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Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ  Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ  Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  

ãÑ³ÙÁÝÏÝ»É  ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇÝ: 
²ñï³ïåáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÑÕáõÙÁ  §ÈàôÚê¦ - ÇÝ   

å³ñï³¹Çñ  ¿: 

êåÇï³ÏÇ ³Õ»ï³ÉÇ 
»ñÏñ³ß³ñÅÇó 25 ï³ñÇ ¿ 

³Ýó»É 

 
1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի 

աղետալի երկրաշարժից 25 տարի է անցել, սակայն 
Հայաստանում դեռ կան երկրաշարժից տուժած 
ընտանիքներ, որոնք շարունակում են ապրել մետաղյա 
ժամանակավոր տնակներում: 

Իսկ որոշ բնակավայրերում, ինչպես Գյումրին, դեռ 
կան երկրաշարժի հետևանքով ավերված շինություններ, 
որոնք դեռևս ապամոնտաժված չեն: 

Հիշեցնենք, որ 1988-ի երկրաշարժն ընդգրկեց 
հանրապետության հյուսիսային և հյուսիսարևելյան 
շրջանները՝ նրա տարածքի մոտ 40%-ը։ Հաշված 
վայրկյանների ընթացքում լրիվ կամ մասնակի 
ավերվեցին Սպիտակ, Լենինական, Կիրովական, 
Ստեփանավան քաղաքները, Սպիտակի, Ախուրյանի, 
Գուգարքի, Արագածի, Կալինինոյի, Ստեփանավանի 
շրջանների հարյուրից ավելի գյուղեր ու բնակավայրեր։ 
Զոհվեց 25 հազարից ավելի մարդ, 500 հազարը մնաց 
անօթևան։ Շարքից դուրս եկավ բնակֆոնդի 17%-ը, շուրջ 
8 մլն քառ. մ բնակելի տարածություն։ Դադարեցին գործել 
170 արդյունաբերական ձեռնարկություններ, շուրջ 1200 
անասնապահական շինություններ ավերվեցին։ 
Հայաստանի տնտեսությանը հասցված վնասը կազմեց 13 
մլրդ ռուբլի։ 

Ի՞նչ է փոխվել ողբերգությունից 25 տարի անց: 
Անօթևան մնացած ընտանիքներից քանի՞սն են 
փոխհատուցում ստացել, քանի՞սը՝ ոչ: 

Գյումրիի ավագանու անդամ, Ժուռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ Լևոն 
Բարսեղյանի խոսքերով՝ այսօր Կառավարությունը 4000-
ից ավելի անօթևան ընտանիքներից անօթևան են 
ճանաչում մոտավորապես 1200-ին, մյուսների մասին 
ասում են, թե մենք նրանց առաջ պարտավորություն 
չունենք։ 

 

 
  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991ايروان  -ادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژ
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

به چاريكف سفير اين كشور  ارزروم روسيه  در نامه سركنسول
  در استانبول

  

  1911ارس م 11
 

واليت ارزروم تحت فشار سنگين ماليات ها و اجحاف  منيرساكنان ا
 و شقاوت ها رنج مي كشند.

  

 
 

ز ارمنيان اين منطقه تحت ا  موشبر پايه آگاهي هاي دريافتي از 
پرداخت هاي سنگين مجبور شده اند اموال و  براي انجام فشار مالياتي و

و  ريز شدهبهمين علت كاسه صبر آنان ل و به دارايي خود را حراج كنند 
از بي  لهتصميم گرفته اند مذهب خود را تغيير دهندو شايد بدين وسي

 رحمي ها و شقاوت هاي حكومت تركيه رهايي يابند.
 

  
 

در همه روستاهاي موش ميان ارمنيان و نيروهاي ژاندارمري زد و 
  وده است.ارمنيان نب سود هخورد هايي روي داده است كه البته ب

  آ. اشتريتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فارسي زبان - ماهنامه ارمني

  لويس
  رو سردبي ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه :  نشـاني

  louys_monthly@yahoo.com پست الكترونيكي:
   www.louysonline.com : نشـاني اينترنـت

  66495761تلفن   13157-63561كدپستي  1148ن انقالب شماره  تهران خيابا -چاپ احسان
  تومان 500صفحه  تكشماره  28 

 دالر  50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجله
  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492شماره حساب  

 
  بيانگر  موضع مدير مسئول و “ لزوما» لويس«نامه ماهمقاالت و ديدگاه هاي مندرج در

  هيئت سردبيري نيست.
  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «استفاده از مطالب  
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توسط جمهوري آذربايجان  يانسالگرد نسل كشي ارمن
 در شهر گنجه

 

 
 

 كشتار  )گنجه( "كيروف آباد" در شهر 1988 دسامبر  نوامبر و  در
 جريان در. داد رخ آذربايجان  جمهوري افراطي عناصر  توسط ارامنه
 و زنان كه كليسايي به  آذربايجان جمهوري افراطي عوامل ، كشتار اين

و نيز دوازده   نمودند حمله ، بودند گرفته  پناه آن در  نيارم كودكان
 فجيعي  طرز به  را شهر اين آسايشگاه  نفر از سالمندان ارمني

قتل عام ارامنه در گنجه بيست و چهار   در. رساندند قتل به و نموده  مثله
 نفر به قتل رسيدند .



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  ذرآ 182ه شمار

 اتحاديه اروپا يكي از مهم ترين همكاران ارمنستان
 

  وپا يكي از مهم ترين همكاران ارمنستان مي باشد.اتحاديه ار 
رييس كميته دايمي مجلس ملي  "آرتاك زاكاريان"با بيان اين مطلب آقاي 

ارمنستان در امور روابط خارجي طي نشست روساي كميته هاي روابط خارجي 
رپارلمان هاي ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تاكيد داشته است كه انجام 

منيه هاي حقوق بشر و گسترش ارزش هاي دموكراتيك در اصالحات در ز
ارمنستان محور اصلي همكاري هاي ارمنستان و اتحاديه اروپا مي باشند. ارمنستان 
درصدد رشد و توسعه روابط و همكاري هاي خود با اتحاديه اروپا مي باشد. دولت 

ش، تقويت ارمنستان اطالحات بسيار مهمي را براي اولويت قانون، مديريت ثمربخ
  حقوق بشر و گسترش ارزش هاي دموكراتيك كرده است.

  
  افتتاح بناي يادبود نسل كشي ارمنيان در كانادا

 03/11/2013 آراكس نيوز

0 
 

 مقامات ٬"كبك" ايالت در واقع "الوال"در مراسم افتتاح اين بنا در مركز شهر
 محكوم را تركيه كنوني دولت سوي از مذكور كشي نسل انكار سياست كانادايي

 .اند كرده

 شار كتابي با موضوع اشتراكات اساطيري ايراني و ارمنيانت

(ترزيان) با عنوان  "ماريا آيوازيان"كتابي تازه با گردآوري، ترجمه و تدوين   
آنوشيك "و با همكاري  "ها در منابع اساطيري ايراني و ارمني اشتراكات و باور"

هزار تومان از  10نسخه و قيمت  500صفحه، شمارگان 282در  "ملكي بخشمندي
 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي منتشر گرديد.سوي 

اي بين باورهاي ايراني و ارمني و  هدف كلي نويسنده، تحليل تطبيقي و مقايسه
هاي طبيعت  يافتن اشتراكات ميان ادبيات اساطيري ايران و ارمنستان است. اسطوره

، روايات ها شناسي، جشن مانند: خورشيد، آب، آتش، زمان، پرستش روح، اسطوره
از جمله محورهاي اصلي   هاي ميان ايران و ارمنستان، اي جنگ تاريخي و اسطوره

  پژوهش است. ويژگي شاخص اثر، تازگي موضوع پژوهش است.
نويسنده كتاب معتقد است سير تكاملي مشابهي در دوكشور ايران و ارمنستان 

دو كشور در هاي  ها و اسطوره وجود دارد. همگوني روايات مربوط به افسانه
بررسي شده است. كتاب  "اشتراكات اساطيري و باورها در منابع ايراني و ارمني"

ها را  هاي باستاني در دو كشور بسياري ازآن ها و جشن ها، اسطوره با برابر كردن نام
داند. در آغاز كتاب جدول حروف الفباي ارمني همراه  از يك ريشه مشترك مي

نيز منتشر شده  "روش پژوهش"ه ارمنستان و ها، نقش با معادل التيني آن
خورد. برخي  چشم مي ها به قلمي از اسطوره است.همچنين در كتاب تصاوير سياه

تاريخ، نام و خاستگاه قوم "، "جغرافياي ارمنستان"هاي كتاب عبارتند از،  بخش
آنيميزم يا پرستش "، "پرستي هاي طبيعت يا طبيعت توتميزم، اسطوره"، "ارمني
ساندارامت دنياي زيرين، دنياي "، "مقدمه اساطير"، "شناسي اسطوره" ،"روح

