابط اقتصادي اير  

 سال رجي جمهوري ارمنستان درتجارت خاة طبق نشري. خواني ندارد با امكانات دو كشور نيز هم

 ميليون دالر سهم ٥/٢٢ ميليون دالر بود كه ٥/٩٢ حجم روابط تجاري دو كشور در اين سال ٢٠٠٣

 باكو بيش -اين در حالي است كه حجم روابط تجاري تهران.  ايران بودةصادرات ارمنستان و بقي

ي پي برا.  برابر حجم روابط ايران با ارمنستان٤ ميليون دالر است يعني چيزي در حدود ٣٥٠از 

 ارمنستان - گاز ايرانة احداث خط لولة مسئلبهتر استي دو كشور ها بردن به مشكالت همكاري

 سال ١٢طرحي كه پس از حدود .  ميليون دالري است مختصراً توصيف كنيم١٤٠را كه يك طرح 

هر . برداري قرار گيرد  مورد بهره٢٠٠٧ آن برداشته شد و قرار است تا سال ياولين گام در راه اجرا

ي بزرگ ها چند علت چنين تأخيري عمدتاً همخوان نبودن آن با منافع سياسي و اقتصادي قدرت

از سوي .  قوي در كشور نيز نقشي قابل توجه داشته استةبوده، ولي در عين حال عدم وجود اراد

شود و در   اول با مخالفت آمريكا با اين طرح توجيه ميةاي در وهل  ارادهايروان عدم وجود چنين

 ايروان احتماالً با خواست موضعاين . وجه خواهان احداث آن نبود ة دوم روسيه نيز به هيچوهل

  .تهران نيز مطابقت داشت

برداري سياسي آذربايجان و  توانست باعث بهره چون اوالً مسيحي بودن ارمنستان مي  

عالوه بر اين . گرا دارند ن شود كه موضعي صددرصد آذربايجانرهائي چون تركيه و پاكستاكشو

 كشور وف گسترش روابط د نيروهاي سياسي در ايران هم مخالكه گفته شد برخي طوري همان
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برداري   بهرهةتوان مسئل  مورد بحث مية الزم براي ساختن خط لولةبراي اثبات فقدان اراد. هستند

زيرا عملي شدن اين پروژه كه قرارداد .  را عنوان كرد٢٠٠١ تركيه در سال - ايرانةاز خط لول

زيرا .  قوي ايران بودة در واقع مرهون اراد شدامضا ١٩٩٦يه و ايران در اوت  آن بين تركساخت

از . را لغو كند خواست تا آن  و از آنكارا مي بودامضانگتن شديداً مخالف احداث آن از زمان يواش

شود، كشوري   ايران در تركيه با روسيه وارد رقابت مي،برداري از اين خط لوله ديگر با بهرهسوي 

توانست با   بنابراين روسيه هم نمي.كند  درصد گاز طبيعي مورد نياز تركيه را تأمين مي٧٠كه 

اي براي ساختن اين خط  از سوي ديگر ابراز يك چنين اراده. احداث اين خط لوله موافق باشد

 اقتصادي مهم بود، و ةهاي سياسي با در نظر گرفتن ابعاد آن در واقع يك معادل له عالوه بر انگيزهلو

 - ايرانةكه خط لول در حالي. باالخره براي صدور گاز ايران به اروپا راه تركيه يك راه مناسب است

همين دليل    به.دي نيز به مراتب ناچيزتر است فوق از نظر اقتصاةارمنستان در مقايسه با خط لول

از سوي ديگر . نظر كند توانست به راحتي از آن صرف هم ايران براي جلب رضايت روسيه مي

شود، انحصار نيرو در ارمنستان را در  روسيه كه شريك استراتژيك ارمنستان در منطقه محسوب مي

ك دست خود متمركز كرده و طبيعي است كه مايل نيست اين انحصار را از دست بدهد كه ي

، همين جهت هم با ساختن اين خط لوله مخالف بود  يار مهم اقتصادي و سياسي است، بهامتياز بس

د تا فقط ش باعث  وجود مشكالت فوقبه يك كالم . كرد طور علني ابراز مخالفت نمي هر چند به

