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  مرور اخبار
  ايران و آذربايجان يك روح در دو جسم :متكي

  هستند
وزير امور خارجه ايران در مالقاتي كه ديروز با همتاي آذري خويش 
در باكو داشت اعالم نموده است كه آذربايجان و ايران يك روح در دو جسم مي 

منوچهر متكي وزير امور خارجه » مديا ماكس « بر اساس خبرگزاري . باشند
جمهوري اسالمي ايران در سخنان خويش به اين موضوع اشاره نموده است كه اولين 

» آذربايجان دوست و برادر « سفر رسمي خويش به عنوان وزير امور خارجه به 
در رابطه با نتايج انتخابات پارلماني « در ضمن وزير امور خارجه ايران . بوده است

   .»در آذربايجان ابراز خرسندي نموده است 
در حقيقت ، كشور ايران بعد از روسيه دومين كشوري است كه از 

ناگفته نماند كه .  نوامبر تعريف و تمجيد مي نمايد6انتخابات پارلماني آذربايجان در 
غرب براين نظر مي باشد كه انتخابات پارلماني آذربايجان با تخلفات بسيار برگزار 

ناح مخالف آذربايجان در روز شنبه گذشته از آن ، ميتينگ ادواري كه ج. شده است
پليس باكو با باتوم ها ، ماشين . ترتيب داده بود با زد و خورد به پايان رسيده است

. هاي آب پاش و گازهاي اشك آور تظاهر كنندگان را از محل دور نموده است
سفارتخانه هاي آمريكا ، . دهها نفر در نتيجه اين زد و خورد مجروح شده اند

  . كبير و فرانسه در آذربايجان مورد فوق را محكوم نموده اندبريتانياي
  8/9/1384آزگ 

  

  پايان سفردو روزه متكي به آنكارا
   آمريكائي بود–هدف اساسي اين سفر تعيين نقش تركيه در روابط ايراني 

  
سفر آقاي منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران به 

 چارچوب اين سفر با رهبران تركيه بويژه عبداله گل وي در. انكارا به پايان رسيد
در چارچوب اين مالقات روابط دو . وزير امور خارجه تركيه مالقات داشته است 

جانبه ، وضعيت عراق ، طرح هسته اي ايران و مسائل مربوط به عمليات حزب 
  .كارگر كرد تحت بررسي قرار گرفته است

وعات تركيه در بازتابي كه شبكه سراسري ، رسانه هاي خبري و مطب
 ايراني  و –پيرامون سفر آقاي متكي به آنكارا داشتند ، به پيشرفت روابط تركي 

همچنين تصميمات مشترك پيرامون همكاري و مبارزه ايران و تركيه بر عليه اعمال 
  . حزب كارگر كرد، اشاره نموده اند

 از اين بدين ترتيب چنين تصوري شكل مي گيرد كه نتيجه اساسي كه
سفر بدست آمده در رابطه با پيشرفت روابط دو جانبه و مبارزه مشترك برعليه 

در شماره قبلي خويش به » آزگ « روزنامه . اعمال حزب كارگر كرد ، بوده است
سفر آقاي منوچهر متكي به آنكارا اشاره و توجه مطالعه كنندگان روزنامه را به اين 

ان زماني صورت مي گيرد كه اياالت متحده مسئله كه سفروزير امور خارجه اير
  .آمريكا براي مذاكرات با ايران آماده مي شود

بر هيچكس پوشيده نيست كه آمريكا يك روز قبل از سفر آقاي 
چنين نوشته است كه زاالماي حالل زاده » نيوزاوپك« متكي به آنكارا در ماهنامه 

از بوش دستور دريافت  » مذاكرات با طرف ايراني« سفير آمريكا در عراق جهت 
حالل زاده رسما خبري كه ماهنامه فوق منتشر نموده بود را تاييد و . نموده است

از سوي رئيس جمهوردستور داده شده است تا پيرامون « چنين اعالم نموده است كه 
  .»عراق با طرف ايراني مذاكره شود ، يعني همانطور كه پيرامون افغانستان شد

يست كه مذاكرات با طرف ايراني بصورت برهيچكس پوشيده ن
با درنظرداشتن اينكه .  آمريكائي مشاهده مي شود–آغازگر مذاكرات ايراني 

موضوع مذاكرات مسئله عراق مي باشد پس مي توان گفت كه همكاري آمريكا با 
ايران پيرامون عراق بعيد نمي باشد ، البته اين مذاكرات بايد بطور مستقيم يعني از 

