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  ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان ايراني

  تغيير يافت  ارمنستان  از
  

 مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تغيير - تهران
 .خبر داد ارمنستان  ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاه هاي معتبر كشور

گار فرهنگي ايرنا  روز جمعه در گفت و گو با خبرن'محمدحسين مجلس آرا'
ضوابط جديد، شامل آن دسته از دانشجويان ايراني مي شود كه تاريخ : افزود

اين مقام  . باشد1/9/2011از  ارمنستان  شروع به تحصيل آنها در دانشگاه هاي
مسوول در وزارت علوم با بيان اينكه داشتن گواهي قبولي در يكي از آزمون هاي 

آزمون زبان وزارت -  توليمو و ام اس آر تي معتبر بين المللي تافل، آيلتس،
ارمنستان، اجباري    براي تحصيل دانشجويان ايراني در دانشگاه هاي معتبر- علوم

 ، نمره pbt در آزمون توليمو و تافل 480حداقل نمره قبولي : شده است گفت
 در آزمون ام اس آر تي، براي 50 آيلتس و نمره 5 ، نمره ibt آزمون تافل 60

درنظر گرفته شده است   ارمنستان  ان ايراني ادامه تحصيل در دانشگاه هايمتقاضي
به   .كه بايد قبل از اخذ پذيرش از اين دانشگاه ها، نمره قبولي زبان را گرفته باشند

حداكثر تا شش ماه پس   ارمنستان  گفته مجلس آرا، دانشجويان ايراني دانشگاههاي
د تا گواهي قبولي آزمون زبان از شروع تحصيل خود در اين كشور فرصت دارن

مديركل امور دانش آموختگان وزارت   .كشور محل تحصيل خود را ارايه كنند
علوم، تحقيقات و فناوري درمورد نحوه ارزشيابي مدرك تحصيلي دانشجويان 

حداقل معدل ديپلم اين : يادآورشد  ارمنستان ايراني مقطع كارشناسي دانشگاه هاي
و حداقل به مدت چهار سال به صورت حضوري و تمام  باشد 14دانشجويان بايد 

دانشجويان : مجلس آرا توضيح داد  .وقت در دانشگاه هاي اين كشور تحصيل كنند
پس از فارغ التحصيلي نيز درصورت  ارمنستان  مقطع كارشناسي دانشگاه هاي

 واحد از درس هاي اصلي و 18تشخيص كميسيون ارزشيابي وزارت علوم، بايد 
وي درخصوص  .ه مربوطه را در دانشگاه هاي دولتي ايران بگذرانندتخصصي رشت

چگونگي ارزشيابي دانشجويان ايراني مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه 
اين افراد نيز بايد مدرك معتبر كارشناسي با معدل حداقل : گفت  ارمنستان  هاي
 و به  در رشته مرتبط با گروه آموزشي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد باشند15

مدت يك سال و نيم تا دو سال به صورت حضوري و تمام وقت در دانشگاه 
: مديركل دانش آموختگان وزارت علوم تاكيد كرد .تحصيل كنند  ارمنستان  هاي

درصورت تشخيص كميسيون ارزشيابي، دانش آموختگان كارشناسي ارشد 
 را در يكي از  واحد درسي رشته مربوطه18 تا 12بايد از   ارمنستان  دانشگاه هاي

وي داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر با  .دانشگاه هاي دولتي ايران بگذرانند
 را يكي از شرط هاي تحصيل دانشجويان ايراني در مقطع دكتري 16حداقل معدل 
عنوان كرد و گفت كه رشته تحصيلي اين افراد در مقاطع   ارمنستان  دانشگاه هاي

مجلس آرا با بيان اينكه دانشجويان  .ان باشدكارشناسي ارشد و دكتري بايد يكس
بايد حداقل سه سال به صورت تمام وقت در   ارمنستان  ايراني مقطع دكتري در

