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  مرور اخبار
  سفير آمريكا عليه علي اف است؟

جان ي در آذرباينيش بير قابل پي از باكو، تحوالت غيافتين اطالعات دريبنابر آخر
كا در ير آمريش سفينو هارنيز از آنجا شروع شد كه ريهمه چ.  رسنديبه بلوغ م

ژه يبو (ي قوميتهاي كشور كه عمدتاً محل سكونت اقليجان از مناطق شماليآذربا
روها ي نيبرخ": از مالقاتها اعالم كرديكي يد نموده و در طيست، بازدا)  هايلزگ

ن ي شوند كه اي انتخابات شفاف پارلماني خواهند مزاحم برگزاريجان ميدر آذربا
 متعهد ين الملليجان بطور بيآذربا.  بر كل روند انتخابات خواهد داشتير منفيامر تاث

د تمام مسائل در گزارش يبا. دي نماشده است كه انتخابات شفاف و عادالنه برگزار
ه ي ششم نوامبر تهيج انتخابات پارلمانيرامون نتاي اروپا كه پيت و همكاريسازمان امن

 اف كه خواهان يس جمهور الهام عليبرخالف رئ. خواهد شد، گنجانده شوند
 ييروهايجان ني است، در آذرباين المللي بي انتخابات در سطح استانداردهايبرگزار
گزارش .  استي كشور منفيت انتخاباتي دارند كه نظرشان در خصوص وضعوجود

جان ي آذرباي تواند بعنوان دخالت در امور داخلي اروپا نميت و همكاريسازمان امن
  ". گردديتلق

 نفت يس شركت دولتي اف رئيش با اعتراف ناطق علينو هارنياز قضا سخنان ر
د ي نوامبر بع15عان نموده است كه تا  اف اذيناطق عل. جان همزمان شده استيآذربا

بگفته . حان را شروع كنندي ج-جان از خط لوله باكويبتوانند صادرات نفت آذربا
حان را ترك ي دسامبر بندر ج15باً ين نفتكش حامل نفت تقرين حالت اوليدر ا":يو

جان ي آذرباين الملليات بياست شركت عملي است كه رين در حالي ا".خواهد كرد
ت انبار يد تا ظرفيحان اعزام نماي را به جيگرفته است در ماه سپتامبر نفتكشم يتصم

ل يجاد شده را با موارد ذيده ايچيت پي از كارشناسان وضعيليخ. دي نمايآنجا را بررس
ر انجام شده است و ي با تاخ"يآذر" يدان نفتياستخراج نفت از م: ح داده انديتوض

است ير. ه بهم خورده استيدرات در ترك صاي بخش خط لوله اصليجدول زمانبند
 تالشها، اعصاب و ي باشد، زماني طرح مي كه مجر"وميش پتروليتيبر"شركت 

 عبور خط لوله از منطقه ي را بخرج داد تا مجوز دولت گرجستان برايادي زيپولها
 شروط خود يتاً طرف گرجينها. افت كندي در گرجستان را دري بورژوميكوهستان

  .رندي قرار گيشتريد در عمق بيست كه براساس آنها ستونها و لوله ها بارا قبوالنده ا
جان منتقل شود، ي آذربايد بالفاصله پس از انتخابات پارلماني با"ن نفتياول"اگر 

 ياست منوط ميز وجود دارند كه احتماالً با سي نيگريل ديست كه داليد نيپس بع
 ين فكر وا مين شدند، انسان را به اايباً همزمان در باكو بي كه تقريسخنان. باشند
 انتخابات يز براياز مطلبف نيف و اي ي شود كه رسول قلياوالً معلوم م. دارند
جان يف از دست مقامات آذرباي ينجاست كه قليجالب ا.  ثبت نام شده انديپارلمان
 افراد معتمد آنان در باكو يول. ه پنهان شده استيكا و مطلبف در روسيدر آمر

 را ييرمنتظره هشدارهايدوماً مقامات باكو بطور غ.  كننديم ميالزم را تنظمدارك 
پس ":ي مذهبي امور سازمانهايته دولتيس كمي اف رئيق عليبگفته رف. منتشر كردند