پيشينيان و پادشاهي كه به صورت "و  "ادبيات"، "ها جشن"، "زيرزميني
، "آل"ها موضوعاتي همچون  نام دارند. در اين بخش "اند اسطوره در آمده

 ،"واهاگن"، "آناهيد"، "آرامازد"هايي چون  و اسطوره "نار"، "شاهاپت"
مورد بررسي قرار  "بارشامين"و  "نانه" ،"تير، تيور"، "آستقيك"، "ميهر"

  گرفته است.
در تهران متولد شده است. ايشان دوره ليسانس  1323در سال  "ماريا آيوازيان"

را در رشته ادبيات فارسي در دانشگاه تهران، دوره فوق ليسانس را در رشته زبان و 
  باستاني) در دانشگاه تهران به پايان برد.ادبيات ارمني (از گروه زبانهاي 

  
 تشكيل دولت انتقالي توسط كردهاي سوريه

 20/11/2013 آراكس نيوز برحسب

 
 

 كردهاي٬تركيه "قاميشلي"در پي مذاكرات صورت گرفته در شهر كردنشين 
 در عمدتا و دهند مي تشكيل را كشور اين جمعيت درصد ده حدود كه سوريه
كه دولت موقت انتقالي  اعالم نموده اند  ٬دارند سكونت سوريه شرقي شمال منطقه

اين امر باعث نگراني تركيه گرديده   ٬تشكيل مي دهند. به نظر كارشناسان
چراكه مي تواند باعث تحريك كردهاي تركيه در راستاي كسب   ٬است

 .گردد خودمختاري

 ديدار نخست وزير جمهوري قره باغ با مقامات آلمان
 20/11/2013 نيوزآراکس 

، مسئول "ماتياس ويلكس"آلمان،  "بيورشتدتر تسايتونگ"به گزارش نشريه  
آراييك "اين كشور در دفتر خود با  "هسن"از منطقه  "برگ اشتراسه"بخش 

، نخست وزير جمهوري آرتساخ (قره باغ) و هيات همراه وي ديدار "هاروتيونيان
و درباره روابط دوجانيه گفتگو كرده است. سفر نخست وزير جمهوري قره باغ 

 .لماني به قره باغ برگزار شده استمسئول آ به آلمان در پاسخ به سفر 
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آيا تركيه رهبري خواهد "روزنامه نگار ترك تبار تركيه: 
را از پيشاني ملت ترك ارمنيان داشت كه ننگ انكار نسل كشي 

 "بردارد؟
 10/12/2013 آراكس نيوز 

تركيه يادآور شده  "راديكال"در مقاله منتشره در نشريه  "اورهان كمال چنگيز"
ميالدي در  1970در سال  نخست وزير وقت آلمان،  ،"ويلي برانت"است كه 

سفر به لهستان در محل بناي يادبود قربانيان جنايات حكومت آلمان در جنگ 
اي احترام كرد. جهاني دوم زانو زد و نسبت به قربانيان جنايات مذكور اد

در ادامه مقاله خود اظهار اميدواري نموده است كه تركيه نيز داراي  "چنگيز"
توسط ارمنيان رهبري خواهد بود كه اقدام مشابهي در قبال قربانيان نسل كشي 

تركيه به عمل آورد. اين روزنامه نگار ترك تبار تركيه همچنين يادآور شده است 
 2009نخست وزير تركيه،در سال   ،"وغانرجب طيب ارد"كه با وجود آنكه 

ميالدي اظهار داشته بود كه اخراج ملل غير ترك ساكن تركيه از اين كشور 
ژادپرستانه بوده است اما پس از آن نيز عمال تغييري در سياست حكومت   اقدامي ن

  تركيه در زمينه انكار نسل كشي ارمنيان ايجاد نشد.
 

ارند به ميهن اجدادي حق د يانمنفعال ترك تبار تركيه: ار
  خود بازگردند

 

 
 

بلژيك برگزار شده است و در آن شماري از  "بروكسل"شهر اين مراسم در 
از تركيه حضور داشته  "به ملي گرايي افراطي و تبعيض نه بگو"اعضاء گروه 

يادآور شده است كه اين   ٬مذكور گروه اعضاء از يكي٬"سور سن لونت"اند. 
گروه يكي از سازمان دهندگان تجمع همه ساله ترك ها و كردهاي تركيه در 

مي باشد. وي افزوده است ارمنيان استانبول در سالروز نسل كشي  "تاكسيم" ميدان
ساكن اراضي بوده اند   ٬اي كه در سراسر جهان پراكنده شده اندارمنيان كه اكثر 

كه هم اكنون تحت تسلط تركيه قرار دارند (اشاره به ارمنستان غربي كه در شرق 
د به ميهن اجدادي خود مذكور حق دارنارمنيان تركيه كنوني قرار دارد) و 

برگشته و از حقوق شهروندي استفاده نمايند و اموال غصب شده شان را پس 
  بگيرند.

 گسترش روابط ايران و ارمنستان
 

 
 

آبان ماه  30وزير نيرو در راس هيئتي روز پنجشنبه  "حميد چيت چيان"مهندس 
وارد جمهوري ارمنستان شد. وي در اين سفر سه روزه با رئيس جمهور، وزير 

ژي و منابع طبيعي و وزير محيط زيست جمهوري ارمنستان ديدار و گفتگو انر

 نمود.
جمهور  رئيس "سرژ سركيسيان"سايت رياست جمهوري ارمنستان اعالم كرد كه 

 ديدار ايران نيروي وزير "چيان چيت حميد"با   (اول آدر)  اين كشور روز گذشته
 وزير به گويي قدمم خير ضمن   مالقات اين در ارمنستان جمهور رئيس. كرد

 يك و اطمينان قابل همسايه يك عنوان به ايران با ما روابط": گفت   كشورمان
 خواستار و دانيم مي ويژه را روابط اين ما است، توسعه حال در خوب دوست

دهنده تمايل  يق اين روابط هستيم. من فكر مي كنم سفر شما به ارمنستان نشان تعم
روابط ايران و "وي خاطرنشان كرد:   ."استمشابه ايران به توسعه روابط 

ارمنستان در سطح بااليي قرار دارد و پتانسيل بسياري براي گسترش بيشتر اين 
  ."روابط وجود دارد

هاي انرژي به عنوان بخشي از  در اين ديدار دو طرف در زمينه اجراي برنامه
  وگو كردند. هاي سودمند دوجانبه گفت همكاري

براز عالقه كشور متبوعش براي تعميق روابط با ارمنستان نيز با ا "چيان چيت"
هاي  توسعه روابط با همسايگان از جمله ارمنستان يكي از اولويت"تصريح كرد: 

روابط ايران و ارمنستان بسيار گرم و "وي افزود:   ."سياست خارجي ايران است
  ."شود خوب است و سال به سال تقويت مي

در "خبري وزارت انرژي ارمنستان، آمده است: همچنين خبري به نقل از سايت 
وزير انرژي ارمنستان  "آرمن موسيسيان"ادامه اين سفر وزير نيروي ايران با 

هيچ مشكل سياسي ميان دو "در اين ديدار گفت:  "موسيسيان" ."ديدار كرد
اقتصادي و   كشور وجود ندارد و تمام تالش ما با هدف توسعه و گسترش همكاري

  ."شود ام ميفرهنگي انج
ما پتانسيل بسياري براي همكاري داريم و بايد منتهاي تالش خود را "وي افزود: 

  ."ها به كار گيريم براي استفاده كامل از اين پتانسيل
 ايران، و ارمنستان دوستانه روابط به توجه با"يز گفت: ن  وزير انرژي كشورمان 

 شد، اشاره كه هايي ظرفيت زا و دهيم توسعه را خود روابط بتوانيم كه اميدوارم
 دو اجرايي فاز به ورود حاضر، حال در": افزود   چيان چيت. "كنيم استفاده
 "مقري" شهر نزديكي قوي فشار خط پردازش پروژه ساخت يعني بزرگ پروژه

  ."و سومين خط ولتاژ باال مهم است
   

طقه در من  هاي مشترك و همكاري در اين ديدار دو وزير همچنين در مورد پروژه
  زمينه برق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 
  مباني حقوقي بين المللي تعلق ارمنستان غربي 
 ( شرق تركيه كنوني ) به جمهوري ارمنستان

 

 
 

ميالدي شوراي عالي  1920آوريل  26تا  25بعد از جنگ جهاني اول در روزهاي 
 Supreme Council of Allied and Associated( نيروهاي متفق و وابسته

Powers (آمريكا از كه گرفتند تصميم ژاپن و ايتاليا ٬فرانسه ٬شامل بريتانيا 
مرز ميان تركيه و   )arbitral award(  حكميت حكم يقطر از تا بخواهند

به تاييد  1920آوريل  27جمهوري ارمنستان را تعيين نمايد. اين تصميم در 
س كنفرانس ريي و فرانسه خارجه امور وزير   و   وزير نخست ٬"ميلران آلكساندر"

