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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
حال ساخت بنای امپایر استیت بیلدینگ ،تصاویر
ملموس از زندگی و اوقات فراغت کارگران فراهم
آورد و سرانجام چارلز چاپلین در فیلم به یاد ماندنی
عصر جدید به وضعیتی که در آن انسان و کارگران
تابع ماشین و صرف ًا پیچ و مهرهای از آن به حساب
میآیند و عزت انسانیشان مورد بیتوجهی قرار
میگیرد ،اعتراض کرد.

روز کارگر و پایان اسطوره سازی
اول ماه مه برابر یازده اردیبهشت ،روز جهانی
کارگر است 125 .سال پیش ،از آغاز ماه مه ،در
سراسر آمریکا ،و بیش از همه در شهر شیکاگو،
کارگران برای کاهش ساعات کارشان از ده ساعت
به هشت ساعت به اعتراض برخاسته بودند .در
شیکاگو پلیس به روی تظاهرکنندگان آتش گشود و
چهار نفر را کشت .بعد از این رویداد چهار تن دیگر
به جرم قتل مأموران پلیس و تحریک کارگران به
شورش به اعدام محکوم شدند .سه تن از اینان
کارگران مهاجر آلمانیتبار بودند .در طی چند سال
اجتماعات بزرگی در سراسر جهان برای یادبود این
کارگردان برپا شد و چیزی نگذشت که روز اول
ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شد.
مخصوصا احزاب سوسیالیست و کمونیست این
روز را با شکوه بسیار جشن میگرفتند.
روز کارگر و بزرگداشت این طبقه زحمتکش،
بخشی از ایدئولوژی جهانگیری شد که از کارگران
طبقهای با رسالت تاریخی ساخته بود .در اندیشه
مارکسیستی ،طبقه کارگر قرار بود نه تنها خود
را از وضعیت زندگی فالکتبارش نجات دهد،
بلکه همچنین با هدایت انسان به سمت جامعهای
بیطبقه و بری از بهرهکشی ،منجی تمامی بشریت
شود .گفته میشد طبقه کارگر چیزی ندارد از دست
دوهفته نامه
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بدهد جز زنجیرهایش را ،و بنابراین ادامه وضعیت
موجود هیچ سودی برای او ندارد و این پتانسیل
انقالبی او را برای دگرگون کردن جامعه کنونی
از بیخ و بن فراهم میکند .تحوالت آتی تاریخ،
البته ،بر این تصور خط بطالن کشیدند .با گسترش
جوامع صنعتی ،قشری از کارگران نسبت ًا مرفه در
این جوامع شکل گرفت .از سوی دیگر ،وقتی در
کشورهایی مانند روسیه و چین ،احزاب کمونیست
به نام طبقه کارگر قدرت را به دست گرفتند ،چنان
بالیی سر همه مردم ،از جمله کارگران ،آوردند و
به نام طبقه کارگر ،کارگران را چنان استثمار کردند،
که هرگونه توهم رستگاری از اذهان کارگردان
زدوده شد .امروز کارگران و روشنفکران با کنار
گذاشتن اسطورهسازی کاذب از طبقه کارگر ،به
نیازهای ملموستر آن میپردازند.
در کنار جنبش کارگری انقالبی ،همواره یک جنبش
اصالحطلبانه نیز با هدف بهبود شرایط زندگی و کار
کارگران وجود داشته است .در اواخر سده نوزدهم
و اوائل سده بیستم ،یکی از خواستهای این جنبش
ممنوعیت کار کودکان بود .در آمریکا عکاسی به
نام لوییس هاین با ثبت عکسهای کودکانی که
در کارخانهها و کارگاههای بزرگ کار میکردند
به این جنبش یاری رساند .عکاس ناشناسی با
گرفتن عکس از کارگران ساختمانی نیویورک در

اوباما در پیام خود به مناسبت سالگرد
قتلعام ارامنه ،از به کار بردن واژه
نسلکشی (  ) Genocideامتناع کرد
باراک اوباما در زمان انتخابات ریاست جمهوری
به ارامنه قول داد در ازای دریافت رأی آنها ،و
در صورت راه یافتن به کاخ سفید ،قتلعام ارامنه
را به عنوان نسلکشی (  ) Genocideبه رسمیت
خواهد شناخت .ناگفته نماند که جرج بوش نیز
همین وعده را داده و خلف وعده کرده بود .به هر
رو از زمان روی کار آمدن اوباما تا کنون چند نوبت
ح «به رسمیت شناختن قتلعام ارامنه» تا آستانه
طر 
مطرح شدن در کنگره پیش رفته ّاما با مخالفت
رئیسجمهور و وزیر امور خارجه ،در دستور کار
مجلس قانونگذاری آن کشور قرار نگرفته است.
اوباما البته هر سال به مناسبت سالگرد این فاجعه،
پیامی رسمی منتشر میکند و این کشتار را محکوم
میکندّ .اما فعاالن کارزا ِر «به رسمیت شناختن
نسلکشی ارامنه» در پارلمانهای کشورهای دنیا و

مهمتر از همه در کنگره آمریکا ،به این پیامها راضی
نیستند و خواهان به کار بردن کلمهی «نسلکشی» از
سوی رئیسجمهور ایاالت متحده هستندّ .اما اوباما
کلمه یِ ِقرن  yeghernرا به کار میبرد ،کلمهای ارمنی
به معنای فاجعه و سوگ بزرگ .البته خود ارامنه هم
این کلمه را برای اشاره به قتلعام بزرگ ارامنه در
سالهای جنگ جهانی ّاول در امپراتوری عثمانی به
کار میبرندّ ،اما معنای امتناع اوباما از بهکارگیری این
اصطالح را نیز به درستی در مییابند .رئیسجمهور
آمریکا با در نظر گرفتن منافع ملی کشورش،
نمیخواهد حاکمان ترکیه را برنجاند یا خشم آنها
را برانگیزد .آنها با همین پیامها هم مشکل دارند
و وزیر امور خارجه آن کشور به پیام اوباما اعتراض
کرده است .دیگر این که اوباما قصد دارد مسأله
نسلکشی ارامنه را به مسأله بهبود روابط دو کشور
ارمنستان و ترکیه ربط دهد و نمیخواهد ترکیه را از
پیگیری این روند بِ َرمانَد.
گردهمایی  28آوری��ل اپوزیسیون در
ایروان:
ِدرپطروسیان و ضرباالجلی تاز ه برای
گفتوگو
لئون ِدرپطروسیان ،نخستین رئیسجمهور ارمنستان
و رهبر کنگره ملّی ارمنستان (های آزگائین کنگرس)
که اپوزیسیون قدرتمند کنونی این کشور است ،در
گردهمایی بزرگ  11آوریل در ایروان اعالم کرده

