
 

 

  ١صفحه  ١٣٧٩  مهرماه ٩  ١٣ شماره    لويس

  تاريخ ارمنيان تهران 

  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران
  
   نگارش اديك باغداساريان

  )گرمانيك . ا( 
  

   علوم-5-7
از جملــه . در زمينـه علـوم چهـره هـاي برجــسته اي در ميـان ارمنيـان بـوده انـد        

آرشيتكت وارطان، معمار دوران رضا شاه، دكتر آلكساندر باغديانس عـضو هئيـت             
 دانـشمند ممتـاز     9گاه تهران و جزو     علمي شوراي دانشكده علوم پايه پزشكي دانش      

ايران كه جايزه البرز گرفتـه در رشـته بيوشـيمي و فيزيولـوژي موفـق بـه كـشف                  
دگتر گاگيك استاد دانشگاه تهران و عضو . هورمون جديد از غده تيروئيد گرديد

كمانـدور  «آكادمي علوم فرانسه كه از جانب پاپ پل ششم يك قطعه نـشان عـالي              
ـ  1975در سال   » پاپ آبيـان  ) سـمبات (پروفـسور آلكـساندر     .ه او اعطـاء گرديـد      ب

 در تبريز بود و پـس از تحـصيالت متوسـطه و             1302رياضيدان برجسته كه متولد     
نيز تحصيل در دانشگاه تهران به اياالت متحده آمريكا رفت و دكتراي خود را در               

دعوت آنجا اخذ كرده سالهاست در دانشگاههاي آنجا تدريس نموده وگهگاه بنا به           
دكتر ماركار گريگوريان سرپرست سابق دانشكده مهندسي سازه . به ايران مي آمد

دانشگاه صنعتي شريف مدتها رئيس كنفرانس بين المللي سازه هاي فضايي و يكي             
خانم دكتر آلنوش دريان استاد دانشگاه . از بنيانگذاران تحقيقات در اين رشته است
در كنفـرانس بـين المللـي سـتاره         . ستندتهران و سرپرست رصدخانه قابل توجه هـ       

 در برايتون تشكيل گرديد هفت دانشمند ارمنـي از          1970شناسي كه در اوت سال      
ارمنستان، دو دانشمند ارمني از فرانسه، دو نفر از اياالت متحده يك خانم دانشمند              

مهنــدس آرك . از مكزيــك و خــانم دكتــر دريــان نيــز از ايــران شــركت داشــتند
پلـي تكنيـك    (اد سابق دانشكده راه و ساختمان دانـشگاه اميركبيـر           مگرديچيان است 

نويسنده كتابهاي بسياري در اين رشته كه مرجـع متخصـصان و دانـشجويان              ) سابق
  . محسوب مي گردند

در زمينه زمين شناسي، زلزله شناسي و آتشفشان شناسي دكتر مانوئل بربريان از             
ات متعدد در رشته هـاي مربوطـه        وي صاحب تأليف  . چهره هاي سرشناس ايران بود    

  .مي باشد
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كتابخانه هاي ارمني به سبك امروزي در ايران از نيمه هاي سده نوزدهم توأم با               
نخستين كتابخانه هـا در تبريـز، جلفـاي اصـفهان،           . تأسيس مدارس به وجود آمدند    

سـتاهاي ارمنـي نيـز كتابخانـه     غير از آنهـا در رو   . رشت و تهران پايه گذاري شدند     
در جوار كليساها وجود داشت و پس از مهاجرت ارمنيان بـه شـهرها              ” هايي عموما 

نخستين . در كتابخانه كليساها ادغام گرديدند” اين كتابخانه ها نيز به شهرها و اكثرا
  .تبريز بنا شد) قاال( در ناحيه قلعه 1877كتابخانه مستقل در سال 

در جـوار مـدارس وجـود       ”  در تهران كتابخانـه هـا عمومـا        1930تا سالهاي دهه    
 پس از اينكه مدارس به دستور دولت وقـت تعطيـل شـد بـا                1936در سال   . داشتند

كتابخانه هاي مدارس در يك جـا متمركـز و          » انجمن خيريه زنان ارمني   «كوشش  
تحـت  )  هزار جلد  3-4(بعدها  با تصميم شوراي خليفه گري اين كتابها          . ادغام شد 

 ايـن كتابخانـه تعـداد       1970در دهه   . در آمد » ارمنيان) كلوب(انجمن  «رپرستي  س
ارمني بوده، بـه زبانهـاي فارسـي، انگليـسي،     ”  هزار جلد كتاب داشت كه اكثرا  12

پس از انقالب كتابخانه شـوراي      . فرانسه و روسي نيز جلدهايي در آن وجود دارند        
  .بازسازي و بازگشايي گرديد” خليفه گري مجددا

در ) كتابفروشـي (ر اينجا ذكر كتابخانه ساكو شايسته است زيرا ايـن كتابخانـه             د
در ازاي وجوه ناچيز كتـاب در اختيـار اهـل مطالعـه قـرار           ) 1933(ابتداي تأسيس   

در اثر تالش و نبوغ صاحب و مدير آن اين كتابخانـه تبـديل بـه يكـي از                   . مي داد 
اورميانه گرديـد و امـروزه اكثـر     بزرگترين و فعالترين كتابفروشي هاي ايران و خ       

ايـن كتابخانـه در شـهرهاي       . كتابهاي اهل مطالعه توسط اين مركز تأمين شده است        

 به كوشش هيئتـي پنجـاهمين سـال         1983مختلف ايران داراي شعبه بود و در سال         
 .  تأسيس آن با شكوه تمام جشن گرفته شد
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بود كـه بـه سـال       » انجمن دوستداران تئاتر ارمني   «نخستين انجمن ارمنيان تهران     
 سالن تئاتر نيز بنيان نهاده شـد و هراچيـا آجاريـان              1884در  .  تأسيس يافت  1881

در نمايش  » مانوك آقا «زبانشناس نامي زماني كه در تهران اقامت داشت در نقش           
  .كردنوشته هاكوپ بارونيان بازي » گدايان محترم«

 1905-11نخستين انجمن ها و يـا كلـوب هـاي فرهنگـي در ايـران از سـالهاي                   
در اين سالها انجمن هـايي در جلفـاي اصـفهان، تهـران، تبريـز و                . تأسيس يافته اند  

. سپس در رشت، اهواز، اراك، آبادان و مسجد سليمان و جز آن پايه گذاري شدند      
 1930ل شد و در سـالهاي دهـه         تشكي» انجمن خيريه بانوان ارمني    «1907در سال   

. پديـد آمدنـد   » انجمن هاي ارمنـي   « فرهنگي تحت عناوين كلي      -انجمن هاي ملي  
 به وجود آمد كـه داراي سـالن و          1931در سال   » انجمن يا كلوب ارمنيان تهران    «

  . كتابخانه انجمن نيز افتتاح گرديد1943در سال  . امكانات مختلف فرهنگي است
بـه همـت گروهـي از       ) بـه معنـي بهـار     (» گـارون «جمن   ان 1957در ماه مه سال     

 -اين انجمن با ماهيت فرهنگي خود محفلـي بـراي ادب          . جوانان ارمني تأسيس شد   
دوستان جهت استماع سخنرانيها، شركت در جلسات ادبي و مانند آنها بود و گهگاه 

  .فيلم ها و نمايشهاي تئاتر نيز در آنجا ارائه مي گرديد
 در تهران تشكيل شده اند كه اكثرشان هنوز هم به فعاليت            ديگر انجمن هايي كه   

، باشـگاه  )1939تأسـيس   (انجمـن زنـان ارمنـي       : خود ادامه مي دهند بدين قرارنـد      
، انجمـن نويـسندگان     )1954(كلوب ارمنيان   ) 1944(فرهنگي و ورزشي آرارات     

 و  باشگاه فرهنگي و ورزشي سيپان، باشگاه شاه عزيز، انجمن ملـي          ) 1962(ارمني  
فرهنگي ارمنيان ايران، انجمن فرهنگي آرمن، انجمـن فرهنگـي آبوويـان، انجمـن              

 در آبادان، 1930تأسيس  (فرهنگي ساناهين، انجمن ادب دوستان ارمني چهارمحال        
، انجمن فرهنگي ارمنيـان قـره داغ، انجمـن فرهنگـي اربـوني،              )1943شعبه تهران   

