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سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان:

در صورت ماجراجویی جدید نظامی
 از سوی حکام آذربایجان،

پاسخ نیروهای ارامنه بسیار شدیدتر خواهد بود

ترکیه...
)ادامه از صفحه 1(

ــای  ــه کلیس ــرو فرق ــتان پی ــه ارمنس ارامن
ارامنــه و زیــر مجموعــه کلیســای  حــواری 
ــب  ــر حس ــه ب ــایی ک ــتند. کلیس ــس هس ارتدک
مذهبــی  ـ  ملــی  کلیســای  آن،  تقســیمات 
محســوب مــی شــود. کشــور ارمنســتان اولیــن 
ــن  ــوان دی ــه عن ــیحیت را ب ــه مس ــوری ک کش
ــرده  ــام ک ــال ۳۰1 م. اع ــود در س ــمی خ رس
ــواره  ــخ هم ــول تاری ــور در ط ــن کش ــت. ای اس
ــا همســایه جنوبــی خــود  همزیســتی خــود را ب
ــرای  ــه عنــوان مــرزی امــن ب اثبــات نمــوده و ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــوب ش ــران محس ای
توافقــات حاصــل شــده در دســتگاه دیپلماســی 
ــی اعتمــادی  ــه ب ــروز هرگون ــدون ب دو کشــور ب
ــی  ــوم بعض ــی مرس ــای سیاس ــدور از بازیه و ب
ــه  ــا رو ب کشــورها کــه تعــداد آنهــا در روزگار م
ــم  ــتن رژی ــه برداش ــبت ب ــت، نس ــش اس افزای
روادیــد بــرای اتبــاع دو کشــور اقدامــی در 
ــن  ــت و طرفی ــورت پذیرف ــته ص ــور و شایس خ
ــدون  ــود  ب ــق خ ــه تواف ــه ب ــتند بافاصل توانس
هرگونــه بهانــه ای جامــه عمــل  بپوشــانند و چــه 
ــس از گذشــت  ــه گذشــته پ ــه هفت زیباســت ک
کمتــر از ۳ مــاه از عملــی شــدن شــرایط جدیــد 
ــد در  ــتاوردی جدی ــور دس ــاع دو کش ــردد اتب ت
سیســتم دیپلماســی دو کشــور همســایه پیــش 
آورده، تــردد وســایط نقلیــه دو کشــور را بــدون 
لــزوم بــه ســیر تشــریفات اداری آنچنانی، میســر 
ــکاری  ــای هم ــه ه ــرح  ایجــاد زمین ــد. ط نماین
در گمــرکات دو کشــور، تاســیس واحدهــای 
ــی، ایجــاد منطقــه اقتصــادی  تولیــدی و زیربنای
ــه  ــت ک ــی اس ــتان و ...... طرحهای آزاد در ارمنس
در حــال انجــام مراحــل مقدماتــی اســت و 
حصــول بــه نتایــج آن مــی توانــد باعــث تحکیــم 
روابــط بیــن دو کشــور گــردد. از طرفــی  گواهــی 
بــر همزیســتی دو ملــت مســلمان )تشــیع( 