 ")Sevr( سور " قرارداد 89 ماده در تصميم اين ٬ همچنين.  رسيد ٬صلح
 مذكور قرارداد كننده امضاء كشور 20 و تركيه ٬ه شد و به تاييد ارمنستانگنجاند
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  .رسيد
 دفاع و خارجه امور هاي خانه وزارت ٬جمهوري رياست نهاد ٬رييس جمهور

 دقيق هاي بررسي با   ٬"وسترمن" پروفسور رياست به   ٬كاري گروه و آمريكا
 امضاء به 1920 رنوامب 22 در حكم اين و نموده حكميت حكم صدور به اقدام

 سال همان دسامبر 6 در و رسيد ٬آمريكا وقت جمهور رييس ٬"ويلسون وودرو"
  .شد ارائه پاريس در متفق نيروهاي عالي شوراي به رسما

تصميم رييس جمهور اياالت متحده آمريكا درباره مرز "بر مبناي اين حكم كه 
 اي منطقه نمودن نظامي غير و دريا به ارمنستان دسترسي ٬ميان تركيه و ارمنستان 

 جمهوري حاكميت   ٬ گرفت نام "باشد مي ارمنستان مرز مجاور كه تركيه از
 امپراتوري "ترابوزان" و "ارزروم" ٬"بيتليس" ٬"وان" هاي ايالت بر ارمنستان

 به الزم. شد شناخته رسميت به  ٬كيلومتر مربع 103599ساحت م با ٬عثماني سابق
 24 ماده طبق كه است اي منطقه از كوچكتر رابرب دو منطقه اين كه است ذكر
 نيز مسئله اين دليل و بود گرفته تعلق ارمنستان به ٬"مودروس" بس آتش پيمان
  كشي نسل از ناشي عواقب ٬حكميت حكم صدور زمان در كه بود آن

 توسط تركيه عثماني در جريان جنگ جهاني اول و كاهش شديد جمعيت ارمنيان
  آشكار شده بود. در موطن آن هاارمنيان

 ٬است االجرا الزم و نهايي حكميت حكم اين ٬از نظر قوانين حقوق بين المللي
 نمي بين از آن اجراي ضرورت و اعتبار   ٬زمان مرور با   و ندارد زماني محدوديت

 مي مشخص حكميت هاي حكم وضعيت درباره "الهه"نسيون كنوا 81 ماده. رود
 ٬واقع در. نمود ملغي جانبه يك صورت هب توان نمي را احكام اين كه نمايد

 الزم با ٬حكميت حكم صدور با موافقت زمان در ٬المللي بين مناقشه يك طرفين  
 ساير و تركيه ٬ارمنستان ترتيب اين به. نمايند مي موافقت آن بودن االجرا

 ٬استراليا ٬كانادا  ٬كشورهاي درخواست كننده حكم حكميت (از جمله بريتانيا
 ٬ژاپن ٬ايتاليا ٬فرانسه ٬بنگالدش ٬پاكستان ٬هند ٬جنوبي آفريقاي ٬نيوزيلند
 ٬كرواسي ٬صربستان ٬اسلواكي ٬چك ٬روماني ٬پرتغال ٬لهستان ٬يونان ٬بلژيك

) و نيز كشور صادر كننده  نگرو مونته  و مقدونيه ٬هرزگوين و بوسني ٬اسلووني
  .  اند نموده تاييد را مذكور حكميت حكم بودن االجرا الزم   )آمريكا(   اين حكم
 دادگاه طريق از تواند مي ٬متحد ملل سازمان عضو كشور يك عنوان به ٬ارمنستان

 36 ماده از "ب" و "الف" هاي تبصره براساس و ملل سازمان المللي بين
 حق و   برساند تاييد به را "ويلسون"عتبار حكم حكميت ا ٬دادگاه اين اساسنامه

 از بخشي(  حكميت حكم اين در شده ذكر مناطق بر حاكميت درباره خود
  .  نمايد مطالبه را)  كنوني تركيه شرق ٬ غربي ارمنستان

  :كنيد مراجعه زير زبانه چند سايت به   ٬براي مطالعه بيشتر در اين زمينه
  

www.wilsonforarmenia.org  
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وزير امور خارجه عراق به قربانيان نسل كشي ارمنيان اداي 
 احترام نمود

 

 
در محل بناي يادبود قربانيان نسل   ٬ارمنستان به سفر جريان در "هوشيار زباري"

 توسط تركيه حضور يافت و تاج گل نثار كرد.ارمنيان كشي 
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 باز متحد شدند جهانيان منار
 

 
 
به "ن مقيم ارمنستان و سراسر جهان ضمن تله ماراتون ساالنه تحت عنوا ارمنيان 

 22كه در شهر لس آنجلس آمريكا صورت گرفته است بيش از  "سوي آرتساخ
  دالر اعانه جمع كرده اند. 372هزار  661ميليون 

 به ارمنستان كننده وصل جاده احداث امسال پول آوري جمع اين اصلي هدف  
مارتاكرت كه داراي نقش استراتژي، اجتمايي و اقتصادي است، -نيسوارد ارتساخ
د. قبل از برگزاري تله ماراتون شام رسمي برگزار شده و مبالغ جمع آوري مي باش

شده توسط ماراتون تلفني و پستي به توسعه برنامه هاي استان تاووش ارمنستان، 
مارتاكرت و همچنين -احداث مراكز جوامع اي در قره باغ ، جاده واردنيس

  احداث مدارس ارمني در سوريه اختصاص خواهند شد.
 

 تاريخ ما است يانمنتاريخ ار
 

  يانمنانعكاس مطوبعات دانماركي درخصوص موضوع نسل كشي ار 
  

قتل  "بيورنلوندماتياس  "در ماه آوريل سال جاري ميالدي در دانمارك، كتاب 
از اول ارمنيان نسل كشي  "عام شناس و تاريخدان معروف دانماركي تحت عنوان 

انتشار يافت كه حاوي اطالعات بسيار مهمي درمورد اقدامات وحشيانه  "تا آخر
ميالدي مي باشد. به گزارش خبرگزاري  1915- 1923دولت تركيه طي سال هاي 

طبوعات دانماركي بيشتر به موضوع نسل بعد از انتشار اين كتاب، م "آرمن پرس"
توجه مي كند. در تاريخ چهارم ماه نوامبر سال جاري ميالدي روزنامه ارمنيان كشي 

»Kristeligt Dagblad « چند مقاله بسيار جالبي را درمورد نسل كشي 
ترديد سفارت تركيه "مولف مقاله  "بنيامين كراسنيك"چاپ كرده است. ارمنيان

 يعني نسل كشي  "به نمايشگاهي با نام  "ايگزينيدرخصوص نمايشگاه ج
ميالدي بر اساس قرار سفارت تركيه و كتابخانه  2012كه در اواخر سال  "ارمنيان

تاكيد  "بنيامين كراسنيك"پادشاهي دانمارك گشايش يافته، اشاره كرده است. 
مدير كتابخانه با ترك ها مورد  "كولدينگ ارالند"داشته است كه همكاري هاي 

انتقاد شديدي جامعه دانمارك قرار گرفته است طوري كه افتتاح اين نمايشگاه با 
به مدت نامشخصي به تاخير "تركي در زمان دوران عثماني-روابط ارمني "نام

انداخته شده است. هر چند قرار سفارت تركيه با كتابخانه پادشاهي در كار هست، 
اين نمايشگاه ارائه نداده است.  اما تا كنون سفارت تركيه مطالبي براي برگزاري

ميالدي غير ممكن مي باشد چون برنامه هاي  2014برگزاري اين نمايشگاه در سال 

ميالدي پر و كامل شده است.در اين مقاله به  2014كتاب خانه براي سال 
به خاطر همكاري كتاب خانه پادشاهي با  "ماتيا بيورنلوند"انتقادهاي شديد 

ده است. به اعقتاد اين دانشمند، اگر كتابخانه پادشاهي به سفارت تركيه اشاره ش
همكاري سفارت تركيه همكاري و اين نمايشگاه را بر گزار نمايند، براي اعتبار 
اين نهاد مهم دانمارك پيامدهاي ناگواري ايجاد خواهد شد. نبايد فراموش كرد 

نه سياست هاي رد نشاارمنيان كه برگزاري اين نمايشگاه براي بازماندگان نسل كشي 
كننده و تكذيب كننده قتل عام خواهد شد. اين خبرنگار تاكيد داشته است كه از 
نقاط محتلف دنيا براي مدير كتاب خانه پادشاهي نامه هايي صادر شده كه باعث 
ايجاد تغييراتي در نام و عنوان نمايشگاه گرديد. در پايان اين مقاله تاكيد مي شود 

د همان حرف هاي تاريخدانان و متخصصان كشور خود را كه دولت دانمارك باي
تكرار نمايد. اما دولت دانمارك با انجام ندادن اين اقدام به ادامه سياست رد كننده 

به نوبه خود  "آندرس البك مادسن"و تكذيب كننده تركيه كمك مي كند. 
 "و  "خاطرات دختر جوان درمورد نسل كشي ارامنه "مقاله هايي را تحت عنوان 

