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  مرور اخبار
  رشد اقتصادي در ارمنستان

سه با همان مدت زمان سال ي در مقا2006ه سال ي فور- هي ژانويدر ماهها
ن ي درصد بوده است كه سوم7 يد ناخالص ملي در ارمنستان رشد تول2005

  .  باشدي مشترك المنافع ميان كشورهايشاخص در م
ن يانگينافع م مشترك الميته آمار سازمان كشورهاي كميابيبنابر ارز

ن حال يدر ع.  درصد بوده است5 مشترك المنافع ي در كشورهايرشد اقتصاد
ن ي درصد، در دوم48,1 -جان ثبت شده استي در آذرباين رشد اقتصاديباالتر
د ناخالص يه توليدر روس.  درصد قرار دارد10,9 يگاه بالروس با رشد اقتصاديجا
در . ن شاخص استين پنچمي اافته است،يش ي درصد افزا4,1زان ي به ميمل
 درصد 1,5ن ي درصد، در اوكرا3,2زستان ي درصد، در قرق6,3كستان رشد يتاج
 ارائه 2005ج سال ي بنابر نتاياطالعات مربوط به گرجستان، قزاقستان، ملداو. بود

 بطور 2004سه با سال ي در مقايد ناخالص ملين كشورها توليدر ا. شده است
  .  درصد بوده است7,1رصد و  د9,4 درصد، 9,3مربوطه 

  17/1/1385يا ه ورمينووا
  

بازخواست كيفري منكران (طرح قانوني آرمن آشوتيان 
  )قتل عام

 مسحوب ي افراد كه خود را ذهن و آبرو و وجدان ملت ارمنيت بعضي فعاليوقت
ه و ي گردد كه آنها در وافع نسبت به تركيم مفهوم مي كني كنند دنبال ميم

  . جان احساسات پنهان دارنديآذربا
 يو.  از آنها حساب كرديكي توان يز مي را نينده مجلس مليان نمايآرمن آشوت
 كه قتل عام يد كه بر اساس آن كساني ارائه نماي به مجلس مليحه ايقصد دارد ال

ا با تمسخر درباره آن صحبت خواهند كرد مورد بازخواست يارامنه را انكار 
اما . ب كردي تصوي و حتيرس توان بريته مين طرح را اليا. رندي قرار گيفريك

 را يت كنونيب قانون مشابه در وضعيان ضرورت تصويمهم آنست كه آشوت
ن و ي اتفاقات، قواني دائم بعضيهات مشابه ويبا طرح توج.  كنديه ميچگونه توج

و .  كندي ميادآوري افتد را يه اتفاق ميا تركيجان ي كه در آذرباييدادهايرو
 عالقمندند ارمنستان را بر ي وياسين سي و مسئولندهين نمايست كه ايتصور طور
 ين امر موفق ميد گفت كه در ايو با. ه بسازنديجان و تركي آذرباياساس الگو

ها در خصوص قتل عام يان بررسي آشوتيشنهاديدر ضمن بر اساس طرح پ. شوند
. »ر شد؟يچرا قتل عام ارامنه امكان پذ«رامون آن نكته باشد كه يد پيارامنه فقط با

 يز افراد امثال وي ن1915را در سال يز: ر استيان بشرح زيپاسخ ما به سئوال آشوت
ز همانند امروز بزرگان ي ن1915را در سال ي كردند، زين مييسرنوشت ملت را تع

ن يعلت ا.  كرده بودنديل به نگهبان جبهه مقدم روسي را تبدي ملت ارمنيمل
  . است

  16/1/1385 يكاكان ژاماناكها
  

 - در صورت شروع عمليات نظامي بر عليه ايران، باكو
  جيهان مورد هدف قرار خواهد گرفت

ران يه ايكا بر علياالت متحده آمريسد اگر اي نويم» ال اهرم «يروزنامه مصر
 مسلح آن كشور خط لوله نفت يروهايد، ممكن است ني آغاز نمايات نظاميعمل
 دهد كه ياطالع م» يآزاد«و ي اما رادو. هان را بمباران كنندي ج-سي تفل-باكو
ه ياالت متحده بر علي معتقد است كه اگر ايجانير جعفروف كارشناس آذربايوز
. طرف باشدي تواند بيجان نمينصورت آذربايد، در اي آغاز نمايات نظاميران عمليا

 از خاك خود يجان موافقت استفاده نظامي اگر ذربايحت«: كارشناس معتقد است
 يست كه تهران به ساختارهايد نيكا اعالم نكند، بعيالت متحده آمرايرا به ا