و مســیحی در منطقــه اســت.  ایــن تحــوالت 
گویــای واقعیاتــی اســت کــه بــه عنــوان پیــروزی 
در سیســتم سیاســی، اقتصــادی  دو کشــور  مــی 
ــان اهمیــت  ــرای بی ــه آن افتخــار کــرد. ب ــوان ب ت
ــتان الزم  ــران و ارمنس ــور ای ــن دو کش ــط بی رواب
ــه  ــورهای منطق ــت کش ــه وضعی ــدری ب ــت ق اس
ــوع  ــن موض ــت ای ــا اهمی ــته ت ــذرا داش ــری گ نظ
ــاظ  ــه ای از لح ــران در منطق ــردد. ای ــخص گ مش
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت جغرافیای موقعی
در تقســیم بنــدی جهانــی آن مــی تــوان بــا 
ــا غــرض  ــام غــرب آســیا یــا بنــا بــه اصطــاح ب ن
ــه  ــد. منطق ــه نامی ــی خاورمیان ــردان اروپای دولتم
ــود  ــخ خ ــول تاری ــه در ط ــی ک ای از نقشــه جهان
ــه  ــود ب ــام خ ــا ن ــی را ب ــیبهای فراوان ــراز و نش ف
یــدک مــی کشــد. منطقــه ای کــه همزمــان 
ــذاری آن  ــای نامگ ــام  آن و مبن ــش  ن ــا پیدای ب
تاریخــی خــاص را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  
کشــورهای تشــکیل دهنــده ایــن منطقــه بــا یــک 
ــاید  ــه ش ــام ک ــن اس ــام دی ــترک بن ــه مش وج
ــی  ــز م ــه نی باعــث همبســتگی کشــورهای منطق
ــتردر  ــتگی بیش ــت همبس ــت را جه ــردد موقعی گ
ــک  ــاد ی ــا ایج ــد ب ــی توانن ــته و م ــت داش دس
ــکاری،  ــازمان هم ــک س ــوان ی وحــدت تحــت عن
ــادی و  ــی، اقتص ــاظ سیاس ــزا از لح ــری بس تاثی
ــان داشــته  ــی در جه ــه و حت اجتماعــی در منطق
ــن  ــه مهمتری ــی ک ــفانه بدالیل ــی متاس ــند ول باش
ــوان  ــه مــی ت ــن مقول ــا کــه در ای ــن آنه و بارزتری
متذکــر شــد، رشــد تعقــل سیاســی و بــه رســمیت 
ــایگان  ــرزی همس ــی و م ــت ارض ــناختن تمامی ش
ــک  ــق ایجــاد  ی ــل تحق ــه در مقاب ــی باشــد، ک م
و  اقتصــادی  سیاســی،  همــکاری  ســازمان 
اجتماعــی مقاومــت و مخالفــت را بــه نمایــش مــی 
گذارنــد. از  کشــور ایــران بــا دارا بــودن امتیازاتــی 
ــد  ــی توان ــا اهمیــت اســتراتژیک و ژئوپلتیــک م ب
ــگ  ــرای هماهن ــته ب ــری شایس ــوان رهب ــه عن ب

ــا انجــام  ــام بــرد. ب ســازی کشــورهای منطقــه ن
ــود را  ــی خ ــدار و بزرگ ــته، اقت ــی شایس اقدامات
بــه اثبــات رســانیده ســعی در ایجــاد رابطــه ای 
ــی  ــایگان دارد. ول ــا همس ــتانه ب ــول و دوس معق
ــه  ــاره ای ب ــوق اش ــه در خطــوط ف ــان ک همچن
آن شــد، رســمیت ارضــی و مــرزی همســایگان 
ــرار  ــورهای ق ــرای  کش ــه ب ــت ک ــکلی اس مش
)غــرب  جغرافیایــی  پهنــه  ایــن  در  گرفتــه 
آســیا( ملمــوس بــوده، از ایجــاد توافقــی قاطــع 
ــی آورد.  ــل م ــری بعم ــایگان جلوگی ــن همس بی
ــه  ــران ک ــور  ای ــایگان کش ــال همس ــور مث بط
هرکــدام بــه نوعــی نســبت بــه تمامیــت ارضــی 
ــی  ــته و نگاه ــارض داش ــورمان تع ــرزی کش و م
مبنــی بــر زیــاده خواهــی دارنــد. و یــا روســای 
آذربایجــان  چــون  ای  همســایه  کشــورهای 
ــق  ــر تواف ــی ب ــذب )مبن ــاری ک ــار اخب ــا انتش ب
بــرای  حــذف روادیــد ازاتبــاع دو همســایه کــه 
ــران  ــد فقــط از طــرف ای ــا مشــخص گردی نهایت
ــده  ــذار گردی ــرف آذری واگ ــه ط ــاز ب ــن امتی ای
ــه                     ــک طرف ــازات ی ــذ امتی ــعی در اخ ــت( س اس