خاطرات خود  "اكنون درمورد همه چيز مي داني: چه كاري را بايد انجام بدهي؟
در  "بيرتع پدرسن"ارائه داده است. ارمنيان انستيتو نسل كشي -را درمورد موزه

اشار كرده ارمنيان بار ديگر به نسل كشي  "ملت ما استارمنيان تاريخ  "مقاله 
يخ اروپا مي باشد. سياست هاي است. خونريزي هاي تركيه عثماني بخشي از تار

رد كننده و تكذيب كننده دورت تركيه مربوط به موضوع جبران مي باشد. 
 شوراي اروپا بايد از تركيه درخواست بررسي آرشيوها و شناسايي نسل كشي 

   نمايد كه نشاندهنده آزادي هاي بيان و دموكراسي خواهد بود.ارمنيان
 

كيه فقط بعد از خبرنگار ارمني مقيم تر "جوات سينت"
 وارد تركيه خواهد شدارمنيان شناسايي نسل كشي 

 
دا ترك نيستند، ادامه شكنجه هاي افرادي كه در تركيه زندگي مي كنند، اما نژا

ميالدي امروز نيز ادامه  1915سال ارمنيان دارد. بايد تاكيد كرد كه نسل كشي 
سواك  "خبرنگار ارمني تركيه درخصوص كشته شدن  "جوات سينت"دارد. 
سرباز ارمني مقيم تركيه تحقيقاتي را انجام داده و به دليل فعاليت هاي  "بالكچي

ت تركيه قرار گرفته است. اين خبرنگار براي خود تحت شانتاژ و تهديدات دول
با  "جوات سينت"كمك به دولت بلژيك ارائه كرده است. شايان ذكر است كه 

به گفتگو نشسته و سئواالت وي پاسخ داده  "آرمن پرس"خبرنگار خبرگزاري 
  است.
به دليل شانتازها و تهديدات از سوي دولت تركيه شما براي دريافت  -سئوال

ت بلژيك مراجعه كرديد. جالب است بدانيم كه داليل شانتاژها و كمك به دول
  تهديدات دولت تركيه نسبت به شما چيست؟

در حال حاضر من در بلژيك به سر مي برم . تعداد پرونده هاي قضايي من  - پاسخ
بسيار باال است. در تركيه ارمني بودن هم جرم حساب مي شود. دولت و ملت 

   را تهديد مي كنند.ارمنيان ن هاي افراطي همواره تركيه به ويژه بخش مسلما
آزادي هاي بيان در تركيه بسيار محدود است. به نظر شما اين وضعيت  -سئوال 

  چه زماني و چگونه عوض خواهد شد؟
اضر بيش از ح حال در. است نبوده بيان هاي آزادي وقت هيچ تركيه در –پاسخ 

لت تركيه خيلي راحت مردم را نفر خبرنگار در زندان به سر مي برد. دو 67
بازداشت  "هرانت دينك"بازداشت و يا آزاد مي كند. زماني كه قاتلين واقعي 

از بروكسل به ترابيزون منتقل شود، در آن زمان مي  "آرام تيگران "شوند و قبر 
   توان گفت كه در تركيه آزادي هاي بيان وجود دارد.

سرباز  "سواك بالكچن "ميالدي  2011در تاريخ بيست و چهارم سال  -سئوال 
سرباز ترك  "كوانچ آقا اقلي"ارمني مقيم تركيه طي خدمت سربازي خود توسط 

كشته شد. قاتل ترك حتي يك روز هم بازداشت نشد. آيا در تركيه قاتلين و 
  جنايتكاران هميشه به عنوان قهرمان معرفي مي شوند؟

 گيري نتيجه اين به ديگر بار يهترك مقيم ارمني سرباز شدن كشته نتيجه در –پاسخ 
 پس هستي، ترك.دارد ادامه نيز امروز عثماني دولت هاي سياست كه رسيم مي
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 خوشبخت و كني زندگي تركيه در تواني نمي ارمني يك عنوان به. خوشبختي
 در قهرمان عنوان به "لكچبا سواك" و "دينك هرانت" قاتلين امروزه. باشي

 خود كاران جنايت از كه داشت كشوري از توان يم انتظاراتي چه. هستند آزادي
    .كند مي استقبال
 نسل سالگرد صدمين آستانه در تركيه دولت كننده رد هاي سياست آيا–سئوال 
  ؟ شد خواهد عوضارمنيان  كشي
ي جنايت كاراني كه ها نوه از انتظاراتي. شد نخواهد عضو سياست اين –پاسخ 

بي فايده است. تركيه بايد مجبور شود كه  را ترتيب داده اند،ارمنيان نسل كشي 
در سياست هاي خود تغييراتي را انجام دهد، و اگر نه هيچ وقت اين كشور عوض 

    نخواهد شد.
 پذيرفتن جهت تركيه بر فشار تا كند كمك تواند مي تركيه جامعه آيا –سئوال 

  يش يابد؟افزا جنايت اين
 مي برخوردار اي ويژه اهميت از اه ملت اراده كه كرد تاكيد بايد البته –پاسخ 
 نمايندگان تا نمايند تالش بيشتر بايد دانسمندان و خبرنگاران مخصوصا. باشد
    .شود مطلع حوادث اين درمورد جامعه
  چه زماني مي خواهيد به تركيه بر گرديد؟ -سئوال
خواهم گشت، وقتي كه تمامي قاتلين بازداشت شوند و  بر تركيه به زمان –پاسخ 
برسميت شناخته شود. اگر من كشته شود، جنايت كاران تنبيه ارمنيان كشي نسل 

  نخواهند شد. براي چه چيزي بايد به تركيه بر گردم؟
   

 اي ژنو حمايت روسيه و ارمنستان از توافق هسته
  

جمهور روسيه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در ايروان  رييس والديمر پوتين،  
را گام مفيدي براي همه كشورها دانست و  5+1اي ايران و گروه  توافق هسته

اي ايران استقبال  گفت: مسلم است كه روسيه از توافق در زمينه موضوع هسته
كند. اين توافق عموما بر مبناي پيشنهادات روسيه قرار دارد.به گزارش  مي

  ."قطعا به نفع همگان است"خبرگزاري اينترفكس، پوتين گفت كه اين توافق 
هاي مشترك در زمينه  ه گفت كه اميدوار است همكاريرييس جمهور روسي

اي ايران به زودي ادامه يابد و افزود: شرايط براي آن فراهم شده  موضوع هسته
  است.

ايسنا، به گزارش خبرگزاري آرمن پرس (خبرگزاري ارمنستان) سرژ سركسيان، 
 رييس جمهور ارمنستان نيز در كنفرانس خبري مشترك با پوتين گفت: ايران
كشور مهمي براي ارمنستان است و ارمنستان رويكرد مثبتي نسبت به حل 

  سازي روابط ايران، اروپا و آمريكا دارد. آميز مسائل و عادي صلح
اين خبرگزاري عالوه بر آن گزارش داد كه پوتين در اين كنفرانس خبري گفت: 

المللي حل  اي است كه بايد طبق قوانين بين اي ايران موضوع پيچيده موضوع هسته
خواهيم در ايران تحقق يابد، به ويژه بهبود  شود. ما اهداف مشخصي داريم كه مي

  ها. اينها اهدافي است كه مي تواند به حقيقت تبديل شود. آهن عملكرد راه

 ارمنيان در تركيه كتاب هاي جديد در مورد نسل كشي 
 انتشار يافته اند

 "هرانت دينك  "همسر  "راكل دينك  "تركيه خانم  T24طبق گزارش 
 "چاپ تركيه دو كتاب جديد تحت عنوان  "آگوس  "سردبير مقتول نشريه 

و اطالعيه هاي  "تركيه كه اسالم را پذيرفته اندارمنيان بازماندگان از شمشير ، 
 ست.انتشار يافته اند را تشريح كرده ا "دينك  "كه از سوي بنياد مالي  "ماردين 

 "ماكس سيواسليان  "با اشاره به كتاب اول تاكيد كرده است كه  "راكل  "خانم 
براي ارمنيان سال از نسل كشي  100خبرنگار بعد از  "لورنس ريتر  "عكاس و 

پيدا كردن نوه هاي بازمانده قربانيان نسل كشي در شرق تركيه و اروپا با ده ها 
اطالعات ارمنيان مورد تعداد اين نفر ديدار كرده اند. وي گفته است كه در 

راكل دينگ  "مختلفي ارايه مي شوند ولي تاريخ واقعي آنها مشخص نيست. خانم 
گفته است كه در اين كتاب تاثير  "اطالعيه هاي ماردين  "با اشاره به كتاب  "

بر زندگي فرهنگي ، سبك  1938 - 1838سياست دولتي در ماردين در سال هاي 
    رگيري هاي نژادي و ديني ارايه شده اند.زندگي ، اقتصاد ، د

 
 شوراي شهري هايلند استقالل قره باغ را برسميت شناخت

 

شوراي شهري شهر هايلند واقع در استان كاليفورنياي اياالت متحده آمريكا  
درمورد برقراري همكاري ها ميان شهرهاي هايلند و بردزور ناحيه كاشاتاق قره 
باغ بيانيه اي را تصويب كرده است. بايد تاكيد كرد كه شوراي شهري هايلند 
استقالل جمهوري قره باغ را برسميت شناخته و از كنگره اياالت متحده آمريكا 
درخواست كمك به شركت نماينده قره باغ در امور حل مشكالت منطقه اي 

  كرده است.
 

