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 قفقاز در متعددی انتظارات گیری شکل به منتج 2016 ژانویه 16 در ایران های تحریم لغوایراس: 

 و ناظران تهران، به منطقه کشورهای تبریک های پیام سرازیری با همزمان. گردید جنوبی

 برای جهانی اقتصاد به بازگشت و یالملل بین انزوای از ایران خروج پیامدهای خصوص در تحلیلگران

 که دارد موضوع این به اشاره غالب دیدگاه یک. پرداختند خود نظرات ارائه به جنوبی قفقاز منطقه

 جغرافیایی موقعیت از تواند می جنوبی قفقاز منطقه یکدیگر، به اروپا و ایران شدن نزدیک با همزمان

 یک طول در. نماید برداری بهره دو این میان انرژی منابع و کاال انتقال کریدور به تبدیل برای خود

 امضای نیز و خود همتایان با ایران وزرای و جمهور روسای دیدار شاهد منطقه گذشته، سال نیم و

 در ارمنستان و گرجستان نمادین، اقدامی در. بود کلیدی های بخش در همکاری های نامه تفاهم

 .کردند صادر را ها ایرانی برای روادید لغو دستور ،2016 سال
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بر روابط تاریخی، فرهنگی و دوستانه خود  تأکید غالباًهای رسمی خود ایران و کشورهای قفقاز جنوبی در بیانیه 

میالدی، سرزمین های ارمنستان، شرق گرجستان و بخش های زیادی از جمهوری آذربایجان  19می کنند. تا قرن 

بزرگترین جمعیت آذری زبان در  محل سکونت ایراندر حال حاضر، در کنترل سلسله های پادشاهی ایران بود. 

ایران  هزار نفر( است. 65و نیز اقوام گرجی )تا صد هزار نفر( و ارامنه )حدود  میلیون نفر( 25)نزدیک به  جهان

، موجودیت آن ها را به رسمیت شناخت و 1991بالفاصله پس از استقالل سه کشور منطقه قفقاز جنوبی در سال 

سه کشور حفظ نمود. سیاست ایران در منطقه قفقاز جنوبی ماهیتی عملگرایانه  روابط خود را با هر یک از این

برخالف سیاست این کشور در خاورمیانه که مبتنی بر  دقیقاًداشته و مبتنی بر حفظ ثبات در منطقه بوده است، 

 ایدئولوژی است.

ه این موضوع ضرورت دارد برخالف توجهات رسانه ها که ناشی از همکاری های جاه طلبانه بوده است، توجه ب

که ایران نفوذ و قدرت اقتصادی قابل توجهی در منطقه قفقاز جنوبی ندارد. اگر لغو تحریم ها به معنای تغییر بازی 

میلیون  634این کشور با تمام منطقه از  تعبیر شود، ایران باید این بازی را از مراحل اولیه آغاز کند. حجم تجارت

نمی کند و این کشور بسیار عقب تر از شرکای تجاری منطقه قفقاز جنوبی همچون  تجاوز 2015دالر در سال 

روسیه، اتحادیه اروپا، چین یا ترکیه قرار دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در گرجستان و ارمنستان بسیار 

سرمایه  در بخش نفت عمدتاًناچیز است، اگرچه این نوع سرمایه گذاری در آذربایجان به مراتب بیشتر بوده و 

گذاری شده است. آرزوی کشورهای منطقه برای تبدیل شدن به کریدور انتقالی میان ایران و اروپا مستلزم سرمایه 

وپا از مسیر ترکیه انبوه و تغییر اساسی در الگوهای تجاری است. در حال حاضر، تجارت فراسرزمینی ایران با ار

میان ایران و هر یک از کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان  صورت می گیرد، چرا که هیچ مسیر ریلی

نیز ضعیف است. به جهت سیاست های ایاالت متحده آمریکا، ایران از  مسیرهای زمینیزیرساخت وجود ندارد و 

پروژه های اصلی خط لوله کشورهای غربی در قفقاز جنوبی کنار گذاشته شد. این بدین معنی است که در حال 

یچ زیرساختی در سطح منطقه برای انتقال منابع انرژی ایران به بازارهای اروپا وجود ندارد. مضاف بر این، حاضر ه

ایران نسبت به آینده مبهم توافق هسته ای در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نگرانی دارد و با توجه به 

یت توسعه زیرساخت های داخلی را برگزیدند. فشارهای ناشی از انتظارات در داخل ایران، مقامات این کشور اولو

ان با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، افزایش تدریجی و فزاینده تغییرات در نوع همکاری های ایردر نتیجه، 

 سناریوی محتمل تری به نظر می آید.
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 ارمنستان: همسایه مکمل ایران

در قفقاز جنوبی، در اثر تحریم های شدید بین روابط ایران با ارمنستان به عنوان نزدیک ترین شریک و همپیمان 

تا حدود زیادی دست نخورده باقی مانده است. ارمنستان از انتقاد از برنامه هسته ای ایران  2006المللی از سال 

اجتناب می نمود و از دیدارهای سطح باالی دوجانبه متداول میان مقامات دو کشور برای گسترش روابط دوجانبه 

در محاصره دو همسایه از چهار همسایه پیرامونی خود )آذربایجان محصور در خشکی  رد. ارمنستانِاستفاده می ک

 219کاال و انرژی به ترتیب  ترانزیتو ترکیه( و متکی به گرجستان و ایران است که با هر یک از آن ها به منظور 

میالدی و در  1990ستان در اوایل دهه کیلومتر مرز مشترک دارد. ارتباطات جاده ای با ایران شاهراه ارمن 44و 

و در اثنای تقابل نظامی  2008طول تنش و منازعه با جمهوری آذربایجان و همچنین در دوره کوتاهی در سال 

به معنی ایجاد توازن در برابر محور همکاری قوی  صرفاًروابط با ایران  روسیه با گرجستان به شمار می رفت.