 يشگاههايكا همچون پاالياالت متحده آمري ايجان مورد عالقه اقتصاديآذربا
ن يمارت. » وارد سازديهان ضرباتي ج-سي تفل-  خزر و خط لوله باكويايساحل در

 نفت را ياشگاههي كه پااليراً در خصوص خطريز اخي نيشيمالك كارشناس اتر
»  ب- اسكاد «ي گفته است كه موشكهايو.  كند صحبت كرده استيد ميتهد

  .   را هدف قرار داده اندي نفتيقاً واحدهاي دقيمستقر در خاك قره باغ كوهستان
  17/1/1385 كاكان ژاماناكيها

  
اتحاديه اروپا اهميت ايران براي ارمنستان را درك مي 

  كند
ه اروپا در قفقاز يژه اتحادينده ويا نميتر سمنبيبنا به اظهارات پ

 كند، خصوصاً از ي ارمنستان را درك ميران برايت ايه اروپا اهمياتحاد«: يجنوب
ه اروپا ي اتحاديبعالوه كشورها. »ي منابع در عرصه انرژيت و تنوع سازيبعد امن
كه ت از ارمنستان بلي نه تنها حمايزان عالقمند هستند و براين مينه به همين زميدر ا
  .  دارنديران آمادگي متقابالً سودمند با خود اين همكاريهمچن

  17/1/1385س آشخار وتيها
  

قطعنامه برسميت شناختن قتل عام ارامنه در مجلس ايالتي 
  در كانادا

ل با ي آور3 كانادا در روز ييايتاني بريايالت كلمبي ايمجلس قانونگذار
ت شناخته يآن قتل عام ارامنه برسم يد نموده كه طيي را تأياتفاق آراء قطعنامه ا

ن يي تعيان ارمنيون قربانيلي م1,5ل بعنوان روز بزرگداشت ي آور24شده و روز 
  . شده است

ت يرش قطعنامه حماي قانونگذار از پذيكس عضو شورايان ديآدر
  .كرده است

 ارامنه كانادا از جانب جامعه يته مليرعامل كميان مديس بابكيآر
ت بعمل آمده ابراز ي هوز در رابطه با حمايكس و رنديان ديدرارامنه كانادا از آ
  . تشكر نموده است

 جامعه ارامنه كانادا ي برايخي تارين روزيا«:  اظهار داشته استيو
ه موفق نخواهد شد گذشته خود يرش قطعنامه ثابت كرد كه دولت تركيپذ. است

ه را به اتخاذ يما دولت ترك. ديش نمايرايخ خود را ويرا انكار كرده و تار
رات اجدادش و يرفتن تقصيره خود، پذيخ تي سازنده، كنار آمدن با تاريكرديرو
  .»مي خواني فرا مي كردن با ملت ارمنيآشت

  17/1/1385س آشخار وتيها
  ارمنستان- گاز ايرانبررسي مسأله ترانزيت خط لوله 

-ي كنفرانس علمي طيروس- يس دانشگاه ارمنيان رئينيآرمن دارب
- يكه روز گذشته در دانشگاه ارمن»  از ارمنستانيران؛ نگاهيا «ين المللي بيعمل
برگزار شده اعالم داشته است كه در حال حاضر مسأله قطر خط ) ياسالون (يروس

ن امكان را فراهم خواهد يت كه ا اسيارمنستان در دست بررس- رانيلوله گاز ا
  . ق ارمنستان به سمت شمال و سپس غرب صادر شوديران از طريساخت تا گاز ا

 ياسي سي هايي آن فراتر از سودجوي مصلحت اقتصاديبه گفته و
ت مواد يل به كشور ترانزيا خواهد شد تا ارمنستان تبدين فرصت مهيبوده و ا

 خود يان فراهم خواهد آمد تا دخائر گازن امكيران اي اي شود و اما برايسوخت
  . ديق ارمنستان صادر نمايرا از طر

  17/1/1385س آشخار وتيها
  

رويكردهاي جديد اتحاديه اروپا و آمريكا در عرصه 
  انرژي

 يكردهاي رويل عرصه انرژينه حل مسايكا در زميه اروپا و آمرياتحاد
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  . ندي نماي اتخاذ ميديجد
نده ي نمايتر سمنبي مشترك با پي مصاحبه مطبوعاتين طايوارتان اسكان

رامون استفاده از ي خاطرنشان ساخت كه بحث پيه اروپا در قفقاز جنوبيژه اتحاديو
د در منطقه و ي جديروگاه اتمي، احداث ني خدمات انرژيد، تنوع سازيمنابع جد

