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مـشهور  ) درويش(از نظر هنر نقاشي ارمنيان تهران چهره آندره سوروگين         

 در تهران به دنيا آمد و از سنين جـواني بـه كـار هنـري            1896او به سال    . است
 و ده سـال از زنـدگي خـود را از             در اروپا بـه سـر بـرد        1912پرداخت و سال    

 در تهـران و سـپس در   1934در .  صرف نقاشي هايي با تم شاهنامه نمود 1925
 در ويـن آثـارش را بـه نمـايش      1936شهرهاي بمبئي و كلكته هنـد و در سـال           

از ديگر نقاشان زبردست بايد آواك هايراپتيان را نام بـرد كـه سـعي               . گذاشت
از ديگـر نقاشـان ميكائـل       . انسان نموده اسـت   در ارائه روابط طبيعت و زندگي       

  .شهبازيان و تيگران بازيل قابل ذكرند
يك گروه كوچك از نقاشان ارمنـي تهـران كـه در مراكـز هنـري اروپـا                  
تحـصيل كـرده انــد از جنـبش مدرنيــستي پيـروي مـي كننــد از جملـه مــاركو       

ادوارد ) آبستراكسيونيـــسم(، هـــاروتيون ميناســـيان )كوبيـــسم(گريگوريـــان 
قابل ذكر است كـه در سـال        . ان، سدراك غازاريان و سيراك ملكوميان     ييوازآ

 نلسون راكفلر سرمايه دار مشهور آمريكا در بازديد از نمايشگاه مـاركو             1977
گريگوريان در تهران چند تابلو از آثارش را خريداري نموده به كارگاه او مي           

  .  مل مي آوردرود و از او جهت نقاشي هاي منزلش به آمريكا دعوت به ع
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تاريخ موسيقي ارمنيان ايران از سده هفـدهم سرچـشمه مـي گيـرد و تـا سـده               
ليكن موسيقي به معني امروزي     .  تبلور مي يابد   بيستم به صورت آوازهاي عاشق ها     

موسـيقيدانان و آهنگـسازان   . از سده نوزدهم و در مرز سده بيستم پديد آمده است    
ي به سطح عالي نشدند و تنها برخي از آنان قادر به خلق آثار موفق به ارتقاء موسيق

  .      برجسته گرديدند
  از جمله موسيقيدانان و رهبران برجسته اركستر بايد لئون گريگوريان را نام            

ليكن پس از طي دوران تحصيل و تلمذ نزد       ) 1886(برد، گرچه او زاده تبريز بود       
  يس، بلژيك و پس از تدريس و فعاليت هنري،موسيقيدانان گوناگون در تبريز، تفل

 به تهران منتقل شـد و       1946در تبريز، پس از سال      » سالن«تشكيل گروه موسيقي    
از جمله كارهاي او ساختن موسـيقي بـراي چنـد           . را بنا نهاد  » گوسان«گروه آواز   

قطعه شعر آوتيك ايساهاكيان شاعر نامدار ارمنـي، تنظـيم چنـد آواز ايرانـي قابـل            
  .ندذكر

يكي ديگر از چهره هاي سرشناس موسيقي ارمني ايران نيكول گاالندريان مي 
لـيكن  )  در ارمنـستان غربـي     1881زاده  (او نيز گر چه در ايران متولد نشده         . باشد

و تفلـيس در سـال      ) 1897(پس از تحصيل در زادگاه و انتقال به وارناي بلغارستان           
 مقيم مي گـرددو تـا سـال مـرگش     در تهران» هايكازيان« به دعوت مدرسه    1911

 تنظيم موسيقي بر    : اينان هستند   از كارهاي او   برخي.در همين جا مي ماند    ) 1944(
روي چند شعر از آوتيك ايـساهاكيان،  واهـان دريـان، هـوانس تومانيـان، اپـراي                  

كه در مدرسه ياد شده و در تئاتر تابستاني زرتـشتيان اجـرا           » شكار اللوار «منظومه  
. »چوپـان «اثر هوانس تومانيان، اپراي     » پروانه«گرديد، اپرائي بر اساس منظومه      

در مجموعه هاي مختلف به چـاپ       ) 1000حدود  ” كال(بسياري از آثار گاالندريان     
نور « قاهره،) گنجنامه(» گانزاران« آوازنامه 6 و 5از جمله در جلدهاي . رسيده اند

اهنماي ر«، در نشريات ارمني ايران و در روزنامه فارسي          )خوشه هاي نو  (» هاسكر
  .»زندگي

   
 بـه   1914-15هامبارسوم گريگوريان نيز فعاليت هنـري خـود را در سـالهاي             

ز اآغـ ) 1917-18(عنوان آموزگار موسـيقي در مدرسـه ارمنـي قـزوين و رشـت               
 1924 آنگاه در سـال      مي رود  با بورس اعطايي دولت چكسلواكي به پراگ         هنمود

 سپس بـه تهـران بـاز مـي          .به پاريس مي رود و چهار سال در آنجا تحصيل مي كند           
او .  داوتيان موسيقي تدريس مـي نمايـد     -ساليان متمادي در مدرسه كوشش    . گردد

و ) 1929(مـي كنـد   » كوميتـاس «غير از تـدريس اقـدام بـه تـشكيل گـروه آواز        
او بـيش از يكـصد اثـر        . فعاليت هاي گسترده اي در زمينه موسيقي انجام مي دهـد          

زهاي مردمي و عاشق ها، رمـانس هـا و جـز            آوازهاي گروهي و سولو، تنظيم آوا     (
و نيز بر روي اشـعار آوتيـك ايـساهاكيان و هـوانس شـيراز شـعراي نامـدار                   ) اينها

نقش گروه هاي آواز در فرهنـگ موسـيقي         . ارمنستان آهنگ تصنيف نموده است    
چنين گروههايي چه در جوار فعاليت هاي       . جامعه ارمني بسيار برجسته و مهم است      

و چه به صـورت گروههـاي مـستقل و يـا در كنـار انجمـن هـاي                   فرهنگي مدارس   
فرهنگي پديد آمده در سالهاي مختلف فعاليت هايي را در جهت شكوفايي و رونق              
ــه گروههــاي آواز مهــم بايــد گــروه    ــد، از جمل ــرويج موســيقي انجــام داده ان و ت

كوميتاس يكي از برجسته ترين چهـره هـاي موسـيقي ارمنـي اسـت               (» كوميتاس«
ياد شده در باال را نام برد كه خواننده نامدار ارمنستان، ) 1935 وفات 1869متولد 

غيـر  . يان نيز زماني كه در ايران به سر مي برد در آن آواز مي خوانـد            لادهوانس با 
آواز (» هـاي يـرك    « ،»آرمـن «از اين گروه در تهران گروههـاي ديگـري چـون            

تـو نيـز وجـود داشـته انـد و           و اورار ) تأسيس نيكول گاالندريان  (، گوغتان   )ارمني
  . برخي از آنان تا كنون فعال مي باشند

در زمينــه موســيقي ســالهاي اخيــر نامهــاي برجــسته اي چــون امانوئــل مليــك 
اصالنيان، لـوريس چكناوريـان، روبـن گريگوريـان، ژورا ميناسـيان و غيـره قابـل                 

ه ويلن و معلم موسـيقي      روبن گريگوريان رهبر اركستر، آهنگساز، نوازند     . ذكرند
در تفليس گرجستان متولد شد و در سنين كودكي همراه والدينش به تهـران نقـل                

سـه  رتحصيالتش را در مدرسه ارمنـي تبريـز، كنـسرواتوار تهـران، مد            . مكان كرد 
وي مـدتي   . عالي موسيقي پاريس و كنسرواتوار ملي موسيقي پاريس كسب نمـود          