وابسته و  صرفاًلمداد نمی شد، بلکه پیامی برای داخل این کشور بود که ارمنستان آذربایجان در منطقه ق-ترکیه

 متکی به روسیه نیست.

و اثبات توانمندی ایران برای  یقفقاز همسایگانبرای ایران، روابط قوی با ارمنستان از دو حیث تقویت ثبات در 

ه برخورداری از مرز مشترک با جمهوری به منطقه ای مسئول حائز اهمیت است. ایران بواسطایفای نقش بازیگر 

، درصدد دست یابی به راه حلی صلح آمیز برای این منازعه بوده است، قره باغ-نورسمیت شناخته نشده ناگور

پیشنهاد میانجیگری به دو طرف  دائماًانجام داد و  1992بطوریکه مذاکراتی برای آتش بس کوتاه مدت در سال 

آنکه، ارمنستان می تواند به مثابه دروازه ورود ایران به بنادر دریای سیاه گرجستان  نهایتاً منازعه ارائه کرده است.

ترکیه خاک از طریق  جابجاییتحقق این امر می تواند جایگزینی برای مسیر اصلی  و ازآنجا به جنوب اروپا باشد.

انتقال، صف های طوالنی در مرزها با دشواری های زیادی از جمله مناقشاتی حول هزینه های که  کریدوریباشد؛ 

 و حمله به رانندگان کامیون های ایرانی همراه است.

 

 توقف جاه طلبی ها

ارمنستان و ایران بر این موضع صحه می گذارند که میان مشارکت سیاسی تنگاتنگ و همکاری اقتصادی دو کشور 

یون دالر باقی مانده و تولیدکنندگان میل 300ناهماهنگی وجود دارد. در واقع، سطح تجارت دوجانبه در حدود 

این در دشوار عنوان کردند.  به واسطه اعمال بیشترین عوارض گمرکی ارمنستانی، دسترسی به بازارهای ایران را

حالی است که کاالهای مصرفی ایرانی برای حضور در بازار ارمنستان مجبور به رقابت با کاالهای ترکی و چینی 
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ت گردشگری یکی از حوزه های امیدوار کننده برای ارمنستان است، چرا که این کشور با این حال، صنع هستند.

در سطح منطقه، محبوب ترین مقصد بازدیدکنندگان ایرانی است. سفارت ایاالت متحده آمریکا در ایروان نیز 

 برای ایرانیان به منظور اخذ ویزای آمریکا است. یکی از در دسترس ترین مکان ها

در گاز »بر همکاری های انرژی دارند، اگرچه تا به امروز این همکاری محدود به ترتیبات  تأکیدارمنستان و ایران 

راه اندازی شد، گاز ایران را از شهر  2007کیلومتری که بطور رسمی در سال  140بوده است. خط لوله « برق برابر

 استان های شمالی ایران ارسال می شود.ظم آن به برق به پس از تبدیل بخش اعو  دادهتبریز به ارمنستان انتقال 

برخالف برنامه های اولیه ایران و با توجه به فشارهای روسیه برای کاهش قطر این خط لوله، امکان استفاده از آن 

ت در حال حاضر، تمامی شبکه توزیع گاز ارمنستان از سوی شرک برای صادرات بیشتر فراتر از ارمنستان فراهم نشد.

 گازپروم روسیه مدیریت می شود.

ایران تحت  حالی کهمنه همکاری های خود با ایران بود. در ارمنستان برای سالیان متمادی خواستار گسترش دا

تحریم های بین المللی بود، این کشور با موقعیت چالش برانگیزی رو به رو است. با توجه به انزوای اجباری ایران، 

ان جذاب به نظر می رسید، با این حال، فشار تحریم ها، پذیرش تعهدات مالی این طرح طرح های ابتکاری ارمنست

توافقنامه ها و تفاهم نامه های همکاری که در طول یک تعداد ها را برای تهران دشوار می ساخت. در نتیجه، میان 

 کار که اندک و یا هیچ بود،با پیشرفت  با سروصدای زیاد رسانه ها همراه بود غالباًدهه اخیر به امضا رسید و 

همچون نیروگاه  پر هزینه ه است. این موضوع در خصوص پروژه های زیرساختیاختالفات چشمگیری وجود داشت

میلیارد دالری جنوب  2/3(، خط ریلی 2007آبی نزدیک شهر مغری در ارمنستان در دو سوی رودخانه ارس )

