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نگاه

سفير ايران در ايروان خبر داد:

زمينه سازي براي حضور رئيس 
جمهور كشورمان در ارمنستان

االختيار  تام  سفير  رئيسي  محمد 
كشورمان در ارمنستان، طي مصاحبه اي با 
خبرگزاري آرمن پرس خبر از زمينه سازي 
رئيس  روحاني،  دكتر  حضور  براي  امور 

جمهور كشورمان، در ارمنستان داد.
وي با بيان اينكه 
رود  مي  آن  اميد 
سال  طي  سفر  اين 
جاري صورت پذيرد 
و هنوز  تاريخ دقيقي 
براي اين سفر تعيين 
نشده گفت: در آينده 

نزديك شاهد سفر معاون اول رئيس جمهور 
كشورمان به ارمنستان خواهيم بود كه بعد 
از اين سفر تاريخ حضور دكتر روحاني در 

ارمنستان نيز مشخص خواهد شد.
سفير كشورمان در ارمنستان همچنين 
از اهميت خط آهن ايران-ارمنستان سخن 
به ميان آورد و باتاكيد بر مهم بودن اين خط 
آهن خصوصا براي برقراري ثبات در منطقه 
ارمنستان  با احداث اين خط ريلي،  گفت: 
قابليت  با  به كشوری بسيار  مهم   تبديل 
های  ترانزيت كاال برای  منطقه خواهد شد. 
وي با بيان اينكه ايران آمادگي خود را 
براي احداث سهم خود، يعني 60 كيلومتر، 
از اين خط آهن را در صورت حضور سرمايه 
هزينه  گرفتن  برعهده  براي  خارجي  گزار 
اعالم كرده است گفت:  ارمني  هاي طرف 
با سرژ ساركسيان، رئيس جمهور ارمنستان 
در خصوص اهميت و لزوم احداث اين خط 

آهن هم عقيده هستم.
سفير پيشين كشورمان در كنيا در جواب 
سوالي در ارتباط با گفتگوهاي بين ايران و 
1+5 گفت: اين گفتگوها و نتايج حاصل از آن 
برگ درخشاني براي ديپلماسي جهاني است 
و قابليت ثبت در كتب درسي دانشگاهی را 
نيز  دارد و هم چنين مي تواند نمونه خوبي 

براي حل ديگر مناقشات بين المللي باشد.
اين  نتايج  برشمردن  با  ادامه  در  وي 
گفتگوها اهميت موضوع را در عدم پذيرش 
بر  اعمال شده  تحميل های   و  ها  تحريم 
مردم ايران و مقاومت در برابر اين ناحقي كه 
سرانجامي جز گفتگو و به توافق رسيدن را 

برای غربی ها در بر نداشت دانست.
وي با صبحت در مورد روابط اقتصادي 
بين دو كشور ايران و ارمنستان و تواهم نامه 
هاي اقتصادي نيمه كاره و اهميت اتمام آنها 
،اين امر را ناشي از اعمال همان تحريم هاي 
غرب بر ضد ايران دانست كه گربيان ديگر 
كشورهاي منطقه را نيز گرفته است وگفت: 
معتقدم در صورت عدم وجود اين تحريم ها 
كليه طرح ها و برنامه هاي اقتصادي في مابين 

فرصت  به نتيجه رسيدن را می داشت. 

نگاه هفته

ارمنستان بعد از
لغو تحریم های ایران
آیا روسيه می تواند رویاهای 
سرمایه گذاری ارمنستان را 

نقش بر آب كند؟
گايانه آبراهاميان -گزارشگر آزاد در ايروان
برگردان: آرسن نظريان

ها  تحريم  انتظار  قابل  يافتن  پايان  با 
عليه ايران، ارمنستان می تواند برای اجرای 
دو پروژه استراتژيك با همسايه جنوبی اش، 
نيروگاه آبي روی  پافشاری كند: 1- احداث 
رودخانه ارس در مرز دو كشور و 2- خط آهن 

