
 

 

 1-نامه لويسماه

 1385خرداد ماه 120 شماره

  مرور اخبار
اعزام هيات شوراي اروپا براي تحقيق در مورد مجسمه 

  هاي تاريخي
كميسيون فرهنگ، علوم و آموزش مجمع پارلماني شوراي اروپا تصميم 
گرفته است اواخر ماه مي گروه مخصوصي را به نخجوان اعزام نمايد تا 
. در آنجا موارد تخريب صليبهاي سنگي ارمني را مورد تحقيق قرار دهد

  .سرپرست اين گروه ادوارد اوهارا خواهد بود
اين در حالي است كه الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان ديروز يكبار 
ديگر اعالم كرده است كه در نخجوان هيچگونه صليب سنگي، آنهم 

وي با اعالم اين مطلب كه تمام مجسمه هاي . ارمني، تخريب نشده است
ي دولت حفظ مي شوند، افزوده تاريخي موجود در آذربايجان از سو

حقيقت آنست كه ارامنه در قره باغ مساجد و قبرستانها را تخريب ":است
نمونه هاي ارزشمند موزه ها به سرقت رفته و به ارمنستان منتقل . كرده اند

  ".شده اند و باقيمانده را نابود كرده اند
جوان و تحقيق عليرغم اين امر، آذربايجان با سفر ناظران بين المللي به نخ

  .موارد تخريب صليبهاي سنگي ارمني در آنجا قوياً مخالفت مي كند
  25/1/1385 چورورد ايشخانوتيون

  
  پاسخگويي سرژ سركيسيان به سواالت خبرنگار راديو آزادي

در حاشيه مراسم روز نيروي انتظامي مصاحبه كوتاهي با سرژ سركيسيان 
  .ه قره باغ انجام داديموزير دفاع در خصوص روند مذاكرات حل مسال

آيا . روساي گروه مينسك بطور جداگانه به منطقه سفر مي كنند":سوال
  "تضادهايي ميان روساي روسي، فرانسوي و آمريكايي وجود دارند؟

من فكر نمي كنم كه تضادي ميان روساي گروه مينسك ":سرژ سركيسيان
كف رئيس به احتمال قوي اين امر با كسالت يوري مرزليا. وجود دارد

روسي اين گروه مربوط مي باشد، لذا نمي توانند يكجا به منطقه سفر كنند 
فكر مي كنم دليل ديگري وجود . و بطور جداگانه به منطقه مي آيند

ندارد، زيرا برداشت و تصور من اينست كه روساي گروه مينسك در 
  ".خصوص چگونگي حل مناقشه هم عقيده هستند

ي جمهور ارمنستان و آذربايجان چه زماني مالقات ادواري روسا":سوال
  "انجام خواهد شد؟

دقيقاً نمي توانم بگويم، ولي فكر مي كنم كه مالقات صورت ":جواب
  ".خواهد گرفت

  "پس از رامبويه امكان مالقات روساي جمهور وجود دارد؟":سوال
مگر در رامبويه چه شده است كه حاال بر روي همه چيز خط ":جواب

فكر نمي كنم كه در رامبويه فاجعه بزرگي اتفاق افتاده بطالن بكشيم؟ 
  ".است
با توجه به اينكه دو سال آينده در ارمنستان سالهاي انتخاباتي مي ":سوال

  "باشند، بنظر شما مساله قره باغ در سال جاري حل خواهد شد؟
اگر گزينه حل مناقشه براي ما مطلوب باشد، از جانب ما مشكلي ":جواب

برعكس، . ناقشه نمي بينم، ولو اينكه در آستانه انتخابات باشيمرا براي حل م
خوب هم خواهد بود، بگذار احزاب و نامزدها مواضع و ديدگاههاي خود 

  ".را اعالم كنند و ببينيم كه مردم از كدام ديدگاه و نظر حمايت مي كنند
  26/1/1385 راديو آزادي

  
كشور دست » خوب«سرژ سركيسيان در تمام كارهاي 

  اردد
اموال در قبال «سرژ سركيسيان در پاسخ به اين سئوال كه آيا او در معامله 

ممكن نيست در ارمنستان كار خوبي باشد و «: دست دارد گفته بود» گاز
  .»بله، من دست دارم. من دست نداشته باشم

نمي توان با آقاي سركيسيان موافقت نكرد، اما بايد يك نكته كوچك 
بله، سرژ سركيسيان در . بايد در گيومه قرار گيردكلمه خوب : اضافه شود

  . انجام شده در ارمنستان دست دارد» خوب«تمام كارهاي 
چند سال » اموال در قبال بدهي«بعنوان مثال سرژ سركيسيان در معامله 

كارهاي سرژ سركيسيان واگذاري » بهترين«اما يكي از . پيش دست داشت
  .  هرازدان به روسها بود-كاسكاد سوان