. و رهبر اركستر سنفونيك تهران بوده است      مدير كنسرواتوار تهران، مدير هنري      
 به مدت سه سال سرپرستي هيئـت ايرانـي در يونـسكو را عهـده دار                 1318از سال   

عنـوان شـاهكار    » عروس تـاتراگون  «و  » سوئيت ايراني «از آثارش دو قطعه     . بود
وي اكنـون مقـيم ايـاالت متحـده آمريكـا بـوده             . هنري بخود اختـصاص داده انـد      

  .و كنسرواتوارهايي را در آن كشور به عهده داردرهبري اركستر ها 
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 و  70در دهـه هـاي      . تئاتر ارمني ايران در اواخر سده نوزدهم تولد يافـت         
 همين سده در تبريز، تهران و جلفاي نـو نخـستين نمـايش هـاي مدرسـه اي                  80

ا و  پس از چندي تئاتر از حيطه مدارس بيرون آمده در انجمـن هـ             . ارائه گرديد 
در » انجمن دوستداران تئاتر ارمنـي     «1881در  . گروههاي نمايشي تبلور يافت   

تهران تشكيل شد و آثاري از گابريل سـوندوكيان نمايـشنامه نـويس بـزرگ و                
 به نمـايش در    توسط آن  آلكساندر شيروانزاده نويسنده تواناي ارمني و ديگران      

از .  گرديـد  در عين حال آثار اروپايي به ويژه نمـايش هـاي مـولير اجـرا              . آمد
چهره هاي درخشان كه در اين زمينه كار كرده انـد بايـد از آبليـان، مانوليـان،                  
وسكانيان، سيرانويش، آرمنيان، دوريان، آروس وسكانيان، ژاسـمن و ديگـران           

جاي تأسف است كه تئاتر ارمني تهران از سطح آماتور و غير حرفـه              . ياد نمود 
 نمايش دانـش آمـوزان كـار مـي          در برخي مدارس گروه هاي    . اي باالتر نرفت  

 1955و امـا در     » شـانت « گـروه    1954در  » آداميان« گروه   50در دهه   . كرد
ليكن عمر آنان چندان طـوالني      . تأسيس يافت » گروه دراماتيك ارمني تهران   «

گروه تئـاتر حرفـه اي متـشكل از مگـرديچ تاشـجيان، مانوئـل ماروتيـان،                 .نبود
. ارمنـي ايـران نقـش بـه سـزايي ايفـا نمـود               زوجهاي كستانيان در تاريخ تئاتر      

هايك گاراگاش نيز در ترقـي حيـات        ) رستاخيز(» ورازنوند«سردبير روزنامه   
  . تئاتر ارمني ايران كوشش هاي قابل توجهي به عمل آورده است

  

)5(  

  ادامه  دارد
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  مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  دانشگاهيان ارمني  انجمنهمايي درگرد
 شــهريور جلــسه اي در انجمــن جهــت بحــث و 4

امين شوراي نمايندگان   -12گفتگو پيرامون انتخابات    
  . خليفه گري كليساي ارمني تهران برگزار شد

  
  گردهمايي در ورزشگاه رافي

ورزشــگاه رافــي بــراي  شــهريور جلــسه اي در 9
بحث و گفتگو پيرامون چگـونگي انتخابـات شـوراي          
نمايندگان خليفه گري كليساي ارمني تهـران تـشكيل         
شد و تدابيري جهت هر چه فعـال تـر كـردن جامعـه               

   .جهت شركت در انتخابات انديشيده شد
  

  المپيك ارمنيان
مـــين دوره المپيـــك ارمنيـــان ايـــران روز -33

 ورزشـگاه آرارات    در” ما شـهريور رسـ    16چهارشنبه  
  .تهران گشايش يافت

  
  ايــــــران

  
  شركت ايران در اجالس رهبران ديني جهان

هيئتي به سرپرستي آيت اهللا جوادي آملي جهت        
شركت در اجالس رهبران ديني جهان به آمريكا سفر     

  .كرد

  
   سران هزاره شركت رئيس جمهوري ايران در اجالس

ســـت  شـــهريور آقـــاي محمـــد خـــاتمي ريا13
جمهوري اسـالمي ايـران جهـت شـركت در اجـالس            
سران در نيويورك بـه آمريكـا سـفر كـرده در مقـر              

  .سازمان ملل سخنراني نمود
  

  نمايش عروسكي 
  

هشتمين جشنواره بين المللي نمايشهاي عروسكي      
 نمـايش خيابـاني     16 نمايش صحنه اي و      24با اجراي   

  . شهريور در تهران برگزار مي شود25 تا 19از 
  
  

  مــنســتــانار
  
   ميليون دالر براي حل مسائل پناهندگان55اختصاص 

 13000يك برنامه دولتي براي حل مسائل بيش از         
 ميليون  55خانواده پناهنده وجود دارد كه اعتبار آن        

از ” انتظار مي رود كه اين مبلغ عمـدتا       . دالر مي باشد  
بنـا بـه گـزارش      . سازمانهاي بين المللي دريافت گردد    

در نتيجه مناقشه قراباغ از سـالهاي       ” آرگا“ي  خبرگزار
مجبـور   ارمني   360000 از آذربايجان    1988-1992

 نفــر ديگــر نيــز از 48000 و  انــدشــده مهــاجرت بــه
   .رده اندكقراباغ به ارمنستان مهاجرت 

  4/6/1379  تلويزيون ارمنستانشبكه اول  
  

  مهاجرت و اشتغال در ارمنستان
 رونـد    كاهش تـشنج و وضـعيت كـشور        نتيجهدر  

اكثـر افـرادي كـه تـوان        . كندتر شده است  مهاجرت  
% 80. كار كردن دارند جمهوري را ترك مي گوينـد      

 تحصيالت عـالي    كنندافرادي كه كشور را ترك مي       
 توسـعه كـشور تـأثير       دارند و مي توانستند بـر رونـد       

 3 قريـب    1999 لغايت   1988از سال   . مثبت بگذارند 
ــون و  ــن در  500ميلي ــزار ت ــشور   ه ــرك ك ــد ت رون

 هزار تـن از     700 در نتيجه قريب     مشاركت داشته اند  
بـر طبـق مطالعـات نـاظران        . ارمنستان خارج شده انـد    
 ميليون تن جمهوري    5/1-2خارجي در ده سال اخير      

 تعـداد   1998براسـاس آمـار سـال       . را ترك گفته اند   
بوده و افرادي نيز كـه كـار مـي كننـد            % 28بيكاران  

 فقـط   1999در سال   . فت مي كنند  دستمزد پائين دريا  
ــستان   ــانكي و گمركــي ارمن  79از طريــق نهادهــاي ب

  .ميليون دالر كمك مالي دريافت نموده اند
  A+1 اخبار شبكه تلويزيون 

  
  گسترش فعاليت سفارت انگليس

   در ارمنستان
سفارت بريتانيا در ارمنستان در نظر دارد به مردم 

ي صدور ويزا   ارمني ثابت كند كه سفارت نه تنها برا       
فعاليــت مــي كنــد، بلكــه آمــاده همكــاري در زمينــه  

به همـين علـت فعاليتهـايي در        . اقتصادي نيز مي باشد   
خصوص همكاريهاي اقتـصادي و تجـاري دو كـشور          

 توليـد   500در حال حاضـر حـدود       . انجام مي گيرند  
كننده بريتانيايي در انتظار پيـشنهادات جديـد طـرف          

