
 

  

  1رويه-نامه لويسماه

 1388 ماه خرداد151شماره

  با وزير خارجه ايران ارمنستان ريديدار خداحافظي سف
اداره كل اطالعات و مطبوعات مابر ارسالي به نقل از ن به گزارش ايرنا 

در اين ديدار متكي روابط ايران و ارمنستان را روبه رشد و  ،وزارت امور خارجه
توصيف كرد و از تالش هاي سفير براي ارتقاء سطح  در راستاي منافع دو ملت

جود ميان هاي رشد مناسبات را به دليل تفاهم مو وي، زمينه .تشكر كرد مناسبات
 ن نازاريانكار.روابط را روشن دانست ايران و ارمنستان فراوان و آينده

نيز از همكاري وزارتخانه هاي مختلف بويژه وزارت امور خارجه ارمنستان  فيرس
  . به كشورشان تشكر و قدرداني كردتسهيل امور مربوط در

در : كشوري با فرهنگ و تمدني ديرينه خواند و گفت سفير ارمنستان، ايران را
توسعه مناسبات فرهنگي نيز در كنار  طول ماموريت چيز هاي زيادي آموختم و

  . گر ابعاد روابط همواره مطمح نظر قرار داشتدي
  :رييس جمهوري ارمنستان 

 قره باغ مداخله نكند تركيه در مسئله 
 "ارمنستان در واكنش به سخنان  رييس جمهوري "سرژ سركيسيان " - آنكارا 

قصد كمك به حل  اگر تركيه: نخست وزير تركيه گفت  "رجب طيب اردوغان 
  .ن موضوع خودداري كندمسئله قره باغ را دارد ، بايد از مداخله در اي

به نقل از تلويزيون دولتي تركيه ، تاكيد نخست وزير تركيه بر  به گزارش ايرنا
و ارمنستان پيش از پايان اشغال قره باغ كوهستاني  اين موضوع كه مرز تركيه

  .رييس جمهور ارمنستان شد گشوده نخواهد شد ، موجب ناخرسندي
رييس  " اف علي الهام "طيب اردوغان چهارشنبه گذشته در سفر به باكو به 

است ،  جمهوري آذربايجان اطمينان داده بود تا زماني كه مشكل قره باغ حل نشده
 رييس جمهور "سرژ سركيسيان   " .مرز تركيه با ارمنستان گشوده نخواهد شد

اگر تركيه قصد كمك به حل : ارمنستان در واكنش به سخنان اردوغان گفت 
  . مداخله در اين موضوع خودداري كندقره باغ را دارد بايد از مسئله موجود در
پيشتر نيز بارها درباره اين مسئله كه مداخله تركيه در مسئله  : سركيسيان افزود

ضرر روند عادي سازي مناسبات تركيه با ارمنستان خواهد  قره باغ كوهستاني به
مطرح شدن احتمال گشايش مرز تركيه به روي ارمنستان   .هشدار داده است بود، 

  . شديد در تركيه و جمهوري آذربايجان شده بود  اعتراضها و واكنشهايموجب
سياستمداران جمهوري آذربايجان در  احزاب سياسي مخالف دولت تركيه و

انتقاد قرار داده و گفته بودند كه  اعتراض به اين احتمال ، دولت اردوغان را مورد
 .ا به روي ارمنستان باز كندخود ر پيش از پايان اشغال قره باغ تركيه نبايد مرزهاي

آذربايجان در ديدار با الهام علي اف  اردوغان هفته گذشته در سفر به جمهوري
چپ و راست به دنبال  تحركاتي كه از: رئيس جمهوري آن كشور گفته بود 

باكو  در مناسبات آنكارا با "ملت و دو دولت  "خدشه دار كردن مفهوم يك 
 : اردوغان در اين ديدار تاكيد كرده بود  . بودصورت مي گيرد، بي اثر خواهد

تا زماني كه مشكل قره باغ حل نشد ه است ، مرز تركيه با ارمنستان گشوده 
  .نخواهد شد