 خود ي را برايلين مسايز چنيارمنستان ن. د خزر استياحداث خط لوله گاز جد
  .»ت داردين تحوالت اولويم بودن در ايسه«مطرح كرده و 

ش نرخ گاز يكردها افزايدنظر در رويل تجديان دليبنا به اظهارات اسكان
 ي بر رويرات منفين مطرح شده كه تأثي است كه با اوكرايلي و مسايروس
ل يساه اروپا ميدر دستوركار اتحاد. ه اروپا گذاشته اندي اتحادي از كشورهايشمار

ه ي با اتحاديي هاين بستر ارمنستان بررسيدر ا. ت قرار دارندي در اولويعرصه انرژ
ه ي ها با اتحادي بر اساس همكاريل كشور در عرصه انرژياروپا بمنظور حل مسا

  . دهديكا انجام مياروپا و آمر
  17/1/1385س آشخار وتيها

  
  مسئله كلباجار را در واشنگتن حل خواهند كرد

 وابسته به يز مناقشه قره باغ كوهستانيمذاكرات حل مسالمت آم يان آتيجر
س يون مان رئيجان و استير امور خارجه آذرباياروف وزيمالقات المار محمد

 اروپاست كه فردا در يت و همكارينسك سازمان امني گروه مييكايمشترك آمر
  . رفتيواشنگتن انجام خواهد پذ

روز ي ارمنستان دي خارجه جمهورر اموريان وزين خصوص وارتان اسكانيدرا
ه اروپا در يژه اتحادينده وي نمايتر سمنبي مشترك با پي مطبوعاتيهنگام گفتگو

  .  اعالم كرديقفقازجنوب
 ارمنستان در يريراً در واشنگتن هنگام مالقات خود با مان موضع گيان اخياسكان

ن موضع ي شود كه مان ايتصور م. ح كرده استيمورد ادامه مذاكرات را تشر
جان در ي آذربايرياروف اعالم خواهد كرد و موضع گي را به المار محمديريگ

  . ا خواهد شدين مسئله را جويمورد ا
ان و ي اسكاني اعالم شده از سوي هايريون مان موفق شود در موضع گيو اگر است

  . افتي ادامه خواهد ين روند مذاكراتيدا كند، بنابراياروف وجه اشتراك پيمحمد
ون مان مالقات كرده ام، يدر واشنگتن من با است«: روز گفتيان ديتان اسكانوار

 يكينكه نزديز با او مالقات خواهد كرد، و فقط بعد از اياروف نيروز جمعه محمد
 مشترك به منطقه صورت خواهد يمواضع مشاهده شود احتماالً سفر رؤسا

نها وابسته به آنست يام ااما تم. ستيد نيز بعيرفت و بعد از آن مالقات وزرا نيپذ
  . » خواهد داشتيجه اياروف و مان چه نتيكه مالقات محمد

مربوط » هيمذاكرات رامبو«و » روند پراگ« به ي هايريم موضع گي كنيفكر م
 يادآوري.  تواند اساس ادامه مذاكرات باشدينها مي از ايكي شود، كه فقط يم
 كلباجار است، اما وارتان يرا عدم واگذاين دو در واگذار يم كه تفاوت ايكن

  . ز كرديد آن پرهيي ارمنستان از تأير امور خارجه جمهوريان وزياسكان
د يجان بايان معتقد است كه جهت ادامه مذاكرات آذربايبهرحال وارتان اسكان

  . دي ابراز نماي كافياسيبتواند اراده س
ر ارمنستان ين اخواقعاً، در دورا«: دي گوي ارمنستان مير امور خارجه جمهوريوز

 ي براييم، جايبخش سازش متعلق به خود را انجام داده است، ما بر سر مرز هست
م و به ين پروسه را از جا تكان دهيم ايم و وقت آنست كه ما بتوانيعقب رفتن ندار

 را 2006 به حل مسئله در سال يابي احتمال دستيدر ضمن و. »مي برسانييان نهايپا
  .  دانديد نميبع

ز وابسته به ينكه همه چي برايان مبنيه فوق الذكر اسكاني به ذكر است كه اعالمالزم
االت متحده ي كند كه ايگر اثبات مياروف و مان است بار ديج مالقات محمدينتا

 حل مناقشه را بعهده گرفته و بر دو يگريانجيكا آشكاراً كل ابتكار عمل ميآمر
ز يان نيوارتان اسكان. نده استه افكينسك سايس مشترك گروه ميگر رئيكشور د