  . ارمني مي باشند
  4/6/79ل تلويزيوني پرومتفس اخبار كانا

  
  »پل قرمز«تعمير 

 هزار دالر براي    200آمريكا مبلغ يك ميليون و      
تعميــر منطقــه عبــور مــرزي ارمنــستان، گرجــستان و 

اين منطقه مرزي كـه     . آذربايجان در نظر گرفته است    
ناميــده مــي شــود يــك منطقــه بــزرگ » پــل قرمــز«

مي تجارتيست و در آنجا كارهاي بزرگ قاچاق انجام 
آمريكا در نظر دارد براي نصب دسـتگاه هـاي          . گيرد

” الكترونيكي با قدرت در ايـن منطقـه مـرزي مجـددا           
تعميـر ايـن منطقـه از سـال         . پنج ميليون دالر بپـردازد    

   . آغاز خواهد شد2001
  8/6/1379هايوتس آشخار 

  سازمان توسعه تجارت آمريكا 
  كندكمك مي 

حـداث  سازمان توسـعه تجـارتي آمريكـا بـراي ا         
مجدد و تعمير كارخانه توليد شكر در ارمنستان، مبلغ         

 هزار دالر به اتحاديه ملي شـركت هـاي تعـاوني     250
ايـن قـرارداد در     . پرداخت خواهـد كـرد    ) هايكوپ(

ارمنستان نوشته مي شود و از طـرف سـازمان توسـعه            
اقتصادي آمريكا معـاون سـفير آمريكـا در ارمنـستان           

ستان رئــيس شــركت پاتريــشا مــولر و از طــرف ارمنــ
  . هايكوپ امضا خواهند نمود

 قبل از زلزله در ارمنستان كارخانـه   1988تا سال   
احتياجات شـكر را بـرآورده مـي        ” توليد شكر تقريبا  

 90امروز مصرف ساالنه شكر در كـشور بـه          . ساخت
هزار تن رسيده است كه قسمت اعظـم آن از برزيـل،            

  .ايران و تركيه وارد مي شود
  

  آرام سركيسيان 
  حزب جديد ايجاد مي كند

آرام سركيسيان نخست وزير سـابق مـي خواهـد          
احتمـال مـي رود كـه       . حزب جديدي تأسـيس نمايـد     

از حــزب جنــبش ملــي ” اعــضاي ايــن حــزب اكثــرا 
ــه ا  . ش.ه.ه ــري ك ــساني ديگ ــرت  و ك ــزب روب ز ح

  .كوچاريان نفرت دارند بايد باشند
  

  كمك هاي سفارت آلمان
   در زمينه بهداري

عملكردهاي آلمان بويژه بعد از آغاز فعاليـت هـاي          
فولكر زايـتس بـه عنـوان سـفير آلمـان در ارمنـستان              

كمك هاي كشور آلمـان نـه فقـط       . فعالتر گشته است  
ري در زمنيه اقتصادي بلكه فرهنگي، ورزشـي و بهـدا         

بزودي بخـش ويـژه وابـسته بـه         . نيز فعال گشته است   
 زيتون كه مختص كودكاني است      8بيمارستان شماره   

. كه به سرطان خون مبتال شده اند افتتاح خواهـد شـد           
  .اين بخش با دستگاههاي مدرن مجهز مي باشد

 در ايــن اواخــر خــانم ســابيرنا اشــميت دبيــر ســوم 
زشـكي را  سفارت آلمان در ارمنستان دستگاه مـدرن پ      

بعـد  . هديه كرد به پزشك البراتور خانم لورتا بابايان       
از گرفتن عكس يادگاري بـه پـاس ديپلمـات آلمـاني            

در طــي پــذيرايي خــانم . پــذيرايي ترتيــب داده شــد
اشميت قول داد كه به بيماراني كه در وضعيت سختي 
قرار دارند و قادر به خريد دارو نمي باشند، داروهاي          

وي در سخنان خـويش اشـاره       . دهدالزم را اختصاص    
به اين موضوع نمود كه اميدوار است در پـاييز سـال            
. جــاري بتوانــد كمــك هــاي خــويش را ارائــه نمايــد

پزشكان بيمارستان از همكاريهـاي سـفارت آلمـان در          
زمينه هاي مختلف و حـل بـسياري از مـسائل موجـود      

                                    . اظهار تشكر و خرسندي نمودند
  

   8/6/79آزگ 
  

  مالقات در وزارت دفاع
در تاريخ بيست و هشتم اوت سرژ سركيسيان وزير         
دفاع ارمنستان ژنرال مانوسوس پـارابوداكيس رئـيس        

. ستاد كل نيروهاي مسلح يونان را به حضور پذيرفت        



 

 

  ٣صفحه   ١٣٧٩ شهريور ماه٢٥   ١٢ شماره     لويس

  مرور اخبار

در طي اين ديدار مسائل مربوط به توسعه همكاريهاي         
يت افـسران ارمنـي      يونان بويژه ترب   -نظامي ارمنستان 

ــا و     ــشور، دورنم ــن ك ــامي اي ــگاههاي نظ در آموزش
امكانــات همكــاري در عرصــه هــاي صــنايع نظــامي،  
مشاركت افسران ارمني در چارچوب نيروهاي مـسلح        
ارمنستان براي ايجاد گردان حافظ صلح مورد بحث و         

وزير دفاع ارمنستان ديدگاههاي    . بررسي قرار گرفت  
ائل ايجــاد سيــستم رئــيس جمهــوري را نــسبت بــه مــس
مسائل ذكر شده . امنيت و مسائل منطقه اي ابراز نمود

همانروز هيئت نظامي   . در جو تفاهم كامل بررسي شد     
تـاج گلـي بـر بنـاي        ” زيزرناكـابرت “يونان در مجمع    

يــادبود شــهداي قتــل عــام نثــار نمــوده و از كليــساي 
  .  مقدس اجميادزين ديدن كرد

  9/6/79 هاياستاني هانراپتوتيون 
  

  مالقات در وزارت امنيت ملي
ديروز كارلوس پطروسيان وزير امنيت ملي افسران 
جديد روسيه را كه براي خـدمت در گـروه مرزبـاني            
روسيه مستقر در ارمنستان وارد جمهوري شده اند بـه          

وزير امنيت ضـمن اشـاره بـه لـزوم          . حضور پذيرفت 
ــستان  ــشان -ادامــه ســنن دوســتي ارمن  روســيه خاطرن

وسيه همكار استراتژي ارمنـستان بـوده و      ساخت كه ر  
همكاري صميمانه وعملي نيروهاي مرزباني دو كشور       
. يكــي از نمونــه هــاي بــارز ايــن همكــاري مــي باشــد

پطروسيان اطمينـان بخـشيد كـه وزارت امنيـت ملـي            
بــراي تحكــيم عملكــرد افــسران جــوان در همكــاري  
مرزبانان ارمني و روسي اقدامات الزم به عمل خواهد 

در پايان ديدار هدايايي از سوي وزارت امنيت . دآور
  . شداعطاءملي به افسران روس 

  9/6/1379هاياستان هانراپتوتيون  
  

  صنايع گاز ارمنستان باز سازي خواهد شد
 هزار خانه شخصي در شهرها و  20امسال در حدود    

ــد شــد  ــستان گازرســاني خواهن ــد . دهــات ارمن روالن
” وس گـازآرد  هـاي ر  “آدونتس رئيس شركت سهامي     

 بعــد از وقفـه طــوالني اجــراي  1997از ســال : گفـت 
به همين  . برنامه گازرساني جمهوري از سر گرفته شد      

