
 

 

 1-نامه لويسماه

  1385 ماهامرداد  123هارشم

 مرور اخبار

 بررسي طرح توافقنامه احداث خط آهن
   آخالكاالك- قارص

 آخالكاالك در - جوالي طرح توافقنامه احداث خط آهن قارص14 لغايت 13از 
، »آذرتاج«به گزارش خبرگزاري . تفليس مورد بررسي قرار خواهد گرفت

نين نمايندگان وزارتخانه هاي حمل و نقل آذربايجان، گرجستان و تركيه و همچ
كارشناسان و نمايندگان سازمانهاي مالي بين المللي در اين بررسي شركت خواهند 

در ضمن علي اف چند روز پيش طي مصاحبه با روزنامه تركي با اشاره به . كرد
علي . مسئله خط آهن ابراز اطمينان كرده بود كه اين برنامه تحقق خواهد يافت

ه در راستاي ناكام ساختن اين طرح، عليرغم تمام تالشهاي ارامن«: اف گفته است
وي افزوده است كه گرچه البي . »من مطمئنم كه ما آن را عملي خواهيم ساخت

ارمني با بعضي سازمانها و ساختارهاي بين المللي فعاليت مي كند تا آنها از اين 
طرح پشتيباني نكنند، اما مواضع كنوني آذربايجان اجازه مي دهد كه وابسته به 

چنانكه اين سياست «: الهام علي اف گفته است.  و ساختارهاي ديگر نباشدسازمانها
ارمنستان ناكام خواهد ماند، آذربايجان قويتر خواهد شد، در منطقه مواضع محكم 

ارمنستان از تمام برنامه هاي بين المللي منزوي شده و وضعش . تري خواهد داشت
  .  »در آينده بدتر خواهد شد

  22/4/1385هايكاكان ژاماناك 
  

 بيانات ساهاكاشويلي در مورد بسته شدن
   گذرگاه الرس عليا

بگفته ميخائيل ساهاكاشويلي بسته شدن گذرگاه الرس عليا پاسخ روسيه به 
. مذاكراتش با جرج بوش رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا در واشنگتن است

ي تشريح ميخائيل ساهاكاشويلي روز گذشته در تفليس هنگام گفتگوي مطبوعات
بسته شدن مرز از «: جزئيات سفرش به اياالت متحده آمريكا اعالم كرده است

. لحاظ اقتصادي به گرجستان ضربه نمي زند، زيرا ما در اين مسير صادرات نداريم
اين به افرادي ضرر مي رساند كه در مسير زميني حركت مي كنند، و همچنين به 

نمي .  براي ارمنستان نامطلوب استاين بخصوص. منافع ارمنستان ضربه مي زند
فهمم تقصير ارمنستان چيست؟ مگر نه اينكه از گذرگاه مذكور اتباع و بارهاي 

طي گفتگوي مطبوعاتي مذكور رئيس جمهور . »ارمنستان عبور مي كنند؟
گرجستان به وضع سياست داخلي كشور نيز اشاره و اعالم كرده است كه نبايد در 

ات هيجان انگيز بود، ممكن است يكي از اعضاي داخل حكومت منتظر تغيير
  . كابينه تغيير كند، اما تيم تغيير نخواهد كرد

  22/4/1385هايكاكان ژاماناك 
  

  سفر نمايندگان مجلس ارمنستان به ايران
 ايران در مجلس ملي ارمنستان طي سفر چهار روزه -امروز گروه دوستي ارمنستان

نفره مجلس ملي ارمنستان گالوست  8سرپرست هيات . عازم ايران مي شود
  .ساهاكيان رئيس گروه دوستي مي باشد

سامول نيكويان عضو گروه دوستي و هيات پارلماني ارمنستان به راديو آزادي 
قرارست با رئيس مجلس و روساي كميسيونهاي روابط خارجي و امنيت ":گفت

اني و صنايع ايران و همچنين با مسئولين اتاق بازرگ. ملي مالقاتهايي را داشته باشيم
".نمايندگان ارامنه ساكن ايران ديدار خواهيم داشت  

 ارمنستان يا ارتباط جاده اي و -آيا مسائل مربوط به خط لوله گاز ايران":سوال
"عرصه حمل و نقل مورد بررسي قرار خواهند گرفت؟  

. اين سفر دولتي و رسمي نيست، بلكه سفر دوستانه مي باشد":سامول نيكويان
البته براي من نيز جالب . نگونه مالقاتها در راستاي تبادل اطالعات مي باشنداي

 ارمنستان را خريداري -توجه مي باشد كه آيا روسيه بخشي از خط لوله گاز ايران
خواهد كرد يا خير؟ اگر طرف ايراني صالح بداند تا موضع خويش پيرامون اين 