  .انجيگران باشدطريق مي
به همين علت مي توان گفت كه سفركاري ، نه رسمي آقاي منوجهر 
متكي  به آنكارا آنهم بعد از اعالميه رسمي حاللزاده پيرامون مذاكرات آمريكا با 

چرا ؟ به اين علت واضح و روشن كه سفرهاي . طرف ايران ، اتفاقي نمي باشد 
 و احتياجي به برنامه ريزي هاي كاري بر خالف سفرهاي رسمي دعوت نمي خواهد

بدين معنا كه انجام سفرهاي كاري به فعاليت هاي مقدماتي پرحجم . قبلي ندارد

  .احتياج ندارد
با درنظر داشتن كليه موارد ذكر شده ، مي توان گفت كه سفر آقاي 

 تركي يا مبارزه مشترك –منوچهر متكي به آنكارا به علت پيشرفت روابط ايراني 
علت اساسي اين سفر ميانجيگري تركيه در . عمال تركها نبوده است بر عليه ا

همكاريهاي غير مستقيم ايران و آمريكا و همچنين مشخص نمودن نقش تركيه در 
  . آمريكائي بوده است–مذاكرات ايراني 

آيا آقاي منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
ا به توافق برسد يا خير، مشخص نمي باشد اما موفق شد پيرامون موارد فوق در آنكار

مطمئن هستيم كه سفر كاري و دو روزه وزيرامور خارجه ايران در رابطه با  
آمادگي آمريكا براي آغاز مذاكرات با ايراني و همچنين نقش احتمالي تركيه براي 

  . ميانجيگري روابط  ، بوده است 
  11/9/1384آزگ 

  

  ا نسبت به همه پرسينظر گروه بين المللي بحرانه
سابينا فريزر رئيس گروه بين المللي بحرانها در زمينه قفقاز جنوبي در 
رابطه با تاثيري كه از انتخابات پارلماني آذربايجان و همچنين همه پرسي تغييرات 
قانون اساسي ارمنستان داشت، چنين گفته است كه ساكنين هردوكشور نيز نسبت به 

مي باشند و اميد خويش را براي زندگي با اصول مردمي روندهاي سياسي بي تفاوت 
يكي از عللي كه گروه بين المللي بحران ها بر اساس آن چنين . را از دست داده اند

اعالميه اي را صادر نموده آن است كه هنگام همه پرسي قانون اساسي تخلفات 
پرسي را  در صد ساكنين در همه 65سابينا فريزرشركت . بسياري انجام شده است

  .تحت سئوال قرار داده است
 3ما در حوزه انتخاباتي شماره « سابينا فريزر چنين گفته است كه 

ارمنستان بايد نظم .  نفر راي داده اند 10 دقيقه تنها 45ايروان شاهد بوديم كه طي 
 انتخابات پارلماني و رياست 2008 و 2007انتخاباتي را تغيير دهد زيرا در سال 

  .»رمنستان برگزار خواهد شد جمهوري در ا
  11/9/1384آزگ 

  گامهاي ادواري در راستاي حل درگيري قره باغ
 در گفتگوئي OSCEيوري مرزلياكف رئيس روسي گروه مينسك 

به « : آذري داشت با اشاره به اين موضوع كه »  ترند« كه با خبرنگار خبرگزاري 
ر ارمنستان و آذربايجان  در احتمال قوي در مالقاتي كه وزراي امورخارجه دو كشو

 خواهند داشت تنها OSCE دسامبر در ليوبالنا با روساي گروه مينسك 5 -6
 2006پيرامون مالقات ادواري سران دو كشور كه به احتمال قوي در ژانويه سال 

چنين گفته است كه باكو و ايروان » پيش بيني مي شود، توافق بدست خواهد آمد
 بويژه پيرامون سازماندهي مالقات  OSCE مينسك هنوز به پيشنهادات گروه

در هر صورت، وي سخنان خويش را با . ادواري درماه ژوئن پاسخ نداده اند
خرسندي هرچه تمامتر ادامه داده چنين گفته است كه بين طرفين پيرامون انجام 

بر اساس سخنان مرزلياكف بعيد نمي . مالقات توافقات اصولي بدست آمده است
 در اين مالقات روز مشخص سفر روساي گروه مينسك در ماه دسامبر به باشد كه