ــتند.  هس
ــتان  ــران و ارمنس ــات ای ــی تعام ــا بررس ب
مــی تــوان گفــت: عنــوان “ مــرزی امــن” بــرای 
کشــور همســایه، ارمنســتان درخــور و شایســته 
اســت. امــروز جهــت گیریهــای سیاســی درســت  
ارمنســتان  همســایه  کشــور  دو  دولتمــردان 
ایــن  بموقــع  گیریهــای  موضــع  و  ایــران  و 
سیاســتمداران در قبــال تحریــکات خارجــی، 
ملــت  دو  بــرای  افتخــاری  آفرینــش  باعــث 
ایرانــی و ارمنــی شــده اســت کــه احتمــاال 
تاریــخ ایــن پیــروزی را ســر آغــازی بــرای 
ــت                                        ــد ثب ــی توان ــه م ــد در منطق ــی جدی تحول

ــد.  نمای

 پاتریک ساهاکیان 

ــی"  ــی زبــان "گولــوس آرمن روزنامــه روس
ــس  ــیان رئی ــرژ سرکیس ــر س ــروان نظ ــاپ ای چ
ــاره نظریــات جنــگ  جمهــوری ارمنســتان را در ب
اخیــر  بازدیــد  در  آذربایجــان  رهبــر  طلبانــه 
ــای  ــت. آق ــده اس ــا ش ــا جوی ــه ه ــود از جبه خ
سرکیســیان، مســئولین آذربایجــان را از انتخــاب 
ــر  ــاغ ب ــرا ب ــرای حــل بحــران ق ــی ب ــه نظام گزین
حــذر داشــته و اعــام داشــته اســت کــه تجربیــات 
گذشــته نشــان مــی دهــد کــه آنــان ایــن امــکان 
ــه نظــر رئیــس جمهــوری کشــورمان  ــد. ب را ندارن
ریشــه بحــران قــرا بــاغ در همیــن بیانــات تکــراری 
رهبــران جمهــوری آذربایجــان نهفتــه اســت و آن 
ــه  ــد ک ــی باش ــروزی م ــگ اف ــم جن ــود رژی وج
تنــش بــا همســایگان را ضامــن بقــای خــود کــرده 
ــار  ــان دچ ــر آذربایج ــی اف رهب ــام عل ــت. اله اس
ــد وجــود بیســت و پنــج  ــوده، نمــی توان عقــده  ب
ســال حکومــت مردمــی و خودگــردان در قــرا بــاغ 
ــود           ــدرت خ ــار دم از ق ــر ب ــرده و ه ــل ک را تحم

ــد. مــی زن
حــکام آذربایجــان بــا اتــکا بــه دالرهــای نفتی 
ــا  ــه ب ــد ک ــد، امیدوارن ــی جدی ــلیحات نظام و تس
حملــه مجــدد بــه مرزهــای قــرا بــاغ، آن را اشــغال 
ــته  ــل گذش ــاه آوری ــار روزه م ــگ چه ــد. جن کنن
ثابــت کــرد کــه ارتــش آذربایجــان نتوانســت بــه 
ــرای  ــد ب ــون بای ــد و اکن اهــداف خــود دســت یاب
ــای  ــی و ضرره ــانی و نظام ــنگین انس ــات س تلف
مــادی بــه مــردم خــود جوابگــو باشــد. اگــر ارتــش 
آذربایجــان در حــرف قــوی مــی باشــد، ارامنــه در 
ــال  ــای س ــری ه ــان داده و درگی ــل آن را نش عم
ــع  ــی و وقای ــع جنــگ تحمیل ــادی، دف 199۰ می
ــت  ــار دیگــر آن را ثاب ــل امســال یــک ب ــاه آوری م
ــا تمامــی  ــد. نیروهــای نظامــی آذربایجــان ب کردن