اين افراد بعد از فارغ : دانشگاه هاي اين كشور حضور داشته باشند تصريح كرد
التحصيلي و بازگشت به ايران بايد دو مقاله برگرفته از رساله دكتري خود را در 
نشريات معتبر علمي پژوهشي كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه بين المللي باشد 

   .به چاپ برسانند
  

   تركيه خبر داد'وان'يك مقام تركيه ازطرح برقراري پروازميان ايروان و 
  

 تركيه از احتمال برقراري 'وان' يك مقام محلي در استان - تهران
 تركيه و 'وان' فرودگاههاي پرواز مستقيم ميان

 .خبر داد ارمنستان  'ايروان'
 روز شنبه 'آذرنيوز'به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، پايگاه خبري 

  رييس امور بازرگاني و اقتصادي استان'عبداهللا تونج دمير'از آنكارا گزارش داد، 

سفر كرده  ارمنستان   نفره بازرگاني به30 تركيه كه در راس يك هئيت 'وان'
بود، در پي بازگشت از اين كشور گفت كه اگر همه چيز طبق برنامه پيش برود، 

 ماه سپتامبر آغاز 11 در 'ايروان'اولين پرواز مستقيم بين استان وان تركيه و 
در سفر هيئت بازرگاني : آذرنيوز، بدون اشاره به تاريخ اين سفر افزود .خواهد شد

استان وان تركيه به ايروان در ارتباط با گسترش روابط تجاري دوجانبه و همكاري 
    .در بخش گردشگري توافق نامه هايي ميان طرفين به امضا رسيد

 رييس اتحاديه بازرگانان و توليد 'آرسن قازاريان'درهمين حال 
ارتباط مستقيم غير   ارمنستان  درحاليكه تركيه و: گفته است ارمنستان ندگانكن

زميني ندارند، حجم مبادالت بازرگاني بين دوكشور طبق آمارهاي غيررسمي 
 يك 'المان عبداهللا اف'براساس اين گزارش  . ميليون دالر است250افزون بر

: اين سخنان گفتسخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري آذربايجان در واكنش به 
باكو در امور داخلي تركيه مداخله نمي كند اما در صورتيكه به منافع اين كشور 
   .آسيب برسد، دولت باكو حق برخورد را براي خود محفوظ مي دارد

باكو به دقت اين موضوع را پي گيري كرده و چگونگي اين توسعه : وي افزود
ن قضيه در آينده واكنش نشان روابط را از نزديك دنبال مي كند و درخصوص اي

 ميالدي و به 1993تركيه به عنوان متحد جمهوري آذربايجان از سال  .خواهد داد
و نيز طرح ادعاي   ارمنستاندنبال اشغال بخشي از قلمرو جمهوري آذربايجان ازسوي

نسل كشي ارامنه توسط تركان عثماني در جريان جنگ جهاني اول، مرزهاي خود 
    .مسدود كرده و با اين كشور روابط ديپلماتيك ندارد ارمنستان را با

 موافقت نامه مصالحه به امضا 2009با اين حال آنكارا و ايروان در اكتبر سال 
رساندند كه اين اقدام با اعتراض شديد دولت باكو مواجه شد و تاكنون هم اجراي 

  .آن به دليل عدم تصويب از سوي پارلمان هاي دوطرف متوقف مانده است
  

  :كارشناس روس
   درگيري نظامي پيش مي روند به سمت  ارمنستان  آذربايجان و

  
 كارشناس ' پاول فلگن هاور' روز آزادليق چاپ باكو روز جمعه به نقل از–باكو 

جمهوري آذربايجان ( در مناقشه قره باغ نظامي روسيه نوشت كه طرفين 
 .در حال آماده سازي براي جنگ هستند)   ارمنستان  و
 

 
 

كشورهاي :  معتقد است'فلگن هاور'به نوشته اين روزنامه جمهوري آذربايجان، 
ميانجي از اين مساله آگاه هستند و سعي مي كنند طرفين را به خويشتنداري 

