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  ديدار سقائيان و آبراهاميان
  

 اكتبر آقاي 23 – رئيس مجلس ملي جمهوري ارمنستان –هويك آبراهاميان 
 سفير فوق العاده و تام االختيار جمهوري اسالمي ايران در –سيد علي سقائيان 

  . را بحضور پذيرفت–ارمنستان 
 ضمن عرض – رئيس مجلس ملي جمهوري ارمنستان –هويك ابراهاميان 

م به ميهمان خود، همكاري دو كشور دوست و روابط اقتصادي كه سال به سال خيرمقد
رئيس مجلس ملي خواهش كرد سالمها و . رو به افزايش مي باشند را مهم ارزيابي كرد

 رئيس مجلس جمهوري اسالمي ايران –آرزوهاي نيك خود را به آقاي علي الريجاني 
ماني با ارمنستان در مجلس جمهوري  اعضاي گروه پارل، و نمايندگان منتقل كرده –

اسالمي ايران را به ارمنستان دعوت نمود و ابراز اطمينان كرد كه سفرهاي متقابل و 
  .روابط صميمانه بين نمايندگان نيز به توسعه مناسبات دو كشور كمك خواهند كرد

 تبريكات – سفير جمهوري اسالمي ايران در ارمنستان –آقاي سيد علي سقائيان 
 را به رئيس مجلس – رئيس مجلس جمهوري اسالمي ايران – آقاي علي الريجاني او و

ملي ارمنستان در رابطه با انتخاب در اين سمت و نيز دعوت براي سفر رسمي به تهران 
 دو روابطبر طبق ارزيابي او، روابط بين پارلمانها عمدتا به تقويت .را منتقل نمودند

  .كشور كمك خواهند كرد
ر اينكه مجلس جمهوري اسالمي ايران تازه تشكيل شده است قول سفير با ذك

داد كه به شكل دهي گروه دوستي با ارمنستان و سازماندهي سفر مجلس ملي كمك 
با در نظر گرفتن اينكه جمعيت جمهوري اسالمي ايران هفتاد ميليون نفر است، .كند

ست كه در بين آنها  نفر افزايش يافته ا290 نفر به 270شمار نمايندگان مجلس از 
آقاي سقائيان بر آمادگي جمهوري اسالمي ايران مجددا .نمايندگان ارمني نيز هستند

زين پس نيز دوست ارمنستان باقي مانده و در زمانهاي سخت  اتائيد كرد مبني بر اينكه
سفير .  صورت گرفت2008حمايت الزم را بعمل آورد، همانطور كه در آگوست سال 

ملي را مهم دانست و خاطرنشان ساخت كه ديدارها و بررسي هايي همكاري با مجلس 
  .متوالي با روساي مشترك كميسيونهاي دائم مجلس ملي دارد

 ارزيابي بااليي در – رئيس مجلس ملي جمهوري ارمنستان –هويك آبراهاميان 
رابطه با موضع بيطرفانه و متعادل جمهوري اسالمي ايران در منطقه در مسئله مناقشه 

ره باغ  ارائه كرد و توسعه همكاريها در كليه عرصه هاي اقتصادي  را با جمهوري ق
اسالمي ايران مهم دانسته و به اهميت تحقق برنامه هاي سيستم انرژي، احداث خط لوله 

  .گاز و خط آهن پرداخت
رئيس مجلس ملي از مقامات جمهوري اسالمي ايران براي ارائه كمك عملياتي 

 نمود، امري كه يكبار ديگر دوستي ديرينه دو كشور و ملت را به به ارمنستان تشكر
رئيس مجلس صمن عرض تشكر بابت دعوت براي سفر رسمي، تائيد . اثبات رساند

 برنامه ريزي خواهد كرد طي سفر رسمي در تهران حضور 2009كرد كه در سال 
  .يابد

  پس از انتخابات آمريكا چه چيزي تغيير خواهد كرد؟
  

 گيرو مانويان بسته به اينكه در نتيجه انتخابات در آمريكا كدام به اعتقاد
نامزد رئيس جمهور انتخاب خواهد شد سياست آن كشور در منطقه نيز تغيير خواهد 

يك چيز در صورت انتخاب اوباما واضح و بديهي است؛ اينكه به احتمال زياد «: كرد
  .او قتل عام ارامنه را برسميت خواهد شناخت

مسأله جمهوري قره باغ كوهستاني گمان نمي كنم تغيير در خصوص 
آمريكا قبول دارد كه جمهوري قره باغ كوهستاني بايد اقدام . چشمگيري مشاهده شود