 آذربايجان تكميل مي شود "فهرست سياه "
 

 
قريبا همه رسانه هاي مفسر معروف آمريكايي در مركز توجه ت "الري كينگ"

خبرگزاري و فروم هاي اينترنتي آذربايجاني قرار گرفته است. مسئله در آن است 
رئيس جمهوري قره باغ قول داده كه از  "باگو ساهاكيان"كه خبرنگار ارمني به 

  قره باغ بازديد خواهد داشت.
 خبرنگار كردن تبرباران ها آذربايجاني از قسمتي آذربايجاني فروم عظيمترين در  

 معلوم هنوز. كنند مي پيشنهاد را وي بريدن سر هم مانده قسمت و آمريكايي
 رسانه اما خير، يا داشت خواهد بازديد باغ قره از آمريكايي خبرنگار آيا كه نيست
ري وزارت امور خارجه آن كشور گي موضع يادآوري با آذربايجاني خبري هاي

غ در فهرست سياه باكو پيدا مي شوند، مبني بر آن كه بازديد كنندگان از قره با
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خبرنگار آمريكايي را ديگر در اين فهرست وارد كرده اند. قابل ذكر است كه 
وزارت امور خارجه آذربايجان اشخاص معروف جهاني زيادي ديگر وارد 

نفر در اين فهرست  335كرده است. طبق بعضي منابع بيش از  "فهرست سياه"
اجازه بازديد ارمنيان دا شده در فهرست سياه دوستان ثبت نام شده اند. اشخاص پي

    از باكو ندارند.
 

 مانور مشترك نظامي ارمنستان و قره باغ و وضعيت منطقه
  

برگزاري مانور مشترك نظامي ارمنستان و قره باغ با حضور رؤساي جمهوري و  
ارمني در تثبيت صلح در منطقه  وزراي دفاع دو كشور نشانه اي از قاطعيت طرف

  مي باشد.
هم ماه نوامبر، بعد از سفر رهبر چهارد و سيزدهم روزهاي طي مانورها اين  

آذربايجان به تركيه و در آستانه مذاكرات مستقيم ميان رهبران ارمنستان و 
آذربايجان برگزار گرديد. مانور نظامي امسال از نظر بعد زماني، وسعت عمليات و 

نظامي منطقه با مانورهاي قبلي فرق داشت. رئيس جمهوري -سياسيوضعيت 
آذربايجان قبل از ديدار مستقيم با رهبر ارمنستان، به تركيه سفر كرد تا با پرونده 
پر در مذاكرات ژنو كه با وساطت گروه مينسك حل بحران قره باغ انجام مي 

ت بار ديگر از گرفت شركت كند. آذربايجان در نظر داشت تا طي اين مذاكرا
حربه شروع مجدد جنگ استفاده كند و ارمنستان و قره باغ نيز با برگزاري مانور 

    نظامي به اين تهديدات پاسخ گفتند.
آمادگي ارمنستان براي عضويت در اتحاديه جديد گمركي كه به ابتكار روسيه 

ره روسيه مستقر در گيومري در با 102انجام مي گيرد و بيانات فرمانده لشگر 
پيمان دفاعي ارمنستان با آن كشور، وضعيت جديدي در منطقه ايجاد كرده و 
تركيه در اين مورد بسيار محتاط عمل مي نمايد. آذربايجان خود هميشه در آستانه 
سفر ميانجيگران به منطقه و يا ديدارهاي بين سران دو كشور به مانورهاي نظامي و 

است كه ارمنستان و قره باغ به چنين نمايش قدرت مي پرداخت و اين اولين بار 
اقدامي متوصل شدند. نمايش نظامي ثابت كرد كه آذربايجان با وجود اختصاص 
بودجه كالن براي خريدهاي جديد تسليحاتي قدرت مقابله با كادرهاي ورزيده و 
تسليحات پيشرفته نيروهاي مسلح ارمنستان و قره باغ را ندارند. ارمنستان عضو 

مشترك گروهي از كشورهاي اتحاد شوروي سابق بوده و با روسيه پيمان دفاعي 
نيز پيمان دفاعي جداگانه دارد. اين پيمان هاي امنيتي و دفاعي طي سفر آتي 

  والديمير پوتين رهبر فدراسيون روسيه به ارمنستان مستحكم تر خواهد گرديد.
راي تيره الزم به يادآوري است كه طبق شواهد موجود، روسيه و تركيه ميلي ب

كردن روابط ميان خود نداشته و گروهي از تحليلگران خارجي بيخود به اميد 
و آذربايجان و امكان درگيري ميان روسيه و ارمنيان شروع مجدد درگيري ميان 

تركيه نشسته اند. قدرت هاي منطقه اي بارها اعالم كرده اند كه خواهان حل 
  مسئله قره باغ از طريق صلح آميز مي باشند.

برگزاري مانور نظامي مشترك ارمنستان و قره باغ در آستانه مذاكرات ژنو امكان 
تبليغات و تهديدات نظامي و ارعاب كشورهاي خارجي از سوي آذربايجان را نيز 

استفاده  "يا صلح يا جنگ"گرفت. آذربايجان اكنون ديگر نمي تواند از حربه 
خود و هم به پيمان هاي دفاعي ـ نيز مي توانند هم به ارتش ارمنيان كند، چرا كه 

سياسي خود اتكا كنند. آذربايجان بدون چراغ سبز تركيه هيچگاه به شروع مجدد 
جنگ متوصل نشده و تركيه نيز بخاطر قره باغ و ادعاهاي سران باكو روابط خود 

با روسيه را به مخاطره نخواهد انداخت. تركيه در آستانه يكصدمين سال وقوع 
در قلمرو آن كشور، مايل به ايجاد مسئله جديدي بنام وارد شدن ارمنيان نژادكشي 

  آشكار به درگيري قره باغ نخواهد شد.
  

  يادي از استپان ماليانس سينمادار ارمني بابل
 

   
ها،  هاي ديني كشور، از جمله ارمني سينماداري يكي از كارهايي بود كه اقليت

اي از كتاب  هويس گزيده 156و  155هاي  اند. در شماره نقش مهمي در آن داشته
منتشر كرديم. اينك نوشته حسين پورحسين را  1389- 1289سينما در مشهد: 
مان رسيده است به قلم دوست و همكارمان داود لطيفي در بابل،  كتابي به دست

درباره سينماداري در مازندران. نويسنده از دوستان استپان ماليانس از سينماداران 
هايي از كتاب  كه چند سال پيش چشم از جهان فرو بست. در زير بخش  بابل بوده

ينماي او (سينما زيبا و بعدها سينما ايران) اختصاص يافته را كه به ماليانس و س
كنيم. گفتني است كه جلد كتاب نيز به تصويري از ازدحام مردم  است، نقل مي

  اختصاص يافته است. 1333جلوي سينما زيبا در سال 
 موقعيت استان، شرق و مركزي شهرهاي ساير به نسبت بابل هاي يكي از ويژگي

 و) ها زرتشتي و ها يهودي و ها ارمني(مذهبي هاي قليتا حضور نيز و تجاري
 مبادالت گسترش در كه بودند ها همان و بود شهر اين در روسيه اتباع همچنين
 هاي عالوه بر فعاليت آنان. داشتند سزايي به نقش بابل در صنعتي و بازرگاني
  .داشتند مؤثري نقش نيز سينما حوزه در اقتصادي

  1سينما اهورامزدا  
از سوي زرتشتيان  1308 سال صامت سينماي نخستين 2گفته صمد صالح طبري به

با نام اهورامزدا و در خيابان مدرس فعلي و در مكان فعلي داروخانه بقراط تأسيس 
  شد.

  سينما حكيمي  
 سينما از تر عريض اي پرده و تر سينماي حكيمي با مساحتي بزرگ 1315سال 

شهريور(ايستگاه سابق) آغاز به 17در ميدان  2 يتعاون ي پايانه محل در اهورامزدا
  كار نمود. در شروع فعاليت، قيمت بليط اين سينما سه ريال بود.