 هزار خانه شخصي از گاز      100دليل امروز در حدود     
 پيش بينـي مـي شـود        2004تا سال   .استفاده مي كنند  

همــه . تمــام صــنايع گــازي كــشور بازســازي گــردد 
پرداخـت نيـز گـاز      شركتهاي صنعتي داراي توانـائي      

ارمنستان فقـط از روسـيه و از        . دريافت خواهند كرد  
ــه گــاز  ــاز شــمالي“خــط لول ــاز-قفق گــاز ”  ماوراقفق
اين خط لوله گاز بعلل فنـي گهگـاه   . دريافت مي كند  

 ارمنـستان  -خط لوله گاز ايران. دچار مشكل مي شود   
كــه پيرامــون احــداث آن امــروز مــذاكراتي جريــان 

 دائمي كـشور را     انيبودن گازرس دارند، قابل اطمينان    
  .افزايش خواهد بخشيد

   9/6/1379” يرگير “
  

  چين -ارمنستانكائوچوي 
هيئتـــي از وزارت صـــنايع و تجـــارت جمهـــوري 
ارمنــستان بــه سرپرســتي رئــيس بخــش شــيميايي ايــن 

 25-13ياسيان در روزهاي    وزارت آقاي آلبرت سوك   
  . از جمهوري چين ديدن كردنداوتماه 

ريــل ســال جــاري هيئتــي از طــرف   آو29در روز 
كشور چين بـه ارمنـستان     ” سينتتيك كائوچو “سازمان  

  كـه  ردادي بين دو كشور بـه امـضا رسـيد         آمده و قرا  
اين اولين مالقات بين نمايندگان دو كـشور در چـين            

  .بود
ــاي آلبــرت سوكياســيان اظهــار داشــت كــه در   آق
مالقات با توليد كنندگان كـائوچو در چـين مـدراك       

ي در مـورد توليـد كـائوچو در ارمنـستان بـه             تخصص
امضا رسيده و همچنين در مورد همكاريهاي بعدي دو         

  . كشور گفتگو هايي انجام گرفته است
  10/6/1379” يرگير “

  
  گارگين دوم رهبر كل كليساي ارمني در نيويورك

 جهان در مراسـم     منيان اعظم ار  جاثليقگارگين دوم   
شـركت  ” بيكنفرانس جهاني پيشوايان مذه   “گشايش  

در تاريخ بيست و هشتم اوت بـيش از دو هـزار           . نمود
پيــشواي مــذهبي جهــان در مقــر ســازمان ملــل متحــد 

صبح روز بيست و هشتم اوت مراسـم        . حضور داشتند 
بعد از سخن افتتاحيـه   . گشايش كنفرانس آغاز گرديد   

نمايندگان اديان مختلف از جمله گارگين دوم به دعـا     
ز بيـست و نهـم اوت رهبـر         در رو . و نيايش پرداختند  

كليساي ارمني جهان در مجمع عمـومي سـازمان ملـل           
” به سـوي بخـشش و آشـتي       “متحد نطقي تحت عنوان     

سـپس گـارگين دوم در دومـين اجـالس          . ايراد نمـود  
” مباحث روسيه و آسياي مركزي    “كاري تحت عنوان    

   .شركت نمود
  10/6/1379 هاياستاني هانراپتوتيون 

  
   ارمنستان-ايراناحداث خط لوله گاز 

آقاي كارن گالوستيان وزير انرژي ارمنستان در 
 با وزير امور اوت 30بازديد خود از تهران روز 

خارجه جمهوري اسالمي ايران، آقاي كمال خرازي 
در اين . مالقات و گفتگو به عمل آورده است

مالقات آقاي كارن گالوستيان متذكر شده است كه 
 مربوط به احداث خط ارمنستان مايل است كه طرح

خبرگزاري .  ارمنستان عملي گردد-لوله گاز ايران
ايرنا گزارش مي دهد كه آقاي كارن گالوستيان 
 - اظهار داشته است كه احداث خط لوله گاز ايران

ارمنستان براي ارمنستان هم از نظر اقتصادي و هم از 
نظر استراتژيكي اهميت بسياري دارد و وارد شدن 

يت مصرف انرژي را در ارمنستان گاز ايران كفا
آقاي گالوستيان اضافه كرده . فراهم خواهد ساخت

است كه براي عملي كردن اين طرح اروپا بايد به ما 
او متذكر شد كه اين خط لوله گاز يك . كمك نمايد

بخش از ساختمان يك لوله گازي عظيمي خواهد بود 
هد كه ايران را از طريق ارمنستان به اروپا مربوط خوا

آقاي كمال خرازي نيز به نوبه خود اظهار . ساخت
داشت كه ايران نيز اهميت زيادي به توسعه روابط 
دو جانبه ايران و ارمنستان مي دهد و رضايت خود را 

او به روابط . در مورد اين روابط اعالم نموده است
 ارمنستان نير اهميت بسزايي -  روسيه- سه جانبه ايران

  .داده است

ــارن   ــاي ك ــاون  آق ــا مع ــتيان ب ــيس  اولگالوس  رئ
 حسن حبيبي نيز مالقات      دكتر آقايجناب  جمهوري،  

آقاي حسن حبيبي اظهار    . و گفتگو بعمل آورده است    
داشته است كه خـود نيـز اهميـت زيـادي بـه توسـعه               

 ارمنستان مي دهد او متذكر شده اسـت     -روابط ايران 
كه الزم است يك برنامه مخصوص در حدود توسـعه      

معاون رئـيس جمهـوري     . بط دو كشور تهيه گردد    روا
ايران و وزير انرژي ارمنستان پيرامون احـداث خـط          
ــه كمــك    ــده نزديــك ب ــستان در آين ــه گــاز ارمن لول

طرح . جمهوري اسالمي ايران گفتگو به عمل آوردند      
لـي   عم هايي كه به كمـك جمهـوري اسـالمي ايـران          

ري سـاختمان شـبكه     غـ  در م  :اينان هـستند  خواهند شد   
عتي براي امـور گـازي،      ، ساختمان يك واحد صن    برق

 گرجـستان، و سـاختمان      - ايراوان -ريغجاده سازي م  
 آقــاي كــارن اوت 31روز . يـك تونــل در كاجــاران 

           . گالوستيان به ايروان باز گشت
     11/6/1379آزگ                    

  
  پايان اجالس رؤساي پارلماني

 اوت بـه    31ن المللي در    اجالس رؤساي پارلماني بي   
آرمن خاچاطوريان كه جهت شـركت در       . پايان رسيد 

اجــالس فــوق عــازم نيويــوك شــده بــود بــا رؤســاي 
ــستان و    ــيه، قراق ــان، روس ــسه، آذربايج ــان فران پارلم

  . بريتانيا مالقات نموده است
  11/6/1379 -ويزيوني پرومتفسل شبكه ت

  
 فوتبال  المللي مينيمسابقات بينمراسم افتتاحيه اولين 

  در جمهوري ارمنستان” جام گفتگوي تمدنها“
 مراسـم افتتاحيـه اولـين       11/6/79عصر روز جمعه    

جــام گفتگــوي “دوره مــسابقات بــين المللــي فوتبــال 
در تاالر مجتمع ورزشي ديناموي شهر ايراوان ” تمدنها

  .پايتخت جمهوري ارمنستان برگزار گرديد
ــي ســفير    ــاد كلين ــن مراســم كــه محمــد فره در اي
جمهـوري اسـالمي ايـران، ايـشخان زاكاريـان معـاون       
وزير فرهنگ، آموزش و جوانان، آرمن گريگوريان       
مدير كل تربيت بدني، رؤساي فدراسيونهاي ورزشي، 
ــدگان مجلــس عــضو گــروه دوســتي   برخــي از نماين
ــش     ــشجويان و دان ــستان، دان ــران و ارمن ــاني اي پارلم
آموزان زبـان فارسـي دانـشگاهها و مـدارس و ديگـر             