به تعيين سرنوشت خود نمايد و اما رئيس جمهور جديد دليلي براي تغيير اين موضع 
ر قضيه است چون اين مورد فعاليت د. در يك مورد امكان تغيير وجود دارد. ندارد

  .»آنها در منطقه ما براي فعال بودن، نه رقابت بلكه گفتگو تمايل دارند
  

  آقانبگيان درمورد بحران مالي جهاني
  

آكادميسين آكادمي علوم روسيه، اقتصاددان آبل آقانبگيان چنين اظهار نظر 
از  . نمود بحران مالي جهاني تأثير متضادي بر روي اقتصاد ارمنستان بجا مي گذارد

يك سو كاهش سريع قيمت نفت در شرايط سياست اقتصادي صحيح بايد منجر به 
كاهش قيمت بنزين و از سوي ديگر تغيير نرخ ارز بايد به تغيير ساختار صادرات 

به گفته آقانبگيان ارمنستان در چارچوب مسائل جذب امكانات خيريه و . كمك كند
ير از اين در كشورهايي كه تحت بغ. سرمايه كذاري مشكالت مشخصي خواهد داشت

تأير بحران مالي قرار مي گيرند از تعداد افرادي كه بمنظور اشتغال به اين كشورها 
در نتيجه از ميزان . سفر مي كنند و همچنين ميزان درآمد اين افراد كاهش مي يابد 

حوالجات مالي به ارمنستان كاهش مي يابدآنچه منجر به افزايش رشد قيمت در داخل 
  . و اين امر با روند كند رشد بهره سپرده ها از سوي بانكها بروز مي يابد. خواهد شد 

 ميليون دالر براي طراحي نقشه هاي خط آهن 1,5اختصاص 
   ارمنستان-ايران

  
 اعالم كرده است كه دولت ارمنستان با بانك  ارمنستاننخست وزير تيگران سركيسيان

الر براي طراحي نقشه هاي احداث خط آهن  ميليون د1,5آسيايي پيرامون اختصاص 
  .   ارمنستان توافق بعمل آورده است-ايران

 مواضع تجاري نسبت به سرمايه 2009به گفته وي پيش بيني مي شود كه اواسط سال 
گذاري هاي الزم براي احداث خط آهن و مالكيت آن و توجيهات فني و اقتصادي به 

  .تأييد خواهند رسيد
ركيسيان اسناد تأييد شده به بخش خصوصي ارائه خواهد شد به گفته تيگران س

  .تا آنها نيز بتوانند در اين طرح شركت نمايند
  

 خارج از يمصاحبه با هرانوش هاكوپيان وزير جوامع ارمن
  كشور

  
 خارج از كشور نتايج فوري انتظار ني همه از وزارت جوامع ارم- سؤال

دت زمان كوتاهي مسايلي كه انباشته شده آيا كار دشواري نخواهد بود كه در م. دارند
  اند حل شوند؟

 در سالهاي فعاليت خود در مجلس من هم فكر مي كردم ضرورتي - جواب
اما سازمانهاي جوامع .  خارج از كشور وجود نداردنيارمبراي داشتن وزارت جوامع 

  خارج از كشور و ارامنه خارج از كشور دايم و هميشه بر موضوع تشكيل ايننيارم
بر حسب اين تقاضا است كه فرصتي براي رئيس جمهور بمنظور . ساختار تأكيد داشتند

 خارج از كشور نيارماقدامات اجرايي فراهم آمد هر چند ايده تشكيل وزارت جوامع 
  .  شده بود مطرحدر برنامه انتخاباتي سرژ سركيسيان

كه اما بمنظور ايجاد چنين ساختار جديد و مهمي همچنين ضرورت داشت 
. ايدئولوژي، اهداف اصلي كه بايد پايه و اساس محسوب مي شد، مشخص شوند

خارج از كشور در وزارت امور  ني ارمفعاليتهاي سه ماهه من در كميته روابط با جوامع
خارجه واقعاً نشان داد كه ابتكار تشكيل وزارتخانه همراه با تأخير اما الزامي است چون 

  . بايد حل شوندمسايل متعددي وجود دارند كه 
 در اولويت چه اقداماتي بايد در وازرت جديد جوامع ارامنه خارج - سؤال

  از كشور انجام گيرند و چه خط مشي ها و اهدافي مطرحند؟ 
 خارج از كشور نيست بلكه گفتگو و نيارم مسأله ما اداره جوامع - جواب