بود که اجتماع بعدی اپوزیسیون ،روز تعیین تکلیف
ِ
حداقلی
خواهد بود؛ یا دولت به خواستهای
اپوزیسیون گردن مینهد ،یا اپوزیسیون راه دیگری
در پیش میگیرد .خواستهای حداقلی اپوزیسیون
عبارتند از :آزادی زندانیان سیاسی ،آزادی برگزاری
اجتماعات اپوزیسیون در میدان آزادی ،و پیگیری
جدی پرونده ح��وادث یکم مارس سال 2008
ّ
(روزی که پلیس به اجتماع معترضان به انتخابات
حمله کرد و هشت نفر کشته شدند).
در فاصله این دو گردهمایی ،سرژ سرکیسیان ،رئیس
مسببان
جمهور ارمنستان ،دستور پیگیری جدی ّ
حوادث یکم مارس را صادر کرد ،اجتماعات در
میدان آزادی عم ً
ال آزاد شد و زمزمههایی درباره
آزادی برخی از زندانیان سیاسی به گوش رسید.
ظاهراً این اقدامات برای اپوزیسیون تا حدودی قابل
قبول بود .برای همین ِدرپطروسیان در گردهمایی
اخیر اعالم کرد که بستن در مذاکره و گفتوگو در این
شرایط به صالح نخواهد بود و خواهان دادن فرصت
دیگری به دولت شد.
در ماههای اخیر ،آرایش صحنه سیاست داخلی
شدت متحول است .همهجا سخن از
ارمنستان به ّ
امکان مذاکره و گفتوگوست .امیدهای گفتوگو
بین نیروهای اپوزیسیون (کنگره ملّی ارمنستان به
رهبری ِدرپطروسیان ،حزب میراث به رهبری رافی
هوانسیان و حزب داشناکسوتیون) میتوان گفت بر
باد رفته استّ ،اما در مقابل ،احتمال گفتوگو و
توافق بین دولت و کنگره افزایش پیدا کرده است.
دسترسی به چنین توافقی ،صحنه سیاست داخلی
ارمنستان را به کلی دگرگون خواهد کرد.

تأسیس مركز مدیریت بحران در
ارمنستان
تحوالت اخیر خاورمیانه ،شمال آفریقا
و همچنین زلزله ژاپن مقامات حكومتی
ارمنستان را به فكر تأسیس مركزی تحت
عنوان «مركز مدیریت بحران» انداخت.
ساختمان این مركز با بودجه دولت ارمنستان
ساخته و پیشبینی میشود كه سایر تجهیزات
آن نیز به كمك سازمانهای مختلف بینالمللی
فراهم شود .این مركز تا سال  2013راهاندازی
خواهد شد و دارای سی ،چهل كارمند خواهد
بود .
تأسیس این مركز با همكاری ناتو در قالب
برنامه  IPAPدر نظر گرفته شده است و زیر
نظر وزارت ح��وادث غیر مترقبه فعالیت
خواهد كرد .قرارداد همكاری میان ارمنستان
و ناتو در قالب برنامه  IPAPهر دو سال یك
بار مورد توافق مقامات ارمنستان و ناتو قرار
میگیرد .این برنامه به روند گفتوگوهای میان
ناتو و ارمنستان بستگی دارد و از اصالحات
صنایع دفاعی و دموکراسی در ارمنستان
حمایت میکند .هزینه این پروژه 36/5
میلیارد درام است كه پیشبینی میشود از
اتحادیه اروپا ،ناتو ،صندوق بینالمللی پول
و دیگر سازمانهای خیریه بهدست آید.
این مرکز در صورت وقوع ترور ،جنگ،
خطرات طبیعی و مصنوعی و شرایط
اضطراری ،نیروهای ادارات و وزارتخانهها
را بسیج خواهد کرد و به كار خواهد گرفت
و همچنین با فنآوریها و تجربههای
بینالمللی ،از طریق پایگاه اطالعاتی
به م��ردم ،همكاران بینالمللی ،اعضای
فرمانداریهای محلی و مدیران دولتی هشدار
و خبررسانی می كند.
مركز مدیریت بحران نه تنها مسایل ذكر
شدهی باال را حل خواهد كرد بلكه به روند
مدیریت بحران ،كیفیت تازهای میبخشد و
كارایی آن را باال میبرد.
تورج خسروی
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دوهفته نامه
هویس

گفتوگوی روزنامه آزگ با سفير ارمنستان در جمهوری اسالمی ایران

روابط ما از عمق هزارهها سرچشمه میگيرد

هاسمیک هاروتیونیان

سال  گذشته مبادله کاالی ایران و ارمنستان  5/38درصد افزایش یافته است

سفیر ارمنستان در تهران درباره روابط ایران و
ارمنستان ،طرحها ،بازدیدهای متقابل ،نقش جامعه
ارمنی و برنامههای آتی ،مصاحبهای با روزنامه
آزگ انجام داده است كه در زیر میخوانید.

• ساخت راهآهن ایران-ارمنستان در
چه مرحلهای است و چه زمانی به پایان
میرسد؟
تحقق این طرح تنها در چارچوب برنامه
اقتصادی دو جانبه مشاهده نمیشود ،بلكه در
زمینه توسعه راههای ارتباطی منطقهای نیز قابل
اهمیت است .بنابراین مشکل ساخت راهآهن
صرفا برنامه اقتصادی نیست .در خصوص اهمیت
ث شده و حتی اظهارات
و فوریت برنامه ،زیاد بح 
ناخوشبینانهای صورت گرفته ،مبنی بر این که یک
برنامه تبلیغاتی است ،درست همانند زمانی که در
مورد غیر عملی شدن تأسیس خط لوله گاز سخن
میرفت .این سخنان پیش از ساخت پل مشترک بر
روی رودخانه ارس نیز ورد زبانها بود و بهطور
کلی ،این حرفها درباره همه طرحها و تعهدات
متقابل که بین دو کشور بهدست آمده یا میآید گفته
شده است .بهطور یقین میتوانم بگویم که در طرف
ایرانی باالترین سطح اراده برای اجرای این طرح
به چشم میخورد .این مسأله در کانون توجهات
رؤسای جمهوری هر دو کشور قرار دارد .این طرح
کامال در برنامه گسترش شبکههای خط آهن ایران
میگنجد .گواه این امر مالقاتی بود که به مناسبت
عید نوروز و به دعوت رئیسجمهور ایران ،رؤسای
جمهور دو کشور ایران و ارمنستان در  27مارس
امسال در تهران انجام گرفت و طی آن ساخت
راهآهن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
• پارسال وزیر آموزش و پرورش
دوهفته نامه
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ایران اعالمیهای منتشر کرد که دیپلم
علمی ارمنستان مورد تأیید نیست.
هنگام سفر آرمن آشوتیان وزیر آموزش
و پرورش ارمنستان به ایران توافق
شد که ایران همچنان مدارک تحصیلی
دانشکده مخیتار هراتسی ،دانشگاه
دولتی ایروان ،را به رسمیت بشناسد.
آیا این پیمان همچنان به قوت خود باقی
است و به اجرا در میآید؟
این اواخر در ایران برای مدارک تحصیلی
اهمیت بیشتری قائل هستند و کارهایی به منظور
باال بردن سطح علمی دانشجویانی که مدرک
تحصیلی عالی به دست میآورند صورت میگیرد.
مضاف بر این ،این تصمیم طرف ایرانی ،تنها به
دانشجویان ارمنستان مربوط نمیشد .به منظور
ساماندهی و بررسی مسائل مورد عالقه دوجانبه،
سال گذشته آرمن آشوتیان وزیر آموزش و پرورش