اتحاديه اروپا و روسيه درك مي كنند كه از هيچ تالشي : وي افزود  .دعوت كنند
ي در اين منطقه دريغ نكنند هرچند كه براي جلوگيري از آغاز عمليات نظام

 ميالدي درصدد است نيروهاي حافظ صلح بين المللي در 1994روسيه از سال 
با توجه : اين كارشناس روسي مدعي شده است .منطقه مورد مناقشه مستقر شود

و جمهوري آذربايجان در   ارمنستان  به شرايط موجود مذاكرات صلح دو كشور
ي نخواهد داشت اما هدف آمريكا، روسيه و فرانسه كه زمينه قره باغ پيشرفت

ميانجيگري حل مناقشه قره باغ را بر عهده دارند جلوگيري از آغاز مجدد جنگ 
در صورتي كه دو كشور : وي تصريح كرده است .قره باغ بين اين دو كشور است
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 مناقشه خود را آغاز كنند اين جنگ به مناقشه اي بزرگ در منطقه تبديل خواهد
اين روزنامه در مطلبي  .شد لذا كشورهاي ميانجي بايد از آغاز آن جلوگيري كنند

گروه بين المللي بحران مناقشه قره باغ در آخرين گزارش : ديگر نوشته است
منتشره خود اعالم كرده هيچ تحول مثبتي در خصوص حل مناقشه قره باغ بين دو 

به نوشته اين روزنامه ، در  .و جمهوري آذربايجان وجود ندارد  ارمنستان  كشور
اين گزارش گروه بين المللي بحران قره باغ از لحاظ طبقه بندي، مناقشه موجود 

را در رديف مناقشات تغيير ناپذير قرار داده  ميان جمهوري آذربايجان وارمنستان
است، ضمن آنكه گروه بين المللي بحران در اين سند قره باغ را جزو قلمرو 

: در بخشي از اين گزارش آمده است  .ن معرفي كرده استجمهوري آذربايجا
حصول پيشرفتهاي اساسي در حل مناقشه قره باغ قبل از ديدار روساي جمهور 

در قازان روسيه قابل پيش بيني بود، اما اين مذاكرات نيز  آذربايجان وارمنستان
  .بدون حصول نتيجه مثبتي پايان يافت

 
  گسترش مي يابد  نستانارم  هاي فرهنگي ايران وهمكاري 

  
در  ارمنستان   رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي در ديدار با سفير-مسكو 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران - ايران، با اشاره به پيوندهاي تاريخي 
ارمنستان، بر برگزاري هر چه گسترده تر هفته هاي فرهنگي و دوستي بين دو   و

 .كشور تاكيد كرد
 

 
 

محمد 'ارمنستان،  به گزارش ايرنا به نقل از گزارش رايزني فرهنگي ايران در
 تاريخي دو ملت ايران - ر اين ديدار، مشتركات فراوان فرهنگي د'باقر خرمشاد

را زمينه بسيار مساعدي براي تعميق روابط فرهنگي دو كشور دانست و   ارمنستان  و
از آمادگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي براي گسترش همه جانبه روابط 

جود اشتراكات رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، و  .خبر داد ارمنستان با
فرهنگي، تبادل هيات هاي علمي ودانشگاهي، تقويت و گسترش آموزش زبان 

و تبادل هيات هاي هنري را از جمله زمينه هاي مناسب براي   ارمنستان  فارسي در
در ايران نيز  ارمنستان  سفير'گريگور آراكليان'  .همكاري ميان دو كشور دانست

در اول مهر امسال در  ارمنستان  ته فرهنگيدر اين ديدار، از برگزاري جشنواره هف
  .تهران با حضور وزير فرهنگ كشورش خبر داد

وي همچنين از برگزاري جشنواره دوستي دو ملت در استانهاي مرزي،   
در اين : در ايران خبر داد و گفت  ارمنستان همزمان با برگزاري هفته دوستي