ــک  ــدرن و کم ــلیحات م تس
در  نتوانســتند  خارجــی 
گذشــته  آوریــل  جنــگ 
دادن  بــا  و  پیــروز گردنــد 
ــد  ــط چن ــیار، فق ــات بس تلف
کردنــد.  اشــغال  بلنــدی 
میــزان نتایــج عمــل مــی 
ــس  ــات رئی ــه بیان ــد و ن باش

جمهــوری آذربایجــان.
آقــای ســرژ سرکیســیان 
اعــام  جمهــوری،  رئیــس 
داشــته اســت کــه ارمنســتان 
بعــد از کســب اســتقال بــا چالــش هــای متعددی 
ــوان از  ــی ت ــان م ــن می ــه در ای ــته ک ــرو گش روب
ــم  ــان و تحری ــوی آذربایج ــی از س ــگ تحمیل جن
ــای مراســاتی  ــودن راه ه اقتصــادی و مســدود ب
ــا  ــرد. ب ــام ب ــی ن کشــور از مرزهــای شــرقی و غرب
وجودیکــه امکانــات نیروهــای نظامــی آذربایجــان، 
ــاس  ــل قی ــر قاب ــا یکدیگ ــاغ ب ــرا ب ارمنســتان و ق
ــگ  ــم در جن ــه ه ــای ارامن ــی نیروه ــوده، ول نب
هــای بیســت و پنــج ســال پیــش و هــم در 
شــش مــاه پیــش ثابــت کردنــد کــه بــدون کمــک 
خارجــی امــکان دفــع حمــات ارتــش متقابــل و 

ــد.  ــس را دارن ــش ب ــل آت تحمی
ــود  ــور خ ــل کش ــان در داخ ــری آذربایج رهب
نیــز دچــار بحــران "پیــروزی روانــی" مــی باشــد 
ــد  ــی توان ــود را نم ــدد خ ــای متع ــت ه و شکس
توجیــه کنــد. ارامنــه بــرای تأمیــن امنیــت خــود 
ــه دارای  ــوده و البت ــی ب ــود متک ــای خ ــه نیروه ب
ــی  ــکاری نظام ــاره هم ــدد در ب ــای متع قرارداده
نیــز مــی باشــد. همــکاری بــا هــم پیمانــان ســبب 
ــی  ــری نظام ــورت در گی ــه در ص ــود ک ــی ش م
ــای  ــردد. قرارداده ــظ گ ــادل حف ــه، تع در منطق
ــی  ــه دفاع ــت بنی ــرای تقوی ــی ب ــکاری نظام هم
کشــور مــی باشــد. رئیــس جمهــوری آذربایجــان 
انــگار جلــوی میــز بــازی هــای کامپیوتــری 
نشســته و عملیــات نظامــی را رهبــری مــی کنــد. 
ــه  ــته و ن ــه نداش ــگ و جبه ــناختی از جن وی ش
فقــط بــا سرنوشــت ســربازان جــوان کشــور خــود، 
ــازی     ــان ب ــه آذربایج ــده کل جامع ــا آین ــه ب بلک
مــی کنــد. در صــورت ماجراجویــی جدیــد نظامــی 
از ســوی حــکام آذربایجــان، پاســخ نیروهــای 

ــود. ــد ب ــدیدتر خواه ــیار ش ــه بس ارامن

ــرده  ــد ک ــتان تأکی ــوری ارمنس ــس جمه رئی
اســت کــه بعــد از درگیــری مــاه آوریــل گذشــته 
هنــوز پیشــرفتی در زمینــه مذاکــرات صلــح 
ــری  ــن درگی ــه در ای ــت. ارامن ــده اس ــل نش حاص
ــرل خــود  ــار از اراضــی تحــت کنت هشــتصد هکت
ــری آن را  ــس گی ــکان بازپ ــت داده و ام را از دس
ــت  ــرای حکوم ــرباز ب ــر س ــان ه ــی ج ــد، ول دارن
بســیار ارزشــمند بــوده و ارامنــه ســعی در متقاعــد 
ــه دور  ــرای بازگشــت ب ــل ب ســاختن طــرف متقاب
میــز مذاکــره را دارنــد. اگــر آقــای علــی اف 
خــود نیــز در دوران جوانــی بــه خدمــت ســربازی        
ــی  ــی را بخوب ــن جنگ ــون و قوانی ــت، فن ــی رف م
یــاد گرفتــه، از ســربازان بــه عنــوان گوشــت 
ــک  ــت ی ــرد و موفقی ــی ک ــتفاده نم ــوپ اس دم ت
ــه عنــوان پیــروزی  عملیــات جنگــی محــدود را ب

