
 

 

   لويس   شماره ٥٦-٥٣   تير ماه   ١٣٨١  صفحه ١ 

 فريدريش النكامرر 

وفات فريدريش النكامرر 
دكتر ايرج افشار 
ــا كمـال، در  فريدريش النكامرر صحاف نامور، هنرمنِد انساني مقام، شاگرد پرورد ب
ــس و جليـس بـا  سن هشتاد و يك سالگي درگذشت (٢٩ آذر١٣٨٠). شصت و چند سال اني
ــه شـيرازه مـىآورد و بـه  كتاب بود. با كتاب دست و پنجه نرم مىكرد و اوراق پريشيده را ب

بينالدفتينها مبدل مىساخت.  
ــارش از اوائـل عـهد پـهلوي اول  پدرش مهندس بود ولى در صحافى استاد بود. ك
شهره شد. كتابهايى را كه از زير دست او بر آمده استامروزه بايد در موزه صحافان قرار داد. 
ــه مـوزهاى بـراي كارهـاي  كاش اصحاب اتحاديه صحافان ايران به اين خيال مىافتادند ك

تجليدي ايجادكنند و ياد بزرگان پيشين را در ذهن آيندگان پايدار سازند. نه آنكه  
در مجلّدگرى مرا هنرى است كه كتابى به ده مدد سازم... 

به روايت خودش متولد ١٣٠١ بود. در برلن متولد شده بود. اگرچــه پدربـزرگـش در 
ـه  عهد ناصرى در سفارت آلمان در طهران عضو بودهاست اما پدر و مادرش در سال ١٣٠٤ ب
ــد. بعـد فريدريـش را  ايران مىآيند. پدرش در خيابان عالءالدوله دكان صحافى ايجاد مىكن

برايتحصيل به آلمان مىفرستد. فريدريش در هفده سالگى به ايران برمىگردد.  
ــا هـم  فريدريش دوست بسيار عزيز من بود. مرگش برايم دردآور بود. پنجاه سال ب
بوديم. در ده سالى كه در دانشكده حقوق كتابدار بودم هفتهاي سه چهار دفعه او را مىديدم. 
زيرا محل كار او درآن سالها در يكى از داالنهاي بسته آن دانشكده بود. دانشگاه آن محل را 
چون كتاب براىدانشكدههايى كه آن اوقــات در محوطـه بـا صفـاى آن روز دانشـگاه قـرار 
ــذارده بـود.  داشتند (پزشكى - حقوق واتباع آن - فنى - علوم) تجليد مىكرد در اختيار او گ
درست نمىدانم چند سال در آنجابود ولى تا من آنجا بودم او بود. چند سال پــس از آن هـم 
بود. خودش مىگفت بيست و دو سال درين محل كار كردم. وقتى دكتر منوچهر گنجى كــه 
ــى خانـه  رئيس دانشكده حقوق شد دستگاهم را برچيد.بعدها خارج از دانشگاه در پانزده قدم
قديم من كارگاه صحافى درست كرد. زيرا خانه وسيعپدري خودش نزديك بهجت آباد بود و 
كارگاه نو را به نزديكى خانه خويش اختيار كرد (خيابانحافظ باالي كوچه ســپيد). تـا ١٣٤٧ 
كه من در آن كوچه بودم باز هفتهاي سه چهار بار او رامىديدم و مخصوصاً فرزندان من بــه 
دفتر او مىرفتند و مورد نوازش او بودند. النكامرر دوبار كهمن به مدت چندين ماه از تــهران 
دور بودم وكيل من در گرفتن حقوق اداريم و رساندن آن بههمسرم بود. مقصــودم آن اسـت 

كه بنمايانم تا چه حّد انسان منش بود و به چه اندازه مهربان بود. 
ـــد  مجتبـى مينـوي و دكـتر محسـن صبـا كـه هـر دو صـاحب ذوق واال در تجلي
كتابهايشان بودندكارهاي خود را به النكامرر مىدادند. النكامرر با هر دو دوست بود. عكس 
ــه  آن دو مرد فرشته مثالرا در دفتر كار خود رو بهروي ميز كارش نصب كرده بود و روزانه ب

آن صورتها مىنگريست.بعدها عكس دكتر صبا را به من لطف كرد. 
النكامرر ذوق گردآورى كتاب داشت. كتابخانه خوبى از مجموعه انتشارات دانشگاه 
ــه دسـت خـود صحـافى ممتـاز كـرده بـود. آن  تهران وكتابهاى ديگر تهيه و يك يك را ب
ــه از او خريـد. طبعـاً از جملـه  مجموعه گرانقدر راچند سال پيش كتابخانه وزارت امور خارج
نفايسى است كه در آنكتابخانه بايد نگاهداري و نام او به نحو جلوهگرانهاي بر بلنداي قفسه 

آن مجموعه نصب شود. 
ــيز  النكامرر گاهى كه ذوقش جلوه مىكرد قاب عكس و آينه و زيردستى براى روم
ــها چيرهدسـتى  تحرير ازچرم مىساخت و با طال كاريهاي دورهاي و گل انداختن در ميانه آن
ــا مجتبـى مينـوي بـه هنگـام تابسـتان بـه  خود را در هنرطالكوبى مىنمود.دو سفري كه ب
كوشكك لورا (نزديك گچسر) به آلونكمن آمدند روزهاي خوبى را با يكديگر گذرانديم. آن 
زمانى بود كه مينوي در تركيه مىزيست وچون تابستانها به تهران مىآمد براي فرار از گرما 

دوتايى به سراغ من مىآمدند. ياد باد آنروزگاران ياد باد. 
النكامرر تنها در كار خود استاد نبود، او استاد در پروريــدن و بـاليدن شـاگـرد بـود. 
بسياري ازمبرزين صحافان كنونى تهران شاگرد او بودهاند و يا شاگرد شاگردان اويند. بعضى 

از آنها پاس آنحق را نگاه داشتند و در مراسم ختم او شركت كردند. 
ــه، انگليسـى و تركـى روان صحبـت مىكـرد و  النكامرر به زبانهاى آلمانى، فرانس
مقداري همروسى مىدانست. زبان مادرى او ارمنى بود. چون كارهــاي صحـافيش فرنگـى 
پسند و متكلم بهزبانهاي آنها بود غالب مأمورين سفارتخانههاى خارجى مشترى او بودند. به 
ــران گذشـته و بـه كشـورهاي  اين مالحظه نمونهكارهاي تجليدي و هنري او از مرزهاي اي
ــه امريكـا بـه لـوس  ديگر رسيده است. از چندسال پيش كه به مالحظه هجرت دخترانش ب
ــافي مىشـد و سـه چـهار  انجلس آمد و رفت داشت گاهي درآن ديار هم دست به كار صح
ماهي در غربت صحافي ميكرد. ولي دلش ونگاهش به جانب ايران بود و كــارگـاه دلپذيـر 

تهرانش. 
دو مصاحبه از او ديدم، يكى آنكه در مجله بخارا (شماره ٢٠ مــهر و آبـان ١٣٨٠( و 
ديگر آنكهدر مجله سيمرغ (نشريه مرتضى ميرآفتابى) در لوس آنجلس چاپ شده است. اين 

مصاحبه راهنرشناس ارجمند آقاي كيخسرو بهروزى در آن شهر با او انجام داده بود. 
ياد النكامرر براى من پايدارست. اميدوارم هميشه كتابداران و كتابدوستان نامش را 
مخلدنگاه دارند. و دستگاهى كه به همت و هنر او به وجود آمده است توســط شـاگردانـش 

مخصوصاًخانم مريم و آقاي سيمون به اجازت دختران و همسر آن مرحوم بر پاي بماند. 
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مرور اخبار 

جامعه ارمني ايران 
 

نمايشنامه « منم ، آمده ام» 
 

ــر  ژيرايـر آنانيـان  روزهاي ٢٣ و ٢٤ خرداد نمايشنامه « منم ، آمده ام»  اث
نمايش نويس و كارگردان نامدار معاصر ارمنســتان بـا كـارگردانـي آندرانيـك 
ــارگـردان بـه  خچوميان در «تئاتر شهر » اجرا گرديد. ترجمه  نمايشناهه را نيز ك

عهده داشت . 
 

 
ايــــــــران 

 
مجوز استفاده از شبكه هاي ماهواره اي  

در هتل هاي خصوصي تهران 
ـتفاده  مدير سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان تهران اعالم كرد: مجوز اس
از برخي شبكه هاي ماهواره اي مانند الجزيره، سي.ان.ان و بي.بي.سي براي ميهمانان 
خارجي، به ١٢ هتــل و هتـل آپارتمـان بخـش خصوصـي داده شـد.غالمحسـين 
ــهمانان خـارجي  خسروآبادي ضمن اعالم اين خبر گفت: نظر به تقاضاي مكرر مي
ــه پيگيريـهاي سـازمان ايرانگـردي و  براي اطالع از اخبار روز جهان و با توجه ب
جهانگردي و موافقت معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ايــن 
ــل  مجوزها صادر شده است.خسروآبادي خاطرنشان كرد: اين مجوز توسط اداره ك
ــالمي صـادر شـده  توسعه و همكاريهاي سمعي بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اس
ــاهواره اي، مديـر واحـد بـايد  است و در صورت استفاده غير مجاز از تجهيزات م
ــزود: پيـش از  پاسخگو باشد.مدير سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان تهران اف
اين فقط هتلهاي دولتي اين مجوز را داشتند ولي به هتلهاي بخش خصوصي اجــازه 
ــن امـر نوعـي تبعيـض بيـن  استفاده از شبكه هاي ماهواره اي داده نمي شد كه اي
هتلهاي دولتي و خصوصي به وجود آورده بود و قابل توجيه براي ميهمانان خارجي 
نبود.اين مسوول با بيان اينكه ٥٣ هتل و ١١ هتل آپارتمــان خصوصـي در اسـتان 
ـد  تهران وجود دارد، گفت: صدور مجوز براي ديگر واحدها كه شرايط الزم را دارن

در دست بررسي است. 
 

پارسال، ٢٢ هزار كارمند دولت مأموريت خارج گرفتند! 
 

