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   شب ادبيات ارمني  در خانه هنرمندان
  

 بتهوون خانه ي هنرمندان  تاالر   در شب ادبيات ارمني86ر ماه ي ت24كشنبه ي روز 
خ يموضوع اصلي نشست درباره ي تار . واقع در پارك هنر  برگرزار شدايران 

لمي يابتداي برنامه ف در .ت تا كنون بوديحيرش مسيان از دوره ي پذيات ارمنيادب
سپس   پخش شديسق هويخ ارمنستان توسط موسسه ي ترجمه و تحقيز تارا

ابتدا آقاي  .ن برنامه دعوت شده بودند به سخنراني پرداختنديسخنراناني كه به ا
ان از آغاز يات ارمنيخ ادبيشكسوت تئاتر و مترجم درباره ي تاريان پيراپتيشا هايم

م و استاد دانشگاه اصفهان ان مترجيسپس آقاي آزاد مات. صحبت كردند19تا قرن 
 ن برنامه آقاي گورك وارطانيدر ا .ات معاصر سخنراني كردنديدرباره ي  ادب

 در نده  اصفهان و جنوبينما اني و آقاي روبرت بگلر نده  تهران و شمالينما
ن شب آقاي صفدر تقي زاده يگر سخنرانان اياز د .ز خضور داشتندي نمجلس 

ان يام سارويليجوان بي باك روي طناب بند بازي از وبودند كه درباره  كتاب مرد 
سنده و مدرس زبان ارمني يان نويسپس آقاي روبرت ماركار .صحبت كردند

ان قطعه اي از شعر يسخنراني كردند و پس ار سخنراني آقاي ساموئل خداداد
ما يدر آخر برنامه آقاي ن.جنون زدگان خشم چارنس شاعر ارمني را قرائت كردند 

انه را با يبا از باله  گايف قطعه اي زيك دانشگاه صنعتي شريزي دانشجوي ففرهمند
  ند  ي قدرداني شديايانو نواختند و پس از آن از سخنرانان آن روز با هدايپ

                                                      خبر نگار  ماهنامه لويس  آناشه ماركاريان
 

  ارمنيكنگره بين المللي جوانان
 40 كشور جهان و بيش از 25  ميالدي از 2007 ژوالي  26  تا 20در تاريخ  

 نماينده در ايروان گرد هم آمده و مسائل معاصر ارامنه 250سازمان جوانان ارمني 
 و نقش جوانان با يكديگر مورد به بحث و بررسي پرداختند                                       

المللي ارامنه آقاي آرا آبراهاميان در نطق خود  اشاره نمودند رئيس كنگره بين 
نقش , كه  مسائل مهم ارامنه در حال حاضر عبارتند از داشتن ارمنستان قوي

سياست , مسائلي كه حول و حوش ايران ايجاد كرده اند, ارمنستان در منطقه
نشده قره روابط بين گرجستان و روسيه و مسئله حل , تجاوز گرايانه آذربايجان

ايشان همچنين در مورد . تمام اينها در وضعيت كنوني ارمنستان تاثير گذارند.  باغ
ضرورت ايجاد شعبه هاي كنگره بين المللي ارامنه در كشورهاي مختلف اشاره 

   .    نمودند
آموزشي و علمي مجلس ملي ,فرهنگي,رئيس  كميته دائمي مسائل ورزشي جوانان

كوپيان كه يكي ديگر از سخنرانان اين كنگره بودند در ارمنستان خانم هرانوش ها
نطق خود اظهار داشت كه مسئله ي جهاني شدن امكان دارد براي تعدادي از 
كشورها بدون ريسك و مفيد باشد ولي براي كشورهاي در حال گذر و كشورهاي 

او با اشاره به جوانان ارمني دياسپورا اظهار داشت كه در ,كوچك اينچنين نيست
شورهاي مختلف اين جوانان مي بايستي به صورت فعال در رويدادها و مسائل ك

سياسي آنها شركت نموده و از اين طريق ميتوانند هم براي كشوري كه در آن 
زندگي مي كنند مفيد بوده و هم در توسعه روابط ارمنستان با آن كشورها نقش 

      .خود را ايفا خواهند نمود
  

   جهانبازيهاي سراسري ارامنه
 آگوست چهارمين دوره بازيهاي سراسري ارامنه 26- 18در روزهاي 

