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  1387 ماه خرداد   143 شماره

  ديدار انجمن مير و خبرنگاران ارمنستان
   با اعضاي انجمن دوستي ايران و ارمنستان

سه تن از اعضاي انجمن مهر ) ره( سالگرد ارتحال امام خميني 19به مناسبت 
ارمنستان به رياست رئيس انجمن آقاي واقناك سركيسيان و خبرنگار روزنامه 

منستان خانم اما بگيجانيان درتاريخ آزگ خانم آنا    و خبرنگار روزنامه جمهوري ار
 در مركز انجمن دوستي ايران و ارمنستان ديداري را با 1387 خرداد ماه 12

  .اعضاي اين انجمن داشتند
در ابتدا دبير انجمن دكتر مومني توضيحاتي را درباره انجمن دوستي ايران و 

 غير دولتي با ارمنستان ارائه نموده و خواستار هرچه بيشتر همكاريهاي اين نهاد
سازمان هاي مختلف غير دولتي ارمنستان از قبيل انجمن مهر ارمنستان و روزنامه 

مهمانان نيز به نوبه خود توضيحاتي را درمورد تاريخچه و اهداف . هاي مختلف شد
  .انجمن مهر ارمنستان و روزنامه هاي ارمنستان ارائه نمودند

ي همه جانبه فرهنگي بين طرفين در انتها بحث و تبادل نظر درباره همكاريها
  .انجام گرفت

  »ايران و قفقاز«كنفرانس 
كه از سوي » وحدت و تنوع: ايران و قفقاز«كنفرانس علمي بين المللي 

كرسي ايران شناسي دانشگاه دولتي ايروان و مركز ايران شناسي در قفقاز در 
 100فرانس بيش از در كن. ايروان سازماندهي شده بود، كار خود را به اتمام رساند

 گزارش 100در كنفرانس بيش از .  كشور شركت كرده است22شرق شناس از 
مربوط به جوانب مختلف ايران شناسي يعني تاريخ، ملتها، مذهب، ادبيات، زبان 

شركت كنندگان خارجي كنفرانس از سطح مطالعات . شناسي و غيره ارائه شده اند
  . متخصصين جوان تعجب كرده اندشرق شناسي در ارمنستان و آماده سازي 

بعد از اتمام فعاليت كنفرانس قراردادهايي پيرامون همكاري علمي كرسي 
ايران شناسي دانشگاه دولتي ايروان با مركز آكادميك شرق شناسي اتريش، 
مركز مطالعات جوامع كوچ نشين هلند، مركز بين المللي مطالعه افغانستان و چند 

كرسي ايران شناسي . روپايي ديگر منعقد شدندمركز شرق شناسي پيشروي ا
دانشگاه دولتي ايروان بعنوان مركز اتحاديه بين المللي مطالعات ايران و قفقاز 

  . انتخاب شد
 Iranجلسه ويژه كنفرانس مربوط به توسعه آتي مجله آكادميك بين المللي 

and the Caucasus بود كه در اداره نشريات Brill با سردبيري 
ر گارنيك آساتوريان رئيس كرسي ايران شناسي دانشگاه دولتي ايروان پروفسو

طرح مقاالت . در هيئت تحريريه مجله اعضاي جديد ثبت شدند. منتشر مي شود
 تدوين شد كه مطالعات در زمينه ايران شناسي جالب چه از نظر 2009تا سال 

در » آريا «مسائل تبديل دانشگاه. علمي و چه از نظر عملي را در بر مي گيرد
  . ايروان به مركز شرق شناسي بين المللي بررسي شدند

كنفرانس در سطح آكادميك باال، در جو برادري و عالقمندي شرق شناسي 
ما از بعضي از مهمانان خارجي خواهش كرديم كه نظرات خود در . برگزار شد

  . مورد كنفرانس را بگويند
 متأسفانه، من فقط چند -فرنيامارتين شوارتس پروفسور دانشگاه بركلي، كالي

  . روز در ارمنستان بودم اما همه چيزي كه من در اينجا ديدم، مرا متعجب ساخت
دبيرستان علمي ايران شناسي كه . در درجه اول حيات فكري حيلي فعال است