ــت.  ــی گرف ــن نم ــی جش جنگ
ــای سرکیســیان اعــام داشــته اســت کــه  آق
ــت  ــه خدم ــم ب ــه ه ــی ک ــوان کس ــه عن ــود ب خ
ــش دارای  ــم در ارت ــه و ه ــه رفت ــربازی وظیف س
ــی  ــت بخوب ــوده اس ــی ب ــای بزرگ ــئولیت ه مس
ــده جنــگ،  ــا بازن ــده ی ــد کــه معنــی برن مــی دان
ــه  ــا نیــروی نظامــی ب ــن مــی باشــد کــه آی در ای
ــکان  ــود و ام ــده خ ــن ش ــل تعیی ــداف از قب اه
ــا                                ــت ی ــیده اس ــدف رس ــه آن ه ــی ب ــت یاب دس

ــر.  خی
ــوز از جنــگ هــای ســال  ــی اف هن ــای عل آق
199۰ و آوریــل 2۰16 درس عبــرت نگرفته اســت. 
نیروهــای آذربایجانــی در مــاه آوریــل بــه اهــداف 
ــاد  ــا نقــض مف خــود نرســیده، فقــط توانســتند ب
آتــش بــس شــبیخون زده، پیرمــردان روســتایی را 
کشــته، ســر بریــده پاســداران مــرزی قــرا بــاغ را 
بــه نمایــش گذاشــته و بانــی آن را تقدیــر کننــد. 
ــا  ــی، ب ــی نظام ــورت ماجراجوی ــان در ص آذربایج
ســناریوی جدیــد و ســهمگینی مواجهــه گشــته و 
جــواب از دســت دادن مناطــق و شــهرهای خــود 

را بایــد بدهــد. 
ــئله  ــه مس ــد ک ــد درک کنن ــو بای ــکام باک ح
ــتیبان   ــته و پش ــی نداش ــل نظام ــاغ راه ح ــرا ب ق
قــرا بــاغ نــه فقــط نیروهــای نظامــی، بلکــه ملــت 
– ارتــش مــی باشــد کــه هــم در بیســت و چنــد 
ســال پیــش و هــم در بهــار گذشــته آن را ثابــت 

کــرده اســت. 
منبع: بخش فارسی رادیوی عمومی ارمنستان

موشک های...
)ادامه از صفحه 2(

بــرای  ارمنســتان 
احتیــاج  از خــود  دفــاع 
داشــته  »پادزهــر«  بــه 
»اســکندر«  موشــک  و 
مــورد  پادزهــر  همــان 
ــه  ــد ک ــی باش ــاج م احتی
آذربایجــان  توانــد  مــی 
هــا  ماجراجویــی  از  را 
و تهدیــدات جدیــد بــاز 
دارد. ارمنســتان با روســیه 
تــوازن  حفــظ  قــرارداد 
ــه  ــی در منطق ــوای نظام ق
را داشــته و بــه همیــن 

علــت درخواســت ارامنــه را اجابــت نمــوده و ایــن 
موشک مدرن را ارسال داشته است. 