  .جهان در ارمنستان برگزار خواهد شد
بازيها طي مراسم برافروختن مشعل در نزديكي معبد بت پرستي گارني 

سپس مشعل به ورزگاه جمهوري ايروان آورده .  آگوست آغاز خواهند شد18در 
بازيها صورت خواهد )  نيز مراسم اختتاميهو(شده و در آنجا مراسم افتتاحيه 

  .گرفت
 شهر براي شركت در 69 كشور  و 26 ورزكار از 2500درخواست 

چهارمين دوره بازيهاي سراسري ارامنه جهان پذيرفته شده و انتظار مي روند 
  . كشور ديگر نيز به آنها بپيوندند6 شهر از 15ورزشكاران 

 
  ل نمي كندحزب داشناكسوتيون دگرانديشي را تحم

 عضو حزب داشناكسوتيون جمهوري قره باغ -رافائل پطروسيان
 كه با مخالفت با موضع گيري حزب در انتخابات رياست جمهوري -كوهستاني

قره باغ كوهستاني در دفاع از ماسيس مائيليان اعالميه اي را امضا كرده بود، به 
تيون نائل آمده باالترين مجازات پيش بيني شده در اساسنامه حزب داشناكسو

  . است

رافائل پطروسيان بعد از رد پيشنهاد مسئولين حزب داشناكسوتيون مبني 
  . بر انصراف از امضا خود، از حزب اخراج شده است

 ارمنستان به -انتظار مي رود حجم تجارت ايران
  شدت افزايش يابد

تا آذربايجان همه سعي و همت خود را بكار مي گمارد تا امنستان را از 
ارمنستان به تدريج گسترش مي - رنامه هاي منطقه اي كنار گذارد، روابط ايرانب

ديدارهاي سطح باال كه در روزهاي اخير در ايروان صورت گرفتند، . يابند
  .دراينباره حكايت مي كنند

طرفين معتقدند كه به لطف برنامه هاي در حال اجرا، تمامي امكانات 
دو كشور در مدتي كوتاه و از رساندن  برابر كردن حجم گردش تجاري 5براي 

اين چشم انداز . ميليون دالر امروز به يك ميليارد دالر وجود دارد200آن از 
اساسا به همكاري در عرصه انرژي منوط مي شود جائيكه چند برنامه جدي ، 

ارمنستان، همانطور نيز احداث خطوط انتقال برق -همانطور كه خط لوله گاز ايران
اگر بخشي از اين .د، احداث راه آهن و پااليشگاه ، ذكر مي شوندفشار قوي جدي

برنامه ها تاكنون انجام شده است، سايرين در مرحله طراحي و محاسبات اوليه 
  .قرار دارند

به موازات تعميق چشم اندازهاي همكاري با ايران، روابط ارمنستان با 
ازي منابع انرژي در حال حاضر خصوصي س.ساير همسايگان حل و فصل نمي شوند

كه مخصوصا از لحاظ شكل گيري روابط اقتصادي با تركيه برخي اميدها به آن 
  .بسته شده بود، به اين امر كمك نمي كنند

هرچند اخيرا برنامه هاي در حال اجرا در عرصه انرژي در منطقه فعالتر 
 انرژيك شده اند، ارمنستان در اينجا نقشي اولويتدار از ديدگاه وجود توانايي هاي

تا كشورهاي همسايه سعي مي كنند اولين گامها را براي . اختصاصي داشته و دارد
برآورده كردن تقاضاي انرژي برق خود انجام مي دهند، مسئله ارمنستان صادرات 

 اين امكانات را ما در آينده نزديك نيز. توانايي هاي برقي كه دارا است، مي باشد
، گامهاي عملي براي صادرات توانايي هاي حفظ خواهيم كرد ولي بدين منظور

  .انرژيكي ارمنستان الزم مي باشند
پوشيده نيست كه امروز ارمنستان از امكانات انرژيكي خود بسيار كم 
استفاده مي نمايد، هرچند سه كشور از چهار كشور همسايه تقاضاي برق دارند، 

بي . ي را تكميل نمايدكشور ما موفق نمي شود با توانايي هاي مازاد خود اين كاست
  .ترديد، براي اين داليل عيني وجود دارند

