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 مرور اخبار

سخنراني وزير خارجه و رئيس مجلس قره باغ در انستيتوي 
  صلح واشنگتن

ر امور خارجه قره يان وزيس پطرويس مجلس و گئورگيان رئيروز آشوت قوليد
نده يل سورور نمايدانئ.  داشته اندي صلح واشنگتن سخنرانيتويباغ در انست

است جلسه را بعهده داشته است، ابراز تاسف نموده ي صلح واشنگتن كه ريتويانست
بگفته . ها حضور نداردين بررسياست كه طرف مقابل در مناقشه قره باغ در ا

  ". باشديار خطرناك مي بسيشه راكد ولمناقشه قره باغ مناق":يو
 يير تواناي سال اخ15 يما در ط":ش گفته استي خويان در سخنرانيآشوت قول

 ي كنونيتهايواقع. ميان ثابت كرده ايل حكومت را به جهانيش جهت تشكيخو
 باشند كه از جنبش سال ي مي عدالتخواهيده هاي بارز ايموجود در قره باغ، تجل

 مخدوش ساختن جنبش ما بكار ي كه طرف مقابل براييتالشها.  آغاز شدند1988
 نكرده يريه قره باغ موضع گيجهان متمدن عل. هوده بوده انديگذاشته است، ب

 ين الملليرش بي پذيد در مبناي مساله قره باغ بايحل و فصل حقوق. است
مل  قره باغ كايخي و تاري حقوقيشواهد و استداللها. ردي قره باغ قرار گيجمهور

 از يكي دهد كه ي نشان مين الملليتجربه ب.  باشندي ميو بدون كم و كاست
نه ي گزير از همه پرسيبغ.  باشدي مي مطلوب حل مناقشات همه پرسيراهكارها

 ي نمياگر مقامات كشور. ردي پذين الملل ميز وجود دارد كه جامعه بي نيگريد
 ي نژاديستيحقوق بشر، همز، ي از كشور را بنابر اصول دموكراسيند منطقه انتوا

ت بر يري مدي براين الملليند، حق بيت نمايري بنحو مطلوب مديو ثبات منطقه ا
ن نكته وجود دارد كه قره ي مهمتر از همه ايول.  دهندين منطقه را از دست ميا

 مربوطه در زمان يهمه پرس. جان مستقل نبوده استيب آذربايباغ هرگز در ترك
  ". برگزار شده استيشورو
ها ي اگر حق قره باغ":ر امور خارجه قره باغ گفته استيان وزي پطروسيگئورگ

 نداشته و ي را در پيشرفتيگران پيانجي ميت نشود، تالشهاي آزاد رعاي زندگيبرا
م كه بنظر يد بگويجان بايانات جنگ طلبانه آذربايدر خصوص ب. نخواهند داشت

ر تالش ين درگيان طرفياد م اعتميايد در جهت احينسك باي گروه ميمن روسا
ن صورت جنگ شروع خواهد شد كه حل مساله را به ارمغان ير ايدر غ. كنند

رد، ي پذين نمي از طرفيكي اگر ير منافع همه است، وليجنگ مغا. نخواهد آورد
ق جنگ ي كند تا مساله را از طري تواند سعين طرف مي شود كرد، اي نميكار

  ". باشدين حق خودش ميا. ديحل نما
  8/4/1385 يو آزاديراد

  
هوگالند در وضعيت سخت قرار دارد زيرا نمي تواند كلمه 

  را بگويد» قتل عام«
د در ارمنستان شخص ير جديچارد هوگالند نامزد به سمت سفير
 در يت ويبا توجه به فعال.  باشديار فعال ميپلمات هم بسيبعنوان د. باتجربه است

. مي برسيريجه گين نتيم به اي تواني مي ويت كنوني مأموريستان، جايتاج
 ي حتيو: ق كنترل كنديت در كشور اقامت را بطور دقي تواند وضعيهوگالند م