، انجمـن  )1928(ساي ارمنـي   انجمن كل خيريه ارمني، انجمن زنـان دوسـتدار كليـ          
  .  دانشگاهيان ارمني، كانون فرهنگي ارمني، انجمن جنبش مردمي ارمني و جز اينها

از مؤسسات غير فرهنگي مي توان درمانگاه آوديسيان تهران وابـسته بـه خليفـه               
  .گري و درمانگاه گريگوريس ياد كرد كه فعال مي باشند

  
   چاپخانه هاي ارمني تهران-8-7

گاهي هاي موجود نخـستين چاپخانـه ارمنـي تهـران پـيش از اول ژانويـه                 بنا به آ  
 با كمك هاي مالي ارمنيان جاوه كه از اهالي قـديمي جلفـا بودنـد تأسـيس                  1894
به چاپ رسيد و از سويي نيز       » شاويغ«در اين تاريخ نخستين شماره نشريه       . گرديد

ي بـراي انجـام ايـن        كمك هاي مال   19 سده   80اطالع داريم در سالهاي پاياني دهه       
چاپخانـه  (» جاواهـاي «اين چاپخانه به نـام چاپخانـه   . كار گردآوري مي شده است    

  .معروف است) ارمنيان جاوه
  :تا كنون چاپخانه هاي ارمني زير در تهران تأسيس شده اند

كه اكنون بايـد آن را از ايـن        ) 1956(، آني )1943-52(، الوان   )1950(آليك  
تبـديل شـد و در      » نخـستين « تغيير مديريت نام آن بـه        فهرست خارج نمود زيرا با    

ــست   ــي ني ــشريات ارمن ــدمت ن ــس  . خ ــه آراك ــارون،  )1955(چاپخان ــسفر، گ ، ب
ــروه  ــوتنبرگ، گ ــاپ  )groh(گ ــران ، ايرانچ ــائيري  )1942-56(، ته ــام، ن ، خي

، رازي، )1894(، چاپكـــار، جاواهـــاي)1955يـــا ماســـيس(، نـــوربخش )1959(
، )1975( فـارابي   ،)1901-63(، پاروس )1933-53يا بوبوخ(روشنايي، ورازنوند 

اكنـون چاپخانـه هـاي      ).1922چـاپ جديـد،     (فرانسوا ملك كرم ، چاپخانه مدرن       
چاپخانه .آليك، مدرن، آراكس، فارابي، نائيري، نوربخش     : ارمني تهران عبارتند از   

 عنـوان كتـاب بـه       31 عنوان كتاب ارمنـي و       340 تعداد   1982 تا   1922مدرن از   
نـشريات  . عنوان جريده چاپ كرده اسـت      11فارسي، انگليسي و روسي و      زبانهاي  

  .بسيار زيادي در چاپخانه پاروس چاپ شده اند
  

  

)6(  

  ادامه  دارد
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مرور اخبار

   ايرانجامعه ارمني
  

فعاليتها و جلسه هاي مربوط به انتخابات شوراي         •
  .خليفه گري كماكان ادامه دارد

آزادگان ارمني ايراني در وانك قـره كليـسا          •
توسط وزيـر محتـرم ارشـاد اسـالمي جنـاب آقـاي          

  .گرفتنددكتر مهاجراني مورد تجليل قرار 
مـين مـسابقات المپيــك ارمنيـان ايــران در    -33 •

  .ان رسيدورزشگاه آرارات به پاي
  

   تهران اثر ملي شديانمنگورستان ار
واقع در خيابان پيروزي    » منيانگورستان ار «

 شهريور، منطقه دوالب و سليمانيه      17و شرق خيابان    
 در فهرست آثار ملي ايـران بـه        2688تهران با شماره    

  .ثبت رسيد
به گـزارش روابـط عمـومي سـازمان ميـراث       

دين ساله فرهنگي كشور، اين گورستان كه قدمتي چن
دارد تــدفين در آن قــدغن شــده و قــديمي تــرين     
سنگهاي قبر حاضر در محوطه گورسـتان مربـوط بـه           

مقبــره هــاي شخــصيتهاي . اواخــر دوره قاجــار اســت
 برخي از شخصيتهاي ملي مذهبي و حائز اهميت و نيز

  . از جمله مقابر اين مجموعه هستنديمنقوم ار
 كــاربري گورســتان ونــك بــه غييــرپــس از ت

شگاه آرارات، تعدادي از سنگهاي قبر بـا ارزش آن          با
اين سنگ قبرهـاي    . به اين گورستان منتقل شده است     

ــ 150 ــصاوير برجــسته اي ه ستند كــه  ســاله، داراي ت
  . محسوب مي شودمنيميراث با ارزش قوم ار
گورستان متعلق بـه تعـدادي از       بخشي از اين    

 است و آشوريان كلـداني نيـز در          ها ارمني  كاتوليك
  .به خاك سپرده شده اندآن 

روسها، يونانيها، لهستانيها و فرانسويها نيز در       
 متـر مربـع   4×8اين گورستان كه كليـسايي بـه ابعـاد        

  .يكي از بهترين بناهاي آن است، دفن شده اند
ــري و    ــي و گچب ــا طراحــي داخل ــسايي ب كلي
نقاشي ديواره هـا و سـقف هـا در گورسـتان روس و              

در شـرق و شـمال ايـن    يونان و دو مقبره واقـع شـده        
خـاص و يادمـان و مقبـره سـرباز          كليسا با ويژگيهاي    

 جنگ جهاني دوم، از ديگر آثار اين مجموعـه          گمنام
  .است
  

  ايــــــران
  

آقاي   همايش گفت و گوي تمدن ها با سخنراني 
  خاتمي آغاز شد

همايش گفت و گوي تمـدن هـا در سـازمان            
ملل متحد، با سخنراني رئيس جمهـوري ايـران آغـاز            

 كـشور جهـان در آن       30ان  اين همايش كـه سـر     . شد
، پاسخي به ابتكار سيد محمـد خـاتمي         شتندشركت دا 

 بـه   2001رئيس جمهوري ايران در زمينه ناميدن سال        
  .عنوان سال گفت و گوي تمدن هاست

 ”لويس “متن كامل سخنراني در همين شماره     
  .چاپ شده است 

ولت و مجلس موانع فعاليتهاي حزبي را برمـي         د •
  .دارند
 را 2000لم ايراني مدال نقره جشنواره يونيكا في2

  دريافت كردند
ــي   ــاي ايران ــك«فيلمه ــواهر«و » عروس » دو خ

موفق بـه دريافـت مـدال نقـره از جـشنواره اتحاديـه              
  .  در هلند شدند2000يونيكا

به گزارش روابط عمومي انجمـن سـينماي جـوان          
ايران، از شـش فـيلم ايرانـي شـركت كننـده در ايـن               

به كارگرداني محمـد    » عروسك«هاي  جشنواره، فيلم 
به كارگرداني بيژن مير    » دو خواهر «رضا رحماني و    

 فــيلم شــركت كننــده، 140بــاقري در ميــان بــيش از 
  . موفق به دريافت مدال نقره شدند

  
ژاپن و ارمنستان خواستار توسعه روابط فرهنگي با 

  ايران شدند
ســـــــفيران 
كــشورهاي ژاپــن و  
ــستان، در  ارمنــــــــ

ــدارهاي جدا ــه دي گان
ــا وزيــر فرهنــگ و  ب
ــر   ــالمي، ب ــاد اس ارش
ضـــرورت توســـعه  
همكـــاري فرهنگـــي 
كشورهايشان با ايران 

ــد  ــد كردن ــه . تأكي ب
ــط   ــزارش روابــ گــ

او كروما  «عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،       
سفير ژاپن در تهـران بـا اشـاره بـه ديـدار             » گوساكي

آتي دكتر سـيد عطـاء اهللا مهـاجراني از توكيـو، ايـن       
ــا اهميــت و توســعه مناســبات دســفر را در   كــشور ب

در گذشته روابط فرهنگـي     : وي گفت . توصيف كرد 
دو كشور آنطـور كـه بايـد گـسترش پيـدا نكـرده و               
شناخت دو ملت نـسبت بـه يكـديگر، بـسيار محـدود             