ن ين مبلغيافت، ايت يسم تقوي وهابيدئولوژين اي بر مبلغياز آنكه نظارت دولت
 يغ مي مردم به تبليانه ها و خي مسكونيمساجد را ترك نموده و در محله ها

روان ين امر باعث شد كه پيد و ايدولت نظارت بر مساجد را شدت بخش. پردازند
 توانند در يون نميوهاب.  بپردازنديسم در خانه ها جمع شوند و به امور تداركاتيوهاب

 كار مخرب خود را انجام ي مسكونيغ بپردازند و در خانه هايمساجد بزرگ به تبل
 ي است كه برخين در حاليا.  باشنديز تحت كنترل ميتها نين فعالي ايلو.  دهنديم

ن يا.  باشندي ميش در انتخابات پارلماني خوي نامزدي خواهان معرفياز رجال مذهب
 يم كرد كه براي منتشر خواهي آنان را زمانيما اسام. افراد هنوز ثبت نشده اند
 مشغول به خدمت هستند حق يهبنه مذي كه در زميكسان. انتخابات رسماً ثبت شوند

 كنند، در ي اگر آنان در انتخابات شركت ميدارند در انتخابات شركت كنند، ول
  ". باشدين خواست قانون ميا.  را متوقف سازنديت مذهبيد فعالين صورت بايا
 ي نموده وليابي كشور را نسبتاً باثبات ارزي كنونيت مذهبي اف وضعيق عليرف

 توان تمام مسائل را يست كه مين بدان معنا نياما ا":ه استبالفاصله اعتراف كرد
 ياست هم مي وجود دارند كه بعضاً به سي مذهبي گروههايبرخ. ده گرفتيناد

 افراد قصد دارند در يبرخ.  كننديه حكومت مبارزه مي گروهها هم عليپردازند، برخ
افته يطور سازمان ل هستند بيز مايآنان ن. ندي برقرار نمايجان حكومت اسالميآذربا

  ".دي نماي ميرين اقدامات جلوگي دولت از اي اقدامات را صورت دهند، وليبرخ
 توان يد مي ترديب.  دهديب باكو بنوبه خود غرب را مورد شانتاژ قرار مين ترتيبد

ش يجان در رابطه با افزاي آذرباي محافل دولتي اف را بعنوان نگرانيق عليسخنان رف
م ي پنهان مقابله رژيزمهايده ما مكانياما بعق.  نموديابي كشور ارزون دريغات وهابيتبل

 از يرويل به پي اف ماي است كه الهام عليهيبد. نجا نهفته انديز در اي اف نيالهام عل
را در ي باشد، زيجان نمي در آذرباي دموكراسي برقرارييكاي آمر"يوهايسنار"

 حكومت ييايستم مافيدن سي برچا زود مسالهير يوها دين سناريصورت تحقق كامل ا
ش نفوذ ي مانند افزايد بزرگتريد تهديجان بايلذا آذربا. در كشور مطرح خواهد شد

د هم ين تهديا.  بترسنديليها خيكائيش بگذارد تا آمريجان را به نمايران در آذربايا
انات يه ما را در كنار بيحاال اگر فرض. جان استيسم در آذربايش نفوذ وهابيافزا
روها را مد يكا كدام نير آمريم كه سفيم حدس بزني توانيم ميش قرار دهينو هارنير

 انتخابات شفاف در يروها مانع برگزاري ني گفت كه برخي مينظر داشت، وقت
  . شونديجان ميآذربا

 اف به همان ير الهام عليم كه هدف از سفر اخيم اگر حدس بزني كنياشتباه نم
د و ي قي واشنگتن را ب"دستورات"باكو كه تمام  كشور آن بود كه يمناطق شمال

ه يد علي است كه بايل به اتخاذ گامها و اقداماتيقت مايرد، در حقي پذيشرط م
 18 اف يالهام عل. ندي آنان عمل نمايان غربي حاميجان و تالشهايون آذربايسياپوز

 يخيز كه مركز تاريج ني نيآگوست به منطقه كوتكاشن سفر نموده و از روستا
 است يادآوريالزم ب. د نموده استي باشد، بازديجان مي ها در آذربايسكونت اود