ــي  ــي، علم ــصيتهاي سياس ــي  -شخ ــي و ورزش  فرهنگ
ــضاي ديپلماتيــك    ــفرا، و اع ــراه س ــه هم ــستان ب ارمن
ــام     ــتند پي ــضور داش ــيم ح ــارجي مق ــدگيهاي خ نماين
آنـــدارانيك ماركاريـــان نخـــست وزيـــر جمهـــوري 

  . ارمنستان قرائت گرديد
محمد فرهاد كليني سفير جمهوري اسـالمي ايـران         

و موافقـت   نيز طي سخناني ضمن اشـاره بـه اسـتقبال           
 2001مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اعالم سال         

به عنوان سال گفتگوي تمدنها به تـالش بـراي فـراهم      
  . نمودن زمينه هاي مناسب تحقق آن اشاره نمود

ــه ابتكــار ســفارت    ــسابقات كــه ب ــن مراســم و م اي
ــن    ــروان و انجمـ ــران در ايـ ــالمي ايـ ــوري اسـ جمهـ

يريه داشته  خبرنگاران خارجي انجام مي گيرد جنبه خ      
 جهـت و درآمدهاي حاصل از آن به مراكـز درمـاني           
  . معالجه كودكان معلول اختصاص خواهد يافت
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پــس از پايــان مراســم افتتاحيــه مــسابقات بــه طــور 
رسمي با بازي دو تيم سفارت جمهوري اسالمي ايران         
  .و انجمن خبرنگاران خارجي كار خود را آغاز نمود

  
  بين المللي

  
  اليفرنيا اليحه قتل عام را به تصويب رساندسناي ك

و چاك پوچيكيـان    ) حزب دموكرات (آدام شيف   
سناتورهاي ايالت كاليفرنيا در رابطـه بـا        ) دموكرات(

 و جبـران آن  1915ادعاي بيمه شهداي قتل عام سـال   
اليحه اي را براي تصويب به استاندار كاليفرنيا ارسال         

ــا . نمــوده انــد و صــفر رأي  رأي موافــق 30اليحــه ب
ن ايالـت بـه تـصويب    مخالف از سوي سـناتورهاي ايـ    

) SB-1915(سـنا   ” 1915سـال   “ه  حالي. رسيده است 
اجازه مي دهد كـه سـازمانهاي بيمـه كاليفرنيـا بـراي             

. جبران و پرداخت بدهي هاي شهدا فشار وارد آورند        
 در سـازمانهاي    1890-1915 در طي سـالهاي      ارمنيان

خـود را بيمـه كـرده       بيمه آمريكـا در تركيـه امـوال         
آدام ســيف ضــمن مراجعــه بــه ســناتورها بــه . بودنــد

اهميت امكان كمك وارثين قربانيان قتل عـام اشـاره          
به گفته شيف هزاران تن از وارثين قتـل         . كرده است 

. عام تا امروز از حق قراردادي خود محروم مي باشند
 از  منيـان يكيان اليحه شناخت قتل عـام ار      به گفته پوچ  
كاليفرنيا بوده و براساس اين سـند موانـع   سوي ايالت  

  .تحقق ادعاي عادالنه آنها رفع خواهد شد
  

  يك ملت، يك فرهنگ
ياسر عرفات رهبر فلسطين منكـر ايـن گفتـه شـده            

 نـشين در    منيه او رضايت داده است منطقه ار      است ك 
  .زير نظر اسرائيل قرار گيردفلسطين 

مــي نويــسد كــه ياســر » مــدياماكس«خبرگــزاري 
رفات اعالم كرده اسـت كـه او ايـن پيـشنهاد را بـه               ع

 نشين منطقه منيمنطقه ار«. طور قطعي رد كرده است  
از گفته هـاي    »  يك ملت هستيم   منيانماست و ما و ار    

روزنامــه هــاي . ت بــه خبرنگــاران اســتياســر عرفــا
يني مي نويسند كه آقاي ياسـر عرفـات در روز           طلسف

طين مالقـات و     در فلـس   يانمن با نمايندگان ار   اوت 25
ت در اين مالقـات نماينـدگان       گفتگو بعمل آورده اس   

خودشـان همكـاران    « فلسطين گفتـه انـد كـه         منيانار
  . »عرب ها هستند

  8/6/1379آراووت 
  

  ركورد جديد كلينتون
  

 159بيل كلينتون رئيس جمهوري آمريكا تا كنون        
هزينه ايـن سـفرها بـالغ بـر         . سفر خارجي داشته است   

وي از ايــن نظــر نــسبت بــه . ســت ميليــون دالر ا292
  .پيشينيان خود پيشي گرفته است

  
   روسيهمطبوعات

پـــوتين رئـــيس جمهـــوري روســـيه اعـــالم كـــرد 
دموكراسي بدون آزادي مطبوعات نمي توانـد ادامـه         

. يابد و روند پيشرفت جامعه مدني متوقف مي گـردد         

با ايـن حـال آزادي مطبوعـات در روسـيه تبـديل بـه               
  .جاري گرديده است منافع تايبرمبارزه فردي 

  
  بناي مدرسه ارمني در آمريكا

  
اولين مدرسه ارمني در آمريكا جهت استفاده كليـه        

 اجرايـي مدرسـه     هزينه. ارمنيان دنيا تأسيس مي شود    
يان تـأمين مـي     تتوسط صندوق مالي برتا و جان كارپ      
 هـزار دالر    150گردد كه به همين منظـور تـا كنـون           

  .كرده اندپرداخت 
   

نترين و تهران ارزانترين شهر براي توكيو، گرا
  جهانگردان

  
 توكيو همچنان گرانترين شهر جهان براي       -لندن

به گزارش يـك مركـز آمـارگيري در         . زندگي است 
لندن، شهرهاي توكيو، اوزاكا، هنگ كنگ و تاشكند  
به ترتيـب گرانتـرين شـهرهاي جهـان بـراي زنـدگي             

ر هستند و جالب اينكه شهر تهران، ارزانتـرين شـهر د          
 شهر  جهان بـراي جهـانگردان اعـالم شـده            127ميان  
  .است

در قاره اروپـا، بوداپـست مجارسـتان ارزانتـرين          
يـب پرهزينـه    تشهر است و اسلو، لندن و زوريخ به تر        

 لـس  ز،در آمريكـا نيـ  . ترين شـهرهاي ايـن قـاره انـد      
 بـه خـود اختـصاص    راآنجلس عنوان گرانترين شـهر      

  .داده است
  

  عـــلـــمـــي
  

  ي براي ترميم ماده ا
  استخوانهاي شكسته

  
 پژوهشگران آمريكايي نوعي ماده ابداع    -واشنگتن

كــرده انــد كــه بــه كمــك آن مــي تــوان شكــستگي  
در حال حاضر براي ترميم   . استخوان ها را ترميم كرد    

شكستگي هاي وسيع استخوانهاي بدن از پـيچ و مهـره         
و بــست هــاي فلــزي ويــژه اي اســتفاده مــي شــود و  

 اين شكستگي ها دچار مـي شـوند بايـد          افرادي كه به  
يك بار  .  بار تحت عمل جراحي قرار گيرند      2دستكم  

براي قرار دادن بست هاي فلزي در محل شكستگي و          
يك بار نيز پـس از تـرميم شكـستگي و بـراي خـارج               