( و پاالیشگاه نفت نزدیک 2011ارمنستان )-(، خط لوله نفتی ایران2009ارمنستان که به ایران متصل می شود )

 ند.شهر مغری به منظور پاالیش نفت خام ایران نیز صدق می ک

 

 چشم انداز پساتحریم

ای متوجه آینده پروژه  لغو شد، انتظارات ارمنستان به طور گسترده 2016هنگامی که تحریم های ایران در ژانویه 

مسکوت بودند. بر اساس برآوردهای خوش بینانه، همزمان با آزاد شدن دارایی هایی ایران و توانایی  های مشترکِ

خواهد توانست تا وعده های سرمایه گذاری خود در ارمنستان  نهایتاًوپا، ایران این کشور برای صادرات نفت به ار

را محقق سازد. با این حال، تحلیل های بدبینانه تر نیز بیانگر آن بودند که ایران غیرمنزوی به لحاظ اقتصادی می 

 تواند شرکای جذاب تری برای همکاری انتخاب کند.
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کیلومتری جنوب ارمنستان به  305حاوی نکاتی است. پروژه خط ریلی  به نظر می رسد که دیدگاه شک گرایان

در جذب سرمایه خارجی ناکام مانده است. وز تا به امرمیالدی اعالم شد،  2008عنوان پروژه ای ویژه که در سال 

که این  در اجرای این پروژه دارد، چرارا در اختیار دارد، منافع محدودی  ارمنستانروسیه که کنترل شبکه ریلی 

خط راه آهن ایران را به روسیه متصل نخواهد ساخت )اتصال ایران به روسیه تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که 

گرجستان موافقت خود را با جابجایی ریلی از منطقه آبخازیا اعالم نماید(. لذا این خط ریلی بازی را به رقیب 

سرعت گرفته است، واگذار کرد. با این وجود،  2016از  آذربایجان که تکمیل آن-خود، طرح خط راه آهن ایران

که  است جنوب-ارمنستان در حال اجرای برنامه گسترده ساخت بزرگراهی تحت عنوان کریدور جاده ای شمال

مالی شده و انتظار می رود که زمان جابجایی را نصف کرده و به طور  تأمیناز سوی سرمایه گذاران بین المللی 

ات جاده ای این کشور با ایران و گرجستان بهبود بخشد. اگرچه ایران از این پروژه نیز سود چشمگیری ارتباط

 سرمایه آن مشارکت نکرد. تأمینخواهد برد، اما در 

سال های اخیر، به نظر می رسد که ایران در در داخل کشور با توجه به سرمایه گذاری سنگین ایران در تولید نیرو 

سرعت تکمیل آن باید  ،فنیبنا به دالیل  2014روگاه آبی مغری که پیش از این در سال نسبت به تکمیل پروژه نی

می یافت، عالقه خود را از دست داده بود. همچنین، در حال حاضر که ایران به دانش و تخصص اروپایی کاهش 

 سد.ها دسترسی دارد، پروژه هایی همچون احداث پاالیشگاه در ارمنستان به نظر غیرعقالنی می ر

تنها پروژه ای که پس از توافق هسته ای، اجرای آن دنبال شد، سومین خط انتقال ولتاژ باال میان ارمنستان و ایران 

درصد از هزینه های سرمایه گذاری از سوی بانک توسعه صادرات پوشش  77احداث آن با توجه به آنکه بود که 

به امضا مقامات دو کشور رسید. انتظار می رود که این خط، ظرفیت تبادل برق میان  2015در اوت داده می شد، 

ارمنستان و ایران را بیش از سه برابر افزایش دهد. با توجه به پیک های متفاوت مصرف برق در ایران، پیش شرط 

کرده ایجاد  «برابر برق گاز در»افزایش صادرات گاز ایران به ارمنستان به عنوان بخشی از توافق هایی در خصوص 

. این امر همچنین ایران را به شبکه برقی ارمنستان، گرجستان، روسیه و ترکیه متصل نموده و بازتابی از جاه است

 طلبی های این کشور برای افزایش صادرات برق به منطقه می باشد.

زیرساخت ها به سمت رویکردهای مهارت  روابط میان ایروان و تهران باید ازبنا به نظر برخی اقتصاددانان ارمنستان، 

محور تغییر جهت دهد. یک پیشنهاد برای ارمنستان، سرمایه گذاری بر روی محیط کسب و کار لیبرالی و صنعت 

توسعه یافته فناوری اطالعات این کشور بوده که می تواند این کشور را به هاب کسب و کار برای کمپانی های 

ایران هستند، تبدیل سازد. با این حال، تا به امروز بواسطه بی میلی بانک های غربی  اروپایی که خواهان همکاری با
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عالقه شرکت های اروپایی برای حضور در طرح ها، سرمایه این  تأمینناشی از تحریم های ایاالت متحده برای 

 فروکش کرده است.ایران 

از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در دیدار همکاری است که  ی برایتعامالت بانکی، حوزه دیگر

مورد توجه و اشاره فراوانی قرار گرفت. در گذشته، این اتهام متوجه  2016رسمی خود از ارمنستان در دسامبر 

ایران بود که این کشور از بانک های ارمنستان برای دور زدن تحریم ها استفاده می کند، اگرچه این اتهام ها هیچ 

به مشتریان ایرانی خود خدمات  عمدتاًات نشد. پس از لغو تحریم ها، شعبه بانک ملت ایران در ارمنستان که گاه اثب

 ارائه می کند، شاهد افزایش سرمایه گذاری بود.