سفير ژاپن در تهران، با اشاره به پيشنهاد آقـاي          . است
خاتمي مبني بر گفتگوي تمـدنها، ايـن گفتگـو را در            

.  روابط همه جانبه كشورها، با اهميـت دانـست         توسعه
ــاكي « ــا گوس ــتار   » او كروم ــدار، خواس ــن دي در اي

همكــاري دو كــشور در زمينــه هــاي ســينما، ميــراث  
فرهنگي، موسيقي، رفت و آمد نويـسندگان و تبـادل          

وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي نيـز در           . دانشجو شد 
 توكيـو را    -اين ديدار، زمينـه هـاي همكـاري تهـران         

دكتــر مهــاجراني، آمــادگي . نــوع توصــيف كــردمت
جمهــوري اســالمي ايــران را بــراي توســعه همكــاري 
فرهنگي با ژاپن اعالم كرد و سفر آتي آقاي خـاتمي           
به ژاپن را در توسعه مناسبات دو كشور مهم ارزيـابي           

  . كرد
سفير ارمنـستان در    » غريبجانيانگغام  «آقاي  

 تهران نيز در ديدار با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي،         
هنگي آن كشور در تهران     خواستار برگزاري هفته فر   

  .شد
ــا اشــاره بــه مرمــت   ســفير ارمنــستان در تهــران ب

» سـن تـادئوس   «و  » سن اسـتپانوس  «كليساهاي كهن   
در ايران، از توجه وزير فرهنگ و ارشاد اسـالمي بـه        

سـال  : وي گفـت . بازسازي اين كليـساها تـشكر كـرد       
ي ســال آينــده مــيالدي كــه بــه پيــشنهاد آقــاي خــاتم
-1700گفتگوي تمدنها نام گرفته است، همزمـان بـا      

مين سال پذيرش دين مسيحيت در ارمنـستان اسـت و           
در ي كه بـه ايـن مناسـبت         اميدواريم ايران در مراسم   

دكتر مهاجراني  . پا مي شود، مشاركت كند    ايروان بر 
ارمنـستان و ايـران از يـك        : نيز در اين ديـدار گفـت      

ر مشاركت فرهنگـي دو     حوزه تمدني هستند و اين ام     
  .كشور را افزايش داده است

  
ــرم   • ــاي محمــد خــاتمي رياســت محت جنــاب آق

 شهريور، سالروز استقالل    29ي ايران   جمهوري اسالم 
 به روبـرت كوچاريـان رئـيس جمهـور و           ارمنستان را 

تبريك گفت و اظهار اميدواري نمـود       ملت ارمنستان   
ن و ارمنستان هـر چـه بيـشتر مـستحكم           كه روابط ايرا  

  .گردد
رگتـرين مـسابقات     ورزشـكار در بز    34ايران با    •

 شـركت   2000 جهان يعنـي المپيـك سـيدني         ورزشي
  نمود

  
خسارات ناشي از خشكسالي در ايران حدود چهار 

  ميليارد دالر است
وزير كشاورزي در ديدار با مـدير بازرگـاني         

مـستقر  (استراليا در منطقه خاورميانه و اقيانوس هنـد         
ــي ــسالي در   )در دب ــي از خشك ــسارت ناش ــزان خ ، مي

 را حـدود چهـار ميليـارد        اقتصاد ايران در سال جاري    
دالر اعالم كرد كه در سي سال اخير بي سـابقه بـوده             

  .است
پژوهش يك دانشجوي ايراني برنده يك رقابت بين 

  المللي علمي در مالزي شد
پژوهش يك دانشجوي ايراني دوره دكترا كـه مـي        
تواند به شناسايي و رديابي آلودگي درياهـا بـه مـواد      

برنده جـايزه نخـست     نفتي كمك سريع و مؤثر كند،       
  .يك رقابت بين المللي علمي در مالزي شد

سنجش “دانشجوي دكتراي رشته    » حميد اصيل زاده  «
دانـشگاه پـوتراي    ” از راه دور و داده هاي جغرافيايي      

 كـشور   10مالزي در اين مسابقه كه ميان دانـشجويان         
گوناگون جهان برگزار شده بود، به مقام نخست ايـن          

ان طـال و لـوح تقـدير دريافـت          رقابتهاي رسـيد و نـش     
  . داشت

  ايران از سه سال ديگر با تنش آبي 
  واجه مي شودم

با ادامه روند   : معاون امور آب وزارت نيرو گفت     
تـنش  “ بـا    1382كنوني مصرف آب، ايـران از سـال         

ــي ــه جمــع 1410مواجــه مــي شــود و از ســال  ” آب  ب
  .كشورهاي كم آب مي پيوندد

تين همايش مـديران    در نخس مهندس رسول زرگر    
روابــط عمــومي ســازمان آب منطقــه اي در ســازمان  

 25 مقوله آب در     « :مديريت منابع آب ايران، افزود    
اين . سال اخير از اهميت بيشتري برخوردار شده است

مقوله كه همواره در سطح كارشناسـان و متخصـصان          
 سال اخير به دغدغه رهبران كشورها 5، در  مطرح بود
  . »مبدل شد



 

 

  ٣صفحه  ١٣٧٩ ماه مهر٩   ١٣ شماره     لويس

مرور اخبار

ي عالي رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور شورا
  تشكيل مي شود

اقدامات قـوه مجريـه بـراي پيـشبرد حقـوق           
اقليت ها و حقوق اتباع ايراني مقيم خـارج از كـشور            

  .مورد بحث و بررسي قرار گرفت
بـه گــزارش ايــسنا در ادامـه اجــالس ســاليانه   

ارزيابي عملكرد قوه مجريه از حيث رعايت حقـوق         “
 از ســوي كميــسيون حقــوق بــشر اســالمي كــه” بــشر

ندگان اقليت هـا ديـدگاه هـاي        يبرگزار مي شود، نما   
خود را در مورد تحوالت مثبت و موانـع و مـشكالت    

  .پيش رو مطرح كردند
ــيس    ــدامات رئ ــه اق ــا ب ــت ه ــدگان اقلي نماين
جمهوري در تعيين كميته اي براي رسيدگي ويژه بـه          

ر از  مشكالت اقليت هـا اشـاره كردنـد و ضـمن تـشك            
روندي كه با همدلي و همكاري و مبتنـي بـر زنـدگي     
مشترك براي اعتالي ايران پيموده مـي شـود، اظهـار       
اميدواري نمودند كه در مجلس شـشم نيـز اصـالحات     
الزم قانوني يا مواردي كـه نيـاز بـه تـصويب قـانون               
جديد دارد مبتني بر حقـوق ملـت در قـانون اساسـي             

يت ايرانيان خارج   در ادامه جلسات وضع   . انجام پذيرد 
از كشور و مشكالت مختلف آنها مطرح گرديد و بـه           
دستور رئيس جمهوري بـراي تـشكيل شـوراي عـالي           
رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور اشاره شد و          
اينكه سازمان غير دولتي حمايـت از زنـدانيان ايرانـي       
خارج از كشور به همت جمعي از فعاالن حقـوق بـشر      

 رسمي است و به زودي با جلـب         در حال شكل گيري   
مشاركت مردمي در جهت حمايت از زندانيان ايراني        
خــارج از كــشور فعاليــت همــه جانبــه خــود را آغــاز 

ــرد ــد ك ــه   . خواه ــوط ب ــسايل مرب ــن نشــست م در اي
برخوردهــاي خــشن بــا ايرانيــان در كــشورهايي مثــل 
تركيه مورد اعتراض شركت كنندگان قرار گرفت و        

د قويتر قوه مجريـه در قبـال        جملگي خواستار برخور  
موارد بي احترامي و تعرض به حقوق اتباع ايراني در 

  .خارج از كشور شدند
  

   ارمــنســتــان
  

رئيس جمهوري ارمنستان، خواستار حضور نمايندگان 
  در مذاكرات صلح شد» قراباغ كوهستاني«منطقه 

ــاكو يــك :  خبرگــزاري جمهــوري اســالمي-ب
» روبـرت كوچاريـان   «ز  نشريه چاپ باكو، بـه نقـل ا       