و علوم ارمنستان و هیأت همراه به تهران آمد .در
این دیدار پیرامون مسائل دو جانبه علمی -آموزشی
و دانشجویی ،طرحریزی برنامهها و گسترش
مبادله استاد و همچنین برنامهریزی جدید در زمینه
توگو به عمل آمد.
فرهنگی ،گف 
در رابطه با مسأله عدم پذیرش مدرک تحصیلی
ارمنستان از سوی وزارت آموزش عالی علوم و
تکنولوژی ایران مذاکراتی صورت گرفت .موافقت
شد در آینده در این مورد تجدید نظر شود .در این
دیدار میان دو وزارتخانه ،طرح برنامه همکاری
در زمینههای آموزش و علوم و تکنولوژی بین ایران
و ارمنستان در سالهای  2010الی ،2013به امضا
رسید .و اما یکی از اهداف سفر دو معاون وزیر
آموزش علوم و تکنولوژی به ایروان در تاریخ 29
دسامبر  2010مربوط به شناخت متقابل مدارک
تحصیلی بود که این موضوع در آینده نزدیک به
اطالع عموم مردم خواهد رسید.

• بر خالف این که در ایران بر علیه
خرید و فروش مواد مخدر به شدت
مبارزه میشود ،اما این امر شکوفاتر
میشود .ارمنستان به عنوان کشور
همسایه در مبارزه با گسترش این
امر ناخواسته مسأله دارد؟ مسؤولین
ذیربط دولت ایران در این راستا چه
کارهایی انجام میدهند و آیا در این
مورد با مسؤولین و مقامات ارمنستان
همکاری میكنند؟
ایران در رابطه با مبارزه در برابر خرید و
فروش و توزیع مواد مخدر کارهای جدی بهعمل
میآورد .در ایران ساالنه مقدار بسیار زیاد مواد
مخدر کشف ،ضبط و نابود میشود .افراد زیادی
از نیروهای انتظامی که در این راه مبارزه میكنند
جان خود را از دست میدهند و به لقب واالی
شهید نائل میشوند .توسعه روزافزون گردشگری
میان دو کشور با در بر داشتن نتایج مثبت آن بر
اقتصاد کشور ما ،مسائلی نیز در جهت پخش
غیرقانونی مواد مخدر در پی دارد .در این زمینه
به منظور گسترش فعالیتهای مشترک ،آلیک
سرکسیان رئیس پلیس ارمنستان و هیأت همراه
در اکتبر  2010به تهران آمد.
در این دیدارها تفاهمنامه همکاری بین
فرماندهی نیروهای انتظامی و مقامات ذیربط ایران
و هیأت ارمنی به امضا رسید که از مفاد مهم آن
مبارزه در برابر توزیع غیرقانونی مواد مخدر بوده
است .در این خصوص به منظور مبادله اطالعات
عملیاتی ،گروه کاری تشکیل شده است که حاصل
فعالیت آنها چشمگیر است .طبیعی است که
طرفین از دستآوردهای خود رضایت کامل
ندارند و سعی دارند که فعالیتهاشان به صورت
مطلوب انجام پذیرد.
• در ارمنستان چنین تلقی میشود
که قراردادهایی که با طرف ایرانی
منعقد میشود همچنان بر کاغذ
میمانند و یا با تعویق و کش دادنهای
طوالنی تحقق مییابد .آیا مقصرِ این
وضعیت طرف ارمنی است یا ایرانی؟
متأسفم از این که چنین تو ّهمی وجود دارد.
به نظر من اینچنین تصورات ،به خاطر تعدد
امور حقوقی و قراردادی است که به مرور زمان
به موجب مدارکی که به امضاء میرسد ،بر طرف
شده یا میشود.
• ارمنستان و ایران دارای میراث
فرهنگی گوناگون هستند .چون

کشورهای همسایه هستند ،به نظر
میرسید باید گفتوگوی فرهنگی و
تأثیرات متقابل شکل میگرفت .ولی
این امر مشاهده نشد .چرا؟
موافق نیستم که ایران و ارمنستان دارای
فرهنگهای متفاوت هستند .روابط ما پس از
پذیرش دین مسیحیت در ارمنستان و یا با قبول
دین اسالم در ایران شکل نگرفته است .روابط ما
از عمق هزارهها سرچشمه میگیرد .در نقشههای
جغرافیایی باستان ،ایران و ارمنستان همراه
دولتهای قدیمی که به تاریخ پیوستهاند ،در کنار
هم بودهاند .بر روی نقشههای کنونی نیز ایران و
ارمنستان همچنان به عنوان همسایه با واحدهای
دولتی جدید نمایان میشوند.
دو کشور همسایه مسیحی و مسلمان امروز
در جهان عالیترین نمونه گفتوگو و زندگی
مسالمتآمیز را به نمایش میگذارند .بهترین دلیل
روشن آن نیز شرکت رئیسجمهور ارمنستان با
هیأت بلندپایه همراه خود در جشن عید نوروز
بود .گواه دیگر آن ،جامعه شکوفای ارمنی در
ایران و روابط سطح باالی ما است.
• نقش جامعه ارمنی در پیشرفت
امور دولت را چگونه ارزیانی میکنید؟
ارامنهی ای��ران به منزله پلی بودند برای
گسترش روابط دو جانبه .نقش آنها در باالترین
سطوح روابط امروز به چشم میخورد .رابطه
میهن و جامعه ،امروز یکطرفه نیست .دولت ما
به خاطر ارامنهی خارج از کشور نیرومند است
و اما توانایی و پایداری ارامنهی دیاسپورا نیز به
نیرومندی کشور ارمنستان بستگی دارد .استحکام
و توانمندی مواضع ارامنهی ایران ،از منافع دولت
ارمنستان منشاء میگیرد.
• در سال  2010توسعه روابط ایران
و ارمنستان چگونه بود؟
در سال  2010روابط ما با افزایش دیدارها
در سطوح عالی مشخص میشود .در ژانویه،
نهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان
واقع شد که در آن آقای متکی وزیر امور خارجه
ایران و رئیس مشترک ایرانی شرکت کرده بود .در
ِ
ِ
معرفی فرصتهای
المللی
فوریه نیز کنفرانس بین
تجاری و سرمایهگذاری  )Armex( 2010برگزار
شد که در آن ششصد نفر از کارآفرینان و
سرمایهگذاران ایرانی شرکت داشتند .در ماه فوریه
مهدی مصطفوی مشاور عالی رئیسجمهور ایران
و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به
ایروان سفر کرد.