ــأت        دبير هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت خبر داد: اين هي
ــزارو  در سال گذشته براي ٢١ هزارو ٩٤٢ نفر از كاركنان دولت، به ميزان ٣٥٥ ه

٣٦٢ نفـــر ـ روز مجـــوز مـــأموريت خـــــارجي صــــادر كــــرد. 
ــوط بـه مأموريتـهاي  عبدالرضا صادقي در گفتگو با ايرنا افزود: اين مجوزها مرب
ــم از كشـوري و لشـكري و در سـطح  غيرثابت كاركنان ٥٢ دستگاه اجرايي اع
ــت: براسـاس قـانون، نظـارت بـر  مديران مياني و سطوح كارشناسي بود.وي گف
ـها  سفرهاي خارجي كاركنان دولت، مأموريت و مسافرتهاي مقامها و همترازان آن
ــام همـاهنگ پرداخـت كاركنـان دولـت  موضوع تبصره دو ماده يك قانون نظ
ــارت قـرار نـدارد و  (وزيران، معاونان آنها، نمايندگان مجلس) در شمول اين نظ

ـــادر مــي كنــد.  مركـز ديگـري بـراي سـفرهاي خـارجي آنـها مجـوز ص
صادقي گفت: سفرهاي خارجي وزيــران منـوط بـه تصويـب هيـأت وزيـران و 
سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس و معاونان وزيران را كميته همــاهنگي روابـط 

ـــــب مــــي كنــــد.  خـــارجي مســـتقر در وزارت خارجـــه، تصوي
صادقي گفت: بيش از ٧٠ درصد سفرهاي خارجي كه هم اكنون درهيأت نظــارت 
ــت دسـتگاههاي  مصوب مي شود، با موضوعهاي اقتصادي است. باتوجه به عضوي
دولتي در مجامع و سازمانهاي بين المللي، هزينه كامل ٢٦ تا ٣٠ درصد ســفرهاي 
ـازمانهاي  خارجي كاركنان دولت نيز كه اغلب با محتواي آموزشي است، توسط س

بين المللي تأمين مي شود. 
 

وزراي كشور و فرهنگ و ارشاد 
با اين عمليات مخالفند! 

ــيروي انتظـامي بـه         وزيرفرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم كرد كه با اقدامات ن
ــيز  شيوه كنوني براي برخورد با جوانان مخالف است. درهمين مورد وزير كشور ن

اظــهارنظر كــرد كــه مــرز ايــن برخوردهــا بــايد روشــــن شـــود. 
ــگ و ارشـاد پـس از نشسـت هيـات دولـت، بـه  احمد مسجدجامعي وزير فرهن
ــن  خبرنگاران گفت: انجام چنين اقداماتي نيازبه مديريت فراگير، هماهنگي و روش
ــه ويـژه در مسـايل  شدن همه ابعاد و زواياي آن دارد.وي افزود: پراكنده كاري ب
فرهنگي ـ اجتماعي نه تنها نتايج مطلوب به بار نمي آورد، بلكه ممكن است نتــايج 

معكوس نيز در پي داشته باشد. 
 

ــت انجـام شـود بـايد نخسـت       وزير ارشاد تصريح كرد: اگر عملياتي قرار اس
ــت فـراگـير  ضرورت اين كار تبيين و توجيه و نتايج آن بررسي شود و از مديري
اجتماعي برخوردار باشد.مسجدجامعي پيشگيري را نيز مقدم بــر برخـورد درزمينـه 

ــاعي و فرهنگـي دانسـت.مرزهـاي برخـورد بـايد تعييـن شـود  پديده هاي اجتم
عبدالواحد موسوي الري وزير كشور نيز به خبرنگاران گفت: من موافقم با اينكــه 
ــرگونـه هـرزگـي،  پليس مقتدرانه شرايط زندگي آرام را براي مردم فراهم و با ه
ــان را همـه مـردم  اوباشگري و الابالي گري برخورد كند.كليت برخورد با مزاحم
ــت.موسـوي الري توضيـح داد: محيطـهاي  قبول دارند و هيچكس مخالف آن نيس
تفريحي و زندگي مردم بايد از شرايط امن برخوردار باشد و خانواده ها براي رفـت 

ــــاس امنيـــت و اعتمـــاد كننـــد؟  و آمــد بــه امــاكن عمومــي احس
اگر نيروي انتظامي شرايط زندگي آرام را براي مردم فراهم نكند بايد مورد ســئوال 
وانتقاد قرار گيرد.وزير كشور گفت: اگر قرار است سئوال شــود، بـايد از نـيروي 
انتظامي پرسيد چرا بعضي مراكز محل توزيع مواد مخدر شده است؟ چــرا اوباشـها، 

معركه مي گيرند؟ و چرا برخي براي نواميس مردم ايجــاد مزاحمـت مـي كننـد؟ 
موسوي الري درعين حال گفت: بايد بين برخورد با اراذل و اوبــاش و برهـم زدن 
آرامش خانواده ها از سوي نيروي انتظامي تفاوت قائل شد و مرزهاي آن را روشن 

ــص را پيـدا كنيـم.  كرد.وي گفت: بايد نحوه تعامل مردم با پليس را ببينيم و نواق
وزير كشور افزود: اين مساله كه عناصري وارد حريم زندگي مــردم مـي شـوند و 

براي افراد مساله سازي مي كنند، اكنون در حال بررسي است. 
 

ديدار رئيس جمهور 
از مناطق زلزله زده 

 
       رئيس جمهوري بر لزوم بسيج امكانات جهت تسريع در بازسازي روسـتاها و 
مناطق آسيب ديده از زلزله تأكيد كرد. به گزارش ايرنا سيد «محمدخاتمي»  پـس 
ــر زلزلـه ١٠٠درصـد  از بازديد از روستاي «آبدره» از توابع استان قزوين كه دراث
تخريب شده است، در نشستي با حضور مسئوالن و دست اندركاران امر امدادرساني 
به زلزله زدگان، از زلزله به عنوان حادثه تلخ و اسف بار ياد و ابراز اميدواري كرد 
تا قبل از فرارسيدن فصل سرما مناطق آسيب ديده بازسازي شود.رئيس جمــهوري 
اعالم آمادگي كشورهاي خارجي براي ارسال كمك هاي انساندوســتانه بـه زلزلـه 
زدگان را امري طبيعي دانست و گفت: جمهوري اسالمي ايران اين كمك ها را مي 
ــم، امـا  پذيرد.خاتمي گفت: ما چندان به كمك هاي اوليه و مواد غذايي نياز نداري
كمك هاي نقدي و تجهيزات مي تواند دولت را در ياري رساندن به زلزله زدگـان 
كمك كند.خاتمي با اشاره به تسهيالت دولت براي كمك بــه بازسـازي منـاطق 
خسارت ديده از زلزله، بر لزوم تسريع در پرداخت اين تسهيالت از سوي بانك ها 
ــان،  تأكيد كرد.وي درخصوص ميزان كمكهاي درنظر گرفته شده براي زلزله زدگ
ــده  گفت: به زلزله زدگاني كه اماكن مسكوني آنها بين ٥٠تا ١٠٠درصد تخريب ش
است مبلغ ٥ميليون ريال وام بالعوض و ٢٠ميليون ريال تسهيالت بــانكي پرداخـت 
ــه در اثـر زلزلـه اخـير  خواهد شد.به گفته خاتمي، همچنين آن دسته از كساني ك
اماكن مسكوني آنها بين ٣٠تا ٥٠درصد تخريب شده است يك ميليون و ٥٠٠هـزار 
ريال وام بالعوض و ٥ميليون ريال تسهيالت بــانكي دريـافت مـي كننـد.رئيـس 
ــهم آن اسـت  جمهوري گفت: اظهار تأسف ها مشكلي را از مردم حل نمي كند، م
ــل  كه تالش كنيم با برنامه ريزي اصولي، خسارات ناشي از اين حوادث را به حداق
كاهش دهيم.اين گزارش حاكي است مسعود امامي استاندار قزوين در ايــن جلسـه 
ــه وقـوع  گفت: دراثر زمين لرزه اخير كه به بزرگي ٦/٢درجه در مقياس ريشتر ب

ـــــردم ايــــن اســــتان جــــان بــــاختند.  پيوســـت ٢٢٦نفـــر از م
ــور صددرصـد  وي درخصوص تعداد روستاهاي آسيب ديده گفت: شش روستا بط

تخريـب شـده و ٤٧روسـتا بيـــن ٣٠ تــا ٩٠درصــد خســارت ديــده انــد. 
امامي ميزان خسارات ناشي از زلزله در اين اســتان بـه اسـتثناي بخـش مسـكن را 
١١٠ميليارد ريال دانست.به گزارش واحد مركزي خبر قزوين بر اساس بررسي هاي 



 

 

   لويس   شماره  ٥٦-٥٣     تير ماه  ١٣٨١  صفحه ٣ 

مرور اخبار 

انجام گرفته ميزان خسارت وارده به دام هــا در روسـتاهاي زلزلـه زده بخـش اوج 
ــون  ٢ميليارد و ٨٨٠ ميليون ريال، بخش كشاورزي و مسكوني ٤ميليارد و ٧٠٠ ميلي
ريال، ابنيه و راه ها ١٠ ميليارد و ٩٣٠ ميليون ريال و آب آشــاميدني ١٠ ميليـارد و 
٦٧٠ ميليون ريال برآورد شده است.همچنين به گزارش ايرنا معاون عمراني استاندار 
همدان گفت: براساس برآوردهاي انجام شده، زلزله اخير در اين استان ٢٩٠ ميليارد 
ــا  ريال خسارت در پي داشته است.«هوشنگ بازوند» روز سه شنبه به خبرنگار ايرن
افزود: ٢٤٠ ميليارد ريال از اين خسارت به واحدهاي مسكوني و ٥٠ ميليــارد ريـال 
ـي وارد  آن به تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، راه، مخابرات و واحدهاي آموزش
شده است.وي اضافه كرد: در اين حادثه عالوه بر تخريب كامل سه روستا، به شمار 
زيادي از واحد مسكوني در ٤٢ روستاي شهرستان هاي رزن و كبودرآهنــگ بيـن 
ــرد: همچنيـن بـه ٥٠٠ واحـد  ١٠ تا ٨٠ درصد خسارت وارد شد.وي خاطرنشان ك
ــتان رزن آسـيب  مسكوني در شهرستان هاي رزن، قروه درجزين و دمق در شهرس
ــت: در ايـن زميـن لـرزه چـهار نفـر از سـاكنان  هاي جزيي وارد شد.بازوند گف

روســتاهاي رزن كشــته و ٦٦ نفــــر ديگـــر نـــيز مجـــروح شـــدند. 
جواد رحمتي معاون عمراني استانداري زنجان ديروز سه شنبه به ايرنا گفــت: كـار 

ـــور كــامل در ايــن اســتان پايــان يــافت.  اسـكان زلزلـه زدگـان بـه ط
ــازديد از منـاطق  دكتر پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در ب
زلزله زده تصريح كرد: هم اكنون هيچ گونه بيماري حاد و واگيرداري مناطق زلزله 
ــان زلزلـه  زده را تهديد نمي كند.ضمناً به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره قرباني
استان قزوين، فرمانداري شهرستان قزوين بعدازظهر ديروز سه شنبه مراسم يادمـاني 
ــه جـانگداز  درمسجد حجتي اين شهر برگزار كرد.مراسم بزرگداشت قربانيان حادث
ــاطق همجـوار  زلزله استان قزوين به ويژه قربانيان روستاهاي چنگوره، آبدره و من

روز جمعه از ساعت ١٧/٣٠ تا ١٩/٣٠ در مسجد ارگ تهران برگزار مي شود. 
 