که  هزار گردشگر ایرانی بود 189، ارمنستان میزبان 2016در حال توسعه است. در سال بخش گردشگری نیز 

به اجرا در آمد، کمک  2016توافق دو جانبه لغو روادید که از اوت  حساب می آید.رکوردی در این زمینه ب

با پرداخت هزینه اندک می  مردم ایران، ایندر گسترش گردشگری بحساب می آید، اگرچه پیش از  مؤثری

ب توانستند ویزای ارمنستان را دریافت نمایند. اگرچه ارمنستان در رقابت جدی تری با گرجستان برای جذ

گردشگر ایرانی رو به رو بود، اما در حال حاضر، تفلیس نیز شرایط اخذ ویزا برای گردشگران ایرانی را حذف 

کرده که البته در اثنای کاهش جذب ایرانی ها به ترکیه، اقدامات دو کشور گرجستان و ارمنستان به سود آن ها 

 خواهد بود.

در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با ایران مرز مشترک دارد، فعاالنه  آنکه، ارمنستان به عنوان تنها کشور عضو نهایتاً

درصدد امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان این اتحادیه و جمهوری اسالمی است. تجارت بهتر میان این دو بر 

ار این در اختی اهمیت ارمنستان به عنوان کشوری در مسیر ترانزیت افزوده و دسترسی بهتری به بازارهای ایرانی

داشته برای مذاکره در این خصوص برای سالیان متمادی  ناموفقیتالش  ایروانکشور قرار می دهد؛ موضوعی که 

ایران عالقه مند به ارتباطات قوی تر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، اما به دلیل فقدان تجربه حول موافقتنامه  است.

های تجارت آزاد، با احتیاط رفتار می کند. در این اثنا، ارمنستان و ایران مصمم به ایجاد منطقه تجارت آزاد در 

میان دو طرف به امضا رسیده  2017مکاری گمرکی در آوریل نزدیکی شهر مغری هستند و در همین باره، توافق ه

 است.
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 آذربایجان: همسایه دمدمی مزاج ایرانجمهوری 

روابط ایران با جمهوری آذربایجان، پر تنش ترین روابط در میان تمامی کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بحساب 

منفی بر باکو به جای بگذارد.  تأثیراترها از انزوا  می آید، تا حدی که بسیاری از ناظران انتظار دارند ایرانِ

جمهوری آذربایجان منتقد روابط نزدیک ایران و ارمنستان بوده و تهران را به تالش برای نفوذ بر فعاالن شیعه 

آذربایجان و قوم ایرانی تالش در جنوب این کشور متهم می سازد. در مقابل، ایران نیز نگران همکاری رو به رشد 

ایجاد نارضایتی میان اقوام آذری زبان می و امنیتی جمهوری آذربایجان با اسرائیل و تالش این کشور برای نظا

ایران است. این دو کشور همچنین مخالف روشی هستند که باعث تعیین حدود دریای خزر با منابع ارزشمند انرژی 

ایجان شرایط اخذ ویزا را برای ایرانی ها حفظ برخالف ارمنستان و گرجستان، جمهوری آذربآنکه،  نهایتاً می شود.

 کرده است.

ال توسعه با کاهش رو به رو شده است، به دنب 2009از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان که تولید نفت آن از سال 

همکاری با ایران برای تحقق این برنامه حائز صنایع غیرنفتی خود و تبدیل به هاب حمل و نقل منطقه ای است. 

بوده است و بر مزایای کاهش ارزش و اهمیت ابتکارهای مشابه ارمنستان می افزاید. روابط تهران و باکو  اهمیت

و پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، سیر صعودی به خود گرفت. از آن زمان، الهام علی اف،  2013در سال 

 ردند.با یکدیگر دیدار ک نوبت، هشت رئیس جمهور آذربایجان و رئیس جمهور ایران

 2015بوده، بطوریکه حجم تجارت در سال  دامنه تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان محدودتا به امروز، 

درصد رشد داشته  70، بالغ بر 2016میلیون دالر بوده است، هرچند گفته می شود این میزان در سال  229معادل 

را در اختیار  2م توسعه میدان گازی شاه دنیز درصد از سها 10است. در حوزه انرژی، شرکت ملی نفت ایران، 

منعقد کردند، بدین صورت که جمهوری  2005پ محدودی برای گاز در سال آدارد و دو کشور توافق سو

آذربایجان از طریق آستارا، گاز به استان های شمالی ایران انتقال دهد و ایران در مقابل، گاز منطقه نخجوان را 

جانی ها بخصوص آن هایی که در مناطق مرزی ساکن هستند، ایران، کشوری ارزان است کند. برای آذربای تأمین

 بحساب می آید.که نه تنها تردد بدون ویزا صورت می گیرد، بلکه مقصدی برای خرید و گردشگری سالمت نیز 

 