ارتباطی ايران و ارمنستان.
پايان  كه  هست  زيادی  اميد  ارمنستان  در   •
اش،  جنوبی  همسايه  عليه  تحريمها  الوقوع  قريب 
ايران، به منزله عامل محركی برای طرحهای سرمايه 
گذاری راهبردی در آن كشور عمل خواهد كرد. لكن، 
صاحب نظران سياسی در اين كشور هشدار می دهند 
كه مسكو، رقيب هميشگی تهران در منطقه، ممكن 

است بلندپروازی های ايروان را نقش برآب كند ...
نشريه اينترنتی يوراسيانت- 1۷ ژوييه 2015 
- در ارمنستان اميد زيادی هست كه پايان قريب 
الوقوع تحريمها عليه همسايه جنوبی اش، ايران، به 
منزله عامل محركی برای طرحهای سرمايه گذاری 
راهبردی در آن كشور عمل خواهد كرد. لكن، صاحب 
نظران سياسی در اين كشور هشدار می دهند كه 
ممكن  منطقه،  در  تهران  هميشگی  رقيب  مسكو، 
است بلندپروازی های ارمنستان را نقش برآب كند. 
گرچه، مهلت دقيقی برای رفع تحريمها عليه 
متحد  ملل  سازمان  است  قرار  نشده،  تعيين  ايران 
20 ژوييه موضوع را تحت بررسی قرار دهد، مشروط 
برآنكه آژانس بين المللی اتمی نظر بدهد كه تهران 
واقعا تحقيقات هسته ای خود را طبق توافق حاصله 
با اياالت متحده، انگلستان، روسيه، چين و فرانسه، 

محدودكرده است.    
به  را  گذاران  سرمايه  تحريمها  رفع  دورنمای 
تنظيم فهرست طرحهای بلندپروازانه واداشته است. 
به ويژه در ارمنستان، انتظارات باالست، زيرا كشور 
از سال 1٩٩0 مجبور به تحمل محاصره اقتصادی 
جمهوری  اش،  غربی  و  شرقی  همسايگان  توسط 
آذربايجان و تركيه، بوده است. ايران، بيش از دو دهه 
است كه به عنوان يكی از دو مجرای تجاری با جهان 
خارج برای ارمنستان عمل كرده است. توسعه قابل 
توجه مناسبات تجاری ايران و ارمنستان می تواند 
ميزان  به  را  تركيه  و  آذربايجان  اقتصادی  محاصره 

زيادی بی اثر سازد. 
بنابراين، قابل تصور است كه ساخت خط آهن 
۴۷0 كيلومتری به ارزش برآوردی 2,۳ ميليارد دالر، 
كه از ايران به ارمنستان احداث و از آنجا به بنادر 
گرجستان، همسايه شمالی ارمنستان، ادامه يابد، از 

جمله فوريتهای درجه اول ايروان به شمار رود. 
برای  ارمنستان  دولت  اخير،  سال  چند  در 
تامين مالی پروژه با سرمايه گذاران بالقوه ای مثل 
جمهوری خلق چين به مذاكره پرداخته است. در 
201۴ ، دولت چين اعالم كرد كه آماده است برای 
ايجاد زيرساخت ارتباطی ميان آسيا و اروپا، مبلغ ۴0 

ميليارد دالر سرمايه گذاری نمايد. 
توسعه  چنين  يك  كه  است  اميدوار  ايروان 
زيربنايی در صدر فوريتهای اتحاديه اقتصادی اروپا-

خود  ارمنستان  كه  باشد،  مسكو  رهبری  به  آسيا 
در 2015 به آن پيوست. طی يك سخنرانی در ٩ 
سازمان همكاری  كنفرانس سران  در  ژوييه جاری 
شانگهای، پرزيدنت سرژ سركيسيان ضمن اشاره به 
طرح خط آهن ايران - ارمنستان، گفت كه اين طرح 
می تواند از طريق خليج فارس منطقه اقيانوس هند 

را مستقيما در دسترس سازمان يادشده قراردهد.  
احداث  كه  معتقدند  كارشناسان  از  ای  پاره 
نيروگاه آبی بر رودخانه ارس در واقع عملی ترين 
زيرا  رود،  به شمار می  تحريمها  رفع  از  طرح پس 

