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  امضا يادداشت همكاري بين شبكه تلويزيون سراسري
   ارمنستان و شبكه تي ار تي تركيه

 ارمنستان و يون سراسريزيو تلوي راديس شورايان رئيونيآلكسان هاروت
ادداشت يه در آنكارا ي تركي ار تي تيونيزير عامل كانال تلوين مديم شاهيابراه

ن بر ي، طرف"اي آرمن- يستنوو" يبه گزارش خبرگزار. ند امضا كرديهمكار
 در مورد يونيزي و تلوييوي راديه برنامه هايادداشت، اقدام به تهين ي ايمبنا

 اروپا يه رسانه ايان دو كشور كه عضو اتحاديه و تبادل تجربه ميارمنستان و ترك
  . باشند، خواهند كرديم

 ات ارمنستاني در مالقات با هي ار تير كل كانال تي كماقلو اقلو دبيعل
 از 1907ن كشور در سال ي در ايوين برنامه راديخاطر نشان كرده است كه اول

ه ينرا تاكنون در تركي شده است و ايراه انداز) استانبول(ه ي ارامنه قسطنطنيسو
  .اد دارنديبه 

  موضع آمريكا در خصوص قره باغ تغيير نكرده است
ر يكا در ارمنستان ضمن تفسينگتون كاردار موقت سفارت آمريژوزف پن

-كاينكه با حاد شدن روابط آمري بر اي مطرح شده در مطبوعات مبنيدگاههايد
كا يه و آمري روسيه همكاريروس- ع رخ داده و مناقشه گرجستاني وقايه در پيروس

 معنا است، اظهار داشت كه ي اروپا بيت و همكاريك سازمان امننسيدر گروه م
  .  نكرده استيريي تغيكا در خصوص مناقشه قره باغ كوهستانياست آمريس

  
  ارمنستان-فوريت مسأله احداث خط آهن ايران

ارمنستان كه پل منفجر شده -  از خط آهن گرجستاني بخشيپس از بازساز
 به ارمنستان در راه بود ي انتقالين محموله بارهاي كه نخستي زند زمانيرا دور م

ر ي در مسي گوريلومتري ك10ن بار در ي مجدداً خط آهن منفجر شد و اعدبروز 
 نشده ينيش بي ارمنستان پي بارها برا. انفجار در لحظه عبور قطار رخ داد. يخاشور

  .  با بار سوخت بوده استيجاني آذرباي مزبور واگنهايبود و واگنها
به . ده استيب ندي آسين بار خط آهن بطور جديبرخالف مورد سابق، ا

و برنامه . ست شده ايگزارش حاصله از وزارت حمل و نقل خط آهن بازساز
 يدواريدر وزارتخانه ابراز ام. م شده استي انتقال واگنها تنظي برايدي جديزمان

 واگن 35 با ي رخ ندهند امروز قطاريدي كه اتفاقات جدينمودند كه در صورت
  . ديبار گندم به ارمنستان خواهد رس

- ي مختلف خط آهن پوتين انفجار در بخشهاين سومي ده روز ايط
 ي گوريلومتري ك40 اوت پل خط آهن واقع در 16در . ه استارمنستان بود

با در نظر داشتن مدت .  كنندير عبور مي ارمنستان از آن مسيمنفجر شد كه بارها
ن بخش را دور ي كه اير پل مقرر شد خط آهني تعمياز براي مورد نيزمان طوالن

 يه راه حلرد كي قرار گي دارد مورد بهره برداريت انتقال كمي زند اما ظرفيم
  .  موضوع استيموقت برا

ت دارد كه فعالً ين نظر هم اهمين نقطه از اي موقت از ايبهره بردار
لذا مشخص .  شوندي پل خط آهن ارائه مي بازسازي برايار متفاوتي بسيموعدها

 تواند از يق خط آهن با حجم كامل مي حمل و نقل از طريست كه كالً چه موقعين
 زند ير را دور مي كه مسي از خطيط بهره برداريشران يدر ا. سر گرفته شود

  .  بوديالزام
 به ي جديبيز رخ داد كه خوشبختانه آسيگر نياما پس از آن دو انفجار د

 خود گواه آن است كه خط آهن ين امر به خودين حال ايبا ا. خط آهن وارد نشد
  . ت نداردي حمل بار امني حداقل در حال حاضر برايگرج