جمهوري قراباغ  “«: رئيس جمهوري ارمنستان، نوشت   
ــستاني ــد در  » كوه ــانوني اســت و باي ــت ق يــك دول

  .”مذاكرات مستقيم صلح مشاركت داشته باشد
رئــيس جمهــوري » ينــي مــساوات«بــه نوشــته 

» قراباغ كوهستاني «مناقشه  “ارمنستان تأكيد كرد كه     
ر، حل و فـصل     بايد مطابق حقوق برابر طرفهاي درگي     

  .”شود
، ارمنــستان »روبــرت كوچاريــان«بــه گفتــه 

خواستار حل مسالمت آميـز ايـن مناقـشه اسـت و بـر              
ــق    ــود را از طري ــت خ ــالش و فعالي ــاس، ت ــين اس هم

سازمان امنيـت و  » مينسك«همكاري با رئيسان گروه     
  .  همكاري اروپا ادامه مي دهد

. اي« با رئيس شركت ارمنستان مالقات رئيس جمهور
  »لپس. جي. پي

كوچاريـان رئـيس جمهـور ارمنـستان در         روبرت  
. جـي . پي. اي«نيويورك با سيمونيان رئيس شركت       

ميــان ايــن شــركت و . ديــدار و گفتگــو كــرد» لــپس
دولت ارمنستان موافقتنامه اي پيرامون تكنولوژيهـاي       

.  منعقــد گرديــده اســتتجـارت توســعه جهــت عـالي  
موافقتنامــــه هــــدف توســــعه بخــــش خــــصوصي 

برنامـه ظـرف    . لي را دنبال مـي كنـد      تكنولوژيهاي عا 
 ميليون دالر سرمايه گذاري به اجرا در        20سال با    پنج

 تجـــارتدر ايـــن برنامـــه تـــدريس . خواهـــد آمـــد
الكترونيكي، برنامـه هـاي كـامپيوتري دانـشجويان و          
ايجاد پانصد محل كار براي تكنولوژيهاي عالي پـيش         

  . بيني شده است
  A+1 16/6/79تلويزيون اخبار شبكه 

  
  هفتمين نمايشگاه كاالهاي ايراني در ارمنستان

مهنـدس  طبق گـزارش خبرگـزاري سـنارك        
لئون آهارونيان رئيس هيئت مـديره اطـاق بازرگـاني          

 ارمنستان طي مصاحبه مطبوعاتي در تهران بـه         -ايران
اطالع رساند كه هفتمين نمايشگاه كاالهاي ايرانـي در   
ارمنستان در نـوامبر سـال جـاري در ايـروان برگـزار             

ــان  . اهــد شــدخو ــاي آهاروني ــه آق ــه گفت از هــدف ب
ايجـاد زمينـه بـراي تـشويق         نمايـشگاه     ايـن  برگزاري

 كــه  اســتتوليــد كننــدگان ايرانــي بــه بــازار ارمنــي
نمايشگاه در . به شمار مي رود”  قفقازتجارتدروازه “

 هزار متر مربع واقع در ايروان       140محلي با مساحت    
ن در طي مـصاحبه     آقاي آهارونيا . برگزار خواهد شد  

اطـاق بازرگـاني    : اظهار داشـت  ” ايرنا“اي با خبرنگار    
ارمنستان در طي سه سال اخير سـه نمايـشگاه           و   ايران

برگزار نموده و در امـر توسـعه بـازار ارمنـي قريـب              
.  ميليون دالر سـرمايه گـذاري انجـام داده اسـت      100

ايران بعد از روسيه و بلژيك سومين همكار تجـارتي          
 واردات كاالهـاي    1999در سـال    . باشدارمنستان مي   

 ميليـون دالر و   5/78ايراني بـه ارمنـستان متـشكل از         
 ميليـون   2/34صادرات كاالهاي ارمنـستان بـه ايـران         

  .  دالر بوده اند
  17/6/79هاياستاني هانراپتوتيون 

  
  محور سخنان كوچاريان در سازمان ملل

در هفتم سپتامبر روبـرت كوچاريـان رئـيس         
ان در نطق خـويش در اجـالس هـزاره          جمهور ارمنست 

سازمان ملـل متحـد بـه نقـش سـازمان ملـل متحـد در                
، مسئله درگيري   منيانآستانه هزاره جديد، قتل عام ار     

مـــين ســـال پـــذيرش -1700قرابــاغ كوهـــستاني و  
رئـيس  . اره نمـود  مسيحيت بعنوان مـذهب رسـمي اشـ       

 يكي از چهار ميـز گـرد      در همانروز   جمهور ارمنستان 
  كــشور شــركت كننــده41. ت نمــودالس شــركجــا

 مـورد بررسـي   رامسائل جهاني شـدن، امنيـت و فقـر        
: روبرت كوچاريان در نطق خويش گفت     . قرار دادند 

بايد پيرامون پيش بيني و جلوگيري از بروز درگيري        
رد فـوق و    اها و نقش سازمان ملل متحد پيرامـون مـو         

 رشـد كمك كشورهاي پيشرفته به كشوهاي در حـال         
  . برداشته شودگامهايي

 ســـپتامبر مالقـــات ادواري روبـــرت   7در 
كوچاريان رئـيس جمهـور ارمنـستان و حيـدر عليـف            
ــورت    ــورك ص ــان در نيوي ــور آذربايج ــيس جمه رئ

، دو رئـيس جمهـور      ايـن ديـدار    بعد از پايـان      .گرفت
ــابي نمــوده چنــين   مالقــات را مفيــد و ســودمند ارزي

ما هر دو مايل هـستيم كـه درگيـري قـرا بـاغ              : گفتند
ــ ــردد  كوه ــل گ ــلح ح ــق ص ــرت . ستاني از طري روب

” كوچاريان در سخنان خويش اشـاره نمـود كـه فعـال           
اعالم نتيجـه نهـايي مـذاكرات دشـوار اسـت و بـراي              
رسيدن به هدف بايد صبر و حوصله داشته باشيم زيرا          
به توافق رسيدن پيرامـون مـسئله اي چـون درگيـري            
قراباغ كوهستاني و پـذيرفتن سـازش متقابـل دشـوار           

 چنين درگيري ها به اين آساني حـل نمـي           زيرا. است
  .شوند

 ياسـر   درخواسـت روبرت كوچاريان بنـا بـه       
طـرفين آخـرين    . عرفات با وي مالقات داشـته اسـت       

 ردكــه پيرامــون هويــت اورشــليم را  پيــشرفت هــائي
 مـورد   ت اسرائيل مـشاهده شـده اسـ       -لسطينروابط ف 

” مديا مـاكس  “بر اساس گزارش    . بررسي قرارد دادند  
 نـشريات اسـرائيلي     يخبرهادر تصحيح   اسر عرفات   ي

 نيان ما و ارام   كه نموده ام    اعالممن بطور قاطع    : گفت
يك ملت هستيم و هيچوقـت پيـشنهاد اسـرائيل را در            

 نخـواهم   مورد اعطاء بخش ارمني اورشليم به اسرائيل      
  . پذيرفت

  18/6/79شبكه تلويزيوني پومتفس 
  

  ج به پايان رسيدشصتمين دوره مسابقات شطرن
ــطرنج    ــسابقات ش ــصتمين م ــرين دوره ش آخ
بسيار آرام برگزار گرديد و برندگان مسابقه شـطرنج         

  .جوائزي نائل گرديدنددريافت به 
ايــن مــسابقات از طــرف فدراســيون شــطرنج 
ارمنستان و جمهـوري اسـالمي ايـران و بـه پـاس پـل               

 ايرانـي ترتيـب داده شـده        -مغري، پل دوستي ارمني   
 رئيس فدراسيون شـطرنج     زاكاريانآقاي وانيك   . بود

و آقاي محمد فرهاد كليني سفير فـوق العـاده و تـام             
االختيــار جمهــوري اســـالمي ايــران در جمهـــوري    

اشاره به اين موضوع     خود   يها ارمنستان در سخنراني  
نمودند كه برگزاري مسابقات در استحكام روابط دو        

رئـيس فدراسـيون شـطرنج مـدال        . كشور كمك كرد  
 و تقديرنامـه بـه سـفير جمهـوري اسـالمي ايـران              طال

