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  مرور اخبار
  

  ايران
  

 توافقهاي ايران با ارمنستان بالروس و تاجيكستان •
 

بازگشت از سفر دوره اي خود به سه رئيس جمهور خاتمي روز سه شنبه پس از 
كشور ارمنستان، بالروس و تاجيكستان و شركت در اجالس اكو، نتايج اين سفر را 
  .مثبت خواند

ارمنستان، بالروس و تاجيكستان : خاتمي در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت
  .كشورهاي دوست ما هستند و از زمان استقالل با ما رابطه خوبي داشته اند

در اين سفر كه به دعوت : رئيس جمهور با اشاره به سفر خود به ارمنستان گفت
رئيس جمهوري اين كشور انجام شد، هفت سند همكاري به امضا رسيد كه مهمترين 
  .آنها سند انتقال گاز ايران به ارمنستان است

در اين سفر با مقامهاي ارمني در همه زمينه هاي دو : آقاي خاتمي خاطرنشان كرد
  .جانبه، منطقه اي و جهاني بحث و گفتگو شد

در سفر به : رئيس جمهور با اشاره به منابع طبيعي و صنعتي بالروس اظهار داشت
  .بالروس پنج سند ميان مقامهاي دو كشور امضا شد

ما با بالروس در زمينه ساخت كاميونهاي بزرگ و تراكتور ويژه به : وي افزود
رئيس .بل ما هم صادرات به اين كشور داشته باشيمتوافق رسيديم و قرار شد در مقا

جمهور با بيان اينكه قرار شد كميسيون توانمنديهاي ايران در بالروس تشكيل شود 
  .كارخانه توليد مشترك كاغذ در بالروس تاسيس خواهد شد: گفت

رئيس جمهور در ادامه با اشاره به پيوستگي عميق فرهنگي و همزباني ايران و 
روابط تجاري ما با تاجيكستان در سالهاي اخير سه برابر شده ولي : فتتاجيكستان گ

  .هنوز ظرفيت براي گسترش روابط زياد است
مهمترين : وي با بيان اينكه در اين سفر شش سند ميان دو كشور امضا شد گفت

آنها احداث تونل انزاب جهت اتصال شمال به جنوب اين كشور و احداث نيروگاه 
  .مشاركت ايران، روسيه و تاجيكستان در اين كشور استبرق سنگتوده با 

در دنياي پيچيده امروز كه : وي با اشاره به تشكيل اجالس اكو در تاجيكستان گفت
سازمانهاي منطقه اي مي توانند كارساز باشند وباتوجه به ظرفيت هاي منطقه و تاريخ 

 نيز مي تواند و فرهنگ مشترك مردم عضو اكو، سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو
  .كارهاي خوبي را انجام دهد

آقاي خاتمي خاطرنشان كرد كه در اجالس سران اكو در دوشنبه دو پيشنهاد ايران 
يكي اصالح سازوكار تصميم گيري اكو و ديگري ايجاد منطقه آزاد تجاري در اين 

 ميالدي اكو به 2015قرار است تا سال : وي خاطرنشان كرد.كشور به تصويب رسيد
  .ف خود در زمينه منطقه آزاد تجاري دست يابدهد

همچنين در حاشيه اجالس با روساي جمهوري تاجيكستان، : آقاي خاتمي گفت
افغانستان و قرقيزستان و نخست وزيران پاكستان و تركيه ديدار و گفت وگو 

 .كردم
  

  ارمنستان
  

  آغاز روند پاكسازي افراد ضدحكومتي از نهادهاي دولتي •
بر اساس منابع نزديك به مقر رياست جمهوري ارمنستان چند روز 

روبرت كوچاريان به آرمن گئوركيان دستيار خود دستور داده است روند پيش 
افراد داراي ديدگاههاي سياسي مخالف يا كسانيكه موافقت خود نسبت ” پاكسازي“