رهبــران آذربایجــان اکنــون  در پــی جبــران 
ــوده و ادعــا کــرده  ضعــف تــوان نظامــی خــود ب
انــد کــه بــا خریــد سیســتم دفــاع هوایــی "گنبــد 
ــه  ــر حمل ــد خط ــی توانن ــرائیل م ــی" از اس آهن
ــای  ــک ه ــیله موش ــه وس ــتان ب ــی ارمنس هوای
پیشــرفته "اســکندر" را خنثــی ســازند. جوشــوا 
 eurasianet.orgــی ــناس نظام ــرا کارش کوچی
آهنــی"  "گنبــد  کــه سیســتم  دارد  عقیــده 
ــای "اســکندر"  ــد ســّد راه موشــک ه نمــی توان
ــی  ــاع از تمام ــوان دف ــرا ت ــردد، زی ارمنســتان گ
ــت.  ــد داش ــان را نخواه ــی آذربایج ــم هوای حری
ــو  ــکام باک ــه ح ــد ک ــده دارن ــان عقی کارشناس
ــتم  ــئله سیس ــی مس ــگ روان ــرای جن ــط ب فق
دفــاع هوایــی "گنبــد آهنــی" اســرائیل را عنــوان 

می کنند.  
ایــدوا آبرامــوف نماینــده پارلمــان آذربایجــان 
خــود اذعــان کــرده اســت کــه ایــن کشــور نگران 
پیشــرفت ارمنســتان در زمینــه تهیــه تجهیــزات 
مــدرن نظامــی مــی باشــد. مراکــز معــروف 
ــد  ــلیحات جدی ــی و تس ــائل دفاع ــی مس بررس
ــده  ــه و عقی ــورد پرداخت ــن م ــث در ای ــه بح ب
دارنــد کــه "گنبــد آهنــی" در اســرائیل و علیــه 
موشــک پرانــی هــای فلســطینیان کارســاز بــوده، 
چــون اوأل اســرائیل از نظــر مســاحت چهــار بار از 
آذربایجــان کوچکتــر بــوده، در ثانــی پوشــش این 
گنبــد تــا شــعاع هفتــاد کیلومتــر مــی باشــد کــه 
بــرای موشــک هــای بــا بــرد کوتــاه  فلســطینیان 
ــده  ــی ش ــراد" طراح ــا" و "گ ــل "کاتیوش از قبی
ــرد موشــک  ــأ بســیار گــران مــی باشــد. ب و ثالث
ــون در  ــتان اکن ــه ارمنس ــکندر" ک ــی "اس روس

ــار دارد ســیصد کیلومتــر مــی باشــد. اختی
موشــکی  نوعی ســامانٔه  آهنــی،  گنبــد 
کــه  اســت  ســطح  بــه  هوای متحــرک 
اســت.  شــده   تولیــد  و  در اســرائیل طراحی 
ــاع موشــکی اســرائیل  ریشــه سیســتم ســپر دف
ــه درگیــری ســال 2۰۰6  ــه نام گنبــد آهنین ب ب

اســرائیل بــا حــزب اهلل لبنــان بــر می گــردد. ایــن 
ــه صــورت شــبانه  روزی و در هــر  ســامانه کــه ب
شــرایط آب وهوایــی فعالیــت می کنــد قــادر 
گلوله های خمپــاره و  تا راکت هــا و  اســت 
کیلومتــر   ۷۰ تــا   ۴ فاصلــه  در  را  تــوپ 
ــی از  ــد آهن ــتم گنب ــد. سیس ــرار ده ــدف ق ه
ــت و  ــز مدیری ــک مرک ــوره، ی یک رادار چندمنظ
ــاب موشــک  ــا چنــد واحــد پرت فرمــان و یــک ی
تشــکیل می شــود. طراحــی گنبــد آهنــی از 
شــد.  رافائل آغــاز  در شــرکت   2۰۰۷ ســال 
به ارتــش   2۰11 مــارس  در  سیســتم  ایــن 