برنامهی عملیاتی همکاری در زمینههای
فرهنگ و هنر در سالهای  2012-2010میان
سازمان فرهنگ و ارتباطات ایران و ارمنستان به
امضاء رسید .سال گذشته نخستوزیر ارمنستان،
وزرای امور خارجه ،دفاع ،انرژی و منابع طبیعی
و اقتصاد و رئیس پلیس جمهوری ارمنستان
به تهران آمدند .ارمنستان نیز پذیرای رئیس
مجلس شورای اسالمی ،وزیر نیرو ،و رئیس اتاق
بازرگانی وصنایع و معادن ایران بود .سال 2010
مستغنی از تعدد برنامه های فرهنگی بود.
سال  2010به لحاظ شرایط مناسب از نظر
بسط و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران
و ارمنستان حائز اهمیت بود و رشدی بیسابقه در
حجم گردش کاال به ثبت رسید و كه نسبت به سال
پیش 35/5 ،درصد افزایش نشان میدهد.
در همین حال در این ترازنامه ،مسألهی قابل
مالحظه ،افزایش کاالی صادراتی ارمنستان به
ایران است که نسبت به سال پیش  57درصد رشد
نشان میدهد و کاالی صادراتی ایران به ارمنستان
نیز  33درصد افزایش یافته است .در برابر گردش
کاالی معادل  195میلیون دالری سال  ،2009در
سال  2010این مبلغ بیش از  270میلیون دالر
افزایش یافت که این امر در جریان کلی روابط دو
جانبه بیسابقه است .شاخص  260میلیون دالری
سال  2008نباید سوءتفاهم ایجاد كند ،چرا که این
امر به سبب مناقشه روسیه و گرجستان ایجاد شد
و ارمنستان الزاما بهطور موقت مقدار معینی کاالی
ضروری از ایران وارد کرد.
• آیا در سال  2011انتظار میرود
بازدیدهای متقابل انجام بگیرد؟
بازدیدهای متعددی انجام خواهد شد که ِ
اولین
آنها در  27مارس میالدی با سفر سرژ سرکسیان
رئیسجمهور ارمنستان و هیأت همراه وی آغاز
شد .وزیر امور خارجه ایران دعوت همتای ارمنی
خود ،ادوارد نعلبندیان ،را برای سفر به ایروان
پذیرفته است .انتظار میرود نشست کمیسیون
ِ
مشترک بیندولتی نیز در تهران برگزار شود ،و
از آنجایی که سال ،سال یادواره است ،لذا در
ِ
هنری فراوانی
سال  2011برنامههای فرهنگی و
به مناسبت بیستمین سالگرد استقالل ارمنستان به
اجرا در خواهد آمد.
ترجمه :ژیرایر خسرویان
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دوهفته نامه
هویس

کودک
میتواند همزمان
زبان
بهآسانی
بیاموزد

سه

آیا آموزش
زبانهای محلی
مانع پیشرفت فرهنگی
افراد است؟

رابطه چالشبرانگیز میان زبانهای محلی
یا قومی از یکسو ،و زبان ملی از سوی دیگر،
تا پیش از وقوع انقالبهای ملی در اواخر قرن
هجده و در طول قرن نوزده چندان مطرح نبود ،هر
چند که حتی پیش از این نیز دولتهای سلطنتی
مطلقه از جمله فرانسه ،محو ِر یکسان سازی
زبانی را به یکی از مهمترین استراتژیهای خود
برای تقویت انسجام قدرت خویش و سلطه بر
مردم قرار داده بودند .با وصف این ،مسألهی زبان
ملی به مثابه پایهای اساسی برای وحدت ملی و
دولت مردمی ،از زمانی مطرح شد که انقالبهای
بورژوازی و در رأس آنها انقالب فرانسه در سال
 1789به وقوع پیوستند و از آنجا که در گفتمان
سیاسی خود بر آن بودند که مشروعیت دولت ملی
را به جای آن که ناشی از باال ( کلیسا ،اشرافیت)
بدانند ،آن را ناشی از پایین (مردم) معرفی کنند،
بنابراین به «مردم» نیز نیاز داشتند .این در حالی
بود که در اکثر کشورهای اروپایی یا سایر کشورها
در این زمان نه از «مردم» به مفهوم امروزین آن
خبری بود و نه به ویژه از «ملت» .و طبعا همهی
دوهفته نامه
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ناصر فکوهی

حواشی دیگری که بر اساس این مفاهیم خیالین
بنا شدند ،همانگونه که متخصص اصلی این بحث
یعنی بندیکت آندرسون مطرح میکند ،بر اساس
اسطورههایی بنا شدند که مبنای اصلی رمانتیسم
اروپایی قرن نوزدهمی و سپس روایتهای
استعماری و پسااستعماری قرن بعدی بودند .به
این ترتیب نیاز به آن وجود داشت که آموزش
ِ
انتقال دادهه��ای فرهنگی هنجارمند
همگانی،
و یکدست ،ایجاد حافظه «تاریخی» و ایجاد
ِ
«تعلق» ملی به وجود بیاید و برای همهی
احساس
اینها ،نیاز به یک ابزار اصلی بود که همان زبان
میانجی ملی به شمار میآمد .هم از این رو در
کشورهای اروپایی فرایندهای ملتسازی و
دولتسازی در قرن هجده و نوزده تقریبا همیشه
همراه با فرایندهای «زبان کشی» ( )glottocideو
«نابودی هویتهای قومی» ( )ethnocideبودند،
یعنی فرایندهایی که تالش میکردند زبانهای
محلی را از میان ببرند تا به همراه آنها هرگونه
احساس تعلق محلی غیرملی را نیز نابود کنند.
کشورهای اروپایی اغلب در این کار موفق بودند