  سينما اوسيك
سينما اوسيك تأسيس شد. اوسيك نام مؤسس آن است و سينما به نام  1317سال 

 حضور از پس و داد مي نمايش را آلماني هاي او بود. اين سينما بيشتر فيلم
 هاي به پخش فيلم) 1320 شهريور از پس( مازندران در روسيه نظامي روهايني

  .پرداخت مي روسي
  سينما زيبا (ايران)

دتي م از پس و خريد را اوسيك سينما. داشت خانه اويانس ماليانس در بابل مهمان
. داد تغيير ايران سينما به را آن نام  3آن را به محمدقلي اهرابي اجاره داد و اهرابي
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 مخالفت با اما كند، تبديل خانه مهمان به را سينما داشت عالقه اويانس فرزند تپاناس
پس از در اختيار 4استپان. گرفت اختيار در را سينما باالخره وي. شد مواجه اهرابي

گرفتن سينما نام زيبا را بر آن نهاد و براي رفاه حال تماشاچيان تغييراتي شامل 
  .آورد وجود به آن در …كت وآميزي، تعويض صندلي و نيم- رنگ

 200سينما داراي دو بخش سالن زمستاني و تابستاني بود. سالن زمستاني حدود 
صندلي داشت و به خاطر تعميرات اساسي مشتريان زيادي را به خود جلب 

 عوامل كه اي گونه به انگيخت برمي را سينماداران ساير حسادت امر اين. كرد مي
د. اما همچنان فعاليت سينما كردن مي پاره را زيبا سينما تبليغاتي پوسترهاي ها آن

سينما زيبا تعطيل شد و تجهيزات آن از  1340ادامه داشت. تا اين كه در سال 
جمله آپارات نمايش به يكي از مالكان سينما در بابل به نام معتقدي فروخته شد. 

 گودرزي حبيب استاد توسط و داشتند طول متر سه كدام هر سينما هاي نيمكت
سال هنوز در حياط منزل ماليانس به عنوان  40پس از گذشت  و بودند شده ساخته

  .كنند مي خودنمايي ها ميز گلدان
  استپان ماليانس از زبان خودش  

هجري شمسي در بابل به دنيا آمدم و در سال  1303ميالدي برابر با 1920در سال 
  جهت ادامه تحصيل به سوئيس رفتم. 1944

م در سوئيس تمام شد به بابل برگشتم. سينماي ما در اجاره اهرابي بود. وقتي درس
. كرد نمي تخليه را سينما اهرابي اما. كنم تأسيس خانه من دوست داشتم يك مهمان

 عهده به را سينما مديريت من و كرد تخليه را سينما   اهرابي زياد، تالش با باالخره
سينما زيبا تغيير  به را آن نام من اما ايران، بود گذاشته را سينما نام اهرابي. گرفتم

دادم. براي اين كه تماشاگران در سينما راحت باشند تغييراتي در سينما ايجاد 
  كردم.

سينما داراي دو بخش سالن زمستاني و تابستاني يا روباز بود. سالن زمستاني حدود 
سبت به نفر ظرفيت داشت. هر دو سالن را رنگ آميزي كردم. اين فضا ن 200

 سينماداران از يكي. كردند ساير سينماها خيلي مناسب بود. مردم هم استقبال مي
 كرد تحريك را افرادي كرد، رقابت به شروع دارد، رونق من سينماي ديد وقتي
 سينماها، از يكي كارگر. بشوند تماشاگران مزاحم و كنند شلوغ سينما در كه

اهنش پير گرفتمش، كردم، دنبالش زرو يك. كرد مي پاره را تبليغاتي هاي عكس
پاره شده بود. نوجوان بود، گريه كرد. او را به شهرباني تحويل دادم، دلم 
سوخت. يك پراهن نو خريدم و به او دادم و نصيحت كردم كه اين كارها را 

  نكند.
بود كه ديگر طاقت  1340يا  1339داستان تعطيلي سينما هم مفصل است. سال 

 با و بود نشده دوبله ها كه فيلم اين با كردند؛ ي استقبال مينياوردم. مردم خيل
 ديگر. كردند مي تماشا را ها فيلم و آمدند مي اما شد مي پخش اصلي صداي
 و الت افراد ها آن از برخي كردند، مي تالش خيلي. بود شده سلب ما از آسايش
 مردم مزاحم و نمايند ايجاد درگيري سينما داخل كه كردند مي تحريك را ولگرد
 و سر ديديم مي بخوريم، شام خواستيم ديگر حوصله نداشتيم. مي كه هم ما شوند،

  .صداست
يك شب سالگرد تولد همسرم بود، سينما را تعطيل كردم و به همسرم گفتم اين 
هم هديه سالگرد تولد تو. سينما را براي هميشه تعطيل كردم و آپاراتش را به 

  مرحوم معتقدي فروختم.
اي سه متري بود كه توسط استاد حبيب ه نيمكت صورت به سينما هاي صندلي

سال هنوز به عنوان ميزگلدان استفاده  40گودرزي ساخته شد و پس از گذشت 
  .شود مي

  توضيحات:  
  ـ اثري از اين سينما باقي نمانده است.1
  .ديار سبزه بابل كتاب نويسنده و محقق نگار، ـ متولد بابل، روزنامه2
 و بهشهر شهر، قلي اهرابي متولد تبريز و ساكن بابل بود. وي عالوه بر بابل در شهرهاي قائم ـ محمد3

در آمريكا چشم از  1380 سال اهرابي. داشت خويش مالكيت يا و اجاره در را سينما چند نيز بابلسر
  جهان فرو بست.

ز تحصيل در سوئيس به در بابل به دنيا آمد و پس ا) 1303ميالدي(1920ـ استپان ماليانس ر سال 4
  زادگاهش بازگشت و مدتي مديريت سينما را بر عهده داشت.

  

 5+1نامه ايران و  متن كامل تفاهم
 

سازي در  رسيدند كه براساس آن غني  بر سندي به توافق 5+1ايران و 
 .ماند يي باقي مي برنامه هسته

 
انگليس،  آمريكا،( 5+1نامه كه به امضاء طرفين رسيده به نقل از گروه  به گزارش ايسنا، در اين تفاهم

كه در مذاكرات جدي و اساسي با  آلمان، فرانسه، روسيه و چين به كمك اتحاديه اروپا) با بيان اين
آزمايي كه مانع دستيابي ايران به يك  ايران با هدف رسيدن به يك راه حل ديپلماتيك و قابل راستي

صراحت گفته است كه  جمهور اوباما با اند، آمده است: رييس شود، شركت داشته يي مي سالح هسته
يي بازدارد به نفع منافع ملي  آميز كه ايران را از رسيدن به بمب هسته دستيابي به يك راه حل صلح

 .آمريكاست
اي از  به مجموعه 5+1امروز ايران و گروه «چه منتشر شده آمده است كه  اين ادعا در متن آن

هاي  كند و آن را از نظر جنبه را متوقف مييي ايران  هاي اوليه رسيدند كه پيشرفت برنامه هسته درك
 .راند كليدي عقب مي

هاي معناداري است كه ايران پس از نزديك به يك دهه در زمينه برنامه  ها اولين محدوديت اين
 «.اش پذيرفته است يي هسته
و  يي ايران است هاي قابل توجه براي برنامه هسته معتقدند: گام شش ماهه اوليه شامل محدوديت 1+5

شده،  سازي ايران، ذخاير اورانيوم غني هاي غني توانايي  هاي ما از جمله در زمينه ترين نگراني به مهم
هاي سانتريفيوژهايش و توانايي ايران براي توليد پلوتونيوم در سطح تسليحاتي با  تعداد و توانايي

به عنوان بخشي از اين گام پردازد. مصالحاتي كه ايران متعهد شده است  استفاده از رآكتور اراك مي
اش را در اختيار ما  يي تر برنامه هسته هاي سرزده اوليه انجام دهد عالوه بر آن شفافيت بيشتر و نظارت

 .دهد قرار مي
مذاكره كنندگان با ايران در متن توافقنامه منتشر شده آورده اند: در گذشته اين نگراني مطرح شده 

اش استفاده خواهد كرد.  يي هسته  يد زمان به منظور پيشبرد برنامهبود كه ايران از مذاكرات براي خر
كند كه ايران نتواند از پوشش مذاكرات  اين اقدامات گام اوليه اگر با يكديگر اتخاذ شود كمك مي

  يك راه حل درازمدت و جامع كه همه  اش در مدتي كه ما درباره يي براي تداوم پيشبرد برنامه هسته
كنيم، استفاده كند. در ازاي آن و به عنوان  كند مذاكره مي المللي را برطرف مي عه بينهاي جام نگراني

هاي محدود، موقتي، هدفمند و قابل بازگشتي را به ايران  لغو تحريم 5+1بخشي از اين گام اوليه، گروه 
ساختار  ها از جمله ها طوري است كه بخش اعظم رژيم تحريم كند. ساختار اين لغو تحريم  ارايه مي
به اعمال شديد اين  5+1ماند. گروه  هاي كليدي نفت، بانكداري و مالي در جاي خود باقي مي تحريم
هاي محدود را لغو خواهيم  ها ادامه خواهد داد. اگر ايران به تعهداتش عمل نكند، ما لغو تحريم تحريم

 .كنيم هاي اضافي به ايران اعمال مي كرد و تحريم
يي ايران را  پارامترهاي كلي يك راه حل جامع كه برنامه هسته  وه بر آن دربارهو ايران عال 5+1گروه 