حكيم و تعميق ميهن، ت-  خارج از كشورنيارمموضوع كار ما روابط جوامع . همكاري
خارج  ني ارم جوامع- در روابط ارمنستان. خارج از كشور ني ارمآنها است و نه جوامع

بدون شك در قوه . از كشور سطوح زيادي وجود دارند كه تا كنون تنظيم نشده اند
مجريه وزارتخانه هايي هستند كه تا حدي اين بار را متقبل شده و پل ارتباطي ما با 

ز كشور محسوب شده اند اما اقداماتي براي هماهنگي انجام  خارج انيارمجوامع 
 جوامع - رئيس جمهور با ايجاد اين ابزار هماهنگ كننده روابط ارمنستان. نگرفته اند

  . خارج از كشور به ما وظايفي را محول نموده استنيارم
 ني ارمنخست بايد فعاليتهاي اجرايي همه نهادهاي قوه مجريه با جوامع

  .ر را هماهنگ كنيمخارج از كشو
از همان اولين . يكي از وظايف برنامه اي ما نيز حفظ اصالت ارمني است

در زمينه .  خارج از كشور اين مسأله در اولويت بوده استنيارمروز تشكيل جوامع 
 خارج از نيارمحفظ اصالت ارمني ميهن وظيفه اساسي در هر يك از كانونهاي جوامع 

  . ين وظيفه بر چهار ستون اصلي تكيه خواهيم كردبمنظور انجام ا. كشور دارد
براي ارمني بدون ميهن . اولي زبان مادري ما است و ستون فقرات بقاء ما

  . زبان مادري ميهن او است
حفظ سنتهاي . ستون دوم حفظ اصالت ارمني خانواده ارمني است

صاً در خصو. خانوادگي، توسعه و تحكيم خانواده ارمني در اولويت مسايل ما است
خارج از كشور زماني كه فرد ارمني در محيطهاي غريب و متفاوت  ني ارمجوامع

  . زندگي مي كند بايد دست به هر كاري بزنيم تا پايه هاي خانواده ارمني متزلزل نشود
جهاني شدن و ليبراليزه كردن . خط مشي سوم ما فرهنگ ارمني است

ا بايد با فرهنگ و زبان خود با اين چالشها م. ملتها، زبانها و فرهنگها را از هم مي پاشد
بايد بتوانيم بطور شايسته و مدعيانه اي با فرهنگي ديرينه و غني خود به . مقابله كنيم

  .  جهانيان معرفي شويم
ستون اصلي ديگر ما ايمان ارامنه است، يعني كليساي مقدس حواريون 

  . تكيه گاه ارامنه بدون ميهن بوده استارامنه كه همواره 
خارج از ني ارم چگونه مي توان پتانسيل چند ميليوني جوامع - سؤال

  كشور را در راستاي بهروزي ميهن بكار گرفت؟ 
 شناسايي پتانسيل ارامنه و بكارگيري آن به نفع ميهن و در راستاي - جواب
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اري از كشورها بمنظور بسي. تقويت ارمنستان يكي از وظايف اولويت دار ما است
بكارگيري تجربه و معلومات دنيا در راستاي منافع حكومت جوانان خود را براي 

ملت ارمني خواه ناخواه از ديرباز اعزام شده و اكنون زمان . تحصيل اعزام مي كنند
آن فرا رسيده است كه بطور تمام عيار از اين مورد كه ملتي جهاني شده هستيم، 

يد بتوانيم هم ميهنانمان را كه در عرصه هاي مختلف علوم، در زمينه با. استفاده كنيم
هاي تخصصي، هنر، حرفه و پيشه، ورزش به موفقيتهاي مهمي دست يافته اند با 

  . ارمنستان مرتبط سازيم و پتانسيل آنها را در تقويت و اقتدار ميهن بكار گيريم
ت اندركاران، بايد حقوق دانان، كارشناسان امور مالي، مقتصدين، دس

تاريخ دانان، زبانشناسان، مهندسين، اديبان، كارشناسان هنري، پزشكان برجسته ارمني و 
ما بايد شبكه واحدي از . همه را شناسايي كرده و روابط محكمي با آنها برقرار كنيم

متخصصين ارمني را در همه كانونهاي جوامع ارامنه خارج از كشور ايجاد كنيم، آنها را 
اين شورا . رتبط سازيم و شوراي تخصصي سراسري ارامنه را سازماندهي كنيمبا هم م

بايد شناسايي كند كه ارمنستان چه نيازهايي دارد و پتانسيل خود را در راستاي مرتفع 
  . ساختن آنها نيازها بكار گيرد