و فرانسه به عنوان کشوری که الگوی اصلی را به
دیگران میداد در این کار نیز در رأس قرار داشت
و با خشونت تمام و غیرقابل تصور به ویژه در
مناطق شرقی این کشور ،به ضرب قتلعامهای
وسیع ،این پروژه را به پیش برد .با این وصف
این پروژه در کشورهای در حال توسعه و زیر
استعمار و یا وابسته به استعمار که دولتهای
بزرگ غربی پس از خروج از دوران استعمار
قصد ایجاد دولتهای ملی وابسته به خود را در
آنها داشتند ،اغلب با شکست روبهرو شد و بر
خالف این نظر که اقوام و زبانهای قومی ابداع
استعمارگران بود که تمایلی به آن که دولتهای
ملی بزرگ در کشورهای پیرامونی به وجود نیاید
نداشتند ،درست برعکس ،این کشورها اغلب به
صورت مستقیم و غیرمستقیم با تقویت قدرتهای
استبدادی قبیلهای یک قبیله یا خانواده خاص (مثال
در عربستان ،اردن ،و سایر کشورهای عربی ولی
از آن بدتر در مستعمرات آفریقایی) تالش کردند
فرایندهای زبان کشی و قوم کشی را همچون
کشورهای خود ،پیاده کنند اما با شکست روبهرو

شدند زیرا سطح سواد بسیار پایین بود و امکان
گسترش نظامهای آموزش همگانی و رایگان
همچون غرب در اکثر این کشورها یا وجود نداشت
و یا کارایی الزم را نداشت .از این رو شفاهی بودن
فرهنگهای کشورهای در حال توسعه ،از جمله
فرهنگهای «ملّی» آنها ،دلیلی اصلی بر آن
بود که فرایندهای زبان کشی و قوم کشی نتوانند
به سرانجام برسند .دلیل دیگر نیز تغییر وضعیت
جهان پس از جنگ جهانی دوم بود که امکان
دست زدن به قتلعامهای گسترده را برای چنین
اهدافی تقریبا ناممکن میکرد .اما اصل ماجرا
اصوال به صورتی که کشورهای استعمارگر پیشین
مطرح میکردند ،مورد توافق فرهنگشناسان
نبود و نیست .مسأله این بود که برای قدرتهای
بزرگ ،زبان ملی و میانجی بیشتر از آن که راهی
برای اعتالی فرهنگی و پیشرفت آن باشد ،ابزاری
بود برای یکسانسازی پهنههای ناهمگن و تسهیل
سلطه بر آنها .با حرکت از همین اصل اولیه بود
که فرهنگشناسان بر این نکته انگشت گذاشتند که
اصوال تضادی میان آموزش زبانها وجود ندارد
و این پیشداوری که آموزش یک زبان محلی به

آموزش زبان ملی ضربه میزند یک امر خیالین و
بیشتر یک اسطوره سیاسی است تا یک امر زبان
شناسانه یا فرهنگی .واقعیت آن است که تمام
مطالعات نشان میدهند که کودکان تا سن خاصی
میتوانند چندین زبان را به صورت همزمان
بیاموزند بدون آن که هیچ یک از این زبانها به
زبان دیگر ضربهای بزند .بنابراین یک سیاست
درست زبانی میتواند یک کودک را در ِ
آن واحد
به یک زبان محلی ،یک زبان ملی و یک زبان
جهانی ،مجهز کند بدون آن که مشکلی برای این
کودک به وجود بیاید .اما در نقطه معکوس با این
استدالل ،عدم آموزش چندگانه زبانی ،میتواند
و عمال این طور نیز شده است که افراد را از
لحاظ زبانی و فرهنگی فقیر کند .زیرا فرد نه زبان
میانجی ملی یا بینالمللی را خوب فرا میگیرد و نه
زبان مادری و محلی خویش را ،بلکه در مجموع
بیشتر به سوی نوعی زبان شفاهی با حداقلی از
واژگان سوق مییابد و قابلیتهای زبانشناختی
محدودی پیدا میکند که کمبود خود را در عدم
توانایی او در سخن گفتن و نوشتن به شیوهای قابل
قبول از لحاظ علمی و فرهنگی ناتوان میكند.

نگاهی به وضعیت دانشآموزان و دانشجویان
خود ما که به شیوهای نادرست ،زبان میانجی ملی
و بینالمللی را «آموختهاند» و زبانهای محلی
را نیز در ساختارهای خانوادگی و حلقههای
خویشاوندان فرا گرفتهاند نشان میدهد که هیچ
یک از این زبانها دارای توانایی باالیی برای
استفاده فرهنگی در گفتار و نوشتار خود نیستند.
بنابراین به نظر ما نه تنها تضادی میان آموزش
زبانهای محلی ،ملی و جهانی وجود ندارد،
بلکه درست بر عکس ،عدم آموزش هر یک از
این زبانها و یا آموزش غیر صحیح آنها ،همهی
ِ
فرهنگی
آنها را تخریب و از این راه مانع از رشد
درخور و شایسته برای فرد میشود .راهحل برای
این امر به نظر ما آن است که از سنین بسیار پایین
بتوان کودکان را با این سه گونه زبان آشنا کرد
و مخصوصا بسیار سریع به سوی سیستمهای
نوشتاری رفت که زبان را در قالبهای هنجارمند
تثبیت میکنند و مانع از فساد تدریجی آن در قالب
اشکال شفاهی میشوند.

زبان محلی
زبان ملی
زبان بیناللملی
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ُرستُم ُوسکانیان در تدارک انتشار کتاب مجموعه آثارش

ر.ص.

در سفر اخیرمان به آمریکا ،روزی هم به
دیدار ُرس ُتم ُوسکانیان رفتیم .رستم در آپارتمان
کوچکی در شهر کوچک بِربَنک در نزدیکی
لسآنجلس آمریکا زندگی میکند .در و دیوار
و کف و همه جای آپارتمان کوچکش پوشیده از
آثار او اعم از مجسمههای سرامیک و نقاشیها
و طراحیها و پاپیهماش ه (مجسمه از خمیر کاغذ)

دوهفته نامه

هویس 88
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است.
دو سال پیش ،در مهرماه سال ،1388
رستم وسکانیان به دعوت کانون مهندسان معمار
دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود .استادان و
دانشجویان رشته معماری در بزرگداشت او سنگ
تمام گذاشتند .یکی از مراسم این بزرگداشت در
سالن کلوب ارامنه که خود رستم طراحی کرده

