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  مرور اخبار
 اعتبارآمريكا درحال كاهش

آمريكايي دال بر اين » پرواكت پيوي«  نتايج نظر خواهي هاي بعمل آمده توسط 
درخارج سريعأ و حتي در چارچوب نزديك اعتباراياالت متحده آمريكا دارند كه 

  ترين هم پيمانان وي 
كا در اين درهنگام بررسي و مطالعه اعتبار اياالت متحده آمري.كاهش مي يابد

كشور جهان اطالعات وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكا مورد 14كشور و 
  .استفاده قرار گرفته اند

 تحقيق كنندگان چنين جمع بندي مي كنند كه جنگ بر عليه عراق برروي اعتبار 
اياالت متحده آمريكا نه تنها در كشورهاي مسلمان بلكه آسيا و اروپا تأثير منفي 

كشور ياد شده اكثريت افراد مورد نظر 14كشور از 10درضمن در.ستگذاشته ا
خواهي قرار گرفته حضور نظامي آمريكا در عراق را براي صلح كره زمين 

  .بحساب مي آورند» تهديدي براي صلح«
  درتجزيه و تحليل نتايج نظرسنجي خاطر نشان مي شود كه درژاپن برخورد مثبت 

% 83دربريتانياي كبير از % 63به %  77 قبلي ازنسبت به آمريكا درقبال شش ماهه
افراد % 23كاهش يافته و اما در اسپانيا تنها % 56تا % 71،هندوستان از %56به 

  .مورد نظر خواهي قرارگرفته درباره آمريكا نظر مثبت داشته است
   همزمان برخورد نسبت به اياالت متحده آمريكا درروسيه كمي بهبود يافته و از 

ضمنأ مبارزه بر عليه تروريسم آمريكا .رسيده است% 43امسال به 1999ل سا% 37
حال از سوي هند وروسيه حمايت زيادي مي شود و امادربقيه كشورها حمايت ياد 

  .شده كاهش يافته و يا درهمان سطح قبلي باقي مانده است
  25/3/1385هاياستاني هانراپتوتيون 

  
  ه بزرگ بوده است جيهان اشتبا- تأمين مالي خط لوله باكو

ديروز در كميسيون خدمات مالي كاخ نمايندگان اياالت متحده آمريكا تصميمي 
اتخاذ شده كه بر اساس آن اختصاص مبالغ دولتي به برنامه هايي كه هدف محروم 
. كردن ارمنستان از امكانات منطقه اي و تجاري را دنبال مي كنند ممنوع مي شود

 آخالكاالك مربوط مي شود و بدان -  آهن قارصاين تصميم در وهله اول به خط
معناست كه كميسيون مذكور كاخ نمايندگان اياالت متحده آمريكا طرح احداث 

هنگام بررسي هاي انجام پذيرفته قبل از رأي . اين خط آهن را تأييد نمي كند
گيري جوزف كرائولي نماينده اي كه طرح تصميم مذكور را ارائه كرده بود 

با اين تغيير ما بطور مشخص به دولت تركيه و آذربايجان پيام «: استاعالم كرده 
. »مي دهيم كه حذف ارمنستان از برنامه هاي منطقه اي بي ثباتي تحريك مي كند
 - برد شرمان همكاري وي هم خاطرنشان ساخته است كه تأمين مالي خط لوله باكو

  .  را اصالح كندجيهان اشتباه بزرگ بوده و كنگره امروز بايد اين اشتباه
  26/3/1385هايكاكان ژاماناك 

  
 سفر روبرت كوچاريان به ايران

  
ويكتور سوقومونيان سخنگوي رياست جمهوري ارمنستان روز پنجشنبه به راديو 
آزادي گفت كه روبرت كوچاريان اواسط تابستان، به احتمال قوي در ماه ژوئيه، 

  .طي سفر رسمي عازم ايران خواهد شد
ن وزير انرژي ارمنستان ماه گذشته در تهران جزئيات سفر رئيس آرمن موسسيا

  .جمهور را با مقامات عاليرتبه ايراني مورد بحث و بررسي قرار داده است
گمان مي رود كه بررسي طرحهاي انرژي ميان ارمنستان و ايران در محور 

  .مذاكرات تهران خواهد بود
  25/3/1385 راديو آزادي

  
  )اجالس شوراي ناتو(ي شد ارمنستان مثبت ارزياب

وزراي دفاع . ديروز عصر اجالس ادواري شوراي ناتو در بروكسل به اتمام رسيد
و امور خارجه ارمنستان كه در اين اجالس شركت مي كردند، روند اجراي برنامه 

  .همكاريهاي اتفرادي ارمنستان و ناتو را ارائه نمودند
 در پاسخ به سوال راديو آزادي وارتان اسكانيان وزير امور خارجه ارمنستان

