
 

 

  ١صفحه   ١٣٨٠     اسفند  ٤٥‐٤٧ شماره    لويس

   مبارك باد ايراني شدن صنعت نفتسالروز مل

 
 
  

  به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت
در آغاز قرن بيستم پايه هاي صنعت نفت ايران، با حفر تعدادي چاه اكتـشافي در                

 26جنوب و حاشيه مرزي غرب كشور پي ريزي شد و سرانجام پس از هفت سـال در                  
طقه نفتون مسجد سليمان واقع در جنوب غربي ايـران، در            اولين چاه در من    1908ماه مه   
 . متري به نفت رسيد 360 عمق
اين ترتيب براي نخستين بار، وجود نفت به ميزان قابل توجه در ايران به اثبات                هب

رسيد و اين كشور به عنوان آغازگر عمليات نفتي در منطقه خاورميانه، در زمره معـدود               
ه نفت در مـسجد     پس از فوران اولين چا    .هان قرار گرفت  كشورهاي توليد كننده نفت ج    

سليمان و حفر چاه هاي متعدد ديگر در همان منطقه و با احداث خـط لولـه نفـت بـين                     
 بشكه در روز،    2400 پااليشگاه آبادان با ظرفيت      1912مسجد سليمان و آبادان، در سال       

پيشرفت صنعت نوپـاي  .دبه عنوان اولين پااليشگاه نفت خاورميانه كار خود را آغاز كر     
 در ايران و رونق يافتن تجارت آن، به تدريج منجر به تهيه اطالعات زمين شناسـي                 نفت

در منطقه و نهايتاً اكتشاف ميادين جديد نفت و گاز در خشكي و دريا شد و اين ميادين               
به دنبال اين توفيقات واحدهاي متعدد بهره بـرداري در منـاطق            . به شبكه توليد پيوستند   

 . نه هاي عظيم صادراتي نفت در خليج فارس احداث شدفت خيز كشور برپا و پايان
شبكه هاي متعدد خطوط لوله به عنـوان شـريان هـاي ارتبـاطي، نفـت و گـاز و                
مشتقات آن را به واحدهاي بهره برداري در مناطق نفت خيز كشور برپا و پايانـه هـاي      

 . عظيم صادراتي نفت در خليج فارس احداث شد
 متعدد خطوط لوله به عنـوان شـريان هـاي ارتبـاطي، نفـت و گـاز و               ه هاي شبك

 پااليشگاه هاي نفـت  – پايانه هاي صادراتي –مشتقات آن را به واحدهاي بهره برداري  
  . و گاز و مجتمع هاي پتروشيمي انتقال داد

 از سوي ديگر بهره برداري و صدور نفت، شتابي فزاينده يافت تا جايي كه از مرز               
با توجه به نيـاز روز افـزون كـشور بـه انـواع              . ليون بشكه در روز هم فراتر رفت      مي 6

فراورده ها، عالوه بر پااليشگاه عظيم و قديمي آبادان كه مدت ها، يگانه واحد پااليشي               
 . كشور و خاورميانه بود، به تدريج پااليشگاه هاي ديگري نيز احداث شد

شگاه هاي گاز، تمركز بخشيدن بـه       وشيمي و پاالي  برپايي مجتمع هاي بزرگ پتر    
فعاليت هاي مرتبط با صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، تاسيس دانـشگاه نفـت، توسـعه                 
مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، توجه خاص به امر اكتشاف و تاسيس ده ها مركز فعاليت               

ه هرچـه   وابسته را، مي توان به عنوان گام هاي بزرگ ديگر، در جهت تكامل و توسـع               
 . صنعت نفت كشور به حساب آوردبيشتر 

 دهه از تولد صـنعت نفـت در ايـران در            4از سوي ديگر پس از گذشت بيش از         
  به رهبري دكتر محمد مصدق     نتيجه مجاهدت هاي دليرانه رهبران مذهبي و سياسي وقت        
ملي شدن صنعت نفت ايران     . و حمايت بي دريغ مردم از آنان، نفت ايران ملي اعالم شد           

ادي و سياسي يكي از وقايع مهم نيمه دوم قـرن بيـستم، بـه ويـژه در نـزد                    نظر اقتص  از
  .كشورهاي توليد كننده نفت منطقه خاورميانه محسوب مي شود

، صنعت نفت جمهوري اسـالمي      )1980-1988( سال جنگ ناخواسته     8در جريان   
 مقـدم جبهـه     ايران به علت نزديكي مناطق نفت خيز و تاسيسات عمده آن بـه خطـوط              

و نقش حساس آن در اقتصاد كشور، آماج بيـشترين حمـالت بـود و خـسارات                 جنگ  
 و حصر اقتصادي، بايد از حماسه هاي بزرگي ياد           سال ها  اين   طي. زيادي را متحمل شد   

جلـوگيري از توقـف جريـان       .  شجاع صنعت نفت خلق شد     كرد كه توسط كارشناسان     
پرتالطم، نتيجـه تـالش     راي مصرف داخلي در آن دوران       صدور نفت و تامين سوخت ب     

 .جانفرسايي بود كه با تقديم صدها شهيد و جانباز در مراكز عملياتي صورت گرفت
 اسـتقالل در برنامـه ريـزي و         اكنون صنعت نفت ايران با الهام از اهداف متعـالي         

 خودكفايي را، سرلوحه امور خود قرار تصميم گيري، عدم وابستگي و تالش براي نيل به      
 اين شيوه تفكر در عرصه سياست بين المللي نفت، به ويـژه در نحـوه                اعمال. داده است 

عالوه . كامالً مشهود است  ) اوپك(حضور ايران در سازمان كشورهاي صادركننده نفت        
ه أي  بر اين، توانمندي فني كارشناسان صنعت نفت، موجبات ارايه خدمات فني و مشارو            

 .را نيز به كشورهاي متقاضي، فراهم آورده است
عت نفت جمهوري اسالمي ايران مفتخر و مباهي از آن است كه امروز بـدون               صن

دخالت بيگانگان به دست كارشناسان و نيروهاي توانمند داخلي اداره مي شود و از ايـن                
يژه و ممتاز برخـوردار     جهت در جمع كشورهاي توليد كننده نفت جهان، از موقعيتي و          

 .است
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  2صفحه  1380     اسفند 45-47 شماره    لويس

 مرور اخبار
  جامعه ارمني ايران

  
 بهمن سال جاري بنا بـه دعـوت وزارت ارشـاد            13ظبق روال هر سال روز      

امـين سـالروز پيـروزي انقـالب بـا      -23مجلس جشن و مهماني شامي به مناسبت   

در ايـن جـشن رهبـران    . ور اقليتهاي مذهبي در هتل الله تهران برگـزار شـد          ضح
 انجمن هاي اجتماعي و فرهنگـي ،  مذهبي ، نمايندگان اقليتها در مجلس ، مسئوالن 