به رژيم حاكم را بطور كامل ابراز نمي كنند از نهادهاي مديريتي دولتي و ساير 
اه اين مرحله ادواري بر اساس منابع آگ. ساختارهاي دولتي از سر گرفته شود

ولي . عملياتي است كه بطور پياپي از سوي مقر رياست جمهوري اجرا مي شود
جالب آنست كه اگر در گذشته اقدامات مشابه فقط پس از سركوب عمليات فعال 

افراد اجرا مي شد، هم اكنون اجراي اين اقدام به ” تعقيب“اپوزيسيون و در چارچوب 
 را دنبال مي كند، احتماالً با توجه به دورنماي حاد احتمال قوي اهداف پيش گيري

  .شدن وضعيت در آينده نه چندان دور
انجام شده از سوي مقر رياست جمهوري ” شكار ارواح“مرحله قبلي 

پس از سركوب خشونت آميز جنب و جوش بهاري اپوزيسيون عملي شده بود و 

 نفر عالقمند به 1-2طي آن موفق شده بودند در نهادهاي مديريتي دولتي تنها 
و اخراج نمايند، ولي اين اقدام براي آرمن گئوركيان ” كشف“اپوزيسيون را 

تحت عنوان ) اساساً كادري(امكانات بزرگي بمنظور حل بعضي مسائل شخصي 
  .  فراهم كرده بود” رهايي از مخالفان“

  24/06/83ايراوونك پرسش و پاسخ
كشف ”  اكتبر 27“ ه تنها با دور شدن نظام فعلي ، پروند •

  خواهد شد
در ارمنستان اين نظر شكل گرفته است كه تا زمانيكه روبرت كوچاريان و 

بويژه سازماندهندگان آن ”  اكتبر 27“ نظام وي در كشور حكمفرما باشند پرونده 
چنانكه با درنظر داشتن اين واريانت كه هنوز روبرت . كشف نخواهند شد

 اينكار مشكوك به نظر مي رسند مي توان گفت كوچاريان و سرژ سركيسيان در
  . كه اين اشارات بي پايه نمي باشد

تحت بررسي مي ”  اكتبر 27“ عليرغم اينكه هنوز بخش جدا شده پرونده 
پس . باشد با اين وجود روز بروز چارچوب شاهدان اين پرونده تنگ تر مي گردد 

 نيز بعيد به 1999ن  اكتبر چنين نتيجه گيري مي شود كه كشف و دستگيري انقالبيو
هر فردي كه بطور مستقيم به اين پرونده مربوط مي شود يا اطالعاتي . نظر مي رسد

  .از جزئيات آن دارد يا خارج از مرزهاي ارمنستان مي باشد يا در قيد حيات نيست
 اكتبر بسياري به علل 27بر هيچكس پوشيده نيست كه بعد از واقعه 

بسياري از آنها بطور مستقيم يا غير مستقيم به . گفتندمختلف ارمنستان را ترك 
يكي از اين افراد خانم يرانوهي منشي آلكسان . واقعه مجلس ملي مربوط مي شدند

هاروتيونيان رئيس نهاد رياست جمهوري كه اطالعاتي پيرامون مالقات هاي 
ناگفته . شدآلكسان هاروتيونيان ، نائيري هونانيان و نائيري باداليان داشت ، مي با

نماند كه تيگران نظريان خبرنگار شبكه سراسري كه با نائيري  هونانيان صحبت 
داشته بعد از اينكه چند بار اعالم نمود كه در ارمنستان احساس امنيت ندارد و وي را 

گذشته از آن خانم هاسميك خاچاتوريان رئيس . دنبال مي كنند عازم آمريكا شد
، خانم ) پزشك(لس ملي ، نائيري باداليان ، خانمي نلي سابق اداره روابط عمومي مج

”  اكتبر 27“ نيز در فهرست افرادي هستند كه به پرونده ) پرستار( روزا هوانيسيان 
بر اساس اطالعاتي كه داريم خانم . ارتباط دارند و اكنون در آمريكا بسر مي برند