روسيه دراين مورد اعتراضی نكرده است. 
لكن، ارمنيان برای خط آهن ايران - ارمنستان 
اهميت بسيار بيشتری قايلند. آ. نرانيان، عضو هيات 
نظارتی اتحاديه اقتصادی اروپا - آسيا می گويد: در 
صورت اجرای طرح، »ارمنستان می تواند به معبر 
ارتباطی ميان اتحاديه يادشده و ايران تبديل شود«. 
روسيه  دولتی  آهن  راه  كه  اينجاست  مسئله 
قراردادی با ارمنستان دارد كه به وی اجازه می دهد تا 
سال   20۳5 شبكه راه آهن ارمنستان را اداره كند. 
از اظهارات مديريت اين راه آهن چنين برمی آيد 
كه از داشتن رقيب در اين منطقه چندان خرسند 
نيست. پيش از اعالم توافق هسته ای ميان ايران و 
پنج قدرت بزرگ، والديمير ياكونين، رئيس راه آهن 
دولتی روسيه، با اشاره به خط آهن ايران - ارمنستان، 
آنرا طرحی »غيرسودآور« خواند. وی در مصاحبه ای 
آژانس خبری »آرم-اينفو«، چنين  با  ژوئن  ماه  در 
گفت: مثل اين می ماند كه پنجره ای را در ديوار 
همسايه تان باز كنيد«. در 201۴ ، ياكونين به آژانس 
خبری »رگنوم« حتی گفته بود كه سازمان تحت 

بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تصویب قطعنامه 
2231 شورای امنیت درباره  برنامه هسته ای ایران

)مركز اطالعات سازمان ملل متحد( – دبيركل سازمان ملل متحد در بيانيه ای 
در مورد تصويب قطعنامه 22۳1 شورای امنيت درباره  برنامه هسته ای ايران ضمن 

استقبال از تصويب آن گفت اين قطعنامه اجرای »برجام« را تضمين خواهد كرد.
متن كامل پيام بان كی مون كه دوشنبه  20 جوالی برابر با 2٩ تير ماه 1۳٩۴ 

در مقر سازمان ملل در نيويورک انتشار يافت به شرح زير است:
اينجانب از تصويب قطعنامه 22۳1 )2015 ( امروز صبح )دوشنبه( شورای 
امنيت  پيرو توافق تاريخی هفته گذشته در وين بين 1+5 و ايران در زمينه برنامه 

جامع اقدام مشترک »برجام«  درباره برنامه هسته ای ايران، استقبال می نمايم. 
قطعنامه 22۳1 اجرای »برجام« را تضمين خواهد كرد. رويه ای را بنا می نهد 
كه به اجرا درآوردن »برجام« را تسهيل می كند، تمامی دولت ها را قادر می كند 

تعهدات خود در موافقتنامه را به انجام رسانند. 
قطعنامه برداشته شدن مشروط تمامی تحريم های مرتبط با موضوع هسته 
ای عليه ايران را ميسر می سازد. همچنين تضمين می نمايد  آژانس بين المللی 
انرژی اتمی به بازرسی ايران در مورد رعايت تعهدات مربوط به امور هسته ای خود 

بر اساس »برجام« ادامه دهد.
سازمان ملل متحد  آماده است هر گونه كمك الزم در به اجرا در آمدن  قطعنامه ارائه نمايد.

شوراي خليفه گري ارامنه تهران طي پيام هاي جداگانه 
دستاورد مهم گفتگوهاي اتمي بين ایران و كشورهاي1+5 را

به رهبر انقالب،  رئيس جمهور و وزیر امور خارجه تبریك گفت
متن اين پيام ها بدين قرار است:

به نام خدا
حضور ارجمند حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
احتراماً

با كمال افتخار و غرور تالش ارزشمند دولت تدبير و اميد و هيئت مذاكره كننده را در 
دستاورد تاريخي و بزرگ توافقات هسته اي و پيروزي خرد و تفكر و عقل را تبريك عرض 
نموده و اين تالش ارزشمند و ستودني را در تامين منافع ملي و ثبات و امنيت ارج مي نهيم.