ار ي بسيك بار حتي دهد و يز شخصاً واكنش نشان ميبه مقاالت در مطبوعات ن
.  كننديكا عذرخواهي از آمريكيناراحت شده و خواسته بود كه خبرنگاران تاج

 يون در امور روابط خارجيسي قانونگذاران در كميفته جاردر روز چهارشنبه ه
  .  كردندي مير را بررسي سفيسنا نامزد

خواه با سؤاالت مربوط به ي جمهوريجرج آلن و نورم كولمان سناتورها
. پلمات را بمباران كردندي رد قتل عام ارامنه دياست تركيكا در سيشركت آمر
مربخش سفارت در ارمنستان را تحت ت ثيري به مدي ويي توانايآنها بطور كل

 توان ينم«: سه كردنديل مقايت رل با اسرائيقانونگذاران وضع. د قرار دادنديترد
  ...»رفتيل بود و هلوكاست را نپذير در اسرائيسف

 وزارت امور خارجه يريحضار درخواست كردند كه نامزد موضع گ
پلمات يا ديند كه آح بدهد و همزمان سؤال كردي را توضيدر خصوص مسأله ارمن

ا يافت كرده است يرا از نهاد در» قتل عام« در خصوص استفاده كلمه يدستورات
ز ي كند كه تحوالت فاجعه آميچ كس در نهاد رد نميه«: ر، اما نامزد جواب داديخ

د ير باين اظهارات كه سفي و ايقانونگذاران از جواب و. »صورت گرفته اند
 نشدند و به انتقاد از وزارت ي اعالم كند، راض راياست رسمينظرات مطابق با س

 وجود دارد ي جدينگران«: س جلسه گفتيجرج آلن رئ. امور خارجه ادامه دادند
 مربوط به قتل عام ارامنه به توقف ي ويه هاير اوانس را بعلت اعالميكه سف
فقط . ريا خينطور است يا واقعاً اي دانم كه آيمن نم. ت خود وادار كردنديمأمور

 را بعنوان 1915 از همكاران من تحوالت سال ياريم كه من و بسي توانم بگويم
. »مي خوانين كار فرا ميس جمهور به انجام هميم و از رئي كنيف ميقتل عام توص

 يري خواهد كرد بر موضع گيهوگالند تحت فشار سناتورها قول داد كه سع
ادبود يز موزه و مجسمه د ايكه بازد» بخاطر آورد «ي حتيو. ر بگذاردي تأثيرسم
  ... گذاشته بودير احساساتيروان چه تأثيان در ايقربان

را يت سخت قرار دارد زيهوگالند در وضع...«: سناتور كولمان گفت
 كرد كه دولت كشور يدواريو ابراز ام» ديرا بگو» قتل عام« تواند كلمه ينم

با رد «را يهد داد زد نظر قرار خواين مسأله را مورد تجديبرخورد خود نسبت به ا
  . »نده نگاه كردي آي تواند به سويگذشته نم

 در رابطه با احداث خط آهن يقانونگذاران از نامزد سؤال كردند كه و
 خط آهن ياينان داد كه احي اطمي كند، ويبا دور زدن ارمنستان چه فكر م
 به هوگالند با اشاره.  داندي كند، را صالح ميموجود كه از ارمنستان عبور م

.  را دادي ترك- ي ارمنيه وعده كمك به گفتگوي تركيمحاصره ارمنستان از سو
  . د كردي قره باغ تأكيريز درگيت حل مسالمت آمي بر اهمين بستر ويدر ا

 كرد، از انتخابات در ي مطمئن تر صحبت مير در خصوص دمكراسيسف
 قول يو.  كرديتيضا ابراز نارين المللي بيارمنستان، نامطابقت آنها با استانداردها

 در كشور و يك، انتخاباتي دمكراتيداد كه در صورت انتصاب خود به روندها
 تواند در مورد ياد ميهوگالند ز. گر كمك خواهد كردين اصالحات ديهمچن