در ايـن جـشن وزيـر       . ارباب جرائد ، نويسندگان و هنرمندان دعوت شده بودنـد         
محترم  ارشاد ، معاون فرهنگي و مسئول اداره اقليت هـاي دينـي ونماينـدگان و                  

  . رهبران اقليتها سخنراني كردند
   

  ايــــــــران
  

  قابل حل استمشكالت ما با آمريكايي ها : هاشمي رفسنجاني
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني  هنگامي كه به سئواالت خبرگزاريهـاي داخلـي             
درباره كارهاي مجمع تشخيص مصلحت پاسخ مي داد، در جواب پرسشي پيرامون            

مشكالت ايران وآمريكا قابل حل     : تهديدات آمريكا وآينده روابط دوكشور گفت     
ي ايـران حـسن نيـت خـود را          است، اگر اين كشور با لغو بلوكه شدن دارايي ها         

  .اثبات كند
 جنگ در هر صورت به صالح كشور نيست: وزير اطالعات

  
ايران از هيچ جنگي استقبال نمي كند، اما اگر تحميل شد چاره اي جز دفاع               

حجت االسالم علي يونسي وزير اطالعات در اجتماعي از روحـانيون اسـتان             .نيست
: گاه روحانيت در جامعه سخن مي گفت اعالم كرد        خراسان كه درباره نقش و جاي     

ــد   ــي كنــــ ــتقبال نمــــ ــي اســــ ــيچ جنگــــ ــران از هــــ   .ايــــ
وزير اطالعات با تشريح تحليل دولتمردان آمريكا نسبت به جمهـوري اسـالمي و              

دولتمردان آمريكا همان اشتباه صدام را كه در شـروع جنـگ            : ملت ايران، گفت  
 از اوضاع داخلي كشور، حمله نظامي       تحميلي درمواجهه با ملت ايران با تحليل غلط       

  .نمود، مرتكب شده اند
   

  : رئيس جمهوري در جمع مسئوالن ورزش كشور
  ورزش را بايد جدي گرفت

  شايــــستگي زنــــان در ورزش كمتــــر از مــــردان نيــــست      
جز با ورزش قهرماني، نمـي تـوان ورزش را   : آقاي خاتمي رئيس جمهوري گفت 

ــت داد و آن را هم  ــه عموميـــــ ــادر جامعـــــ ــردگـــــ   . ني كـــــ
درجمع مسئوالن سازمان تربيت بدني و روساي فدراسيونهاي ورزشـي در           وي كه   

اگر قله اي براي ورزش نباشد، نمـي تـوان          : تهران سخن مي گفت، اظهار داشت       
صد هاهزار نفر را براي رسيدن به آن به حركـت درآورد و قلـه ورزش، ورزش                 

  . قهرماني است

  در برازجان كشف شدكاخ كورش هخامنشي 
در پي حفاريهاي علمي باسـتان      : مدير ميراث فرهنگي استان بوشهر خبر داد      

شناسي اخير در منطقه چرخاب برازجان از توابع استان بوشهر بخـشهايي از كـاخ               
مهنـدس  .كورش سرسلسله حكومت هخامنشيان در عمق دومتري زمين كشف شد         

عمليات حفاري منطقـه باسـتاني      : زودمحمد باقر عباسي در گفتگو با خبرنگاران اف       
 روز توسـط گروهـي از       80چرخاب برازجان در نيمه دوم آذرماه امسال به مدت          

باستان شناسان اين اداره به سرپرستي دكتر علي اكبر سـرافراز يكـي از برجـسته                
وي با اشاره به اينكه     . ترين باستانشناسان معاصر ايران و خاورميانه انجام شده است        

ين نيز سه كاخ مربوط به دوران هخامنشي در شهرستان دشتستان بوشـهر             پيش از ا  
با كشف اين كاخ تعداد كاخهاي مربـوط بـه دوره           : كشف شده بود اظهار داشت    

هخامنشي در اين استان به چهار واحد مي رسد كه در مناطق نظر آقـا، درودگـاه،                 
  .بنداروز و چرخاب واقع شده اند

  
  ارمــنســتــان

  
  ك و آذربايجان شرقي يادداشت جديدي امضا خواهد شدميان سيوني

هيأت استانداري سيونيك به سرپرستي اديك بارسقيان استاندار براي سفر          
. سه روزه كاري عازم استان آذربايجان شرقي جمهوري اسالمي ايـران شـده اسـت          
. رؤساي واحدهاي توليدي و تجار استان نيز در تركيب اين هيـأت حـضور دارنـد               

ين سفر آشنايي با روند اجراي يادداشت تفاهم امضا شده ميان دو اسـتان              هدف از ا  
 و تهيه مقدمات جهت امضا يادداشت تفاهم جديد بـراي سـال             2001در ژوئيه سال    

 قرارست كه براي كشت بهاري در استان سيونيك سوخت ديـزل            .  مي باشد  2002
  .با قيمت نازل وارد شود

 
  )مين سالگرد انقالب اسالمي ايران-23بمناسبت (امن دوستي ض

و واقعاّ اينطـور    . مي گويند همسايه خوب بهتر از خويشاوند دور مي باشد         
بنـابر اقتـضاي سرنوشـت يـا        . در خصوص ارمنستان و ايران نيز چنين است       . است

 سال  10پلي كه درست    . نددر كنار يكديگر سكني گزيده ا     دو ملت    تاريخخواست  
پيش بر روي رودخانه ارس ساخته شد، ضامن جديدي براي تحكيم اين دوستي هـا               

اولين همايش مشترك نمايندگان رسانه هـاي خبـري جمهـوري ارمنـستان و        . شد
تلف بيـست و سـومين      سفارت جمهوري اسالمي ايران كه در چارچوب مراسم مخ        

سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران در سفارت ايران برگزار شد، گواه تحكـيم و              
محمـد  . جو صميمي بر سفارت ايران حاكم بـود       . تقويت دوستي تجديد شده ما بود     

 ضـمن خوشـامدگويي بـه       در ارمنستان  سفير جمهوري اسالمي ايران      فرهاد كليني 
يكي “كرد كه حضار مختصراّ تاريخچه مطبوعات ايران را ارائه نموده و خاطر نشان      

از مولفه هاي جامعه آزاديخواه و دمكراتيك وجود رسانه هـاي خبـري مـستقل و                
  ”.قوي مي باشد

