
یادداشتی بمناسبت همکاری های 
جدید بین ایران و ارمنستان

ــط  ــن رواب ــخ اولی تاری
از  قبــل  را  دیپلماســی 
قــرن پانزدهــم میــادی 
درزمــان حکومــت رومیــان 
رســانیده  ثبــت  بــه 
محــدود.  آنهــم  اســت 
ــی  ــال نمایندگان ــد ارس ــی در ح ــط دیپلماس رواب
ــاور  ــورهای مج ــا در کش ــط حکومته ــم توس مقی
ــت  ــوده اس ــط ب ــاد رواب ــریع در ایج ــت تس جه
کــه  نماینــدگان ســفیر یــا کنســول نامیــده 
ــتفالی  ــح وس ــر صل ــی دیگ ــدند.  از طرف ــی ش م
دانســت.  دیپلماســی  بــر  آغــازی  میتــوان  را 
ــدی  ــادی مرزبن ــال ۱۶۴۸ می ــه در س ــی ک زمان
کشــورهای اروپایــی پــس از جنگهــای پیاپــی 
مشــخص گردیــد و حاکمیــت دولتهــا بــر عرصــه 
جغرافیایــی مشــخص )مرزهــای کشــور(  پدیــدار 
ــان دیپلماســی بصــورت  ــه در آن زم ــد. البت گردی
ــده در  ــش آم ــوالت پی ــس از تح ــود و پ ــان ب نه
ســال ۱۸۱۴ میــادی کنســرت اروپایــی در اروپــا 
باعــث تحولــی شــگرف در عرصــه دیپلماســی 
ــر  ــکارا تغیی ــه آش ــان ب ــت نه ــرا از حال ــته آن گش
داد. ایــن نــوع دیپلماســی توانســت بــا جلوگیــری 
از جنگهــای کشــورهای آن قــاره  از بســیاری 
ــم  ــی فراه ــل اروپای ــرای مل ــاص ب ــی خ مطلوبیت
نمایــد. رونــد تحــوالت در عرصــه دیپلماســی 
در قــرون متمــادی تغییراتــی داشــته، ظهــور 
کنفرانســهای قــاره ای و بعدهــا پیدایــش ســازمانها 
و نهادهــای بیــن المللــی تاثیــری شــگرف در ایجاد 
بســتری برای تحــوالت در زمینه دیپلماســی پیش 
ــن  ــان ای ــرور زم ــه م ــه ب آورده اســت. بنحــوی ک
ــا امــروزه  کنفرانســها و نهادهــا فراگیــر شــده و م
ــت  ــا عضوی ــی ب ــازمانهای جهان ــود س ــاهد وج ش
تمامــی کشــورهای جهــان هســتیم. البتــه نبایــد 
فرامــوش کــرد کــه در کنــار ایــن ســازمان هــای 
فراگیــر بعضــی ســازمانها و نهادهــای منطقــه 
ای وجــود دارد کــه اعضــای مختلــف جامعــه 
ــی از  ــوده و بعض ــکاری نم ــر هم ــا یکدیگ ــل ب مل
آنهــا بــر اســاس عضویــت کشــورهای منطقــه ای، 
جهــت تامیــن نیازهــای اقتصــادی یــا سیاســی یــا 
اجتماعــی ـ فرهنگــی اعضــای تشــکیل دهنــده آن 
مــی باشــند و بــه مــرور زمــان وســعت آنها بیشــتر 
ــیا  ــرب آس ــه غ ــفانه در منطق ــت. متاس ــده اس ش
وجــود چنیــن ســازمانها، نهادهــا و یــا بهتــر اســت 
ــی  ــه دالیل ــه ای ب ــای  منطق ــه ه ــم اتحادی بگویی
ــد  ــا اشــاره خواه ــه بدانه ــن مقال ــه بعضــا در ای ک

ــود.       ــی ش ــده نم ــد  دی ش
 ۱۹۹۱ ســپتامبر   ۲۱ پرســی  همــه  در 
ــس از گذشــت ۷۰  ــادی کشــور ارمنســتان پ می
ســال  اســتقال خــود را بــه دســت آورد. کشــوری 
کوچــک بــا موقعیــت اســتراتژیکی فــوق العــاده در 
ــرایط  ــا ش ــوری ب ــران. کش ــمال ای ــایگی ش همس
ــرایط، اختــاف  ــاص کــه بارزتریــن ایــن ش خ
دیــن آن اســت. دیــن رســمی کشــور ارمنســتان 
مســیحیت  از  ای  فرقــه  اســت.  مســیحیت 
کــه آنــرا از ســایر کشــورهای مســیحی جــدا                                                       