نسرت موسيقي سنتي ارمني جشنواره برنامه هايي چون، نمايشگاه آثار نقاشي و ك
در اين ديدار همچنين   .اجرا مي شود  ارمنستان به مناسبت بيستمين سالگرد استقالل

،   ارمنستان  قرار شد ، در زمان برگزاري هفته هاي مشترك فرهنگي ايران و
   .موافقت نامه همكاريهاي فرهنگي ، هنري دو كشور تمديد شود

  
  

  
  
  

  كانتر  بدستانارمني كشتارهاي
  1895-1896در سالهاي  

 
  ه فرانس»كتاب زرد«بر اساس اسناد 

 
  

  1991 ايروان - مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني :منبع 
  نرسيسيان. گ.پرفسور آكادميسين م:  گرداوري و ويرايش 

  )كگرماني.ا(اديك باغداساريان : ترجمه 
  

 در سراسر آسياي 1896  تا اوايل1895در مدت شش ماه، از اواخر سال 
صغير كشتارهاي جمعي دهشتناكي در شهرها و روستاهاي ارمني نشين رخ داد كه 

 جريان اينگونه آغاز. حتي به درجه وحشيگري هاي تركان ساسون نمي رسند
در قبال اصرار . گرديد كه در ابتدا قولهاي برقراري صلح و آرامش مي دادند

ي از سوي دولتهاي روسيه، فرانسه و شديد، سلطان مجبور شد طرح پيشنهاد
انگليس را در باره اصالحات شش واليت ارمني نشين بپذيرد و بالفاصله پس از آن 

در اين باره در دو جلد جزئيات بسياري . كشتار و چپاول ارمنيان آغاز گرديد
 اشاره         چند مورد به اختصار   درج شده است كه در اينجا به"كتاب زرد"

  :مي گردد
  

  وزانتراب - الف
 به ترابوزان مربوط مي دسياولين خبر از كشتارهاي ارمنيان كه به پايتخت ر

 اكتبر خبر آغاز كشتار و چپاول از سوي كنسول فرانسه مخابره 5روز . شد
   :ارشهاي بعدي جزئياتي ارائه شده كه چند نمونه بشرح زير استدر گز. گرديد
 اطالع مي دهد 1895 اكتبر 15گامبون در يك تلگراف فوري مورخ "
 كه كشتارهاي شهر را چند دقيقه قبل به چشم ديده اند، به هيچ وجه نمي يافراد

نست رخ توانستند تصور كنند كه اين كشتارها در آينده اي چنين نزديك مي توا
به خيابان ها  ندمردم عادي هنگامي كه سرگرم زندگي روزمره خود بود. دهد

تعداد . ريخته شده و مسلمانان بدون هيچ اطالع قبلي به ارمنيان حمله ور شدند
زيادي از كارگران حمل و بارگيري داخلي كه عمدتا به اتحاديه هاي صنفي ارمني 

 طعمه كشتارهاي وحشيانه ،دند تعلق داشتند، مشغول كار در نزديكي گمرك بو
ن تالش كردند با قايق به سوي كشتي هاي تعداد كمي از اين سيه بختا. شدند

ند، يكي  ليكن در اثر ضربات پاروي قايقرانان كشته شد مستقر در بندر فرار كنند
تمام ارمنيان كوچه ها و خيابان ها . هم به دريا پرت شده و زير ضربات بقتل رسيد

ه را از مغازه هايشان تجار و كسب. ند و آنان را دچار سرنوشت نامعلوم كردكشتهرا 
جريان كشتارها در مدت زمان كوتاهي به اجرا . ندخارج كرده تحويل قاتالن داد

خيابان ها پر از افرادي بود كه . در آمده سپس مغازه ها مورد چپاول قرار گرفت
در  .د حمل مي كردند و كسي جلودار آنها نبوداجناس چپاول شده را با خو

د كه سربازان و نيروهاي انتظامي نه تنها از اين جريان ها گزارش تاكيد مي شو
جلوگيري نكردند بلكه حامي و مشوق قاتالن و چپاولگران نيز بودند و حتي لباس 