است ،برگزار شد .استادان بزرگ و بزرگان قوم
در گرامیداشت هنر و شخصیت او سخن گفتند .و
وقتی در پایان او را برای ایراد سخنرانی به صحنه
خواندند ،تنها این ِ
شعر ه .الف .سایه را خواند:
نمیدانم چه میخواهم بگویم
زبانم در دهان باز ،بسته است
در تنگ قفس باز است ،افسوس
که بال مرغ آوازم شکسته است
نمیدانم چه میخواهم بگویم
این نمونهای است از رفتار فروتنانه او.
فروتنی حقیقی .این را در کالم و در شیوه زندگی
او نیز میتوان یافت .درجات علمی و هنری او
بسیار باالست ،و او به اندازهای که شایسته است
شناخته شده نیست.
در سال  1932در تبریز به دنیا آمده ،در
دبیرستان البرز تهران درس خوانده و بعد در
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،و در
ب��وزار پاریس .برنده جایزه و مدال و دیپلم
افتخار از دانشگاه پاریس ،دانشگاه گراتس وین
و بیینال تهران است ،و معمار ورزشگاه آرارات و
ساختمان کلوب ارامنه تهران و بناهای مسکونی و
عمومی دیگر در تهران ،تبریز و شیراز.
بعد از سالم و احوالپرسی و یادآوری دیدار
دو سال پیشمان در تهران ،از او میپرسم آیا
مایل نیست نمایشگاه نقاشیهای جدیدش را در
تهران برگزار کند .میگوید حال و حوصلهاش
نیست .راست میگوید .حال و حوصله سفر و
دنگ و فنگ تدارکات نمایشگاه در او نیستّ .اما
حال و حوصله کار هست .او مرتب کار میکند.
مرتب طراحی و نقاشی میکند و در حال حاضر
در ت��دارک انتشار مجموعهای کارهایش در
دورههای مختلف و در ژانرهای گوناگون است.
انتخابهایش را کرده و با حوصله عکسهای
بناها و نقاشی را مرتب کرده و پرینت گرفته و
کموبیش آماده چاپ کرده است .نخستین بخش
از این مجموعه به کارهای معماری او در تهران
و آثار گرافیکش در همین دوره اختصاص دارد
و آخرین بخش به نقاشیهای بزرگی که در چند
سال اخیر خلق کرده است؛ نقاشیهای انتزاعی با
حال و هوای بدوی و رنگهای شاد.
اگر بگویم رستم هنرمندی بیادعاست راست
نگفتهام .او قدر کار خود و آثارش را خوب
میداندّ .اما به گمانم ،نکته این است که برای او
کار کردن و خالقیت اولویت دارد ،در مقایسه با
موفقیت به معنای عام کلمه :یعنی شهرت و ثروت
و قرار گرفتن در کانون توجهات .او همچنان پویا
و زنده به خالقیت خود ادامه میدهد .اصل این
است و باقی همه فرع قضیه است.
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دوهفته نامه
هویس

سا ار ت سط ا تشارات ا ر ب بازار
اخ را ترج جد د تاب ارزش د جش  ا
تا ز ا
اسب 
شر عرض شد است ا تاب رست جا ع است از اع اد ارا
تشر شد است د
بار ت سط را ر خا ت ا ترج
تار خ آ ا تاب سا  ا پ ش
در پ ش تار ترج تاب
د بار تاب ب را خ ص ا از تار خ سا ار
ترج
ار سر س ا آ د است ت ج خ ا د ا را ب ت ا پ ش تار ج ب 

شمهای از تاریخ کلیسای ارمنی

و ضرورت ترجمه دوباره کتاب ارزشمند

جشنهای کلیسای ارمنی

اثر اسقف فقید آرداک مانوکیان
گارون سارکسیان

ا د ا
ا ب ع
در زبا ارس
ستا ا اژ ب
آ ش

ت
جش را در زبا ار
اژ بر ر ت از اژ  ت س
راس آ ر است جش
ع است در تاب ا
زب
ص رت س آ د ش پ
جش است
ا را ا باستا جش  ا بس ار داشت د
ب شتر آ  ا در پ د با د ب د رد در
ا جش  ا رد آ د د ا زدا را ستا ش
پرستش  رد د ب شتر آ جش  ا ب اسبت
شاد ب د است ا ا جش  ا راس اشاد
 رد د از ا
ز ب د د در آ س ار
ار ب ع شاد
ت ا ت جش
ر
رد ب د است ارد رچ د ا د ش ار را
ت ا اد رد جش ب ر داد غ بار اشار
داشت است ا د س س ا ش از آ  ا
از ش رتر آ  است
ا ا ا را
در بزر داشت
پس جش ع راس ج ع
ر داد تار خ با آ  ا خاص ب ژ
ا ش خ ا بر زار ش د
سر دخ ا
ار ا ز با پ ش چ د زارسا خ د
ا
ا د د ر ا ا باستا جش  ا
داشت ا د ب شتر جش  ا ا ��زدا ار
شتر ات با جش  ا ا زدا
اد ا
ا ا ا را دار د ا سبب ز د شتر
د رپا ا را ا ار ا ب د است
سا
تر ا زدا ار ستا باستا چ ب د د
ا
آا د ا
آرا ازد آستغ
دوهفته نامه
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هویس 10
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آرامازد بزرگترین ایزد ارمنستان باستان بود.
او را آفریننده زمین و آسمان ،پشتیبان میوهدهی،
و پدر همه ایزدان دانستهاند .او همتای اهورامزدای
ایرانیان بود.
آستغیک ایزدبانوی عشق و زیبایی و آب بود.
او را دختر نوح و زاییدهی طوفان نیز دانستهاند.
آستغیک را دلدادهی واهاگن شمردهاند.
آناهید یکی دیگر از ایزدبانوان باستانی ارمنیان
بود .او ایزدبانوی مادری ،هوشیاری ،میوهدهی و
باروری بود .آناهید را دختر آرامازد گفتهاند و
با نامهایی چون «بانوی ارمن» «،بانوی بزرگ»
و «مادر زرین» خواندهاند .او همتای آناهیتای
ایرانیان بوده است.
واهاگن ایزد جنگ و دالوری و پیروزی بود.
او را لقب «اژدها کش» و «اژدها افکن» دادهاند.
نانه نیز از ایزدبانوان دوست داشتنی ارمنیان
بوده است .او را خواهر آستغیک و سومین
دختر آرامازد و ایزدبانوی دانایی و کدبانویی نام
نهادهاند.
با پیدایش و گسترش مسیحیت در سده
یکم میالدی ،آیین اساطیری و باورهای باستانی
اقوامی که در تماس با آن قرار گرفتند سست شد و
باورهای پیش از مسیحیت به آرامی رو به نابودی
نهاد .دین مسیح در محیطی یهودی پدید آمد،
سپس در میان مردمان غیریهودی گسترش یافت.
استانهای شرقی امپراتوری روم و آسیای خرد از
نخستین جاهایی بودند که مسیحیت در آن ریشه
دوانید ،پیروانی یافت و در نواحی پیرامون خود
گسترده شد.
مسیحیت مانند دیگر دینهای یکتاپرست
بر پایه پرستش خدای یکتا استوار است ،از
این رو پیکاری بیامان با دینهای چندخدایی
آغاز کرد .وحدانیت این دین و اعتقاد به خدای
یگانه ،مهمترین اصل مسیحیت است .دیگر مبانی
اعتقادی مسیحیت :باور به بخشایش و عفو از
سوی عیسای مسیح ،ظهور دوباره ایشان ،آمدن
روز بازخواست و رستاخیز ،پاداش اخروی و
برقراری ملکوت آسمانی.
نخستین جوامع مسیحی ساختاری ساده
داشتند و هنوز خط مشی روشن و اصولی که از
سوی همگان پذیرفته شده باشد پدید نیامده بود.
وجه اشتراک نخستین جوامع مسیحی ،احساس
نفرت از امپرتوری روم ،میل به سرنگونی آن،
چشم داشتن به آمدن هر چه زودتر مسیح ناجی و
اعتقاد به برقراری پادشاهی خداوند بر زمین بود.
مسیحیت پیش از هر چیز نماد و نمایش آرمان
دینداران ستمدیده بود و آرزوی رهایی بردگان
و تنگدستان را در خود میپرورانید .از این رو،