ناتو . ارمنستان در پيمان آتالنتيك شمالي بطور كلي مثبت ارزيابي شد":گفت
در اين راستا .  ماه يكبار اجراي برنامه را مورد ارزيابي قرار مي دهد6معموالً 

گزارشي تهيه شده بود، وزير دفاع و من توضيحاتي را ارائه داديم، ديدگاه 
 ماه اول اجراي 6بطور كلي . وص گزارش تشريح نموديمخودمان را در خص

  ".خاطر نشان شد كه پيشرفت جدي وجود دارد. برنامه مثبت ارزيابي شد
عليرغم اينكه ارزيابي كلي مثبت مي باشد، ولي ":بگفته وارتان اسكانيان

صحبت در وهله اول در . نمايندگان ناتو برخي كاستيها را نيز قلمداد كرده اند
ب افراد كشوري و غيرنظامي در سيستم نظارت مدني وزارت دفاع خصوص جذ

فكر مي كنم كه در ماههاي آينده . در اين رابطه بايد قانون تصويب شود. مي باشد
  ".تحركات مثبت بدست خواهند آمد

وارتان اسكانيان در خصوص توسعه آتي روابط ارمنستان و ناتو ضمن اشاره به 
برنامه ":ادي چند سال ادامه خواهد يافت، افزوداينكه برنامه همكاريهاي انفر

كنوني ميان مدت مي باشد، ولي برنامه كامل بسيار گسترده است و چند سال الزم 
تنها پس از تحقق اين برنامه مي توانيم در خصوص قدمهاي . است تا آن اجرا شود

مي توانم بگويم كه در طي اين بررسيها بطور مشخص احساس . بعدي فكر كنيم
د كه همه سياست تكميل متقابل و گامهاي ما را كه در زمينه مسائل امنيتي بر مي ش

اين امر بسيار طبيعي تلقي گشته و حتي مي توانم . داريم، مثبت ارزيابي مي كنند
  ".بگويم كه مورد استقبال قرار مي گيرد

  25/3/1385 راديو آزادي
  

   جيهان در سيستم جديد انرژي- باكو
 ژوئن ششصد هزار بشكه نفت خام آذربايجان را به بندر 9 در روز تانكر بريتانيايي

ساوونا منتقل كرد و به اين ترتيب صدور اولين محموله نفت از طريق خط لوله 
  .  جيهان انجام پذيرفت-  تفليس- نفت باكو

راه اندازي خط لوله نفت مذكور نقش رو به رشد حوزه درياي خزر در بازارهاي 
اين خط لوله بازتاب وضعيت ژئوپليتيك .  تر مي سازدجهاني نفت را برجسته

پيچيده منطقه و تالشهاي ده ساله كشورهاي كوچك قفقاز و نيروهاي بزرگ 
فرامنطقه اي در راستاي هموار ساختن راهي كه موقع صدور انرژي خزري روسيه 

  . را دور بزند مي باشد
 ميليارد 3,9ين طرح ا(بعد از چهار سال ساخت و ساز و هزينه هاي بسيار بزرگ 

 جيهان بين ذخاير درياي - تفليس-راه اندازي خط لوله نفت باكو) دالر تمام شد
  . خزر و بازارهاي اروپاي غربي ارتباط مستقيم ايجاد مي كند

  
  آلترناتيوها و توجيه

متخصصين عرصه انرژي مدت طوالني نسبت به توجيه تجاري خط لوله نفت 
 -ي كردند كه تعمير خط لوله نفت شمالي باكوآنها تأكيد م. ترديد داشتند

نُووروسيسك يا احداث خط تازه از طريق خاك ايران مسير ارزانتر، كوتاهتر و 
  . امن تري براي صدور نفت درياي خزر به بازار جهاني بود

 در مورد احداث خط لوله نفت به سوي 1990تصميم اتخاذ شده در سالهاي دهه 
اين . شي از مالحظات ژئوپليتيك بود تا تجاريبندر تركي جيهان بيشتر نا
  :مالحظات شامل موارد زير بود

تمايل واشنگتن مبني بر ايجاد آلترناتيوهايي براي خطوط نفت تحت  -
  كنترل روسيه   

روابط نه چندان آذربايجان با روسيه كه متحد ارمنستان در مناقشه قره  -
 . باغ كوهستاني محسوب مي شد

حده آمريكا نسبت به ايران، كه سناريوي خط مجازاتهاي اياالت مت -
 .لوله نفت جنوبي را از دستوركار حذف كرد

فشار تركيه جهت احداث مسيري زميني اي كه تراكم كاري تنگه هاي  -
 . داردانل و بسفر را كاهش دهد

  
  تأثير اقتصادي

 جيهان تأثير -  تفليس- از لحاظ كوتاه مدت انتظار مي رود كه خط لوله نفت باكو
بر خالف نفت غليظ خليج . بل مالحظه اي بر بازار جهاني انرژي خواهد داشتقا