 بخش حمل و نقل

تالش های خود را در ایجاد  ، جمهوری آذربایجان بطور گسترده ای2015از زمان انعقاد توافق هسته ای در سال 

به توافق رسیده بودند، شدت بخشیده است. در حال  2010ارتباط ریلی مستقیم با ایران که پیش از این در سال 
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جنوب بوده که کماکان -کیلومتری شمال 7200دور حاضر، این ارتباط ریلی بخش اصلی در چشم انداز کالن کری

سیه به بندر عباس در جنوب ایران را از مسیر جمهوری آذربایجان و رو ،وارد فاز اجرایی نشده است. این کریدور

این خط ریلی است.  (کانال سوئز و دریای مدیترانه)اروپای شمالی متصل می کند و جایگزینی برای مسیر دریایی 

بت به پروژه کیلومتری بین ایران و آذربایجان که به لحاظ هزینه ای ارزان تر و از حیث فنی، کم چالش تر نس 350

مشابه در ارمنستان می باشد، از قزوین شروع شده و پس از گذشت از رشت و آستارا در ایران، به آستارا در 

جمهوری آذربایجان متصل می گردد. احداث بسیاری از بخش های این پروژه در داخل ایران خواهد بود که این 

نیز به شمار می آید. این پروژه ریلی در دستور کار موضوع در راستای راهبرد توسعه شبکه ریلی داخلی ایران 

روسای جمهور آذربایجان،  2016دو کشور، بخصوص نشست سه جانبه اوت  تمامی مالقات های رسمی اخیر

و تکمیل بخش  2017رشت در سال -ان با اجرایی شدن بخش قزوینایران و روسیه در باکو بوده است. همزم

آستارا باقی می ماند که تکمیل آن بیش -کیلومتری رشت 175جان(، بخش اصلی آستارا )آذربای-آستارا )ایران(

میلیون دالر به  500له نیاز دارد. جمهوری آذربایجان وامی معادل در بازه زمانی پنج سا سرمایهاز یک میلیارد دالر 

منابع مالی شتاب الزم را  بقیه تأمینمنظور کمک مالی برای تکمیل این پروژه به ایران پیشنهاد کرد، اما تهران در 

به خرج نداده است )که ممکن است شامل سرمایه گذاری روسیه نیز گردد(. با این حال، بنا به اظهارات مقامات 

 ( آغاز می شود.2017ایرانی، فرایند تکمیل این پروژه از امسال )

اما بطور فزاینده ای علیه جنوب با جمهوری آذربایجان همکاری می کند، -ایران در حالی که در کریدور شمال

باکو در دریای خزر به رقابت پرداخته است، جایی که ایران درصدد است کنترل بیشتری بر سهم ترافیک دریایی 

که در حال حاضر در اختیار جمهوری آذربایجان می باشد، بدست آورد. با توجه به همکاری های رو به رشد 

جارت در آسیای مرکزی، این کشور خط جدید حمل و نقل دریایی در ایران با روسیه و عالقه تهران به توسعه ت

 نمود. یراه انداز 2015دریای خزر در ژوئن 

 

 ایران و خط لوله ترانس آناتولی

از بحث ها حول چشم انداز صادرات احتمالی گاز به این کشور به اروپا  پس از لغو تحریم های ایران، بسیاری

درصد از گاز تولیدی در داخل  90ایر گازی در جهان است، اما بیش از شکل گرفت. ایران دارای دومین ذخ

کشور مصرف می شود. با این حال، با توجه به دسترسی مجدد این کشور به سرمایه و فناوری غربی، ایران تصمیم 

جمهوری آذربایجان  م است که به یک صادرکننده اصلی تبدیل شود.مبه افزایش حجم تولید خود دارد و مص
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که قرار است  گاز ترانس آناتولی )تاناپ(انتقال ایران در پروژه کالن خود تحت عنوان خط لوله  استقه مند عال

به خط لوله ترانس آدریاتیک متصل شده و گاز را به جنوب اروپا منتقل کند، مشارکت نماید. خط لوله تاناپ در 

آن به طور فزاینده ای در آینده گسترش خواهد  گاز آذربایجان را انتقال می دهد، اما ظرفیت صرفاًفاز نخست، 

دوری کنندگان از جمله ایران را مهیا می سازد. اتحادیه اروپا که به دنبال  تأمینیافت و امکان انتقال گاز از دیگر 

 تنوع بخشی به منابع انرژی خود است، از این گزینه استقبال کرده است.از منابع روسیه و 

از پروژه تاناپ استقبال کرد، اما مشارکت این کشور در این پروژه چندان قطعی نیست،  2014ایران نخست در سال 

از موانع این عدم قطعیت، فقدان  یکی برای مدت طوالنی افت داشته است. بخصوص در شرایطی که قیمت گاز

گزینه نیز زیرساخت مناسب برای انتقال حجم عظیمی از گاز از میادین جنوبی کشور به سمت شمال است. این 

آنکارا که ایران برای صادرات گاز به ترکیه استفاده می کند، به خط لوله تاناپ -مطرح شد که خط لوله تبریز

متصل شود، اما این خط لوله مواجه با چالش های امنیتی جدی ای بوده و ظرفیت محدود آن مانع از صادرات 

گاز طبیعی مایع برای  تأسیساتد ایران تمرکز بر توسعه بیشتر ایران می شود. تا به امروز، به نظر می رسد راهبر

 صادرات به بازارهای آسیایی و همچنین برنامه ریزی برای صادرات به اروپا در آینده می باشد.