جاد شود، اما بر اساس ين تصور اير ممكن است ايموافق است كه از تحوالت اخ
ز در چارچوب گروه ي كند كه همه چي ها اعالم ميتصورات خود از اصل بررس

  . ستيت مشترك رؤسا موجود ني از فعالينسك است و انحرافيم
   خبريمقام ب

در حال .  دارديار سطحيف خود برداشت بسيو وظات ي هنوز از فعاليتر سمنبيپ
 صورت يراتيي داند كه در اعتبارنامه اش تغيحاضر او فقط بطور مشخص م

ه اروپا در يژه سابق اتحادينده ويه نمايتي تالويكيت هيتش با فعاليرفته و فعاليپذ
  .  فرق خواهد كرديقفقازجنوب

ر يين تغيد دارد، گرچه اي تأكشتر بر حل مناقشاتي بيدر وهله اول اعتبارنامه و
  . ي دارد تا عملياسيت سيشتر اهميب
 توانم ينده سابق نمي از نمايشتريچ كار بيعمالً من ه«:  اعالم كرديتر سمنبيپ

 درباره آنست كه ياسيه اروپا عالمت سي اتحادين از سويقت ايدر حق. انجام دهم
 شركت يده قفقازجنوبل دارد در روند حل مناقشات راكد شيه اروپا تماياتحاد
  . »ق تر داشته باشديعم
ن بدان ي اين مشخص ساخت كه در مورد مسئله قره باغ كوهستاني سپس همچنيو

 اروپا كه خوب يت و همكارينسك سازمان امنيست كه قالب گروه ميمعنا ن
  . ابدير ييد تغي كند بايت ميفعال

 يقشه قره باغ كوهستانق خود را بعد از حل منايه اروپا شركت عميدر واقع اتحاد
 -ي اقتصاديبانيجاد صلح و پشتي تواند در رسالت اي كه مي كند، وقتيمشاهده م

  .  نقش داشته باشديمال
 چند يه اروپا در مورد مناقشه قره باغ كوهستانيژه اتحادينده وياما بهرحال نما

نم  كيه من فكر مي مذاكرات رامبويبه رغم ناكام«:  گفتيو. ه صادر كردياعالم
 حل مناقشه بعهده دارند را درك ي كه براي ايخيت تاريت، مسئولين مسئوليطرف
چه امكانات ي در2006واقعاً سال . مي كنند، و ما هم اكنون امكان آن را داريم

  . »د از آن استفاده كردياست كه با
ن مناقشه عالقمند به يك از طرفيچينان كرد كه هين ابراز اطمي همچنيتر سمنبيپ

 در يني عواقب سنگيست، و هر گونه تالش حل مسئله به روش نظامي نيوقت كش
  . بر خواهد داشت

 در حل مسئله قره باغ ين اعالم كرد كه وقت كشي همچني سمنبيدر ضمن آقا
 بشدت يت دولتيوضع« ارمنستان بدان معنا خواهد بود كه ي برايكوهستان

 اعالم يو. »افتي خواهد  ادامهي و غربي بسته شرقي و انزوا با مرزهايعيرطبيغ
ن خواهد ي سنگي كشور عواقب اقتصاديست و برايار جديت بسين وضعيا«: كرد

  . »داشت
 اطالع يتر سمنبي ارمنستان به پير امور خارجه جمهوريان وزيا وارتان اسكانياما آ

 يكصد سال ترقي بسته و بدون جاده هم ارمنستان ين مرزهاينداده است كه با ا
را او ير، نگفته ام، زيخ«: ن سئوال ما گفتيان در پاسخ به ايكانخواهد كرد؟ اس

م ي تواني داند، منتها منظورش آنست كه اگر مرزها باز باشند، مين را ميخودش ا
  . » داشتيد نگاه نسبيز بايبه همه چ. ميابيشتر توسعه يبا سرعتر ب

  17/1/1385 يكاكان ژاماناكها
در نقشه كميسيون اروپايي قره باغ و نخيجوان بعنوان 

  خاك ارمنستان مطرح شده اند
 ينترنتيت اي سايبخش انرژ» گاز« كه در  قسمت يدرنقشه ا

 گردد ير خط لوله گاز ارائه  مي گنجانده شده است و در آن مسييون اروپايسيكم
عنوان قلمرو ارمنستان جوان بين نخي همجوار آن و همچني، اراضيقره باغ كوهستان

  .   شده انديمعرف
ت يجان جنجال بپا كرده است كه پس از آن نقشه ها از سايآذربا

  .  حذف شده اندينترنتيا
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