 

ارمــنســتــان 
 

”آرمن  موتور“ كار خودرا توسعه مي دهد 
مؤسسه ”آرمن موتور“ موضع خودرا در بازار هاي خارجي مستحكم مي سازد. 
ــا نـيز  ابزارهاي داراي مصارف معيشتي توليد شده در اين كارخانه در بازار آمريك
ــن مؤسسـه  فروش موفقيت آميزي دارد. به موازات توسعه ظرفيت هاي توليدي، اي
درخصوص دوبرابر ساختن فرصت هاي شغلي در آينده و رساندن آن به تعداد ٦٠٠ 
نفر وعده  مي دهد. ”آرمن موتور“ علي رغم ساير مؤسسات كــه نتوانسـته انـد از 
بحران دهه ١٩٩٠خارج شوند. توانسته است، گرچه با مشكالت بســيار، امـا جـاي 
خودرا در بازار بيابد. امروزه مؤسسه نزديك به ٣٧كاالي مختلف را توليد مي كنــد 
از جمله موتورهاي برقي با ظرفيت هاي محتلــف، ابـزار معيشـتي و ديگـر ابـزار. 
مؤسسات وابسته (خواهر) و از جمله مشترك نيز بوجود آمده اند.” آرمن موتور“ با 
كشور چين  دستگاه خنك كننده و گرم كننده توليد مي كند.چرخ گوشت برقي و 
ــن موتـور“ اكنـون  ابزار جوش نقطه اي به آمريكا ارسال مي شوند. كارخانه ”آرم
ــن راسـتا ” آرمـن موتـور“ بـا  تصميم به توليد كنتور هاي آب گرفته است.در اي
ــه اي تشـكيل  شركت معروف اروپايي ارتباط برقرار نموده و در اين رابطه اتحادي
ــهر وانـادزور و كارخانـه  شده كه در آن بغيراز  ”آرمن موتور“ دو كارخانه از ش

ساعت سازي ايروان نيز شركت دارند.  
 شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان ٨١/٠٤/١٤ 

 
روابط ارمنستان با آمريكا مهم مي باشد اما روابط 

 ارمنستان با ايران در اولويت است 
 

براي خرسندي واشنگتن نبايد دوستي ارمني – ايراني را به خطر انداخت 
 

ـمي و دو روزه  سزر رئيس جمهور تركيه در تاريخ ١١ ژوئن طي سفر رس
ــمالي و  عازم ايران شد. بوش رئيس جمهور آمريكا با اشاره به اينكه عراق، كره ش
ــد  ايران بطور رسمي به تروريست هاي بين المللي كمك و مساعدت نشان مي دهن
و از سوي ديگر سالحهاي كشتار جمعي توليد مي كنند مي توانند براي آمريكــا و 
كشورهاي هم پيمان ايجاد خطر نمايند، اعالم نمود كه اين كشورها درفهرســت ” 

محور شرارت “ ثبت مي شوند. 

ــد .آل  تركيه هم پيمان نظامي و استراتژيك وفادار آمريكا در منطقه مي باش
ــه موضـوع  پر سفير آنكارا در ايران يك روز قبل از سفر سزر به ايران در پاسخ ب
ـور  مطرح شده از سوي خبرنگار مبني بر اينكه ”بوش رئيس جمهور آمريكا نام كش
ايران را در فهرست ”محور شرارت“ ثبت نموده است“ گفت: ”اين مسئله به تركيه 

ارتباطي ندارد زيرا كشور تركيه مستقل و خودمختار است“.  
مطبوعات پيشرو آمريكا سفر سزر به ايران را ناديده گرفتند. چنين برخوردي 
ــن  به احتمال قوي بيانگر برخورد ظريف آمريكا نسبت به تركيه مي باشد. در ضم
تاريخ سفر نيز كامالً مناسب تعيين شده بود. تركيه در ٢٠ ژوئن فرماندهي نيروهاي 
ــت و ” نيويـورك  صلح بين المللي مستقر در افغانستان را از بريتانياي كبير پذيرف
ــر  تايمز“، ”واشنگتن پست“ و نشريات پيشرفته ديگر دراين خصوص مطالبي منتش
نمودند، اما ”وال استريت جورنال“  در مقاله طوالني خويش به عميق تر و گسترده 

تر شدن هم پيماني واشنگتن – آنكارا اشاره نمود. 
آمريكا براي ارمنستان در حكم يك كشور دوست محسوب مي گردد نه هم 
ــت مـي شـود  پيمان. اما زماني كه پيرامون روابط دوستانه ارمنستان – ايران صحب
ــه ايـروان تغيـير نمـوده و ديگـر حسـن  بالفاصله موضعگيري واشنگتن نسبت ب
ــه  همجواري مشاهده نمي گردد. همين كه صحبتهاي جدي پيرامون احداث خط لول
گاز ايران-ارمنستان به ميان مي آيد بالفاصله آمريكاييها ”سند مجازات هاي ايـران-

ليبي“ را كه بر اساس آن سرمايه گذاري بيش از ٢٠ ميليون دالر  ايران در زمينــه 
سوخت ترغيب نمي شود،  بخاطر مي آورند. آنها اين مورد را درنظر نمــي گـيرند 
كه تركيه از ايران گاز وارد مي كند و بعيد نمي باشد كه درآينده نزديك امكاناتي 

براي رسيدن گاز ايران از تركيه به اروپا نيز بوجود آيد. 
بوش رئيس جمهورآمريكا نام كشور ايران را در ” محور شرارت “ ثبت مـي 
ــه ارمنسـتان، زيـرا  كند پس اين مورد بطور يكسان نه به تركيه مربوط مي شود ن
استقالل و خودمختاري جمهوري ارمنستان كمتر از تركيه نمي باشد. اگر واشنگتن 
با ظرافت همكاريهاي تركيه – ايران را ناديده مي گيرد درمقابل به محض مشاهده 
ــر ايـروان وارد مـي  گسترش روابط ارمنستان – ايران بالفاصله فشارهاي سياسي ب

سازد.  
ــتان طـي  دراواخر سال گذشته آقاي روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنس
ــاري آقـاي شـمخاني وزيـر دفـاع  سفر رسمي به تهران عزيمت نمود. در سال ج
جمهوري اسالمي ايران به ايروان سفر نمود كه طي اين سفر يادداشت ارمني-ايراني 
در زمينه همكاريهاي نظامي به امضاء رسيد. تقريباً دو ماه پيش وزارت امور خارجه 
آمريكا اعالم نمود كه  ١٢ شركت و افراد به ايران تكنولوژي دو منظوره فروختــه 
اند. يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا در امور ارمنستان كه مايل نشد نام 
ــها پـيرامون فـروش تكنولـوژي  وي منتشر شود اشاره به اين موضوع نمود كه آن
دوگانه به ايران چندين بار به ايروان تذكر داده اند، اما بي نتيجه بوده اســت. مقـام 
فوق در ادامه افزود كه مجازاتي كه براي شركت ”لــيزين “ و آرمـن سركسـيان 

درنظر گرفته شده بر دولت ارمنستان تأثيري نخواهد داشت. 
يكي ازمنابع سياسي ارمني واشنگتن هنگام گفتگو با خبرنگــار روزنامـه 
ــا دررابطـه بـا  ”آزگ“ با اين موضوع كه موضعگيري وزارت امور خارجه آمريك
ـروان  مجازات شركت ”ليزين“ نمي تواند بر دولت ارمنستان و روابط واشنگتن – اي
ــوق معمـوالً آمريكـا بعـد از  تأثيري داشته باشد، موافقت ننمود. بر اساس منابع ف
ــامالت را ”در پشـت پـرده“ حـل  كشف ”معامالت تاريك“ سعي مي كند اين مع

ــت)   نمايد. در ضمن نام شركت ”ليزين“ و آرمن سركسيان يك روز قبل (دير وق
از اعالم در فهرست به ثبت رسيده است.  