آذربايجاني بلطف ميزان كم گوگرد در تركيب خود مهم » شيرين«فارس، نفت 
  . ارزيابي مي شود

انتظار مي رود كه سازگاري اين ماده با رشد ساير توليد كنندگان كوچك نفت 
 بازار جهاني را كه از محدوديتهاي همچون الجزاير و ليبي تا حدودي تقاضاي

  . ظرفيت پااليش و ناكامي پيشنهادات رنج مي برد بهبود بخشد
محاسبات .  جيهان چندان مؤثر نخواهد بود- معذلك تأثير درازمدت خط لوله باكو

 با رسيدن به نقطه اوج 2008 جيهان در سال - نشان مي دهند كه خط لوله باكو
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 درصد تقاضاي جهاني را 14ليون بشكه فقط ظرفيت خود يعني روزانه يك مي
  . تأمين خواهد كرد

عالوه براين بهره برداري تمام عيار خط لوله وابسته به قزاقستان است كه انتظار 
در صورتي كه .  ميليون تن نفت اختصاص دهد20 ساالنه 2008مي رود در سال 

 جيهان با تمام -و ميليون تن نفت صادر كند، خط لوله باك30آذربايجان هم ساالنه 
  . قوا كار خواهد كرد

  
    جيهان-  تفليس- تأمين نفت خط لوله باكو

 - تفليس- نگراني هاي بين المللي در رابطه با نقش قزاقستان در خط لوله باكو
 مي تشديد يافت، وقتي كه الهام علي اف رئيس جمهور 5جيهان در روز 

 تنهايي مي تواند به هدف  به2008آذربايجان اعالم كرد كه آذربايجان در سال 
  . توليدي دست يابد

بعد از آن باكو سعي كرد خود را از اعالميه علي اف تفكيك كند و خاطرنشان 
آذربايجان تحت خطر خالي شدن چاه » تنها«ساخت كه در صورت سناريوي 

  .   گيونشلي قرار خواهد گرفت-  چيراق-آذري
 ميليارد بشكه است، در 5,4ر  گونشلي بالغ ب-  چيراق-ذخاير قابل احياي آذري

 ميليارد بشكه چاه قزاقي كاشاگان، كه بر اساس برنامه بايد به خط لوله 10مقابل 
  .  جيهان تزريق شود-باكو

 ميليون 60بطور كلي ظرفيت كامل استخراج نفت قزاقستان  كه هم اكنون ساالنه 
اهيد رسيد،  ميليون تن خو125 به 2015تن است و پيش بيني مي شود كه در سال 

  . بطور غير قابل قياس بيشتر از ظرفيت آذربايجان است
سپس در ماه ژوئن نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان پيوستن كشورش به 

وي اعالم كرد كه مراسم امضاي رسمي .  تفليس را تأييد كرد-خط لوله باك
سهاي متقابل و توافقنامه دوجانبه در آلما آتا و در طي اجالس شوراي روشهاي تما

  . ژوئن برگزار خواهد شد17ايجاد اعتماد در آسيا در روز 
 جيهان تزريق -  ميليون تن نفت قزاقي به باكو7,5بر اساس آن در دوران اوليه 

خواهد شد و بوسيله تانكر از بند آكتائو از طريق درياي خزر به باكو منتقل 
 جيهان -  انتقال بوسيله باكوبهره برداري تمام عيار نفت قزاقي بمنظور. خواهد شد

منجر به احداث سيستم حمل و نقل خزري قزاقي خواهد شد و چاه كاشاگان را به 
  . پايانه هاي آذربايجاني وصل خواهد كرد

اين سيستم حدوداً بالغ بر چهار ميليارد دالر خواهد بود، كه تقريباً برابر با قيمت 
 موافقت ساير كشورهاي ساحل اين مستلزم.  جيهان است-  تفليس- خط لوله باكو

درياي خزر از جمله ايران، روسيه و تركمنستان كه تا كنون نتوانسته اند در مورد 
  . موقعيت حقوقي درياي خزر به توافق نهايي برسند خواهد بود

 جيهان بعنوان مثال - تفليس- يك سري همكاران تجاري خط لوله باكو
در خصوص قصد خود مبني بر كونوكوفيليپس، اي ان آي، اينپكس و توتال 

  . تأمين مالي سيستم حمل و نقلي خزري قزاقستان اعالم كرده اند
شركت چورون تكساكو كه هم اكنون از چاه تنگيز قزاقستان به بندر گرجي 
باتومي نفت منتقل مي كند نيز در خصوص عالقمندي خود نسبت به استفاده از 

قزاقستان به بازارهاي اروپايي از  جيهان بمنظور وصل كردن - خط لوله نفت باكو
  . طريق خط لوله اعالم كرده است

  
   ارضروم- خط لوله گاز باكو

 جيهان باعث اشتعال عالقمندي غرب نسبت به ذخاير گاز - خط لوله نفت باكو
آذربايجان در ماه سپتامبر انتقال گاز از طريق خط . حوزه درياي خزر شده است

