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  ارزيابي مقدماتي احداث پااليشگاه در ماه اكتبر
   در تهران ارائه خواهد شد

 ديروز اعالم كرده است كه - معاون وزير انرژي ارمنستان-آرا سيمونيان
ارزيابي مقدماتي گروه كاري پروژه احداث پااليشگاه نفت در خاك ارمنستان 

  .  گرديدبطور مشترك با ايران در ماه اكتبر در تهران ارائه خواهد
بگفته معاون وزير، اگر توجيهات اقتصادي ارائه شونده از سوي گروه كاري 
براي ارمنستان، روسيه و ايران كه در احداث پااليشگاه شامل هستند قابل قبول 

  . باشند، بنابراين طرفين اين را در توجيه اقتصادي فني شامل خواهند كرد
هر ماه مالقات مي كند و سمونيان خاطرنشان ساخته است كه گروه كاري 

در ابتدا پيش بيني مي شد كه اين . محل احداث پااليشگاه تحقيق مي شود
پااليشگاه بايد در مغري يعني در مرز ايران و ارمنستان احداث شود، اما در آنجا 
براي احداث كارخانه و مواصالت راه آهني محوطه ساختماني كافي پيدا نشده 

  . است
ن وزير، هم اكنون يك محل ديگر و همچنين ظرفيت و بنا به اطمينان معاو

بر اساس توافق مقدماتي، . حجم سرمايه گذاري هاي احتمالي مطالعه مي شود
پااليشگاه نفت خام وارده از ايران را پااليش و محصول آن فرآورده هاي نفتي 

  .رنگ روشن و عمدتاً بنزين و گازوئيل خواهد بود
  

  در جستجوي گاز در ارمنستان
، كه در جهان مشغول جستجوي منابع »ترانس يورو انرژي«شركت كانادايي 

نفت و گاز است، جستجوي گاز در ارمنستان و بخصوص در چاههاي واقع در 
  . منطقه مسكوني كارمير استان آرماوير آغاز كرده است

 احتمال كشف گاز در - مسئول دفتر شركت در ايروان-بگفته مايك اسميت
اين . د است و احتمال قويست كه به جاي گاز آب پيدا شود درص50ارمنستان 

  .  متري زمين تحقيقاتي انجام خواهد داد2500شركت طي ماههاي آينده در عمق 
اسميت خاطرنشان ساخته است كه در ماه اكتبر  و نوامبر معلوم خواهد شد 

همچنين الزم به ذكر است كه . كه آيا در ارمنستان گاز وجود دارد يا خير
ستجوي نفت و گاز در ارمنستان ده سال است انجام مي پذيرد، اما نتيجه قابل ج

  . مالحظه اي حاصل نشده است
با اينحال با توجه به تجربه گذشته بعيد نيست كه جستجوها ممكن است نتيجه 

  . مثبت داشته باشد
  

  :نماينده مجلس بريتانيا
  »ارمني بوده است  سال سرزميننقره باغ طي هزارا «

  باكو باز هم بطور مصنوعي پيرامون سفرهاي نمايندگان مجلس بريتانيادر
يعني كروالين كوكس معاون رئيس مجلس لردها و استيون پاوند عضو مجلس 

  .جوامع به جمهوري قره باغ كوهستاني جو هيستري ايجاد مي كنند
اما بنظر مي رسـد كـه در آذربايجـان بـه سـفرهاي كـروالين كـوكس ديگـر                    

» وطـن «در هر صورت در نامه سرگشوده سازمان آذربايجاني         . » اند عادت كرده «
كه در لندن فعاليت مي كند، انتقاد زيادي از خانم كوكس وجـود نـدارد اگـر چـه           
خانم كوكس اخيراً در مراسم سوگند باكو ساهاكيان رئيس جمهور جديد االنتخاب  

بـارزه بـراي    قره باغ كوهستاني در استپاناكرت حضور داشت و تأييـد كـرد كـه م              
امــا برخــورد . پــذيرش حقــوق ارامنــه آرتــساخ بــه اســتقالل را ادامــه خواهــد داد

آنها تـصميم گرفتنـد   . آذربايجانيها بريتانياي كبير به استون پاوند متفاوت مي باشد        
رونـد  «كه سفر نماينده مجلس بريتانيا نه تنهـا بـر           » يادآوري كنند «به آقاي پاوند    