.  باشندي مي ارمنيگوري مكتب گريحي، آنهم مسيحي زبان و مسي ها لزگيكه اود
ك ي ياقوام مختلف همچون اعضا":ش اعالم كرده استي اف در نطق خويالهام عل

 به يار بزرگيتوجه بس.  كنندي ميجان زندگيز در آذربايخانواده بطور مسالمت آم
د خودشان را امن و آزاد يندگان اقوام مختلف باينما.  شودي نشان داده مياست مليس

س جمهور كشور تمام تالش را بكار خواهم گذاشت تا يمن بعنوان رئ. احساس كنند
 و ي مليريجان تحمل پذيم كه در آذربايما خوشحال هست. ت حفظ شودين وضعيا

س يمن بعنوان رئ":ن گفته استي اف همچني الهام عل". باشدي موجود ميمذهب
ات و نقطه نظرات ي باشم، لذا آماده هستم شكايجمهور ضامن تمام اقوام كشور م

  ".شما را بشنوم و مسائل را در جا حل كنم
اعالم شده است كه ) جانياز جمله در خارج از آذربا(نكه در گذشته بارها يرغم ايعل

 تعجب آور است كه ي شود، وليض اعمال ميجان تبعيدر آذربا ها يدر قبال اود
  .ه كنديم گالين روستا جرات نكرده است بطور مستقيك از ساكنيچيه

 تواند بعنوان آغاز مبارزه ين كامالً مي نشي اف در منطقه اوديانات الهام عليسفر و ب
چنانكه در گذشته .  شوديابيجان ارزي آذرباي قوميتهاي اقل"يمغزها" يآشكار برا

 آنان يان غربيون و حاميسي مقامات، اپوزين مبارزه بطور پنهان از سويم، اينوشته ا
. ان بوده استيز در جري زبان نيراني اي تالشها"ي مغزهايشستشو"در خصوص 

 به يش عمالً بطور موازينو هارنيجان و ريس جمهور آذربايد كه رئي آين بر ميچن
گر يكديه يم عليرمستقيطور غن سفر نموده اند و بي نشيا لزگين ي نشيمناطق اود

ان يد ناكام ماندن انتخابات بطور عيكا با اشاره به تهدير آمريرا سفيز. سخن گفته اند
 ياسيغات سينگونه تبليا.  را مد نظر داشته استيك ويان نزديا اطرافي اف يالهام عل

 ن برخوردينجاست كه ايمساله صرفاً در ا. د منجر به برخورد منافع مختلف شوديبا
  .   خواهد داشتياسيچگونه خواهد بود و چه عواقب س

  4/6/1384  سوميروين
  فروش معدن طال به يك شركت آمريكايي

نده شركت يبر اساس آن، نما.  منتشر كرده استيخبر جالب» تريرو «يخبرگزار
 اعالم كرده است كه شركتشان يبه خبرگزار» Global gold Corp «ييكايآمر

 ارمنستان يواقع در جمهور» توخمانوك «ي از معدن طاليكارخانه مشغول بهره بردار
آشوت . ده استيخر» مگوگولد «يون دالر از شركت ارمنيلي م3. 5مت يه قرا ب

ما در قبال «: روان گفته استيدر ا» Global gold Corp«ان مسئول دفتر يپوغوس
 دو سال ي مبلغ را هم طيم و مابقيون دالر حواله كرده ايليم ميك و ني درصد سهام 51

ه است كه شركتشان مجوز بهره ن به اطالع رساندي همچنيو. »م كرديحواله خواه
ت را آغاز كند و قصد يك فعالينده نزديافت كرده و در صدد است در آي را دريبردار

 Global« شود كه ين خاطرنشان ميهمچن. دي نمايه گذاريون دالر سرمايليدارد دو م
gold Corp «دات را ي نموده و توليقصد دارد در تمام طول سال از معدن بهره بردار

 تابستان مورد بهره يتا كنون معادن فقط در ماهها.  هزار تن برساند700 ي ال500به 



 

 