بكارگيري پتانسيل فكري، تخصصي كل ارامنه بسيار مهمتر و ثمربخش تر 
اگر بتوانيم جوامع ارامنه خارج از كشور را مجدداً . يل مالي استاز بكارگيري پتانس

سازماندهي كرده و همه هم ميهنانمان را با ارمنستان مرتبط سازيم راه حلهاي محتوايي 
  . همه مسايل را نيز پيدا خواهيم كرد

البته وزارت جوامع ارامنه خارج از كشور اقدامات وزارت امور خارجه و 
اما ضمن اينكه نقش . هنگ، علوم و آموزش را تكرار نخواهد كردوزارتخانه هاي فر

سازمان دهنده و هماهنگ كننده را داريم بايد تالش كنيم تا همه راه حلها بطور 
  . اكنون برنامه اقدامات مشترك را تنظيم مي كنيم. مشترك باشند

  آيا به معناي مهاجرت به ميهن نيست؟ » پيش به سوي ميهن« شعار - سؤال
بازگشت به ميهني .  بلي، و اين نيز يكي از اقدامات اصلي ما است- بجوا

ما .  قرن گذشته ندارد40كه ما مدنظر داريم هيچ گونه وجه اشتراكي با روندهاي دهه 
براي ما بازگشت ارامنه بسيار مهم . بازگشت فكر و قلب و روح به ميهن را انتظار داريم

  . ارمنياست، بازگشت به ريشه هاي ارمني، اصالت 
  

   ساله است2790ايروان 
  

 پيش از ميالد توسط آرگيشتي شاه سلسله آراراتيان 782در سال ايروان 
  .تاسيس شد

 هنوز شهر كوچك ايالتي در تركيب روسيه 20ايروان در اوائل قرن ...
اولين . بود، البته فرهنگ ويژه، آداب و رسوم جالب و اصول اخالقي خود را داشت

. دگي روسي و اروپايي راحت وارد طرز زندگي ارمني مي شدندنشانه هاي طرز زن
تحت حاكميت روسها آينده ارامنه شرقي بر خالف كابوس زندگي ارامنه غربي در 

اما خود روسيه آرامش ابرقدرت و ملتهاي ... تركيه صلح آميز و مطمئن بنظر مي رسد
اك كل روسيه هرج و مرج، انقالب و جنگ در خ: تحت حاكميت آن را بهم مي زند

  ... از كروندشتاد تا والديووستوك، از مورمانسك تا ايروان شروع مي شوند
بعد از همه تحوالت ايروان پايتخت اولين جمهوري مستقل و سپس 

مردم زنده مانده از كشتارهاي وحشي در تركيه . پايتخت ارمنستان شوروي مي شود
ور حكومت جديد متمركز مي عثماني با اميد به خانه جديد خود نگاه مي كند و د

 در ايروان ديگر نه تنها ساكنين بومي زندگي مي 1918- 1920در سالهاي . شود
 نيز از كل دينا با اميد به رستاخير 1915كردند بلكه ارامنه زنده مانده از قتل عام سال 

  ... و زندگي آرام به اينجا آمدند
زرگ روسيه، ه تا اين موقع در مراكز بك ارمني نامدارروشنفكران 
. گي و كار مي كردند، به پايتخت ارمنستان منتقل شدنددماوراءقفقاز و اروپا زن

معماران، آهنگ سازان، نقاشان، نويسندگان و شاعران، بنايان و سازندگان معروف 
  . افتخار ايروان جديد شدند

آن » ساعت طاليي« دوران شكوفايي واقعي ايروان و 1960- 70سالهاي 
ند دهه شهرك ايالتي به شهر بزرگ و پرانرژي و يكي از زيباترين بود وقتي طي چ

طي قرن گذشته شهر ما در همه زمينه هاي . شهرهاي كل اتحاد شوروي تبديل شد
مردم » اسارت كمونيستي«حتي آنهايي كه از . زندگي به موفقيتهاي بزرگ رسيد

ر همين دوران ايروان اما د... ارمني متنفر بودند، نيز اين واقعيت را قبول مي كردند
  . بعنوان پايتخت سراسري ارمني ارزيابي مي شد

تاريخ دوباره وارد دوران پيچيده شد و ايروان كه طي قرنها از دشمنان 
خارجي وحشيگريها و خون زياد ديده بود، همراه با كل ملت ارمنستان وارد دوران 

