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  مرور اخبار
  جشن با شكوه استقالل قره باغ

 در خانه ي قره باغ جلسه رسمين سالگرد استقالل جمهوري پانزدهميمراسم اصل
ان ي غوكاسيآركاد. كم سپتامبر برگزار شدي افسران استپاناكرت بود كه عصر

 ساله استقالل 15ر يح مسي به تشري طوالني سخنرانيس جمهور قره باغ طيرئ
  .پرداخت
ها از ي به قره باغييك گوير ارمنستان ضمن تبريان نخست وزيك مارگاريآندران

 مقامات يگر آمادگي بار ديو. ل كرديخواهانه مردم قره باغ تجليروح آزاد
  .د قرار دادي قره باغ را مورد تاكي از جمهوريت دائمي حمايستان براارمن
ش نسبت يز خويك آمي در سخنان تبري جنوبياي و اوستي آبخازيندگان رسمينما

نده قره باغ ي احترام نموده و اعالم كردند كه در خصوص آيبه مردم قره باغ ادا
  .دوار هستنديام

 يعنين مدال قره باغ ي تريافت عالي دران بهي بااليسنده معروف زورين نويهمچن
ان يك مارگاريق ارامنه جهان و آندرانين دوم جاثلي، گارگ"قهرمان قره باغ"

  . نائل شدند"چيگور لوساووريگر"افت مدال ير ارمنستان به درينخست وز
 مختلف برگزار ي فرهنگيدوم سپتامبر در استپاناكرت و مناطق كشور برنامه ها

 با حضور هنرمندان معروف يز استپاناكرت كنسرت بزرگيتاخدان رسيدر م. شدند
  .ارمنستان برگزار شد

 يتهايان ارمنستان و قره باغ كه با حضور شخصي ميونيزين برنامه پل تلويهمچن
  .ار جالب توجه بودي ارمنستان و قره باغ برگزار شد، بسي اجتماعياسي و سيدولت

  14/6/1385  آزگ
  نستان امكان پذير استمالقات سران آذربايجان و ارم

جان در مصاحبه با ير امور خارجه آذرباياروف وزيالمار محمد
 توانند يجان مياعالم كرده است كه سران ارمنستان و آذربا» ترند «يخبرگزار

ن ي همي اف طي عل-انيخبر امكان مالقات كوچار. ان سال مالقات كننديتا پا
 امور خارجه دو كشور يرا شد اما احتمال آن به مالقات وزيروزها پخش م

جه ياروف گفته است كه امكان مالقات سران دو كشور به نتيمحمد.  دارديبستگ
ك در اروپا ينده نزدي خواهد داشت كه در آيان بستگي با اسكانيمذاكرات و

  . صورت خواهد گرفت
ر ي قره باغ را تفسيريحل درگ» ينقشه جاده ا«اروف يالمار محمد
ار ي بسي قره باغ كوهستانيري حل درگينون لحظه برااك«: نموده و گفته است

اما ما مذاكرات . ت وجود داردي از مسائل موفقياريرا در بسيمناسب است ز
ن اضافه كرده است كه ي همچنيو. »ميد ادامه بدهين مسائل را بايرامون مشكلتريپ

  .  شوندين ميي توافقنامه تعي احتمالي امضاين برنامه متدهايبنابر ا
  11/06/85گ آز

  جنجال وزارت خارجه آذربايجان در خصوص 
  مراسم پانزدهمين سالگرد استقالل قره باغ

ه ي به روسيزيادداشت اعتراض آميجان قصد دارد يوزارت امور خارجه آذربا
ه روز دوم سپتامبر گزارش ي روس"يوست" يرا برنامه خبريد، زيم نمايتسل
م اف يآراز عظ. پخش كرده است در خصوص سالگرد استقالل قره باغ يونيزيتلو