  . ز چاه شاهدنيز را آغاز خواهد كرد ارضروم ا-  تفليس- لوله گاز باكو
مقامات آذربايجان انتظار دارند كه خط لوله گاز جديد ممكن است به طرح نابوكو 

 كيلومتر از تركيه به اتريش 400 هزار و 3يعني احداث خط لوله گاز به طول 
در صورت تحقق اين همگرايي مي تواند به صدور گاز حوزه درياي . ملحق شود

  . اي اروپايي كمك كندخزر به بازاره
 تريليون متر مكعب گاز مي تواند از طريق احداث 3قزاقستان با داشتن حدود 

 ارضروم يكي -خط لوله ترانس خزري و سپس وصل كردن آن به خط لوله باكو
  . از صادر كنندگان اصلي گاز به اروپا گردد

  
  عواقب سياسي

قه و چه براي كل پروژه هاي خطوط خزري چه براي بعضي از كشورهاي منط
در رابطه با آذربايجان پروژه هاي . منطقه عواقب سياسي قابل مالحظه داشته اند

انرژتيك اجرا شده توسط غرب اهداف دولت در عرصه هاي سياست خارجي و 

اينها راهكارهاي ممكن سياست خارجي باكو را افزايش . داخلي را پيش برده اند
بين روسيه و اياالت متحده »  استراتژيكمانور«بخشيده و امكان ادامه سياست 

  . آمريكا را فراهم ساخته اند
بعنوان مثال عليرغم نزديكي خير با روسيه علي اف هنگام مالقات با جرج بوش 
رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا در كاخ سفيد در ماه آوريل به حد كافي 

ايجان و تركيه را پروژه هاي انرژتيك ارتباطات متنوع آذرب. اعتمادبنفس داشت
عميقتر ساخته اند، از جمله از طريق مانورهاي نظامي مشترك در راستاي تقويت 

اين موارد به دولت اجازه داده اند كه مخارج . امكانات دفاع از خط لوله نفت
نظامي را نيز افزايش دهد و در رابطه با مناقشه قره باغ كوهستاني موضع گيري 

  . تهاجمي تر داشته باشد
لت ميخائيل ساهاكاشويلي رئيس جمهور گرجستان نيز از طريق سود حاصله از دو

ترانزيت نقت كه سرمايه بزرگي براي بودجه گرجستان خواهد بود سود خواهد 
خط لوله نفت توجيهات سياسي ساهاكاشويلي را در شرايطي كه او پيگير . داشت

رتباطات گرجستان ا.عضويت در ناتو و اتحاديه اروپاست نيز تقويت خواهد كرد
را خارج از ) اوكراين، آذربايجان، ملداوي(با كشورهاي غيرروس مشترك المنافع 

  . سازمان گوام عميقتر خواهد ساخت
» چندپيكاني« جيهان استراتژي - تفليس- براي دولت نظربايف خط لوله باكو

آن روابط قبلي با روسيه را حفظ نموده و همزمان . قزاقستان را پيش مي برد
وضع آستانا در مذاكرات جاري در خصوص سياست انرژتيك با روسيه را م

  . تقويت مي كند
توافقنامه اي كه اخيراً در مورد دوبرابر افزايش نرخ گاز صادراتي از قزاقستان به 

 جيهان به -  تفليس- همزمان خط لوله باكو. روسيه انعقاد شد حاكي از اينست
 خود در رابطه با مسئله تقويت روابط قزاقستان كمك مي كند از ثروت انرژتيك

با بازيگران فرامنطقه اي از جمله اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا استفاده 
  . كند

 جيهان عالمتي در خصوص -  تفليس-به اين ترتيب بهره برداري از خط لوله باكو
فروپاشي سيستمهاي خط لوله منطقه اي به ارث رسيده از دوران شوروي و تحت 

  .  ظارت روسيه مي باشدن
  » آناليتيكا اُكسفورد«سازمان 

  26/3/1385هايكاكان ژاماناك 
  

 صحبت درباره حل سريع مسأله قره باغ
   واقع بينانه نيست

تا زماني كه «: معتقد است) ارمني شناس آلماني(دكتر تسا هوفمن  
ه نظر قره باغ عمالً در مذاكرات شركت نمي كند صحبت درباره حل سريع مسأله ب

  .من چندان هم واقع بينانه نيست
در رابطه با صلح تحميلي زماني لئون ترپطروسيان به وضوح سعي كرد 
راهكار غيرعوام پسندانه اي را براي حل مسأله پيش ببرد كه براي محافل سياسي و 

در نتيجه امر جامعه معترض شد و رئيس جمهور . روشنفكران غيرقابل قبول بود
  .كندمجبور شد استعفا 