، در دوران حكومـت قاجـار و از سـوي     1831اولين نشريه ايراني در سال      
بنابر (اكنون در ايران    . بچاپ رسيده است  ” كاغذ اخبار “صالح شيرازي تحت عنوان     

 كانـال   9همچنـين  .  نشريه بچاپ مي رسد    1120 حدود) 2000-2001آمار سالهاي   
  .ماهواره اي وجود دارد

آقاي هاشمي مسئول بخش سياسي سـفارت جمهـوري اسـالمي ايـران در          
روابط دوستانه دو ملت كهن در طي ده سـال اخيـر، تماسـهاي      “:سخنان خود گفت  

قق آنها  متقابل در سطوح مختلف، اشتراكات اقتصادي، فرهنگي و استراتژيك و تح          
لذا موضوعات مناسبي بـراي تـشريح،       . براي دو كشور اهميت بسزايي داشته است      

  ”.بررسي و روشن سازي وجود دارند
بله، تماسهاي متقابل و گفتگو نيز مي توانند بـه تحكـيم روابـط دوسـتانه                
. كمك نموده و ضامن استحكام هر چه بيشتر مناسبات سياسي و اقتـصادي باشـند              

ني تجديد يافته و تحكيم بيشتري مي يابد كه طـرفين بـا حـسن               دوستي ديرينه زما  
  .نيت به همكاران مطمئن مبدل گشته و همچون برابر با يكديگر همكاري مي كنند



 

 

  3صفحه  1380     اسفند 45-47 شماره    لويس

 مرور اخبار
 اروپا ارمني انجمنهاي فوروم

 بـا  را ايـروان  روابـط  كـه  اسـت  اميـدوار  اروپا ينمار هاي انجمن فوروم  
 در1998سال  در يمنار هاي انجمن  فوروم. خواهد نمود عالترف اروپايي  انستيتوهاي

 بـر  در را اروپايي كشور18در  بكار  مشغول سازمان28امروزه  و آمده بوجود ژنو
 محـدوده  در شده ياد مربوطه فوروم دبير ساكريان توروس سخنان به بنا ..گيرد مي
 ازعمـده  يكي. ددار فعاليت رساني خبر و آموزشي اقتصادي، سياسي،حقوقي، هاي
 متوالياً منظور بدين و بوده يانمنار سراسري  منافع از حمايت فوروم  اهداف  ترين

 قـره  و ارمنستان سمينارها اين توجه كانون در كه نموده برگزار علمي سمينارهاي
مـي   داده نيـز  گـذاري  سـرمايه  سياسـت  به زيادي اهميت همچنين.دارند باغ قرار

 بوجـود   ارمنـي  طالسـازان  انجمن مشترك مؤسسه رومفو همين ابتكار به بنا.شود
 در ريـسك  ميـزان  كـه  اسـت  شـده  تأسيس سالهايي در انجمن اين و است آمده

 انجمن  فوروم.فعاليت دارد  اين مؤسسهامروز. است بوده درصد90حد  تا ارمنستان
 بـدون  تركيه- ارمنستان روابط كه مي رساند ثبت به را مورد اين اروپا ارمني هاي
 قيد ساكريان ضمناً آقاي.مي باشد تصور قابل غير يانمنار عام قتل  واقعيت ناختش

 بـراي  اروپـا  اتحاديـه  در را تركيـه  عـضويت  مسأله مجدداً اروپا شوراي نمودكه
 كـه  نمـود  خواهـد  مطـرح  را خواست اين مجددأ نمود و  گيري ارائه خواهد رأي

  .دهد پايان ارمنستاناقتصادي   محاصره به و پذيرفته را يانمنار عام قتل واقعيت
  

 نمايندگان ارمني آمريكا در كاخ سفيد
  

 تـن از شخـصيتهاي معتبـر سـازمانهاي          11 دولت آمريكـا     تساودرخبنا به   
 آمريكا در هفته گذشته در كاخ سفيد با  كارل روي مـشاور كـل                يانمنمختلف ار 

دستيار ويژه رئيس جمهور در امـور اروپـا و          جورج بوش رئيس جمهور، دن فرايد       
سيا ، لين پاسكو معاون دستيار وزير امور خارجه و مـت برايـزا مـسئول امـور                  اورا

  .درياي اژه ، قفقاز و آسياي ميانه در شوراي امنيت ملي مالقات نموده اند
وان گريگوريان رئيس هيـأت     :  به ترتيب ذيل بود      يمنتركيب  گروه ار   

 يـان من آمريكا ، ادگار هاكوپيان عضو هيأت مديره مجمـع ار          نيانممديره مجمع ار  
 آمريكـا ،    يـان منآمريكا ، جون  جاميان و برايان آردوني مدير و معاون مجمـع ار             

، كـارو    آزاتاگـان  –يرواند آزاتيان معاون رئيس اداره مركزي حـزب رامگـاوار           
، آرام  ”ر  كاليفرنيـا كـوري   “ آرمنيان از حزب داشناك ، هاروت ساسـونيان ناشـر           

يان رئيس كميسيون ملي ارمني آمريكا، آلبرت بوياجيان ، وازگن ستراكيان           هامبار
  .يانمنو باري زورتيان از انجمن سراسري خيريه ار
 آمريكا حاكيست، اين مالقات به      يانمناطالعات دريافتي از دفتر مجمع ار     

ابتكار كارل روي مشاور كـل جـورج بـوش رئـيس جمهـور آمريكـا ، آرمـان                   
راگوسيان سفير جمهوري ارمنستان در آمريكا و باري زورتيان ترتيب داده شده            گي
  .بود

طي مالقات مسائل مختلفي مورد بررسي قرار گرفته اند كه از جملـه مـي          
، كمك  ، روند حل درگيري قره باغ  يانمن تركي، قتل عام ار    –توان از روابط ارمني     

اصـره ارمنـستان و قـره بـاغ          و مح  907هاي نظامي آمريكا بـه ارمنـستان ، مـاده           
طرف آمريكـائي نيـز در بـستر        . كوهستاني از سوي تركيه و آذربايجان ياد كرد       

  . سپتامبر اولويت هاي سياست خارجي واشنگتن را ارائه نموده است11رويدادهاي 
 كميسيون ملـي ارمنـي آمريكـا، آرام هامباريـان از       هايبر اساس گزارش  

از ” اظهار نگراني“ مريكا استقبال نموده و ضمن مالقات با مقامات عاليرتبه دولت آ     
 ابـراز  يـان منسياستهاي دولت آمريكا نسبت به بعضي از مسائل ارمنستان و كـال ار          