ار يكستان بسي در تاجي ويهاي صحبت كند اما متأسفانه با توجه به سخنرانيدمكراس
  .  كندي م صحبتيزار كننده در مورد دمكراسيب

 از سناتورها تشكر ي برخورد اصوليكا براي آمري ارمنيته مليكم...
ان يكيكن خاچ. ق ابراز نمودي عمير دلسردي سفيهمزمان از سخنران. كرده است

 هوگالند بنابر دستور وزارت امور خارجه يبه احتمال قو«: س سازمان گفتيرئ
كا را نه ياست آمريسن محدود كرد كه ي خود را با اصطالحات نامعيجوابها
سنا بدون مشخص كردند موارد .  كرديده ميچيشتر پي داد بلكه بيح ميتوض

  . »د كندييد را تأي جدي تواند نامزدي، نمير كنونياحضار سف
هنوز .  كندي كل سنا سخنرانيد اكنون جلويطبق مقررات، هوگالند با

 وجود يعجله خاص.  صورت خواهد گرفتين امر چه وقتيست كه ايمعلوم ن
ر در ي سفيم گرفته شده است كه تا اواخر تابستان ويدر هر صورت تصم: ندارد
ر در ارمنستان، ي به سمت سفي ويد نامزدييدر صورت تأ. كستان خواهد مانديتاج
. م داشتي همجسن باز خواهييكاير آمريخ در كشورمان سفين بار در تاري اوليبرا

 . ديايروان بيهوگالند قصد دارد با دوست پسر خود به ا
 10/4/1385يا ه ورمينووا

  
 ارمنستان -خواهان خريد خط لوله گاز ايران  : گاز پروم 

  هستيم
 در يروس» گازپروم« سهامدارن يروز شورايان نشست ديدر جر
س شركت اعالم كرده است شركت آنها يزانوف معاون رئيمسكو آلكساندر را

  .  دي نمايداري ارمنستان را خر–ران يدرصدد است خط لوله گاز ا
 و نه ي باشد  كه نه طرف ارمنيه بدان علت جالب توجه مين اعالميا

 در مورد قصد خود از بابت فروش بخش مربوطه خط لوله يرانيخصوصاً طرف ا
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ن امر يم گرفته است لذا ايه تصمين امر  اگر روسي از ايجدا.  گاز اعالم نكرده اند
 خواهد يداري خرانگر آن است كه حداقل بخش مربوط به ارامنه خط لوله رايب

ان يرا در جري ندارد  زيچ وجه تازگيزانوف به هيه راين لحاظ اعالميو از ا.  كرد
 شد كه ارمنستان متعهد شده است يگفته م»  اموال در برابر گاز« انعقاد معامله 

 يندگان رسمينما.  ديكه بخش مربوطه خط لوله گاز را به روسها واگذار نما
ب ين اخبار را تكذير نكرده اند در واقع نه ايچ نوع تفسي هن اخبار را بهيارمنستان ا

 يار منفير بسيه تأثيل روسين تمايدر هر صورت ا.  د نموده اندييكرده و نه تأ
ش ي افزاي بر رويشتري ارمنستان دارد و آن گواه آن است كه غرب توجه بيبرا

اروپا حان معطوف خواهد نمود كه توسط آن گاز به ي ج–قطر خط لوله باكو 
ن هدف بدرد نخواهد ي اي ارمنستان برا–ران يطبعاً خط لوله گاز ا.  ديخواهد رس
ه را دور بزند و خارج از ي دارد كه روسياز به خطو لوله گازيرا اروپا نيخورد ز

  .  نظارت آن باشد
  10/4/1385كاكان ژاماناك يها

  
  ميزان كمك اختصاصي آمريكا به ارمنستان

  
 ژوئن به نفع كاهش 29كا در روز ي آمرياصات مجلس سنيته تخصيكم

  .  داده استي به ارمنستان رأي اختصاصيكمك مال
م يافتيكا اطالع ي ارامنه آمريون دادخواهيسيهمان گونه كه از كم