  . تقديم نمود
تمام برندگان شركت كننده در اين مسابقات       

نيـز  ” همـانطور كـه قـبال   . جوائز نقدي دريافت نموند 
ــوري    ــد مركــز فرهنگــي ســفارت جمه اشــاره گردي
اسالمي ايران جوائز ويژه اي براي برنـدگان مـسابقه          

  .  ه بوددر نظر گرفت
  21/6/79شبكه تلويزيون پرمتفس 

  
بزودي در ارمنستان چند هزار محل كار ايجاد خواهد 

  گرديد
ساعت ده صبح روز دهم سپتامبر كوچاريـان        
ــروان     ــه اي ــوك ب ــستان از نيوي ــور ارمن ــيس جمه رئ

كوچاريان در طـي مـصاحبه اي كوتـاه در          . بازگشت
ــوتس“فرودگــاه  اجالســيه : اظهــار داشــت ” زوارتن



 

 

  ٤صفحه  ١٣٧٩ ماه مهر٩   ١٣ شماره     لويس

مرور اخبار

رك از لحاظ ارزيابي ها و تماسها اجالسيه فوق         نيويو
به گفته كوچاريان در نتيجه مالقات بـا        . العاده اي بود  

دست اندركاران و تجار ارمني در مدت زمان كوتـاه          
.  جديد ايجاد خواهد گرديد    موقعيت شغلي چند هزار   

 كه در طي مالقـات بـا عليـف           خاطر نشان ساخت   وي
كوچاريـان  . اسـت  حاصـل نگرديـده      ي مشخص توافق
براي من و عليف مشكل است مسئله را طوري         : گفت

حل كنيم كه مورد قبول ارمنستان و آذربايجان قـرار          
  .گيرد

 رئيس جمهور در پاسخ به سـئوالت يكـي از          
خبرنگاران پيرامـون سـرمايه گـذاري در عرصـه هـا            

ــت ــاتي  : گف ــوژي اطالع ــه تكنول ــك“از عرص ” هايت
در . شـده بودنـد   آمريكا سازمان هاي خـوبي معرفـي        

. محل با سازماني موفقتنامه همكاري به امـضاء رسـيد         
در ماه اكتبر دو گروه ايـن سـازمان جهـت گـسترش             

بـر طبـق    . روابط با ارمنستان عازم ايروان خواهد شـد       
ــراي ســرمايه   ــانكي ب انعقــاد موافقتنامــه در ايــروان ب
گــذاريها در عرصــه هــاي مختلــف گــشايش خواهــد  

     22/6/79اياستاني هانراپتوتيون ه                        . يافت
  

  مي باشد   حال احداث در ارمنستان -لوله گاز ايران
سرويس خبرگزاري ايرنـا بـه نقـل از كـارن           

ژي ارمنستان گزارش مي دهـد كـه        رگالستيان وزير ان  
ايران و ارمنستان احداث لوله هاي گاز را آغاز كرده          

اولين واحد اين خـط لولـه تـا پـائيز سـال آينـده           . اند
در هنگـام   هايي  در اين مورد توافق   . آماده خواهد بود  

. سفر اخير آقاي گالستيان به ايران بدست آمده است         
در ضمن در رابطه با بهـاي گـاز نيـز گفتگوهـايي بـه               

سـرمايه گـذاريهاي ايـن طـرح از         . عمل آمـده اسـت    
” گـاز پـروم روسـيه     “طريق شركت ملي نفت ايـران،       

 ارمنـستان   فرانـسه و وزارت انـرژي     ” گاز دو فرانس  “
گنجايش اين لوله گاز روزانه يك      . انجام گرفته است  

  .  و نيم ميليون متر مكعب برآورد شده است
   22/9/79آزگ

  
  سربازان تركيه مرز ارمنستان 

  را نقض كرده اند
ــو  ــزاري  ” آزادي“راديـ ــل از خبرگـ ــه نقـ بـ

 از تالش   اخيراروسيه گزارش مي دهد كه      ” نووستي“
ان از طرف تركيـه جلـوگيري       براي نقض مرز ارمنست   

طبق اين گزارش سه نفر از سربازان ترك        . شده است 
 300در منطقه گيومري مرز را نقض كرده و حـدود           

تركها در پاسخ   . متر در خاك ارمنستان پيش رفته اند      
امـا بعـد از     . به درخواست ايست تيراندازي كرده اند     

تيرانـدازي هــشدار دهنــده مرزبانــان روس بــه خــاك  
هيچيـك از مرزبانـان روس      . رار كـرده انـد    تركيه فـ  

قرار بود بـراي افـشاي علـل ايـن          . آسيب نديده است  
ــاريخ   ــه در ت ــدمات  12حادث ــدگان خ ــپتامبر نماين  س

. مرزباني روسيه و تركيه بـا يكـديگر مالقـات كننـد           
بنابر نظر اوليـه فرمانـدهي جوخـة گيـومري، تركهـا            

 كـه در نزديـك مـرز مـي           را سعي كرده اند احشامي   
  23/6/79يرگير                                . بدزدندچريدند
 

  بين المللي
  

   ماند باقيكتاب انجيل ارمني در تركيه
 تركيه اطالع داده اسـت      »يتجمهور«روزنامه  

  يـك نفـر   » آتـاتورك « پيش در فرودگاه     يكه چند 
كه مي خواست يك انجيل باستاني ارمني را از تركيه 

 انجيـل    و در نتيجـه    شـده اسـت   خارج سازد باز داشت     
اين روزنامه متذكر مـي     . ماندباقي  باستاني در تركيه    

گردد كه قيمت تقريبي اين كتاب به دو ميليون دالر          
  .  آمريكايي مي رسد

  
تعهد رهبران جهان براي مقابله با بيماري، فقر و 

  جنگ در جهان
 اجالس سران رهبران كشورها به اتفاق       يدر انتها 

خط مشي هـايي    آرا با صدور بيانيه هزاره، تعهدات و        
 بـراي خـود و سـازمان ملـل تعيـين            2015را تا سـال     

رهبران جهان در اين بيانيه متعهد شدند كه در . كردند
جهت به نصف رساندن جمعيت كساني كه اكنـون بـا           
كمتر از يـك دالر در روز امـرار معـاش مـي كننـد،               

آنها همچنين قول دادنـد كـه بـه منظـور           . تالش كنند 
ــا يكــديگر توقــف شــيوع بيمــاري ايــدز   در جهــان ب

رهبران جهان در اين بيانيـه همچنـين        . همكاري نمايند 
 ابزارهـايي را كـه سـازمان         و متعهد شده اند كه منابع    

ملل براي برقراري مؤثرتر صـلح و امنيـت در جهـان            
  .الزم دارد در اختيار اين سازمان قرار دهند

  
اعتراف مقام بلند پايه قضايي تركيه به نقض آزادي 

  يده در اين كشوربيان و عق
  

ســامي «:  خبرگــزاري جمهــوري اســالمي-آنكــارا 
رئيس ديوان عالي قضايي تركيه، در ازميـر        » سلجوق
  .”در تركيه آزادي بيان و عقيده وجود ندارد“: گفت

بحـث مربـوط بـه الئيـسم، موجـب          “: سلجوق گفت 
بروز بحرانهاي اجتماعي در تركيه مي شـود و بحـث           

  ”.د بررسي قرار گيردالئيسم بايد به طور علمي مور
تركيه نمي تواند از الئيسم جـدا شـود،         “: وي گفت 

ولي چارچوب ايـن موضـوع، بايـد واضـح و روشـن             
  .”باشد

سلجوق با اشاره به برخي انتقادها از سخنراني هفتـه          
برخي محافل قدرتمند «: گذشته اش در آنكارا، گفت  

در تركيه، تاب تحمل شنيدن نظرات مخالف خـود را          
  .”ندارند

نقطه نظـرات مـن در مـورد تفـسير      «: سلجوق گفت 
ــاده   ــدي، لغــو م ــانون اساســي، قانونمن ــانون 312ق  ق

جزايي تركيه و حذف مجـازات اعـدام، ثمـره سـالها            
تفكر، بررسـي و انديـشه اسـت و مـن از ايـن عقايـد                