   .ندنظامي خود را كنده و به جمعيت چپاولگر و قاتالن پيوست
  

ارائه كرده   نفر را 80قربانيان هنوز مشخص نيست مقامات رقم تعداد دقيق 
 نفر 500د ليكن بر اساس شواهد موجود تعداد كشته شدگان ترابوزان بيش از ان

پدران روحاني به . ند باز نگشته اتقريبا هيچ يك از ارمنيان به خانه خود. بوده است
ه كشتارها تيراندازي بود بر اساس اطالعيه رسمي، انگيز.  نفر پناه داده اند3300

طرف مسلمانان مورد سوء تفاهم قرار كه از سوي يك ارمني صورت گرفته و از 
وقوع همزمان كشتارها در سراسر شهر دال بر عدم صحت اين اطالعيه . گرفته بود

 بدون شك اين عمل با برنامه ريزي مفصل قبلي انجام شده و همكاري ارتش .است
  . ها آشكار و مبرهن استمنظم در كشتارها و چپاول
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  دياربكر -ب
جزئيات امر در . ارهاي دياربكر روي داددر ماه نوامبر همان سال كشت

كشتارها و چپاول .  تشريح شده استميريهگزارشهاي معاون كنسول فرانسه، آقاي 
ها به همان شكل فوق الذكر روي داد در اينجا فقط آمار كشته شدگان و قربانيان 

  : ائه مي دهيمرا به اختصار ار
  ارمنيان مسيحي گريگوري

  نفر1000ها                                                 كشته 
  نفر250       مجروحان                                        
  باب1500       منازل چپاول شده                             
  باب2000         مغازه هاي چپاول شده و آتش گرفته 

  كارمنيان مسيحي كاتولي
  نفر10كشته ها                                                 

  نفر1مجروحان                                                
  باب36         منازل چپاول شده                           

  باب65         آتش گرفته مغازه هاي چپاول شده و 
                                             وبيانآشوريان كاتوليك و يعق

  36                                 )اعالم شده( ها كشته
                     153               )                     در عمل(كشته ها 

  12                                     مجروحان           
  41              منازل چپاول شده                       

   230      مغازه هاي چپاول شده و آتش گرفته    
         پروتستان ها            يونانيان     كلدانيان                                           

  11                             3                       14                             كشته ها
  1                              3                        9                             روهانمج

  51                            15                      58                منازل چپاول شده
  60                            15          78 مغازه هاي چپاول شده و آتش گرفته

  
   نفر1000                                                     كل تعداد مفقود شدگان  

   نفر 1000)          كشته و مفقود(ياني كه در شهرها كار مي كردندروستائ
در اين روستاها .  روستا غارت و به آتش كشيده شد119در سنجك دياربكر 

 هزار نفر مسيحي بقتل 30  از آن ميان خانواده زندگي مي كردند كه6000
  .رسيدند و يا مفقود شدند

. اها بي شمار استاين تعداد در روست. دزديده شدند زن و دختر در شهر 50
  .  مي گرددبالغ  ميليون پوند ترك2 هبخسارات مالي فقط در شهر 

 نفر آنها هنگام تقسيم اجناس چپاول و 70 كه  نفر 195 مسلمانان از سوي
  . غارت شده توسط خودشان كشته شده اند

ه شدند و اموال، منازل و  نفر مسيحي در شهر كشت3000در طول سه روز 
اميدوار بوديم كه حتي دولت بطور صوري از .  به غارت رفتمغازه هاي آنها

حتي بعد از اين جريانات نيز . مسيحيان حمايت كند ليكن اين اميد باطلي است
  .مسيحيان را تحت ايذا و اذيت قرار مي دهند

  سيواس - ج
 معاون كارنيه. وي داد رسيواستقريبا همزمان با دياربكر اغتشاشاتي در 

 نوامبر 12ن باره گزارش داده است ولي در تلگراف مورخ كنسول فرانسه در اي
  : چنين مي نويسد1895