ئیل پیوســت. اسرا
ــگاه دفاعــی "گنبــد آهنــی" همــراه  هــر پای
بــا رادار و تجهیــزات جانبــی پنجــاه میلیــون دالر 
ــی  ــای آن تمام ــته و ده ت ــت داش ــکا قیم آمری
حریــم هوایــی اســرائیل را پوشــش مــی دهنــد. 
ــزار دالر  ــز یکصــد ه قیمــت هــر موشــک آن نی
ــر  ــان اگ ــاب آذربایج ــن حس ــا ای ــد. ب ــی باش م
ــز  ــا  را نی ــامانه ه ــن س ــه از ای ــل مجموع چه
ــات  ــوی حم ــد جل ــی توان ــد، نم ــته باش داش
ــیریوف  ــرد. زاوور ش ــتان را بگی ــی ارمنس احتمال
کارشــناس نظامــی بریتانیایــی نیــز بــا اشــاره بــه 
ــان  ــی آذربایج ــکل مال ــت، مش ــت نف ــت قیم اف
ــکی  ــتم موش ــن سیس ــام آور ای ــی سرس و گران
ــط  ــو فق ــکام باک ــات ح ــه تبلیغ ــده دارد ک عقی
ــوده  ــه ب ــی و ارضــای جامع ــرای مصــرف داخل ب

ــدارد. ــی ن و ارزش عمل
دفاعــی  بنیــه  تقویــت  بــا  ارمنســتان 
خــود ســعی دارد ارتــش کشــور همســایه را 
از تحریــکات جدیــد نظامــی علیــه مرزهــای 
خــود و قــرا بــاغ دور نگــه دارد. ارامنــه بــه 
ارضــی  تمامیــت  اصــول جهانــی شناســایی 
و  ملــی  سرنوشــت  تعییــن  حــق  کشــورها، 
از  اســتفاده  تهدیــد  و  زور  از  اســتفاده  عــدم 
ــد و  ــلیحات جدی ــد. تس ــی گذارن ــرام م زور احت
پیشــرفته ارتــش ارمنســتان، بهتریــن عامــل 
ــان  ــی آذربایج ــدات نظام ــرای تهدی ــده ب بازدارن
صلــح                                                                        مذاکــرات  میــز  بــه  آن  بازگشــت  و 

ــد.  ــی باش م

بــه گفتــه یــک کارشــناس اقتصــادی ارمنســتان، 
حجــم کــم مبــادالت تجــاری میــان ارمنســتان 
ــتان               ــود در ارمنس ــع موج ــل موان ــه دلی ــران ب و ای
مــی باشــد. وی همچنیــن بــر ضــرورت یافتــن ایــن 
موانــع و رفــع آن هــا و ســپس کمــک بــه صــادرات 

ــرد. ــد ک تاکی
ــادی در  ــناس اقتص ــان کارش ــک مانوکی آندرانی
گفتگــو بــا پایــگاه خبــری » Tert.am« ایــن مطلب 
ــه ایــن پرســش بیــان کــرد کــه چــرا  را در پاســخ ب
علیرغــم ایــن کــه ایــران و ارمنســتان هیــچ مشــکل 
سیاســی بــا یکدیگــر ندارنــد حجــم مبــادالت تجــاری 
ــادالت  ــا حجــم مب ــر ب ــا براب ــان دو کشــور تقریب می
ــد.  ــی باش ــه  م ــتان و ترکی ــان ارمنس ــاری می تج
ــال 2۰15  ــار س ــاس آم ــزود، براس ــن اف وی همچنی
میــادی ســهم ایــران در تجــارت خارجی ارمنســتان 

ــوده اســت. تنهــا 6 درصــد ب
ــار  ــتان اظه ــادی ارمنس ــناس اقتص ــن کارش ای
ــع موجــود  ــه رفــع موان داشت:نخســت بایــد اقــدام ب
در ارمنســتان نمــود و ســپس بحــث کمــک بــه 
ــم  ــی داری ــا کاالهای ــا م صــادرات را مطــرح کــرد. آی
کــه قــدرت رقابــت در بــازار ایــران را داشــته باشــند؟ 
آیــا ایــن کاالهــا مصــرف کننــده ای در ایــران 
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــا توجــه ب ــا ب ــد داشــت؟ آی خواهن
بــازار ایــران تولیــدات ارمنســتان از لحــاظ کیفیــت و 
ــا پاســخ  قیمــت توانایــی رقابــت خواهنــد داشــت؟ ب
بــه ایــن پرســش هــا مــی توانــد مشــکات موجــود 