  . ”صرف نظر نخواهم كرد
ــه گذشــته در يــك ســخنراني در آنكــارا،    وي هفت

 حذف مجازات اعـدام از      خواهان تغيير قانون اساسي،   
 قانون  312قوانين جزايي تركيه و لغو يا تعديل ماده         

جزايي تركيه كه آزادي بيان و عقيده را محدود مـي           
 129از سوي ديگـر، پلـيس يونـان ديـروز     .سازد، شد 

مهاجر كـرد تركيـه را كـه تـالش داشـتند در سـاحل               
  .پياده شوند، بازداشت كرد» اژه«درياي 

 رويتر از آتن، گارد سـاحلي       به گزارش خبرگزاري  
واقــع در ســاحل اژه، يــك قــايق » تينــوس«جزيــره 

توقـف  مسافربري تركيه را واقع در جنوب تينوس، م       
ــه  ــشينان آن، از جملـ ــام سرنـ ــودك را 42 و تمـ  كـ

  . بازداشت كرد
  

 عـــلـــمـــي
  

   سازدشركت بلژيكي مغز مصنوعي مي
  

يـك شـركت    :  واحـد مركـزي خبـر      -تهران
بلژيكي سرگرم ساخت يك مغز مصنوعي اسـت كـه          
در آن حدود يكصد ميليون سلول الكترونيكي به كار         

به گزارش خبرگزاري فرانسه، شـركت      . خواهد رفت 
اعالم كرد، قـصد    » بروكسل«مستقر در   » استارالب«

دارد يك شبكه ارتباطات عصبي مصنوعي را كه مي         
اين . د خودش تكثير شود، آزمايش و توسعه دهدتوان

مغز مصنوعي ابتدا براي تنظـيم حركـات يـك گربـه            
فـن آوري مغــز  . ربـاتي بـه كــار گرفتـه خواهـد شــد    

ويــژه در ه مــصنوعي ســپس در زمينــه كــشاورزي، بــ
 سطوح كـشاورزي نيمـه بيابـاني مـورد اسـتفاده قـرار       

 مغز مصنوعي در    بردديگر موارد كار  . خواهد گرفت 
ات هاي لوازم خانگي، لوازم نظامي، اسباب بازي         روب

. ها و حيوانات خانگي به شـكل ربـات، خواهـد بـود            
 ميليـون   75مغزهاي مصنوعي در حـال حاضـر داراي         

نورون مصنوعي هستند كه توانـايي آنهـا صـد برابـر            
بـه گفتـه شـركت      . كمتر از توانايي مغز انـسان اسـت       

ــسل آتــي مغزهــاي    ــا چهــار ســال ديگــر ن بلژيكــي ت
  .مصنوعي داراي يك ميليارد نورون خواهد بود

  
  تأثير تلفن همراه بر مغز جوانان

ــن ــد   -ب ــالم كردن ــاني اع ــشگران آلم  پژوه
استفاده بيش از حد كودكان و نوجوانان از تلفن هاي      

بـه گفتـه ايـن      . همراه براي سالمتي آنها زيانبار اسـت      
پژوهشگران هنوز روشن نيست كه تشعشعات ناشي از        

همراه تا چه حد براي سالمتي مضر اسـت،         تلفن هاي   
اما اگر اين اشعه خطرناك باشد، نوجواناني كه از اين 

 بسيار بيشتر از بزرگـساالن      ، استفاده مي كنند   تلفن ها 
  .خطر قرار مي گيرندمعرض در 

 ياين پژوهـشگران معتقدنـد رشـد تومورهـا        
مغزي در افراد جوان با سرعت بيشتري صـورت مـي           

اي بدن اين افراد بـه سـرعت قابـل          گيرد زيرا بافت ه   
تغيير است و مي تواند بـيش از بزرگـساالن در خطـر             

  .اشعه ناشي از تلفن هاي همراه قرار گيرد
  

  تأثير ويتامين هاي گروه ب بر مغز
  

 پژوهشگران استراليايي اعالم كردند -سيدني
ــذايي كــه حــاوي   ــامين گــروه ب«مــصرف غ » ويت

ــزايش   فــراوان هــستند موجــب تقويــت حافظــه و اف
مصرف اين ويتامين هـا بـراي       . قدرت تفكر مي شود   

فيد است و حافظه و قدرت برنامه ريـزي         مغز بسيار م  
      ويتــامين«و تفكــر را تقويــت مــي كنــد و بــه ويــژه 

موجب افزايش قابليت هاي گفتاري در افـراد        » 6ب  
   .مي گردد



 

 

  ٥صفحه  ١٣٧٩ماه مهر ٩  ١٣ شماره    لويس

   هزاره سران ملل متحد

در نخستين  آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري       
روز اجالس هزاره سران ملل متحد در نيويورك اين اجالس          
را فرصتي ارزنده براي ارزيابي نحوه اداره جهان و ضـرورت           

  .قبول مشاركت و تعهد جمعي در اين فرآيند برشمرد
  : اين شرح استمتن سخنراني آقاي خاتمي به 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  آقاي دبيركل،

  عاليجنابان، 
  خانمها و آقايان،

در آغاز مايلم به نـام جمهـوري اسـالمي ايـران از             
گزارش جامع دبيركل محترم، در باب چـالش هـاي نـوين            

اجـالس  «جهاني در سده جديـد قـدرداني كـنم و تـشكيل             
اداره جهـان،   را فرصتي ارزنده براي ارزيـابي نحـوه         » هزاره

تبيين نقش هاي تازه سازمان ملل در ميانه دگرگـوني هـاي            
همه جانبه جهاني و ضرورت قبول مشاركت و تعهد جمعـي           

  .  در اين فرآيند، بشمارم
جهان خسته و آزرده با گذر از درياي رنج و خـون            

و تبعيض، قرن بيستم را پشت سر گذارده است و با اميد به آينده اي بهتر كه چـرخ                   
زگار بر مدار حرمت انسان و حقوق او بچرخد و آسمان دلگير زندگي ديـروز و                رو

  .امروز او با آفتاب درخشان عدالت روشن شود، به قرني ديگر چشم دوخته است
در بسياري از موارد    . از رنج ها و دردهاي بشر فراوان سخن گفته شده است          
ت و ثـروت و دروغ      انسان، اين مظلوم دوست داشتني تاريخ، وجـه المـصالحه قـدر           

كساني شده است كه در دوران اخير تجربه بشري حتي به نام او و دفاع او بـر همـه            
در جهـت   ” اما اينك زمان آن فرا رسـيده اسـت كـه عمـال            . بشريت ستم كرده اند   

در يك سوي عالم، اگـر چـه        . گشودن گره از كار فرو بسته اين انسان قدم برداريم         
 قابل قبول است ولي گسست ميان معنـي و مـاده و             انسان برخوردار از زندگي مادي    

آشفتگي هاي روحي، او را در عذابي جانكاه فرو برده است و در سويي ديگـر، بـا                  
فقر، جهل، گرسنگي و بدتر از همه استيالي قـدرتهاي خودكامـه و در بـسياري از                 

  .موارد وابسته به قدرت هاي بزرگ، دست به گريبان است
هاي بشري، مردم ساالري به منزله دستاوردي بـزرگ  اما از ميان اين تجربه   

و محصول جهاد و اجتهادهاي مستمر و ارزشي كه در صورت هاي گوناگوني تجلي              
در عصر بيداري ملت ها از صاحبان قـدرت انتظـار           . مي يابد نيز به دست آمده است      

مي رود كه حرمت اين ارزش را پاس دارند و در جهت رهايي، آزادي، مصونيت و                
  . بكوشند- همه انسانها-بلندي انسانسر

 بـه خـصوص قـدرت       -حاكميت انسان بر سرنوشت خود، برآمدن قـدرت       
 از خواست و گزينش مردم، نظارت مستمر مردم بر نهاد قـدرت و نهادينـه                -سياسي

كردن اين نظارت بشري عناصر اصلي مردم ساالري است كه بايد از صـورت هـاي           
رتي خاص را بـه عنـوان نتيجـه نهـايي بـر             نمي توان صو  . مختلف آن تفكيك شود   