از سوي پروفسور گارنيك آساتوريان ايجاد شده است، يكي از بهترين 
عيتي كه دانشمندان ايراني متعدد براي مطالعه ايران آن واق. دبيرستانهاي دنيا است

در دنيا جاهاي كم هستند كه چنين جو . شناسي به ارمنستان مي آيند، گويا است
ضمناً يكي از همكاران اروپايي ما . فكري و عالقمندي خاص نسبت به علوم دارند

رفه اي در اينجا براي دريافت كمك پزشكي مراجعه كرد و در سطح بسيار باالي ح
آن را دريافت كرد، اگر چه در كشور پيشرفته اروپايي خود نمي توانست اين كار 

من از گفتگو با سازمان دهندگان و شركت . معماري ايروان هم عالي است. بكند
كنندگان ارمني كنفرانس لذت بردم، همه آنها افراد تحصيل كرده، خوش اخالق 

  . و خون گرم هستند
 دبيرستان ارمني ايران شناسي قبالً بعنوان -تهراندكتر محمود بختياري، 

 سال اخير به 10اما طي . وارث دبيرستان شرق شناسي شوروي ارزيابي مي شد
لطف تالشهاي پروفسور آساتوريان در اينجا دبيرستان علمي كامالً جديد بوجود 
آمده است كه سطح آكادميك باال و همگرايي كامل در جو شرق شناسي جهاني 

  . ردرا دا
اكثر دانشمندان اروپايي با . اين دبيرستان علمي يك تفاوت ديگر را هم دارد

مطالب قديم كار مي كند اما ايران شناسان ارمني همزمان با كار تحليلي در سطح 
باال دائماً مطالعات صحرايي را انجام مي دهند و اطالعات جديد را دريافت مي 

ذشته بلكه همچنين گرايشات معاصر منطقه كنند كه نه تنها روندها و پديده هاي گ
  . را نيز نشان مي دهند

كنفرانس .  من براي اولين بار در كشور شما هستم-ماتوش گورگيس، لهستان
كشور زيبا . در ارمنستان سطح علمي خيلي باال است. براي من خيلي جالب بود

م به اينجا اميدوارم باز ه. است، مردم زيبا هستند، ايروان شهر خيلي زيبا است
  . خواهم آمد

 من اعتقادات زرتشتي را مطالعه مي كنم، و - دكتر ماتئو كومپورتي، ايتاليا
من از سطح باالي كنفرانس، جو آكادميك واقعي و . دومين بار در ايروان هستم

  .تماس دلپذير و صميمي تعجب كرده بودم
ينقدر زياد  من نمي دانستم كه در ارمنستان دانشمندان عالي ا- يو كي، ژاپن

  . اگر بتوانم، مي خواهم بار ديگر بيايم و با كشور عالي شما بيشتر آشنا شوم. هستند
.  كنفرانس بسيار خوب سازماندهي شده است- دكتر فيليپ بروك، اتريش

من نه تنها سطح آكادميك باال بلكه همچنين امكان آشنايي با ارمنستان را نيز مد 
  .  و علوم واقعي داريدكشور عالي، مردم عالي. نظر دارم

 كرسي شرق شناسي دانشگاه لووف كه من در - اُلگ شانوفسكي، اوكراين
  . آنجا كار مي كنم، ده سال قبل ايجاد شده است و در مرحله شكل گيري مي باشد

شما سنت ايران شناسي قديم داريد و من حتي جرأت نمي كنم سطح مطالعات 
اما من مي خواهم چند كلمه در مورد . مدر اينجا و در كشورمان را مقايسه نماي

او نه تنها دانشمند عالي، بلكه همچنين عامل پيشبرد . گارنيك آساتوريان بگويم
بخش . احساسات، عالقمندي و انرژي او فوق العاده هستند. علوم نيز مي باشد

  . عمده فعاليت وي از نظر مالي جبران نمي شود اما علوم به همين افراد نياز دارد
 اين كنفرانس اهميت - ون زاكيان، پروفسور دانشگاه له فاسكاري، ونيزلئ

ارمني شناسي و ايران شناسي زمينه هاي نزديك هستند كه فقط در . بزرگي دارد
در شرايط معاصر اين . شرايط همگرايي مي توانند بطور كامل توسعه يابند