  صادرات گاز ايران به ارمنستان آغاز شد
 به گزارش روابط  .در مرز نوردوز آغاز شد صادرات گاز ايران به ارمنستان 

  مشاور وزير "سيدرضا كسايي زاده"مومي شركت ملي صادرات گاز ايران، ع
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران در راس هياتي مركب از  نفت و

شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صادرات گاز  ،نمايندگان شركت توانير
در مراسمي رسمي ضمن اشاره به مبادله  وي  .ايران به ارمنستان سفر كرده است

ان، شروع آمادگي از سوي ارمنست قرارداد تهاتر برق و گاز ميان دو كشور و اعالم
وي   .نوردوز را اعالم كرد صادرات گاز ايران به ارمنستان در روز جاري در مرز

براساس اين قرارداد، حجم  : سال اعالم كرد و افزود20مدت زمان اين قرارداد را 
 ميليون 100ميليارد و   ميالدي يك2010اوليه صادرات گاز به ارمنستان تا سال 

حجم صادرات . است تعيين شده) ترمكعب در روزسه ميليون م(  مترمكعب در سال
ميليون  500 به يك ميليارد و 2011گاز ايران به ارمنستان از ابتداي سال 

كسايي  به گفته  .افزايش مي يابد)  ميليون مترمكعب در روز4(مترمكعب در سال 
زاده، حجم صادرات گاز ايران به ارمنستان بتدريج افزايش خواهد يافت و در 

 هزار مترمكعب 300شش ميليون و ( ميليون مترمكعب 300 ميليارد و 2به  نهايت
قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان يك : وي تصريح كرد  .مي رسد) در روز

شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت توانير، شركت  قرارداد چهار جانبه بين
طرح : فزوداين گزارش ا  .است ايروان تي پي پي و شركت برق ارمنستان

. شهرت دارد "ارمنستان تهاتر گاز و برق ايران و"صادرات گاز به ارمنستان به 
ايروان تي پي  اين قرارداد بين شركت ملي صادرات گاز ايران و شركت ارمني

به  براي انتقال گاز ايران.  امضا شد1383تي ارمنستان در ارديبهشت ماه سال 
 كيلومتر حدفاصل تبريز تا 113 و به طول  اينچ30ارمنستان، خط لوله اي به قطر 

ارمنستان احداث شد و با حضور روساي جمهوري دو كشور در اسفند ماه  مرز
   .برداري رسيد  به بهره1385سال 

 
  ارمنستان  برابري تراز تجاري ايران و10رشد 

آمريكا سازمان توسعه تجارت ايران از  مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا و
 خبر 87 تا 78فاصله سال هاي   برابري تراز تجاري ايران با ارمنستان در10رشد 
  .داد
 11   برابر78تراز تجاري ايران با ارمنستان درسال  : گفت "اسديان عبدالحميد"

 610 ميليون و 119 به 87هزار دالربود كه اين ميزان در سال  800 ميليون و
گروه اقتصادي ايرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت به گزارش  .هزار دالر رسيد

 ميليون و 25  را معادل 78ال ميزان واردات ارمنستان از ايران در س وي ايران، 
 570 ميليون و 21 به 87اين رقم در سال   :عنوان كرد و افزود  هزار دالر200

ورق شيشه  ،  قير، وسايل نقليه با موتور پيستوني يادآور مي شود   .هزار دالر رسيد
سنگ موليبدن و كنستانتره هاي آن از عمده ترين اقالم صادراتي  ،روغن سويا اي، 
ساير چرخ  همچنين شمش از آهن و فوالد،   .محسوب مي شود  به ارمنستانايران

 قراضه و ضايعات آلومينيم و انواع  يا سرد نورد شده، دنده ها، آهن يا فوالد تخت
از اقالم عمده وارداتي اين كشور از ايران  برچسب از كاغذ يا مقوا و ميلگرد

ي در ايروان، ايجاد اتاق مشترك هاي ايران ايجاد فروشگاه : اسديان افزود  .است
بازرگانان ايراني و فعاليت بانك ملت در  بازرگاني دو كشور ، راه اندازي اتحاديه