 2007 يصات مجلس سنا در چارچوب دستوركار سال ماليته تخصين كميش از ايپ
د قرار ييان را مورد تأ به ارمنستيون دالر كمك اقتصاديلي م50پاكت اختصاص 

 يون دالر جهت برنامه هايلي م34,2 به سقف ين مبلغ اختصاصياما ا. داده بود
 يون دالر برايلي م5,8 و ياد دمكراسي بنيون دالر برايلي م9,96، يت از آزاديحما
گر به يون دالر ديلي م1,8. افته استي بهداشت كودكان كاهش ياد برنامه هايبن

  . افته استي پاسدار صلح در ارمنستان اختصاص ي واحدهايبرنامه ها
ون يلي م25زان يته سنا به مي كميشنهاديصات پي تخصيدر سال جار

  .  چند سال گذشته استي به ارمنستان طيدالر كمتر از كمك اختصاص
  10/4/1385آشخار وتس يها

  
  سنا از تاييد سفير جديد جلوگيري نموده

  
اعالم » ريا كوريفرنيكال« ه ي نشرير مطبوعاتيان سردبيهاروت ساسون

كا ياالت متحده آمري اي سنايون روابط خارجيسي كمياعضا« : نموده است كه 
چارد هوگلند يد رييم گرفتند كه تاي در هفته گذشته ،تصميبعد از مشاجرات طوالن

  .»اندازندير بي ارمنستان را به تاخيكا در جمهوريد آمرير جديبه عنوان سف
د در سه كشور را ير جدي سه سفي ژوئن نامزد28ون فوق در يسيكم

 يد براي جدي سفرايناگفته نماند كه بررس.  قرار داده است يتحت بررس
كا در ير آمري سفيبررسار كوتاه بوده است ، اما يس بسيرلند و سوئي ايكشورها
م گرفت يد و باالخره سنا تصميكساعت بطول انجاميشتر از ي ارمنستان بيجمهور
همانطور . ندازدير بي به تاخي مدت نامشخصير را براي به عنوان سفيد وييكه تا

ش با ي كه جون اوانس در سال گذشته در مالقات خويد از لحظه ايكه اطالع دار
كا ي قتل عام را بكار برده است، وزارت امور خارجه آمركا كلمهي آمريجامعه ارمن

 ارمنستان ، را تحت يكا در جمهوري آمرير فعليمسئله فراخواندن جون اوانس سف
  . دهدي قرار ميبررس

 يانگر آن است كه اعضايچارد هگلند بي ريد نامزديي از تايريجلوگ
االت يارجه اد و وزارت امور خي كاخ سفيري از موضعگيون روابط خارجيسيكم

  . باشندي ميكا ناراضيمتحده آمر
ده ي كنگره را نديكا و اعضايدگاه جامعه آمريآنها ماهها نظر و د

 يقبل از بررس)  از دلوار –دمكرات ( دن يچند روز قبل سناتور جو ب. گرفته اند

ماتوم داده و بعد از اشاره يس اولتيز رايق نامه به كنداليد،  از طرير جديد سفييتا
 برداشته يه نموده است كه قبل از پاسخ دادن به نامه گام جدي توصيمسائل جدبه 

ر وزارت امور خارجه يار دبيفر برگند دستيدر هر صورت پاسخ نامه ج. نشود
  . ت كننده نبودي رضاي وي برايدرامور حقوق

نكلن چاف ، يستوفر دود، لي، باربارا بوكسر، كريسناتور جون كر
  .وسته انديدن پيز به سناتور بينس ن و پل سربايادوارد كند

 يون فوق سناتورهائيسي كمي مسئله از سويدر ضمن هنگام بررس
 يز سخنرانين)نه سوتا ياز م( و نورم كرولمن ) نا يجيرياز و( چون جورج آلن 