و كرسي . دارندمطالعات نه تنها اهميت آكادميك بلكه همچنين اهميت علمي نيز 
  . ايران شناسي در ايروان در توسعه كل شرق شناسي سهم بزرگي دارد

  
  سفر هيئت دانشگاه دولتي معماري و ساختمان ايروان به ايران

  
 رئيس دانشگاه فناوري امير كبير جمهوري -به دعوت پرفسور عليرضا رهايي

به سرپرستي  هيئت دانشگاه دولتي معماري و ساختمان ايروان -اسالمي ايران
 به منظور بررسي مسائل مربوط به تحصيالت -  رئيس دانشگاه-هوانس توكماجيان

 تحقيقاتي و اجراي فعاليت هاي مشترك طراحي و شركت - بعد از دانشگاه، علمي
  .در سومين همايش بين المللي پلها به تهران سفر كرده بود

ي دانشمندان  عالقمند- رئيس دپارتمان حمل و نقل-گزارش روبرت آزويان
آنها ابراز عالقمندي كرده اند در . ايران، آمريكا و ايتاليا را برانگيخته است

 اكتبر 18 لغايت 15 كه از "مسائل اساسي معماري و ساختمان"همايش بين المللي 
  .  در دانشگاه برگزار خواهد شد شركت نمايند2008

حقيقات و فناوري در طي سفر با مسئولين دانشگاه اميركبير، وزارت علوم، ت
ايران و مسئولين شهرداري هاي شهرهاي شهريار و كرج مالقات و بررسي هايي 

در نتيجه بررسي ها مسائل مورد عالقه دو طرف مشخص و . انجام پذيرفته است
  . قرارداد همكاري انعقاد شده است
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  اجالس علمي ايران و قفقاز
 -ران و قفقازيا" سه روزه با موضوع ين المللي بيروز اجالس علميد

 يرانيا-ي ارمنين المللي آن دانشگاه بي كه برگزار كننده اصل"وحدت و تنوع
، كار خود ) باشدي م"نگيگراند هولد" يموسس آن از طرف ارمن( بود "ايآر"

 ي، كرس"ران و قفقازيا" ين المللي بيمجله شرق شناس. روان آغاز كرديرا در ا
-ي علميويتي قفقاز، انستيرانشناسيروان، مركز اي اي دانشگاه دولتيرانشناسيا

ك در يت آكادميحما و ي همكاريران و انجمن ارمنيخ معاصر اي  تاريقاتيتحق
 كشور 22 دانشمند از 80 و ي دانشمند داخل20.شمار برگزار كنندگان آن بودند

كا، ياالت متحده آمرير، اي كبيايتانيو، گرجستان، بريه فدراتيمخصوصا از روس
  .ن اجالس شركت داشتنديره در اين و غيران، هند، اوكرايهلند، دانمارك، ا

 "ران و قفقازيا" ي شرق شناسين المللير مجله بي سردب–ان يك آساتريگارن
 به خبرنگاران اطالع داد –روان ي اي دانشگاه دولتيران شناسي ايو مسئول كرس

ه مراكز ي اجالس از هشت ماه قبل آغاز گشته اند، به كلي سازماندهيتهايكه فعال
  اطالعين اجالس علمي جهان درباره اي و شرق شناسي، قفقاز شناسيرانشناسيا

 مقاله را 106 مقاله ارائه شده 200ته برگزار كننده از يداده شده است، كم
 و ياتي در جهان است كه با حجم محتوين اجالس علمين اوليا": ده استيبرگز

 تا تنگه ي مركزياي از آسيعنيران و قفقاز ي مشخص خود، كل منطقه ايپرسشها
مسائل .  دهدي قرار مي علميك راستايج فارس، را در يبسفر، از دربند  تا خل

خ، ي تاريعني ي منطقه در عرصه علوم اجتماعيه جهات اصليبا كليمربوط به تقر
ن، ي، دي، باستان شناسياست، انسان شناسي، هنر، فرهنگ، سيات، زبان شناسيادب

 قرار خواهند ين اجالس مورد بررسيره در اي و غياسي و سيخي تاريايجغراف
  ".گرفت

 ي اسالميار جمهورير فوق العاده و تام االختي سف–ان ي سقائيد علي سيآقا
 از يكيه اجالس خاطرنشان ساخت كه قفقاز ي در سخن افتتاح–ران در ارمنستان يا