عليرغم اينكه روند روابط آمريكا – ايران خصمانه مي باشد، با اين وجود 
ــود دارد، تمـايل  باطناً هر دو آنها به حل مسائلي كه مدتها است بين دو كشور وج
دارند. اياالت متحده آمريكا براي ارمنستان يك كشور مهم محسوب مي گردد امـا 
ــا اسـت كـه  نه به اندازه اهميتي كه كشور ايران دارد. ايران تنها كشور همسايه م
تعميق و گسترش روابط با آن كشور از منابع حياتي ايروان نشأت مي گيرد. ايران 
نيز از همسايگان متعددي كه داراي حسن نيت باشــند برخـوردار نيسـت چنانكـه 
ايروان براي تهران اهميت محوري دارد. و باالخره ما گذشته نه چنــدان دور را بـه 
خاطر داريم؛ يعني زماني كه ارمنستان از سه طرف در محاصره بود و تنها از طريق 
ايران مي توانست با دنياي خارج در ارتباط باشد. در حاليكه در همان روزها تركيه 
ــن  از آمريكا مجوز افكندن چند بمب بر روي ايروان را درخواست مي نمود تا بدي

ترتيب ارمنيان را به وحشت بياندازد. 
 تاتول هاكوپيان، آزگ ١٣٨١/٠٤/١٣ 
 



 

 

   لويس   شماره  ٥٦-٥٣     تير ماه  ١٣٨١  صفحه ٤ 

مرور اخبار 

مالقات با سفير جمهوري اسالمي ايران 
 

گزارش بخش خبري ارگان عالي حزب داشناكسوتيون حاكي اســت، 
ادوارد قازاريان و هراچ تادئوسيان اعضاي ارگان عــالي حـزب داشناكسـوتيون در 
ــاينده  تاريخ ٢٨ ژوئن در سفارت ايران با محمد فرهاد كليني سفير فوق العاده و نم

تام االختيار جمهوري اسالمي ايران مالقات كردند. 
طي اين ديدار اعضاي ارگان عالي مواضع حزب داشناكسوتيون را در 
ــاري در  خصوص تحوالت داخلي ارمنستان تشريح نمودند. طرفين به رويدادهاي ج
قفقاز جنوبي نيز اشاره داشتند. برخي مسائل مربوط به رونــد حـل مسـالمت آمـيز 

مناقشه قره باغ نيز مورد بررسي قرار گرفت. 
 يرگير٨١/٤/١٤ 
 

دريافت ١/٥ ميليارد دالر كمك از آمريكا طي ١٠ سال 
 

اخيراً وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكا سندي صادر كرد كــه 
ــور بـه  در آن در خصوص ميزان كمك اقتصادي اختصاص يافته از سوي اين كش
ــب  كشورهاي ماوراءقفقاز و آسياي ميانه طي ١٠ سال گذشته قيد شده است. بموج
ــر ١ ميليـارد و ٣٣٦  اين سند، در مقطع مذكور كمك اختصاصي به ارمنستان بالغ ب
ـه  ميليون دالر مي باشد. عالوه براين، بطور كلي ٢١٨ ميليون دالر كمك ديگر نيز ب
ــده  ارمنستان اختصاص يافته است. يعني طي ١٠ سال اخير تنها از سوي اياالت متح
آمريكا رسماً به ارمنستان حدود ١ ميليارد و ٥٥٤ ميليون دالر اختصاص يافته است. 
ــم كـه كمـك خصوصـي، غيررسـمي  به نظر اشتباه نخواهيم كرد اگر فرض كني
ــالغ  اختصاص يافته از سوي اياالت متحده آمريكا به ارمنستان طي سالهاي گذشته ب
بر رقمي حدوداً بهمين ميزان بوده است. يعني طي ١٠ سال از اياالت متحده آمريكا 
ــه بـهمراه كمـك  حدود ٣ ميليارد دالر كمك وارد ارمنستان شده است، چيزي ك
حاصله از كشورهاي ديگر بيشتر از مبلغ درآمدهاي دولتي ارمنستان در همان سالها 
ــن  است. اگر مبالغ حاصل از خصوصي سازي و ديگر منابع داخلي را نيز به تمام اي
ـبات در ١٠  موارد اضافه كنيم، بنا براين معلوم مي شود كه حتي با ساده ترين محاس
ــت، چـيزي كـه  سال اخير در ارمنستان حداقل ١٢-١٠ ميليارد دالر انباشته شده اس
گمان مي كنيم، با وضعيت اجتماعي- اقتصــادي مـا ”مطـابقت“ كـامل دارد. بـه 
ــود ميلياردهـا  عبارتي، با توجه به موارد مذكور، احتماالً گفتگوها در خصوص وج
دالر پول متعلق به ارمنيان در بانكهاي خارجي آنقدر هم بــي اسـاس نيسـت. و در 
رابطه با كمك آمريكايي اختصاص يافته به ديگر كشورهاي منطقــه، بـر اسـاس 
ــور كلـي بـه آذربايجـان ٤٥٠ ميليـون دالر، بـه  گزارش وزارت امور خارجه، بط
ــدود ١/٥ ميليـارد دالر، بـه قزاقسـتان بيـش از ١ ميليـارد دالر، بـه  گرجستان ح
ــون دالر اختصـاص  تاجيكستان ٤٨٢/٥ ميليون دالر و به ازبكستان حدود ٦٠٠ ميلي

يافته است.      
 ايراوونك٨١/٤/٧ 
 

كمك اتحاديه اروپايي به ارمنستان 
 

ــامين غـذا“ ٤,٥ ميليـون يـورو  اتحاديه اروپايي در چارچوب برنامه ”ت
كمك بالعوض بودجه اي در اختيار دولت جمهوري ارمنستان قرار داده است. اين 
كمك جهت پرداخت مستمري هاي اطفال و خانواده ها در اختيار وزارتخانه هــاي 
ــات ملـي آمـار قـرار  كشاورزي و تأمين اجتماعي، كميته دولتي كاداستر و خدم

خواهد گرفت. 
اتحاديه اروپا اين كمك را بر اساس يادداشت تفاهم امضــا شـده ميـان 
ــاص داده اسـت. ارزش كـل  دولت ارمنستان و اتحاديه اروپا در سال ٢٠٠٠ اختص
ــه بـه مـيزان ٥  برنامه ”تأمين غذا“ ٩,٥ ميليون يورو مي باشد. بخش اول كمك ك
ــا در دسـامبر سـال ٢٠٠١ اختصـاص داده اسـت و  ميليون يورو بود، اتحاديه اروپ
باقيمانده نيز اين روزها منتقل شده است. وزارت دارايي علل تأخير در امر دريافت 
ــت تفـاهم جديـدي در  كمك را فني عنوان كرده است. در آينده نزديك يادداش
ــتان در سـال ٢٠٠٢ بـه امضـا  خصوص اختصاص كمكهاي اتحاديه اروپا به ارمنس

خواهد رسيد. 
 اُران٨١/٤/١٣ 

 

آثار تاريخي ارمني نابود ميشوند 
 

ــروان  ساموئل كاراپتيان مسئول دفتر سازمان مطالعه معماري ارمني در اي
طي مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري نويان تاپان گفته است كــه در سـه كشـور از 
ــران) آثـار تـاريخي- معمـاري ارمنـي نـابود  چهار كشور همسايه (به استثناي اي

ميشوند.  
ــا را نـابود  بگفته كاراپتيان بويژه در تركيه ”هر قدر كه ميتوانند، بناه
ميكنند“. ”طبق اطالعات موجود در تركيه تقريباً ٧٠٠٠ كليســاي ارمنيـان وجـود 
ـي  داشت. طبق اطالعات يونسكو مورخ سال ١٩٧٤ در تركيه ٩١٣ آثار تاريخي ارمن
حفظ شده بود. اكنون ٤٦٤ اثر كامالً نابود شده، ٢٥٢ مورد به خرابه تبديل شدهاند و 
ــرش قتـل عـام  ١٩٧ بنا به بازسازي نياز دارند. پارلمان اروپايي نيز در قطعنامه پذي
ــت تركيـه خواسـتار  ارمنيان كه در ماه ژوئن سال ١٩٨٧ تصويب شده بود، از دول

برخورد شايستهاي نسبت به آثار ارمنيان شده است.  
س. كاراپتيان تأكيد كرد كه در آذربايجان نيز آثار هنري ارمني نــابود 
ــه  ميشوند. آذربايجانيها در شهر جلفاي نخجوان ٢٥ درصد قبرستان ارمنيان را كه ب
صليبهاي سنگي خود معروف است، كماكان ٢ سال قبل با بولدوزرهــا بـا خـاك 
يكسان كرده بودند. اين مورد از سوي طرف ايراني مشــاهده شـده بـود و بديـن 
ــوگـيري نمـاييم. بطـور كلـي در خـاك  ترتيب توانستيم از نابودي كامل آن جل
آذربايجان ١٦٠٠ اثر تاريخي ارمنيان وجود دارد كه در فاصله زمــاني ميـان اوايـل 
ــه ١٨ كيلومـتري شـهر  قرون وسطي تا اوايل سال گذشته احداث شدهاند. در فاصل
ــرن ٤ تزيتزرنـاوانك  بردزور منطقه كاشاتاق قره باغ كوهستاني كليساي ارمنيان ق
واقع شده است. در سال ١٩٨٣ در همين منطقه كليساي قرن ١٣ و كليســاي قـرون 

وسطي روستاي كاميشلي كارواچار منفجر شده بودند.  
اين سازمان خاطرنشان ميكند: ”آثار تاريخي- معماري ارمني هرگز در 
ــوروي  گرجستان وضعيت خوبي نداشتند“. طبق اطالعات اين سازمان طي دوران ش
ــان  آثار تاريخي- معماري ارمني همواره نابود ميشدند اما اكنون مقامات و روحاني
گرجي شكل اين آثار را تغيير ميدهنــد و آنـها را از آن خـود ميسـازند. تعـداد 
نوشتههايي كه به بهانه ”بازسازي“ از روي صليبهاي سنگي، ســنگهاي مقـبرهاي و 
ــژه  ديوارهاي تقريباً ٣٠ كليسا و آثار ديگر پاك شدهاند، بيش از ٣٠٠ ميباشد. بوي
در نتيجه ”بازسازي“ كليسا و برج ناقوس مجموعه كليساي گئورگ مقدس روستاي 
تٍلٍت در نزديكي تفليس گنبد، صليبهاي سنگي و سنگهاي مقبرهاي بــا نوشـتههاي 

ارمني نابود شدند.  
طبق اطالعات حاصله از اين سازمان، در ميان كشورهاي همسايه تنها در 

ايران آثار ارمني را بطور شايسته نگاه ميدارند.   
 گولوس آرمني٨١/٠٤/١٣ 
 

انتخابات رياست جمهوري سال ٢٠٠٣ در روز ١٩ فوريه
برگزار خواهد شد

ــه خبرنگـار ان اطـالع داده  منبع نزديك به دولت جمهوري ارمنستان ب
است كه انتخابات رياست جمــهوري سـال ٢٠٠٣ در روز ١٩ فوريـه سـال ٢٠٠٣ 
برگزار خواهد شد. ١٩ فوريه سال ٢٠٠٣ چهارشنبه است، ولي طبق قانون انتخابات، 
تعطيل اعالم خواهد شد. يادآوري كنيم كه طبق قانون اساسي جمهوري ارمنســتان 
ــارات رئيـس جمـهور  انتخابات رياست جمهوري ٥٠ روز قبل از اتمام مهلت اختي
برگزار مي شود. مهلت اختيارات روبرت كوچاريــان روز ١٠ آوريـل سـال ٢٠٠٣ 

خاتمه مي يابد.   
 هايكاكان ژاماناك٨١/٤/١٣

 
 