 كشورها و ملتهاي 20فروپاشي اتحاد شوروي در اواخر قرن ...  شد1990بحراني دهه 
كل قاره را تكان داد، كل سيستم ارزشهاي ايجاد شده بعد از جنگ جهاني دوم را 

  .  عوض كرد و كل طرز زندگي و شيوه روابط اجتماعي را مورد تجديد نظر قرار داد

رجه اول در د زندگي در ارمنستان و در 1990خوشبختانه در اواخد دهه 
ارزشها در مهمترين زمينه ها يعني زمنيه هاي مادي، ايروان بهتر شد و شانس احياي 

  ...  سياسي و فرهنگي ايجاد شد- اجتماعي
در اوائل هزاره سوم ايروان بتدريج اطمينان، قدرت و زيبايي قبلي خود 

حتي بدبينان امروز دستاوردهاي آشكار كل كشور و بويژه : را بدست مي آورد
  . پايتخت را تكذيب نمي كنند

  
   ارمنستان-براي خط آهن ايرانسه راهكار 

  
ارمنستان تنها بصورت تئوري وجود دارد، اما بر طبق -در حال حاضر خط آهن ايران

گزينه اوليه، در صورت احداث در بخش ايراني، ريلها از ايستگاه مرند تا ايستگاه 
 كيلومتر 100طول آن در خاك ايران حدود . مقري ارمنستان ادامه خواهند يافت

از مقري تا جرموك همه . ، سپس راه بسوي جرموك ادامه خواهد يافتخواهد بود
از جرموك :  راهكار وجود دارد3اما از جرموك به اينطرف . گزينه ها يكي مي باشند

بطرف سوتك، از جرموك به شهر مارتوني از طريق گذرگاه كوهستاني سليم و از 
ما بر طبق راهكار سوم، از ا. "گاگارين"آنجا بطرف شهر گاوار سپس سوان و ايستگاه 

  .جرموك بطرف يراسخاوان
همه چيز پس از پايان مطالعات، از مرحله طراحي پس از تهيه حساب اوليه زمانيكه 

  . هم تاريخها و هم امكانات مالي احداث  خط آهن مشخص شوند، معلوم خواهد شد
  

   ارمني در عراق كشته شدبازرگان
  

 بازرگان شمال عراق فاركس باتول ل واقع درص اكتبر در شهر مو12عصر 
  . ارمني ، مالك فروشگاه موسيقي كشته شد

 در پي حمله مسلحانه افراطيون سني بر روي فروشگاه زاده ويخواهر 
 خانواده مرحوم شهر را ترك كرده ي ارمني عراقاينپس از قتل . مجروح شده است 

  . و خويشاوند مجروح را در بيمارستان باقي گذاشته اند
ل بسر مي س خانواده در مو30- 40گفته تيگران بااليان در حال حاضر به 

  .برند و هيچگونه خطري آنها را تهديد نمي كند
  

 ضرب المثلهاي مشابه
 

اما مردم ايران . المثلهاي بسيار زياد و غني هستند در فرهنگ مردم ايران زمين ضرب
بسياري از برند  چون در مناطق مختلف با زيست محيطهايي مختلف بسر مي

اند مثال اگر در جنوب  المثلهاي شنيده شده را با شرايط زيستي خود تطبيق داده ضرب
شد، همين مثل ممكن است در سواحل درياي مازندران به  ايران در مثلي شتر مطرح مي

  .استر يا اسب منسوب شده باشد
اه از گاهي عوامل مثل از روايات ديني گرفته شده و گاهي از روايات تاريخي، گ

  .زندگي روزمره
رودكه يك نفر  اين مثل در موقعي به كار مي» يك آهو و صد سگ«در مثل است كه 

  ...از چند سو تحت فشار قرارگرفته باشد و انصاف و تعادلي در ميان نيست
  :مثل فوق مترادف است با

  
  يك انار و چهل بيمار

  يك انگور و صد زنبور
  يك كافر و چند مسلمان

  غميك دل و هزار 
  يك نفس و هزار اميد
  يك سر و هزار سودا
  يك شكم و دو منت

  يك كاسه كاچي صد تا سرناچي
  يك كشتني و هزار جالد

  !يك كله و صد گله
  يك مويز و چهل قلندر

  يك دكان و چهل تا مشتري
  يك يوسف و صد تا خريدار

  يك اسب و ده پياده
  !يك قاب و صد بشقاب

ا مورد مثل شباهت نزديكتري داشته باشد، نياز به به كاربردن هريك از اين مثلها كه ب
  .آشنا بودن با فرهنگ عام ايران زمين در سطحي وسيع دارد


