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  مرور اخبار
  

يابند   بين همسايگان افزايش مياريكهم
  ]ايران -ارمنستان[

  

وزراي نيروي ارمنستان و ايران آقايان آرمن موسيسيان و 
طرف يادداشتي را پيرامون احداث خط سوم انتقال برق فشار  حبيب اهللا بي

  .قوي بين دو كشور امضاء كردند
 مراسم امضاء سند طرف طي مصاحبه كوتاه پس از بي.آقاي ح

بمنظور تأمين انتقال برق و مبادالت بين دو “: خصوصاً خاطرنشان ساخت
كشور نه تنها خطوط اول و دوم، بلكه احداث خط سوم نيز ضرورت 

با در نظر داشتن اينكه خط سوم دومداره است ظرفيت انتقال آن . داشت
  .برابر با جمع جبري دو خط موجود خواهد بود

قال برق نه تنها تبادل را بين ارمنستان و ايران اين خط سوم انت
كند بلكه در چارچوب فرمول گاز در قبال برق قرار خواهد  تأمين مي

لذا خط سوم انتقال برق نقش مهمي در روابط اقتصادي دوجانبه و . گرفت
  .”همكاريهاي ما در عرصه انرژي دارد
ي نه برداري از خط سوم برق فشار قو بنا به اظهارات وي بهره

ايران در عرصه انرژي را توسعه خواهد بخشيد -تنها همكاريهاي ارمنستان
. بلكه بطور كلي موجب گسترش روابط اقتصادي دو كشور خواهد شد

وزير انرژي ايران همچنين اعالم  داشت كه طبق برنامه احداث خط سوم 
ري انتقال برق فشار قوي بايد طي دو سال به پايان رسيده و مورد بهره بردا

  .قرار گيرد
موسيسيان وزير انرژي ارمنستان خاطرنشان ساخت كه .آقاي آ

ارزش طرح اين برنامه مهم را پس از تنظيم اين سند مي توان مشخصاً اعالم 
 ميليون دالر براي 25كرد اما بر حسب محاسبات تقريبي اوليه حدود 

  .احداث خط سوم انتقال برق فشار قوي نياز خواهد بود
عمليات ساختماني را ” صانير“ع يافتيم كه شركت همچنين اطال
اين شركت همچنين پيمانكار احداث خط لوله گاز . به اجرا درخواهد آورد

طول خط سوم انتقال برق فشار قوي در خاك . ارمنستان است-ايران
 كيلومتر خواهد بود و از كليدخانه آگاراك تا نيروگاه 312ارمنستان 

ظرفيت انتقال اين خط حدود . خواهد داشتحرارتي برق هرازدان امتداد 
  . مگاوات خواهد بود400

در ضمن پيش بيني شده است عمليات ساختماني اين خط در 
يعني عرصه اصلي . موعدهاي مربوط به خط لوله گاز به پايان برسد

چنانكه . استفاده از خط سوم عبارت خواهد بود از برنامه گاز در قبال برق
 ميليون دالري اختصاصي از 30ان در قبال وام استحضار داريد ارمنست

جانب ايران براي احداث خط لوله گاز و سپس گازي كه قرار است وارد 
با برق پرداخت خواهد ) 2007 ژانويه 1بر حسب طرح مزبور از (شود 
طبيعتاً خبرنگاران جوياي اين امر بودند كه اين روند طبق چه طرحي . كرد

  صورت خواهد گرفت؟
: وسيسيان در اين رابطه خصوصاً خاطرنشان ساختم.آقاي آ

بين دو كشور نقاط جدا كننده وجود دارند كه به واسطه آنها امروزه “
و اما پس از احداث خط لوله گاز همچنين . اقدام به مبادله برق مي كنيم

نقاط جدا كننده مربوطه را خواهيم داشت كه به واسطه آنها مراتب 
شود با نسبت  طبق توافقنامه پيش بيني مي. تمحاسبات انجام خواهند گرف

  .”يك به سه اقدام به دريافت گاز و ارسال برق نماييم
 3000 مترمكعب گاز 1000يعني طرف ارمني در قبال 