 بريتانيايي نيز تأثير منفي خواهد      -وابط آذربايجاني بر ر «بلكه  » حل مسالمت آميز  
  . »گذاشت

  
پاوند در پاسخ خود اعالم . بيخود بودند» وطن«اما بنظر مي رسد كه انتقادات 

مي كند كه براي آشنايي شخصي با واقعيتهاي موجود در آرتاسخ به جمهوري قره              
ات نادرسـت   باغ كوهستاني سفر كرده است زيرا اطالعات از كنـار گـاهي تـصور             

چيـزي كـه مـن ديـدم،        «: نماينده مجلس بريتانيا در نامه اعالم كرد      . ايجاد مي كند  
  . » سال سرزمين ارمني بوده استننهايتاً اثبات كرد كه قره باغ طي هزارا

بنابر اطالعات رسانه هـاي خبـري آذربايجـاني خـزر ابـراهيم رئـيس خـدمات                 
 سريع اعـالم كـرده اسـت كـه      مطبوعاتي وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان     

: وزارت امور خارجه ديگر به اعالميه هاي استيون پاونـد واكـنش نـشان مـي دهـد                 
من نمي توانم جزئيات را اعالم كنم امـا كارهـايي از طريـق مجـاري ديپلماتيـك                  «

  . »انجام مي شوند

  معاون وزير خارجه آمريكا خواستار گشايش
   مرز تركيه و ارمنستان شد

، نيكوالس برنس معاون وزير "تركيش ديلي نيوز"ه تركي بنوشته روزنام
امور خارجه آمريكا آخر هفته گذشته ضمن سخنراني در شوراي آتالنتيك به 
روابط آمريكا و تركيه، چشم انداز و چالشهاي موجود در برابر اين روابط اشاره 

تركيه داشته و اعالم كرده است كه اياالت متحده آمريكا مقامات جديد االنتخاب 
را دوستان خود مي شمارد و از آنكارا مي خواهد تا گامهاي سياسي جدي و قاطع 
بردارد، از برنامه همكاريهاي انرژي با ايران منصرف شود، مرز با ارمنستان را باز 
كند، موانع آزادي بيان را برطرف نمايد، حوزه علميه كليساي ارتدوكس يوناني 

  .را بازگشايي كند
ما از انتخاب عبداهللا گل در سمت ":ر ادامه افزوده استنيكوالس برنس د

 اردوقان براي واشنگتن بسيار مثبت -رئيس جمهور استقبال مي كنيم و پيمان گل
نقش تركيه بعنوان پلي ميان غرب و خاورميانه بي ثبات، بسيار مهم . مي باشد

ان تركيه الگوي بسيار موفقي است كه چگونه در كشوري كه جمعيت مسلم. است
انتخاب عبداهللا گل نشانگر بلوغ . دارد، مي تواند دموكراسي حاكم باشد

  ".دموكراسي در تركيه بود
معاون وزير خارجه آمريكا ضمن اشاره به موضوع روابط با ارمنستان، تصريح 
نموده است كه دولت آمريكا مخالف تصويب قطعنامه پذيرش قتل عام ارامنه در 

وي همزمان به تركيه توصيه نموده است . باشدمجلس نمايندگان اين كشور مي 
  .كه روابط خود را با ارمنستان بهبود ببخشد و مرز با ارمنستان را باز كند

   
  آرا هاروتيونيان نخست وزير قره باغ شد

مجلس ملي جمهوري قره باغ كوهستاني با انتصاب آرا هاروتيونيان در سمت 
زاري دفاكتو در استپاناكرت خبرنگار خبرگ. نخست وزير موافقت نموده است

اطالع مي دهد كه طي اجالس فوق العاده مجلس نامزدي نخست وزير به اتفاق 
طبق قانون اساسي جمهوري قره . آراء از سوي همه نمايندگان حمايت شده است

  . باغ كوهستاني براي دريافت موافقت مجلس اكثريت ساده آراء الزم مي باشد
 نخست وزير براي اولين بار از سوي مجلس در قره باغ كوهستاني نامزدي

تأييد مي شد، اين روند در قانون اساسي پذيرفته شده در سال گذشته پيش بيني 
آرا هاروتيونيان طي سخنراني در مجلس خاطرنشان كرد كه در صورت . شده است

انتصاب خود در سمت نخست وزير وي به همكاري نزديك با مجلس ملي جايگاه 
ص خواهد داد و اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس در خاصي را اختصا