 2-نامه لويسماه

 1384 ماهذرآ115شماره

ك يدر نزد» توخمانوك«معدن . د داشتي هزار تن تول200 گرفت و ي قرار ميبردار
ان يگورياما جالب آنست كه وان گر. ك واقع شده استي مغرادزور استان كوتايروستا

ز بوده يكا ني آمريمسئول مجمع ارمن كه همزمان ي ترك-ي ارمنيون آشتيسيعضو كم
االت يثبت شده در ا» Global gold Corp«س شركت ياست معاون رئ

 يز مين شركت نيان سهامدار ايگوريگر.  باشديكا مياالت متحده آمريكوت ايكونكت
متعلق به آرمن » مگوگولد«م شركت ي كه داريدر ضمن بر اساس اطالعات. باشد
ان آرمن ياما اطراف. است» يجمهور«س حزب يان رئيسيان برادر آرام سركيسيسرك
نان داده اند كه آن هنوز فروخته نشده است، ي گفتگو با خبرنگار ما اطميان طيسيسرك

ان يان در جريگورين مسئله با وان گريرامون ايد كرده اند كه مذاكرات پييگرچه تأ
 دهند كه ي منانيز اطميست نيط زيم كه در وزارت محين خاطرنشان كنيهمچن. است

 منتقل نشده است و يگريبه شركت د» توخمانوك« از معدن يفعالً مجوز بهره بردار
. است» مگوگولد«ن مجوز مانند گذشته متعلق به شركت ين بدان معناست كه ايا

ز بخود جلب كرده و بر ي توجه حكومت را نين معامله احتماليم كه ايخاطرنشان ساز
ل قابل ين تمايا. ستندين معامله نيند به منعقد شدن ااساس اطالعات ما مقامات عالقم

ون يليم ميك و نيون يسي از رهبران اپوزيكيست كه خانواده يرا دلخواه نيدرك است، ز
ستاده است و يان ايگوريكه در طرف مقابل معامله وان گريياما از آنجا. دالر داشته باشد

ن معامله معذلك يست كه ايل قوكا ارتباطات گسترده دارد، احتماي آمرياسيت سيبا ال
ن معادن ي از بزرگتريكي» توخمانوك«م كه ين خاطرنشان كنيهمچن. انعقاد خواهد شد

  .  شودي ارمنستان محسوب ميطال
  5/6/1384 يكاكان ژاماناكها

   تركي مسائل سياسي بررسي مي شوند -در مذاكرات ارمني
ه اصوالً يندگان وزارت امور خارجه ارمنستان و تركين نماي بيدر مذاكرات دائم

 حنبه ي ترك-ي توسعه روابط ارمنياما دورنماها.  شوندي مي بررسياسيمسائل س
ش يل گشان مسائيا. از دارديق ني عميز در خود دارند كه به بررسي را نياقتصاد

  . ره استيه و غيمرز، حركت سرما
 تجارت است و يه عضو سازمان جهانيد در نظر گرفت كه ارمنستان مانند تركيبا
ه ي كند اما تركي مينيش بيه را پي به بازار تركي ارمنين امر ورود بالمانع كاالهايا

 همزمان . كنديجاد مي موانع متعدد اي ترك-ي ارمنيدر راه توسعه برابر روابط اقصاد
 يون دالر را به ارمنستان صادر ميلي م220-250 به مبلغ حدود ييه ساالنه كاالهايترك
.  كنديون دالر ارائه ميلي م120ار كوچكتر كرده و ين رقم را بسي ايآمار رسم. كند

ق واسطه ها از ساداخلو وارد ي تجار و از طريماً از سوي كه مستقي تركيكاالها
 يجه ارمنستان كه مشكالت اقتصاديدر نت.  شوندينم شوند، حساب يكشورمان م

 كند كه برابر حدود ي ميه گذاريه سرماي را در اقتصاد تركي دارد، ساالنه منابعيجد
  .  باشدي مينصف بودجه دولت

 30000ه حدود يدر ترك. گر هم وجود داردي ديار محسوس اقتصاديك عامل بسي
 برابر كمتر از 3باً يود حقوق تقر كار خي كند كه برايشهروند ارمنستان كار م