 

 احتمالی ورود ایران به غرب« دروازه»گرجستان: 

دان مرز مشترک، بلکه از گرجستان دورترین کشور منطقه قفقاز جنوبی به ایران است. این دوری نه از بابت فق

و بخصوص اتحادیه  مجاورت گرجستان با غربگرایش های غربی این کشور نشئت می گیرد. از سوی دیگر، 

بطور کلی، گرجستان برخالف ارمنستان و جمهوری اروپا، عامل جذبی برای ایران و ایرانی ها بوده است. 

 در تعامل با ایران بوده است. منسجمآذربایجان، فاقد راهبرد 

شریک منطقه ای  عنوان و نظر دولت میخائیل ساکاشویلی در خصوص ایران به 2003پس از انقالب گل رُز سال 

مفید گرجستان )اگرچه اولویت اصلی نبود(، بخصوص در شرایط روابط تنش آلود با روسیه، روابط اقتصادی 

صادرات گاز به این کشور را قطع کرد، این  2006یه در زمستان تفلیس و تهران گسترش یافت. هنگامی که روس

میلیون دالر در سال  4/10را جبران نمود. حجم تبادالت تجاری میان ایران و گرجستان از  خألایران بود که این 

زدیک میلیون دالر ن 131به رقم  2016افزایش یافت. این میزان در سال  2013میلیون دالر در سال  8/176به  2003

شد. در حال حاضر، کاالی صادراتی اصلی گرجستان به ایران گوسفند زنده است، در حالی که تفلیس مواد و 
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مصالح ساختمانی همچون قیر از ایران وارد می کند. با توجه به ساختار گرجستان و حجم پایین تجارت، تجارت 

 تبدیل شود. با ایران بعید است به پیشران اصلی رشد اقتصادی در آینده نزدیک

با توجه به محیط تجاری لیبرال، شرایط اقامت دائم و نزدیکی جغرافیایی گرجستان، بسیاری از شرکت های ایران 

در دوران تحریم بخصوص در حوزه کشاورزی، مواد غذایی و صنایع ساختمانی به این کشور جذب شدند. بر 

میلیون دالر تجاوز نکرده است، اگرچه در این  8/1 اساس آمار رسمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایرانیان از

رقم، میزان سرمایه گذاری ایرانیان مقیم در دیگر کشورها محاسبه نشده است. هنگامی که گرجستان روادید را در 

لغو کرد، بسیاری از ایرانی ها به تفلیس تغییر مکان داده و شرکت های خود را در منطقه آزاد تجاری  2011ژانویه 

برخی از ایرانی ها از شرایط بد اقتصادی ایران فرار کردند، در حالی که برخی در دریای سیاه ثبت کردند.  پوتی

، شهر عربیدیگر از دوبی که مقصد اصلی برای دور زدن تحریم ها به شمار می رفت و در حال حاضر مقامات این 

، سه تاجر 2012تا  2011د. در سال های مقررات سخت تری وضع کرده اند، گریختند و به گرجستان پناه آوردن

نموده و  تأسیسدر لیست تحریم های آمریکا قرار گرفتند(، خطوط هواپیمایی خصوصی  بعداًایرانی از دبی )که 

در این کشور را بر عهده گرفتند. خیلی زود، فعالیت های تجاری ایران در  JSCکنترل بانک سرمایه گذاری 

روزنامه وال استریت ژورنال بود  2013قرار گرفت که سرآمد آن، گزارش سال گرجستان مورد توجه رسانه ها 

 گروه تجاری و مرتبط با سپاه پاسداران ایران در این کشور فعالیت داشته اند. 150که اشاره داشت بیش از 

الم قبلی در بر اثر فشار های زیاد ایاالت متحده، گرجستان حساب های بانکی شهروندان و تجار ایرانی را بدون اع

قبلی را ملغی  یافق ها و قراردادهاومسدود ، نظام لغو روادید را معلق و بصورت یکجانبه برخی ت 2013جوالی 

آمیزی اعمال شد و بسیاری از کسب و کارهای مشروع را تحت  غیر تبعیضبصورت  نسبتاًمحدودیت ها ساخت. 

. بخصوص ضربات و نمودقرار داد و بر اعتماد سرمایه گذاران ایرانی در گرجستان آسیب جدی وارد  تأثیر

فشارهای سنگینی بر بنگاه های کوچک و متوسط نیز وارد آمد، در حالی که برخی کسب و کارهای بزرگتر با 

بانک های گرجستانی از تحریم  ایجاد بنگاه های صوری گرجستانی، خود را با شرایط وفق دادند. با توجه به واهمه

های آمریکا، برخی از محدودیت ها بر جای خود باقی مانده و افتتاح حساب جدید از سوی ایرانی ها و بخصوص 

این موضوع کماکان محدودیتی جدی بر مسیر توسعه روابط تجاری  دریافت پول از ایران را دشوار ساخته است.

