
 

 

 1-نامه لويسماه

 1386  تير ماه 134 شماره

 زركش  13شوراياري محله 
توسط راي مستقيم مردم انتخاب شده اند تا ) معتمدان محل(     شوراياران محله 

وسيله اي جهت رساندن صداي مردم به مسئولين شهرداري ، شوراي اسالمي شهر 
وظايف شوراياري شناسايي مسائل و . تهران و ساير سازمان هاي شهري باشند

اين .  مقامات مسئول و پيگيري حل آنها مي باشدمشكالت محله و اعالم آن به
مسائل شامل امور مختلف عمراني ، فرهنگي ، اجتماعي ، رفاهي ، ورزشي ، زيست 

  . مي باشد... شهري ، فضاي سبز و
  .عضويت در شوراياري افتخاري و داوطلبانه است

 -19 در تاريخ 8واقع در شهرداري منطقه ) 13(     اعضاي شوراياري محله زركش
حوزه فعاليت .  سال انتخاب شده اند2 توسط اهالي محل براي مدت 1384اسفند 

 ارمني نشين جنوب نارمك حد فاصل خيابان پدرثاني "اين شورا شامل محله عمدتا
دفتر كار آن در كوچه . استتا خيابان گلستان و نيز محله زركش ، وحيديه 

 3 نفر آن اصلي و 7ست كه  نفر ا10تعداد اعضاي آن .  مي باشد13زركش پالك 
دبير شوراياري آقاي نوراير گالسديان و نايب دبير  . هستندنفر ديگر علي البدل 

  .آقاي پطرس آبكاريان ميباشند
  : به شرح زير است1386برنامه كار شوراياري در سال 

  

  )اولويت هاي اصلي(  طرح هاي بلند مدت -الف
  

  ا پل نارمكپوشش مسيل باختر حد فاصل خيابان گلستان ت •
خريد ساختمان كلنگي جنب مجتمع فرهنگي ورزشي رافي و تبديل  •

  آن به سالن سرپوشيده استخر شنا 
  )سينما رز سابق( راه اندازي سينماي قديمي زركش  •
  احداث مركز تره بار و ميوه •

  

   طرح هاي كوتاه مدت مقطعي –ب 
  

ل آسفالت معابر،  در محله از قبي137ارائه پيشنهادات در رابطه با طرح جهادي 
ايجاد فضاي سبز، بهبود وضعيت فعلي پل هاي عابر مسيل باختر، اصالح جوي هاي 

  ...آب و
عمده اقداماتي كه تا به حال در محل انجام شده است شامل نصب سرعت گير در 

 ، 86 ، 85معابر ، آسفالت معابر و حياط مدرسه ، ايجاد فضاي مناسب در ميادين 
ايي كه در معابر باعث ترافيك سنگين مي شدند،  ، جابجايي درخت ه92

  .غيرهبرگزاري مسابقه دو براي نوجوانان ، برگزاري تورهاي درون شهري و 
  

  : عبارتند ازديگر اعضاي شوراياري
   گورگن كشيش هارطون      منشي-1
       شاوارش قازاريان            عضو اصلي                                            -2
                                                                  " ميناس سركسيان                  -3
  " وارطان وارطانيان                -4
  " واهيك الكساندر                 -5
   ادوين هارتونيان             علي البدل-6
  "   محمد                              -7
  " آوانس گابيدي                     -8
  

  همايش  اطالع رساني در زمينه سوء  مصرف مواد و آسيب هاي آن
  

 در سالن   باشگاه فرهنگي ورزشي ارامنه 1386    در تاريخ چهارم خرداد ماه 
رافي با همكاري متقابل جمعيت آفتاب و باشگاه فرهنگي ورزشي ارامنه رافي  

  . ني سوء مصرف مواد و آ سيبهاي آن  برگزار گرديدهمايش اطالع رسا
 برنامه همايش تشكيل شده بود ازسرود جمهوري اسالمي ايران و دعاي مذهبي

روانشناس جمعيت ( افتتاح همايش و خير مقدم توسط سركار خانم مانوكيان 
سخنراني جناب آقاي نوريك باباخاني نائيب رئيس هئيت مديره باشگاه  )آفتاب

ايشان ضمن تشكر از مسئولين جمعيت آفتاب بر . ورزشي ارامنه رافي فرهنگي 
اهميت تشكيل چنين همايشي در جامعه اقليت ارامنه را متذكر شده و خواهان 