هم از  ارمنستان را يك گام بسيار م- گاز ايرانةاحداث خط لول« قرارداد ايروان امضا سال پس از ٨

 نوامبر ٩ تا ٨ سرژسركسيان وزير دفاع ارمنستان از ٣.»لحاظ اقتصادي و استراتژيكي ارزيابي كند

هاي غربي و ارمنستان  بنا به گزارش رسانه.  در چهارچوب يك ديدار رسمي در تهران بود٢٠٠٠

.  گاز مورد بحث بودة ايران ساختن خط لولةپاي اصلي مذاكرات وي با مقامات بلندمحور

نوشتند ) نوامبر ١٠ و ٩(و ازگ ) ستاني هانراپتوتيونهايا(هاي  طبوعات ارمنستان از جمله روزنامهم

  . آغاز خواهد شد٢٠٠١ ةطور نهائي حل شده و عمليات ساختماني از فوري كه مسئله به

جانبه در سطوح مختلف م اين مسئله از دستور مذاكرات دورسيد كه سرانجا نظر مي چنين به  

ولي متأسفانه اين طور نشد اما چرا در اين مقطع مسئله اين چنين جدي مطرح . د شدخارج خواه

 روسيه -تحليلگران ارمني و نيز غربي اين اقدام ايروان را به بروز اختالف در روابط ارمنستان. شد
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 ةنفع بودن ايران در اين مقطع به احتمال قوي مطرح شدن مسئل  و در مورد ذيكردند توجيه مي

 به آذربايجان، از سوي برخي مقامات و )مرز با ايران است كه هم( ارمنستان ة مقري منطقواگذار

شدت با طرح آن مخالف  اي كه ملت ارمني به ، مسئلهكردند هاي غربي نقش مهمي ايفا مي رسانه

  .بود و در عين حال با منافع امنيتي ايران نيز مغايرت داشت

اي برخوردار است چون عالوه بر گاز  ز اهميت ويژهاحداث اين خط لوله براي ارمنستان ا  

اين راه از نظر امنيتي بسيار . تواند از تركمنستان نيز گاز وارد كند  ايران، از اين راه ميةصادر

تواند از اين خط  اضافه بر اين گرجستان نيز مي. تر است صرفهو از لحاظ اقتصادي باخطرتر  كم

تواند انحصار  عبارت ديگر اين خط لوله مي  به. ستان استفاده كنداز از تركمنلوله براي وارد كردن گ

ه طبق گزارش ويژه اينك به. ن كشور خارج سازدصدور گاز روسيه به قفقاز جنوبي را از دست اي

 . براي خريد گاز از ايران وارد مذاكره شده بود٢٠٠٠ آذربايجان نيز در سال ،هاي غربي رسانه

 روسيه با احداث تهمين دالئل مخالف   با اتكا بهRFI و BBCديوهاي هاي غربي از جمله را رسانه

  .كردند  ارمنستان را توجيه مي- ايرانةخط لول

منظور يك ديدار  جمهور ارمنستان به ، رئيس روبرت كوچاريان٢٠٠١ دسامبر ٢٧ تا ٢٥از   

 ايران ةپايلند بمذاكرات وي با همتاي ايراني خود و ساير مقامات. برد سر مي رسمي در ايران به

اين ديدار را محافل ديپلماتيك . اي و روابط دو كشور بود خصوص مسائل جهاني، منطقهدر

 و اين بدان معني بود كه گسترش و  ايروان ارزيابي كردند-بات تهران عطفي در مناسةعنوان نقط به

رونق روابط در واقع . شد  سرعت بيشتري عملي ميا بايد ب٢٠٠٢تحكيم روابط دو كشور از سال 

در ضمن محور گفتگوهاي رياست جمهوري ارمنستان در . هاي مختلف قابل رؤيت بود در عرصه

  . گاز بوده استةتهران باز هم خط لول

جمهور ايران از   رئيس،االسالم محمد خاتمي جمهوري ارمنستان، حجت بنا به دعوت رئيس  

ان از اين جهت كه اولين سفر تسه ارمنسفر خاتمي ب. ان ديدار كرد از ارمنست٢٠٠٤ سپتامبر ٨ -٩