بعيد نمي دانم كه امروزه نيز امكان دارد چنين وضعيتي ايجاد شود اما 
 را مدنظر خواهند 1998اميدوارم مقامات فعلي ارمنستان درسهاي عبرت سال 

  .»داشت
 26/3/1385هايوتس آشخار 

  
 مسأله قره باغ و اتحاديه اروپا

  )توضيحات دكتر تسا هوفمن (
آيا «كه » هايوتس آشخار«اسخ به اين سؤال دكتر تسا هوفمن در پ

: اظهار داشت» عامل نفتي مي تواند در امر حل مناقشه قره باغ تعيين كننده باشد؟
بطور كلي مبارزه براي منابع انرژي بتدريج خشن تر مي شود و عامل نفتي بدون «

ن اما در اين موارد هرگز نمي توان بطور كامل اذعا. شك همچنان تأثيرگذار است
يعني عامل . داشت كه فالن عامل براي حل نهايي فالن مناقشه تعيين كننده است

نفت را نبايد بطور جداگانه مشاهده نمود بلكه بايد در كل و در بستر ساير عوامل 
  .مشاهده كرد كه گاه به همان ميزان مهمند

آذربايجان خارج - مسأله قره باغ از ديرباز از عرصه روابط ارمنستان
ادن جنبه بين الملل به مناقشه منجر به آن شده است كه ديگر اتحاديه شده و د

درست است مذاكرات در . اروپا مشخصاً به اين موضوع عالقمند شده است
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چارچوب گروه مينسك سازمان امنيت وهمكاري اروپا ادامه دارند و هيچ كس و 
يانه هيچ مرجع بين المللي مدعي جايگزيني رؤساي مشترك در رسالت صلح جو

اما اتحاديه اروپا عالقمند است و علناً اعالم مي كند كه آماده است . اشان نيست
مبالغ هنگفتي در اختيار طرفين قرار دهد تا خسارات وارده را جبران كنند اگر 

 .»البته راه حلي پيدا شود كه براي همه طرفين قابل قبول باشد
 26/3/1385هايوتس آشخار 

  
  رشي استقتل ارامنه در مسكو سفا

 در "قفقاز"سرگئي شاكاريانتس كارشناس سياسي و تحليلگر مركز پژوهشي 
گفتگو با راديو آزادي ابراز يقين نمود كه رخدادهاي جاري در مسكو در قبال 

قتلهاي اخير در مسكو از ":بگفته وي. ارامنه اقدامات برنامه ريزي شده مي باشند
فرض كنيد : سيار ساده استمكانيزم ب. سوي برخي نيروها سفارش مي شوند

سفارش دهنده اي وجود دارد كه فرق ندارد از كجاست، از گرجستان است، از 
آذربايجان، از تركيه يا متولد خود روسيه مي باشد، پول را پرداخت نموده و 

  ".جنايت ضدارمني را سفارش مي دهد كه متعاقباً اجرا مي شود
  " سفارشي هستند؟يعني فكر مي كنيد كه اقدامات مزبور":سوال

  ".صد درصد":سرگئي شاكاريانتس
  " ساله هم سفارشي است؟17قتل نوجوانان ":سوال

 خود را "نياز" دالر داد و 100راحت مي توان . بله":سرگئي شاكاريانتس
من يقين دارم كه در اكثر كشورهاي جامعه مشترك المنافع، با توجه . سفارش داد

  ". را داد"سفارشات"وان اين به سطح گسترده فقر، به آساني مي ت
  "چه كساني سفارش دهنده هستند؟":سوال

من راستش را بگويم، ترجيح مي دهم كه ارگانهاي امنيت ":سرگئي شاكاريانتس
فكر مي كنم سرويسهاي امنيتي . ملي ارمنستان و روسيه به اين سوال پاسخ دهند

يقين . نجام دهندارمنستان و روسيه بايد برنامه مشترك جدي را در اين خصوص ا
دارم كه در نتيجه اين كار تمام فاينانس كنندگان كه در مسكو يا توابع مسكو 
. مستقر گشته و گروههاي مجرم را به جان اين و آن مي اندازند، افشا خواهند شد

محافل گسترده بخوبي اطالع دارند كه چه كسي اين گونه كارها را سازمان مي 
  ".دهد
  "هدفشان چيست؟":سوال

اقوام مختلفي در روسيه زندگي مي كنند و اين اقدامات در ":رگئي شاكاريانتسس
امروز ارامنه را بقتل . وهله اول در راستاي تجزيه بافت جمعيتي روسيه مي باشند
اين امر باالخره خشم . مي رسانند، فردا شايد اقوام ديگر را مورد هدف قرار دهند

هدف نهايي اين اقدامات تجزيه .  انگيزدو انزجار اقوام ساكن در روسيه را بر مي
بطور مشخص، سفارش دهندگان با قتل ارامنه قصد دارند نزد ما . روسيه مي باشد