 ي به ارمنستان سعي ضروري كاالهاي بمنظور حمل برخيلت فعيدر وضع
ق چند هزار تن ين طرياز ا. وه حمل بار با خودرو استفاده شودي شود از شيم

ق يق گرجستان هم از طريهم از طر(سوخت و غالت به ارمنستان حمل شده است 
 متوقف شده بود از يران كه چند ساليق ايحمل سوخت تركمنستان از طر). رانيا
  . ر گرفته شده استس

نكه تا چه حد حمل بار با خودرو به ارمنستان ادامه خواهد داشت فعالً يا
-ي به مناقشه گرجيز بستگين خصوص اظهارنظر كرد چون همه چي توان در اينم

  . ستين رابطه اوضاع چندان هم مشخص ني دارد كه در ايياياوست
ده يچيار پي بست امكان داردي منطقه وضعيبدون شك به موجب رخدادها

ن حرفها ي اي خط آهن كه جداي مواصالتيرهايط مسيدر شرا. ن هم بشوديتر از ا
 تواند ي ميت خط آهن گرجي برخوردار است، عدم فعاليهم از امكانات محدود

 كاالها بلكه به اقتصاد و در وهله ي داخلي نه تنها به بازارهاي جدييانهايمنجر به ز
ار ي بسينه ايخصوصاً كه حمل بار با خودرو هز. دز بشوياول به عرصه صادرات ن
 ي در بازار داخلي تواند نه تنها باعث گرانيلذا نبود آن م. باالتر از خط آهن دارد
  . رگذار باشديز تأثي نيدات داخلي تولي خارجيريشود بلكه بر رقابت پذ

د خط آهن با ي جدي مواصالتيرهايط ضرورت داشتن مسين شرايدر ا
 تواند از يارمنستان م-رانياحداث خط آهن ا. ابدي يت مي فورمسايهه يكشورها

 ي خط آهن گرجيت اجبارير عدم فعالي روز اخ10- 15 يط. ن مقوله باشديا
نه را كه حدود دو ين زمي سازند تا اقدامات مربوطه در اي را مجبور مرمنستانا

 يهان اقدامات در سطح گروهيدر حال حاضر ا. دسال قبل آغاز شده اند فعال ساز
 شده ينيش بين گروهها پيدار ايدر ماه سپتامبر د. ان دارندي دو كشور جريكار

 شوند و در خصوص ي آن قرار است اقدامات صورت گرفته جمع بنديكه ط
  .  شوديريم گي تصمياقدامات آت

 يو براير خط آهن آلترناتي نشان داد كه داشتن مسيياياوست-يمناقشه گرج
   .ي است الزاميارمنستان امر

   فرا خواند به عدم دخالتوزير خارجه ايران رژيم آمريكا را
م يرژ رانير خارجه اي وزي منوچهر متكيرنا آقاي ايبنابه گزارش خبرگزار

 تواند منجر به تشنج مكمل و يكا را به مداخله نكردن در بحران قفقاز آنچه ميآمر
  .  در منطقه گردد فرا خوانده استي ثباتيب

آماده برقراري روابط با تركيه بدون هرگونه پيش : سرژ سركيسيان
  شرط مي باشيم

 يشيس جمهور ارمنستان در مصاحبه با روزنامه اطريان رئيسيسرژ سرك
رات آن بر مساله قره باغ ير در گرجستان و تاثيان اخاشتاندارد ضمن اشاره به بحر

 ي ثابت كردند كه هرگونه تالش براي جنوبيايع ناگوار در اوستيوقا":گفت
 ي آبستن تبعات جدين سرنوشت در قفقاز جنوبييمقابله مسلحانه با مبارزه حق تع

 رقابت ير بطور مشخص خطر واقعيتحوالت اخ.  باشديك ميتي و ژئوپلينظام
 و اظهارات جنگ طلبانه در قفقاز ي نظاميرموجه بودجه هايش غي، افزايحاتيتسل
ن تحوالت همزمان ثابت كردند كه تحقق آزادانه يا. ش گذاشتندي را به نمايجنوب