روابط دو جانبه ميان ايران و  ايروان از عمده ترين اقدامات در چارچوب
  .ارمنستان بوده است

  گرجستان امتناع كرد ارمنستان از شركت در رزمايش ناتو در
امتناع ارمنستان براي شركت در  منابع خبري روسيه روز سه شنبه از - مسكو

فردا چهارشنبه در  كه "ناتو"رزمايش نظامي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
   .گرجستان آغاز مي شود ، خبر دادند

از مسكو ، ارمنستان هفته گذشته آمادگي خود را براي شركت در  به گزارش ايرنا
روسيه با رزمايش نظامي ناتو در   .اعالم كرده بود رزمايش ناتو در گرجستان

كشورهاي منطقه خواست از شركت در آن  گرجستان بشدت مخالف است و از
روسيه رزمايش ناتو در  دميتري مدوديف رييس جمهوري  .خود داري كنند

  .داد تان را اقدامي تحريك آميز دانست و نسبت به انجام آن هشدارگرجس
سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه نيز رزمايش ناتو در گرجسنان را 

تاكنون صربستان ، ملداوي ، قزاقستان ، استوني و   .كوته بينانه خواند حركتي
  .از مشاركت در اين رزمايش نظامي خودداري كرده اند لتوني نيز

نظامي ناتو در گرجستان ، يگان هاي نظامي روسيه  در آستانه برگزاري رزمايش
آبخازيا و اوستياي جنوبي كه مسكو استقالل  مستقر در جمهوري هاي خودخوانده

   .آماده باش كامل در آمدند آنها را به رسميت شناخته است ، به حالت
  

  اردوغان بازشدن مرز تركيه وارمنستان را
 مشروط به حل مشكل قره باغ دانست

 "الهام علي اف  "تركيه به  نخست وزير "رجب طيب اردوغان  " - آنكارا 
قره باغ حل نشده  رييس جمهوري آذربايجان اطمينان داد ، تا زماني كه مشكل

   .است ، مرز تركيه با ارمنستان گشوده نخواهد شد
به نقل از تلويزيون دولتي تركيه ، اردوغان كه در راس يك  به گزارش ايرنا
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 با الهام علي اف رئيس جمهور آن به سر مي برد ، هيات بلندپايه در آذربايجان
تحركاتي كه از چپ : در اين ديدار اردوغان گفت   .كشور ديدار و گفتگو كرد

در مناسبات  "يك ملت و دو دولت  "مفهوم  و راست به دنبال خدشه دار كردن
اين نخست وزير تركيه در   .بود آنكارا با باكو صورت مي گيرد ، بي اثر خواهد

باغ حل نشد ه است ، مرز  ديدار بار ديگر تاكيد كرد، تا زماني كه مشكل قره
براي انجام  وي آمادگي كشورش را  .تركيه با ارمنستان گشوده نخواهد شد

خود  طيب اردوغان در سخنراني  .هرگونه كمك به حل مسئله قره باغ اعالم كرد
 برادري دو كشور تاكيد و خطاب به نمايندگان مجلس جمهوري آذربايجان نيز بر

از خست وزير تركيه ن  .آنكارا هرگز اقدامي عليه باكو انجام نمي دهد : گفت
جمهوري آذربايجان و مقبره  رييس جمهوري فقيد "حيدرعلي اف  "آرامگاه 

   .شهدا در باكو ديدار كرد
 

  :رييس مجلس ارمنستان
  ارمنستان است ايران همسايه مهم 

رييس گروه  "ارسالن فتحي پور" رييس مجلس ارمنستان در ديدار با - مسكو
ايران كشور دوست و  جمهوري اسالمي: دوستي پارلماني ايران و ارمنستان گفت

روابط با تهران  همسايه مهم و قدرتمند ارمنستان مي باشد و ايروان براي توسعه
   .اهميت خاصي قائل است

سيد علي "روز سه شنبه در ايروان صورت گرفت و در آن  در اين ديدار كه
و شماري از اعضاي گروه پارلماني ايران و  سفير ايران در ارمنستان "سقائيان