ارامنه احساسات ضدروسي ايجاد كنند، چيزي كه ساليان متمادي وجود نداشته 
با اين حركات سعي مي كنند نشان دهند كه زندگي ارامنه در روسيه تحت . است

اين نظر را به ارامنه تلقين مي كنند كه به روسيه نرويد، با . د بودمخاطره خواه
  ".روسيه ارتباط نداشته باشيد

كنايه شما به اين معناست كه اقدامات مذكور از خارج هدايت مي ":سوال
  "شوند؟

عدم شفافيت در رسيدگي به پرونده هاي . صد درصد":سرگئي شاكاريانتس
ارگانهاي مربوطه مي دانند كه چه كساني . مزبور نيز به اين امر كمك مي كند

  ".محافل افراطي در روسيه را فاينانس مي كنند
ايگور موراديان كارشناس سياسي نيز يقين دارد كه اقدامات اخير در قبال ارامنه 

در اين ميان مراكزي كار مي كنند، ":بگفته وي. برنامه ريزي شده مي باشند
ر نزديك مي شوند و قتلهاي مذكور از سوي روابط آذربايجان و تركيه به همديگ

برخي از نيروهاي روسي كه در اين خصوص ذينفع مي باشند، صورت مي 
  ".گيرند

  25/3/1385 راديو آزادي
  

  بزرگترين خطر براي ارمنستان از جانب تركيه است
ديروز هنگام ميزگرد برگزار شده در مجلس ملي، كه اعضاي كميسيونهاي مسائل 

 توانايي هاي دفاعي و مديريت مردمي اجالس پارلماني ناتو درآن امنيت آينده و
شركت مي كردند، واهان هوانسيان معاون سخنگوي مجلس ملي جمهوري 
ارمنستان در پاسخ به سئوال فرنك كوك نماينده بريتانياي كبير اعالم كرده است 

 كشور بگفته واهان هوانسيان اين. كه تركيه بزرگترين خطر براي ارمنستان است

ساليان متوالي ارمنستان را محاصره كرده و در قبال برقراري روابط ديپلماتيك 
وحيد اردم . پيش شرطهايي مطرح مي كند كه بهبود روابط را غيرممكن مي سازد

رئيس كميسيون امنيت آينده و توانايي هاي دفاعي اجالس پارلماني ناتو و نماينده 
 كه يكي از مسائل مهم اول برقراري تركيه بنوبه خود خاطرنشان ساخته است

دمكراسي در كشورهاي قفقازجنوبي است كه برگزاري انتخابات آزاد و مردمي 
يكي از مهمترين عناصر آن مي باشد و برگزاري انتخابات مطابق با معيارهاي 

 از مسائل مهم ارمنستان 2008 و 2007اروپايي در طي انتخابات سراسري سالهاي 
  . خواهد بود

  25/3/1385اكان ژاماناك هايك
 

 توضيحات مقام روسيه
   درباره قتلهاي اخير ارامنه در روسيه

الگ هايراپتوف مشاور اداره روابط بين منطقه اي و فرهنگي رياست 
مقامات روسيه وحشيگريهاي صورت «: جمهوري روسيه روز گذشته اعالم داشت

  .»گرفته نسبت به ارامنه در كشور خود را محكوم مي كنند
قاتليني كه در خيابانهاي شهرهاي ما قدم مي زنند «: وي تأكيد ورزيد

 تربيت شده اند، افرادي عقب افتاده و فاقد ويژگيهاي مثبت مي 90در دهه 
  . اما بنا به اظهارات الگ هايراپتوف نمي توان اين جوانان را فاشيست ناميد. »باشند

مر شناسايي مجرمين و اما در رابطه با مأموران پليس روسيه؛ آنها در ا
در اينجا برآوردهاي غيرعادالنه «: هايراپتوف خاطرنشان ساخت. عالقمند هستند

اي از مأموران پليس روسيه صورت مي گيرد اما هيچ كس به خاطر نمي آورد كه 
در آوريل سال جاري حين دفاع از خانواده ارمني در برابر جنايتكاران گرجي دو 

  .»ندمأمور پليس روس جان باخته ا
  25/3/1385هايوتس آشخار 

 
 

   گشته است320آيا عامل انساني باعث سقوط هواپيما آ 
 

يا مورد فوق براي نجات متصدي روسي برج مراقبت به گردش 
 گذاشته شده است

  
يكي از : چنين گزارش داده است كه » مسكوفسكي كومسكومولتس « نشريه 

العه و پيگيري مي نمايد چنين  را مط320كارشناساني كه مسئله سقوط هوايپماي آ 
 تقريبا به پايان 320كشف رمز جعبه سياه هواپيماي آ « : اعالم كرده است كه 

بر اساس اين نشريه بعد از چند روز رسما پيرامون مورد فوق اعالم . »رسيده است 
در ضمن تا آنجائي كه روشن است عامل انساني باعث سقوط . خواهد شد
اعضاء كميسيون كشف رمز با جزئيات . اشكاالت فني گشته نه 320هواپيماي آ