ارمنستان تا اين اواخر تنها با گرجستان روابط تجاري در عرصه انرژي 
وليامسال گرجستان نيز از بكارگيري دستاورد انرژي برق ارمنستان سرباز . داشت

ربايجان با آذ.دليل آن بي ترديد، نه اينكه اقتصادي، بلكه سياسي مي باشد.زد
گرجستان، گرجستان را مجبور -استفاده از به اصطالح جنگ گازي  بين روسيه

  .كرد از بدست آوردن برق از ارمنستان منصرف شود
سخت بتوان گفت كه در چنين شرايطي چشم انداز احداث خطوط 

گرجي چگونه خواهد بود؟ معلوم است كه در - انتقال برق فشار قوي جديد ارمني
  .افق آن سال گذشته حاصل شده بوداين خصوص تو

در چنين شرايطي همكاري ارمنستان در عرصه انرژي در وهله اول با 
هرچند در اينجا نيز برخي مسائل . ايران از امكانات خوبي برخوردار مي باشد

اياالت متحده آمريكا وجود دارند، ولي با - سياسي در رابطه با روابط بغرنج ايران
ل اجراي فعاليتها در راستاي برنامه هاي مذكور را متوقف اينحال آنها تا به حا

ارمنستان در عرصه انرژي به اندازه كافي تعميق يافته -روابط ايران. نساخته اند
البته آنها امروز اساسا به شكل حل . همچنين چشم اندازهاي جدي ذكر شده اند. اند

ولي اينرا . ندوفصل جريانات متقابل شبكه هاي انرژي دو كشور محدود مي شو
ارمنستان در -خط لوله گاز ايران.مي توان تنها آغاز همنكاري جدي تلقي نمود
مقري - هرچند آن در قسمت ايران.آينده نزديك فعاليت خود را آغاز خواهد كرد

با اينحال مسائلي از لحاظ رساندن كل حجم گاز پيش . آماده بهره برداري مي باشد
  . ، به اعماق ارمنستان وجود دارندبيني شده ايراني، اينطور گوئيم

آنطور كه مشخص است گاز ايران در وهله اول از اهميت انرژيك 
به حساب آن در نيروگاه هاي حرارتي هرازدان و ايروان بايد . برخوردار است

در حال حاضر آن به دليل ظرفيت پائين . برق توليد شده و به ايران ارسال گردد
در اين راستا فعاليتهاي حجيمي با .  خط لوله گاز ناممكن مي باشدشبكه داخلي

بسته به اين امر، فعال گاز . در حال انجام مي باشند» هاي روس گازارد«شركت 
تصور مي شود گاز در آخر سال مي تواند با .ايران به ارمنستان ارسال نمي شود

  .ارمنستان ارسال شود- خط لوله ايران
داشت كه در اينجا نيز يك مسئله بسته به ارسال برق البته، بايد در نظر 
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بدين منظور خطوط انتقال برق فشار . توليد شده در ارمنستان به ايران، وجود دارد
ارمنستان احداث مي شوند كه آن بايد به ارسال حجم جديد -قوي جديد ايران

  .انرژي خدمت نمايد
ستان امكان خواهد داد اجراي برنامه هاي همكاري با ايران نه تنها به ارمن

توانايي هاي انرژيك خود را بفروش برساند، بلكه مي تواند  بطور عمده به توسعه 
  .موفق خواهيم شد به آن برسيم يا نه؟ آينده نشان خواهد داد. اقتصاد كمك نمايد

  
 قارص در ماه اكتبر آغاز -احداث راه آهن باكو

  خواهد شد
 قارص اواخر ماه - تفليس - مراسم سمي آغاز احداث خط آهن باكو

اين مراسم با » آذري پرس«به گزارش خبرگزاري . اكتبر برگزار خواهد شد
الزم . حضور رؤساي جمهور آذربايجان، تركيه و گرجستان برگزار خواهد گرديد

به يادآوريست كه كارشناسان آذربايجاني جهت آشنايي با نقاط عبور راه آهن 
  . واهند كرد آخالكاالك به جاواخك سفر خ-قارص

  
 سومين رئيس جمهور قره باغ انتخاب شد
 

آركادي غوكاسيان حدود يك ماه و نيم ديگر بعنوان رئيس جمهور 
 جوالي آخرين روي 19قره باغ كوهستاني باقي خواهد ماند ولي با اين حال 