 "هويك آبراميان"حضور داشتند،  يران نيزارمنستان در مجلس شوراي اسالمي ا
توسعه روابط دوجانبه را  رييس مجلس ارمنستان نقش مجالس ايران و ارمنستان در

و ارمنستان براي  طرفين در اين ديدار گامهاي مهم مجالس ايران  .مهم دانست
  .تقويت و تحكيم روابط دو كشوررا مورد بررسي و تبادل نظر قرار دادند

امه هاي همكاري دو كشور در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني، حمل دو طرف برن
مخابرات و برخي عرصه هاي ديگر و نيز مسائل مربوط به امنيت منطقه اي  ،و نقل

فتحي پور رييس گروه دوستي پارلماني   .مطرح و بررسي كردند و بين المللي را
رييس  "لي الريجانيع"مجلس شوراي اسالمي با تقديم سالم ايران و ارمنستان در

  .از وي براي سفر به ايران دعوت بعمل آورد مجلس شوراي اسالمي به آبراميان
ارمنستان در سالهاي اخير روند رو به  روابط جمهوري اسالمي ايران و جمهوري

اقتصادي و انرژي با يكديگر  ،رشد داشته و دو كشور در زمينه هاي سياسي
  .همكاري نزديك دارند

در قفقاز جنوبي  ارمنستان به كاهش نفوذ روسيه- نزديكي تركيه
 منجر مي شود

گزارشهايي اعالم توافق بر سر عادي سازي روابط  درمنابع خبري روسيه  - مسكو
كاهش نفوذ روسيه در منطقه قفقاز جنوبي  ايروان را عاملي براي -ميان آنكارا

ايده عادي سازي روابط و گشايش : اين منابع نوشتند ،به گزارش ايرنا .دانستند
 شديد نفوذ مسكو بر ايروان منجر مي شود مرز ميان ارمنستان و تركيه به كاهش

 "مناقشه يخ زده"به عنوان قديمي ترين  اين منابع از بحران قره باغ كوهستاني.
وري ميان ارمنستان و جمه در قفقاز جنوبي نام بردند كه طوالني ترين مرز

مرز : مي نويسند منابع روسي .  آذربايجان و خط مقدم ميان دو كشور مي باشد
تركيه  .مشترك ارمنستان با تركيه نيز گسترده ولي در زمان كنوني مسدود است

در سال هاي پس از فروپاشي شوروي ، جمهوري آذربايجان را بعنوان شريك 
براي احياي تماميت ارضي خود در منطقه قفقاز شناخته و از مطالبات آن  اصلي

روسيه و : كامرسانت روزنامه روسي در اين باره نوشت   .كرد اش حمايت مي
ميالدي شركاي اقتصادي اصلي ارمنستان هستند و حجم  1993ايران از سال 

در قالب تجارت در بازار سياه انجام مي  مبادالت تجاري اين كشور با تركيه
گشايش مرز با تركيه، ارمنستان ديگر   ازبه نوشته اين روزنامه، پس .  گرفت

نخواهد داشت و اين مورد،  دليلي براي گرايش به روسيه در سياست خارجي خود
پيرامون قره باغ پيشنهاد  امتياز مثبتي است كه آنكارا به ايروان در معامله بزرگي

حل مسئله قره باغ  اصلي "حامي"مي دهد و بدين ترتيب جايگاه روسيه را بعنوان 

ديدارهاي اخير  :ورميانوستي ديگر روزنامه روسي نيز نوشت  .محدود مي كند
 و "الهام علي يف"رييس جمهوري فدراسيون روسيه با  "دميتري مدوديف"
روساي جمهوري آذربايجان و ارمنستان تالشي براي بدست  "سرژ سركيسيان"

به نوشته اين   .آنكارا بود - مانعي بر سر راه حركت قطار ايروان  گرفتن ابتكار و
آنكارا سبب خواهد شد  - مواضع و ديدگاه روابط ايروان  روزنامه، نزديكي