سرگئي نازارتيان به كسب نشان لومونوسوف نايل شده است

آكادمي امنيت طبيعي كه مقر آن در سنت پترزبورگ روسيه اســت، 
ــافت مـدال طاليـي لومونوسـوف ايـن  سرگئي نازارتيان دانشمند ارمني را به دري
آكادمي بخاطر خدمات ارزشمند و همچنين ارائه تئوريهاي جديد در اين راستا نايل 
نموده است. آقاي نازارتيان مسئول بخش غربي سازمان زلزلهنگاري و زمينشناسـي 

ارمنستان است.  
 بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨١/٠٤/١٢ 



 

 

   لويس   شماره  ٥٦-٥٣     تير ماه  ١٣٨١  صفحه ٥ 

مرور اخبار 

فيزيكدانهاي ارمني مركز ”سنكروترون“ داير خواهند كرد

فيزيكدانان ارمنستان در نظر دارند مركز” سنكروترون“ داير نمــايند. ايـن 
مركز موجب توسعه عرصه هاي علمي و اقتصادي خواهد شد. متخصصــان پيمـان 
ــابي  آتالنتيك شمالي اولين كساني هستند كه فعاليت جدي همكاران ارمني را ارزي
ــود سـاخته  مي كنند. نيروي بالقوه علمي ارمنستان متخصصان پيمان را مجذوب خ
ــا همكـاران اروپـايي ادامـه دارد. همكـاران  است. همكاري فيزيكدانهاي ارمني ب

خارجي فعاليت مشترك را در بيوراكان جمع بندي كردند. 
 شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان ٨١/٠٤/١١ 

اسقف اعظم آشجيان: ”جاواخك سرزميني است كه به نفس 
 ارمنيان زنده است“ 

ــازگشـت از سـفر زيـارتي خـود بـه  اسقف اعظم مسروپ آشجيان در ب
جاواخك خطاب به خبرنگار ”هايوتس آشخار“ اظهار داشت: ”مــن بـه كـرات در 
ــتاهايي وجـود دارنـد كـه كُردهـا  ارمنستان غربي حضور داشته ام، در آنجا روس
ــان در آن  خاطرات مربوط به آن روستاها را نگاه داشته اند. اما مردم ما، يعني ارمني

مناطق سكونت ندارند. 
ــي  و اما هر گاه ايروان را نظاره مي كنم، مي دانم كه در ارمنستان مردم ارمن
ــاواخك نـيز هميـن احسـاس را داشـتم.  سكونت دارند و زندگي مي كنند. در ج
جاواخك مانند ارمنستان غربي نيست كه آن را تَرك گفته اند و خطه اي از دست 
ــه نفـس  رفته و خالي از سكنه ارمني محسوب نمي شود، بلكه سرزميني است كه ب

ارمنيان زنده است. 
ــراز محبـت مـا  از اين لحاظ مهم است كه جاواخك در معرض توجه و اب

باشد“.  
 هايوتس آشخار٨١/٠٤/١٢ 
 

حوزه علميه گئوركيان به مؤسسه عالي آموزشي تبديل شد 
 

در سال تحصيلي ٢٠٠٢-٢٠٠١ ، ١٠٣ دانشجو تحصيل كرده است.  
ـتان  بر حسب مصوبه دولت جمهوري ارمنستان، حوزه علميه گئوركيان آس

قدس اجميادزين به مؤسسه عالي آموزشي تبديل شده است.  
ــه  مانوك توپوزيان رئيس دفتر نخست وزير جمهوري ارمنستان دوم ژوئي
ــن دوم اسـقف اعظـم  مصوبه دولت را رسماً در آستان قدس اجميادزين به گارگي

ارمنيان تسليم نمود.  
جاثليق اعظم با دريافت مصوبه دولت در رابطه با برخورد دلسوزانه مقامات 
جمهوري ارمنستان در قبال كليساي حواريون ارمنيان تشكر نمــود. جـاثليق اعظـم 
يقين بخشيد كه اين مصوبه به ارتقاء سطح آموزش حوزه علميه كمك خواهد كرد 
و امكانات وسيعي براي دانشجويان فراهم خواهد نمود تا به تحصيالت روحاني خود 
ــارج از كشـور ادامـه  در مؤسسات عالي آموزشي واقع در جمهوري ارمنستان و خ
ــادزين مراسـم  دهند. عصر همان روز به رياست اسقف اعظم در آستان قدس اجمي
پايان سال تحصيلي ٢٠٠٢-٢٠٠١ برگزار شد. طي مراسم كشيش يقيشه سركســيان 
ــوزه علميـه  فعاليت سال جاري حوزه علميه را ارائه نمود. امسال ١٠٣ دانشجو در ح
تحصيل مي كنند كه ٢٢ نفر از آنها امسال فارغ التحصيل شــدند. در پايـان مراسـم 
اسقف اعظم براي حضار دعاي خير نمودو فعاليت تركيب استادان و مسئولين  سال 
جاري را مهم ارزيابي كرد و اشاره نمود كه فارغ التحصيالن جديد اميدوار كننــده 

هستند. دانشجويان حوزه علميه اعالميه اي با لفظ ادبي صادر كردند. 
واحد خبررساني آستان قدس اجميادزين، هاياستاني هانراپتوتيون٨١/٠٤/١٢ 

 
سفير جديد بريتانياي كبير در جمهوري ارمنستان

 
ــوردا آبـوت اوآت رسـالت تيموتـي  از ماه ژانويه سال ٢٠٠٣ خانم ت
جونس سفير بريتانياي كبير در ارمنستان را به عهده خواهد گرفت. در خبرنامه ماه 
ژوئن چنين آمده است: تيموتي جونس اميـدوار اسـت كـه فعاليتـهاي سـاختماني 
سفارت بريتانياي كبير واقع در خيابان باغراميان و درهمسايگي دانشگاه آمريكايي 
درماه نوامبر به پايان رسيده و سفارت جديد را افتتاح خواهد نمود. همزمان خبرنامه 
چنين مي نويسد كه سارا مورل دبير سوم در امور سياسي، مطبوعاتي و امورعمومـي 

در ٣ ژوئيه و كريس اسكين  به جانشيني جرمي گرين وُد (وابسته) ٥ ژوئيه عــازم 
ايروان خواهند شد.  

 آزگ ١٣٨١/٠٤/١١ 
بين المللي 

 
روسيه احداث نيروگاه اتمي در ايران را به اتمام خواهد رساند 

ـود  آلكساندر روميانتسٍو وزير انرژي اتمي روسيه گفته است كه روسيه با وج
مخالفت آمريكا احداث نيروگاه اتمي در ايران را به اتمام خواهد رساند.  

ــرح  بگفته روميانتسو احداث نيروگاه اتمي در بوشهر در جنوب ايران تنها ط
مشترك مسكو و تهران در زمينه انرژي هستهاي است. آلكساندر روميانتسو گفـت 
ــيه بـا  كه در طرحهايي كه مربوط به استفاده نظامي از انرژي هستهاي هستند، روس
ــرد كـه ايـن  ايران همكاري نميكند. در هر صورت وزير انرژي اتمي اعتراف ك
مسأله طي مذاكرات ميان روسيه و آمريكا بررسي خواهد شد. آمريكا و اسرائيل از 
اين مورد نگران هستند كه همكاري هستهاي روسي- ايراني به تهران امكان ايجــاد 

سالح هستهاي را خواهد داد. 
 مسكوفسكيه نووستي“، ٢٠٠٢/٠٧/٢، نووايه ورميا٨١/٠٤/١٢ 

برنامه مانور نظامي در درياي خزر تأييد شد 
والديمير پوتين برنامه مانور نظامي در ماه اوت آينده در درياي خزر را تأييد 
كرده است. بگفته والديمير كورايدوف فرمانده نيروي دريايي روسيه، اين اوليــن 
مانور جدي روسي با حضور تعداد كثيري از نيروها خواهد بود. از طــرف روسـيه 
حدود ١٠ هزار نفر، ٦٠ ناو و بيش از ٣٠ دســتگاه پرنـده در ايـن مـانور شـركت 
ــانور  خواهند كرد. قرار است كه نيروي هوايي قزاقستان و آذربايجان نيز در اين م
ــانور را دنبـال خواهنـد  شركت كنند. نمايندگان تمام كشورهاي حوزه خزر اين م

كرد. 
/*/ اُران٨١/٤/١٢ 

زندگي مقامات ترك در معرض خطر است 
 

ــروه  در تركيه عمليات تروريستي عليه برخي از مقامات سازمان مي يابند. گ
تروريستي ”جبهه انقالبي آزاديبخش مردمي“ فاكسي براي وزارت دادگستري ايــن 
ــوده و در مـورد عمليـات تروريسـتي آتـي هشـدار داده اسـت.  كشور ارسال نم
ـهاي  تروريستها در قبال ١٤ مقام رسمي كه بعقيده آنها در رابطه با رويدادهاي زندان
تركيه در سال ١٩٩٩ (كه منجر به قرباني شدن تعداد زيادي زنداني شد) مقصر مـي 
باشند، ”حكم مرگ“ اتخاذ كرده اند. حكمت سامي ترك وزير دادگستري، يــك 
ژنرال و ١٢ نظــامي عاليرتبـه در فهرسـت تروريسـتها قـرار گرفتـه انـد. وزارت 
دادگستري تركيه در مورد عمليات تروريستي فوق مقامات مزبور را مطلع ساخته و 

مراتب حفاظتي منظور كرده است.  
 اُران٨١/٤/١١ 
 

شيشه هاي كليساي ارمني واقع در استانبول را شكسته اند 
 

به گزارش نشريه ” مرمره “ تركيه، شيشــه هـاي كليسـاي ارمنـي واقـع در 
ــه مـي  استانبول شكسته شده و طناب زنگ كليسا بريده شده است“. نشريه در ادام
افزايد كه بازجوييها آغاز شده و مقامات تركي سعي دارند مقصرين ايــن واقعـه را 

بيابند.  
 شبكه تلويزيوني پرومتوس ٨١/٠٤/٠٨ 

 
 

بررسي مسئله كراسنودار در كميسيون حقوق بشر 
 

ــه بـا اوضـاع كراسـنودار از  كميسيون مسائل مربوط به حقوق بشر در رابط
كميسيون حقوق بشر روسيه فدرال نامههايي دريافت كرده است. در يكي از نامهها 
آمده است كه به اتهام از بين بردن كليساهاي ارمنيان كراسنودار تــاكنون ١٣ نفـر 
دستگير شدهاند. به گزارش كميسيون حقوق بشر روسيه فدرال آنها در رابطه با اين 
مسئله از دولت كراسنودار تقاضاي اطالعات كردهاند. بعد از دريافت آن را بــراي 

همكاران همتاي خود خواهند فرستاد.  