 ين لحاظ برايار مهم دارد، و از اي بسيتيك است كه موقعيآن مناطق ژئوپلت
 از آن مناطق يكيقفقاز ":  باشدي دارد، جذاب مي كه در منطقه منافعيكشور
ن ي است بيآن پل.  دهديوند ميت را بهم پيحي است كه جهان اسالم و مسيياستثنا
ل منطقه قفقاز همواره صحنه برخورد اقوام و ين داليد به هميشا. ا و اروپايآس

ران عالقمند است كه در منطقه صلح باشد و همه يا.  مختلف بوده استيملتها
  ."واهد داد آن انجام خي در راستايگونه تالش

ن ي خاطرنشان ساخت كه ا–روان ي ايس دانشگاه دولتي رئ–ان يمونيآرام س
ت خواهد يران و منطقه قفقاز را تقوي اي فرهنگياي ارتباط متقابل دنياجالس علم

نان ي گوناگون موجود در برنامه اجالس، با اطميبا قضاوت دربارهمقاله ها": كرد
ات ي واقعي بررسي برايدانيرده نه تنها م گستيين گردهمايم كه اي توانم بگويم

م روابط ي تنظي برايگري دي تواند به آهنگري باشد، بلكه ميك ميصرفا آكادم
ن ي ا".ل شودي تبديفرهنگ- ي علمين المللي بيگوناگون در عرصه تمدن و همكار

كبار اهل علم و فرهنگ يل خواهد شد هر دو سال يك سنت تبدي به ياجالس علم
  . پردازند، گردهم خواهد آوردي ميرا كه به مسائل منطقه ا

  
  ايران آماده ميانجيگري است

ران روز ي اي اسالمير خارجه جمهوريخ عطار معاون وزيرضا شيعل
افت يشنهاد دريز پي هر دو طرف نياگر از سو«گذشته در باكو اعالم كرده است

حل و فصل مناقشه قره باغ مجدداً رسالت ران حاضر است  در خصوص يشود ا
  » .ردي را بر عهده بگيگريانجيم

  
   ارمنستان-پيرامون خط لوله گاز ايران

ان ي جريميارمنستان با شتاب عظ-راني احداث خط لوله گاز ايتهايفعال
  . دارند

 آرمن يعي و منابع طبير انرژيبنا به اظهارات روز گذشته وز
ل سال ي اواي خط لوله گاز به جايات ساختماني شود كه عمليان، تالش ميسيموس

بنا به اظهارات . ان برسدي به پاي شده، در اواخر سال جارينيش بي كه پ2009
ات يرامون روند عملي پي شده است مشورت كارينيش بينده پير در آيوز

  . ردي خط لوله گاز انجام گيساختمان
ه به ارمنستان ي روسياز ارسال گيان در اشاره به تعرفه هايسيآرمن موس
 يس گازپروم به ارمنستان بررسيلر رئي مي سفر آلكسيراً طيبه اطالع رساند كه اخ
ن تعرفه يينده در رابطه با تعي سال آ5-15 را در ياستيه چه سيشده است كه روس

است ارسال گاز به ياست هم سين سيبر اساس هم.  گاز اتخاذ خواهد كرديها

  . م خواهد شديارمنستان تنظ
ل ي تشكي مشتركيجه توافق دوجانبه با گازپروم گروه كاريدر نت

 دو كشور اشتغال خواهد يكردهايكتر ساختن رويخواهد شد كه به امور نزد
  . داشت

  
  وزارت اسپيورك ايجاد خواهد شد

ارمنستان وزارت جديد در بنابر گزارش خبرگزاري آركا از ماه اكتبر در 
ايجاد وزازتخانه جديد طبق اليحه پيرامون . امور اسپيورك بوجود خواهد آمد

ساختار دولت ارمنستان پيش بيني شده است كه در جلسه دولت در گيومري تأييد 
  . شد

مديريت منطقه اي، :  وزارتخانه وجود دارد18طبق اليحه در ساختار دولت 
د، دارايي، دادگستري، انرژي و منابع طبيعي، حفظ امور خارجه، دفاع، اقتصا