  . اين امر كمك خواهند كرد
آرا هاروتيونيان تأكيد كرد كه دولت در مهلت تعيين شده از سوي قانون 
اساسي برنامه فعاليت خود را ارائه خواهد كرد و مفاد اصلي برنامه انتخاباتي رئيس 

ما همچنين «: ي همزمان خاطرنشان كردو. جمهور در پايه آن نهفته خواهند شد
چند مسائل مطرح شده از سوي جامعه را نيز در نظر خواهيم گرفت و به آنها 

آرا هاروتيونيان اطالع داد كه جهات اولويتدار . »اهميت برنامه اي خواهيم داد
فعاليت دولت جديد كشاورزي و توسعه روستا، زمينه اجتماعي، مسائل حفظ 

ز حقوق بشر، بهبود وضعيت نژادي در كشور، مبارزه با ارتشاء و قانونيت و دفاع ا
به كادرهايي ترجيح «وي تأكيد كرد كه هنگام تشكيل دولت . مافيايي خواهد بود

نامزد . »داده خواهد شد كه حرفه اي ، درستكار، با پشتكار و اخالقي هستند
با نخست وزيري خاطرنشان كرد كه در صورت انتصاب خود وي قصد دارد 

نيروهاي سياسي و اجتماعي جمهوري قره باغ كوهستاني همكاري كند، همه ايده 
به گفتگوي فعال و عملي «آرا هاروتيونيان . هاي مشخص و سالم را بررسي نمايد

فعاليت دولت باز و «وي اطمينان داد كه . اهميت بزرگي داد» دولت و كل جامعه
 تحوالت در آن اطالع خواهد شفاف خواهد بود، مردم در مورد فعاليت دولت و

آرا هاروتيونيان اعالم كرد كه بعد از انتصاب در سمت نخست وزير طبق . »داشت
قانون اعتبارنامه نماينده مجلس را پس داده و از سمت رئيس حزب استعفاء خواهد 

  . داد
  آمريكا بايد از خيلي وقت پيش نسل كشي ارامنه را

   برسميت مي شناخت
 روز گذشته در كاخ –وكرات و عضو كنگره آمريكا  دم–ادوارد ماركي 

 شناسايي نسل 106نمايندگان از همكاران خود فراخواني كرد تا قطعنامه شماره 
آنطور كه از خدمات خبري كميته دادخواهي ارمني  .كشي ارامنه را بپذيرند

زاري آرمن پرس اطالع دادند، نماينده كنگره اعالم كرده است آمريكا به خبرگ
از خيلي وقت پيش زمان آن فرا رسيده است تا اين اليحه مربوط به دفاع از «كه 

اياالت متحده آمريكا از خيلي «: ادوارد ماركي گفته است» .حقوق بشر بپذيريم
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اوايل قرن وقت پيش مي بايست كشتارهاي يك و نيم ميليون ارمني را كه در 
اين بطور انكارناپذير . بيستم اتفاق اقتاد، بعنوان نسل كشي شناسايي مي كرد

  ».اينگونه هم بوده است
 نفر 226عضو كنگره همچنين خاطرنشان ساخت كه اين قطعنامه از حمايت 

رقم تاثيرگذار درباره ضرورت شناسايي رسمي نسل «برخوردار مي باشد،و اين 
اين «: نماينده دموكرات اعالم كرده است» . كندكشي ارامنه را منعكس مي

قطعنامه تنها در راستاي يادآوري صفحات تاريك گذشته نمي باشد، آن همچنين 
خطاب به سياستهاي آينده مي باشد، كه بواسطه آنها بايد از تكرار وقايع مشابه 

ت فراتر از آن، اين گامي است براي ساخت آينده اي بهتر براي مل. پيشگيري كرد
  ».ارمني و ساير ملتها مي باشد

 موضع – مديرعامل دفتر واشنگتن كميته دادخواهي ارمني –آرام هامباريان 
  .ادوارد ماركي را در مسئله شناسايي نسل كشي ارامنه مهم ارزيابي كرده است

  
  در حمايت از اليحه قتل عام ارامنه

اهرات اعتراض دهها نماينده جامعه يهوديان آمريكا اخيراً در نيويورك تظ
ليگ مبارزه با بي «آميزي ترتيب داده اند عليه سياست آبراهام فوكسمن رهبر 