 به 1999د و  در سال آنژال ساهاكووا كه از كاركنان بخش گذرنامه  مجلس ملي بو
نائيري هونانيان ، كارن هونانيان و ورام گالستيان گذرنامه اختصاص داده است، نيز 

يك مورد جالب ديگر نيز . در روسيه فدرال بسر مي برد”  اكتبر 27“ بعد از واقعه 
وجود دارد افرادي كه بالفاصله ارمنستان را به قصد آمريكا ترك نمودند موفق 

بر . دريافت نمودند” گرين كارت “ مان بسيار كوتاهي كار اقامت شدند در مدت ز
در چنين فرصت ” گرين كارت “ اساس بعضي از اطالعات بدست آمده دريافت 

كوتاه تنها در صورتي امكان پذير خواهد بود كه آنها تمام جزئياتي كه پيرامون 
  .دداشتند به مقامات آن كشور ارائه نموده ان”  اكتبر 27“ پرونده 

صحبت . در قيد حيات نمي باشند ” 27“ حداقل  سه نفر از شاهدان پرونده 
پيرامون تيگران نقدليان رئيس سابق تلويزيون سراسري ، ورام گالستيان ، موشق 

تيگران نقدليان در كنار . مي باشد ) پرستار ( موسيسان و خانم روزا هوانيسيان 
ن كه اخيراً اعالميه هاي جارو جنجال ورودي خانه پدري به قتل رسيد، ورام گالستيا

وي در . آويخته شد ” دار “ برانگيزي را صادر نموده بود در سلول بازداشتگاه به 
نائيري هونانيان از نظر فكري نمي “ يكي از اعالميه هاي خود اشاره كرده بود كه  

د ديگري را سازماندهي نمايد ، سازماندهندگان اصلي افرا”  اكتبر 27“ توانست واقعه 
در بازداشتگاه داروهاي متعددي به وي تزريق مي كنند آ ، موشق “ يا ” هستند 

موسيسيان نيز قرباني تصادف شد و به خانم روزا هوانيسيان نيز فوت ناگهاني 
تصادفات ذكر شده تا چه اندازه قابل توصيف است ؟ بعضي ها بر . نصيبش گرديد

جالبترين موضوع . گم مي شود ”  اكتبر 27“ اين نظر مي باشند كه به مرور رد پاي 
آن است كه افرادي كه به عللي مقتول مي شوند افرادي هستند كه به بخش جدا شده 

مربوط مي شوند يعني به كمك آنها امكان كشف ”  اكتبر 27“ پرونده 
بدون ترديد براي  رسيدن به نتيجه نهائي وجود . سازماندهندگان پرونده وجود داشت

چنانكه وقتي گاهگاهي . واست زمامداران و مقامات حقوقي ضرورت دارداراده و خ
مي توان . به درگذشت نائيري هونيان اشاره و بعد رد مي شود ، اتفاقي نمي باشد

  . بطور نهائي دفن خواهد شد”  اكتبر 27“ گفت كه با مرگ نائيري هونانيان پرونده 
 اكتبر 27“ رونده در هر صورت شواهد و مداركي كه در بخش جدا شده پ

وجود دارد و همچنين اعالميه هايي كه خوشبختانه مؤلفين آنها هنوز در حيات مي ” 
تنها مانعي . كفايت مي كند”  اكتبر 27“ باشند براي كشف سازماندهندگان واقعه 

كه وجود دارد آن است كه مقامات مربوطه هنوز براي كشف سازماندهندگان 
بايد بگويم كه كشف پرونده .  هم نشان نخواهند دادتمايل نشان نمي دهند و هرگز

براي مدت طوالني ادامه خواهد داشت و درآينده نزديك اين پرونده ”  اكتبر 27“ 
. بسته نخواهد شد زيرا بسته شدن پرونده مي تواند احساسات مردم را تحريك نمايد