هرچه بيشتر براي كشف علت سقوط هواپيما تالش نموده براين نظر مي باشند كه 
هواپيما كامال سالم و بي نقض بوده  و . عامل فني باعث سقوط هواپيما نبوده است

  . كمبود سوخت نيز نداشته است
رسي مي نمايند براين نظر مي باشند   را بر320افرادي كه علت سقوط هواپيما آ 

. كه هواپيما به علت جهت گيري ننمودن پرسنل خدمه هواپيما سقوط نموده است 
يعني خلبانان يا تركيب خدمه در چنين مواقع خود را گم كرده اند و چنين 

در . احساسي به آنها دست داده است كه آنها نه بر روي زمين هستند نه در آسمان
نامساعد / 1: يز به سقوط هواپيما نسبت مي دهند كه عبارتند از ضمن دو مورد ن

  بي توجهي آنها / 2بودن هوا 
 320كارشناسان براين نظر مي باشند كه به احتمال قوي علت سقوط هواپيماي آ 

راهكار دوم يعني هواي نامساعد بوده، به همين علت بود كه متصدي برج مراقبت 
خلبان خودش ارتفاع دور دوم را تعيين . ه است دستور دور دوم را به خلبان داد

نموده به همين علت كنترل هواپيما از دست وي خارج و منجر به سقوط هواپيما 
  . گشته است

. قابل ذكر است كه ، قبل از اين خبر ناموثق راهكار ديگري به گردش گذاشته شد
 نسبت داده  به متصدي برج مراقبت320بر اساس اين خبر گناه سقوط هواپيماي آ 

مي شود زيرا وي بدون درنظر داشتن توانائي خلبان ارمني به وي اجازه هواپيما 
  . فرود نداده است

  25/3/1385آزگ 
 
 



 

 

 4-نامه لويسماه

 1385 ماهتير 122 شماره

 باد آورده را باد مي برد
 

رنج و زحمت به دست آيد خود به خود از دست   مال و ثروتي كه بدون
و قيمت آن مي رود، زيرا سعي و تالشي در تحصيل آن بكار نرفته تا قدر 

مال و ثروت باد آورده چون به . بر صاحب مال و مكنت معلوم افتد
تعلق دارد، هميشه دستخوش باد حوادث است و صاحبش هر آينه   ديگري

  .از آن طرفي نخواهد بست
بيهود نيست كه در ممالك راقيه و پيشرفته، ثروتمندان واقع بين، 

ل علم و دانش، ساعات فرزندانشان را مجبور مي كنند كه به هنگام تحصي
. فراغت را شخصاً كار كنند و به مال و منال پدر خوشدل و دلگرم نباشند

رنج و زحمت مي  چه فرزندي كه در عنفوان جواني كار كند قطعاً احساس
كند و پس از مرگ پدر ثروت موروثي را به دست تطاول و اسراف نمي 

  . سپارد
  :پردازيممي   اكنون به ريشه تاريخي ضرب المثل باال

خسرو پرويز از پادشاهان مشهور سلسله ساساني بود كه لشكركشيهاي عظيم 
كشور ايران را از اوج   و خوشگذرانيهاي بي حد و حصر او و درباريانش

 اگر چه به ظاهر   .حشمت و شوكت به حضيض انقراض و نيستي كشانيد
يزدگرد سوم از قشون عرب شكست خورد، ولي عامل شكست و انحطاط 

خسرو پرويز . ندانم كاريها و نابسامانيهاي عصر خسرو پرويز فراهم آمداز 
در طول مدت . عاشق بي قرار زن و زر و دستدار خواسته و تجمل بود

عقيده   به سلطنت خود به قول صاحب كتاب حبيب السير تعداد صد گنج و
گنج : نامهاي آنها به شرح زير است. ساير مورخان هفت گنج تدارك ديد

يا (گنج بادآورد، گنج خسروي، گنج افراسياب، گنج سوختهعروس، 
، گنج خضرا، و گنج شادورد كه در اصطالح عامه به هفت خم )ساخته

  .معروف است  خسروي
حكيم ابوالقاسم فردوسي، هفت گنج خسرو پرويز را در كتاب شاهنامه اين 

  : طور تعريف مي كند
 نخستين كه بنهاد گنج عروس

   ز چين و ز برطاس و از هند و روس                                              
 دگـر گـنـج بـاد آورش خوانـدنـد

   شـمـارش بـكـردنـد و درمــانـدنـــد                                              
  دگر آنكه نامش همي بشنوي

   تـو خـوانـي ورا ديــبــه خــســروي                                            
 دگـر نــامــور گــنــج افراسياب

  كه كس را نبود آن بخشگي و آب                                               
 گنج كش خواندي سوخته  دگر