دهها شخصيت فعال ارمني نيز به .   در زمينه قتل عام ارامنه (ADL)»حرمتي
  . ملحق شده اند  Jewcy.comتظاهرات ابتكاري سازمان جوانان يهودي 

و » نكارپذيري نيستجايي براي ا«تظاهركنندگان پوسترهايي با شعار 
همچنين كاريكاتورهاي فوكسمن را در دست داشته اند كه بر روي آنها نوشته 

اين تا زماني كه من نگويم قتل عام بوده، قتل عام محسوب نخواهد «: شده است
ليگ مبارزه با «شركت كنندگان در اين تظاهرات اتهاماتي به رهبر سازمان . »شد

ر آن شده اند كه با تأييد اليحه برسميت شناختن وارد كرده و خواستا» بي حرمتي
  . قتل عام ارامنه مخالفت نشود

  
   آماده خواهد بود2008 ارمنستان تا سال -خط لوله گار ايران

اعالم كرد كه قسمت » هاي روس گازآرد«تيگران خاچاتوريان معاون مدير 
 2008 سال در)  آرارات-كاجاران( ارمنستان - كيلومتري خط لوله گاز ايران196

  .آماده خواهد بود
 تن لوله از چليابينسك را شروع كرده 27700بگفته وي شركت واردات 

. است و همزمان در مناطق كوهستاني كارهاي اتصال لوله نيز شروع شده است
 واگن وارد شده 590 تن لوله يعني 11700تا امروز حدود «: خاچاتوريان گفت
 هزار تن ديگر در راه 3 از ميان آنها  واگن خواهد بود،1400است، حجم كلي 

 سال اخير در ارمنستان كارهايي با لوله 10وي خاطرنشان كرد كه طي . »است
بگفته وي ويژگي خط لوله گاز .  ميليمتر انجام نشده است720هاي داراي قطر 

 متر خط لوله هنوز احداث نشده است، 3100همچنين در آن است كه در ارتفاع 
.  با شرايط اقليمي سخت روند كاري با چند شيفت انجام مي شودهمچنين در رابطه

خاچاتوريان همچنين يادآوري كرد كه بنابر محاسبات طرحي قيمت برنامه احداث 
 نفر كار 700 ميليون درام است و در خط لوله گاز حدود 8,967خط لوله گاز 

  . مي كند
  بود آماده خواهد 2008 ارمنستان تا سال -خط لوله گار ايران

  
اعالم كرد كه » هاي روس گازآرد«تيگران خاچاتوريان معاون مدير 

در )  آرارات-كاجاران( ارمنستان - كيلومتري خط لوله گاز ايران196قسمت 
  . آماده خواهد بود2008سال 

 تن لوله از چليابينسك را شروع 27700بگفته وي شركت واردات 
اتصال لوله نيز شروع شده كرده است و همزمان در مناطق كوهستاني كارهاي 

 واگن وارد 590 تن لوله يعني 11700تا امروز حدود «: خاچاتوريان گفت. است
 هزار تن ديگر در 3 واگن خواهد بود، از ميان آنها 1400شده است، حجم كلي 

 سال اخير در ارمنستان كارهايي با لوله 10وي خاطرنشان كرد كه طي . »راه است
بگفته وي ويژگي خط لوله گاز . متر انجام نشده است ميلي720هاي داراي قطر 

 متر خط لوله هنوز احداث نشده است، 3100همچنين در آن است كه در ارتفاع 
. همچنين در رابطه با شرايط اقليمي سخت روند كاري با چند شيفت انجام مي شود
 خاچاتوريان همچنين يادآوري كرد كه بنابر محاسبات طرحي قيمت برنامه احداث

 نفر كار 700 ميليون درام است و در خط لوله گاز حدود 8,967خط لوله گاز 
  . مي كند
 

  به ياد ماركو گريگوريان
   

به مناسبت درگذشت ماركوگريگوريان در 
 برنامه اي  يادبود در موزه  18/6/1386تاريخ 

  . هنرهاي معاصرايران برگزار گرديد
تا جمع شدن مدعوِين چند موزيك دلنشين 

ابتداي برنامه با سرود . ر به گوش ميرسيدگيتا
ملي جمهوري اسالمي اِيران و طالوت چند ايه 
ار قران شروع شد كه به احترام همه به پا 