يار نمايندگان مجلس ارمنستان قرار مساله را بيان كند و اطالعات خويش را در اخت
".دهد، من با كمال ميل اين اطالعات را منتشر خواهم ساخت  

وازگن كاراخانيان نماينده پارلمان از فراكسيون جمهوريخواه و عضو اين هيات 
براي من ويژگي خاصي دارد، ":گفت كه سفر براي وي معناي ديگري نيز دارد

اين سفر زيارت . استان اصفهان متولد شده امزيرا در روستاي سيناكان از توابع 
 سال زادگاه خويش را 60خاصي خواهد بود، زيرا پس از عزيمت به ارمنستان، 

  ".نديده ام
  22/4/1385 راديو آزادي

  
  ايران و گروه مينسك

آقاي افشار سليماني سفير ايران در آذربايجان پس از سفر به منطقه 
ينده مجلس آن كشور اعالم كرده است كه آقدام به دعوت گانيرا پاشايوا نما

عملكرد گروه مينسك در زمينه حل مناقشه قره باغ كوهستاني هيچ ثمره اي 
  . نداشته زيرا در تركيب اين گروه كشورهاي منطقه شامل نشده اند

آقاي سليماني خطاب به خبرنگاران گفته است كه از ميان كشورهاي 
هاي منطقه اي نيستند و روسيه هم تنها عضو گروه مينسك آمريكا و فرانسه كشور

در حالي كه در زمينه حل مسأله مهم است كه «: با آذربايجان هم مرز است
وي خاطرنشان ساخت . »كشورهاي هم مرز با طرفين مناقشه در آن شركت كنند

  . كه ايران كشوري است كه هم با ارمنستان هم با آذربايجان هم مرز است
ته است كه ضرورت دارد در باكو كنفرانسي آقاي سليماني اظهار داش

براي مطالعه داليل بي ثمر بودن عملكرد گروه مينسك در زمينه مناقشه قره باغ 
  . كوهستاني برگزار شود

 23/4/1385هايوتس آشخار 
  

جشنواره  زرد آلوي طاليي و رخشان  بني اعتماد 
  كارگردان زن معروف ايراني

  

كه دربلژيك كار و زندگي ميكند درمالقات ياسمن كاساري هنرمند اهل مراكش 
با عدم آشنايي به ارمنستان و ملت آن درفيلم « با خبرنگاران اظهارداشته است

خود از دودوك ارامنه استفاده كرده ام كه دراين جشنواره  »كودك خفته «
وي اظهارداشت كه كه از طريق يك طالساز ارمني با موسيقي » .ارائه شده است
  .ده است كه خود وي درفيلم اوزير دوربين رفته  استارمني اشنا ش

) ايران(و رخشان بني اعتماد)اسپانيا(، ايساكي الگواستا) آلمان(  آندرآس درزدن 
كه فيلم هاي خودرا در برنامه فيلم هاي بين المللي  تحت نمايش در جشنواره  

 به  فيلم اراده كرده اند ضمن ارائه جزييات مربوط» زرد آلوي طاليي«سينمايي 
هاي خودشان در اين جشنواره اظهارداشتندكه گرچه براي اولين بار در ارمنستان 
بسر مي برند درهرصورت شوق وگرما احساس نموده و چنين احساس مي كنند 

  .نيستند» غريبه «كه خودشان در دراينجا 
 اظهارداشته است كه) از معروفترين كارگردانان زن ايراني(  رخشان بني اعتماد 

قرن گذشته 50پايه هنرهاي سينمايي درايران و توسعه آن راارامنه كماكان دردهه 
ساموئل خاچيكيان، سالبي هوانيسيان،آراماييس  آقاماليان و (بدعت گذاشته   اند

. بنابه سخنان وي سانسور درايران هميشه نيز بصورت ويژه اي بوده است).غيره
ابت قانون مشخصي وجود ندارداما در از اين ب« بنابه گفته رخشانه بني اعتماد 

هرصورت اين قانون همواره نيز و مشروط به بوالهوسي هاي  مسئولين  فرهنگي 
بنابه گفته وي با وجود اين موانع هنرمندان .است»كار كرده «دوره زماني مربوطه 

ايراني بايد راه بيان عقايد و ديدگاه هاي خودرا بيابند كه بنابه گفته وي آنها در 
.ن كار همواره موفق نيستنداي  

 23/4/1385هاياستاني هانراپتوتيون 
 



 

 

 2-نامه لويسماه

  1385 ماهامرداد  123هارشم

 افتتاح ساختمان جديد كميته دادخواهي ارامنه
   در جلفاي اصفهان

 ژوالي با حضور هراند ماركاريان نماينده بيوروي داشناكسوتيون 7در 
ارمنستان و تاتول اوهانيان كه يكي از رجال ملي مي باشد و تقديس بابكن 