يا / 1رتند از چنانكه دو واريانت براي مختوم نمودن اين پرونده وجود دارد كه عبا
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بايد نظام فعلي تغيير يابد يا كليه افرادي كه به اين پرونده مربوط مي شوند فوت 
پس مي توان چنين توصيف نمود كه . نمايند يا درخارج از ارمنستان بسر برند 

روبرت كوچاريان به يك دوره رياست نيز احتياج دارد تا بتواند اين پرونده را بطور 
در اين صورت وي اميدوار خواهد بود كه شك و ترديدي كه . نهايي مختوم نمايد

فكر مي كنم روبرت . جامعه نسبت به وي داشت به همان حالت نيز باقي خواهد ماند
 اكتبر 27كوچاريان هنوز نمي داند كه به  جز خانم روزا هوانيسيان كه از عمليات 

.  را در اختيار دارنددر مجلس ملي مطلع بود افراد ديگري نيز هستند كه اين اطالعات
تفاوت آنها با خانم روزا هوانيسيان آن است كه روبرت كوچاريان هرگز به آنها 

  .مشكوك نخواهد شد 
  06/83 //24چورورد ايشخانوتيون

  
بنظر مانوك گاسپاريان، كوچاريان طي چند ماه آينده  •

  استعفا خواهد داد
مانوك گاسپاريان نماينده مجلس ملي ديروز طي گفتگو با خبرنگار ما 

روبرت كوچاريان طي چهار پنج ماه آينده از مقام رئيس : پيش بيني كرده است
 نه تحت فشار اپوزيسيون جمهوري ارمنستان استعفا خواهد داد، ولي اين اقدام را

  . ارمنستان بلكه نيروهاي خارجي خواهد كرد
بگفته وي ادامه فعاليت كوچاريان ديگر براي هيچيك از قطبهاي 

گاسپاريان معتقد است كه اپوزيسيون ارمنستاني . ژئوپليتيك مقرون به صرفه نيست
نگري جهت داشتن نفوذ بر پيشرفتهاي سياسي داخلي بايد طرز عمل خود را باز

  . نمايد
  24/06/83هايكاكان ژاماناك

  

  الملليبين 
  

 تهاجم آمريكا به عراق غيرقانوني بود: كوفي عنان •
 

كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، چهارشنبه در : تهران ـ واحد مركزي خبر
آمريكا براي تهاجم به عراق در سال تصميم : سي اعالم كرد.بي.گفتگو با راديو بي

  . غيرقانوني بود2003
من نيز يكي از آنهايي هستم كه : به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، عنان گفت

عقيده داشتند بايد قطعنامه ديگري نيز در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب مي 
  .  كندرسيد تا آمريكا چراغ سبز خود را براي تهاجم به عراق دريافت

  . به نظر من اين اقدام آمريكا، مطابق با منشور سازمان ملل نبود: عنان خاطرنشان كرد
  عذرخواهي

ارتش آمريكا روز چهارشنبه از كشته شدن مازن الطميزي ، خبرنگار فلسطيني شبكه 
تلويزيوني العربيه كه در جريان تيراندازيهاي يكشنبه گذشته هدف اصابت گلوله 

  .واهي كردقرار گرفت، عذرخ
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه از بغداد، ژنرال پيتر چيارلي ، فرمانده 
نيروهاي آمريكا در بغداد در برابر همكاران خشمگين اين خبرنگار كه در يك 

  . من از بابت مرگ وي متأسفم: كنفرانس خبري شركت كرده بودند، گفت
لشكر يكم زرهي نيز در همان كنفرانس سرهنگ جيم مك كانويل ، فرمانده هوايي 

ما از مرگ هر شهروند بي گناهي متأسف مي شويم و هر كاري مي : خبري گفت
  . كنيم تا تلفات اين قبيل افراد درجريان عملياتمان كاهش يابد