 

 

   لويس   شماره  ٥٦-٥٣     تير ماه  ١٣٨١  صفحه ٦ 

نفت و خطوط لوله درياي خزر 
 

نفت و خطوط لوله درياي خزر 
 

فرصتي براي ارمنستان در هزاره اخير 
 

ــايي هـاي  در سالهاي اخير عالقه به نفت درياي خزر توجه زيادي را به توان
نفتي آذربايجان معطوف نموده است . 

با توجه به اينكه موقعيت كشورهاي مختلف آن ناحيه به هم مرتبــط اسـت ، 
ــر  پيشرفت در زمينه هاي نفتي در منطقه آذربايجان تاثير قابل توجه و ماندگاري ب

ارمنستان در هزاره بعدي خواهد داشت . 
ــها  مطالعه دامنه فعلي پيشرفتهاي اخير و تفكر در مورد اين امر كه چگونه آن
ــاي نويـن و فرصتـهاي مناسـب بـراي  ممكن است باعث گشوده شدن دروازه ه

ارمنستان شود جالب است. 
 

آذربايجان و شركتهاي نفتـــــي 
  

نفت باكو، كه در اوايل قرن آرزوي رجال نفتي بزرگ بوده است در اواخـر 
ــوت خـود بـاقي  قرن اين آرزو همچنان براي بازماندگان آنان به همان شدت به ق

مانده است . 
ــيرت آوري در تطميـع ٢٣  حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان بطور ح
شركت نفتي ١٢  كشور در مورد آزمايش شانسشان در اكتشافات ميادين نفتـي در 

آذربايجان موفق بوده است . 
ــروژ،  هفت كمپاني از اياالت متحده آمريكا و مابقي از انگلستان ، فرانسه ، ن
آلمان، بلژيك ، ايتاليا ، شوروي ، ژاپن ، ايران ، عربستان سعودي و تركيه ميباشند. 
علي اف براي ٩ قرارداد حفاري و توليدات نفتي فالت قاره با كنسرسيومهاي 

متعدد در بين شركتها و كشورهاي مختلف مذاكره كرده است . 
بزرگترين اين قراردادها با (AIOC) آذربايجان اينترنشنال اپرتينــگ كمپـاني 
(.AZARBAIJAN INTERNATIONAL OPERATING CO) مـــــي باشــــد . 

 (BP AMOCO) كنسرسيومي است  از دوازده شركت كه توسط بي پي آموكوAIOC

 (AZARI/CHIRAG/GUNESHLI) براي قسمتهاي فالت قاره آذري /شيراگ/گونشلي
ــد .  ايـن  اداره  مي شود. چند قرارداد فالت قاره كوچكتر نيز تحت مذاكره ميباش

  (PSA) ـــه پروداكشــــن شــرينگ اگريمنتــس قـرارداد هـا كـه معـروف ب
ــاري و بسـط و  (PRODUCTION SHARING AGREEMENTS)  است ، در جهت حف

توسعه تجاري در نواحي مختلف نفتي ميباشــد . ذخـاير نفتـي ارزيـابي و سـرمايه 
ــه ارزش بيـش از ٣٠  گذاري شده براي اين (PSA) – ها حدود ١٥ بيليون بشكه و ب

بيليون دالر گزارش شده است . 
در تاريخ صنعت نفت تا بحال سابقه نداشته است كه يك كشور توليد كننده 

نفت با اين همه شركتهاي متعدد در كشورهاي مختلف مذاكره نمايد . 
ــات اقتصـادي  بعضي تحليل گران اذعان مي كنند كه اين امر منتج از مالحظ
نيست بلكه يك استراتژي سنجيده توسط علي اف در جهت كســب حمـايت بـر 

اساس منفعت قطعي براي اهداف سياسي خود ميباشد. 
ــاال“ تـا  با توجه به  ترفندهاي نفتي  علي اف ، حفاري در اين حوزه ها احتم
يك دهه ديگر ادامه خواهد داشت .  زيرا اين طرح (GAME) براي شركتهاي نفتـي 
ـانت  در جو رقابتي موجود به منزله راهيابي به ذخاير نفتي يك نوع درآمد آتي ضم

شده است . 
 

شركتهاي نفتي با ذخاير نفتي شان ارزيابي مي شوند . و مدتهاست زمان پيش 
بيني هاي پر هزينه و حساب نشده سپري شده است. 

در سال ١٩١٠ ، هنري ديتردينگ (HENRY DETERDING)  رئيــس قدرتمنـد 
شركت رويال داچ شل (ROYAL DUTCH SHELL)  و رقيــب سرسـخت گالوسـت 
ــاهو  گولبنكيان (GALOUSTE GULBENKIAN) فقط براي يك منظور به باكو پر هي
ــا“ بـه  پر از ريسك وارد شد ” كسب درآمد كالن “  ، امروز شركتهاي نفتي دقيق

همين منظور در آذربايجان حضور دارند . 
 

آنها عاشق نفت هستند و اينكه چه كســي مـالك آنـها هسـتند    برايشـان 
اهميت چنداني ندارند. 

ذخاير نفتي وتوليـــــد 
 

تخمين و برآورد ذخاير نفتي ممكن است نا مشخص و اغلب گمــراه كننـده 
باشد بطور معمول برآورد ذخاير شامل ميزاني از درصد پيش بيني نشده مي باشــد .   

تعريف پذيرفته شده همگـــاني شركــت نفـــت انگليســـي در مورد عبارت 
” ذخايــر تثبيت شده  در صنعت نفت بشرح زير است : 

ـايد ،   آن مقدار محصول كه اطالعات زمين شناسي و مهندسي مشخص مي نم
كه به احتمال زياد  از مخازن شناخته شده  در شرايط اقتصادي و  عملياتي فعلي در 

آينده مورد  بهره برداري خواهد بود “ . 
ــت  هرگونه تخمين و برآورد ” ذخاير تثبيت شده”  مستلزم داشتن مرجع قيم
ــامل و مشـوق (يـا  نفت مي باشد كه قابل تجسم و معني دار باشد ، زيرا  قيمت ع

دلسرد كننده) در عمليات اكتشاف و توسعه منابع نفتي ميباشد . 
ــش پـتروليوم  كل ذخاير ميادين نفتي درياي خزر ، بر اساس اطالعات بريتي
ــت ذخـاير ايـن  حدود ١٦ بيليون بشكه ميباشد . براساس پيش بيني هاي صنايع نف
ميادين به ميزان ٢٥ - ٣٥  بيليون بشكه تخمين زده مي شود و براساس  اين رقم در 
آتيه به احتمال زياد تغيير يافته و اضافه خواهد شد زيرا عمليات اكتشاف و حفاري 

كماكان در مناطق حفر نشده جديد در قسمتهاي شمال فالت قاره خزر ادامه دارد .  
اينطور بنظر مي رسد كه قزاقستان عظيم ترين نيروي بالقوه در حفاري هاي ميادين 
نفتي خزر ميباشد براساس منابع اطالعاتي بريتيش پتروليوم آخريــن رقـم بـرآورد 
ــال زيـاد  تائيد شده براي ذخاير آذربايجان ٧ بيليون بشكه است .  اين رقم به احتم

ــاري كماكـان ادامـه مـي يـابد .   تغيير يافته و اضافه خواهد شد زيرا عمليات حف
عمليات حفاري مايوس كننده و ناموفق اخير در منطقه نفتخيز فالت قاره قره باغ را 

نبايستي بعنوان پايان حفاري ها در اين ناحيه در نظر گرفت . 
در زمانيكه ارزيابي ذخاير احتمالي نفت به ميزان  ٥٠ – ١٠٠ بيليــون بشـكه 
براي كل منطقه خزر توسط آگاهان صنايع نفت گزارش شده است . رقم بسيار غلو 
ــان منـابع آگـاه واشـنگتن  شده ٢٠٠ بيليون بشكه كه بحث آن سال گذشته در مي
مطرح بود ، پايه و اساسي ندارد .  اين موضوع را در واقع مــي تـوان بنـام ذخـاير 
سياسي   نامگذاري نمود . بعضي صاحبنظران حتي بر اين عقيده اند كه نفت درياي 
ــر  خزر مي تواند جانشين نفت خليج فارس گردد و اين موضوع بسيار مضحك بنظ
ــه  مي رسد زيرا همگان مي دانند  كه دو سوم از ١/٠٢٠ بيليون بشكه ذخاير نفت ب
ثبت رسيده جهان در خاور ميانه قرار گرفته است.   جالب است كه چگونه بعضـي 

مواقع اطالعات واقعي منجر به سوء تفاهم ميگردد. 
 

ــارس ٦٧٠ بيليـون  جهت مقايسه ، بايستي ذكر كرد كل ذخاير نفتي خليج ف
بشكه برآورد شده  است. وسيعترين ذخاير نفتي شناخته شده را عربستان سعودي با 
حجمي بالغ بر ٢٦٠ بيليون بشكه و بعد از آن به ترتيب عراق با ١١٥ بيليون بشكه ، 
كويت ٩٥ بيليون ، ايران ٩٣ بيليون و امارات متحده عربي با ١٠٧ بيليون بشكه دارا 
ــد در منطقـه ، ايـن  ميباشند .  پس از نزديك به ٨٠ سال  عمليات اكتشاف و تولي

ارقام مقادير برآورد شده  قابل بازيافت هستند. 
تجزيه و تحليل منابع اطالعاتي صنعت نفت مشخص مي كنــد كـه توانـايي 
ــكه در روز تـا  توليد نفت ميادين نفتي درياي خزر مي تواند تا حدود ٥ ميليون بش
سال ٢٠١٥ افزايش يابد .  نزديك به دو سوم اين توليدات از ميادين نفتي قزاقستان 
ومابقي از آذربايجان ، تركمنستان و منطقه خزر روسيه مي باشــد. انتظـار مـيرود 
باالترين رقم توليد نفت در منطقه آذربايجان به بالغ بر يك ميليون بشكه در روز تا 

سال ٢٠١٠ برسد .  
 