  .همكاري هر چه بيشتر اين دو مجموعه با يكديگر گشتند
تكميل پرسشنامه هايي كه توسط جمعيت آفتاب تهيه شده بود جهت بررسي 

  .صوص اعتيادنگرش حضار در خ
روانشناس جمعيت آفتاب سركار خانم مانوكيان در مورد بيمار بودن فرد معتاد و 
تاثيري كه جامعه به عنوان نقش حمايتي ميتواند در بهبود فرد داشته باشد صحبت 

كردند و در پايان جمعيت آفتاب را به عنوان يك كلينيك تخصصي درماني، 
م حاضر در جلسه را با حوزه فعاليت هاي بازتواني و اقامتي معرفي كرده و عمو

  .اين مركز آشنا نمودند
زشك جمعيت آفتاب در خصوص نقدي بر پجناب آقاي دكتر فرهوديان روان

كليات اعتياد و اينكه خانواده چه نقشي در بروز اين مساله و نيز درمان آن دارد 
ا چه حد ايشان متذكر شدند كه برخوردهاي نادرست خانواده ت. سخنراني كردند

مي تواند شخص را گرفتار اعتياد كرده و در صورتي كه در خانواده فرد معتادي 
  .مشاهده شود چه اقداماتي بايد صورت گيرد

د به بيماران رها يافته كه در ابتدا آقاي وبخشي از همايش اختصاص داده شده ب
 در مورد چگونگي گرايش خود به مواد و اعتياد صحبت كردند و همچنين حامد

 انگيزه اش را از حفظ پاكي مطرح هدكرتوضيحاتي در خصوص درمانشان ذكر 
سپس آقاي مهران كه به نمايندگي از بيماران رها يافته اقليت ارمني و . نمود 

خانواده آنها صحبت نمودند در رابطه با ايجاد انگيزه درمان و نقش حمايتي 
  .ندخانواده در بهبود بيماري اعتياد مطالبي را بيان كرد

جناب آقاي دكتر شهركي روانپزشك جمعيت آفتاب درمورد آشنايي با كراك 
وشيشه ، ماهيت اين مواد، طريقه مصرف و عالئم فرد مصرف كننده و نيز 

ايشان به همراه سخنراني . عوارض و خطرات اعتياد به اين مواد سخنراني نمودند
  .ندخود اساليدهايي نيز براي حضار به نمايش گذاشت

پرسش و پاسخ با حضور جناب آقاي دكتر فرهوديان و جناب آقاي دكتر جلسه 
شركت كنندگان در همايش سئوال هاي خود را مطرح و . شهركي برگزار شد

  .راهنماييهاي الزم صورت گرفت
در پايان همايش اجراء موسيقي توسط يكي از بيماران رها يافته انجام شد سپس 

ز ميهمانان پذيرايي نموده و در خاتمه جناب باشگاه فرهنگي ورزشي ارامنه رافي ا
آقاي دكتر طوروسيان نماينده هئيت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي ارامنه رافي از 

  كليه دست اندردركاران جمعيت آفتاب قدرداني نمودند
  لويسنگار ماهنامه                                                                          نارينه نجاريان، خبر 

 
 

  لئون تر پطروسيان در مكان اول قرار دارد
 –كانديد رياست جمهوري  «smsرأي گيري » داره گير«روزنامه 

لئون . شده اند  كانديد معرفي16سازمان داده است براي  اين رأي گيري » 2008
در  رأي 46 رأي در مكان اول قرار دارد، وازگن مانوكيان با 291تر پطروسيان با 

 رأي 19 رأي در مكان سوم ، سرژ سركيسيان با 24مكان دوم ، رافي هوانسيان با 
 رأي در مكان پنجم ، آرتور 12در مكان چهارم و آرام سركيسيان فرزند زاون با 
به افرادي كه در رأي گيري . دنباغداساريان با هشت رأي در مكان ششم قرار دار

كن يزدان ديگري را معرفي نمايند لشركت كرده اند پيشنهاد كرده اند تا نام
  .  آخرين اطالعات مربوطه هنوز جمع بندي نشده است