  .منطقه نيز مشخص گردد 
  11/9/1384آيب فه 

  فعاليت هاي جون اوانس روسها را نگران مي سازد
 آمريكا و –ايروان بارها اعالم نموده است كه هرگز روابط ارمنستان 

. ي  عميق تر نخواهد شد روس– غرب به حساب يا زيان روابط ارمني –ارمنستان 
گذشته از آن  روسيه نيز روابط خود را با ساختارهاي آتالنتيك اروپائي گسترش 

اما با درنظر داشتن روح سخنراني كارشناس روسي در كنفرانسي كه ديروز . مي دهد
در ايروان برگزار شده بود ، مي توان به اين موضوع تاكيد نمود كه در هر صورت 

ي غرب بويژه اياالت متحده آمريكا در قفقاز و ارمنستان استقبال مسكو از تهاجم ها
  . نمي كند

در .  دسامبر به ارمنستان سفر خواهد نمود2رهبر دولت روسيه  در 
را مجددا فعال » آرمنال « چارچوب سفر ميخائل فرادكف به ارمنستان كارخانه 

شته از آن وي خواهد شد و سال روسيه در ارمنستان به پايان خواهد رسيدف گذ
يك روز قبل از سفر . مقامات عاليرتبه جمهوري ارمنستان نيز مالقات خواهد داشت

 روسيه ، –ارمنستان «   علمي تحت عنوان –نخست وزير روسيه  كنفرانس عملي 
در ضمن رياست . در ايروان افتتاح شد» نگاهي به آينده، تكنولوژي هاي همكاري 

يان نخست وزير اسبق ارمنستان ، دكتر دانشگاه اين كنفرانس بعهده آرمن دارپين
  . مي باشد) اسلواني (  روسي –ارمني 
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ايگور پانارين پروفسورآكادمي ديپلماسي وزرارت امورخارجه روسيه 
فدرال در نطقي كه ايراد نمود خاطرنشان ساخته است كه سفر اخير وزير دفاع 

. سيه را فراهم نموده است جمهوري ارمنستان به اياالت متحده آمريكا  نگراني رو
سياستمدار پانارين سخنان خويش را چنين ادامه داده است كه  فعال بودن جون 

» تهاجم خبررساني آمريكا در ارمنستان « اوانس سفير آمريكا در ارمنستان بصورت 
  .ارزيابي مي گردد

سفارت جديد آمريكا « : وي سخنان خويش را چنين ادامه داده است كه 
در جمهوري ارمنستان بزرگترين سفارت آمريكا در كشورخارجي محسوب مي 

 پياده نظاميان دريايي 40آمريكا قبال اعالم نموده است كه در سفارت آمريكا . گردد
ما امروز آنها درنظر كه امنيت سفارت را تامين خواهند نمود، مستقر خواهند شد ا

اين مسئله .  پياده نظاميان دريايي در سفارت مستقر نمايند 400 ، 40دارند بجاي 
چنانكه وجود چنين نيروي نظامي آمريكائي مي .  »واقعا نگران كننده مي باشد 

 داخلي ارمنستان بوجود –تواند امكاناتي براي بي ثبات نمودن وضعيت سياسي 
  .آورد

ارت آمريكا در ايروان در پاسخ به سئوال خبرنگار بخش خبررساني سف
» آيا تاكيدات ذكر شده حقيقت دارند يا خير « مبني بر اينكه » آزگ « روزنامه 

در سفارت آمريكا در ارمنستان هرگزسخني پيرامون مستقر نمودن : چنين گفت كه 
 نيز مانند سفارت آمريكا.  پياده نظاميان دريايي به ميان نيامده است400 بويژه 40

سفارت هاي ديگر يك گروه پنج نفري دارد،  ووجود پياده نظاميان دريايي درآينده 
  . .نيز پيش بيني نمي شود

آلسكاندر . سخنرانان ارمني با تاكيدات همتايان روسي موافق نبودند
برخورد « وي را مخاطب قرار داده سئوال نمود كه ) سياستمدار ( ايسكندريان 

رمنستان چگونه مي باشد؟ سياست روسيه در قفقاز چگونه پيشرفت روسيه نسبت به ا
ما مي بينيم كه . مي نمايد؟  ما كارشناسان واقعا سياست روسيه را درك نمي كنيم

  . »بجاي يك مسكو چند مسكو وجود دارد
قفقاز جنوبي براي روسيه « آلسكاندر ايسكندريان براين نظر مي باشد كه 