اين تصوير تا حدي خوش بينانه است . بدون يك حفاري به موقــع و موفـق 
ــي ثبـاتي  در منطقه ، توليد نفت و صدور آن به نحو چشمگيري كم خواهد شد ، ب
هاي سياسي ، ريسكهاي حمل و نقل و فقدان تاسيسات زير بنايي مدرن و مجهز در 
منطقه روند اكتشافات را كند كرده است ، به هر حال مشكل اصلــي ميـــــزان 
ـــار  سرمايه گذاري ميباشد ، زيرا به علت وفور منابع نفتي ، منطقه تحت فشـــــ

نمي باشد.  
ــيز فـالت قـاره آذري  -  در دهه بعد ، دو پروژه عظيم نفتي -  مناطق نفتخ
شيراگ و گونشلي در آذربايجان و مناطق نفتخــيز خشـكي تـبريز در قزاقسـتان 
(عمليات فرآورش نفت توسط شورون   و موبيل  انجام شده است) .  -  انتظار مي 
رود كه بيش از نيمي از كل توليد نفت خزر را فراهم نمايد. در حال حاضر بازدهي 
هردو اين مناطق نفتخيز بترتيب روزانه صد هزار بشكه و ٢١٥ هزار بشكه ميباشد. 
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خطوط لوله نفــــت  
در حال حاضر حمل و نقل منابع نفتي ، ميادين نفتخيز درياي خــزر بيـش از 
ــن منطقـه محـاط در  ساير مسائل توسعه منطقه مورد توجه ميباشد از آنجايي كه اي
ــاي جـهاني مشـكل تريـن  خشكي ميباشد و به دريا راه ندارد حمل نفت به بازاره
ـهت  مسئله ايست كه شركتهاي نفتي  با آن روبرو هستند. پيشنهادات مختلفي در ج
ايجاد خطوط لوله جديد به مقاصد گوناگون از جمله درياي سياه – درياي مديترانــه 
ــال كـه از يـك جـهت  – خليج فارس –اقيانوس هندوچين شده است . در عين ح
ــزر  اينطور پذيرفته شده است كه احتياج به خطوط لوله تجاري اضافي براي نفت خ
ــافي بـراي پـر  ميباشد ، از جهت ديگر اظهار شده است كه به اين زوديها نفت ك

كردن همه خطوط لوله جديد پيشنهاد شده براي منطقه وجود نخواهد داشت . 
تمامي خطوط لوله پيشنهاد شده داراي مسائل پيچيده و مشكل ميباشـند زيـرا 
ــا و  آنـها يـا داراي هزينـه بسـيار بـاال، بعلـت فواصـل طوالنـي مسـير لولـه ه
گذشتــــــن از زمين هاي ناهموار ميباشد يا از جنبه سياسي بعلت نا آرامي هاي 
ناحيه اي و منافع سوق الجيشي ريسك محسوب مي شود .  بنابراين از جنبه سياسي 
ـكل و  تصميم گيري در مورد انتخاب مسير لوله مناسب از درون كشورها بسيار مش

قابل تعمق ميباشد . 
ــراي حمـل نفـت  در حال حاضر دو خط لوله  باقي مانده از دوره  شوروي ب
ــط لولـه اي بـه امتـداد ١/٤٠٠ كيلومـتر ،  باكو به درياي سياه وجود دارد اولي خ
ــه نووروسيسـك (NOVOROSSISK) از  ١٠٠/٠٠٠ (100000) بشكه در روز ، خط لول

ــتر ،  ١٠٠/٠٠٠ (100000)   طريق روسيه .  ديگري خط لوله اي به امتداد ٩٠٠ كيلوم
بشكه در روز خط لوله سوپســا (SUPSA)  در گرجسـتان .  بعـالوه بـراي صـدور 
ــت نظـر ميباشـد . (١)  توليدات نفتي اصلي منطقه آذربايجان سه انتخاب عملي تح
باكو به سوپسا بر روي درياي سياه از طريق گرجستان (٨٥٠ كيلومتر) ،  (٢) باكو 
ــيه (١/٥٠٠  به نووروسيسك (NOVOROSSISK)  بر روي درياي سياه از طريق روس
ـــه  كيلومتر) و (٣) باكو به جيحان بر روي درياي مديترانه از طريق تركيــــــ

(٢٠٠٠ كيلومتر) .  
ــداد  براساس منابع اطالعاتي (AIOC) ،   مسير سوپسا و نووروسيسك   در امت
جاده قابل دسترس به خطوط لوله موجود با ارتفاع همطراز با جاده قرار گرفته است 
ــاوز از ٢/٥٠٠  .  مسير جيحان ، در امتداد يك جاده كوهستاني جديد با ارتفاع متج

متراست  و همچنين در مسير آن ده مركز تلمبه خانه وجود دارد . 
ــراي  برآورد هزينه گزارش شده براي اين خطوط به ميزان ١/٥ بيليون دالر ب
مسير سوسپا ،  ٢ بيليون دالر نووروسيسك و نزديك به ٤ بيليون دالر براي جيحان 

ميباشد . 
تا آن حدي كه اين برآوردها در مورد ” سود سپرده”مورد بحــث قـرار مـي 
گيرد  ، مقبول واقع شدن آن بستگي دارد به اينكه آيا پروژه خريــــــــده مـي 

شود يا فروخته . 
ـيار  خط لوله باكو – جيحان براي اياالت متحده آمريكا از جهت استراتژي بس

مهم است . 
ــق گرجسـتان بـه  مسيري كه اخيرا“ پيشنهاد شده است خط لوله اي از طري
درياي سياه سپس بطرف جنوب از طريق تركيه به جيحان بر روي درياي مديترانه 
ـتان  ميباشد . اين مسير از كنار ارمنستان حدود ٥٠ مايل از مرز شمالي آن با گرجس
عبور مي كند. در حاليكه از يك سو قرار است نفت باكو از اين مسير بــه دريـاي 
ـل  مديترانه از كنار تنگه بسفر حمل شود. از سوي ديگر جهت ايجاد امكان براي نق
ـش  و انتقال محموله هاي نفتي قزاقستان از درياي سياه به درياي مديترانه و براي پي
گيري از مشكالت حمل و نقل با تانكر ، قرار است حمل از طريق تنگه بسفر انجام 

شود . 
در حاليكه مطالعات اخير تحليل گران اين سوال را پيش آورده است كه آبـا 
ــي  بطور كلي مسير خط لوله باكو – جيحان مقرون بصرفه است يا خير؟  علت اصل
به تعويق افتادن تصميم گيري نهايي توسط (AIOC)  بر روي پروژه ، در واقع پائين 

بودن قيمت نفت و نتايج حفاري هاي نفت خام ميباشد . 
ــاكو  گرچه تالش مقامات اياالت متحده آمريكا براي فروش و قبول پروژه ب
ــهذا  – جيحان به كمپاني هاي نفتي به حال و هواي مذهبي به خود گرفته است ، مع
ــي ، خطـرات  طولي نخواهد كشيد كه بر اساس بررسيهاي واقعي ، موازنه موازد فن
ــه  سرمايه گذاري ، موارد امنيتي مورد توجه ، شامل نمودن پيش بيني هاي حل غائل
قومي (مليتي) قره باغ/گرجستان/تركيه ، و بدون شك تحميــل هـاي سياسـي بـه 

شركتهاي نفتي از سوي علي اف ، تصميمات اتخاذ خواهد گرديد. 

ــم گـيري در  دو خط لوله ديگر در  خزر  وجود دارد كه اثر مهمي بر تصمي
ــزر)  مورد خط لوله آذربايجان دارد . اولي خط لوله (CPC) (كنسرسيوم خط لوله خ
ــر روي سـواحل شـمالي  براي حمل نفت منطقه قزاقستان از مناطق نفتخيز تنگيز ب
ــد كـه عمليـات  درياي خزر به نووروسيسك از طريق روسيه اينطور به نظر ميرس

ــي را بـا روسـيه ،   ساختماني بر روي اين پروژه به تاخير افتاده كه ١١ شركت نفت
قزاقستان و عمان مرتبط مي سازد ،  باالخره شروع شده است . 

ـد  طول اين خط لوله ١/٦٠٠ كيلومتر ميباشد و در چند مرحله ساخته خواهد ش
ــد. منـابع  تا به بازده ١/٥ ميليون بشكه در روز در زمان تكميل در سال ٢٠٠١ برس
ــون دالر هزينـه در بـر  صنعتي گزارش ميدهند كه كل پروژه نزديك به ٤/٥ بيلي
خواهد داشت . اين خط لوله اولين شاه لوله نفتي اصلي خزر در منطقه خواهد بود. 

خط لوله ديگر خط لوله سراسري زير دريايي درياي خزر براي انتقال نفــت 
ــن پيشـنهاد  قزاقستان و تركمنستان از طرف شرق درياي خزر به باكو ميباشد . اي

توسط اياالت متحده با سپردن يك وديعه ٧٥٠ هزار دالري به تركمنســتان بـراي  
ــه بـه  بررسي امكانات در سال ١٩٩٩ حمايت شده است .  اگر ساخت اين خط لول
ــه فقـط  واقعيت بپيوندد .  منابع اطالعاتي صنعت نفت اذعان دارند كه آذربايجان ن
براي صدور نفت خود از آن استفاده خواهد كرد بلكه نفت اضافي تركمن و قـزاق 

هم ازآن خواهد گذشت . اين امر باعث خواهد شد خــط لولـه بـاكو – جيحـان از  
لحاظ اقتصادي بيش از پيش حياتي گردد. 