نگونه مناقشات قرار ي حل ايد در مبناين سرنوشت بايي تعياراده مردم مبارز برا
گر يرا هرگونه نگرش ديه باشند، زن عزم و ارادي بر ايد مبتنيرد و راه حلها بايگ

 ين المللي بي و نقض حقوق انساني قومي هاير منجر به پاكسازيبطور اجتناب ناپذ
رساخت ها، يت استفاده مطلوب از زيگر اهمي مذكور بار ديرخدادها. خواهد شد

جاد يو و اين امكانات آلترناتي موجود در منطقه، تاميجاده ها و خطوط مواصالت
  ".د قرار دادندي گسترده تر را مورد تاكيشبكه ها

ه ي در رابطه با روابط ارمنستان با تركيس جمهور ارمنستان در پاسخ به سواليرئ
ه روابط برقرار يش شرط با تركيم تا بدون پيز آماده هستيما امروز ن":گفته است

  كه اعالم كرده است، وفادار بودهياسي سيشه به خط مشيكالً ارمنستان هم. ميكن
ست، بلكه يچكس ني حاكم است كه بنفع هيتياكنون در روابط ما وضع. است

 وجود ندارد يمطمئن هستم كه معنا و ضرورت.  باشدي ها ميليبرعكس، به ضرر خ
ده است و ي است كه مساله بهبود روابط به بلوغ رسيهيبد. مي باشيفان دائميكه حر

د ياگر به خاطر دار. د بود خواهين گام بنفع هم جامعه ترك و هم جامعه ارمنيا
ن مقطع يش خاطر نشان كرد كه در ايه چند ماه پير تركيرجب اردوقان نخست وز

ل ما ينان دارم كه در صورت تماياطم. د باز هستندي جدي گفتگويدروازه ها برا
ن يس جمهور گل به ارمنستان ايم و سفر رئي را داشته باشيين گفتگويم چني توانيم

 ترك من اعالم يش همتايچند روز پ. ديم خواهد بخشي مثبت را تحكيروندها
 ملموس در جهت ين دارم كه قدمهايقي. ه در منطقه دشمن ندارديكرد كه ترك

 توانند منجر ي كه ميين اظهارات خواهد بود، قدمهاي ايبهبود روابط، اثبات عمل
 اگر همچون يم، ولي داشته باشيم مسائل متعددي توانيما م.  شونديقيج حقيبه نتا
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 ياسي ما روابط سيان كشورهايم و ميگر گفتگو نكنيكدي متمدن با يكشورها
  ".مين مسائل را حل كنيم اي توانيسته وجود نداشته باشند، نميبا
  

  » خارج نخواهد شدهيچيك از حمله كنندگان به ايران زنده از منطقه«
بنابه گزارش خبرگزاري ايرنا  عطا اهللا صالحي فرمانده كل نيروهاي مسلح 
ايران در جريان مالقات با وابسته هاي نظامي ايران در خارج از كشور اعالم كرده 
. است نيروهاي مسلح ايران با هوشياري كامل پيگير كليه روندهاي منطقه هستند

  .  زنده از منطقه خارج نخواهد شدهر كس كه به ايران حمله كند
صالحي وابسته هاي نظامي ايران را سفراي اقتدار و قدرت ايران در ساير 

  . كشورها عنوان نموده است
  درصد است10,6ميزان   بهرشد اقتصادي ارمنستان

ژوئيه سال - بنا به اطالعات عملياتي خدمات ملي آمارارمنستان در ژانويه
به جاري در مقايسه با همان مقطع زماني در سال گذشته رشد اقتصادي ارمنستان 

يعني ماه دوم است كه رشد اقتصادي باز هم .  درصد بوده است10,6ميزان 
توليد .  است كه از ماه فوريه تا ژوئن سال جاري به ثبت نرسيده بوددورقمي شده

در اين .  ميليون درام بوده است187 ميليارد و 736ناخالص داخلي معادل 
خصوص رشد توليد ناخالص داخلي در ماه ژوئيه در مقايسه با ماه ژوئن معادل 

  .  درصد بوده است21بيش از 
 درصد و در ساختمانسازي 15به ميزان همچنان رشد بااليي در عرصه خدمات 