صداي ما بوضوح بـه گـوش مـسئوالن كـاخ سـفيد و           “ اميدواري نموده است كه     
  .”وزارت امور خارجه مي رسد

 آمريكـا در    يـان من رهبران ار   “:وان گريگوريان نيز اعالم كرده است كه        
 قره باغ كوهـستاني موضـع       – ارمنستان و آمريكا   –حكيم روابط آمريكا  تخصوص  
  .”قاطع دارند

از نامه ديگري كه از كميسيون ملي ارمني آمريكا دريافت شـده اسـت،              
 حزب داشناكسوتيون دفتـر     يان وابسته به    مناطالع مي يابيم كه كميته دادخواهي ار      

در بروكـسل پايتخـت بلژيـك       ” وپـا كميسيون ملي ارمني ار   “م  ناجديد خود را به     
در اين گزارش گفته مي شود كه كميسيون ملي ارمني اروپا در            . افتتاح نموده است  

 در كميسيون اروپا، پارلمـان اروپـا و         يانمنجهت منافع ارمنستان، قره باغ و كالّ ار       
  .خواهد پرداختشوراي اروپا به فعاليت 

  .استا چوبويان رئيس كميسيون ملي ارمني اروپا خانم هيلد
   اعالميه لهستان يهوديان كانون رهبر

 كند مي محكوم را كوهن ريوكا
 

 لهـستان  يهوديـان  كـانون  ررهب گيورت تاپان نويان خبرگزاري گزارش به
 را يـان منار عـام  قتل رد پيرامون ارمنستان در اسرائيل سفير كوهن ريوكا اعالميه
 نمـي  صـورت  يـان منار تالشـهاي  اگر كه كند مي ذكر وي .است كرده محكوم
 بخـاطر  را يـان منار نابودي كسي چه" براينكه مبني هيتلر معروف اعالميه گرفت،

 مـي  درست نيز امروز هيتلر تركيه ديدگاه از رچهگ پيوست، مي حقيقت به” دارد
 كننـد،  بيـان  را حقيقت ديپلماتها بتوانند تا فراهم نيست   اين امكان هميشه گويد
 جنايـات  تمام. دارد وجود راهكارهايي شتهر يك دروغگويي از اجتناب براي ولي
 اايـن امـر ر   آشـكارا  سـفير  خانم و هستند اخالقي عواقب داراي بشريت عليه بر

   .بود كرده فراموش
  06/12/80” +1آ“ شبكه تلويزيوني 

 
  احياء سيستم تأمين اجتماعي
دستگاه اجرايـي كـشور   . سيستم تأمين اجتماعي ارمنستان در حال احياء است 

بموازات تقليل اختصاص بودجه به اين محدوده و بمنظور افزايش ميزان مـساعدت،             
براي مراكز خدمات اجتماعي    . نمايد  مهارتهاي تخصصي كاركنان آن را تكميل مي      

اين برنامه را گروه تحت سرپرستي لودميال       . تشر شده است  اولين برنامه آموزشي من   
هزينه هاي مربوط به انتشار كتاب و بـاز آمـوزي           . هاروتيونيان تدوين نموده است   

نفر از كاركنان محدوده ياد شده را آژانس توسـعه آمريكـا بـر عهـده گرفتـه                  12
 است كه   سرپرست دفتر مردمي و بازسازي اجتماعي برنامه مزبور اعالم داشته         .است

ميليـون دالر كمـك دريافـت    90از اياالت متحده آمريكـا  2002ارمنستان در سال    
) آمريكـا (خواهد نمود، كه بحساب هر نفر برابر ميزاني است كه كشور متبوعش             

  .دهد در اختيار اسرائيل قرار مي
  

 مين سالگرد مبارزه آزاديبخش آرتساخ-14
  

مـين سـالگرد مبـارزه آزاديـبخش     -14ه باغ كوهـستاني      جمهوري قر 
در اين رابطه آركادي غوكاسيان رئيس جمهور قره باغ . كنند آرتساخ را برگزار مي 

كوهستاني مدالها و تقديرنامه هايي را به گروهي از اهالي آرتساخ بخاطر خـدمات               
مي قهرمـان   وي مردم آرتساخ را مرد    . انجام داده براي ميهن خود اعطاء نموده است       

  .ناميده است
 

 دانشگاه زبان و ادبيات ارمني در سوريه
   

در شهر حلب سوريه بزودي دانشگاه زبان و ادبيات ارمنـي تأسـيس خواهـد               
 حلب اعالم كـرد     يانمن هراچ گالستيان مسئول امور آموزش جامعه ار       آقاي. گرديد

در اين دانـشگاه    . ستا  سيدهر پايانتمام اسناد مربوط به تأسيس دانشگاه به        تهيه  كه  
آقاي گالستيان ذكر كرد    . د شد زبانهاي خارجي، حقوق و اقتصاد نيز تدريس خواه       

د و براي سكونت ايشان     كه استادان اين دانشگاه فقط از كشور ارمنستان خواهند بو         
  . اند بيني شده خوابگاههاي مخصوصي پيش

 02/12/80بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان
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  اعالميه نماينده ارمني مجلس گرجستان در خصوص 
  درخواست ارمنيان جاواخك

جامعـه  : وان بايبورت نماينده ارمني مجلس ملـي گرجـستان اعـالم كـرده اسـت              
منـي  گرجستان نبايد براي اعالميه هاي بعضي از نمايندگان نيروهـاي افراطيـون ار            

جاواخك كه طبق آن درخواست برقراري نظام خودگرداني در منطقه را مطرح مي             
در وهله اول ساكنان ارمني جاواخك      : وي گفته است  . كنند اهميت جدي قائل شود    

اين نماينده مجلس معتقد است كه اعالميه هـا         . از اين اعالميه ها حمايت نمي كنند      
ك همچنين با اهداف دوربـرد      در خصوص ضرورت اعطاي خودگرداني به جاواخا      

صادر مي شود تا بدين طريق مقامات گرجستان به اين منطقه و انبوه مسائل مربوطه        
  . توجه نمايند

  01/12/80” +1آ“شبكه تلويزيوني 
  

  يادداشت اعتراض آميز به اسرائيل
وزارت امور خارجه جمهوري ارمنستان در رابطه با اعالميه هاي كوهن سفير            

ـ        يانمناسرائيل در خصوص قتل عام ار      ه ايـن    يادداشت اعتراض آميـزي خطـاب ب
در اين يادداشت آمده است كه ارمنستان هرگونه تـالش          . كشور ارسال داشته است   