  افروخـتـه   بـد كـشـور  گـنـج كز آن                                              
 خـوشـاب بـود  دگر گنج كز در

  كـه باالش يـك تـيـر پـرتـاب بـود                                                 
 كه خضرا نهـادند نامش ردان

   هـمـان نـامـور كـاردان بـخـردان                                                 
 بـــزرگ  دگر آنكه بد شادورد

  كـه گــويــنــد رامشگران سترگ                                                      
 

تاريخچه گنج بادآورده كه موضوع اين مقاله مي باشد در كتب   راجع به
  : تاريخي چنين آمده است

را محاصره كردند،   ر اسكندريه در كشور مصرهنگامي كه ايرانيان شه«
چند كشتي   روميان در صدد نجات دادن ثروت شهر برآمدند و آن را در

اين مال . اما باد مخالف وزيد و سفاين را به جانب ايرانيان راند. نهادند
  ».به نام گنج باد آورد موسوم شد  كثير را به تيسفون فرستادند و

مي   تصديق غالب مورخان اسالمياما به روايت ديگر كه مورد 
نوبتي فوكاس قيصر روم، اموال بي قياس خويش را از بيم دستبرد   باشد،

، به سوي يكي )البته كشتي هاي شراعي آن زمان(مخالفان در هزار كشتي 
اين اموال سبك وزن و گرانبها عبارت . از مواضع حصين كارتاژ فرستاد

ديباهاي گوناگون كه باد مخالف بود از زر و گوهر و مرواريد و ياقوت و 
گنج "كشتي ها را به سوي اردوي ايرانيان برد و خسرو پرويز اين گنج را 

من بدين گنج سزاوارترم كه باد اين را سوي من «:  ناميد و گفت"بادآورد
آهنگ معروف گنج بادآورد را   موسيقيدان نامدار ايران،  و باربد. »آورده

  .ج ساخته استبه افتخار دست يافتن به اين گن
مي گويند دو بار اموال بي قياسي از خزانه خسرو پرويز به سرقت رفت؛ و 

 ميالدي بود كه هرقل تيسفون را غارت كرد، كه 628در سال  يكبار هم
اتفاقاً همه از اين گنج باد آورد بوده است و به همين مناسبت ظرفا از باب 

از آن    و اين عبارت ».باد آورده را باد مي برد«: طنز و عبرت گفتند
 .تاريخ ضرب المثل گرديده است

  
  هفت خم خسروي

يا (گنج عروس، گنج بادآورد، گنج خسروي، گنج افراسياب، گنج سوخته 
هفت خم   ، گنج خضرا و گنج شادورد كه در اصطالح عامه به)ساخته

  .خسروي معروف است
بعد از سيزده سال سلطنت، در گنجهاي خسرو پرويز، مقدار هشتصد 

نقود جمع شده بود كه به پول امروز بالغ بر يك ميليارد   ميليون مثقال
فرانك طال مي شود، و البته اين عالوه بر غنايم جنگي بود كه بعدها 

از اين گذشته مقدار كثيري جواهر و جامه هاي گرانبها . گرديد  نصيبش
حرم   از طرف ديگر در. داشت كه غالب آنها از عجايب روزگار بود

غير از زنان و دختراني كه خدمتكار و   ه هزار زن داشت؛خويش، س
سه هزار خادم و هشت هزار و پانصد . خواننده و نوازنده و رقاصه بوده اند

شصت فيل و  معروف به شبديز و هفتصد و مركب سواري، من جمله اسب
همچنين   .هزار شتر داشت و بيست حمل بار و بنه دوازده هزار قاطر براي

يا پهلبد، سر حلقه رامشگران و ترانه سازان درباري بودند سركش و باربد 
پاسداري پرويز قيام مي  و هر شب شش هزار مرد جنگي به حراست و

پرويز بوي پوستهاي تحرير را دوست نداشت، فرمان   چون خسرو. نمودند
. داد كه نامه ها را بر كاغذي كه به گالب و زعفران آغشته باشند بنويسند

 كه خسرو پرويز استعمال مي كرد، تركيبي از عصاره بهترين عطرهايي
گل فارسي و شاهسپرم سمرقندي و ترنج طبري و نرگس مسكي و بنفشه 
اصفهاني و زعفران قمي و نيلوفر سيرواني و عود هندي و مشگ تبتي بود 

 غالم خسرو پرويز، بوي بهشت از "ريدك خوش آرزوك"  كه به قول
ويست مثقال زرمشت افشار داشت، كه خسرو پرويز د. آن استشمام مي شد

بود كه شاه دست را با آن پاك   دستاري. نرم و نقش پذير بود  چون موم
آتش مي   صاف و تميز كنند در  مي كرد و هر وقت مي خواستند آن را

ظاهراً اين دستار از پنبه كوهي بوده است كه آتش چرك را . (انداختند
  )آنرا نمي سوزانيد  پاك مي كرد ولي

   