ــوب از طريـق  اينطور بنظر ميرسد كه موضوع صدور نفت آذربايجان به جن
ــده “ توسـط ايـاالت  ايران به خليج فارس يك ” قانون تحريم اقتصادي منسوخ ش
متحده آمريكا (ILSA)  ميباشد كه كمپاني هاي ايــاالت متحـده از انجـام عمليـات 
ــن  تجاري در ايران يا با مرتبطين با ايران در خارج منع ميكند . بدون در نظر گرفت
ــان  اين تحريم و با توجه به ريسك حمل و نقل و منافع تجاري توليد كنندگــــ
ــت و منـافع  OPEC  در خليج فارس واضح است كه نفت آذربايجان مطلوب تر اس

ــا در خليـج فـارس  استراتژي اياالت متحده در درياي مديترانه بهتر حفظ ميشود ت
ــير مخـاطره  خصوصا“ زماني كه نياز نزديك به يك – سوم نفت خام از طريق مس

آميز تنگه هرمز در خليج فارس حمل مي شود . 
اياالت متحده آمريكا و اروپا نزديك به دو – سوم كل نياز نفتي خود را وارد 
ميكنند .  در حاليكه اينطور برنامه ريزي و طراحي شده كه خاورميانه نقش خود را 
ــي از سياسـت  بعنوان منبع اصلي رساننده نفت به بازارهاي جهاني ادامه دهد .  جزئ
آمريكا پيروي از سياستي مطمئن در جهت تداوم واردات نفت ، دسترسي به منــابع 
متنوع براي كمتر كردن وابستگي به خليج فارس ميباشد .  دسترسي مطمئن غــرب 

به نفت درياي خزر براي اياالت متحده آمريكا ارزش حياتي دارد . 
در سخنراني اخير در همــايش منـابع انـرژي در واشـنگتن ، وزيـر نـيروي 
ــه ديگـر ”  آمريكــــا بيل ريچاردسون گفت بنظر نمي رسد اجراي اين خط لول
اگــر“  باشد بلكه با توجه به استراتژي دراز مدت سياسي ، دولت كارهاي زيادي 

مي تواند انجام دهد كه خط لوله باكو – جيحان را امكانپذير سازد . 
 

مواردي كه بر ارمنستان تحميل شده است  
عليرغم تحقيقات و مطالعات در مورد توانايي نفتي ميادين نفتي درياي خزر ،  
آذربايجان يك منطقه مهم نفتخيز مي باشد .  به هر حال نقش آن بعنوان يك منبع 
قابل اتكاء از جهت رساندن نفت به غرب از طريق داالن قفقاز – تركيه يك معمــا 

شده است . 
ــهمترين مالحظـه  وابستگي رساندن فرآورده هاي نفتي به بازارهاي جهاني م

سرمايه گذاري و تصميمات اجرايي در شركتهاي نفتي ميباشد. 
ــد  واضح است  قوانيني كه ارمنستان وضع ميكند و پيشنهاداتي كه ارائه ميده
باضافه مطالبي كه در زير بحث مي شود ممكن است منجر به شدت گرفتــن ايـن 
ــزر شـده و از حمـايت شـديد  وابستگي و كم كردن هزينه صدور نفت درياي خ
ــاء  آمريكا بهره مند شود .  ارمنستان مي تواند بعنوان يك شريك موثر و قابل اتك

در پيشرفت منابع درياي خزر خودنمايي كند . 
اوال“  

”نگاه“  ارمنستان در جنوب قفقاز كه از مرزهاي جنوبي رود ارس با ايران به 
مرزهاي شمالي رود كورا با گرجستان امتداد مي يابد ،  بطــور موثـر تمـام مسـير 
ــه  خطوط نفتي غرب را به درياي سياه و درياي مديترانه هدايت مي كنند .  با توج
ــاطره آميـــــــز و  به اينكه اين وضعيت استراتژي پيچيده از يك سو جنبه مخ
تهديد آميز بخود ميگيرد از سوي ديگر به ارمنستان قدرت ميدهد كه با كفايت هر 

چه تمامتر امنيت مسير خطوط لوله را ضمانت كند . 
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ثانيا“ 
پروژه هاي خطوط لوله فرصتي ايجاد ميكند كه ارمنستان سياستهاي خــارجي 
ــروژه هـا مـي  اش را در قره باغ با منافع اقتصادي و امنيتي امن پيوند دهد.  اين پ
تواند دروازه اي براي ايجاد روابط حسنه براي ارمنستان باشد .  مسير خط لولــــه 
باكو – جيحان از جنبه استراتژي اجباري است . اين مسير از ديدگاه صــدور نفـت 

آذربايجان فاقد انعطاف پذيري و انحصار پذيري است .  
ايجاد فاصله و جدا شدگي در مورد خط لوله در گرجستان موانعي بر ســر راه 
ــه انشـعابي در  صدور نفت آذربايجان ايجاد خواهد كرد .  بطور مثال يك خط لول
ــتم چنـد  مسير قسمتهاي شمالي ارمنستان باعث ايجاد انعطاف مورد نياز براي سيس
ـه  خطي خطوط لوله باكو شده  و باعث ايجاد اطمينان هر چه بيشتر ار جهت اتكاء ب
ــت غـرب در دريـاي مديترانـه بطـور  دسترسي به نفت آذربايجان به بازارهاي نف

انحصاري خواهد شد . 
ثالثا“ 

شركتهاي نفتي در جستجوي فرصت هاي سرمايه گذاري برخوردار از اقليم با 
ثبات و امنيت نسبي دراز مدت ميباشند ،  زيــرا اغلـب پـروژه هـاي نفتـي داراي 
سرمايه گذاري هنگفت با مدت زمان طوالني ميباشند .  شركتهاي نفتي گرچــه از 
تضادها و درگيريهاي منطقه اي در جهان آگاهي داشته ، تعهد و همكاري كشورها 
در عالئق مشترك منطقه اي را بوجود آورنده مزيــت نسـبي ميـل درونـي بـراي 
ــه تنـها دوســـــت  فرصتهاي اقتصادي بشمار مي آوردند كه اين پروژه ها را ن

سرمايه گذار بلكه  دوست ملتها مي نماياند . 
به ديگر سخن ،  عامل ثبات و امنيت منطقه اي نقش بسيار مهم و حساس در 
ايجاد رغبت سرمايه گذاري براي شركتهاي نفتي در پروژه هاي بزرگ بشمـــار 

مي آيد. 
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براي مبتاليان به آسم رختخواب َپر بهتر است! 
 

       پژوهشگران در نيوزيلند اين توصيه قديمي براي مبتاليان به آســم را كـه 
بايد به جاي پَر از رختخواب تهيه شده ازمواد مصنوعي استفاده نمايند رد مي كنند. 

نيوزيلنـد يكـي ازبـاالترين مـوارد ابتـال بـه آسـم را در جـــهان دارا اســت. 
ــده از مـواد  پژوهشگران دانشكده پزشكي ولينگتون مي گويند رختخواب تهيه ش

ــــود.  مصنوعــي واقعــاً مــي توانــد ســبب تشــديد بيمــاري آســم ش
ــالش و  بنياد آسم و بيماري هاي تنفسي زالندنو اعالم كرد از اين پس استفاده از ب

لحـاف مصنوعـــي را بــه جــاي رختخــواب پــر توصيــه نمــي كنــد. 
ــم و پـر اسـت و فـروش  رختخواب تهيه شده ازمواد مصنوعي بسيارارزانتر ازپش
باالتري دارد. اين مطالعــه نشـان داد، گـرد و غبـار حساسـيت زا در رختخـواب 

مصنوعـــي ١٥ برابـــر رختخـــواب تهيـــه شـــده از پـــــر اســــت. 
از هر شش نيوزيلندي يك نفر مبتال به آسم است و اين بيماري شــايعترين علـت 
ــن  بستري شدن كودكان در بيمارستان است. براساس اعالم بنياد آسم نيوزيلند، اي

بيماري روز به روز شايع تر مي شود. 
ــي شـوند در  رقم مبتاليان به آسم در اين كشور كه در بيمارستان بستري م
ــگران در ايـن مطالعـه نمونـه  مقايسه با ٣٠ سال پيش دو برابر شده است.پژوهش
ــافتند مـيزان يـك مـاده  غبارهاي رختخواب را در ٣٤ خانه بررسي كردند و دري
حساسيت زا درمايت هاي گرد و غبار خانگي، دررختخواب مصنوعي هفت برابــر 
ــه در آن از  رختخواب پر است.ميزان اين ماده حساسيت زا در رختخواب هايي ك
تشك استفاده شده و مالفه كهنه كه بيشتر از ١٠ سال ازعمر آن مي گذرد به كار 

مي رود بسيار باالتر است. 
ـافت  ميزان باالتر مواد حساسيت زا در رختخواب مصنوعي احتماالً به علت ب
شل تر در پارچه روكش رختخواب درمقايسه با بالش و لحاف پَر است كه امكان 

نفوذ مايت ها و گسـترش مـواد دفـع شـده توسـط آنـها را تسـهيل مـي كنـد. 
ــرد و غبـار خانـه هسـتند كـه عـامل  مايت ها موجودات ذره بيني موجود در گ

بسيارمهمي در ايجاد عاليم آسم مي باشند. 
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گردآوري و پژوهش: تامار پانوسيان 
²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ

By Tamar Panosian

111- È³õ ¿ ³ãùáí ÏáÛñ ÉÇÝ»É , ù³Ý Ùïùáí:
كوري به از ناداني . 

There is none so blind as those who won’t see.

112-Ðå³ñïÁ ÙÇ ûñ ÏÙïÝÇ å³ñÏÁ:
       Ðå³ñï³óáÕÇ Ù¿ç ßÝáñÑù ãÇ ÉÇÝÇ:

خود ستايي جان من ، برهان ناداني بود. 
Self-praise is no recommendation.

113- ø³Õóñ É»½áõÝ ûÓÁ Í³ÏÇó ÏÁ Ñ³ÝÇ:
زبان خوش مار را از سوراخ بيرون مي آورد. 

There is great force hidden in a sweet command .

114- ¸³ñ¹ ³ÝáÕÇ ¹³ñ¹Á ãÇ å³ÏëÇ:
براي آدم بد بخت از در و ديوار  مي آيد.

Misfortunes never come singly.

115- Ø³ÑÁ ÙÇ ûñ, É³óÁ ÙÇ ûñ:
مرگ يك بار ، شيون يك بار . 

Better face a danger once than be always in   
danger.

116- ÊûëùÁ Ëûëù ÏÁ µ»ñÇ:
حرف ، حرف مي آورد . 

One word leads to another.

117- ¶³éÁ ·³ÛÉÇÝ ã»Ý å³Ñ ï³Û:
گوسفند را به دست گرگ سپردن . 

Set the fox to watch the chickens.

118- ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý»ë, ù»½ Ñ³Ù³ñ ÏÁ ëáíáñ»ë:
تا شاگردي نكني استاد نمي شوي . 

It needs more skill than I can tell to pay.

119- ÒÇÝ ÓÇáõ Ñ»ï ÏÁ ù»ñõÇ, »½Á »½Ç:
كبوتر با كبوتر ، باز با باز    كند همجنس با همجنس پرواز (نظامي) 

Birds of a feather flock toghether.

120- ÒÙ»ñáõÏ Ïïñ»Éáí ëÇñï ãÇ Ñáí³Ý³Û:
با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود .

Fine words fill not the belly.  
 