ن كار شهروند ارمنستان در ي هميبرا.  كننديافت ميه را دريشهروندان ترك
ن امر ارزش يا.  كننديافت مي دالر در800-850 دالر و ترك 200-250استامبول 

 رقابت آن در بازار يي دهد و تواناي را كاهش مي كاالها و خدمات تركيواقع
  . دهديش مي را افزايخارج

د ي كه به توليه نه تنها خسارات مادي تجارت تركين سازمان جهانيبنابر مواز
جه محاصره را ي شود، بلكه خسارات ارمنستان در نتي وارد آورده ميكنندگان ارمن

ه ارمنستان ي تركيم از سوي بعلت تحر2004 ي ال1991از سال . د جبران كنديز باين
ن ي اياز لحاظ مال.  دهدي خود را از دست ميد ناخالص ملي درصد تول20-30ساالنه 
 در مذاكرات يد از طرف ارمنيتها باين واقعيا. ون دالر استيلي م5,5 -5,6مبلغ 

  . استفاده شوند
ق ي از طرينيه باز است، راه زمين ارمنستان و تركي بييدر هر صورت مرز هوا

 باشد، همه ي محدود نمي كاريرويه و نيران هم باز است، انتقال سرماي اگرجستان و
ه كه بطور فعال ي ترك-ش مرز ارمنستاني مسأله گشايعني.  كننديت ميارتباطات فعال

 ي محدود ميومري گ- قارصي بخش خط آهني شود، فقط به بهره برداري ميبررس
 كنند، جنب و جوش ي متي عامل ارتباطات بطور بالمانع فعال4اما اگر . شود

 يح داد؟ آشكار است كه سر و صداي توان توضيم را چگونه م-5رامون عامل يپ
.  شودي بلند مي چه كسي نه چندان روزمره از سويرامون عامل اقتصادي پياسيس
ن ارمنستان و ي بيش ارتباطات خط آهنيكا و پنتاگون به گشايشتر از همه آمريب

 -ي را در مذاكرات ارمنيكا نقش اصوليت هم آمرن عليه عالقمند است، بهميترك
 ارتباط يكا در برقراريچرا آمر: دي آي بوجود ميعتاً سؤاليطب. ردي گي بعهده ميترك

 كند؟ در صورت ورود ارمنستان به ناتو يه و ارمنستان عجله مين تركي بيخط آهن
ه احتمال ران است كه بي فشار به اين برايحات سنگي انتقال تسلين امكان واقعيا

  . ران كمك نخواهد كردين ارمنستان و ايم روابط بي به تحكيقو
ژه و ي وي توان گفت كه بدون تالشهاي مي ترك-ي ارمنيدر رابطه با روابط اقتصاد

اما در . ن روابط به نفع ما نخواهند بودي اي طرف ارمنيك حرفه ايپلماتيت ديفعال
 را ين روابط سود بزرگيواند از ا تي ماهرانه مذاكرات ارمنستان ميصورت برگزار

 ي انرژيامروز قدرتها. ميه صادر كنيم برق به تركي توانيمثالً ما م. داشته باشد
 طرف يعنياست » هي واحد روسيشبكه ها «يارمنستان تحت كنترل شركت روس

  . د انجام بدهدي مشخص را باي تالشهاين راستاي در ايارمن
ارد يلي م1 ارزروم با قدرت ساالنه حدود يروگاه حرارتي ني راه انداز2006تا سال 

 ي شود كه سوخت از سوي مينيش بيپ.  شودي ميزيلووات در ساعت  برنامه ريك
و سودمندتر هم ياما آلترنات. ارسال خواهد شد» يان آبيجر«ستم يق سيه از طريروس

ا دو برابر  ارزروم ريروگاه حرارتيه به نيمت ارسال سوخت از روسيوجود دارد كه ق
د از كف يكه با» يان آبيجر« خط لوله ياحداث و بهره بردار. كمتر خواهد ساخت