چنانكه استحضار . ”پرداخت خواهد كرد“كيلووات برق به طرف ايراني 
ر مرحله داريد پيش بيني مي شود ارمنستان از طريق خط لوله گاز ايراني د

.  ميليارد مترمكعب گاز دريافت كند1,1برداري ساالنه تا سقف  اوليه بهره
از اين امر مي توان نتيجه گرفت كه حين بهره برداري از خط لوله گاز 

 ميليارد كيلووات برق به ايران ارسال خواهد 3,3ارمنستان ساالنه تا سقف 
ن پس از پرداخت وام پذير است كه ارمنستا و اما آيا اين امر امكان. كرد

اختصاص يافته همچنين اقدام فروش برق به ايران نمايد؟ هر دو وزير هم 
ضمن اشاره به اين سؤال خبرنگار ما قيد كردند، با وجودي كه خطوط برق 
فشار قوي موجود چنين امكاني براي خريد و فروش برق را مهيا مي سازند 

ده نه چندان نزديك فراهم اما چنين ضرورتي احتماالً امكان دارد در آين
  .شود

به خودي خود قابل درك است كه همكاري دو كشور در 
عرصه انرژي تنها به احداث خطوط انتقال برق يا خط لوله گاز محدود 

احداث نيروگاههاي آبي برق در دو طرف رود ارس نيز در . نمي شود
وي بنا به اظهارات وزير نير. چارچوب عالقمنديهاي اين همكاريها است

طرف بزودي اين  بي.به گفته آقاي ح. ايران اين طرح در دست مطالعه است
مطالعات پايان يافته و هنگامي كه منابع تأمين مالي مهيا شوند مي توان 

  .درباره آغاز اين برنامه نيز صحبت كرد
 و اما اين واقعاً برنامه عظيمي است زيرا پيش بيني مي شود 

ي كه در دو طرف ارمني و ايراني قرار ظرفيت هر يك از نيروگاههاي آب
 مگاوات باشد، و اما براي احداث آنها در 140است احداث شوند معادل 

  . ميليون دالر نياز خواهد بود200كل 
  13/09/83هايوتس آشخار 
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  كمك آمريكا به ارمنستان و آذربايجان
كاخ نمايندگان اياالت متحده آمريكا اليحه مربوط به            

هاي مالي در زمينه نظامي به ارمنستان و اختصاص دادن كمك 
چنانكه پيش بيني مي شود . آذربايجان را تاييد نموده است

 هزار دالر درزمينه نظامي به ارمنستان و 750 ميليون 8آمريكا  
ناگفته نماند كه . آذربايجان كمك و مساعدت نشان خواهد داد 

نموده بود نظام رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا قبالً پيشنهاد 
 ميليون دالر بيشتر از 6كه كمك هاي نظامي آمريكا به آذربايجان 

اما بر اساس اليحه جديد، كمك هاي مالي . ارمنستان خواهد بود
اين مبلغ .  ميليون دالر نخواهد بود75آمريكا به ارمنستان كمتر از 

 ميليون دالر بيشتر از مبلغي است كه نظام بوش در نظر گرفته 13
 ميليون دالر نيز به عنوان كمك هاي  3گفته نماند كه نا. بود

در . بشردوستانه به قره باغ كوهستاني اختصاص داده خواهد شد
ضمن اين اليحه هنوز از سوي سناي اياالت متحده آمريكا تاييد 

بعد از تاييد ، اليحه فوق بايد از سوي جورج بوش . نشده است
  .رئيس جمهور آمريكا امضاء گردد

  6/9/83چورورد ايشخانوتيون 
مجلس ملي اسلواكي قتل عام ارامنه را برسميت 

  شناخت
 30مجلس ملي اسلواكي در :  نوامبر ، نويان تاپان 30براتيسالوا، 

. نوامبر با اكثريت قريب به اتفاق قتل عام ارامنه را برسميت شناخت
واكنش مجلس ملي اسلواكي براي پذيرفتن قتل عام ارامنه مجبور شد بر 

  . هاي منفي وزارت امور خارجه كشور پيروز گردد
  11/9/83آزگ 

   ارمنستانوزير نيروي ايران نزد رئيس جمهور
      روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان هيئت ايراني به رياست 
حبيب اهللا بي طرف وزير نيروي ايران را كه بمنظور آغاز احداث خط لوله 