 .میان ایران و گرجستان به شمار می آید

 

 ها تحریماز  چشم انداز پس

گرجستان بنادر دریای سیاه را به عنوان بخشی از کریدور حمل و نقل که ایران را به اروپا متصل می کند، معرفی 

کرده است، اما استفاده از این بنادر در نهایت منوط به موفقیت آمیز بودن همکاری های حمل و نقلی میان تهران 
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وایل ادر  –که با نیاز داخلی رو به رشدی از گاز مواجه است  –حوزه انرژی، گرجستان با ایروان و باکو است. در 

درصد گاز  90نسبت به خرید گاز ایران از طریق ارمنستان ابراز عالقه کرد. جمهوری آذربایجان که  2016سال 

نشان داد. شرکت می کند، به این پیشنهاد از طریق افزایش صادرات و کاهش قیمت واکنش  تأمینگرجستان را 

 40، تفاهم همکاری با یک شرکت خصوصی گرجستانی برای انتقال آزمایشی 2016ملی گاز ایران در جوالی 

میلیون متر مکعب گاز در بازه زمانی چهار ماهه از طریق ارمنستان امضا نمود. گفته می شود که انتقال گاز به زودی 

چنین تبادلی نکات مبهمی وجود دارد. گرجستان همچنین آغاز خواهد شد، اما همچنان در خصوص ابعاد فنی 

 شریک ایران در طرح هایی با محوریت ایجاد بازار بزرگ تبادل برق در منطقه می باشد.

به طور کامل از آسیب های ناشی از محدودیت های اعمالی در سال اگرچه روابط اقتصادی ایران و گرجستان 

، قدم مهمی به سمت بهبود روابط به شمار می آید. سفر 2016بهبود نیافته است، لغو دوباره روادید در فوریه  2013

یم ویزا در واکنش به تغییرات در رژ قویاًایرانی ها به گرجستان در طول چند سال اخیر شاهد رشد خوبی بوده که 

هزار  60به  2010هزار نفر در سال  21است. به عنوان مثال، تعداد گردشگران ایرانی از  شکل گرفته)لغو روادید( 

 پذیرشبه رکورد  2016گرجستان در سال  مجدداً، 2013افزایش یافته و با کاهش شدید در سال  2011نفر در سال 

منحصر به بازدیدکنندگان تفریحی نبوده، بلکه تجار و  صرفاًاین آمار  دست یافت. هزار نفر گردشگر ایرانی 148

 افرادی که با اهداف چندگانه به این کشور سفر کرده اند را نیز شامل می شود.

به اجرا در آمد، می تواند بالقوه  2014تجارت آزاد عمیق و جامع گرجستان با اتحادیه اروپا که در سال  موافقتنامه

سرمایه گذاران ایرانی که خواستار استفاده از این بستر برای صادرات بدون تعرفه به  جذابیت این کشور را برای

اتحادیه اروپا هستند، افزایش دهد. سرمایه گذاران می توانند تمامی خط تولید محصول خود را در گرجستان راه 

وش جایگزین نیز می تواند آن اندازی نمایند و از این طریق از مزایای هزینه نیروی کار رقابتی بهره مند شوند. ر

مرحله  صرفاً، «جامع و عمیق آزاد تجارت موافقتنامه»، مندرج در مبدأباشد که با توجه به الزامات حداقلی قوانین 

 پایانی فرایند تولید را به این کشور منتقل کنند.

 

 جمع بندی

ی چشمگیری برای منطقه ایجاد نکرده مزایابرخالف انتظارات اولیه در منطقه قفقاز جنوبی، لغو تحریم های ایران 

است. اقتصاد کوچک مقیاس منطقه برای جمهوری اسالمی جذابیت محدودی دارد، مگر آنکه کشورهای منطقه 

به مثابه دروازه ورود ایران به بازارهای بزرگتر همچون اتحادیه اروپا و روسیه عمل نمایند. اگر پروژه های 
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قفقاز با موفقیت تکمیل گردد، اهمیت -آذربایجان یا بازار برق ایران-یرانزیرساختی همچون خط راه آهن ا

اقتصادی منطقه برای ایران می تواند افزایش یابد. با این حال، تا به امروز، به جز بخش انتقال برق، ایران در خصوص 

ی و عالقه آن به این کشور توسعه زیرساخت های داخل تأکیدورود به پروژه های بزرگ تردید داشته، چرا که 

منطق ها همچنین  تحریمفرصت های نوظهور در دیگر مناطق همچون آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. لغو 

ورای برخی همکار های پیشین با ایران را از بین برده است. این گفته اشتباهی است که خروج ایران از انزوا هیچ 

ع بسیاری از محدودیت ها باقی مانده است و ایران و قفقاز جنوبی با این حال، در مجمومثبتی بر قفقاز ندارد.  تأثیر

 به دنبال اولویت بندی روابط با دیگر شرکای خود هستند.