وس رهبر خليفه گري اصفهان  ساختمان جديد دادخواهي ارامنه در اپيسكوپ
تهران ، در همانروز » آليك « بر اساس گزارش نشريه . جلفاي جديد افتتاح گشت

مالقات نمايندگان جامعه ارمني جلفاي جديد »  آرارات« در سالن مجتمع ورزشي 
  .گرفته استبا هراند ماركاريان نماينده بيوروي حزب داشناكسوتيون صورت 

در اين مالقات به مسائلي كه حزب داشناكسوتيون در دستور كاري 
آرتساخ ، جاواخك و مسائلي كه جمهوري «خويش درج نموده ، براي مثال 

نماينده بيوروي حزب داشناكسوتيون در مرحله اول . اشاره شده است» ارمنستان 
نتخابات آتي پارلماني به نگراني ها و برنامه هائي كه حزب داشناكسوتيون براي ا

  . دارد اشاره نموده است
  23/4/1385يرگير 

  ايراني از منافع منطقه–يهاي ارمني همكار
   سرچشمه مي گيرد

آندرانيك ماركاريان نخست وزير جمهوري ارمنستان هنگام مالقات با 
كامران باقري لنكراني وزير بهداشت جمهوري اسالمي ايران چنين اعالم نموده 

 ايراني در زمينه هاي مختلف از منافع كل منطقه – همكاريهاي ارمني «:است كه 
 كشورهاي ديگر نيز مي توانند شامل اين همكاري ، چنانكهسرچشمه مي گيرد

آندرانيك ماركاريان سخنان خويش را چنين ادامه داده است كه در . »باشند
تان چارچوب سفري كه به گرجستان داشت شاهد عالقمندي مقامات كشورگرجس

طرفين گفتگو خط لوله .  ايراني بوده است–جهت شركت در همكاريهاي ارمني 
 ارمنستان ، خطوط ولتاژ باالي برق ، فعاليت هاي ساختماني نيروگاه –گاز ايران 

آبي و بازسازي جاده اي كه دو كشور را به يكديگر ارتباط مي دهد را مهم 
  .ارزيابي نموده اند

ي ارمنستان چنين اعالم نموده است  خدمات مطبوعاتي دولت جمهور
وزير بهداشت جمهوري اسالمي ايران دعوت معاون اول رئيس جمهور كشور 

  . متبوعش جهت سفر به ايران را به نخست وزير تقديم نموده است
  21/4/1385آزگ 

  
  آيا كمبود گاز روسي به حساب خط لوله گاز

   ارمنستان تكميل خواهد شد؟- ايران
 هاي رسمي ديروز، در چارچوب سفر رئيس جمهوري ارمنستان بر اساس اعالميه

بر . به ايران يكي از مسائل اصلي مورد بررسي مربوط به عرصه انرژي بوده است
اساس همان منابع رسمي، رؤساي جمهور در خصوص تعميق همكاري آتي در 

البته تحت اين مطالب خشك رسمي مي توان . عرصه مذكور صحبت كرده اند
 ارمنستان، كه همانطور كه معلوم است - كه مسئله خط لوله گاز ايرانگمان كرد

روسيه عالقمند به خريداري آن مي باشد با تمام جديت مورد بررسي قرار گرفته 
در اين رابطه اعالميه رسمي صادر كرد » گازپروم«چند روز پيش بار ديگر . است

برت كوچاريان و بعد از آن، بر اساس خبرهاي موجود، طرف ايراني از رو
تضاميني مبني براينكه ارمنستان قصد واگذاري خط لوله به روسها را ندارد 

  . درخواست كرده است
اما جهت . اينكه در نهايت ارمنستان چگونه رفتار خواهد كرد اين يك بحث است

حدس زدن پاسخ نهايي اين سئوال نخست بايد درك كرد كه چرا روسيه عالقمند 
از لحاظ شاخصهاي روسي بسيار كوچك است را از آن خود است خط لوله اي كه 

  . سازد
ادوارد آقاجانوف كارشناس اقتصادي نتايج تحقيقاتي كه اخيراً توسط يكي از 

مراكز تحقيقاتي روسي منتشر شده است را به ما ارائه كرد، بر اساس آن روسيه 
داشت و  ميليارد متر مكعب كمبود گاز خواهد 100 حدود 2010فدرال در سال 

  .  ميليارد متر مكعب خواهد رسيد340 اين رقم به 2002در سال 
جهت جبران اين كمبود روسيه فدرال نخست پيش بيني مي كند به حساب ساير «