 را به هر توجيه و اسـتداللي هـم          يانمن قتل عام ار   كتمانبراي تكذيب واقعيت و يا      
عالوه براين با نظر به اينكه هرگونـه جنايـت بـر    . كه باشد غير قابل قبول مي داند    
حقوقي، تاريخي و اخالقي مختص خود منحصر بفرد        عليه بشريت با عواقب سياسي،      

  .  با هلوكاست يهودي را نداشته استيانمناست هرگز هدف مقايسه قتل عام ار
  27/11/80، هاياستاني هانراپتوتيون ارمنستان  روابط عمومي وزارت خارجه

  
   پاسخ وزارت امور خارجه اسرائيل به ارمنستان

 در سـال    يـان منتل عام ار  مقامات رسمي تل آويو مجدداً از پذيرش واقعيت ق        
اينفـو وزارت     به گزارش خبرگـزاري آرم    . ورزند   در تركيه عثماني امتناع مي     1915

 پاسـخ   ارمنستانآميز وزارت امور خارجه       امور خارجه اسرائيل به يادداشت اعتراض     
تواننـد بـا      پذيرد، اما اين تحوالت نمي       را مي  يانمنداده است كه اسرائيل تراژدي ار     

وزارت . نمايند، البته اين امر از ميزان بزرگي تراژدي نمـي كاهـد           قتل عام برابري    
هـا    ها و بعنـوان اسـرائيلي       ما بعنوان يهودي  “: امور خارجه اسرائيل اعالم كرده است     

 شـهداي   يـان مندانـيم كـه ار      ما مي .  متأسفيم 1915-16بويژه براي تراژدي سالهاي     
ه مطالعات گسترده بـا جلـب       بنظر مقامات تل آويو اين مسأله ب      . ”اند  بسياري داشته 

محافل گسترده اجتماعي نياز دارد، ضمناً بر روابط گرم اسـرائيل و تركيـه تأكيـد                
  . شود مي

  01/12/80  ارمنستان  شبكه سراسري تلويزيون
  

  سيستم مخابرات در قره باغ كوهستاني
 فوريه تقريباً تمام مناطق قره باغ كوهستاني مي تواننـد از تلفـن هـاي                13از  

با درنظرگرفتن اينكه قره باغ كوهستاني درنـوار كوهـستاني          . نمايندهمراه استفاده   
قرار دارد و در حال حاضر مسأله مخابرات در تمام سطح جمهوري قـره بـاغ حـل                  

در نظـر دارد يـك      ” قره باغ تله كُـم    “ نشده  به همين علت شركت سهامي خاص         
قـره بـاغ    “آقاي ايليكيان رئيس شركت سهامي خاص   . را آغاز نمايد    مطالعات رشته

، چنين اعالم نمود كه هزينه اجراي طرح شـبكه          است لبنان   يانمن، كه از ار   ”تله كُم 
  . هاي مخابراتي قره باغ كوهستاني بيشتر از آنچه پيش بيني شده بود مي باشد

 سـاله بـه     30قابل ذكر است كه دولت جمهوري قره باغ كوهستاني مجـوز            
 12در ضمن اين شركت تا كنـون          . ستاختصاص داده ا  ” قره باغ تله كُم   “شركت  

  . ميليون دالر سرمايه گذاري نموده است 
مـا بـا درنظـر      : آقاي ايليان در گفتگويي كه با خبرنگاران داشت اعالم نمود         

ما مايل هستيم منفعتـي كـه       .  نرخ را تعيين نموديم     گرفتن وضعيت اقتصادي مردم     
    .بدست مي آوريم نرمال باشد

 

 انگليسي- فارسي-زبانزدهاي ارمني
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Armenian-Persian-English Proverbs 
تامار پانوسيان: آوري و پژوهشگرد  

²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 
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91- ²Õõ¿ëÇ íÏ³Ý Çñ åáãÝ ¿: 

.دمم: به روباه گفتند شاهدت كيست؟ گفت  
The fox produces her tail as a witness. 
 
 
92- ²Ù¿Ý Í³ÕÇÏ Çñ µáÛñÝ áõÝÇ: 

.هر گلي بويي دارد  
Each flower has its own smell. 
 
 
93- ¶áÕÁ Ï³ëÇ ³ßË³ñÑÁ ·áÕ ¿: 

.كافر همه را به كيش خويش پندارد  
An infidel takes everyone else for an infidel. 
 
 
94- ÀÝÍ³Ûõ³Í ÓÇõ ³ï³ÙÝ»ñÇÝ ã»Ý Ý³ÛÇ: 

.اسب پيشكشي به دندانش نگاه نكنند  

Don’t look a gift horse in the mouth. 
 
 
95- úÓÁ ¹³ÕÓÇó ÏÁ ÷³ËãÇ, ¹³ÕÓÝ ¿É ûÓÇ µÝÇ 
³éç¨ ÏÁ µáõëÝÇ: 

.مار از پونه بدش مي آيد در لونه اش سبز مي شود  
A bad penny turns up everywher. 
 
 
96- ÀÝÏ»ñáíÇ Ù³ÑÁ Ñ³ñë³ÝÇù ¿: 

  )قاآني شيرازي.(د، دلكش است و متحسنوب بال چو عام

Acompany in distress makes sorrow less. 
Company in misery makes it light. 
   
 
97- à±í ¹³ïÇ, á¯í áõïÇ: 

.كار كردن خر و خوردن يابو  
To beat the bush while others catch the birds. 
 
 
98- Ø¿ÏÁ Ñ³½³ñÇ ³ÝáõÝ ¿ Ïáïñ»É: 

.يك بز گر گله را گرگين كند  
One scabbed sheep can mar the whole flock. 
One bad/rotten apple spoils the whole barrel. 
 
 
99- ÏáõßïÁ ÇÝã ·ÇïÇ ³ÝáÃáõ Ñ³ÉÁ: 

.سير از گرسنه خبر ندارد، سوار از پياده  
He whose belly is full believes not him that is 
fasting. 
 