 

 توصیه هایی برای تعامل چند وجهی اتحادیه اروپا

عالقه مند اگرچه اتحادیه اروپا و ایران تجربه همکاری در منطقه قفقاز جنوبی را ندارند، با این حال هر دو آن ها 

به ثبات منطقه ای و توسعه اقتصادی هستند و برخالف منطقه خاورمیانه، قفقاز جنوبی در تنگنای اختالفات 

 –با توجه به اینکه ایران و اتحادیه اروپا در مراحل اولیه نهادینه ساختن روابط خود  ایدئولوژیک اسیر نشده است.

هستند، این دو موضوعات بسیاری با اولویت های  –ی در ایران از جمله همکاری برای ایجاد اولین دفتر نمایندگ

باالتر نیز در دستورکار خود دارند. با این حال، در میان مدت، قفقاز جنوبی به عرصه ای امیدوارکننده برای 

قه ای خواهد شد. در این اثنا، ایران مصمم است تا به عنوان بازیگر منط ایران تبدیلهمکاری میان اتحادیه اروپا و 

بر حلقه واصله میان ایران و اروپا را  تأکیدمسئولیت پذیر مورد شناسایی قرار گیرد. ملت های قفقاز جنوبی که 

 دارند، به نظر از این گونه همکاری ها نیز استقبال خواهند کرد.

چارچوب  بر نیاز به تأکید(، این اتحادیه 2015سند سیاست همسایگی اتحادیه اروپا ) در نسخه بازنگری شده

گسترده تری از همکاری ها که شامل شرکای اتحادیه اروپا و کشورهای ثالثی که نیاز به ارتباطات و وابستگی 

ن ها می باشد، دارد. در خصوص قفقاز جنوبی و ایران، موضوعاتی همچون انرژی، حمل و نقل، آهای متقابل 

بخوبی  اتحادیه اروپا در تمامی آن ها گمرک، محیط زیست، آموزش و روابط اجتماعی است؛ حوزه هایی که

می تواند نقش میانجی را ایفا کرده یا منبعی از تخصص یا اعانه مالی باشد. تقویت همکاری های منطقه ای یکی 

های کارگروه ایران، به عنوان واحد ویژه درون سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که بر اجرای  مأموریتاز 

از روابط اقتصادی نزدیک تر،  رد، به شمار می آید. قفقاز جنوبی، ایران و اتحادیه اروپاتوافق هسته ای نظارت دا

ک بیشتر و گسترده تر و تعامل و گفتگو ارتقایافته در مقیاس های گسترده سود خواهند جست. این گونه تحر
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ت اتحادیه اروپا به عنوان حائز ارزش است، بلکه بازتابی از هوی اعتماد سازهمکاری ها نه تنها به عنوان اقدامی 

 بازیگری جهانی است که ارزش های اروپایی را به پیش می برد.

در این راستا، اتحادیه اروپا چندین قدم باید بردارد که نخستین آن دست یابی به فهمی از روابط ایران با قفقاز 

حالی که ایران به دقت فعالیت های اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی را رصد می کند، نگاه اتحادیه  در جنوبی است.

چیزی نیست جز آن  ،از دریچه جغرافیای پساشوروی شکل می گیرد که نتیجه چنین نگاهی غالباًاروپا به منطقه 

از نقش ایران در تان فاقد دانشی جامع هیئت اتحادیه اروپا در آذربایجان، گرجستان و ارمنسو که کار گروه ایران 

 منطقه هستند.

اتحادیه اروپا با افزایش حمایت ها از عضویت ایران در سازمان جهان تجارت، کمک به بهبود محیط کسب و کار 

شفاف تر در این کشور می کند که این خود نیز به نفع شرکای ایران در اتحادیه اروپا و قفقاز جنوبی است. اتحادیه 

ا همچنین می تواند در حوزه استانداردهای امنیت هسته ای با ایران و ارمنستان همکاری داشته باشد یا اینکه اروپ

این اتحادیه همکاری ایران با ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پرداختن به موضوعات زیست محیطی در مناطق 

یگر، به اشتراک گذاشتن بهترین رویه های مرزی همچون آلودگی آب در رودخانه ارس را تسهیل نماید. ایده د

 و مردم مدار در مرزهای مشترک ارمنستان و آذربایجان با ایران است. اتحادیه اروپا در مدیریت مرزی کارآمد

 و بعالوه، اتحادیه اروپا می تواند ارتباطات اجتماعی را از طریق گرد آوردن دانش آموزان، متخصصان جوان

ز ایران و کشورهای قفقاز جنوبی تقویت کند تا بدین وسیله موضوعاتی حول منافع نمایندگان جامعه مدنی ا

به بحث گذاشته شود. بطور کلی، اتحادیه اروپا با هدف « تجارت بین مرزی در مقیاس کوچک»مشترک از جمله 

بر جوامع مرزی تجارت و ترانزیت  تأثیراتتوسعه مناطق مرزی ایران و قفقاز و روابط بین مرزی از طریق توجه به 

 می تواند به عنوان تسهیل گر و اعانه دهنده به پروژه ها عمل نماید.

 

 (SWPآلمان ) تیالملل و امن نیموسسه امور ب ، تحلیلگرانزابانوا انایو  سیآندره ونویسندگان: 

 آلمان تیالملل و امن نیموسسه امور بمنبع: 
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