در ايروان رؤساي جمهوري دو .  ارمنستان بود حائز اهميت استبه يجمهور ايران يك رئيس

 امضاي جمهوري ارمنستان و جمهوري اسالمي ايران را ها  مباني و اصول همكاريةكشور توافقنام

 هفتقامات مربوط دو طرف هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي م  عالوه بر اين در عرصه٤.كردند
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 ديدار آقاي خاتمي منتشر شده آمده است   مشتركي كه به مناسبتةدر بياني.  كردندامضاتوافقنامه 

جانبه ي دوها ة جديدي در همكاريعنوان مرحل جمهور ايران را به ريان سفر رئيسكه آقاي كوچا

ني سفر آقاي خاتمي را سفري  بايد اضافه كرد كه برخي از سياستمداران ارم٥.ارزيابي كرده است

نظرهاي ايروان  تأكيد شده كه در مذاكرات و تبادل مشترك همچنان ةدر بياني. تاريخي ناميدند

 ةو سد بر روي رودخان» كاجاران«ساختن تونل   ارمنستان،- گاز ايرانة احداث خط لولةمسئل

 حمل و نقل و ةدر زمينعبارت ديگر طرفين، همكاري  به. اي برخوردار بود  از اهميت ويژهارس

 شده در ايروان مربوط به احداث خط امضاهاي  يكي از توافقنامه .اند انرژي را در اولويت قرار داده

  ٦.عهده گرفته است  را تهران بههاي ساخت آن  كاجاران است كه هزينهة مقري گاز در منطقةلول

 در موعد مقرر مورد ده ولي اينكه اين طرحشحال اكنون كارهاي ساختماني آغاز هر به  

كه  طوري همان.  داردير بستگي به تأثيرگذاري عوامل مربوطد گرفت يا خهبرداري قرار خوا بهره

عمليات  گرجستان در يكي دو سال اخير نقش مؤثري در تسريع -تشبح در روابط روسيه

اگر مسكو اين بنابر. بيني نبود ، غيرقابل پيشروند تحوالتاين چند ساختماني آن داشته است هر

 ارمنستان تاكنون - ايرانةداد خط لول در سياست قفقاز جنوبي خود دورانديشي الزم را به خرج مي

كه گفته شد  طوري به. راي روسيه غيرقابل انكار بوداهميت آن در شرايط كنوني ب. شده بودساخته 

نيز باغ كوهستاني  ويژه مسئلة جمهوري قره بهاي  در مذاكرات بين خاتمي و كوچاريان مسائل منطقه

هاي ارمنستان و برخي سياستمداران ارمني با  در اين مورد رسانه. استجايگاه مهمي داشته 

 كه در سفرش پرداختندجمهوري ايران  رئيسهاي نظردر مورد اظهاربحث به ناخشنودي بار ديگر 

عالم كرده بود كه وي در باكو ا. ته بوداش به باكو در اين شهر ابراز د٢٠٠٤ اوت ٦ تا ٤در تاريخ 

بايد گفت كه اين ديدگاه منطبق با . شناسد تماميت ارضي آذربايجان را به رسميت ميايران 

با وجود اين برخي از مقامات ارمني از جمله . سياستي است كه ايران از همان ابتدا اتخاذ كرده بود

ون مسائل خارجي در  رئيس كميسي، سفير ارمنستان در ايران و آرمن رستميان،گقام غريبجانيان

 ولي واقعيت اين است كه ٧.مجلس با اظهارات خود سعي كردند تا اين نارضايتي را ماليم سازند

 زيرا تهران از سوئي تأكيد بر تماميت ز همان ابتدا سياستي پيچيده بود،سياست ايران در اين زمينه ا

 با ارمنستان برقرار ارضي يك كشور مسلمان دارد و از سوي ديگر سعي كرده روابط مستحكم
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 احتمال قوي همين مسئله باعث هب. چيزي كه از نظر امنيت ملي براي ايران ضروري است. سازد

  .دهدباغ روي خوش نشان ن  قرهة ايران در مورد مسئلگري ميانجيشده تا باكو هرگز نسبت به 
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