 
100- ÎéõÇ Ù¿ç ãÇñ áõ ã³ÙÇã ã»Ý µ³Å³ÝÇ: 

.توي دعوا حلوا پخش نمي كنند  
One can’t make war with rose water.  
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معاهده سور

ارمنستان براساس نظريه 
  ويلسون

  
)٢(  

  
  )كشيشيان(ترجمه ويولت جواكيم 

  
اينها مالحظاتي بود كه مرا واداشت به عقيده اصلي خودم كـه شـهر و بنـدر                 

زيـرا راه دره كارشـوت      . ترابوزان بايستي جزو اساسي ارمنستان باشد ، رجوع كنم        
(Karshut Valley) كه به شهر تايربولي (Tireboli) مي شـود ، حتـي    منتهي

دانستم كه اين دره جزو  داراي سازگاري بيشتري است ، من اين را نيز ضروري مي     
ارمنستان بشود به همراه زمينهاي كافي در غرب آن تا اطمينان از محافظت كـافي               

من ناآگاه نيستم كه نمايندگان حكام ارمني اظهار تمايل كـرده           . از آن بوجود آيد   
 Tribizond)طه بـا آن بخـش از اسـتان ترابـوزان     اند كه از ادعاي خود در راب

Vilayet)      كه در غرب سورمنا (Surmena)    تمايـل  .  واقع است صرفنظر نمايند
مسلمان هستند قابل ستايش    ” به احتراز از توانائي اختيار آنها در سرزميني كه عمدتا         

هـا و   من معتقد هستم كه موافق با اشتياق آنها به انجام عدالت در مورد ترك             . است  
يوناني ها در ترابوزان من نبايستي خسارتي جبـران ناپـذير  بـه آينـده سـرزمين                  
ارمنستان و تمامي مردمش كه آنها بخشي از آنرا تـشكيل خواهنـد داد ، وارد مـي       

  .كردم 
بر همين اساس بود ، آقاي رئيس كه سرحدات به اينصورت ترسيم شـد كـه                

 و (Pontic) تا منطقه پونتيك  (Erzingan)ان  جن در غرب شهر ارز    رشته كوهها   
 Zephyr)سپس به درياي سياه برسد ، به نحوي كه اين برآمدگي را كه زفيربـي 

Bey)مي نامند داخل  ارمنستان قرار گيرد .  
تصميم اينكه براي تركيه شهرهاي بندري و سرزمينهاي پـشت سـاحل بنـام              

ــون  ــوزان (Ordu) و اردو (Kerasun)كراس ــه تراب  Trebizond)  در منطق
Sandjak)         باقي گذاشته شود الزم دانسته شده بود به جهت واقعيتي كـه جمعيـت 

مسلمان و ترك هستند و اينكه ايـن شـهرها راه خروجـي بـراي               ” اين منطقه قويا  
   مي(Turkish Vilayet of Sivas)شرقي ترين قسمتهاي استان ترك سيواس 

كه بدليل اين محدوديت ، تـرك       خشهايي از ارزروم و استانهاي ترابوزان ،        ب. باشند
  . كيلومتر مربع مي شود ١٢١٢٠مشتمل بر ” باقي مي مانند و نه ارمني ، حدودا

در مورد غير نظامي كردن قلمرو تركيه مجاور مرز ارمنستان همـانطور كـه              
رسيد كه استقرار منطقه غيـر نظـامي         يبطور جامع در باال توضيح داده شد ، بنظر م         

 ضروري باشد و نياز به برقراري مقـررات دقيـق و ايجـاد              هم غير عملي و هم غير     
  .نمايندگي ها و كارگذاريهاي پيچيده جهت اجراي آنها داشته باشد 

كامات ح معاهده سور مقرر مي نمايـد كـه كليـه اسـت            ١٧٧خوشبختانه ، ماده    
 بـراي   ١٩٦ – ٢٠٠ و   ١٥٩مـاده   . نظامي موجود در سراسر تركيه خلع سالح گردند         

ليه خطرات بي نظمي كه ممكن اسـت در طـول سـرحدات بـاال گيـرد                 مقابله با ك  
كارگزاريهايي ايجاد ميكند ، بر طبق ماده قبلي مقرر ميكند كه بخـشي از افـسران                
ژاندارمري توسط نيروهاي متفقين يا بيطرف تـامين شـده  و كمـسيون كنتـرل و                 

قررات اضافي كه   در اين شرايط تعيين تنها م     . سازماندهي نظامي متفين استقرار يابد      
ضروري بنظر ميرسيد و قابل توصـيه بـود ، ايـن بـود كـه كمـسيون كنتـرل و                      

 ٢٠٠سازماندهي نظامي متفقين بايستي با توافق و هماهنگي نيروهايي كه تحت ماده 
معاهده به آن واگذار شده ، افسران ارشد ژاندارمري را انتخاب كرده و در استانهاي               

آن افـسراني كـه   ” منحـصرا . ستان مستقر نماينـد  تركيه در مجاورت مرزهاي ارمن 
 معاهده به ماموريت اعزام     ١٥٩توسط نيروهاي متفقين و بي طرف در رابطه با ماده           

ميگردند و اينكه اين افسران تحت فرماندهي كمسيون كنترل و سازماندهي نظـامي             
ي متفقين بايستي بطور اخص عهده دار وظيفه جلوگيري از تداركات نظامي كه بسو           

من با اطمينان توقع دارم كه پناه جويان ارمني و          .  ارمنستان نشانه روند خواهند بود      
ي كه به اين ترتيب به آنـان  يسردمداران آنها ، در زمان بازگشتشان به داخل قلمرو   

با خودداري ار هرگونه اعمـال تالفـي جويانـه در دنيـا      .  تخصيص داده شده است     
اخالقي كه بايستي همواره اسـاس اسـتقامت ملـي          نمونه اي باشند مملو از رشادت       

دنيا از آنها انتظار دارد كه آنان ار هرگونه دلگرمي و كمك در حد توانائي و   . باشد

قدرت خود نسبت به آن دسته از پناه جويان تـرك كـه ممكـن اسـت مايـل بـه              
برگشت به خانه هاي قبلي خود در مناطق ترابـوزان ، ارزروم و بيتلـيس  باشـند ،                   

” مضافا. ريغ ننمايند ؤ بخاطر داسته باشند كه اين مردم نيز خيلي عذاب كشيده اند           د
 و  (Laz)چنين روش مالحظه جويانه اي را براي اهالي الز          من توقع دارم كه آنان      

يوناني واقع در مناطق ساحلي درياي سياه در پيش گيرند، با پـيش رفـتن اسـتقالل      
ـ          زوم ، حتـي تـامين آذوقـه  فـراوان بـراي             انتظامات اداري شان ،  در صـورت ل

گروههاي نژادي و مذهبي غير ارمني كه در معاهده اقليت ها كه در تـاريخ دهـم                 
اين مردم با خرسندي و رضـايت       . ت توسط خود آنها امضاء شده ، جا گرفته اند           وا

 كار خواهند كرد تا پايه استواري بـراي جمهـوري           يانمنو با نهايت هماهنگي با ار     
  . ارمنستان بوجود آورند جديد 

  . مكتوب خود را تقديم نمايم سندمن افتخار دارم كه در اينجا متن 
  (Woodrow Wilson)وودرو ويلسون 