كه احداث خط ياز خواهد داشت، در صوتياه عبور كند، به منابع بزرگ ني سيايدر
طرف . ان تر خواهد بودي برابر ارز12زان ي حد اقل به ميومريق گي از طرينيلوله زم

ن راهكار را ي را متقاعد سازد كه همي و تركي روسنيد طرفي تواند و باي ميارمن
  .  باشدي آن آشكار ميژه كه سود اقتصاديانتخاب كنند بو

 ي همكاريآن مربوط به دورنما.  شوديد جداً بررسيز بايگر نيك مسأله مهم دي
ز بطور ثمربخش ين امكانات را نيد ايما با.  استينه كشاورزيه در زميارمنستان و ترك

بجز گوشت (لوگرم گوشت يك كيمت يه قيدر ترك. مينيم و حداقل ضرر نبياستفاده كن
ش ارتباط ي بعد از گشايعني.  برابر ارزانتر است3 دالر و در ارمنستان 12 -14) خوك
.  صادر خواهند كردي دام پروريگر كاالهايه گوشت و دي از ارمنستان به تركيخط آهن

 يت خوراك دام اماكان توسعه دام پروريم كه ارمنستان بعلت محدوديرياگر در نظر بگ
ك سال ي يط.  دام خواهد شدي گوشت موجب كشتار سراسري بااليستند، تقاضاياد نيز

مت گوشت و يق. افتي برابر كاهش خواهد 2,5 -3زان يتعداد احشام در ارمنستان به م
ش يزاه بالفاصله كاهش و در ارمنستان افي هم در تركي دام پروريگر كاالهاين ديهمچن

 تواند از يدولت م.  خواهد داشتينيش بين امر عواقب كامالً قابل پيالبته ا. افتيخواهد 
 تعداد احشام را ينه دادمپروريازات در زمي امتيرينه ها و بكارگيق كمك هزيطر
  . ت كنديريمد
 در نظر ي ترك-يد در روند مذاكرات ارمنيز وجود دارد كه بايگر نيك جنبه مهم دي

 ي شهروند ارمنستان كار م30000ه حدود يم در تركي همانطور كه گفته بود.گرفته شود
ار كمتر از شهروندان ي كار خود حقوق بسي شوند و برايكنند كه آشكاراً سؤاستفاده م

اگر . رندير قرار گيت اسي توانند در وضعين افراد هر لحظه ميا.  كننديافت ميترك در
ن يم در اي، نسبت به شهروندان ارمنستان مق نباشدي از روند مذاكرات راضيطرف ترك
  .  توانند هر گونه اقدامات از جمله اقدامات شخت بكار گرفته شونديكشور م
ت و دفاع از ين امنيم، تأميريز در نظر بگيه را ني آنها در تركيم قانونيت نياگر وضع
ت و ين امنيأموزارت امور خارجه ارمنستان به ت. ار مشكل خواهد بودين افراد بسيمنافع ا
ژه توجه يد بوي كنند، بايه كار مي شهروندان ارمنستان كه در تركيط نرمال كار برايشرا
  . كند

د ين امر نباي مربوط به ايمات آتيرش قتل عام و تصمي در مسأله پذيطرف ارمن
 را ي ارمنيرد و اراضيد قتل عام را بپذيه بايترك. مات سازشكارانه اتخاذ كنديتصم

ده و ي را به انجام اقدامات سنجين مسائل طرف ارمنيژه ايت ويماه. پس بدهد
  .  سازدياستفاده موارد ثمربخش در روند مذاكرات متعهد م

 ي ترك-يد كامالً درك شود و در روند مذاكرات ارمنين مورد كه بايباالخره مهمتر
ن منطقه يستانه است كه در ايه ناتو اين است كه پشت تركيدر نظر گرفته شود ا

 در درجه اول به جلب ارمنستان در ياست غرب در قفقاز جنوبيس. منافع خود را دارد
 يت ميران فعاليه و ايه منافع روسي كه عليجاني آذربا-ي گرج-يمان تركيب پيترك

 رقابلين مسأله حامل عواقب غيهر گونه سازش در ا.  شده استيريكند، جهت گ
  .  باشدي ارمنستان مي براينيش بيپ
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