 -بگذاريم تجربه مهمي كه اينك در حال شكل گـرفتن اسـت           . بشريت تحميل كرد  
 الگـوي ديگـري از زنـدگي    -يعني توأم كردن مردم ساالري با معنويـت و اخـالق         

  .مردمي را ارائه دهد
بپذيريم مردم ساالريي كه در سطح دروني يـك ملـت بـه عنـوان ضـابطه                 

همچنانكـه جامعـه    . ده در عرصه بين المللي نيز معيار زندگي نوين بـشود          پذيرفته ش 
جهاني نبايد هيچ حكمومت خود كامه بريده از ملت خويش را بـر تابـد و مـصالح                  
خاص باندهاي قدرت و قدرتهاي مسلط را به مصالح بشري ترجيح دهد و دوگـانگي               

 سان ، ساختار قدرت در به همين و چندگانگي برخورد با حوادث عالم را اجازه بدهد     
جامعه جهاني كه شـهروندان آن، بـه جـاي          . سطح بين المللي را نيز بايد اصالح كند       

 دولت، ملت هاي برخوردار از حق و حرمت مساوي          -افراد برابر در درون يك ملت     
هستند، بايد شرايطي فراهم آورد تا فرهنگها و تمدنهاي متنوع با حفظ هويت خويش    

وانند جهاني معنوي و انـساني برخـوردار از آزادي و پيـشرفت             در تعامل مشترك بت   
  .براي همه بشريت سازند

ود را بر اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا سازمان ملل مي تواند بنياد خ        
  سازي كند؟ اين اساس بازنگري و باز

  !حضار محترم
. قلمرو عمومي جهان نياز به گشايش و گسترش آزادي و عدل فراگير دارد            

بـي  » جامعه مدني بـين المللـي     «ان در طول دهه هاي گذشته از حضور قدرتمند          جه
بهره بوده است و همين محروميت باب گفتگوي خالق و مشاركت همگـاني را در               

ما در جهاني به سر مي بريم كـه         . فرآيند فهم و حل امور اساسي مسدود كرده است        
ر مناسبات سياسي بوده    غالب د ) پارادايم(، گفتمان و سرمشق     »حفظ و بسط قدرت   «

است و همين امر عرصه فكر و عمل سياسي را از توجـه بـه پرسـش هـاي عميـق                     
) پاراديم(مطمئن باشيم كه در سر مشق       . فلسفي، فرهنگي و ديني محروم كرده است      

يك از دغدغه ها و چالش هـاي        هيچ» قدرت بي مسئوليت  «
  .امروز جهاني پاسخ مناسب نخواهد يافت

قالني و اخالقـي در عرصـه       الزمه هر كنش ع          
سياست، سامان دادن گفتگويي خـارج از محـدوده از پـيش            
تعيين شـده قـدرتهاي سياسـي و پيـرايش  منطـق و زبـان                

  .ديپلماسي است
آسودگي خيـال بـراي بـر آوردن نيازهـاي          «      

پايه گذاري  «و  » آسودگي خيال در برقراري امنيت    «،  »بشر
مـورد تأكيـد   آنچنان كه  » يك آينده پايدار  زيست محيطي     

مناسبات جديد جهاني بر مدار گفتگوهاي آزادانه و عادالنـه          
  . ميسر است

در مجمع عمومي پنجاه و سوم پيشنهاد كـردم               
، سـال گفتگـوي     2001كه براي برداشتن گام نخست، سـال        

گفتگوي تمدنها تحركي بـراي پـذيرش       . تمدنها ناميده شود  
گيري و جلـو » فراگيري و اصالح مناسبات جهاني«سر مشق   

از سيطره ارتباطات يك سـويه و مونولوگهـاي فرهنگـي و            
  .اكنون زمان گامي پيش تر نهادن است. سياسي است
  رؤسا و هيأت هاي محترم، 

گفتگوي ميان تمدنها و فرهنگها را بايد از سطح يـك شـعار و نظريـه بـه                  
 برنامه عملي تبديل كرد و نقطه عزيمت آن را در ميان تحوالت تـازه بـين المللـي                 

جهاني شدن اگر چه    . مشهودترين عرصه تحوالت كنوني است    » جهاني شدن «. يافت
فرصت هاي جديد را در برابر جوامع بشري گشوده است، اما از وجود انحـصارهاي               

  .قدرت و سرمايه تأثير پذيرفته است
نبايد معطوف به ايجاد بازارهاي بزرگ تر و ادغام فرهنـگ           » جهاني شدن «

ط جهاني باشد و اين زماني ميسر است كه هنجارها، منـافع            هاي ملي در فرهنگ مسل    
و قوانين مشترك جهاني بتوانند منافع پيشرفت را به طـور عادالنـه در دنيـا توزيـع                  

  .     كنند
جامعه جهاني در نهايت به وجود يك اجتماع اخالقي حساس نياز دارد كـه              

ارزشها و هنجارها بدون    . استفاده از زور را در منازعات ملي و بين المللي تقبيح كند           
در چرخـه   . قوانين و قوانين هم بدون ضمانت هاي اجرايي چندان مؤثر نخواهند بود           

جهاني شدن و ورود به دنياي يكپارچه، اخالق و حقوق جمعي جديـدي ظهـور مـي                 
  .  يابد كه همه نهادها و قوانين ملي و بين المللي سايه مي اندازد

دن ظرفيت هاي ملي دولتها و اقتدار حاكميت  در اينجاست كه بايد به باال بر      
هايي مردم ساالر انديشيد تا به زور واقعي سطح و سهم مسئوليت و تعهد بين المللـي                 

ظرفيت سازي براي مشاركت فعال و مؤثر همه اعضاي جامعه جهاني اعم            . ارتقا يابد 
لي، پـيش    هاي بين المل   امعه مدني، در فرآيند تصميم سازي     از دولت ها و نهادهاي ج     

  .نياز اين مهم است
آيا وقت آن نرسيده است كه براي پي افكني شالوده چنين نظام مـشاركت              
پذيري كه مبتني بر گفتگو، مدارا و تعاون در سطح بين المللي اسـت بـه مـسئوليت                  

  هاي جديد سازمان ملل متحد بيانديشيم؟
اد رفـع   من در مجمع پيشين از قول رهبر معظم انقالب اسالمي ايران پيـشنه            

كار سازمان ملل و بخصوص شوراي امنيت را در جهت به       و تبعيض در سامان و ساز    
رسميت شناختن حقوق مساوي همه ملت ها دادم كه هنوز در انتظـار پاسـخ مثبـت                 

اكنون هم به نام ملتي بزرگ و داراي پيشينه و تمدني كهـن و از ميانـه                 . مانده است 
 را براي اعمال حاكميت مردم به نام ديـن          انقالبي عظيم و معنوي كه تجربه جديدي      

آغاز كرده است، مي گويم كه ديگر هيچ ملتي را نمي توان با استناد به هيچ مبنـاي                  
جهان از آن همه جهانيان اسـت و هـيچ          . فرهنگي، اقتصادي و سياسي به حاشيه راند      

 .ونه دوگانگي در معيارهاي ملي و بين المللي در دنياي امـروز پـذيرفتني نيـست                گ
وظيفه امروز ما ايجاد تحول در منطق روابط بين الملـل و دور كـردن آن از منطـق                   

 هزاره سوم نه به اراده معطوف به قدرت         وقت آن است كه جهان را در      . رت است قد
اراده معطـوف بـه محبـت و معنويـت فـرا            ” كه به اراده معطوف به گفتگو و نهايتا       

  .خوانيم
تاج نمايش اقتدار و كارآمدي خـود       سازمان ملل اكنون بيش از هر زمان مح       

در رهگذر تضمين جهاني شدن به مثابه يك نيروي مثبت براي تمامي مردم جهـان،               
پذيرش حق حاكميت ملت ها در برابر مخاطرات ناشي از جهـاني شـدن و احتـرام                 

  .متقابل ميان فرهنگها و تمدنها و سنتهاي معنوي است
المللي، رشد معيارهاي اخالقـي،     چشم انداز دنياي نو با تحقق دمكراسي بين         

حقوقي و سياسي بر پايه گفتگو و تبادل انديشه و نيز رقابت دمكراتيـك فرهنگـي                
پس بكوشيم تا سازمان ملل متحد را بر مبناي مشاركت عادالنه همه            . ترسيم مي شود  