ــازد.  ــی س م
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همتــای  و  چیــان  چیــت  حمیــد  آلیــک- 
روز  عصــر  مانوکیــان  آشــوت  وی،   ارمنســتانی 
ــن  ــی چهاردهمی ــت پایان ــان نشس ــنبه در پای دوش
اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری هــای ایــران 
ــا اعــام اینکــه   و ارمنســتان در جمــع خبرنــگاران ب
ایــن ســند در زمینــه هــای انــرژی، تبــادل بــرق، گاز 
ــه ارس،  ــی، مســائل زیســت محیطــی رودخان طبیع
ــه  همــکاری هــای بانکــی و بیمــه ای، ایجــاد منطق
گســترش  و  ارمنســتان  خــاک  در  تجــاری  آزاد 
همــکاری هــای تجــاری و اقتصــادی در آســتانه 
ــا  ــور امض ــن کش ــه ای ــوری ب ــس جمه ــفر ریی س
ــوب  ــمال- جن ــیرهای ش ــعه مس ــده افزودند:توس ش
بویــژه در زمینــه انتقــال بــرق از طریــق ارمنســتان و 
روســیه و راه هــای حمــل و نقــل جــاده ای و ریلــی 
نیــز در ایــن ســند جامــع مــورد توافــق قــرار گرفــت.

ــگاران   ــا خبرن ــو ب ــن گفتگ ــان ضم ــت چی چی

سند همکاری جامع     تهران- ایروان      امضا شد

توافق برای تبادل 
4 برابری برق

)همین صفحه(

امضا سند همکاری جامع تهران- ایروان
وزیــر نیــرو جمهوری اســامی ایــران از 
امضــای ســند جامــع همــکاری در زمینــه 
ــتان  ــران و ارمنس ــن ای ــف بی ــای مختل ه
ــرای  ــق ب ــنبه و تواف ــت روز دوش در نشس
چهــار برابــر شــدن ظرفیــت تبــادل بــرق 
دو کشــور در آینــده ای نزدیــک خبــر داد. 

تصریــح کــرد: اینــک ظرفیــت تبــادل بــرق دو 
کشــور 3۰۰ مــگاوات اســت کــه از طریــق دو خــط 
ــک خــط  ــا ســاخت ی ــال انجــام مــی شــود و ب انتق
ــران در  ــذاری ای ــرمایه گ ــا س ــه ب ــد ک ــال جدی انتق
حــال انجــام اســت، ظرفیــت انتقــال بــرق بــه چهــار 
ــزار و ۲۰۰  ــک ه ــی ی ــی- یعن ــزان کنون ــر می براب

ــد. ــی یاب ــش م ــگاوات- افزای م
از  ایــران  اســامی  جمهــوری  نیــرو  وزیــر 
گازرســانی بــه دو شــهر ارمنســتان از ســوی شــرکت 
ــه ایــن ســند  ــر پای ــران خبــر داد کــه ب ملــی گاز ای

ــود. ــی ش ــرا م ــع اج جام
آینــده  در  کــرد  امیــدواری  ابــراز  وی 
ایــران  ســاخت  بــادی  هــای  توربیــن  نزدیــک 
برســد. بــرداری  بهــره  بــه  ارمنســتان   در 

بــه گفتــه این مســئول، ســند دیگری بــرای همکاری 
 بیــن موسســه هــای تحقیقاتــی دو کشــور امضا شــد.

ــرژی و  ــر زیرســاخت هــای ان ــان وزی آشــوت مانوکی
ــت  ــن نشس ــز در ای ــتان، نی ــی ارمنس ــع طبیع مناب
گفــت: ســند جامــع همــکاری هــای دو کشــور 
ــرای  ــادی ب ــت زی ــد، از اهمی ــا ش ــروز  امض ــه ام ک
ــذار            ــه گ ــت و پای ــوردار اس ــتان برخ ــت ارمنس دول
ــک  ــور در ی ــن دو کش ــتر بی ــای بیش ــکاری ه هم

ــود. ــی ش ــده م ــال آین س
چهاردهمیــن نشســت کمیســیون مشــترک 

ایــران و ارمنســتان کــه صبــح همــان )روز دوشــنبه( 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرو جمه ــر نی ــور وزی ــا حض ب
طبیعــی  منابــع  و  انــرژی  زیرســاخت  وزیــر  و 
جمهــوری ارمنســتان، آغــاز بــه کار کــرده بــود 
ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــع ب ــتد جام ــای س ــا امض  ب