به گفته پژوهشگران اين ماده  . كردن بست هاي فلزي   
جديد به محل شكستگي جمع مي شود و آن را ترميم           

بـا بـه    .  كند و پس از آن نيز جذب بدن مي شـود           مي
كـار گيـري ايــن مـاده ديگــر نيـازي بــه انجـام عمــل      

  . جراحي براي ترميم شكستگي هاي استخوان نيست
  

  زندگي باكتري ها در توده ابر
  

اتريش اعـالم كردنـد در    پژوهشگران كشور   -وين
  .داخل ابرها زندگي وجود دارد

 اسـت كـه در      تحقيقات اين پژوهشگران نشان داده    
داخل توده هاي ابر انواع باكتري ها زندگي مي كنند 

  .و تكثير مي شوند
ــاي           ــاكتري ه ــواع ب ــشاهده ان ــشگران از م پژوه

كروي، حلقـوي و ميلـه اي در داخـل ابرهـا متعجـب              
شدند، زيرا در ارتفاعاتي كه ابرها تشكيل مـي شـوند      
برودت هوا ده هـا درجـه زيـر صـفر و اشـعه مـاواي                

بسيار شديد است و زنـدگي و تكثيـر         بنفش خورشيد   
  . باكتري ها در اين شرايط بعيد به نظر مي رسد

پژوهشگران پـس از آگـاهي از وجـود ميليونهـا                 
باكتري در ابرها اعالم كردند كه اين بـاكتري هـا در            
توده هاي ابر فعاليت شـديدي دارنـد و بنـابراين مـي             
توانند تأثير قابل توجهي در تغييرات آب و هوايي و          

  .اقليمي ايجاد كنند
  

  ارتباط تغذيه و تنگي نفس
  

 پژوهـــشگران اســـكاتلند اعـــالم كردنـــد -لنـــدن
بيماريهاي تنفسي و به ويژه تنگي نفس بـا بـي نظمـي             

 150در حــال حاضــر . در تغذيــه افــراد ارتبــاط دارد
ميليون نفر در سراسر جهان بـه بيمـاري تنگـي نفـس              

 مـي   مبتال هستند كه بيشتر آنهـا را كودكـان تـشكيل          
تحقيقات اين پژوهشگران نشان مـي دهـد كـه          . دهند

بيشترين تعداد مبتاليان به بيماري هاي تنفسي افرادي        
هستند كه بيشتر روزهـاي هفتـه از غـذاهاي آمـاده و             
ساندويچ استفاده مي كنند و اين بيمـاري در افـرادي           

 و  هااز غذاهاي سنتي شامل گوشت و سـبزي       كه بيشتر   
  .تر ديده مي شودميوه تغذيه مي كنند كم

ايــن پژوهــشگران توصــيه مــي كننــد بــراي آنكــه 
دستگاه تنفسي سالمي داشته باشيم بايد از انواع مـواد          
غذايي به طور منظم استفاده و از خوردن سـاندويچ و           

  .غذاهاي آماده تا حد ممكن پرهيز كنيم
  

  كت مجهز به تلفن همراه 
  و ضبط صوت

  
ري  توليـد كننـدگان پوشـاك بـا همكـا          -واشنگتن

شركت هاي الكترونيكي لباس هاي مجهز بـه وسـايل          
از جملـه ايـن لبـاس هـا         . الكترونيكي توليد كرده اند   

كت هايي است كه به يك دسـتگاه پخـش موسـيقي،            
يك تلفن همـراه و يـك دسـتگاه كنتـرل از راه دور              

سـيم و قطعـات ايـن وسـايل همگـي در            . مجهز اسـت  
آب دوخت لباس قرار گرفته اند و اين كت هـا ضـد             

دكمـه  . هستند و مي توان آنها را با آب ولـرم شـست           
هــاي وســايل الكترونيكــي ايــن كــت هــا روي يقــه،   
آستين يا جاهاي مخفي آن قرار گرفته انـد و شـخص        
با فشار دادن دكمه ها مي توانـد تلفـن كنـد و يـا بـه                 

  .موسيقي گوش دهد
در برخي مدلهاي اين لباس ها تنها كافي اسـت كـه    

پيغامهـا را   «د فرمان دهـد كـه       شخص به يقه كت خو    
و پـس از آن تمـامي پيغـام هـاي تلفنـي بـراي               » بگو

 3لباس هاي الكترونيكي تا . شخص پخش  خواهد شد
  .ماه ديگر وارد بازارهاي آمريكا خواهد شد

  



 

 

  ٥صفحه   ١٣٧٩ شهريور ماه٢٥   ١٢ شماره     لويس

  مرور اخبار

  سنگواره انساني در كوبا
 يك گروه از دانشجويان رشته پزشگي در - هاوانا 

به جزيره كشور كوبا هنگام انجام تحقيقات در ش
 8880اين كشور سنگواره يك انسان » هيكاكاس«

اين سنگواره متعلق به يك مرد . ساله را كشف كردند
جسد او در .  ساله بوده است25 تا 18جوان است كه 

يك قطعه سنگ در غارهاي كوچك اين شبه جزيره 
به گفته كارشناسان اين . به سنگواره تبديل شده است
اين . مغول بوده است” ماالمرد از نژاد آسيايي و احت

سنگواره قديمي ترين سنگواره انساني يافت شده در 
  . كشور كوباست

  ورزش خطر بروز زخم معده  
   را كاهش مي دهد

فعاليت منظم ورزشـي،    :  واحد مركزي خبر   -تهران
  .خطر ابتال به زخم معده را كاهش مي دهد

به گفته پژوهشگران، بيشتر مـوارد زخـم معـده بـه            
هليكـو  « معده به ميكروبـي موسـوم بـه          علت عفونت 
رخ مي دهد و رژيم غذايي و عـادات         » باكتر پيلوري 

  . زندگي تأثير كمتري در بروز آن دارد
پژوهش هـاي محققـان دانـشگاه كاليفرنيـا كـه در            
مورد يازده هزار نفر صورت گرفته است، نـشان مـي         
دهد كه مردان و زنان ورزشكار در مقايسه با سايرين          

اه رد صد كمتر در معـرض ابـتال بـه زخـم             سي تا پنج  
  .معده قرار دارند

زخم معده كه نوعي زخم مخاطي جدار معده است،         
  . ساالنه پنج ميليون نفر را در آمريكا مبتال مي كند

در گذشته، تصور بر اين بـود كـه رژيـم غـذايي و              
فشارهاي عصبي سبب بروز زخم معده مي شـود، امـا           

بـروز زخـم معـده بـه        در سالهاي اخير نقش اصلي در       
نـسبت داده شـده     » هليكو بـاكتر پيلـوري    «ميكروب  

است و عوامل محيطي و تغذيه فقط زمينه سـاز بـروز            
  .  اثرات اين باكتري به شمار مي روند

پژوهش ها نشان مي دهد، ورزش در مردان نـسبت          
به زنان نقش بيشتري در پيشگيري از بروز زخم معده           

  .دارد
 مايـل   10مندان، دسـتكم    بر اساس يافته هـاي دانـش      

% 65پياده روي در هفته، خطر بروز زخم معده را تـا            
  .در مردان كاهش مي دهد

عوامل ديگر مانند سن، فشارهاي عـصبي، مـصرف         
سيگار، نوشابه هاي حاوي الكل و چاقي نيـز در ابـتال            

  .به زخم معده مؤثرند
پژوهشگران تصور مي كنند كـه ورزش از طريـق          

ايمنـي بـدن و كـاهش ترشـح         افزايش قدرت دستگاه    
اسيد معده نقش محافظتي خود را در برابر زخم معده          