آميز  آزمايي مبني بر ماهيت منحصرا صلح هاي قابل راستي در درازمدت محدود خواهد كرد، تضمين
كند كه هرگونه  المللي ارايه خواهد كرد و اطمينان حاصل مي يي ايران به جامعه بين هاي هسته فعاليت

وگو  يي بالفاصله تشخيص داده خواهد شد، گفت شي از جانب ايران براي دنبال كردن سالح هستهتال
 .كردند

هاي شوراي امنيت  قطعنامه  ها عالوه بر آن شامل اذعان ايران به اين است كه بايد به همه مجموعه درك
كه توسط آژانس يي ايران  طور مسائل گذشته و حال مربوط به برنامه هسته سازمان ملل و همين

المللي انرژي اتمي مشخص شده است بپردازد. اين شامل حل سواالت مربوط به ابعاد نظامي  بين
 .هاي ايران در پارچين است يي ايران از جمله فعاليت احتمالي در برنامه هسته

رش منع گست  به عنوان بخشي از يك راه حل جامع، ايران عالوه بر آن كامال به وظايفش تحت معاهده
يك راه حل جامع، تا   تي) و وظايفش در قبال آژانس عمل كند. در زمينه پي يي (ان تسليحات هسته

شود. به طور خالصه اين گام اوليه تا  زماني كه همه چيز مورد توافق قرار نگيرد، توافقي حاصل نمي
به  5+1گروه شش ماه اعتبار دارد و يك وضعيت نهايي قابل پذيرش براي آمريكا يا شركاي ما در 

 .آيد حساب نمي
 :5+1بر اساس توافقنامه منتشر شده از سوي 

درصد را متوقف كند و ارتباطات فني الزم براي  5سازي باالتر از  ايران متعهد شده است كه غني
 .درصد را برچيند 5سازي باالي  غني

درصد خود را پيش از به پايان  20ذخاير اورانيوم غني شده تا نزديكي   ايران تعهد كرده است كه همه
سازي بيشتر  درصد تضعيف كند و يا به شكلي تبديل كند كه براي غني 5رسيدن فاز اوليه به زير 

 .مناسب نيست
 .اش را متوقف كند سازي ايران متعهد شده است كه پيشرفت توانايي غني

تقريبا .ها استفاده نكند سازي اورانيوم نصب نكند يا از آن گونه سانتريفيوژ نسل بعدي براي غني چهي
نيمي از سانتريفيوژهاي نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتريفيوژهاي نصب شده در فردو را به كار 

انتريفيوژش را به توليد س.سازي اورانيوم استفاده كرد ها براي غني نيندازد؛ طوري كه نتوان از آن
هاي خراب شده الزم است محدود كند؛ طوري كه ايران نتواند از اين  تعدادي كه براي تعويض ماشين

 .آوري سانتريفيوژها استفاده كند شش ماه براي جمع
درصد خود را افزايش ندهد، طوري كه  3/5ايران متعهد شده است كه ذخاير اورانيوم با غناي پايين 

چه در آغاز (اين مدت زماني) داريم بيشتر نشود و هرگونه  ان شش ماه نسبت به آنميزان آن در پاي
 .سازي شده به اكسيد تبديل شود درصدي كه به تازگي غني 3/5ي  اورانيوم غني شده

مسير   هايش در اراك را بيشتر از اين پيش نبرد و پيشرفت در زمينه ايران متعهد شده است كه فعاليت
 .قف كندپلوتونيوم را متو
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گذاري نكند و توليد سوخت براي  اندازي و سوخت ايران متعهد شده است كه رآكتور اراك را راه
يك از قطعات  رآكتور اراك را متوقف كند. سوخت رآكتور اراك را بيشتر از اين آزمايش نكند. هيچ

كند. اضافي رآكتور در اراك را نصب نكند. سوخت و آب سنگين را به سايت رآكتور منتقل ن
 .تاسيساتي كه قابليت بازفرآوري داشته باشد، نسازد

 
 .تواند پلوتونيوم را از سوخت مصرف شده جدا كند ايران بدون بازفرآوري نمي

 يي ايران سابقه و نظارت سرزده روي برنامه هسته سازي بي شفاف
 :ايران متعهد شده است كه

ژانس قرار دهد. اين دسترسي روزانه به بازرسان دسترسي روزانه به نطنز و فردو را در اختيار بازرسان آ
هاي امنيتي را بررسي كنند تا از نظارت جامع مطمئن شوند. اين  دهد كه تصاوير دوربين اجازه مي

دهد و زمان تشخيص هرگونه  ها مي سازي را در اين سايت غني  شفافيت بيشتر در زمينه  دسترسي اجازه
 .كند تر مي ت) كوتاهخودداري از پايبندي (نسبت به تعهدا

 .دسترسي به تاسيسات مجموعه سانتريفيوژها را براي آژانس فراهم كند
 .ي سانتريفيوژها را براي آژانس فراهم كند دسترسي به تاسيسات توليد و انبار قطعات گرداننده

 .هاي توليد اورانيوم را براي آژانس فراهم كند دسترسي به معادن و كارخانه
ها پيش خواستار آن بوديم فراهم كند. اين  ت طراحي رآكتور اراك را كه از مدتدسترسي به اطالعا

اين رآكتور كه پيش از اين در دسترس قرار نداشت، ارايه   اقدام، اطالعاتي بسيار مهم را درباره
 .كند مي

 .دسترسي بيشتري به رآكتور اراك را براي بازرسان فراهم كند
المللي انرژي اتمي  پادماني آژانس بين  در پروتكل الحاقي توافقنامه ها و اطالعات كليدي كه برخي داده

 .به آن اشاره شده است، ارايه كند 3/1  و كد اصالح شده
 آزمايي مكانيزم راستي
آزمايي را كه در  هاي راستي شود كه بسياري از اين گام المللي انرژي اتمي خواسته مي از آژانس بين

و  5+1ها در ايران است، انجام دهد. عالوه بر آن گروه  بازرسي  مينهراستاي نقش اين سازمان در ز
ايران نسبت به برقراري يك كميسيون مشترك براي همكاري با آژانس به منظور نظارت بر اجرا و حل 

 .اند مسائلي كه ممكن است پيش آيد متعهد شده
  اي حال و گذشته در زمينهه اين كميسيون مشترك عالوه بر آن با آژانس براي تسهيل رفع نگراني

هاي ايران در پارچين،  يي ايران و فعاليت يي ايران از جمله گام نظامي احتمالي برنامه هسته هسته  برنامه
 .كند كار مي

 ها لغو محدود، موقتي و قابل بازگشت تحريم
ا ارايه هاي محدود، موقتي، هدفمند و قابل بازگشتي ر لغو تحريم 5+1ها، گروه  در ازاي اين گام

هاي نفتي، مالي و بانكداري را  مان از جمله ساختار تحريم هاي كند و در عين حال بخش اعظم تحريم مي
به طور  5+1كنيم. گروه  ها را لغو مي كنيم. اگر ايران به تعهداتش عمل نكند، لغو تحريم حفظ مي

 :مشخص متعهد شده است كه
هاي  توافق عمل كند، تا جايي كه تحت سيستم به مدت شش ماه، اگر ايران به تعهداتش تحت اين

 .يي جديدي را اعمال نكنند هاي هسته پذير باشد تحريم شان امكان سياسي
طال و فلزات گرانبها، بخش خودروسازي ايران و صادرات پتروشمي ايران را   ها در زمينه برخي تحريم

 .را در اختيار ايران قرار دهد ميليارد دالر درآمد 1/5به حالت تعليق درآورد و احتماال حدود 
ها و تعميرات مرتبط با ايمني در داخل ايران را براي برخي خطوط هوايي خاص ايراني  مجوز بازرسي

 .بدهد
اجازه دهد كه خريد نفت ايران در سطح فعلي كه به نحو قابل توجهي كاهش يافته است يعني سطوحي 

 .درصد كمتر از دو سال پيش است باقي بماند 60كه 
كند در  ها اجازه پيدا مي ميليارد دالر از اين فروش 4/2كند،  در مدتي كه ايران به تعهداتش عمل مي

 .اقساط به ايران انتقال يابد
هاي ايراني محدودي  هاي تحصيلي دولتي از صندوق ميليون دالر به صورت كمك 400ازه دهد كه اج

هاي تحصيلي  مستقيما به موسسات آموزشي شناخته شده در كشورهاي ثالث انتقال يابد تا هزينه
 .دانشجويان ايراني تسويه شود

 
 دوستانه تعامالت انسان
آن داده شده است را تسهيل بخشند. تعامالت   كا اجازهدوستانه كه طبق قانون آمري تعامالت انسان

هاي كنگره مستثني قرار داده شده است تا اين كانال، دسترسي به  دوستانه با صراحت از تحريم انسان
دوستانه، تعامالت مربوط به  گونه منبع جديد درآمدي را در اختيار ايران قرار ندهد. تعامالت انسان هيچ