مازن الطميزي كه خبر درگيري عناصر مسلح عراقي با ارتش آمريكا در بغداد را 
 تصوير يك تانك آمريكايي آتش گرفته از نوع پوشش مي داد و در حال ارسال

  .برادلي و پايكوبي مردم عراق دور اين تانك بود، هدف گلوله قرار گرفت
درجريان درگيريهاي سه ساعته يكشنبه گذشته ميان نيروهاي آمريكا و عناصر 

  . نفر كشته و دهها نفر زخمي شدند13مسلح در مركز بغداد، 
كا با تأكيد بر اينكه هليكوپترهاي مأمور نابود كردن برپايه اين گزارش، ارتش آمري

: تانك شعله ور شده برادلي، هدف تيراندازي افراد مسلح قرار گرفتند، گفت
تشخيص اينكه خبرنگار مذكور هدف گلوله هاي هليكوپتر آمريكا يا افراد مسلح يا 
  .انفجار تجهيزات تانك قرار گرفته، مشكل است

كاري كه سربازان و خلبانان ما انجام :  تصريح كردسرهنگ چيارلي در عين حال
قوانين مداخله، به خلبانان ما اين اجازه را مي دهد كه . دادند در حيطه وظايفشان بود

من از شما : وي خطاب به خبرنگاران گفت . تجهيزات حساس را نابود كنند
زرهپوشها خواهش مي كنم به مردم عراق بگوييد تا به ماشينهاي جنگي ما به ويژه 

  افزايش حمالت تروريستي . يا تانكهاي آتش گرفته نزديك نشوند
غازي الياور رئيس جمهوري عراق، چهارشنبه در بروكسل اعالم كرد، تروريستها در 

  .هفته هاي اخير اقدامات و حمالت خود را در عراق افزايش داده اند
 اذعان به اين به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل، رئيس جمهوري عراق با

موضوع تأكيد كرد، با اين حال انتخابات سراسري در عراق طبق برنامه از پيش 
غازي الياور در پايان ديدار با كريس پاتن ، كميسر  .تعيين شده برگزار خواهد شد

ما در حال حاضر با موج : روابط خارجي اتحاديه اروپا در بروكسل، خاطرنشان كرد
مان روبرو هستيم و تروريستها فعاليتهاي خود را بر ضد اقدامات تروريستي در كشور

  . نيروهاي خارجي و دولت موقت افزايش داده اند
ما همه تالش خود را به كار خواهيم گرفت تا با برگزاري انتخابات : الياور افزود

سراسري و آزاد در كشور، دموكراسي برقرار كنيم و طبق برنامه، اين انتخابات را 
نده برگزار خواهيم كرد چرا كه اين مسأله از اهميت حياتي براي عراق در ژانويه آي

كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا نيز كه پس از ديدار  .و عراقيها برخوردار است
اتحاديه : با الياور در جمع خبرنگاران در بروكسل سخن مي گفت، خاطرنشان كرد

ه امكانات وتالش خود را به كار اروپا براي حمايت از روند انتخاباتي در عراق، هم
  .خواهد گرفت

 49اين مقام اروپايي، انفجار روز سه شنبه اتومبيل بمب گذاري شده در بغداد را كه 
تروريسم در هيچ يك از اشكال : كشته برجا گذاشت، به شدت محكوم وتأكيد كرد

ا اين آن و به هربهانه اي كه صورت گيرد، قابل توجيه نيست و اروپا در مبارزه ب
بر اساس آمار   كشته و زخمي در تلعفر213 .پديده شوم با عراق همكاري مي كند

بيمارستان شهر تلعفر كه چهارشنبه منتشر شد، عمليات هفته گذشته ارتش آمريكا 
  . نفر زخمي برجاي گذاشت157 نفر كشته و 56دراين شهر، واقع در شمال عراق، 

تر فوزي احمد ، مدير بيمارستان مذكور با به گزارش خبرگزاري فرانسه از تلعفر، دك
چند . اكثر قربانيان زن و كودك هستند: اعالم خبر فوق به اين خبرگزاري گفت