باالخره رشدي در حجم كلي توليدات .  درصد به ثبت مي رسد14به ميزان 
رشد توليدات صنعتي بدون .  درصد1,8به ميزان : صنعتي نيز به ثبت رسيده است

شايان ذكر است كه در عرصه صنعت در .  درصد بوده است1انرژي معادل 
ه ثبت نمي رسيد بلكه كمي كاهش در حجم آنها ماههاي اخير نه تنها رشدي ب

توليد ناخالص .  درصد افزايش يافته است2,7توليد برق به ميزان . مشاهده مي شد
 درصد افزايش يافته 6,9ژوئيه به ميزان - محصوالت كشاورزي در ماههاي ژانويه

  . درصد بوده است6,1رشد گردش تجاري خرده فروشي به ميزان . است
 درصد 29,5 به ميزان 2008ژوئن -رجي در ماههاي ژانويهگردش تجاري خا
حجم صادرات براي ماه .  دالر بوده است920 ميليارد و 2افزايش يافته و معادل 

صادرات . دوم است كه در مقايسه با همان مقطع زماني سال گذشته كاهش مي يابد
ليون دالر  مي928 درصد كاهش يافته و به 0,2ژوئيه به ميزان - در ماههاي ژانويه

هر چند در ماه ژوئيه در مقايسه با ماه ژوئن در اينجا رشدي به ميزان . رسيده است
 درصد به ثبت رسيده است اما در كل كاهش حجم صادرات بايد كه منجر به 8,7

  .نگراني جدي دولت شود
 درصد 40,9 ميليون دالر بوده كه به ميزان 292 ميليارد و 2واردات معادل 

 ميليون دالر بوده 664 ميليارد و 1تراز نسبي منفي معادل . استافزايش يافته 
مواد اوليه - در زمينه واردات همچنان خودروها، تجهيزات و كاالهاي معدني. است

  . در اولويت هستند
 هزار درام 88دستمزد ميانگين ماهانه در ارمنستان در ماه مارس معادل حدود 

زار درام و در بخش مربوط به  ه108بوده، خصوصاً در بخش خصوصي معادل 
رشد متوسط دستمزدها در مقايسه با همان .  هزار درام بوده است62بودجه حدود 

  .  درصد بوده است20,4مقطع زماني در سال گذشته 
  

  استقبال وزير خارجه از پيشنهاد تركيه براي مشاركت ارمنستان 
  در پيمان قفقاز
از پيشنهاد رجب اردوقان نخست ن ادوارد نالبانديان وزير امور خارجه ارمنستا

وزير تركيه در خصوص مشاركت جمهوري ارمنستان در پيمان قفقاز و قصد 
  .اردوقان براي شروع مذاكرات با ارمنستان استقبال كرده است

اين در حالي است كه رجب اردوقان ديروز قبل از عزيمت به باكو در 
صد دارد در اين رابطه با ارمنستان نيز فرودگاه آنكارا با تاكيد بر اينكه تركيه ق

علي باباجان وزير امور خارجه در طي هفته در مسكو ":مذاكره كند، افزوده است
با سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه ديدار خواهد كرد و پس از آن تاريخ 

  ".و چارچوب مذاكرات با طرف ارمني مشخص خواهد شد
  

  د شد شروع خواه با ارمنستانمذاكرات:اردوقان
رجب اردوقان نخست وزير تركيه ضمن سخنراني در ضيافتي كه به افتخار 

 در " آفريقا- اجالس سران همكاريهاي تركيه"سران كشورهاي شركت كننده در 
استانبول ترتيب يافته بود، اعالم كرده است كه پس از سفر يكروزه به آذربايجان 

 با "اري در قفقازپيمان ثبات و همك" آگوست، در چارچوب ايجاد 20در تاريخ 
، اردوقان "زمان"بنوشته روزنامه تركي . ارمنستان مذاكرات شروع خواهند شد

با توجه به رخدادهايي كه اخيراً در قفقاز اتفاق افتادند و ":خاطر نشان كرده است
بمنظور برداشتن گام جديد، مايل هستيم كه در قفقاز پيمان ثبات و همكاري ايجاد 