شاورزي، دارو، ابزارآالت پزشكي توسط ايران است؛ ما عالوه بر آن معامالت خريد غذا، كاالهاي ك
بخشيم. ما اين  هاي پزشكي را كه در خارج از كشور به وجود آمده است تسهيل مي مربوط به هزينه
 .رساني به مردم ايران برقرار خواهيم كرد كانال را براي نفع

 ها مدنظر قرار دادن لغو محدود تحريم
هايي است كه ايران  ها بخش كوچكي از هزينه ميليارد دالر حاصل از لغو تحريم 7لي حدود به طور ك

هايي كه در جاي خود باقي خواهد ماند دريافت خواهد كرد.  در مدت زمان اين فاز اوليه تحت تحريم
ها  تحريم  ميليارد دالر است به واسطه 100هاي خارجي ايران كه حدود  دسترسي به بخش اعظم دارايي

 .پذير نيست يا محدود است امكان
 

هاي نفتي به تنهايي در مقايسه  تواند افزايش يابد. تحريم در شش ماه آينده فروش نفت خام ايران نمي
ها به دست  يعني پيش از اجرايي شدن اين تحريم 2011شش ماهه در سال   چه ايران در يك دوره با آن

ميليارد دالر  5شود كه حدود  دالر درآمد توسط ايران ميميليارد  30آورد، باعث از دست رفتن حدود 
اش را خواهد داشت،  ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي 4/2دسترسي به   در ماه است. اگرچه ايران اجازه

اش در خارج از  هاي مسدود شده ميليارد دالر از درآمدهايش در طول اين مدت به حساب 15حدود 
هاي مسدود  ر خالصه ما انتظار داريم كه موجودي پول ايران در حسابكشور ريخته خواهد شد. به طو

 .اش در خارج از كشور تحت مفاد اين توافق افزايش يابد، نه كاهش شده
 

اند: در  آورده» شان هاي حفظ فشار اقتصادي به ايران و حفظ ساختار تحريم«با تاكيد بر  5+1گروه 
مان عليه ايران از جمله اتخاذ اقدامات عليه كساني كه سعي  يها طول فاز اوليه، ما به اعمال شديد تحريم

هايي كه روي  ها را دور بزنند ادامه خواهيم داد. تحريم مان اجتناب كنند يا آن هاي كنند از تحريم مي
 .چنان به دولت ايران فشار وارد خواهند آورد گذارند هم فروش نفت خام تاثير مي

مان فروش نفت ايران  المللي ي شده اند: ما در همكاري با شركاي بيندر توافقنامه منتشر شده مدع 1+5
كنوني   به يك ميليون بشكه در روز در مرحله 2012ميليون بشكه در روز در اوايل سال  2/5را از 
ايم. يعني از دست رفتن  ميليون بشكه در روز را از ايران گرفته 1/5ايم و توانايي فروش تقريبا  رسانده

تواند آن را جبران كند. تحت اين گام  كه ايران هرگز نمي 2012ميليارد دالر از اوايل سال  80بيش از 
اوليه، ممنوعيت فروش نفت خام به اتحاديه اروپا در جاي خود باقي خواهد ماند و فروش نفت ايران 

دالر  ميليارد 4شود ايران هر ماه  به حدود يك ميليون بشكه در روز محدود خواهد شد كه موجب مي
 .فروش نفت از دست بدهد  بيشتر را در زمينه

گذرارد كه باعث از دست رفتن  هايي كه روي صادرات كاالهاي نفتي به ايران تاثير مي تحريم
 .شود، در جاي خود باقي خواهد ماند ميلياردها دالر درآمد مي

ها  قرار دهد طبق تحريمميليارد دالر ايران كه در منابع ارزي خارجي اين كشور  100بخش اعظم حدود 
 .چنان خارج از دسترس يا محدود است هم

 :مانند، از جمله هاي ما در جاي خود باقي مي هاي مهم ديگر رژيم تحريم بخش
 بانك ايراني مهم و موسسات مالي ديگر؛ 24ها عليه بانك مركزي ايران و حدود  تحريم
  (CISADA)سازي بهره ن، پاسخگويي و بيهاي جامع ايرا هاي ثانويه، به موجب قانون تحريم تحريم

هايي كه با افراد و موسسات تحريم شده توسط آمريكا تعامل تجاري  و برخي قوانين ديگر، عليه بانك
 .دارند
اي از ديگر خدمات مالي مانند انواع مختلف بيمه را به ايران  ها عليه كساني كه دامنه گسترده تحريم

هاي مربوط به ششصد شخص  شده به سيستم مالي آمريكا همه تحريمكنند؛ و دسترسي محدود  ارائه مي
يي و موشك بالستيك ايران هدف قرار داده شدند، در  و موسسه كه به خاطر حمايت از برنامه هسته

 .جاي خود باقي خواهد ماند
هاي درازمدت و ارائه خدمات فني به بخش انرژي ايران در جاي خود  گذاري ها عليه سرمايه تحريم

 .باقي خواهد ماند
 .ها عليه برنامه نظامي ايران در جاي خود باقي خواهد ماند تحريم
هاي گسترده آمريكا عليه تجارت با ايران در جاي خود باقي خواهد ماند و جلوي دسترسي  تحريم

 .ترين اقتصاد جهان را خواهد گرفت ايران به هرگونه تعاملي با بزرگ
 .ان ملل در جاي خود باقي خواهد ماندهاي شوراي امنيت سازم همه تحريم
كننده ايران در بحران  ثبات هاي هدفمند ما در رابطه با حمايت ايران از تروريسم، نقش بي همه تحريم

 .هاي ديگر در جاي خود باقي خواهد ماند سوريه و سابقه بد حقوق بشرش در ميان نگراني
 

 حل جامع يك راه
 

حل جامع مذاكره خواهد كرد. تا اينجا  اره محتواي يك راهدرب 5+1در فاز اوليه شش ماهه، گروه 
المللي  جامعه بين كند كه به هاي ملموسي را ترسيم مي حل جامع گام خطوط پارامترهاي كلي راه

حل  آميز خواهد بود. در رابطه با اين راه يي ايران منحصرا صلح هاي هسته دهد كه فعاليت اطمينان مي
گيرد، تا زماني كه موافقت در زمينه همه  حل جامع صورت نمي زمينه راه گونه توافقي در جامع: هيچ

حلي كه به ما اطمينان كافي  چيز حاصل شود. در شش ماه آينده ما تشخيص خواهيم داد كه آيا راه
هاي ما را  آميز است وجود دارد يا خير؟ اگر ايران نتواند نگراني يي ايران صلح دهد كه برنامه هسته

 .ها و فشار را افزايش دهيم ايم كه تحريم آماده حل كند، ما
 

اند: بدون  به طور خالصه اين گام اوليه را براي خود پيشرفت بسيار زيادي دانسته و مدعي شده 5+1
تواند  تواند چرخش هزاران سانتريفيوژ ديگر را آغاز كند. مي اي ايران مي اين توافقنامه مرحله

زمان فوران (اشاره به رسيدن ايران به آنچه غرب توانايي  سانتريفيوژهاي نسل جديد را كه مدت
تواند راكتور آب سنگين اراك را  كند، نصب كند. مي تر مي كند) را كوتاه يي مي ساخت سالح هسته

درصدي خود را از آستانه اورانيوم الزم  20تواند ذخاير اورانيوم  اندازي كند. مي گذاري و راه سوخت
تواند  برد. ايران تحت شرايط درك گام اوليه هيچ يك از اين موارد را نميبراي ساخت بمب فراتر ب

 .انجام دهد
 

المللي تضعيف خواهد شد، زيرا ايران  هاي بين اي، ائتالف تحريم عالوه بر آن بدون اين رويكرد مرحله
ود و حل ديپلماتيك جدي ب اين استدالل را براي جهان مطرح خواهد كرد كه درباره رسيدن به يك راه

مان با خود  هاي مان را در زمينه عمل مهم اعمال تحريم توانستيم شركاي ما نبوديم. در آن صورت نمي
رانيم و يك  كنيم و به عقب مي يي ايران را متوقف مي همراه كنيم. ما با اين گام اوليه برنامه هسته
ا حسن نيت براي رسيدن به دهيم؛ به تعهداتش عمل كند و ب گزينه مشخص را در اختيار ايران قرار مي

 .المللي با انزوا و فشار بيشتر واكنش نشان خواهد داد يك توافق نهايي مذاكره كند يا كل جامعه بين
آميز و پايدار را كه مانع دستيابي  حل صلح مذاكره كنندگان با ايران معتقدند: مردم آمريكا يك راه

حل  دهند. اين راه ي را تقويت كند ترجيح مييي شود و رژيم منع اشاعه جهان ايران به سالح هسته
پتانسيل تحقق اين هدف را دارد. آمريكا از طريق ديپلماسي قاطع و اصولي نقش خود را براي تحقق 

 .صلح بيشتر، امنيت و همكاري در ميان كشورها ايفا خواهد كرد
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