 "ي وي تيا" يونيزيجان در مصاحبه با كانال تلوير امور خارجه آذربايمعاون وز
 شناخته " طلبييم جدايرژ"ش ينما":ن مطلب افزوده استيجان با اعالم ايآذربا

 ينسك مي گروه مي از روسايكيه بعنوان ي روسيطرفير اصل بينشده در جهان مغا
 يت ارضيرش تمامي متعدد مسكو در خصوص پذيه هاير اعالميباشد، مغا

 ي ضرر مي آذر-يه در قفقاز و مناسبات روسي باشد، به منافع روسيجان ميآذربا
  ". شوديز مناقشه قره باغ مين مانع حل و فصل مسالمت آميرساند و همچن

  14/6/1385 كاكان ژاماناكيها

  د تر خواهند بو بنظر جون اوانس انتخابات آتي دمكراتيك
ر فوق العاده و تام يجون اوانس سف. ، آركا4/09/2006روان، يا

 كي در كشور دمكراتي كند كه انتخابات آتيكا در ارمنستان فكر ميار آمرياالخت
  . تر خواهند بود

 يمن مسلماً فكر م«: گفته است» يآزاد«و ياوانس در مصاحبه با راد
اد ي افراد زيبگفته و. » باشندكتريد دمكراتي در ارمنستان بايكنم كه انتخابات آت

 يد افراديشا«:  كندي فكر مييكايپلمات آمريد.  كننديت مين راستا فعاليدر ا
ج انتخابات ي نتاياما زمان تقلبات سراسر.  كننديت مين كار فعاليه ايهستند كه عل
 تواند يجاد خواهد كرد و مي اين امر آهنگ منفي ايبگفته و. »گذشته است

  .  پسرفت باشد ويموجب زورگوئ
، مقامات، ي انتخاباتيونهايسي كمي رؤسايعنيهمه «: د كردياوانس تأك

 انتخابات صادق و عادل ي برگزاري براي خبريها، رسانه هاي احزاب، قاضيرؤسا
ت را بعهده ين مسئوليد اي هر انتخاب كننده بايبگفته و. »ت بعهده دارنديمسئول

: ر گفتيسف. »شتر بدهد، نفروشديل ب كه پوي خود را به كسيرأ«رد و يخود بگ
 را يد كار مشخصيز باي نين المللي بيالبته سازمانها.  استيت سراسرين مسئوليا«

  . »ت مردم ارمنستان استين مسئوليانجام بدهند اما ا
ا يك دني دمكراتي كنم كه همه كشورهايفكر م«: اوانس گفت

 كه آن هنگام ورود ينيا موازنده بيدوارند كه انتخابات در ارمنستان در سال آيام
رفته است، مطابقت خواهند ي اروپا پذيت اروپا و شوراي و امنيبه سازمان همكار

  . »داشت
 14/06/85ي گولوس آرمن

  ه قرار خواهد گرفتعملكرد جان اوانس مورد مطالع
ك خود را در ارمنستان يپلماتيكا كه راسلت دير آمريجان اوانس سف
 يراً طي رساند اخيان مي به پايزيار جنجال برانگيط بسيزودتر از موعد و در شرا

ت ي خود فعالي اعالم كرد كه بر حسب درخواست شخصيو آزاديمصاحبه با راد
 سال 30ك حدود يپلماتيت ديبعالوه فعال.  رسانديان ميخود در ارمنستان را به پا

  . ز رو به اتمام استي نيو
ت ي است كه فعالي انگشت شماريجان اوانس احتماالً در شمار سفرا

 ارمنستان قرار ي همواره در مركز توجه مطبوعات مخالف و حكومت گرايو
  منافع مقاماتيم در راستاي را در ارائه خدمات مستقيجناح مخالف و. داشته است

 يعتاً زبان به وصف و مدح مي شمرد و اما حكومت طبي ارمنستان مقصر ميحكومت
 ين دوران مد روز انقالبهاي در داغ ترييكايم آمري رژيالت انقالبيد تا به تمايگشا
  .  باج ندهديرنگ