فته گذشته به مسكو و تفليس سفر داشته ام، فردا عازم باكو بدين منظور ه. نمائيم
متعاقباً در ادامه تالشهاي دوستانمان، مذاكرات با ارمنستان شروع خواهند . هستم
 كشور ارمنستان، روسيه، 5اميدواريم كه با تسريع فعاليت ها و تالشها در . شد

منطقه ثبات و همكاري تركيه، آذربايجان و گرجستان، بتوانيم قفقاز جنوبي را به 
  ".تبديل نمائيم

  
  )استانبول( رهبر خليفه گري قسطنطنيه خطاب بهپيام عبداله گل 

عبداله گل روزنامه تركي زمان در سايت اينترنتي خود نوشته است كه 
رئيس جمهور تركيه از طريق رئيس نهاد رياست جمهوري براي مسروپ موتافيان 

  ابرازآرزوي سالمتي و تندرستي) استانبول(نيه رهبر خليفه گري ارامنه قسطنط
براساس اطالع واصله از كاخ چانكايا، عبداله گل كه در استانبول بسر . داشته است

مي برد، آوني كارسلي اوقلو رئيس نهاد رياست جمهوري را به خليفه گري ارامنه 
ي فرستاده است و او نيز در آنجا با پاتريارك موتافيان مالقات نموده و آرزوها

  .نيك عبداله گل را به ايشان ابالغ نموده است
  

  تله آمريكا براي قره باغ
 يت و همكارينسك سازمان امنيس مشترك گروه ميزا رئيو برايمت

 يكا پس از مالقات وزرايرخارجه آمريار وزي قره باغ، دستيرياروپا در امور درگ
ن قره باغ يجان در مسكو اعالم كرده است ساكنيخارجه ارمنستان و آذربا

ت ي تحت تابعيا جمهوريم خواهند گرفت كه آي خودشان تصميكوهستان
  . ا استقالل خود را كسب خواهد كردياهد گرفت جان قرار خويآذربا

 كند بر ي مي را بكار گرفته و سعيديله جديبنابه گزارش ناظران غرب ح
 در ابتدا هفت منطقه يعني. ديل نماي قره باغ را به برده تبديحسب راهكار مرحله ا

 را به باكو يه خودمختارسابق قره باغ  كوهستاني شده سپس قلمرو ناحيآزاد ساز
ه خودمختار قره باغ ي شده و ناحيكه هفت منطقه آزاد سازيدر صورت. س بدهدپ

پلمات يتعجب آور آن است كه د.   هستنديخي ازآرتساخ تاري بخشيكوهستان
 كه توسط يي از مرزها"كاي سوپر دمكرات آمر"  كشور"تسوپر دمكرا"

كان  در بالييكايگرچه طرف آمر.  كنديم شده است دفاع ميك ترسين بلشوياستال
ا ي.  گرددي ظاهر ميستيم كموني رژيه مرزهايشتر بر عليبا احساسات هر چه ب

 يگريظرافت د. را ابله شمرده استا درواقع مردم ي است يك پنهانيزا بلشويبرا
 هزار آواره 30-40 كند يزا اشاره ميكا بواسطه برايز وجود دارد آمرين

ن يي توان جهت تعيا پس از آن مد به قره باغ برگردند كه تنهي بايجانيآذربا
 يد نمي قي همه پرسيضمناً موعد برگزار.   برگزار كرديت قره باغ همه پرسيهو

 همه مشخص و قابل درك است كه پس از يبرا)  .  سال بعد10-15(گردد 
 با ارامنه محل رخ يري اجتناب ناپذيهايري درگيجاني هزار آذربا30-40بازگشت 

ر وارد ين درگي جهت از هم جدا ساختن طرفين المللي بياروهيطبعاً ن. خواهند داد
 به ي مدت نامشخصي براي همه پرسيقره باغ خواهند شد كه پس از آن برگزار

 در قبال يفين قابل درك است واشنگتن كه برخورد لطيهمچن. ق خواهد افتاديتعو
وض ك را در قره باغ عيت دموگرافيجان دارد همه كار خواهد كرد تا وضعيآذربا
ن هنگام يت داشته باشند در اي اولوي ها به لحاظ كميجاني آذربايو اما وقت. كند

  . برگزار خواهد شديهمه پرس