 
  منصوب شد» هاياستان«واهه آقابگيان بعنوان مدير عامل بنياد سراسري 

نائيرا » هاياستان«در جريان نشست شوراي هيئت امناي بنياد سراسري
گيان مشاور وزير امورخارجه ملكوميان از مقام مدير عامل بنياد بركنار و واهه آقاب
وي متولد تهران و تحصيل . دارمنستان در مقام مدير عامل جديد بنياد منصوب ش

  .كرده آمريكا است
  

اتهامات وارده به ايران هنوز از لحاظ بين المللي ثابت : واهان هوانسيان
  نشده اند

ده بود انتوني گودفري كاردار موقت آمريكا در ارمنستان هفته گذشته اعالم كر
كه آمريكا نگران روابط در حال توسعه ارمنستان و ايران در زمينه انرژي مي باشد 
. و در سطوح مختلف اين نگراني خود را به اطالع مقامات ارمنستان رسانده است

واهان هوانسيان نايب رئيس مجلس ارمنستان كه  در جمع خبرنگاران سخن مي 
اديه اروپايي و آمريكا، حداقل تا اين اتح":گفت، در اين رابطه خاطر نشان كرد

بيانات، نسبت به روابط ارمنستان با ايران فهيم بوده و درك كرده اند كه كشور 
همزمان بايد .  ندارد ديگري امكان گزينش و انتخاب ارمنستاندر حال محاصره

من . تاكيد كرد كه اتهامات وارده به ايران هنوز از لحاظ بين المللي ثابت نشده اند
فكر مي كنم كه ارمنستان بايد در اين خصوص كماكان موضع مستقل داشته باشد، 

همزمان نبايد فراموش كرد كه همين . زيرا اين امر برخاسته از منافع ملي ماست
نمايندگان آمريكايي اخيراً اعالم كردند كه روابط ارمنستان با ايران در زمينه 

 ". شمارندانرژي را نرمال، قابل توضيح و قابل درك مي
  



 

 

 2-نامه لويسماه

 1386  تير ماه 134 شماره

  مردم كشورهاي پيشرو اتحاديه اروپا
   با عضويت تركيه مخالفند

 كشور بزرگ اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانيا و 5در 
 مي تا 21 در فاصله زماني  نفر6169از ايتاليا، بر طبق نظر سنجي صورت گرفته 

 71 ، در فرانسه Haris Interactive ژوئن توسط مركز تحقيقاتي 12
  . درصد با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالفند66درصد، و در آلمان 

اعالم كرده است، كه بر طبق » فاينيشنال تايمز«روزنامه انگليسي 
نظرسنجي ها، پيشنهاد موجود در مسئله گسترش اتحاديه در جامعه اتحاديه اروپا 

ر، اروپائياني كه از آنها در هيچكدام از كشورهاي مذكو. رو به افول است
در . نگفته اند» بله«نظرسنجي بعمل آمده است، به ديدگاه گسترش اتحاديه اروپا 

هيچكدام از كشورهاي مذكور، درصد حمايت از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا 
  . درصد نبوده است40بيش از 

  
  قربانيان ارمني در عراق

اخيرا بسياري از ارامنه عراق « : كه  گزارش كردپاريس » هاراج « روزنامه 
  .»به علل مختلف قرباني مي شوند 

 ساله در بغداد هنگام خارج شدن از منزل يكي از 36اوهان آبراهام ينوكيان 
ناگفته نماند كه صاحب خانه اي كه وي . ثروتمندان معروف، به قتل رسيده است

راي نجات زندگي از آنجا خارج شده است به يكي از ثروتمندان تعلق داشته كه ب
 ساله نيز 79قبل از آن خانم زاروهي كاراپت . خويش كشور را ترك گفته است

قرباني تيراندازي هاي سربازان عراقي و آمريكائي گشته و نازار مليكيان نيز در 
 . نتيجه بمبي كه در اتومبيل گذاشته شده بود، قرباني گشته اند

عد از تهاجم نيروهاي آمريكائي چنين ادامه مي دهد كه ب» هاراج « روزنامه 
ناگفته نماند كه .  نفرمي رسد31 عراق ، تعداد ارامنه قرباني شده در عراق به هب

برگردانده شده » خون بهاء «  نفر از آنها درمقابل 25 نفر مفقود شده اند اما 28
، اما جسد يك نفر از آنها به ستسرنوشت دو تن از آنها هنوز مشخص ني. اند