تصدي وي در اين مقام بود زيرا رئيس جمهور بعدي قره باغ كوهستاني انتخاب 
كاسيان عصر آخرين روز را در كافه سرباز هتل آرمنيا در شد و آركادي غو

دست .  به سمع مي رسيد سپري نمود» هارد راك«استپاناكرت كه موسيقي 
اندركاران اپوزيسيون و حكومت گراي ارمنستان كه در قره باغ بسر مي بردند 
دومين رئيس جمهور قره باغ را همراهي مي كردند و همانطوري كه پيش بيني مي 

 درصد آراء را از آن خود 85,17 باگو ساهاكيان بر حسب نتايج مقدماتي شد
.  درصد آراء در مكان دوم قرار دارد12,53ماسيس مائيليان با كسب . ساخت

آراء كمونيست .  درصد در مكان سوم قرار دارد 1,24آرمن آبگاريان با كسب 
ن آراء را از آن و وانيا آوديسيان كمتري.  درصد مي باشد0,81هراند ملكوميان 

 درصد واجدين شرايط تمايل نشان دادند تا 0,3 نفريعني 202. خود ساخته است 
   .او با شجاعت با بوش گفتگو نمايد

 
شصت و سومين سفر معاون رئيس مجلس لردهاي 

  بريتانيا به قره باغ
هئيت معرف روشنفكران و چارچوبهاي مختلف دانشجويان آمريكايي و 

 معاون مجلس لردهاي پارلمان بريتانياي –ستي كروالين كوكس بريتانيايي به سرپر
  . طي سفرجهت آشنايي در قره باغ كوهستاني بسر مي برد–كبير 

همانطور كه خبرنگار آرمينفو از استپاناكرت اطالع مي دهد، پارگو 
 هئيت را بحضور –  خليفه كليساي حواريون ارمني حوزه آرتساخ - مارديروسيان 
سورپ آمناپرگيچ «ئيت در چارچوب سفر از كليساي ه. پذيرفته است
بعالوه، ديداري در انجمن بستگان سربازان شهيد .شوشي ديدن كرد» قازانچتسوتس

 رئيس –جمهوري قره باغ كوهستاني صورت گرفت كه طي آن گالينا آروستاميان 
مين - 63را به خانم بارون كروالين كوكس كه طي » پيام مادرانه« مدال –انجمن 

  .ر به جمهوري قره باغ كوهستاني آمده است، تقديم كردسف
 و – رئيس مجلس ملي جمهوري قره باغ كوهستاني –ديروز آشوت قوليان 

  . هئيت را بحضور پذيرفتند– وزير امور خارجه قره باغ –گئورگي پطروسيان 
 

ايران ادامه مذاكرات فيصله مناقشه قره باغ را مهم 
  مي داند

صلح آميز مناقشه قره باغ كوهستاني به ميان مي ايران به سود فيصله 
 نماينده –به گزارش رسانه هاي خبري جمعي ايران، محمد علي حسيني . آيد

 ضمن تشريح موضع جمهوري اسالمي در قبال –رسمي وزارت امور خارجه ايران 
ايران به سود ادامه مذاكرات بين طرفين «مناقشه قره باغ، اعالم كرده است كه 

  ».ه ميان مي آيددرگير ب
در ايران معتقدند كه فيصله مناقشه قره باغ به «: وي تاكيد كرده است

» .تامين امنيت منطقه اي و توسعه پايدار كشورهاي منطقه كمك خواهد كرد
ايران از روند مذاكرات «: نماينده رسمي وزارت امور خارجه ايران اضافه كرد

تان و آذربايجان استقبل مي كند سازنده و مخصوصا مالقات روساي جمهور ارمنس

و در صورت لزوم آماده است در حد توان از روند فيصله صلح آميز مناقشه قره 
  ».باغ حمايت بعمل آورد

 
  سفر آتي رئيس جمهور ايران به ارمنستان

  
آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران تا پايان سال به ارمنستان 

  . سفر خواهد كرد
اي كه درپايان هفتمين نشست كميسيون بين دولتي درجريان مصاحبه 

 ارمنستان برگزار شد آقاي منوچهر متكي وزير امورخارجه جمهوري –ايران 
اسالمي ايران اشاره كرد موعدهاي سفر توسط مجاري ديپلماتيك مشخص مي 