  .  ملتها و تمدنها در مديريت جهان آينده پيش بريم
  

  متشكرم    

ني جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسالمي ايران در نخستين متن سخنرا
  )16/6/79(روز اجالس هزاره سران ملل متحد در نيويورك 



 

 

  ٦صفحه  ١٣٧٩ ماهمهر٩   ١٣ شماره     لويس

   تركيه-مرز نخجوان 

   پروفسور هاكوپ پاپازيانادروانش:نوشته
  )گرمانيك(اديك باغداساريان : ترجمه
  1996، 16-17مه شماره نا ايران: منبع

در محافل رسـمي و غيـر رسـمي در بـاره چگـونگي انفـصال                ” اخيرا
منطقه ارمني نخجوان از ارمنستان و پيوستن آن به آذربايجان سخن مي رود             

  هاي و نقش تركيه كماليستي در اين مسئله مورد تأكيد قرار گرفته آگاهي           
بادل ارضي ميان ايـران  بي پايه و نادرستي ارائه مي گردد كه بر اساس آن ت 

 صورت گرفته بود كه تركيـه بتوانـد بـا            علت  بدين 1931و تركيه در سال     
  .جمهوري نخجوان مرز مشترك داشته باشد

بسي جاي شگفتي است كه تاريخنگاران ما نيز بدون آشنايي با اسـناد       
اينگونه سوء . مربوطه در آثار خود به همين منوال مسئله را تفسير مي كنند           

و برداشتهاي نادرست از آنجـا ناشـي مـي گردنـد كـه در سـالهاي                 تفاهم ها   
اخير، پژوهشگران در مقاله هاي خود كه در نشريات بچـاپ مـي رسـند بـه         

 را روشن مي سازند، بـا ايـن      1918-20اندازه كافي مسايل تاريخي سالهاي      
 حال در خصوص روشن تر شدن مسئله تغييرات مـرزي ارمنـستان و تركيـه              

  .وجود دارد  به برخي تصحيحاتنياز
مطـابق پيمـان آلكـساندراپل كـه در روز دوم           بدين سان كه مي دانيم      

 ميــان تركيــه و جمهــوري ارمنــستان منعقــد گرديــد، مــرز  1920دســامبر 
تـا  ) آرپاچـاي (مشترك ارمنستان و تركيه بايد از مسير رودخانه آخوريـان           
رس به صـورت    نقطه اتصال آن به ارس ادامه مي يافت و از اين نقطه رود ا             

مرز دو كشور تا نقطه اي مي شد كه به مرز ايران منتهي مي گرديـد و امـا                   
مرز ايران از نقطه اي شروع مي شد كه در آنجا رودخانه قره سـو بـه ارس                  

.) م1828(مرز روسيه و ايران بر اساس عهـد نامـه تركمانچـاي         . مي ريخت 
ه اي شـروع مـي      چنين بود؛ ارس بعنوان مرز مشترك روسيه و ايران از نقط          

 جريان مـي يافـت بـه آنجـا     ”سور مالو“شد كه رود قره سوي داخلي كه از   
بنـابراين،  . مي ريخت و با ادامه در مسير بستر ارس به دشت مغان مي رسيد             

براساس پيمان آلكساندراپل اراضي حد فاصل قره سو و ارس نيز به تركيـه              
  .واگذار مي گرديد

در پيمان آلكساندراپل درج شـده  مطلب ويژه اي نيز در باره نخجوان       
ــرل     ــار تحــت كنت ــن جمهــوري خودمخت ــا مرزهــاي اي ــه آنه اســت و برپاي
آذربايجان مشخص مي گرديد و نخجوان نمـي توانـست بـه هـيچ حكومـت                

ارمنستان بنا به در خواست تركيه بايـد از منطقـه           . همسايه اي واگذار گردد   
ار مـي كـرد و       چشم پوشي كرده آن را به جمهوري نخجوان واگذ         ”شارور“

اين بدين معني بود كه ارمنستان در اين مـسير از امكـان تمـاس مـستقيم بـا                   
 ”شـاه تخـت   “ايران محروم مي شد كـه تـا قبـل از آن زمـان از طريـق پـل                    

صـورت مـي گرفــت و سـرفرماندهي ارتـش روســيه در قفقـاز در ســالهاي      
 ريل راه آهن با عرض كم از آنجا تا ماكو و بـه سـوي قريـه                  1916-1915

بـدين ترتيـب، مـرز      . ه كليسا واقع در مرز ايران با تركيه احـداث نمـود           قر
روسـتاي   (”آرازدايـان “ به سوي روستاي  ” شاه تخت  “نخجوان با ارمنستان از   

عقب كشيده مي شود كه با منطقه حدفاصل ميـان قـره            ) يراسخاوان كنوني 

 ارس كه خود مطابق همان پيمان همراه سورمالو به تركيه واگذار مـي          -سو
  .م مرز بودشد ه

 هرگـز تحـت حاكميـت       ”سـورمالو “همچنين بياد آوريم كه روستاي      
 سدي يا خان نـشين     -ورخچبه عنوان يكي از محله هاي واليت        تركيه نبوده   

-28ايروان به ايران تعلق داشت و پس از جنگ روسيه و ايران در سالهاي               
  . به موجب پيمان صلح تركمانچاي به روسيه واگذار شد1826

وان طـرف پيـروز مـذاكرات آلكـساندراپل بعنـوان مـدعي       تركيه بعن 
اراضي اشغالي توسط روسيه به موجب پيمان سان اسـتفانو در           » آزادسازي«

برسـت  “داد   تركيه ظاهر شد كـه بـر اسـاس قـرار           -پايان جنگ ميان روسيه   
ايـن منـاطق   .  بايد به تركيه باز گردانده مي شدند1918 در سال    ”ليتوفسك

 بـاتوم مـي شـدند كـه دو منطقـه نخـست از سـال            شامل قارص، آرداهـان و    
كـه   تحت حاكميت ارمنستان و منطقه سوم تحت كنتـرل گرجـستان             1918

لـيكن پـس از تـصرف       . قرار داشـتند  تركيه در جنگ با اين حكومـت نبـود        
 رسـيده قريـه   ”ايگـدير “، تركها بـا پيـشروي بـه     1920قارص در ماه اكتبر     

ــورمالو“ ــصرف خــ   ”س ــه ت ــز ب ــد درو را ني ــه در  . دآوردن ــابراين تركي بن
آلكساندراپل  خواستار احياء مرز مشترك خود با ارمنستان مطابق بـا پيمـان    

 ميـان جمهـوري     1918گرديد كـه در روز چهـارم ژوئـن          ” صلح و دوستي  “
چنانكـه در بـاال     . ه بـود  ارمنستان و تركيه عثماني در باتوم به امـضاء رسـيد          

 به مرز ايران مي     ديديم، اين مرز از مسير رودهاي آخوريان و ارس گذشته         
  .رسيد
بدين سان، تركيه ده سال پيش از تبادل اراضي مرزي با ايران در سال                      
 روي داد ناشـي از      1931، با نخجوان هم مرز بود و آنچه كه در سال            1931

، ”وسـورمال “پـس از تـصرف      . وقايع مربوط به همين ناحيه در آن سال بـود         
كوههـاي   ( وچـك  تركيه از ميـان كوههـا ماسـيس بـزرگ و ك            -مرز ايران 
ــ  ) آرارات ــا پايگــاه هــاي جنگــي شورشــيان كُ ــه عبــور مــي كــرد، ام رد ب

كه در قلمـرو ايـران      ) آرارات(سركردگي جالل در ناحيه ماسيس كوچك       
تركيه براي حل اين مسئله و برچيدن اين پايگاه ها با           . قرار داشت واقع بود   

 انصراف از اراضي مورد اختالف خود در جنوب، در عوض سـرزمين حـد             
ماسيس كوچك دريافت نمود و بدين ترتيب        فاصل ياد شده را همراه باكو     

همزمان با دريافت كمكهاي قابل توجهي از اتحاد شوروي موفق گرديد بـه             
  .دآساني با شورشيان تصفيه حساب كن

  چگونه ايجاد شد؟ نخجوان -  تركيهمرز ده كيلومتري
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  نخجوان
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