ــرد. ــدا ک را پی
ــرارداد تجــارت  ــا دارای ق ــن افزود:م وی همچنی
آزاد بــا ایــران هســتیم و مشــکلی در رابطــه بــا تعرفــه 
ــایه  ــور همس ــا کش ــی ب ــای گمرک ــت ه ــا و معافی ه
ســاختار                    در  مــا  اصلــی  مشــکل  بلکــه  نداریــم 

ــت. ــه اس ــتان نهفت ــی ارمنس داخل
وزیــر  نخســت  دســتور  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــک  ــت کم ــه ای جه ــاد کمیت ــرای ایج ــتان ب ارمنس

دلیل اصلی حجم کم مبادالت تجاری 
میان ارمنستان و ایران موانع موجود

 در ارمنستان است 
بــه توســعه صــادرات بــه ایــران تاکیــد کــرد ایــن کــه 
ــود،  ــد ب ــد خواه ــه ح ــا چ ــه ت ــن کمیت ــت ای موفقی
قابــل پیــش بینــی نیســت امــا بایــد در ایــن زمینــه 

ــرد. ــاش ک ت
کارن  دســتور  بــه  کــه  اســت  بذکــر  الزم 
کاراپطیــان نخســت وزیــر ارمنســتان کمیتــه ای 
جهــت کمــک بــه توســعه صــادرات بــه ایــران ایجــاد 
خواهــد شــد. وظیفــه ایــن کمــک تامیــن مجوزهــای 
الزم بــرای صــادرات تولیــدات ارمنســتان بــه ایــران و 
منطبــق ســاختن کیفیــت تولیــدات ایــن کشــور بــا 
ــد. ــی باش ــران م ــازار ای ــاز در ب ــورد نی ــای م معیاره

ســران  دیگــر  خبــری  براســاس  همچنیــن 
اورآســیا  اقتصــادی  اتحادیــه  عضــو  کشــورهای 
آزاد  منطقــه  ایجــاد  توافقنامــه  انعقــاد  موضــوع 
ــده  ــامبر آین ــت دس ــران را در نشس ــا ای ــاری ب تج

مــورد بررســی قــرار خواهنــد داد.
مدیــر  جانشــین  ســعیداوا  آســان  ســعادت 
دپارتمــان توســعه کمیســیون اقتصــادی اورآســیایی 
ــت  ــیون سیاس ــترک کمیس ــت مش ــیه نشس در حاش
ــور  ــه ام ــتان و کمیت ــی ارمنس ــس مل ــی مجل خارج
بیــن الملــل شــورای فدراتیــو روســیه در ایــروان در 
گفتگــو بــا خبرنــگاران بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود 
ــن موضــوع  ــون ای ــق سیاســی پیرام در صــورت تواف
ــد            ــاز خواه ــه آغ ــاد توافقنام ــرای انعق ــرات ب مذاک

شــد.
ســعیداوا همچنیــن اظهــار داشــت: مــا موضــوع 
توافقنامــه ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری بــا چهارمیــن 
ــران را  ــزرگ تجــاری ارمنســتان  یعنــی ای شــریک ب
ــا  ــم. براســاس محاســبات م در دســت بررســی داری
ــزان  ــران می ــا ای ــه ترجیحــی ب ــو تعرف در صــورت لغ
اقتصــادی  اتحادیــه  عضــو  کشــورهای  صــادرات 
ــد  ــش خواه ــد افزای ــران ۷۰ درص ــه ای ــیایی ب اورآس
یافــت. همچنیــن شــاهد رشــد ســه برابــری صــادرات 

ــود. ــم ب ــران خواهی ــه ای ارمنســتان ب
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