روسيه « . رجي، بصورت يك پديده  جديد مي باشدبه صورت يك واحد سياست خا
هنوز با اين فكر كه ارمنستان ، گرجستان و آذربايجان واحدهاي خارجي مي باشند، 

برخورد روسيه نسبت به لهستان و فنالند كه بخشي از امپراتوري . كنار نيامده است
 متفاوت روسيه محسوب مي شدند، با برخوردي كه نسبت به بالروس يا اكراين دارد

  .»روسيه بايد درك نمايد كه زمان تغيير كرده است . مي باشد
پانارين نيز بنوبه خويش با ديدگاه همتاي ارمني خويش پيرامون اين 

برخورد روسيه با ارمنستان همكاراستراتژيك و جمهوري هاي ديگر « موضوع كه 
مسكو بارها وي چنين گفته است كه . موافقت نكرد»  قفقاز به يك طريق مي باشد 

اعالم نموده است كه روابط روسيه با ايروان و باكو بطور برابر پيشرفت خواهد 
 در صد سرمايه گزاري هاي 25وي سخنان خويش را چنين ادامه داده است كه .نمود

  .ايروان از سوي روسيه مي باشد
در ضمن ، سرمايه گزاري هاي روسي در ارمنستان بيشتر بصورت 

با درنظر داشتن اينكه به سوخت آبي . سوخت اتمي مي باشداختصاص دادن گاز و 
 قيمت گاز 2006درنظر دارد در سال » گاز پروم « رنگ اشاره شد بايد بگوئيم كه 

چنين پيش بيني مي شود . را در ارمنستان و قفقاز جنوبي  دوبرابر گران تر نمايد 
مكعب گاز پرداخت  متر 1000 دالري كه براي 54كه ارمنستان از سال آينده بجاي 

  .  دالر بپردازد110مي نمود بايد 
  

   قابل ديد مي باشد2006امكانات حل درگيري قره باغ در سال 
سناتور پيير شواليه نماينده ويژه :  نوامبرف نويان تاپان 29استپاناگرت، 

 در مالقاتي كه با آرمان مليكيان وزير امور خارجه جمهوري OSCEبلژيك در 
ي در روزهاي اخير در نمايندگي  دائمي جمهوري قره باغ قره باغ كوهستان

« : كوهستاني در جمهوري ارمنستان داشت به اين موضوع اشاره نموده است كه 
وي . »امكانات حل درگيري قره باغ در آينده نزديك قابل ديد مي باشد

موضعگيري جمهوري قره باغ كوهستاني پيرامون دورنماي حل درگيري و همچنين 
  .   دارند را درمركز توجه خويش قرار داده استOSCEراتي كه از انتظا

وزير امور خارجه جمهوري قره باغ كوهستاني بطور مختصر به تاريخ 
درگيري قره باغ ، علل و عواقب جنگ  و همچنين موضعگيري مقامات جمهوري 

دن آرمان مليكيان در سخنان خويش به مهم بو. قره باغ كوهستاني اشاره نموده است
 هزار پناهنده ارمني كه درنتيجه پاكسازي نژادي مقامات آذربايجان و 500مسئله 

وي اطمينان بخشيده است كه . عواقب جنگ ظاهر گشته اند،  اشاره نموده است
پناهندگان اجازه دارند با انتخاب خويش در اراضي آذربايجان شوروي سابق 

تاني آمادگي خويش را براي مقامات جمهوري قره باغ كوهس. سكونت داشته باشند
دفاع از حقوق ، تامين امنيت پناهندگان وهمچنين دورنماي پيشرفت در آن اراضي 
كه امروز بصورت جمهوري قره باغ كوهستاني خودمختار معرفي مي شود، اعالم مي 

  .  نمايد
بر اساس گزارش اداره خبررساني وزارت امور خارجه جمهوري قره باغ 

ت به ضرورت شكل گيري روابط جمهوري قره باغ كوهستاني كوهستاني، طي مالقا
طرف آرتساخي نيز . با ساختارهاي اروپائي بدون ميانجيگران نيز اشاره شده است

دراين بستر پيشنهاد نموده است كه اعتبارنامه هيكي تالويته نماينده ويژه اتحاد اروپا 
 مي شود، را گسترش در قفقاز جنوبي كه جمهوري قره باغ كوهستاني نيز شامل آن