نيروي پليس نيز در ميان كشته و زخمي شدگان وجود دارند، اما هيچ فرد خارجي 
ارتش آمريكا سه شنبه به محاصره اين شهر كه بر اثر . در ميان آنها نيست

  . كشته و صدها زخمي برجا گذاشت پايان داد50اي پنجشنبه گذشته بمبارانه
نظاميان آمريكايي شهر را به مدت پنج روز محاصره كردند و در بيانيه اي علت آن 
  .را برقراري امنيت وا مكان استقرار دولت قانوني عراق عنوان كرده بودند

 تن از عناصر مسلح 53همچنين آمار اعالم شده از سوي ارتش آمريكا، ازكشته شدن 
 هزار نفري تلعفر كه اكثريت 150از سوي ديگر حمله هوايي به شهر  .خبر داده بود

ساكنانش را تركمانها تشكيل مي دهند، بحراني را ميان آمريكا وتركيه به وجود 
  .آورد

بر پايه اين گزارش، آنكارا از واشنگتن خواست تا به اين خشونتها پايان دهد و در 
  .رت آنكارا به همكاري خود با واشنگتن در عراق خاتمه خواهد دادغير اين صو

يك روز پيش از آن ريچارد بوچر ، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفته بود كه 
  .تهاجم نظامي آمريكا در تلعفر با مراعات حال شهروندان صورت گرفته است

را به صورتي ما به دولت موقت عراق گفته ايم كه عمليات خود : بوچر اعالم كرد
  . هدايت مي كنيم كه مشكالتي براي ساكنان محلي به وجود نياورد

اين عمليات به منظور حذف تروريستها، شورشيان و مبارزان : وي تأكيد كرد
خارجي صورت مي گيرد كه از اين شهر به عنوان يك نقطه عبور و پناهگاهي براي 

  با فرماندهديدار . حمله به ديگر نقاط عراق استفاده مي كنند
منابع خبري از ديدار فرمانده ارتش انگليس با نيروهاي اين كشور در جنوب عراق 

سي ژنرال مايك جكسون ، .بي.به گزارش شبكه تلويزيوني بي .خبر مي دهند
فرمانده ارتش انگليس، چهارشنبه بانيروهاي انگليسي حاضر در جنوب عراق ديدار 

  .كرد
  .هان آمريكايي در بغداد نيز ديدار و گفتگو كندژنرال جكسون قرار است با فرماند

  
ر سابق تركيه رهبر عمليات ضد آساال دختر رئيس جمهو •

  بوده است
محمد ايمور رئيس سابق اداره مبارزه بر :  سپتامبر ، آرمن پرس 7آنكارا ، 

ضد ترور اعالم نموده است كه شنا گيورويت دختر كنان اورن رئيس جمهور اسبق 
را ”  بر ضد عمليات آساال در اروپا  “  رياست گروه مبارزه 1982تركيه در سال 

  . عهده داشته استب
تركي داشت ” آكسيون“ ايمور در گفتگوئي كه با خبرنگار هفته نامه 

شنا گيورويت  رئيس سازمان جاسوسي و مبارزه بر ضد :  اعالم نموده است كه 
ترور در امور مسائل خارجي و همسرش نيزمعرف سازمان فوق در رياست جمهوري 

اسخگوئي مبارزه بر ضد اعمال آساال وي چنين اعالم نموده است كه پ. تركيه بودند
.  نيز بعهده نوري گيوندش و متين گيونيول نماينده گان سازمان فوق دراستانبول بود

اعمالي كه از سوي اين . ارتباط  همه آنها توسط عبداله جاتل صورت مي گرفت
در لنبان انجام شد برياست اركان گيورويت  و حرم ” آساال “ سازمان نسبت به 

  . ستياران مشاور سازمان مربوطه برنامه ريزي شده بودعباس د
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