ــرو  ــر نی ــت وزی ــن نشس ــن ای ــخنرانی آغازی در س
جمهــوری اســامی ایــران گفــت: شــرایط مســاعدی 
بــرای فعالیــت تــازه و همــکاری دو کشــور در        
ــد  ــادی مانن ــاری و اقتص ــف تج ــای مختل ــش ه بخ
ارتباطــات جــاده ای، خطــوط ریلــی و هوایــی، 
ــرق،  ــگری، آب و ب ــروری، گردش ــاورزی و دامپ کش
ــت  ــه دول ــت و چنانچ ــده اس ــم ش ــدن و... فراه مع
ارمنســتان شــرایط الزم بــرای حضــور جــدی بخــش 
ــازار اورآســیا فراهــم کنــد،  ــران را در ب خصوصــی ای

ــی شــود. ــع م ــر واق موث
ــران  ــوری اســامی ای ــس جمه ــاون اول ریی مع
نیــز امــروز در دیــدار وزیــر زیرســاخت انــرژی 
و منابــع طبیعــی جمهــوری ارمنســتان، توســعه 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــی و گمرک ــای بانک ــکاری ه هم
ــت و  ــروری دانس ــور را ض ــادالت دو کش ــم مب حج
افــزود: متاســفانه روابــط اقتصــادی و حجــم تجــارت 
میــان طرفیــن متناســب بــا روابــط سیاســی و 
ــرای  ــور ب ــه دو کش ــئوالن بلندپای ــزم و اراده مس ع
افزایــش تعامــات افزایــش نیافتــه اســت و جــا 

دارد کمیســیون مشــترک دوجانبــه در ایــن زمینــه 
ــد. ــال باش ــتر فع بیش

ــت:  ــار داش ــدار اظه ــن دی ــز در ای ــان نی مانوکی
انــرژی  زمینــه  در  ای  منطقــه  هــای  همــکاری 
ایــران،  انــرژی میــان  انتقــال  و ســاخت خــط 
ارمنســتان و گرجســتان یــا شــراکت ترکمنســتان و 
روســیه در ایــن زمینــه مــی توانــد ســطح مبــادالت 

ــد. ــا ده ــش ارتق ــش از پی را بی
وی ایجــاد گــذرگاه ارتباطــی میــان دریــای 
ــت  ــت هــای دول ــارس را از اولوی ــج ف ــا خلی ســیاه ب
ــال  ــوم انتق ــط س ــرد خ ــام ک ــمرد و اع ــود برش خ
بــرق میــان دو کشــور پیشــرفت قابــل توجهــی 

ــت. ــته اس داش
همــکاری                  از  ارمنســتانی  مقــام  ایــن 
ــرای ایجــاد زیرســاخت هــا  ــی ب شــرکت هــای ایران
ــز  ــتان نی ــق ارمنس ــی مناط ــه برخ ــانی ب و گازرس

کــرد. قدردانــی 
ارمنســتان  هــای  پیگیــری  بــه  مانوکیــان 
ــه ارس اشــاره کــرد  ــرای کاهــش آلودگــی رودخان ب
و از ســاخت نیــروگاه برقــی روی ایــن رودخانــه 
ــق  ــداث مناط ــزوم اح ــز ل ــران و نی ــارکت ای ــا مش ب
ــران  ــارب ای ــتفاده از تج ــا اس ــتان ب آزاد در ارمنس
ــترک               ــیون مش ــتورالعمل کمیس ــوان دس ــه عن را ب

دانست. 

به گزارش فارس همزمان با پیش روی های سریع ارتش سوریه در مناطق اشغالی شهر »حلب« 
اخبار رسیده حکایت از آن دارد که معارضان، خواستار مذاکره نمایندگانشان در ترکیه شده اند تا با 

کمک سازمان ملل از محاصره شرق حلب خارج شوند و فرار کنند. 
منابع میدانی در شهر »حلب« می گویند 3۰۰ فرد مسلح با خانواده هایشان از محله »میسلون« 

فرار کردند.
برخی منابع سوری هم می گویند پیشروی سریع ارتش در شرق حلب ادامه دارد و به زودی 

ارتش بر کل محات شرق شهر مسلط می شود. 
گزارش های دریافتی همچنین حاکی است افراد مسلح در دو محله »أغیور« و »باب الحدید« 

نیز خود را تسلیم ارتش سوریه کردند. 

آزادی 5 محله دیگر و تسلیم شدن 100تروریست

حلب در آستانه آزادی کامل

عکس: آلیک