  .ش تحويل داده شده استخانواده ا
  در لندن

تانيايي  مساعدت خود را در قبال قطعنامه برسميت ي نماينده بر133
بنابه گزارش ژان اكيان خبرنگار مستقل . شناختن قتل عام ارامنه اعالم كرده اند

 چنين سندي با 2006  سال  panARMENIAN.netفرانسوي  خطاب به 
پيش بيني مي گردد كه اين سند پس . بود شده طرح نمايندگان ز تن ا46مساعدت 

 جون در كاخ جوامع از 27در تاريخ » دارفور و ارمنستان« از ارائه گزارش
  . دومساعدت بزرگتري برخوردار  ش

  
  نظرسنجي در قره باغ

اقدام به نظرسنجي در قره باغ » سوسيومتر«اخيراً مركز نظرسنجي مستقل 
 مسأله قره باغ كوهستاني را قبول نموده تا مشخص سازد كدام گزينه براي حل

  .دارند
 درصد افرادي كه مورد نظرسنجي قرار گرفته اند پاسخ داده اند كه 90

 درصد 8. تنها گزينه براي حل مسأله استقالل قره باغ يا الحاق آن به ارمنستان است
موافق است كه در مقابل هويت مستقل قره باغ كوهستاني اراضي بازگردانده 

 درصد قيد كرده اند كه مخالفتي با گزينه خودگرداني در سطح عالي 1,5و . شوند
  .قره باغ كوهستاني در تركيب آذربايجان ندارند

  
  رئيس مجلس ارمنستان سفير ايران را بحضور پذيرفت

 – رئيس مجلس جمهوري ارمنستان – ژوئن تيگران توروسيان 18روز 
ار جمهوري اسالمي ايران در  سفير فوق العاده و تام االختي–عليرضا حقيقيان 
  . را بحضور پذيرفت-جمهوري ارمنستان

 ضمن عرض خير مقدم به – رئيس مجلس ملي –تيگران توروسيان 
سفير، ابراز اميدواري كرد كه روابط مجلس ملي چهارم نيز با پارلمان جمهوري 

ه همچنين ذكر شد ك. اسالمي ايران به همان اندازه صميمي و دوستانه خواهند بود
مجلس ملي آماده است برنامه هاي همكاري پيشنهاد كرده و گام هاي فعال سازي 

 رئيس پارلمان جمهوري –سفر رسمي سال گذشته غالمعلي حداد عادل . انجام دهد
 به ارمنستان به فرصت مغتنمي تبديل شد تا روابط مثمرثمر و مفيد –اسالمي ايران 

آقاي توروسيان ذكر كرد . دامه دهندمتقابل و دوستانه دو كشور به توسعه خود ا
كه در آينده نزديك گروه پارلماني دوستي با پارلمان جمهوري اسالمي ايران در 
مجلس ملي تشكيل خواهد شد كه آن نيز به توسعه همكاري بين پارلماني كمك 

  .خواهد كرد
 رئيس – نيز پيام غالمعلي حداد عادل جمهوري اسالمي ايران سفير
 حاوي تبريكات او به مناسبت انتخاب مجدد در – اسالمي ايران پارلمان جمهوري

سمت رئيس مجلس و دعوت براي سفر رسمي به جمهوري اسالمي ايران، را به 
رئيس مجلس ارمنستان منتقل كرد و ابراز اطمينان كرد كه سفر رئيس مجلس ملي 

سفير . به جمهوري اسالمي ايران به تعميق روابط بين پارلماني كمك خواهد كرد
توسعه دائم روابط دوجانبه در تمامي عرصه ها را مهم دانست و ذكر كرد كه در 
ماه جوالي هفتمين كميسيون بين دولتي در ايروان پيش بيني شده است كه طي 
آن برنامه هاي موجود مورد بررسي قرار خواهند گرفت و پيشنهادهايي براي 

فرهنگي، انرژي، تنظيم تعميق همكاري در عرصه هاي اقتصادي، كشاورزي، 
سفير اطالع داد كه طرح هاي احداث نيروگاه هاي برق آبي در . خواهند شد

سواحل رود ارس خاتمه يافته اند و در گام بعدي فعاليت هاي ساخت و ساز آغاز 
  .خواهند شد

  براي پيام تبريك و  ارمنستانتيگران توروسيان  رئيس مجلس ملي
نزديك مشخص خواهند شد، تشكر كرد و دعوت كه زمانهاي آن در آينده 