در بستر واگذاري بلوك پنجم نيروگاه حرارتي هرازدان جذابيت اين 
 هرازدان كه - كاسكاد سوان2003در سال . معامله دو چندان مي شود

روسي قرار » رائو يس«متشكل از شش نيروگاه آبي بود تحت مالكيت 
  . گرفت

بود، زيرا فروخته نشد بلكه » اموال در قبال بدهي«اين نيز معامله خاص 
در قبال بدهي ديگر واگذار شد، در قبال بدهي . ه روسها واگذار گرديدب

  . انباشته شده در قبال تأمين سوخت هسته اي براي نيروگاه اتمي ارمنستان
يعني .  ميليون دالري ما را بخشيدند25روسها با دريافت كاسكاد بدهي 

 در قيمت واقعي آن چقدر بود؟ كالً.  ميليون دالر ارزيابي شد25كاسكاد 
اقتصاد بازاري قاعده آنست كه ارزش كاال به اندازه ايست كه آن را 

اما همچنين قاعده است كه جهت تعيين قيمت دقيق كاال بايد . فروخته اي
  . مناقصه برگزار شود

يعني نرخ واقعي كاال آنست كه در نتيجه مزايده يا مناقصه علني بوجود 
حرمانه فروخته شد و جامعه فقط البته كاسكاد بطور پنهاني و م. آمده است

  . بعد از پايان يافتن معامله درباره آن مطلع شد
چقدر است؟ جهت تعيين »  هرازدان-سوان«بنابراين قيمت كاسكاد 

از اين لحاظ سودي . تقريبي نرخ آن بايد از ميزان درآمد آن اطالع داشت
  . كه از كاسكاد حاصل مي شود افسانه اي و كهكشاني است

اري كاسكاد به روسها دولت براي هر كيلووات ساعت توليد شده تا واگذ
بعد از واگذاري .  درام پرداخت مي كرد3در نيروگاههاي آبي آن حدود 

 درام 11,2متعهد گرديد » هاي انرگو«دولت به نمايندگي » رائو يس«به 
به اين صورت ميزان سودآوري كاسكاد حدود چهار برابر . پرداخت كند
   .افزايش يافت

جهت واضح شدن اينكه صحبت در خصوص چه مبالغي است شاخصهاي 
  . زير را مطرح مي كنيم

 -سوان«بر اساس آمار رسمي كميسيون تنظيم انحصارات طبيعي كاسكاد 
 ميليون كيلووات ساعت برق توليد كرده 485سال گذشته » هرازدان

 ميليارد درام دريافت كرده است، 5,5در قبال آن كاسكاد حدود . است
  .  ميليون دالر12يعني بيش از 

د يك سال كاسكادي اگر از اين مبلغ مخارج را حذف كنيم، بنابراين سو
 ميليون دالر 9 ميليون دالر هديه داده شده حدوداً بالغ بر 25كه به قيمت 
 -سوان«يعني تنها سه سال بعد از معامله خريدار كاسكاد . بوده است
پولي كه براي خريد كاال پرداخت كرده بود را بازگردانده » هرازدان

  . است



 

 

 2-نامه لويسماه

 1385خرداد ماه 120 شماره

ري شاخص عالي محسوب  درصد سودآو7بر اساس معيارهاي بين المللي 
حدود پنج برابر بيشتر »  هرازدان- سوان«اما سودآوري كاسكاد . مي شود

مي توان با اطمينان تأكيد كرد كه در هيچ كشور جهان هيچ كس . است
واحدي كه اينگونه سودآوري داشته باشد به اين قيمت ناچيز نخريده 

  . است
و علتش . حصربفرد استاز اين لحاظ در دنيا من»  هرازدان-سوان«كاسكاد 

بلطف دست پيش . هم آنست كه سرژ سركيسيان در اين معامله دست دارد
است كه امروزه كاسكاد سودآور » كارهاي خوب«بيني شده براي همين 

خريده «است و آن پنهاني و محرمانه و بدون مناقصه » رائو يس«متعلق به 
  . »است

  . است» كار بسيار خوبي«
  26/1/1385هايكاكان ژاماناك 

  
   جيهان باال نمي رود-نفت از لوله باكو

بر اساس اطالعات منبع ناشناسي كه به آاينفو اطالع داده است نفت جاري 
 جيهان موفق نمي شود قسمت كوههاي تريالپي - تفليس-در خط لوله باكو

بنظر متخصصين نفت نه تنها . را باال برود) مرز تسالكا و بورژوم گرجستان(
 بلكه بعلت شيب خط لوله موفق نمي شود اين قسمت را بعلت كم بودن