  . گردند
 

ارمنستان مخالف اعمال مجازاتها : روبرت كوچاريان
  در قبال ايران مي باشد

  
ت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان در مصاحبه با نشريه آلماني روبر

ارمنستان مخالف اعمال مجازاتها در قبال ": اعالم كرده است"اشپيگل اون الين"
من فكر نمي . ايران مي باشد، زيرا زيان اين مجازاتها فقط متوجه ما نخواهد شد

مات ايران يقين دارند مقا. كنم كه مجازاتها راه را براي راه حلي هموار مي كنند
در تماسهايي كه با مقامات . كه در چارچوب توافقات بين المللي عمل مي كنند

ايران داريم، آنان تاكيد مي كنند كه برنامه هسته اي ايران هيچگونه هدف نظامي 
اما اگر بر روي ايران . ندارد، در حالي كه غرب در عكس اين موضوع يقين دارد

كشور احساس كند كه با او ناعادالنه رفتار مي كنند، اگر فشار وارد شود و اين 
نزد ايرانيها اين احساس تحكيم يابد كه غرب استانداردهاي دوگانه روا مي دارد، 

من اين . ايرانيها يقين حاصل خواهند كرد كه براي كار عادالنه مي توان رنج ديد
هد كرد و تصور را دارم كه تشديد مجازاتها فقط به تقويت تنش كمك خوا

  ".دشوار بتوان گفت كه اين ديناميك منفي منجر به چه خواهد شد
ارمنستان با ايران مناسبات ":رئيس جمهور ارمنستان خاطر نشان كرده است

زيرا مناسبات ما با دو . سازنده دارد و همكاريهاي اقتصادي را توسعه مي بخشد
اهيم روابط با ايران را همسايه ديگر آذربايجان و تركيه خوب نيستند، ما نمي خو

ايران كشوري با تاريخ غني مي باشد و ريشه هاي حاكميت . نيز تصييع نمائيم
  ".قدمت ديرينه دارد

  
   اكتبر گرد هم خواهند آمد15 -16ارامنه اروپا در تاريخ 

  
 اكتبر در بروكسل در 15- 16به ابتكار فدراسيون ارامنه اروپا در تاريخ 

اين تجمع امكاناتي را . ش ارامنه اروپا برگزار خواهد شدپارلمان اروپا دومين هماي
براي اروپاييان ارمني االصل فراهم خواهد آورد تا انتظارات خود را در رابطه با 

  . اروپاي در حال تغيير ارائه كنند
بيست سال پس از برسميت شناختن واقعه قتل عام ارامنه از سوي پارلمان اروپا 

 پيشرفت موجود در امر دادخواهي ارامنه جمع بندي زمان آن فرا رسيده است كه
  . شده و به اهداف كنوني و چالشهاي آتي پرداخته شود

به اعتقاد سازماندهندگان همايش ضرورت دارد در جريان تغييرات سياسي در 
اروپا، به لحاظ راكدسازي عضويت تركيه و در اين خصوص عدم موافقت تركيه، 

روپا با قفقاز جنوبي و ارمنستان موضعگيري جوامع تعريف مجدد روابط اتحاديه ا
اسپيورك ارامنه مشخص، تعيين و تطبيق داده شده و به استحضار مسؤولين 

  . اتحاديه اروپا برسد
  به هراند دينك » 2007 –آزادي مطبوعات « جايزه 

مطبوعات تركي اعالم نموده اند :   ژوالي ، نويان تاپان 11استانبول ، 
به هراند دينك كه در تركيه بقتل  » 2007 –آزادي مطبوعات « جايزه « : كه 

  .»رسيد ، اختصاص داده خواهد شد 
آزادي « اتحاد خبرنگاران تركيه تصميم گرفته است كه جايزه 

را از نام كليه خبرنگاران و نويسندگاني كه به علت ماده  »  2007 –مطبوعات 
( ند دينك ،  رازيپ زاراكولي  قانون كيفري تركيه محكوم شده اند  به هرا301

  .اختصاص دهد) وكيل ( و گيولچين چايلگيل ) مسئول انتشارات 
» دولماباهچه «  ژوالي در كاخ 24مراسم مربوط به اهداء جوائز در 

 . خواهد بود