بر اساس آن پيش بيني شده . انواع مواد سوختي مصرف داخلي گاز را كاهش دهد
يزي كه  مگاوات احاث شود، چ40است راكتورهاي اتمي تازه اي به قدرت 

 درصد 20 درصد كنوني به 16بحساب آن سهم انرژي اتمي در سيستم انرژي از 
 16 روسيه فدرال در بهترين حالت مي تواند 2010اما تا سال . خواهد رسيد

 ميليارد متر مكعب كمبود 100راكتور احداث نمايد، و اين اجازه خواهد داد 
مفهوم است .  مكعب كاهش دهد ميليارد متر30احتمالي در آن مقطع آن را بميزان 

كه روسيه سعي خواهد كرد مابقي كمبود را به حساب گاز قزاقي، ازبكي و 
  . »تركمي تكميل كند

اما از طرف ديگر هم مسئله جدي آنست كه آيا موفق خواهد شد بحساب 
بخصوص كه كشورهاي . كشورهاي مذكور كمبود خود را جبران كند يا خير

تان در دوران اخير در خصوص افزايش نرخ هر فوق الذكر، بخصوص تركمنس
 دالر 100 دالر به 65هزار متر مكعب گاز صادراتي از طريق خاك روسيه از 

  . اعالم و تصريح كرد كه روسيه به حساب گاز تركمني سود كالني مي برد
يعني آشكار است كه ممكن است روسيه در آينده نه چندان دور با كشورهاي 

لذا روسيه فدرال در اين لحظه به راهكار آلترناتيو . شته باشدمذكور مسائل جدي دا
  . است» كانديد«احتياج دارد و گاز ايراني بهترين 

همانطور كه آقاي آقاجانوف تصريح كرد ايران هم بنوبه خود با روسيه روابط 
اما اگر روسيه مسيرهاي عمده صدور گاز ايراني را كنترل . رقابتي جدي دارد

لذا كامالً منطقي است كه آنها در اين . ت اين رقابت بي ثمر باشدنمايد ممكن اس
لحظه سعي خواهند كرد از روبرت كوچاريان ضمانت بگيرند كه روسيه نه در خط 

 درياي - گرجستان- ارمنستان- ارمنستان و نه خط لوله گاز ايران-لوله گاز ايران
حتي يك شير را كنترل ) حداقل در قسمت ارمني آن( اروپا - اوكراين-سياه

در غيراينصورت احتمال قويست كه راهكاري ديگر . بعهده نخواهد داشت
در اين رابطه آقاي آقاجانوف . جايگزين اين خط لوله خواهد شد

  .  را كه اروپا در دوران اخير پيش مي برد يادآوري كردNabuccoبرنامه
 لوله در چارچوب اين برنامه پيش بيني مي شود از منطقه درياي خزر خط

 يونان به اروپاي جنوبي و سپس مركزي و شمالي -آلترناتيو در مسير تركيه
اين خط لوله آلترناتيو خطوط روسي محسوب مي شود، لذا آقاي . رسانده شود

آقاجانوف پيش بيني مي كند كه هر كشوري از جمله ارمنستان اگر سعي داشته 
براين ممكن است عمالً از آن باشد در اين برنامه نقشي به روسيه اختصاص دهد، بنا

  . حذف شود
  16/4/1385ايراوونك 

  ناتو فعأل نمي تواند آلترناتيوي  براي گروه مينسك باشد
رسيم موسي بكوف سياست شناس معروف آذربايجاني ديروز در مصاحبه با ريا 

ضمن تفسير پيشنهادات  كلود لليوش رييس اجالس پارلماني  ناتو » نوستي«
 فصل مناقشه قره باغ اعالم نموده است كه ناتو نمي تواند دررابطه با حل و

آلترناتيوي براي گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا از بابت حل و 
  .موسي بكوف اظهارداشته است. فصل مناقشه قره باغ باشد

فكر مي كنم كه سازمان امنيت و همكاري اروپا و گروه مينسك آن منبعد نيز   « 
 فصل مناقشه ادامه خواهند داد اما همه نيز مي توانند پيشنهادات به كار حل و

ضمنأ وي اضافه نموده .خودرا مطرح نمايندو از جمله رييس اجالس پارلماني ناتو
فكر مي كنم كه هم در آذربايجان و هم در ) ناتو(با توجه به ثقل اين سازمان« 

اس آذربايجاني خاطر سياست شن» ارمنستانبه اين پيشنهادات توجه خواهند داشت
گروه (اما آن فعأل نمي تواند آلترناتيوي براي قالب ديگر .«نشان نموده است

  .»باشد) مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا
  23/4/1385هاياستاني هانراپتوتيون 

  
  