كا يخواه آمريم جمهوريك جان اوانس كه به رژيپلماتيبنا به منابع د
ك خود واقعاً در ارمنستان بطور كامل يرات دمكيدگاههايبا د»  كنديخدمت م«
 ي محسوب مييكاير آمري را سفيب باشد ويهر قدر هم عج.  شديرفته نميپذ

 نزد يگر وي دياز سو. »ت داردير فعاليان بعنوان سفيسينزد سرژ سرك«كردند كه 
 محبوب بود كه در يتيل شخصيورك بدان دلي از جامعه ارمنستان و اسپيبخش
 ي از نقض نرمهاي در قبال چشم پوشيحفل نه چندان بزرگك ميكا در يآمر

را ادا كرده بود كه در ضمن همچنان در » قتل عام« در ارمنستان كلمه يدمكراس
  .  بعدها آن را تكرار نكردي مناسبتريفرصتها

 كردند كه جان اوانس يباً كتمان نمي تقرييكايدر هر حال منابع آمر
م ي رژيش گرفته شده از سوي در پياسيام س بر خالف نظياستين لحاظ سيبه چند
ك يپلماتينكه منابع ديو ا.  كردياده ميكا در ارمنستان پيخواه آمريجمهور

 كه در ينده عملكرد جان اوانسي چند روز آي بخشند كه طينان مي اطمييكايآمر
ك بلكه يپلماتي ديكا است امكان دارد نه تنها در نهادهايحال بازگشت به آمر

. ردي قرار گي مورد مطالعه و بررسيصالح  بطور جدي ذينهادهان در يهمچن
 مسؤوالن يكا با برخير آمريسف» يكار«ن منابع روابط يخصوصاً كه بنا به هم

  .  باشنديارمنستان مشخصاً جالب توجه م
  14/06/85 راوونكيا 
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ان رهبر حزب رامكاوار يون آراكليمصاحبه با هاروت
  آزاتاكان ارمنستان

 ملي قادر  آقاي آراكليان آيا احزاب خارج از مجلس در انتخابات مجلس-سؤال
خواهند بود به طور شايسته اي با نيروهاي پارلماني كه مايل به سازش براي 

  كرسيهاي خود نيستند رقابت كنند؟ 
 همه چيز به آن بستگي دارد كه شكل نهايي آيين نامه -جواب

در پيش نويس مفادي وجود دارند كه به هيچ . انتخابات به چه صورت خواهد بود
چنين . وجه نويدبخش آينده درخشاني براي احزاب خارج از مجلس نمي باشند

تصوري ايجاد مي شود كه نيروهاي داراي كرسيهايي در مجلس ملي براي خود 
باور دارم كه منطق پيروز . شرايطي براي شكل گيري مجدد تأمين مي كنند

خواهد شد و اين آگاهي راهنماي امور خواهد بود كه آيين نامه انتخابات متعلق به 
به واسطه اين قانون است كه رأي دهندگان . مردم است و نه مجلس ملي يا احزاب

  .  خود را ابراز دارندبايد از حق خود بطور كامل استفاده كنند و اراده
در سياست آنچه مصنوعي است، روح و ايدئولوژي ندارد به سرعت از 

خود من حداقل برخورد آرامي با احزاب جديدي دارم كه به سرعت . بين مي رود
اين نيروها سعي دارند مسير دهها سال احزاب قديمي تر را طي . شتاب مي گيرند

گمان . ه هاي كالني را متحمل شونديك سال پشت سر گذارند و مجبورند هزين
براي جعل آراء شكل گرفته » ارمنستان شكوفا«و » پيمان«نمي كنم كه احزاب 

: آنها نيز نيروهاي خارج از مجلسند و همه ما با مسأله واحدي مواجه هستيم. باشند
  .انتخابات شرافتمندانه و عادالنه