 در يو. است جلسه را بعهده داشته استيدر ضمن نورم كرولمن ر. داشته اند
ت يهوديرو مذهب يمن پ« ره نموده است كه ن موضوع اشايش به اي خويسخنران

«  شود ي ميل معرفير اسرائي كه به عنوان سفي كنم كه اگر فرديهستم ، و فكر م
  . » داشته باشد يدي مفيت هايل فعالي تواند دراسرائيرد نميرا نپذ» هلوكاست 

سناتور : ن مسئله اشاره نموده است كه يان در ادامه به ايهاروت ساسون
ش از يز بنوبه خويما ن.ش اشاره نموده استي خوي جديريره به موضعگفوق باالخ

 كمك و مساعدت نشان داده يرين موضعگيرفتن چني كه در پذيتمام آن افراد
  .مي نمائياند تشكر م

  15/4/1385آزگ 
  

  سفر كاري دور روزه رئيس جمهور ارمنستان به ايران
  

 ظهر با سفر س جمهور ارمنستان امروز بعد ازيان رئيروبرت كوچار
 ين درمرحله مقدماتيطرف. ران خواهد شدي اي اسالمي دو روزه عازم جمهوريكار
 ارمنستان –ران ي ايهايشرفت همكاري پي كه در راستاين سفر چارچوب مسائليا

رامور يناگفته نماند كه وز.  نموده انديابي وجود دارد را مهم ارزينه انرژيدر زم
رتبه ي چند از مقامات عالي و تنياست جمهوري رس نهادي ، رئير انرژيخارجه، وز

  . ندي نماي ميس جمهور ارمنستان را همراهمين سفر رئيدرا
 صورت خواهد گرفت ، ي خصوصين سران دو كشور گفتگويابتدا ب

 انجام و اسناد دو جانبه به يراني و ايات دو كشور ارمنيسپس مالقات گسترده ه
 نژاد يان و احمدي مشترك روبرت كوچاربعد از آن مصاحبه. ديامضاء خواهد رس
انگذار ي بنينيت اله امام خميس جمهور ارمنستان از آرامگاه آيرئ. انجام خواهد شد

  . دن و سبد گل خواهد گذاشتيران دي اي اسالميجمهور
ر امور ي وزين سفر با منوچهر متكيان درچارچوب  ايروبرت كوچار

س جمهور ارمنستان يرئ. اهد داشتز مالقات خويران ني اي اسالميخارجه حمهور
ندگان جامعه يران با نماي اي اسالمي ارمنستان در جمهوريدر سفارت جمهور

  . ران مالقات خواهد نمودي ايارمن
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   ارمنستان فروخته مي شود؟- آيا خط لوله ايران
» گازپروم «يس شركت روسيازانوف معاون رئياواخر هفته گذشته آلكساندر ر

از .  ارمنستان را دارد- رانيد خط لوله گاز ايقصد خر» گازپروم«م كرد كه اعال
ن ير اي بر تفسي ارمنستان در پاسخ به درخواست ما مبنيئت دولت جمهوريه

الت شركت خود را ابراز كرده يتنها تما» گازپروم«نده ينما«: ه گفتندياعالم
افت نكرده ي دري ارمنستان از شركت رسماً درخواستياست، اما دولت جمهور

 يا دولت جمهوريست كه آينحال روشن نيبا ا. »ر كندياست كه آن را تفس
را يز. ستين مهم هم نياما ا. ريا خيارمنستان قصد فروش خط لوله را دارد 

در ضمن . ه است، لذا آنچه مال ماست مال آنهاستيارمنستان جبهه مقدم روس
افت نكرده است، اما ي دريت ارمنستان هنوز درخواسيئت دولت جمهوريگرچه ه

مت خط لوله يروز گذشته اعالم كرده است كه ق» گازپروم«س يلر رئيآلكساندر م
  .  ون دالر استيلي م30
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