  .ايفا مي كند
  پيشرفت هاي جديد در
   علم چشم پزشكي 

  
  : واحد مركزي خبر-تهران

پزشكان بـا بـه كـار گيـري امـواج فراصـوتي، بـه               
پيشرفتهاي ديد در زمينه پيوند قرنيـه چـشم نـوزادان           

زي خبــر، از بــه گــزارش واحــد مركــ. دســت يافتنــد
آنجايي كه پيش از اين مشاهده بافتهاي درون چشم و          
تعيين گستردگي ضايعه چشمي براي پزشـكان امكـان        

پذير  نبود، آنان در موارد نياز به پيونـد قرنيـه چـشم             
  .در كودكان، با مشكالت فراواني روبرو بودند

بر همين اساس، پزشكان انگليسي به تـازگي بـا بـه            
وتي با فركانـسي بـاال، موفـق        كار گيري امواج فراص   

شدند درون چشم كودكان را به طور كامـل مـشاهده           
كنند و با كمك اين روش، پزشكان مي تواننـد قطـر            
دقيق قرنيه، محل قـرار گيـري عدسـي و بهتـرين راه             
ــين    ــد و همچن انجــام عمــل جراحــي را مــشخص كنن
پزشكان مي توانند احتمال موفقيت عمل پيوند قرنيـه     

  .عيين كنندرا در كودكان ت
شايان ذكر است كه پيش از اين نيز در بزرگساالن           

امـا  . از روشي مشابه براي پيوند قرنيه استفاده مي شد       
 است كه اين روش در نوزادان به كار         اين نخستين بار  

نوزاداني كه با ناهنجـاري چـشمي كـدورت         .مي رود 
قرنيه متولد مي شوند، در صورتي كه هر چه زودتـر           

 قرنيه قرار نگيرند، به كاهش شـديد        تحت عمل پيوند  
  .بينايي و حتي نابينايي دائمي دچار مي شوند

  
  راه اندازي شد» لوح هاي فشرده«پايگاه اطالعاتي 
 130شـامل   » لـوح هـاي فـشرده     «پايگاه اطالعاتي   

لوح كه در مركز اسناد و مـدارك ميـراث فرهنگـي            
گردآوري و نگهداري مي شـود، بـراي اطـالع          ايران  

  . مندان راه اندازي شدرساني به عالقه
به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگـي        
كشور، مجموعه حاضر شـامل دايـره المعارفهـا، واژه          
ــاي اطالعــات    ــا و پايگاهه ــه ه ــدگي نام ــا، زن ــه ه نام

  .كتابشناختي بزرگ دنياست
اطالعات بناهاي تاريخي ايـران در دو دوره ايـران          

يا آثـار   اشـ باستان و دوران اسـالمي، معرفـي مـوزه و           
 لــوور، كاخهــاي ،يــزونهنــري مــوزه هــاي واتيكــان، 

سعدآباد، نقاشي ، موسيقي، شعر و ادبيات و سينما از          
ديگر موضـوعات جمـع آوري شـده در ايـن پايگـاه             

  .است
امكانات مختلف پيش بيني شده در هر كدام از نرم       
افزارهاي ياد شده، جستجو و دسترسـي بـه اطالعـات           

بيشتر لوح  .ر تسهيل مي كند   مختلف گردآوري شده د   
  .هاي موجود چند رسانه اي هستند

به منظور ارائه گوياتر و بهتر مطالب مي توان به طور          
همزمان از فيلم، صوت، تصوير و مـتن بكـار گرفتـه            

  .شده در اين پايگاه استفاده كرد
عالقه منـدان بـراي اسـتفاده از ايـن مجموعـه مـي              

ن رمـز عبـور     بدو IE5توانند با استفاده از مرور گر       
 و تمــاس بــا شــماره ســايت MIRASبــا نــام كــاربر 

 اين مركـز بـه آدرس زيـر ارتبـاط برقـرار             863475
   www.ichodoc.com                             .كنند
  

  نوزادان را به پشت بخوابانيد
  

 دانــشمندان بــه والــدين توصــيه مــي -واشــنگتن
ــد و از     ــشت بخوابانن ــه پ ــود را ب ــوزادان خ ــد، ن كنن
خوابانـدن آنهـا بـه پهلــو و يـا روي شـكم خــودداري      

  .مايندن
تحقيقــات دانــشمندان نــشان مــي دهــد، احتمــال 
مرگ و يا خفگي نـوزاداني كـه بـه پهلـو و يـا روي                

شكم مي خوابند، دو برابر بيشتر از نوزاداني است كه  
همچنـين در هنگـام خوابانـدن       . به پشت مـي خوابنـد     

نوزادان نبايد از بالش هـا و يـا پتوهـاي نـرم اسـتفاده           
داني كـه در    كرد چون علت مـرگ يـك سـوم نـوزا          

هنگام خوابيدن به پهلو جان خود را از دسـت دادنـد،         
خفگي بر اثـر مـسدود شـدن مجـاري تنفـسي توسـط              

  .بالش و پتو بوده است
    

  يافته هاي جديد در مورد آرتروز
پژوهـشگران مـي    :  واحد مركزي خبـر    -تهران

گوينــد، كــاهش توليــد انــرژي در ســلولهاي ســازنده 
اين فراينـد   . دغضروف موجب بروز آرتروز مي شو     

با توليد گاز نيتريك اكسايد توسط سلولهاي سـازنده         
غضروف و مهار سـيكل تنفـسي و توليـد انـرژي  در              

سـلولهاي سـازنده غـضروف رخ مـي     » ميتوكنـدري «
مسئول مطالعـه از دانـشگاه      » تركل تاب «دكتر  . دهد

كاليفرنيا مي گويد، در جريـان آرتـروز،        » وترانس«
ــضروف، ني   ــازنده غ ــلولهاي س ــسايد و  س ــك اك تري

اين گازهـا بـا مهـار       . پراكسي نيتريت توليد مي كنند    
توليــد انــرژي در منتوكنــدري ســلولهاي ســـازنده     
غضروف ساخت پروتئينهـاي غـضروف را مهـار مـي          
كنند و موجب تحليل رفتن بافت غضروفي استخواني     

مـي افزايـد، تنظـيم      » تركـل تـاب   «دكتر  . مي شوند 
سازنده غـضروف از    فرايند توليد انرژي در سلولهاي      

اهداف درماني براي جلوگيري از تخريب غـضروف        
  .   و بروز آرتروز خواهد بود

  
  دردهاي شكمي كودكان را جدي بگيريد

  : واحد مركزي خبر-تهران
درد شكمي طوالني در : پژوهشگران مي گويند

ــشخيص     ــر ت ــت و از نظ ــدي گرف ــد ج ــال را باي اطف
واست آپانديسيت براي كودك مشاوره جراحي در خ 

  .كرد
ــر   ــاتي دكتـ ــروه تحقيقـ ــازبروك«گـ از » هـ

در روتـردام هلنـد بـا       » سـوفيا «بيمارستان دانشگاهي   
 كودك كه تحت عمل جراحي برداشـتن        129مطالعه  

ــان    ــه بررســي زم ــد ب ــه بودن ــرار گرفت ــسيت ق آپاندي
نتـايج  . تشخيص قطعي آپانديسيت در آنـان پرداخـت       

ن  نفـر از ايـ     51مطالعات حاكي از آن است كه براي        
 ســاعت اول پــس از شــروع درد   48كودكــان، در 

شكمي تشخيص آپانديسيت داده شده بود، در حاليكه 
 سـاعت از    48 كودك ديگر بعد از گذشـت        78براي  