   ١٩٢٠ نوامبر ٢٢واشنگتن ، 

 
 قطع نامه رئيس مجهور ويلسون

  
با توجـه بـه مـرز بـين تركيـه و ارمنـستان ، دسترسـي ارمنـستان بـه                     

  كردن قلمرو تركيه مجاور  مرز  ارمنستاندريــــــــا ، و غير نظامي 
  وودرو ويلسون ، رئيس جمهور اياالت متحده 

  :ه مربوط مي شود به هر آنك
  سالم 

 شـوراي عـالي نيروهـاي        ١٩٢٠ ام آوريـل     – ٢٦از آنجاكه در تـاريخ      
 ، خطاب به رئيس جمهـور  (San Remo) در كنفرانسي در سن رمو  ،متفقين

از ايشان دعوت بعمل آوردند تا بعنـوان ميـانجي و داور            اياالت متحده آمريكا    
 چهار استان ارزروم ، ترابـوزان ،        داامتدمسئله سرحد بين تركيه و ارمنستان در        

 (Erzerum – Trebizond – Van and Bitlis)وان و بيتليـــــــــس  
  . را مشخص نمايند 

ـ          ١٩٢٠ ه ماه م  ١٧كه ، در    و از آنجا   يله  پذيرش من بـه ايـن دعـوت بوس
تلگراف به سفير آمريكا در پاريس اطالع داده شد تا به نيروهاي مورد نظر در               

  .  شوراي عالي منعكس گردد 
 ، معاهـده صـلحي در شـهر سـور           ١٩٢٠ت  واكه در دهم مـاه      و از آنجا  

توســـط نمايندگان تام االختيار امپراطوري بريتانيا ، فرانسه ، ايتاليا و ژاپن و             
 ، يونان ، لهستان ، پرتقال ، رومـاني و چلـسلواكي از يـك                ارمنستان ، بلژيك  

طرف و تركيه از طرف ديگر امضاء شد ، اين معاهده در ميان ساير تمهيدات ،                
  :شامل موارد زير ميباشد 

 ، تركيه و ارمنستان و همچنين ساير طرفين ارشد قرارداد موافقت            ٨٩ماده  
ه آمريكا را در رابطـه بـا        نمودند داوري و حكميت رئيس جمهور اياالت متحد       

مسئله مشخص نمودن سرحد بـين تركيـه و ارمنـستان در اسـتانهاي ارزروم ،                
هرگونـه  ” مضافا.  ترابوزان ، وان و بيتليس و حكم او را در اين رابطه بپذيرند              

شرط و مقرراتي كه او ممكن است براي دسترسي ارمنستان به دريا و براي غير      
رو تركيه كه در مجاورت مرزهاي مذكور قـرار         نظامي كردن هر بخشي از قلم     

  .دارد وضع كند قبول نمايند 
 دبير كل كنفرانس صلح كه تحت ١٩٢٠  اكتبر ١٨كه در تاريخ و از آنجا

 نيروهاي متفقين انجام وظيفه مي نمود ، از طريق سـفارت ايـاالت متحـده                مرا
من تـسليم نمـود     ه  بآمريكا در پاريس نسخه اي موثق از معاهده فوق الذكر را            

  . ياد شده جلب مي نمايد ٨٩كه توجه را به ماده 
همين منظور ، اينجانب وودرو ويلسون رئيس جمهور ايـاالت          ه  اكنون ، ب  

متحده آمريكا كه اختيار حكميت و داوري به عهده ام گذاشته شده با دسترسي              
ر بــــــــه مطمئن ترين اطالعات و با تفكري مملو از عالقه بـه عـدالت د              

  :اينجا حكم ذيل را اعالم مي نمايم 
  

  نامه رئيس جمهور ويلسون تشريح كننده سرحدات
   بين ارمنستان و تركيه

  ادامه دارد
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گفت و گو

  !من با دانشجو نفس مي كشم
  

  مصاحبه با
  خانم دكتر لينا ملكميان

  استاد دانشگاه و محقق امور اجتماعي و
   آمار جمعيتي

  آزاده عصاران
  

 در اصـفهان، پـس از گذرانـدن دوران          ١٣١٥لينا ملكميـان متولـد      

  .ابتدايي و متوسطه براي ادامه تحصيل در دانش سراي عالي به تهران آمد

مدرك كارشناسـي ارشـد از موسـسه مطالعـات و           وي پس از اخذ     

تحقيقات اجتماعي، دوره آمار پيشرفته را گذراند و شـروع بـه فعاليـت در               

زمينه هاي باز آموزي و كارآموزي دوره هاي آمار در ايـران و خـارج از                

  .كشور كرد

نام ملكميان براي متخصصان و دانش آموختگان در رشته آمار و يا            

ي به جمعيت شناسي و تحقيقات اجتمـاعي ارتبـاطي          هر رشته اي كه به نوع     

  .داشته باشد، نام آشنا و قابل احترامي است

خبرنگار مجله لـويس در يكـي از روزهـاي سـرد زمـستان پـاي                

  . گفتگوي دوستانه اي در محل كار گرم و صميمانه وي نشست

 سال سن، طراوت و شادابي يك زن جوان پرجنب و جوش را             ٦٥با  

 تا حدي عصبي از وقت نشناسي كساني كه بايد در ساعت            سردرگم و . دارد

هر وقت مي خواهم بحـث را شـروع كـنم،           . مقرر با آنها صحبت مي كرد     

زنگ تلفن و صداي دانشجوي آن سوي خط كه يا از او مشاوره مي خواهد               

  .ويا سؤال دارد، مانع مي شود

از محبوبيتش در دنياي آمار و تحقيقات اجتمـاعي و جمعيتـي مـي              

آثارش چه در زمينه كتاب و چه مقاله يا تحقيـق بـراي بـاال بـردن                 . سمپر

  .بازدهي فكري دانشجو در تفكر آماري است

با نگاه جوانش از قدمت عالقمندي به ترجمه و تاليف كتـاب مـي              

كتاب هايي مثل تئوري نمونه گيـري، روش هـاي آمـاري و آمـار             . گويد

است كه مدام خود را نسبت      زيستي نمونه هايي از همكاري دوستاني با وي         

  .به آنها مديون مي داند

  