محيط زيست، بهداري، شهرسازي، ورزش و امور جوانان، حمل و نقل و 
ارتباطات، وضعيتهاي فوق العاده، كشاورزي، آموزش و علوم، كار و امور 

  . اجتماعي، فرهنگ، در امور اسپيورك
د شد و وزارت  معتبر خواه2008 ژوئيه سال 1تصور مي رود كه قانون از 

  .  در تركيب دولت فعاليت خواهد شد2008 اكتبر سال 1در امور اسپيورك از 
  

  تعرضات گرجي ها به كليساهاي ارامنه
 به كليساهاي ارامنه اظهار ي هاساموئل كاراپتيان در اشاره به تعرض گرجستان

ي نكنيم بگذار اين كليسا را هم بردارند، اعتراض«بايد براي ابد بدانيم كه «: داشت
. آنها سير نخواهند شد. اين ذهنيت درست نيست. »صرفاً براي اينكه درگير نشويم

چرا؟ چون آن اولين . امروزه هم خواستار كليساهاي وانك ارمنستان هستند
  .استخواني كه خواستند در گلويشان گير نكرد و آن را بلعيدند

همين . به مي كننداكنون گرجي ها از ما همه كليساهاي وانك ارامنه را مطال
. كه مي بينند مذهب يكي است، دست روي آن گذاشته و خواستار آن هستند

براي آنها ربطي ندارد كه كليساي ارامنه است، مي گويند مراسم مذهبي هم ما هم 
ارامنه به شيوه بيزانس است بنابراين كليساهاي وانك هم از آن ما است، آنها را به  

خليفه گري ارامنه گرجستان مسأله كليساهاي ارامنه را اگر حوزه . ما بازگردانيد
  .مطرح مي كند آنها هم اين موضوع را پيش مي كشند

چرا تا اين حد رفتارشان وقيحانه شده است؟ پرواضح است؛ چون از همان 
هر چقدر عقب نشيني كنيم به همان ميزان . بدو امر جواب حسابي به آنها نداده ايم

  .»پيش خواهند رفت
  

   ميليون ارمني در خارج از كشور زندگي مي كند5,7
 به استناد از منابع دولتي جمهوري ارمنستان به اطالع مي APخبرگزاري 

 ميليون نفر، 2 ميليون ارمني در خارج از كشور از جمله در روسيه 5,7رساند 
 هزار نفر زندگي مي 450 هزار و فرانسه 460 ميليون نفر، گرجستان 1,4آمريكا 

  . كنند
  آذربايجان از اسرائيل هواپيماي نظامي مي خرد

 با اشاره به آن خبر كه يجاني معروف آذرباي كارشناس نظام-ر جعفروفيوز
 ده فروند "Silver Arrow" يليجان قصد دارد از شركت اسرائيآذربا
د خاطرنشان ساخته ي نمايدارين خري بدون سرنشي چندمنظوره جاسوسيمايهواپ

 يمن اريروهاي تحت كنترل ني اراضييم هوايد بر حريماها باين هواپياست كه ا
  . اد انجام دهندي زي االمكان پروازهايحت

 هر گونه اطالعات يات نظامي در صورت از سر گرفته شدن عمليبه گفته و
 يجان مي آذرباي اشغالي در اراضي مسلح ارمنيروهاي نيت كنونيدر مورد وضع

  . ار ارزشمند باشديتواند بس
  بلوك جديد نيروگاه اتمي برنامه ريزي مي شود 

 ارمنستان اعالم كرد كه تا يعي و منابع طبير انرژيان وزيسيآرمن موس
 در يچ صحبتي ارمنستان احداث نشود، هيروگاه اتميد ني جدي بلوك انرژكهيزمان

  .  تواند وجود داشته باشدي نميمورد بستن بلوك كنون
د آماده يروگاه جدي احداث ني اقتصاد- يه فني در ماه سپتامبر توجيبگفته و
ه ي با جلب سرما2012 در سال ي شود كه كار ساختماني ميزيبرنامه ر. خواهد شد

د ي جديروگاه اتميجدا از صاحب ن«: او اعالم كرد.  شروع خواهد شديخارج
ژه وزارت ما ي مربوطه ارمنستان، بوي دولتي نهادهايت آن مانند قبل از سويفعال

  .»كنترل خواهد شد