درود بر مردان شريفي كه با زبان منطق و استدالل و خرد و تعقل، مصلحت 
ملي و صلح و آرامش را براي ملت شريف ايران به ارمغان آوردند.

رجاي واثق داريم كه در سايه تصميمات خردمندانه آن دولت مدبر منافع ملت 
بيش از پيش با  حفظ غرور و مصلحت ملي تامين خواهد شد و ملت شريف ايران 
نيز پشتيبان آن دولت با تدبير و هيئت مذاكره كننده در اين مسير سبز خواهد بود.
اميد است كه اين توافق سرآغاز راهي براي تعامل هر چه بيشتر با دنيا بوده و 

زمينه هاي ارتقاء و توسعه همه جانبه را براي ميهن عزيزمان فراهم سازد.
با احترام شوراي خليفه گري ارامنه تهران، روبين كاراپطيان-رئيس شورا

به گزارش درگاه اينترنتی سفارت جمهوری اسالمی ايران در ارمنستان 
،چاثليق گارگين دوم، رهبر مذهبی ارمنيان  جهان 20 تير ماه در آستان قدس 

اجميادزين با علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی ايران مالقات نمود .
علی جنتی در مالقات با رهبر مذهبی در رابطه با روابط نزديك فرهنگی ارمنستان 
و ايران اشاره نموده اظهار داشت: اين روابط در مرحله شكوفايی قرار دارند. وزير با 
اشاره در رابطه با روابط گرم و برادرانه دو ملت همسايه اظهار داشت : ارمنيان  ايران و 
ايرانی ها هم زيستی مسالمت آميز داشته و در كليه مراسم يكديگر شركت می كنند.

جاثليق گارگين دوم در بيانات خود همچنين اظهار داشت: ما شاهد گسترش 
روز افزون روابط دوجانبه فرهنگی هستيم چرا كه تفاهم متقابل فرهنگی قرن 

های متوالی دو ملت دوست ايران و ارمنستان را همراهی كرده است.
جاثليق گارگين دوم با مهم تلقی كردن توجه خاص دولت جمهوری اسالمی 

سرژ ساركسيان، رئيس جمهور ارمنستان، روز شنبه، 20 تيرماه، با علی جنتی، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی ايران كه به منظور شركت در كنفرانس يونسكو، به 
ارمنستان رفته بود ديدار و گفتگو كرد .سرژ ساركسيان تاكيد كرد كه مردم ايران 
و ارمنستان در طول تاريخ ديرينه خود ،ميراث فرهنگی غنی ای را به جهان اهدا 
نموده اند.به گفته وی دو ملت ايران و ارمنستان اشتراكات بسياری با يكديگر 
داشته و بی شك فرهنگ نقش مهمی را در اين اشتراكات ايفا می نمايد.طرفين 
در اين مالقات تاكيد نمودند كه روابط متقابلی كه در حوزه فرهنگ شكل گرفته 
است، اساس خوبی برای توسعه و تحكيم روابط بين دولتی ايران و ارمنستان در 
زمينه سياسی، اقتصادی و ديگر زمينه ها می باشد.رئيس جمهور ارمنستان و وزير 
فرهنگ ايران  پيرامون اين مسئله كه هيچ مانعی در توسعه روابط  وجود ندارد، 
هم عقيده بوده و  ديدارهای متقابل مكرر به هدف توسعه هر چه بيشتر روابط را با 
اهميت دانستند.سرژ ساركسيان تصريح كرد:دشورايهای ما موقت و دوستی مان 
جاودانی است. بايد برای تحكيم و توسعه روابط ارمنی- ايرانی كه ظرفيت بزرگی 
برای توسعه دارند و  برای رفاه مردم و به نفع فرهنگ ، همه كاری انجام دهيم.ما 
بوسيله يكديگر غنی شده و با زبان غنی فرهنگ خود در تعامل با جهان، يكديگر را 
غنی می سازيم. رئيس جمهور ارمنستان هر گونه اقدام در راستای باالبردن سطح 
آشنايی به تاريخ ،فرهنگ و آداب و رسوم دو ملت را با اهميت دانست.طبق ارزيابی 
سرژ ساركسيان،روابط فرهنگی بين ايران و ارمنستان،روند روبه رشدی داشته و 
تمام زمينه های فرهنگی را در بر می گيرد.سرژ ساركسيان با خشنودی تصريح 
كرد كه همكاری در چارچوب حفظ ميراث فرهنگی در سالهای اخير به كيفيت 
تازه ای ارتقا يافته است.رئيس جمهور ارمنستان از طرف ايرانی به خاطر اقداماتی 
كه در راستای حفظ آثار تاريخی- فرهنگی ارمنيان  در ايران صورت می گيرد، 
تشكر و اطمينان داد كه در ارمنستان نيز نسبت به آثار تاريخی- فرهنگی ايران 