  :سه كتاب متفاوت ديگر وي

 در سـال جهـاني جمعيـت،        UNFPAترجمه كتاب منبع جمعيـت      

بررسي دموگرافيك اقليت هاي مذهبي و كليساهاي ارمني ايران هستند كه           

  . در نوع خود كارهاي جديد و قابل تأملي اند

  : مختلفي هم سهيم بوده استدر طرح هاي مطالعاتي و تحقيقات

طرح مطاالعاتي توسعه روستاهاي استان همـدان، سـيماي جمعيـت           

قشم، سيماي جمعيت كيش، شكل گيري هاي جمعيتـي در انتخابـات دوره             

 … طرح نظام حقوقي و مزاياي كاركنان دولـت و         ١١ششم، گزارش شماره    

  .تنها بخشي از اين فعاليت هاست

وت مثل آمارهاي حياتي اقليت هـاي       مقاالتي از جهت محتوايي متفا    

  …مذهبي و در زمينه هاي فرهنگي

همه اينها را كه مي گويد، گويي از همه خاطرات و سالها زنـدگي              

پشت همه اين اسامي كه ذكر مي كند دنيايي         . عاشقانه خود پرده برمي دارد    

  .از شور و حوصله و مطالعه پنهان است

چه همه مطـالبي را كـه       گر. (از فعاليت هاي فرهنگي اش مي پرسم      

ولي مي دانـم كـه غنـي تـر از ايـن             ) مي گويد كامال جنبه فرهنگي دارند     

  :گنجينه ها را هم دارد

از ابتدا آموزگار بـودم و بعـد        . همه عمرم در اختيار فرهنگ بودم     "

بـا انجمـن هـاي بيمـاري هـاي          . عضو هيأت علمي و مدرس دانشگاه شدم      

 ٦١در سـال    . ايشان انجام مي دهـم    مختلف هم همكاري دارم و تحقيقاتي بر      

پس از سال ها خدمت و عضويت در هيأت علمي دانشكده علوم اجتمـاعي              

دانشگاه تهران بازنشسته شدم و بعد از مدت كوتـاهي در اقامـت خـارج از                

كشور، دوباره با عشق به دانشگاه تهران، به ايران برگـشتم و در دانـشگاه               

در سمت مشاور آماري پايـان      ) يدانشكده دندانپزشك (علوم پزشكي تهران    

او كه امروز در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه . نامه ها مشغول به كار شدم

آزاد واحــد رودهــن، آمــار و احتمــاالت پيــشرفته در دوره كارشناســي و 

كارشناسي ارشد تدريس مي كند، بخش ديگر فعاليت هاي تحقيقاتي اش را            
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گفت و گو

ار و جمعيـت اختـصاص داده و        به دفتر پژوهش هاي فرهنگي در واحد آم       

  :مي گويد

اين دفتر تنها مرجعي است كه رضايت خاطر مرا از تحقيق، تفحص            

و مطالعه همراه با تشويق ها، قدرشناسي هاي و توجهات مدير، فـراهم مـي               

  .كند

اين عشق به كار از شماره هاي متعدد تلفني كه براي دستيابي به او              

  .داشتم، نمايان بود

فرهنگي و جايگاه فرهنگ در دانشگاه هـا قـضاوتي          نسبت به امور    

  :نمي كند

امـروز  . نمي توانم حرف خاصي بزنم يا ايده خاصـي داشـته باشـم         "

بنابراين از چند و چون آن بي       . ديگر از لحاظ فرهنگي بين دانشجوها نيستم      

متأسفم كه دانشجوها به دليل مشكالت كنكور و مـسائل          "فقط واقعا . اطالعم

چيـزي را انتخـاب كننـد كـه بـه آن            " ه، نمي توانند دقيقا   ورود به دانشگا  

  .عالقمندند

ما امروز داشجويي عاشق پژوهش كه با آگاهي و عالقه اين رشـته             

  . را انتخاب كرده باشد، يا نداريم و يا بسيار بسيار اندك هستند

عدم تمايل جوانان ارمني به تاريخ ايران و ارمن و شرايط گذشته را             

  :رد مي كند

در اين سن، به تازگي به تاريخ عالقمند شده ام و چنين كتابـه              من  "

بـه دنبـال تـاريخ يـا        " نسل هاي بعدي شايد اصال    . هايي را مطالعه مي كنم    

. ربطي به اقليت هـا نـدارد      " كسب اطالعات در اين زمينه نروند و اين اصال        

كدام دانشجويان به صورت تصادفي، قادرند همه سلسله هاي تاريخي ايـران            

  " بشمارند؟را

ولي جوانان ارمني شايد به دليـل حـس نزديكـي بيـشتر           : مي گويم 

  !فرهنگ و تاريخ ارمنستان را بهتر بدانند و درك كنند

  :يكي از داليل را جو فرهنگي ارمني مي داند

چنين فضايي، آنها را در كارهاي تكنيكي، فني و مهندسي عالقمند           "

  ."و حرفه اي كرده است

  :قه قوي گذشته ارمنيان در اين زمينه معتقد استوي با اشاره به ساب

نفوذ فرهنگي اقليت هاي مذهبي در ايران، با جمعيت آنهـا نـسبت             

به نحوي كه اگر شـمار جمعيـت اقليـت هـاي مـذهبي بـه                . معكوس دارد 

خصوص ارمنيان با تخصص ها و ساير عوامل وابسته بـه فرهنـگ مقايـسه               

  .ابل قبول استاز نظر افكار عمومي غير ق" شود، تقريبا

ملكميان پيشينه فعاليت هاي اين اقليت در ايران، خليفه گري هـا و             

وجود انجمن هاي فرهنگي ادبي و ورزشي را خط دهنـده فرهنـگ جامعـه               

  :مخصوص خودشان مي داند

ارمنيان در خيلي از امور، علوم و كارها در ايران پيشكسوت بـوده             "

ود زندگي در ايـران هنـوز بـه         اند و همين باعث شده كه نسل امروز با وج         

از طرفي اقليت هاي گروهي، به دليـل سـوابق          . فرهنگ خود نزديك باشند   

تلخ خود، مسائل درون گروهي را بين خود نگه داشته و حل و فـصل مـي                 

در حال حاضر مشغول تحقيق جامعي در خصوص روابـط فرهنگـي            ." كنند

ر آينده اي نزديـك  بين ايران و ارمنستان است كه زمان زيادي مي برد و د  

  . زبان در دنيا چاپ خواهد شد٦به 

 ٤٠از سويي ديگر، كتاب حل المسائل روش هاي آماري با تجربـه             

  .ساله تدريس اين بانو در درست چاپ است

به هيچ عنوان قصد ندارد از تكاپو دست بردارد و اين از برنامه هاي              

  .آينده اش آشكار است

انشگاه، توانـسته تعـدادي از      در طول سال ها تدريس و خدمت به د        

دانشجويان عالقمند و محققان را دور هم جمع كرده  تيمي براي كارشناسي             

  .و اداره تحقيقاتش تشكيل دهد

  :هنوز هم مي گويد

  .زندگي من دانشگاه است. من با دانشجو نفس مي كشم
  

  