  . قفقاز جنوبي كاهش يابد محدوده نفوذ روسيه در منطقه
  

  " روزهايي از زندگي طوفاني من"نقدي كوتاه بر كتاب 
 

 به قلم آقاي ليون آهارونيان بازرگان "روزهايي از زندگي طوفاني من"كتاب 
 نسخه درسال 2200وفعال اجتماعي در دو جلد نفيس توسط كارگاه نشر ثالث در 

تومان مي باشد و در تاريخ 2800قيمت دوره .  به چاپ رسيده است 1387
  . با حضور جمعي از صاحب نظران از اين اثر ارزشمند رونمايي شد4/12/1387

 سال گذشته بازگو مي كند فراز 70اين كتاب كه خاطرات نويسنده را طي دوران 
و نشيبهايي از زندگي فردي و اجتماعي نويسنده را  با روحيه اي تالشگر،  مبارز و 

 ها به خواننده كنجكاو وپرسشگر اميدوار به آينده اي روشن و زيبا در تمام زمينه
  .تسري مي دهد

اين كتاب در نوع خود چه در جامعه ايران، و چه درجامعه ارمني ايران طي يك 
قرن گذشته كم نظير و شايد بي نظير باشد و اين امكان را به روشنفكران، جامعه 

ارمني مي دهد ژوهشگران سياسي و اجتماعي ايراني و           پ  شناسان،  تاريخ نويسان و
تا ازدريچه اي نو به درون جامعه ايران  و ارمني از ديدگاه نويسنده وارد شوند، 
امري كه سالياني دراز نياز آن حس مي شد و مححققان بسياري در جستجوي آن 

  .بودند
اما همچنين اين كتاب، پاره اي  اطالعات ، تحليلها وموضعگيريهايي اشتباه وشبه 

و خواننده را در شناخت و ارزيابي مسايل جامعه ايران و انگيزبه وجود آورده 
ارمني به راه خطا هدايت مي كند و اگر كسي بخواهد براي اولين بار در بارة 
جامعه ارمني  شناخت پيدا كند اين تصور دراو بوجود مي آيد كه طي سي سال 

الري، پس از انقالب اسالمي در جامعه ارمني تغيير و تحولي  در زمينه مردم سا
به كالمي ديگر، نويسندة محترم اكثر . وحدت جامعه و آزادي بوجود  نيامده 

جريانات و تحوالت بر خاسته از انقالب، كه به بركت انقالب اسالمي توانستند در 
از جمله انجمنهاي هرازدان، اربوني، آبويان، (عرصة جامعة ارامنةحضور يابند 

و خواهان تحقق دست آوردهاي انقالب در جامعة ارمني بودند، ) "كانهارناسو"
ازجمله انتخابات آزاد،پاسخگو بودن مسوولين،بر طرف كردن مشكالت جامعه، به 
خصوص مشكالت مربوط به مدارس ارامنة، البته نه از راه  تظاهرات و تحريك 

ي بودند را زير سوال برده  مردم، بلكه از راه گفتگو و تبادل نظر با مسوولين دولت
مخالف ساختار كليسايي ارامنة ايران، فريب دادن مردم ، مسوول نا امني "آنان را 

خوانده )در جلد اول كتاب ("وايجاد بحران در جامعة ارمني و حتي  دشمن خوني
  .است

    اين مسايل احتماال به دليل كمي اطالعات نويسنده به وجود آمده، وقايع نويسي 
تن تاريخ، به خصوص وقتي شاهدان آن وقايع وجودي زنده و آشكار دارند ونوش

احتياج به تحقيق، تعمق،و بر رسي جدي و عادالنه دارد و انتظار مي رود نويسندة 
محترم آن كتاب  با همفكري و مشاركت روشنفكران وفعاالن اجتماعي در جلسه 

امعة ارمني در دوران اي پرسش و پاسخ گونه به تحقيق و بررسي واقع بينانة ج
انقالب پرداخته و نهايتا  آن طور كه خود صالح مي داند اشتباهات عمدي يا 

  . سهوي كتاب خود را اصالح نمايد
                                                                           

          با احترام سورن هنرچيان                                                            
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