چنان رفتاری خواهند داشت.
درگاه اينترنتی سفارت ج.ا.ايران در ايروان

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 با رئیس جمهور ارمنستان در ایروان

دیدار آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با جاثلیق گارگین دوم رهبر مذهبی ارمنیان  جهان 

ايران در قبال ميراث معنوی و فرهنگی ارمنيان  اطمينان كرد كه اين اقدام 
بايد به نحو احسن به حفظ بال مانع ميراث فرهنگی در كل دنيا كمك كند.

جاثليق گارگين دوم حفظ ميراث فرهنگی را يك شرط الهی محسوب 
نمود و تأكيد كرد: عشق به فرهنگ يعنی عشق به خدا، فرهنگ جلوه آن 

لطفی است كه خداوند خلق آن را به انسان سپرده است.
جاثليق گارگين دوم در حين گفتگو آرزو كرد تا همواره روابط دوستانه 
بين دو كشور برقرار باشد تا اين روابط نتايج  خوبی در بخش همكاری های 

فرهنگی به ارمغان بياورد.
قدس  آستان  خارجی  روابط  و  تشريفات  بخش  رئيس  ناتان،  اسقف 
االختيار جمهوری  تام  و  العاده  فوق  رئيسی، سفير  و محمد  اجميادزين 

اسالمی ايران در جمهوری ارمنستان در اين مالقات حضور داشتند.

معابر پایانه مرزی ایران و ارمنستان بهسازی شد
مدير مركز نوردوز در سازمان منطقه آزاد ارس از آسفالت و بهسازی معابر و گيت های 
ورودی و خروجی اين محدوده به عنوان تنها پايانه و مرز رسمی ايران و ارمنستان خبر داد.

احمد حسن نژاد  روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: گيت ورودی 
اين محدوده به وسعت سه هزار و 500 متر مربع با حدود دو ميليارد و 500 

ميليون ريال اعتبار از سوی سازمان منطقه آزاد ارس آسفالت ريزی شد.
وی گفت: در قالب اين طرح، آسفالت بازارچه كاالی همراه مسافر به وسعت يك هزار و 
۴00 مترمربع نيز به اجرا در آمد و عمليات اجرايی اين بازارچه با 20 دهنه مغازه به اتمام رسيد.
وی افزود: با صدور پروانه های فعاليت اين مغازه ها به زودی بازارچه كاالی 

همراه مسافر محدوده  نوردوز در مرز ايران و ارمنستان افتتاح می شود.
وی گفت: پايانه  نوردوز  در مرز رسمی ايران و ارمنستان روزانه تردد حدود 

٩0 تريلر بار و ساالنه 180 هزار نفر مسافر را پذيرا می باشد.
بر يك محدوده متصل در جلفا، دارای يك  آزاد ارس عالوه  منطقه 
محدوده منفصل در نوردوز )مرز ايران و ارمنستان( و دو محدوده منفصل در 

شهرستان خداآفرين می باشد.

)ادامه در صفحه2 (