خواهش كرد بهترين آرزوهاي خود را به غالمعلي حداد عادل  رئيس پارلمان و 
  .مردم جمهوري اسالمي ايران منتقل نمايد

 مالقات مسائلي ديگر مورد عالقه دو طرف مورد بررسي قرار  اينطي
  .گرفتند

  
  نظر نيكوالي ساركوزي پيرامون ملت ارمني

 ازهيچ مهور فرانسه اعالم نموده است كه اركوزي رئيس جنيكوالي س
  .  ورزيدد كوتاهي نخواهه دو ملت ارمني و فرانس روابطكوششي جهت تثبيت

 نيكوالي ساركوزي رئيس جمهور فرانسه در گفتگوئي كه در سايت 
داشت در نامه اي كه در پاسخ پيام تبريك اسقف آرام اول » پان آرمنين نت « 

براي من افتخار است كه « :به اين مسئله اشاره نموده است كه ارسال نموده 
. مايتبريكات شما را جهت انتخاب من به عنوان رئيس جمهور فرانسه ، دريافت نم

من از هيچ كوشش احتمالي جهت توجيه نمودن اعتمادي كه نسبت به من  نشان 
ين ادامه مي چن» نت .پان آرمنين « سايت . » يد، كوتاهي نخواهم ورزيد ه اداد

دهد كه نيكوالي ساركوزي  رئيس جمهور فرانسه  در ادامه نامه خويش به اين 
من از هيچ كوششي جهت تثبيت دوستي دو ملت « مسئله اشاره نموده است كه 

ارمني و فرانسه كه تاريخي كهني دارد و همچنين دفاع از آن ارزش هائي كه 
نيكوالي . » نخواهم ورزيددوستي دو ملت را تثبيت خواهد بخشيد، كوتاهي

برخورد فرانسه نسبت به ملت ارمني تغيير « ساركوزي چنين ادامه داده است كه 
من از موضعگيري كه « در نامه ساركوزي چنين آمده است  كه . نخواهد كرد

نسبت به قتل عام ارامنه داشته ، و همچنين نظر و ) سابق ( رئيس جمهور فرانسه 
مطمئن هستم كه .   وي داريد، واقعا خوشحال هستمديدگاهي كه شما نسبت به

برسميت شناختن قتل عام ارامنه يكي از مسئوليت هاي اخالقي كشور تركيه مي 
مطمئن مي سازم كه برخورد من درآينده نيز به همان اندازه قاطعانه خواهد . باشد
  . به عهده دارداين مسئوليتي است كه  فرانسه به پاس دفاع از حقوق بشر. بود

  
   مي شودهكمافرزند هراند دينك مح

:  ژوئن چنين اعالم مي نمايد كه 15 در شماره هتركي» وطن « نشريه 
 ژوئن پرونده هراند 14استانبول در جلسه دادگاهي » شيشلي « دادگاه رتبه دوم 

 است كردهرا تحت رسيدگي قرار داده اعالم » آگوس « دينك و كاركنان نشريه 
در ضمن دادگاه . ه مربوط به قتل هراند دينك متوقف گرددكه رسيدگي به پروند

، » آگوس « تصميم گرفت كه پرونده آرات دينك فرزند سردبير مرحوم 
« سروپ سروپيان و كارن كاراكشاشل كه از كاركنان نشريه مي باشند و به اتهام 

 مي شوند، را نيز متوقف سازد ما محاكمه » هبي احترامي نسبت به حكومت تركي
ادستان پيشنهاد نموده است كه آرات دينك و سروپ سروپيان به سه سال زندان د

  .محكوم شوند
  

   ارامنه ادامه دارد1915مسئله پرداخت غرامت مالي بازماندگان قتل عام سال 
 ميليون دالر بابت 20با تالشهاي جند وكيل ارمني اهل آمريكا مقدار 

وكال محكمه . دگان آن پرداخت گرديدغرامت مالي بعلت قتل عام ارامنه به باز مان
كال و.  آغاز كرده بودند به پيروزي رسيدند»نيو ِيورك اليف«اي را بر عليه بيمه 

 17,5اكنون چنين محكمه اي را در فرانسه آغاز نموده اند كه به احتمال قوي 
  .  ميليون دالر به بازماندگان اين قتل عام در فرانسه تعلق خواهد گرفت

  