ان و مورد بهره برداري قراردادن  ارمنستان در بخش ارمنست–گاز ايران 
شينوهاير و امضاي توافقنامه –خط دوم انتقال برق فشار قوي آگاراك 

پيرامون احداث خط سوم انتقال برق در ارمنستان بسر مي برند را به 
طرف ايراني كه در زمينه نيروگاههاي آبي ، منابع . حضور پذيرفت

كاري خود را با جمهوري آلترناتيو برق خصوصاً دريافت انرژي بادي  هم
ارمنستان شروع كرده است در قبال بلوك پنجم نيروگاه حرارتي هرازدان 

  .                       نيز عالقمندي نشان مي دهد
  12/09/83آراووت 

  

  اي است غيرقابل جايگزيني اين برنامه
-     آرتاشس تومانيان رئيس كميسيون همكاريهاي اقتصادي ارمنستان

-آغاز فعاليتهاي احداث خط لوله گاز ايران“: الم نموده استايران اع
. ارمنستان براي ارمنستان و همچنين منطقه و دو كشور ما بسيار مهم است

اين اقدام داراي اهميت اقتصادي جدي براي روند توسعه آتي ما بوده و 
همچنين از نظر استقالل در عرصه انرژي و تأمين اقتصادي به زحمت مي 

  .اي ارزيابي نمود يت آن را به نحو شايستهتوان اهم
برداري از خط دوم انتقال برق فشار قوي به بسط و گسترش       و اما بهره

در واقع با استفاده از گاز ايران، . امكانات كل عرصه انرژي بستگي دارد
در قالب انرژي توليد شده هم مبالغ تأمين مالي خط لوله را پرداخت 

كلي اين بايد در حكم يكي از بهترين امكانات خواهيم كرد هم بطور 
  .                                             ”صادرات ما باشد

  12/09/83هايوتس آشخار 
  پيشنهاد روبرت كوچاريان پيرامون حل مسئله قره باغ

     منابع نزديك به گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا اطالع 
 كوچاريان در بستر حل و فصل مسئله قره باغ مي دهند كه روبرت

انجام داده، يعني پيشنهاد خود را براي ” حركت اسب“كوهستاني اخيراً 
 مرحله اي -بر اساس آن، وي راهكار جامع. حل مسئله ارائه كرده است

بوسيله آن طرف ارمني در مرحله اول . حل مسئله را پيشنهاد كرده است
طقه به آذربايجان، به استثناي الچين وكلباجار حل مسئله با استرداد پنج من

 آذربايجاني منعقد -موافقت مي كند و پس از آن توافقنامه آشتي ارمني
مي شود و طي آن آذربايجان موافقت مي كند دو سه سال بعد در رابطه با 
مسئله موقعيت قره باغ  رفراندومي در قره باغ كوهستاني برگزار شود و 

پس از رفراندوم . ج اين رفراندوم شفاف را بپذيردمتعهد مي گردد نتاي
طرف ارمني كلباجار را نيز به آذربايجان باز مي گرداند و الچين هم از 

در عوض آذربايجان از طريق مغري . موقعيت راهرو برخوردار مي شود
دريافت ) كه از قرار معلوم مستقل نخواهد بود(بسوي نخجوان راهرويي 

تأكيد مي ورزند كوچاريان اميدوار است كه ولي منابع ما . مي كند
آذربايجان اين پيشنهاد را رد خواهد كرد، زيرا در صورت پذيرش پيشنهاد 

اما در صورت . عمالً با دورنماي اعطاي استقالل به قره باغ موافقت مي كند
رد اين پيشنهاد توسط آذربايجان كوچاريان مي تواند تا حدودي از 

 با اجتناب از حل مسئله خالص شود و خود نيز اتهامات وارده در رابطه
امكان خواهد داشت پيشنهاد دو ماه پيش ارائه شده از سوي گروه مينسك 

  .                                           سازمان امنيت و همكاري اروپا را رد كند
  12/9/1383هايكاكان ژاماناك 

  