  .ايستادند
 1304.) م1925( ماركو گريگوريان در سال 

 در كركورين روسيه در خانواده  ارمني .ش
ر كرده  و در همان به تبريز سف1319خانواده اش در سال .چشم به جهان گشود 
 او.وي تحصيالت خود را در رشته معماري ادامه داد . شهر اقامت گزيدند

 به 1329در سال . و سفالگري عالقه بسيار داشت دركارهاي هنري به كوزه گري
  .ش را به نمايش بگذاردرثاآرم و پاريس  سفر كرد تا 

او با . مدآ ثار بزرگ به حساب ميآمجموعه هاِيش از نظر هنري بيشتر جز 
 سيد محمود ،غالمحسين شاهي، زنده ياد مسعود شاهيچونهنرمندان زيادي 

 مجموعه هايش به شكل عامي و يا قهوه خانه اي بود اما .كار مي كرد ...ارثامي و
در كارهايش رمزها و نشانه ها .واقع مي شدثار سقاخانه از همه بيشتر مورد پسند آ

  .تفسير كندكسي نمي توانست و نمادهاي زيادي وجود داشت كه هر 
ثارش به آوي در . مريكا به نمايش گذاشتآ اروپا و ،او اثارش را در ارمنستان

حكمت و معرفت مردمي اشاره مي كرد كه با نگاه كردن به مردم ان را ياد  
از سال .  مطرح سازدثارش هميشه سعي مي كرد كه نكات جدي را آدر . گرفت
 به نيويورك رفت و در 58در سال.كرد كار  زيبا  در موزه هنرهاي1357تا 1350
  .  اثارش را به نمايش گذاشت " گوركي"گالري

ثارش را مجددا به نمايش مي گذارد و بهترين نشانه ها را  آ در نگارخانه60در سال 
در ايروان هم .  مي رسد5000تعداد مجموعه هايش به حدود . كند كسب مي

اقاي اغداشلو رياست محترم موزه به . شد نمايشگاه گذاشت ومورد تحسين واقع
  . هنرمندان معاصر ايران اشاره كردميانزندگي ماركو و جايگاه وي در 

يكي از .يد آ به شمار مي هنردر عصر حاضرماركو در صف بهترينهاي پيشگامان 
 كه ببيندن است كه همه چيز را به يك چشم آ هاي يك هنرمند پيشتاز ويژگي

او به جايگاه كم هم قانع . چشم به هيچ چيز نداشت.رخوردار بود بامرماركو از اين 
به .هيچ وقت در فكر ان نبود كه بقيه را خار كند تا خودش باالتر قرار گيرد. بود

  .همه چيز توجه داشت
از تحسين نشدن ومتلك گفتن . او كارهاي اوليه اش را با كاهگل شروع كرد

 را در مورد مردم عادي شروع كارهاي كاهگلي اش. درباره اش باكي نداشت
كار كاهگلي ماركو بر جا بود و از دلتنگيش كه به خاك سرزميني كه در ان . كرد
  .فريد سخن مي گفتآ زيادي را مي ينقشها

ماركو را بايستي رومينيست .جايگاه ماركو را بايستي بدون چون و چرا بازگو كرد
  .معاصر ايران دانست 

او اسم هنريش را . تاب و توان و پرشور دانست ماركو را بايد يك هنرمند پر 
از . ماركو كار كاهگلي را بيشتر از همه دوست داشت . گريگوري مارك ناميد

مرگ دخترش دل او را .  اثر منتخب برگزيده شده است6اثار كاهگلي وي 
  .شكست و او را شكسته تر از قبل ساخت

ه معرف سبك قهوه  تابلوي سفالي شناخته شده اش كه از خاك درست شد13
كار .خانه اي و عامي است كه كار اخر او بيشتر از همه برايش اهميت داشت

خاك از نظر ماركو .  مشهور شد" اولين خانه من" سال طول كشيد كه به2اخرش 
  .خيلي مهم است

به جاي اينكه يك اثر هنري در سياره خاكي "رابرت اسميتسون گفته است
ماركو در اواخر عمرش تجربه ". ثر هنري بيفزاييميك خاك را بر ا بگذاريم بايد
  ...ن وآخشك شدن -ترك خوردن : را از  خاك كسب كرد مانند هاي زيادي

 از همه برگزيده تر سه فيلم فيلم بازي كرد كه 8 همسرش نيز در درگذشتبعد از 
  :است

  ".گذرگاه اخر- مردي در طوفان-گرگ صحرا"
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