شايان ذكر است كه خط لوله با مالحظه دور زدن . پشت سر بگذارد
گرچه در . جاواخك ارمني نشين از كوههاي تريالپي عبور داده شده بود

  .   صورت عبور از جاواخك كوتاهتر و ارزانتر مي شد
  26/1/1385هايكاكان ژاماناك 

  
  ير آمريكا در آذربايجاناِن دِرس سف

جرج بوش رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا اِن دِرس را بعنوان سفير 
خاطرنشان كنيم كه اِن دِرس . آمريكا در آذربايجان پيشنهاد كرده است

مدير مسائل سياست دفاع بيولوژيك شوراي امنيت داخلي كاخ سفيد 
ارت اياالت متحده و اما قبل از آن وي رايزن كل امور اقتصادي سف. است

قبل از آن هم همين مقام را در دفتر نمايندگي . آمريكا در عراق بود
الزم به ذكر است كه . اياالت متحده آمريكا در اتحاديه اروپا بعهده داشت

  .  دِرس اخيراً در تركيب هيئت آمريكايي در آذربايجان بوده است
  26/1/1385هايكاكان ژاماناك 

  
دم آمادگي ارمنستان براي عضويت اشارات اسكانيان به ع

  در ناتو
روز گذشته وارتان اسكانيان وزير امور خارجه ارمنستان حين 
نطق خود در حضور دانشجويان دانشگاه دولتي روابط بين المللي مسكو 

ارمنستان هنوز براي عضويت در ناتو آمادگي ندارد «اعالم داشته است كه 
به گزارش . »را بحضور بپذيردو آن پيمان هم هنوز آمادگي ندارد ما 

مدياماكس وزير امور خارجه كشورمان خاطرنشان ساخته است كه نظام 
عضويت در : تأمين امنيت ارمنستان شامل چند جزء تشكيل دهنده است

سازمان قرارداد امنيت جمعي، توسعه روابط با ناتو، شركت در برنامه هاي 
ن را دارد كه جهت يادآوري در اين بستر احتماالً ارزش آ. اتحاديه اروپا

قيد شود كه مقامات ناتو بارها با اشاره به امكان عضويت جمهوري 
ارمنستان در ناتو علناً اعالم كرده اند كه ارمنستان خود بايد جهت گيري و 

لذا صحبتها درباره عدم آمادگي ناتو براي پذيرفتن ما تنها . انتخاب كند
  .هستند و بس» ايهارزان قيمت و بي م«اظهاراتي زيبا و 

  26/1/1385آراووت 
  

در رابطه با عدم دربرگيري آذربايجان در فهرست بنياد 
  چالشهاي هزاره

جيمز كولبي رئيس كميسيون تابع امور خارجي كنگره به عدم 
اشاره كرده » چالشهاي هزاره«دربرگيري آذربايجان در برنامه كمكهاي 

ن ساخته است كه در اين كولبي خاطرنشا» نويان تاپان«به گزارش . است
زمينه كيفيت نظام مديريت و سطح ارتشاء در كشورهاي دريافت كننده 

  .كمك تعيين كننده اند
  26/1/1385آراووت 

  
  907احتمال حذف ماده 

جيم كولبي رئيس كميته فرعي اختصاصات خارجي در كنگره آمريكا در 
جمهور در طي سفر رسمي الهام علي اف رئيس ":باكو اعالم كرده است

 ". مي تواند بررسي شود907آذربايجان به واشنگتن، مساله حذف ماده 
بعلت ( از اختصاص كمكهاي دولتي آمريكا به آذربايجان 907ماده 

جيم كولبي . جلوگيري مي كند) محاصره ارمنستان از سوي اين كشور
گفته است كه رئيس جمهور آذربايجان در طي سفر خويش امكان مالقات 

 از 907نگره را خواهد داشت، ولي مساله حذف نهايي ماده با اعضاي ك
 907ماده ":بگفته كولبي. كميته اختصاصات خارجي كنگره بستگي دارد

مي تواند قبل از حل نهايي مناقشه قره باغ بطور كامل و براي هميشه حذف 
مهم حذف نهايي اين ماده نمي باشد، بلكه مهم آنست كه اجراي اين . شود
  ".پياپي راكد مي ماند سال 5ماده 

  26/1/1385 چورورد ايشخانوتيون
  

به نظر شاوارش كوچاريان براي حل مسأله قره باغ بايد 
  دستورالعمل ويژه داشت

شاوارش كوچاريان معتقد است جهت حل مناقشه قره باغ بايد 
دستور العمل مشخص داشت آنچه كمك خواهد كرد تا مسأله در مسير قره 

گرا منتقل گردد و اما مذاكراتي كه تا كنون طي مي باغ گرا و ارمنستان 
  . گردند نتيجه خوبي به ثبت نرسانده اند

  17/1/1385آراووت 