اني  به چه صورت در تدارك شركت در انتخابات پارلم-سؤال
  هستيد؟ چه كساني مي توانند هم پيمانان شما باشند؟

 مبارزه آساني در پيش نخواهد بود و ما حتماً نياز به هم -جواب
حين انتخاب هم پيمان سياسي مسيري را كه حزب پشت . پيمانان خواهيم داشت

سر گذاشته و بطور حتم  پايه و اساس ايدئولوژيك و عامل انساني را مدنظر 
  . تخواهيم داش

بسياري از افراد امروزه معتقدند كه به تنهايي در انتخابات شركت 
هر چند آيين نامه انتخابات امروزه براي هم پيمانان بيشترموانع . خواهند كرد

  . منظور نموده است اما برخي مفاد هم مجبور مي سازند تا پيمانهايي تشكيل شوند
ابط همكاري اكنون حزب رامكاوار آزاتاكان ارمنستان داراي رو

سازمانهاي منطقه اي مشتركاً به صورت . است» ميهن مقتدر«نرمالي با حزب 
. اما با گذشت زمان معلوم مي شود كه چه خواهد شد. ثمربخشي فعاليت دارند

گمان مي كنم اكنون . »ميهن مقتدر«تصميم نهايي را نه ما اتخاذ كرده ايم و نه 
الت فوق العاده اي رخ ندهند همكاري اگر در كشور تحو. زمان اين كار هم نيست

  . ما ثمره توسعه خود را خواهد داشت
 آقاي آراكليان واقعاً اطمينان داريد كه عرصه سياسي داخلي -سؤال

  براي تشكيل پيمانهاي ايدئولوژيك به حد بلوغ رسيده است؟
 درصد 100 وقتي تأكيداتي پيرامون نظام انتخاباتي با فهرست -جواب

گيرد هدف رقابت ايدئولوژيك است كه بدون آن نظام حزبي صورت مي 
هر جا ايدئولوژي حاكم باشد در آنجا حزب . سياسي، حزبي شكل نخواهد گرفت

افراد براي تحقق عقايد و تعيين خط مشي سياسي با فشار دادن يك . حضور دارد
مجلس ملي مكان نوشتن قوانين است و اما قوانين بايد داراي . دكمه خود ضعيفند

  . يدئولوژي باشندا
اگر حين برگزاري انتخابات پارلماني آتي ارجحيت با پول باشد اين 

اگر پول تعيين كننده باشد و . امر به لحاظ خود امنيت ملي خطرناك خواهد بود
نه ايدئولوژي در آن صورت هستند مراكز جهاني بزرگي كه مجلس را خريده و 

اميدوارم كه اليت سياسي و جناح . قوانيني را به كشور ما ديكته خواهند كرد
مخالف اين خطر را درك كرده و به وجوه نقدي باج نخواهند داد، هر چند بدون 

  . پول هم در رقابت انتخاباتي نمي توان به موفقيت دست يافت
رشوه دادن به مردمي كه داراي مشكالت اقتصادي هستند كار آساني 

رده و تنها دلسردي بر جاي خواهد رأي دهنده ابن مبالغ را به سرعت خرج ك. است
ماند و اما از نماينده مجلسي كه اعتبارنامه را خريداري كرده نمي توان چيزي 

كاالي فروخته شده همانطور كه در بازار مرسوم است پس داده نمي . مطالبه كرد
مايل نيستيم . ما تمايل بسيار داريم كه رأي رأي دهنده تبديل به كاال نشود. شود

  . ا فروخته شودآينده م
   11/06/85هايوتس آشخار 

  
  »روند پراگ بهترين راه حل درگيري قره باغ است«: علي اف

 كه يوعاتجان هنگام مصاحبه مطبيس جمهور آذرباي اف رئيالهام عل
 برگزار شده در چارچوب اجالس يجان و اسلوونيبعد از مالقات سران آذربا