امپراتوران روم همواره در آزار و نابودی گروههای
مسیحی میکوشیدند و برای ایشان مجازاتهای
سنگینی وضع میکردند .با گسترش مسیحیت
به سرزمینهای همجوار فلسطین ،ارمنیان نیز
در تماس نزدیک با آن قرار گرفتند .ارمنیان در
همان سده یکم میالدی با این دین آشنا شدند.
نخستین کسانی که نوید مسیحیت را در ارمنستان
باستان بردند ،دو تن از شاگردان عیسای مسیح
به نامهای تادئوس و بارتلمیوس بودند .این دو
پس از بیرون آمدن از فلسطین به سوی ارمنستان
رهسپار شدند .تادئوس رسول به شهرستان آرتاز
پای نهاد و دعوت به دین جدید را آغاز کرد .با
گذشت زمان ،گروهی از مردمان به این دعوت
گرویدند .ساناتروک پادشاه اشکانی ارمنستان،
برای جلوگیری از گسترش مسیحیت ،فرمان به
دستگیری و کشتن مسیحیان داد و بسیاری از
ایشان ،از جمله تادئوس رسول را به شهادت
رسانید .پیکر این قدیس را به خاک سپردند و
پس از چندی بر مزار وی کلیسایی به نام تادئوس
مقدس برپا کردند .این کلیسا تاکنون پابرجاست و
در خاک ایران ،در نزدیکی شهر ماکو جای دارد و
زیارتگاه ایمانداران است.
بارتلمیوس حواری نیز پس از پیمودن راهی
دراز ،سرانجام به ارمنستان گام نهاد و به استان
سیونیک رسید و موعظه و دعوت را آغاز کرد.
سپس به شهرستان آغباک رفت و انبوه مردمان را
به دین مسیح خواند .اما این قدیس نیز به دست
ساناتروک دستگیر و سنگسار شد .بر مزار این
شهید نیز کلیسای نامدار بارتلمیوس مقدس را بنا
کردند ،که اکنون ویرانههای آن در باشقلعه ،در
شرق ترکیه جای دارد.
به این سان کلیسای ارمنستان با خون این دو
رسول گرامی سیراب شد و جوانه زد ،و کلیسای
رسولی ارمنستان نام گرفت.
پذیرش رسمی مسیحیت در ارمنستان
به سال  301میالدی روی داد .قدیسی که با
جانفشانیهای خود سبب این کار شد ،گریگور
پارتِو(پارتی) از دودمان پارتیان بود .در کتاب
تاریخ ارمنیان نوشته آگاتانگغوس ،تاریخنگار
ارمنی سده  5میالدی ،و دیگر روایات ارمنی آمده
است که تیرداد سوم ،پادشاه اشکانی ارمنستان،
که خود روزگاری به پیروی از دیوکلیتانوس،
امپراتور روم ،یک مسیحی ِ
ستیز سرسخت بود ،بر
اثر موعظه گریگور قدیس به دین مسیحیت گروید
و کشور را سراسر فرمان داد به این دین بگروند .به
این سان ارمنستان نخستین دولتی شد که مسیحیت
را رسما پذیرفت .آنگاه گریگور قدیس به رهبری
کلیسای ارمنستان گمارده شد و پس از او نیز تا