  .دهند
  9/9/1384آزگ 

 اعالميه وزارت امور خارجه آمريكا در خصوص
  همه پرسي و بازتاب دولت ارمنستان

در اعالميه منتشره ديروز دفتر امور اروپا و اوراسياي وزارت امور 
محتواي «: خارجه آمريكا در رابطه با همه پرسي قانون اساسي ارمنستان آمده است

ده براي همه پرسي مي تواند فرصتي براي تقويت دمكراسي فراهم مفاد ارائه ش
  .»آورد

ما با اظهارات همراه با افسوس شوراي «: در اين اعالميه قيد شده است
اروپا كه ناظرين آن جزئيات ارائه شده از سوي دولت ارمنستان در خصوص شركت 

  .هستيمكنندگان در همه پرسي را مورد ترديد جدي قرار داده اند موافق 
ما نيز افسوس مي خوريم كه دولت ارمنستان تصميم گرفت ناظريني را 

 كه مي توانستند اعتبار بيشتري osceاز دفتر حقوق بشر و سازمانهاي دمكراتيك 
ما دولت ارمنستان را به تحقيق و . براي نتايج رأي گيري تأمين كنند، دعوت نكند

ز سوي ناظرين شوراي اروپا بررسي موارد سودجويي و تخلف جدي گزارش شده ا
بديهي است كه ضرورت دارد روند انتخاباتي در مدت زماني كه تا . فرا مي خوانيم

 باقي است اصالح 2007-2008انتخابات پارلماني و رياست جمهوري  در سالهاي 
  .».گردد

ما همكاري نزديكي با دولت ارمنستان، احزاب سياسي و جامعه مدني در 
 هايي در راستاي پايه ريزي دمكراسي داريم كه هدف از آنها زمينه اجراي برنامه

 2007-2008كمك به ارمنستان براي برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه در سالهاي 
  .»است

از آنجايي كه در اعالميه وزارت امور خارجه آمريكا بارها به دولت 
وتس هاي«ارمنستان اشاره شده است بمنظور كسب توضيحات بيشتر خبرنگار 

  .به مري هاروتيونيان رئيس اداره روابط عمومي دولت مراجعه نمود» آشخار
طبق قوانين جمهوري ارمنستان نتايج همه «: وي در پاسخ اظهار داشت

. پرسي را كميسيون مركزي انتخابات جمع بندي و تصميم مربوطه را اتخاذ مي نمايد
تي هستند با دولت و كميسيون مركزي انتخابات نهادهاي حكومتي متفاو

دولت جمهوري ارمنستان نه بر اساس قانون اساسي و نه قوانين . عملكردهاي متفاوت
جمهوري ارمنستان هيچ گونه اختياري در رابطه با جمع بندي نتايج همه پرسي و 

  .»انتشار جزئيات آن ندارد
  9/9/1384هايوتس آشخار 

  

 مي تواند به حل مسائل OSCEرياست بلژيك بر
  ك كندمنطقه اي كم

نوامبرآرتور باغداساريان رييس مجلس ملي جمهوري -25درروز         
ارمنستان با سناتور پير شواليه نماينده ويژه وزير امور خارجه بلژيك در امور 

  .مالقات داشته است2006 براي سال OSCEرياست بلژيك بر
آقاي آرتور باغداساريان رييس مجلس ملي بنا به تقاضاي آقاي شواليه 

ند قانون اساسي و ساير اصالحات جاري در ارمنستان را ارائه نموده و نقش رو
OSCE را درامر اصالحات جاري در ارمنستان و منطقه مهم دانسته و خاطر نشان

نمود كه دردوران رياست بلژيك امكانات خوبي از بابت حل مسائل سياسي و 
-ا خط آهن قارصبخصوص  تجديد مواصالت ب.اقتصادي منطقه اي بوجود مي آيند

باكو  به امر توسعه و ايجاد همكاري منطقه اي كمك خواهد -تفليس-گيومري
درطي اين مالقات همچنين به مسئله قره باغ كوهستاني نيز اشاره شدو قيد .كرد

گرديد كه امكانات خوبي از بابت حل و فصل مسالمت آميز مناقشه بوجود آمده 
  .اند

  همچنين پيشرفت  درروابط دو جانبه     طرفين درطي مالقات انجام شده
بلژيك را نيز مورد اهميت قرار داده و ساير مسائل داراي عالقمندي -ارمنستان

  .دوجانبه را نيز مورد بررسي قراردادند
  5/9/1384هاياستاني هانراپتوتيون 