همه مغازه ... كشتارها همزمان در سراسر شهر درست هنگام نيمروز آغاز شد
حتي پنجره ها را نيز كنده و . هاي متعلق به ارمنيان غارت و به آتش كشيده شدند

غارتگران بخاطر . تكه كاغذ كهنه حتي يك  ههيچ چيز باقي نماند. د برده اندبا خو
تمام شيشه هاي موجود در داروخانه ها را شكسته و خرد كرده  ترس از داروها

ني آن از هدر شهر يك ساختمان تازه تاسيس سنگي وجود دارد كه درهاي آ. اند
نان ارمني بود و آنان و متعلق به بازرگا ورود افراد بخوبي جلوگيري مي كرد

جا انبار مي كردند، ليكن جمعيت غارتگر با كمك نيروهاي اموال خود را در آن
نظامي درها را باز كردند و ارمنيان تسليم شدند و بالفاصله اموال آنها به چپاول 

كشتارها در اين شهر مسلما طبق يك برنامه ريزي قبلي انجام شد زيرا . رفت
اينكه كشتارها با تاكيد و ريان به چشم مي خورد و ين جاهماهنگي خاصي در 

  .تشويق مقامات دولتي صورت گرفته باشد بسيار محتمل است
برنامه كشتارها در نهايت پنهان كاري و بصورت محرمانه حفظ شده بود و 

تعداد كشته ها مطابق گزارش مقامات . اشاره و اطالعي در آن مورد بروز نكرد
 خان هاي بازار شهر جمع آوري ه اجساد آنها در يكي از نفر بودند ك300 تا 200

چند نفر نيز از مسلمانان كشته شدند كه .  نفر است500شده بودند ليكن تعداد آنها 
بعدا مطلع شديم كه همين .  دو نفر توسط خود غارتگران بقتل رسيدنداز اين ميان

جموعه كشته ها م. تعداد كشته ها در يكي ديگر از خان هاي بازار موجود بودند
 نفر مي شود كه شامل تعداد مفقود شدگان 1000 نوامبر بالغ بر 12در روز 

   .نيست
 تعداد كشتگان در اثر تيراندازي بسيار كم است، جمجمه اكثر آنها در اثر

 ساعت به طول 2- 3 تبر و چوب خرد شده است، گر چه تيراندازي شديد ضربات
راي ادامه زندگي نمي ت زيرا به آنها مجالي بتعداد مجروهان نسبتا كم اس. انجاميد
 يا بطور معجزه آسايي جان سالم بدر برده اند هآنان كه تظاهر به قتل كرد. دادند

من يك نفر از آنها را مي شناسم كه در اثر . شانس زيادي براي زندگي ندارند
  . تير به قتل رسيد12شليك 

را كشته بود تكه تكه يك نفر ارمني را كه بخاري ساز بود و يك سرباز 
ديروز وظيفه "اعالم كردند كه . روز بعد مقامات به كشتارها پايان دادند. دندكر

مسلمانان حكم مي كرد تا اقدام به قتل كنند و اموال چپاول شده پاداش آنهاست و 
  .  "لذا امروز بايد اين جريانات متوقف گردد
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فارسي-زبانزدهاي ارمني  

ن  تاليف  تامار پانوسيا  
 

21-Ով ալարի, ոչ դալարի: 
 .نابرده رنج گنج ميسر نمي شود

 
22-Ցավը կգա վազեվազ, դուրս կգնա նազենազ: 

  .درد خروار مي آيد مثقال مي رود
  .درد كوه مي آيد موي مي رود

23-Ցավը քաշողին կտա աստված: 
 . را به اندازه طاقت مي دهددخدا در

24-Ղազարը գիտի իր բազարը:  
 .اگر علي ساربان است مي داند شتر را كجا بخواباند

25- Սոված հավը երազում կորեկ կտեսնի:  
  .شتر در خواب بيند پنبه دانه

 
 

 