سال  439میالدی فرزندان و نوادگان وی رهبری
کلیسای ارمنستان را در دست داشتند.
اگرچه ارمنستان ،نخستین دولت مسیحی
جهان ،این دین را در سال  301میالدی پذیرفت،
اما بخشی از مردمانی که نسل اندر نسل با دین
باستانی ارمنیان زیسته و به آن خو گرفته بودند،
در گوشه و کنار ارمنستان در برابر آن پایداری
میکردند .آنها به ایزدان باستان و جشنهای
دیرین ارج مینهادند و آموزههای نوین مسیحیت
را آسان نمیپذیرفتند .گریگور مقدس برای
برچیدن این مانع بزرگ شیوهای خالق به کار
گرفت و جشنهای باستانی مهم ارمنیان را به
گونهای با جشنهای کلیسایی و مسیحیت پیوند
داد ،آداب و رسوم باستانی ارمنیان را در آیینها
و جشنهای کلیسا گنجاند و به آداب و آیینهای
چندهزارساله آنان جامهای مسیحی پوشاند .برای
مثال ،جشن «وارداوار» یا آبپاشی باستانی را با
جشن «درخشندگی سیمای عیسای مسیح» پیوند
داد و یکی ساخت .با گذشت زمان ،جشنهای
کلیسایی و دینی بر جشنهای باستای ارمنیان
چیره شدند و آنها را به فراموشی سپردند .اکنون
تنها نامی از آن جشنها بر جای مانده است.
ضرورت ترجمه دوباره کتاب
کتابی که پیش رو داری��د ،دومین ترجمه
فارسی جشنهای کلیسای ارمنی است .اصل
این کتاب به زبان ارمنی است و نخستین ترجمه
فارسی آن در سال  1360به نام اعیاد کلیسای
ارمنی به دست شادروان هرایر خاالتیان انجام شد
و توسط انتشارات نائیری به چاپ رسید.
هرایر خاالتیان از اندیشوران و روشنفکران
ارمنی ایرانی بود .او در سال  1308در کرمانشاه
زاده شد ،سپس به تهران آمد ،به فعالیتهای
سیاسی پرداخت و در دوران اختناق پس از
کودتای  28مرداد زندانی و ممنوعالقلم شد .او
بیش از بیست عنوان کتاب به زبانهای فارسی
و ارمنی نگاشته و ترجمه کرده است .از جمله:
سوسیالیسم عملی و اقتصاد ناخالص ،ترجمه
کتابهای حماسه یپرم و ارامنه در خاورمیانه.
هرایر خاالتیان در سال  1358از سوی ارمنیان
ایران به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد و
نقش مهمی در تدوین قانون اساسی ،به ویژه اصول
مربوط به حقوق و اختیارات اقلیتهای دینی ایفا
کرد .وی در دوره مجلس شورای اسالمی نیز
نماینده ارامنه تهران و شمال ایران بود .نطق پیش
از دستور او در مجلس شورای اسالمی ،به تاریخ
 31اردیبهشت  1360هنوز هم تازگی و اهمیت
خود را نگاه داشته است .در این نطق ،تحلیلی
موشکافانه از اوضاع جهان ،جنگ تحمیلی عراق
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علیه ایران ،نظام سرمایهداری نوین جهانی و نقش
ترکیه و اسرائیل در برنامههای تجاوزکارانه آمریکا
در منطقه ارائه شد.
هرایر خاالتیان سالها سردبیر روزنامههای
ارمنی زبان آلیک چاپ تهران بود و در راستای
خدمتگذاری به مطبوعات ارمنیزبان و انتشار
زبان و فرهنگ ارمنی کوششی بهسزا نمود .او در
سال  1367در تهران درگذشت .روانش شاد باد!
اکنون که بیش از  25سال از چاپ نخست
فارسی این کتاب گذشته است ،بنا بر چند دلیل
ترجمه دوباره آن ضروری شده است .نخست این
که چاپ نخست کتاب ،ترجمهی کامل متن ارمنی
نیست و در مقایسه با متن اصلی ارمنی کاستیهایی
در آن دیده میشود که مترجم پیشین آن را چندان
ضروری ندانسته و ترجمه نکرده است .در بسیاری
جاها نیز چندین جمله در هم ادغام و به صورت
یک جمله کوتاه درآمده و ترجمه شده است.
همچنین چاپ نخست بدون نمایه نامهای خاص
و پانوشت و توضیحات ضروری برای خوانندگان
غیرارمنی است .خوانندگان ارمنی که خود بارها
در مراسم کلیسا شرکت داشته و آن ها را به چشم
دیدهاند ،سابقهای ذهنی از این جشنها و آیینها
دارند و درک محتوای کتاب برای آنان آسانتر
است ،اما فارسیزبانان که شناختی از آن مراسم
ندارند ،نیازمند توضیحات ضروری هستند .اما
آنچه شاید بیش از دیگر موارد مهم باشد این
است که در چاپ نخست این کتاب ،نام بسیاری
جشنها و مراسم کلیسایی و غیره ،البته نه همهی
آنها ،با همان تلفظ ارمنی آمده و این درک مفهوم
را برای خواننده فارسیزبان بسیار دشوار کرده
است .واژههای دشواری چون آنواناگوچوتیون،
جراورهنک ،هامبارسوم ،آیالگربوتیون،
پایتساراگربوتیون و مانند آن ،برای فارسیزبانان
بس نامفهوم و نارسا است و درک محتوای
جشنها را دوچندان دشوار میکند .برخی از
این واژهها ریشه ایرانی دارند؛ مانند ناواگاتیک
و ناواسارد .و برخی دیگر به زبان ارمنی هستند
مانند جراورهنک و پایتساراگربوتیون .در این
کتاب واژگان ،گروه نخست به همان شکل ایرانی
خود باقی مانده و معنی آن توضیح داده شده
است ،اما برای واژگان گروه دوم ،کوشیده شده
است معادل فارسی ساخته شود ،تا خوانندگان از
روی همان نام و واژه بتوانند تا اندازهای به مفهوم و
مضمون جشن پی ببرند.
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آمادگی شرکتهای ایرانی
برای ساخت راه آهن و جاده
در ارمنستان
خبرگزاری موج  -قائم مقام وزارت راه و
ترابری با اشاره به عالقهمندی کشورمان برای
اتصال شبکه ریلی ایران و ارمنستان اعالم
کرد :شرکتهای ایرانی با ایجاد کنسرسیوم
برای ساخت راه آهن و جاده در ارمنستان و
اتصال شبکه ریلی این کشور به ایران آمادگی
دارند.
به گزارش موج به نقل از اداره کل روابط
عمومی وزارت راه و ترابری ،مهندس رضا
پیل پایه قائم مقام وزارت راه و ترابری ضمن
دیدار با گریگور آراکلیان سفیر ارمنستان در
تهران اظهار داشت :ارتباط با کریدورهای بین
المللی کشورهای همسایه از جمله ارمنستان
در چارچوب سیاستهای کلی وزارت راه و
ترابری قرار دارد.
وی ادامه داد :این پروژه حدود 540
کیلومتر است که حدود  480کیلومتر آن در
کشور ارمنستان قرار دارد و اگر ارمنستان این
قسمت را عملیاتی کند ،ساخت  60کیلومتر
راه آهن به منظور اتصال خطوط ریلی دو
کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قائم مقام وزارت راه و ترابری در این
دیدار خواستار بررسی شکل همکاری بین
دو کشور و طرح در کمیسیون مشترک ایران
و ارمنستان در آینده نزدیک شد.
گریگور آراکلیان سفیر ارمنستان در تهران
نیز در این دیدار با اظهار امیدواری به گسترش
همکاریها بین دو کشور به ضرورت ایجاد
کنسرسیوم مشترک اشاره و بیان کرد :در
جلسات و کمیسیون های مختلف که بین دو
ی
کشور برگزار شده ،توافقنامههای همکار 
امضا شده است و الزم است مفاد آنها اجرایی
شود.
وی اعالم کرد :ج��ادهای از مرز ایران
تا مرز گرجستان طراحی شده است که در

صورت احداث میتوان با امنیت بیشتر از
خاک ارمنستان عبور کرد و هزینه احداث آن
را بانک توسعه آسیایی پرداخت خواهد کرد.
سفیر ارمنستان در تهران اظهار کرد :این
جاده  624کیلومتر طول دارد که قرار است با
روسازی بتنی انجام شود و پیمانکاران ایرانی
میتوانند با ایجاد کنسرسیوم در ساخت آن
مشارکت کنند.
الزم به یادآوری است مرز زمینی ایران
و ارمنستان از طریق پایانه مرزی نوردوز
است که ساالنه نزدیک به  40هزار کامیون و
اتوبوس از آن عبور میکنند .برخی از کاالهی
ارمنستان نیز از طریق دریا به بندر عباس و
سپس از طریق ایران به خاک ارمنستان انتقال
می یابد.
مرز نوردوز در مسیر جاده مرزی جلفا
به خدا آفرین در نقطه مرزی مشترک ایران
و جمهوری ارمنستان قراردارد که از ابتدای
دهه  70بازگشایی و پایانه مرزی این منطقه
در زمینی به مساحت هشت هکتار طراحی و
در دست اجرا قرار گرفت که برای ساخت آن
تاکنون  35میلیارد ریال هزینه شده است.
ن��ورودوز منطقه ای در  65کیلومتری
شهرستان جلفا در مقابل شهر اگاراک ارمنستان
واقع شده است.
در حال حاضر ارتباط ریلی ارمنستان با
کشورهای دیگر فقط از طریق خط راه آهن
گرجستان صورت می گیرد.
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