 صورت گرفته بود، اعالم يدر شهر بلد اسلوون» 2008 - خزرياي دريدورنماها«
 شود كه يكرده است كه اكنون مذاكرات در چارچوب روند پراگ برگزار م

ر يان دبير كاراپتيميدوال.  حل مرحله به مرحله مسأله را داردي معنيبطور كل
در » رگنوم «ي وزارت امور خارجه ارمنستان در مصاحبه با خبرگزاريمطبوعات

رامون روند پراگ اظهار نظر كرده ين خصوص گفته است كه ارمنستان بارها پيا
ز ي مي موجود رويرامون اصول اساسيما پ«:  اضافه كرده استيو. است

د در رابطه با روند يز جديچ چيه يلذا طرف ارمن. مي كنيمذاكرات صحبت م
  . »پراگ ندارد

ن ي اف روند پراگ را مناسبتريعل» آذ.يد «يبنابر گزارش خبرگزار
 يري نموده است كه ارمنستان باالخره موضع گيدواريراهكار دانسته و ابراز ام

 يعل.  حل مسأله انجام خواهد داديز تالشهايسازنده نشان داده و از طرف خود ن
ش شرطها خواسته ي بدون پي اشغالي اراضياز كشورمان آزادسازن ياف همچن

 خود ين المللين حقوق بي بر موازي مبنيري از موضع گينياست و قصد عقب نش
 قره يرينحل بودن درگين اضافه كرده است كه الي اف پسر همچنيعل. را ندارد

  .  باشدي كل منطقه مي برايباغ منبع خطر جد
 وارتان يد كه در روز قبل در اسلووند خاطرنشان كرين بايهمچن

 قره يريز در رابطه با مذاكرات حل درگير امور خارجه كشورمان نيان وزياسكان
 ي گفته است كه امروز مذاكرات در نقطه بحرانيو. باغ اظهار نظر كرده بود

جان را در يد هر كار ممكن را انجام بدهد تا آذرباي باين الملليهستند و جامعه ب
  . ز مذاكرات متقاعد سازدي مينانه و سازنده اصول موجود رويقع ب وايبررس

 ي امور خارجه دو كشور خبرگزاريدر رابطه با مالقات وزرا
 وزارت يس اداره اطالع رساني زاده رئياطالع داده است كه طاهر تق» رگنوم«

مه ي امور خارجه در نيجان اعالم كرده است كه مالقات وزرايامور خارجه آذربا
. ن نشده استييق مالقات هنوز تعيخ و محل دقيامبر برگزار خواهد شد اما تارسپت

ن رابطه گفته اند كه اطالعات در مورد موافقت يدر وزارت امور خارجه ما در ا
ر يوز. ان داده خواهد شدي مالقات فقط بعد از بازگشت وارتان اسكانيبرگزار

  . دد در شهر باشيگر بايامور خارجه ارمنستان امروز د
 8/06/85  آزگ

  
  يان و محمدياروف در نيمه سپتامبرمالقات احتمالي اسكان

جان ي امور خارجه ارمنستان و آذربايمذاكرات وزرا يمرحله ادوار
  .  سپتامبر برگزار خواهد شديمه هايدر ن

 زاده يروز گذشته طاهر تق» اماكسيمد «يبه گزارش خبرگزار
ن خصوص اعالم يجان در اي وزارت امور خارجه آذربايس اداره اطالع رسانيرئ

ن نشده است اما طرف يي محل مالقات هنوز تعيبنا به اظهارات و. استداشته 
  .  شركت اعالم كرده استي موافقت خود را برايجانيآذربا

 يجان به ابتكار رؤساي امور خارجه ارمنستان و آذربايمالقات وزرا
خ و ي در رابطه با تاريينه هايآنها گز. نسك انجام خواهد گرفتيمشترك گروه م

  . شنهاد كرده اندين پيمه سپتامبر به طرفي در ني آتمحل مالقات
   08/06/85 وني هانراپتوتياستانيها