شروع درد شكمي تشخيص آپانديـسيت مطـرح شـده          
با بررسي دقيق پرونده پزشـكي ايـن كودكـان،          . بود

ــه تفـــاوت اصـــلي در تـــشخيص   مـــشاهده شـــد كـ
ن در خواست مشاوره جراحـي بـراي        آپانديسيت، زما 

ــأخير در     ــوارد ت ــت و در م ــوده اس ــان ب ــن كودك اي
تشخيص قطعي براي كودك، التهاب معده و روده به         

ــود  ــازبروك . اشــتباه تــشخيص داده شــده ب ــر ه دكت
ــأخير در تــشخيص  : مــسئول مطالعــه مــي گويــد    ت

آپانديسيت، پيامدهاي كشنده اي در پي دارد لذا هـر          
فال بايد بـه جـراح ارجـاع داده     دل درد طوالني در اط    

   . شود
  



 

 

  ٦صفحه  ١٣٧٩ شهريور ماه٢٥   ١٢ شماره     لويس

  منطقه مغري

ويژگي هاي جغرافيايي و ژئوپليتيك 
  منطقه مغري

  كامو آلكسانيان: نوشته
  اديك باغداساريان: ترجمه

  27، ص 8ايران نامه، شماره : منبع
  

در جنــوب ارمنــستان واقــع اســت و دروازه ) meghri(منطقــه مغــري 
) arevik(يت آرويـك    مغري بخشي از وال   . جنوبي ارمنستان به شمار مي رود     

ارمن بوده امروزه پنجره باز ارمنستان، يك راه حياتي، يك جزيره كوهستاني            
  .  استراتژيك محسوب مي گردد

بنا بـه نظـر غونـد آليـشان     . ريشه شناسي نام مغري نيز جالب توجه است  
 - به معنـي عـسل اسـت       meghrدر زبان ارمني مغر     (مغري نام خود را از عسل       

ت زيرا از قديم در ايـن منطقـه عـسل فـراوان وجـود داشـته                 گرفته اس ) مترجم
  .است

جغرافيدان نامي كامسار آوديسيان معتقد است كه مغري نام خـود را از             
بر اساس يك نظريه    . عسل تراوش شده از انجير شيرين منطقه اخذ نموده است         

ديگر، زماني كه آرشاك دوم پادشاه ارمنستان از اين منطقه مي گذشت شراب             
اين مانند شراب نيست، بلكـه      « را نوشيده از شگفتي چنين ندا داده است          مغري

نيز مي گويند كه    . و به همين علت نيز منطقه مغري نام يافته است         » عسل است 
   .  مغري نام خود را از نام مهري شاهدخت ايراني اخذ نموده است

ــه  ــع وســعت دارد و  664منطق ــومتر مرب ــوري % 2/2 كيل ــه جمه از پهن
ارمنستان اسـت كـه بـا سـه كـشور           در  تنها منطقه   . ن را تشكيل مي دهد    ارمنستا

از غرب با جمهوري خودمختار نخجـوان، از شـرق بـا جمهـوري              . همسايه است 
  .آذربايجان و از جنوب با جمهوري اسالمي ايران

 كيلـومتر   27طول مرز منطقه اردوباد جمهـوري خـود مختـار نخجـوان             
 كيلومتر مرز   10مغري داراي   . ل مرتفع زانگزور مي گذرد    است و از رشته جبا    

با منطقه زنگالن جمهوري آذربايجان است كه از طرف ارتش قراباغ به عنـوان              
مرز آن با جمهوري اسالمي ايران      . ناحيه حمله آتشين به تصرف در آمده است       

 كيلومتر از 59در شمال با مرز .  كيلومتر طول دارد و شامل رود ارس است       42
  .منطقه كاپان جدا شده است

ــا برخــورداري از موقعيــت    ــا داشــتن ســه همــسايه و ب منطقــه مغــري ب
  .جغرافيايي خاص، داراي اهميت خاصي در سيستم مرزهاي جمهوري مي باشد

ارتفـاع متوسـط آن از سـطح        . مغري يك منطقه كوهستاني منقطع است     
متـر و مرتفـع    375كم ارتفاع تـرين نقطـه     .  متر است  800-1000دريا بالغ بر    
منطقه مغـري كـه ميـان رشـته كوههـا زانگـزور و         .  متر است  3266ترين نقطه   

مغري محصور است، داراي دره ها و صخره هـا و گردنـه هـاي زيـاد بـوده در                    
  .ناحيه جنوب از ناحيه جلگه اي حوزه ارس جدا مي شود

ــت،      ــتهاي گرافيـ ــري از دشـ ــه مغـ ــناختي منطقـ ــين شـ ــاختار زمـ سـ
  .ونزونيدها تشكيل شده استگرانيتوديوريدها و م

 كيلـومتر  40ويژگي هاي آب و هوايي منطقه چنين است كه منطقه بـا        
 نوع ناحيه آب و هوايي است يعنـي از آب و هـواي گرمـسيري                6طول داراي   

  .تا آب و هواي سرد آلپ، كه پديده اي استثنايي در پهنه جمهوري است
  

يلـومتر مربـع از      ك 262 نفر است كـه در       15000جمعيت منطقه بالغ بر     
 نفـر در يـك     20جمعيـت نـسبي منطقـه       . كل پهنـه منطقـه زنـدگي مـي كننـد          

از كـل جمعيـت جمهـوري را     % 44/0كيلومتر مربع مي باشد و ساكنان منطقـه         
اين امر ضامن امنيت مرزها است كه دو مركز جمعيتـي مهـم             . تشكيل مي دهد  

نفر جمعيت   5000ك هر يك با حدود      امنطقه يعني شهر مغري و شهرك آگار      
در جنوب منطقه واقعند و در طول خط راه آهن ارتباطي غـرب و شـرق قـرار                  

 ناحيـه روسـتايي منطقـه از جملـه آلـدارا،            12 نفر نيـز در      5000حدود  . دارند

نيووادي، كوليس، كارچوان، گومنيس، لهواز، ليچـك، تخكـوت، شـوانيزور،           
  . واهراوار، وارديزور، تاشتون زندگي مي كنند

-2000آوري است كه نواحي مسكوني منطقه در ارتفاعـات          شايان ياد 
 متـري   600-800پرجمعيـت تـرين نـواحي در ارتفاعـات          .  متري واقعند  600

  . نفر را در خود اسكان داده اند11000قرار دارند و 
آنگونه كه مشاهده شد جمعيت در نواحي مرزي بيشتر از نواحي ديگـر             

يكپـارچگي  . اراي اهميت مي باشد   است و اين خود از نظر  جغرافياي سياسي د         
البتـه جـاي تأسـف دارد       . عنصر جمعيتي و ملي نيز بر اهميت منطقه مي افزايد         

كه امروزه برخي از نواحي روستايي به علت عدم تقسيم درسـت منـابع كـار و                 
استعمال نادرست آنها و به علت صنعتي شدن منطقـه از سـاكنين خـود محـروم                 

وانـك،  : ايـن نـواحي عبارتنـد از      .  در آمده اند   شده اند و به حالت نيمه ويران      
كالر، مايو، آرولك، آپكز، موزك، آمراكار، تاغـامير، ليچـواز، تـي، تـوس،              

  . مناشون، ارنازور، چيشكاز ، آلگزور
مغري . گوناگوني ذخاير داخلي به توسعه اقتصاد منطقه كمك مي كند         

هاي خود ناحيـه     كشاورزي، با برخورداري از ظرفيت       -به عنوان منطقه صنعتي   
  .اي بسيار مناسب براي همكاري جهت رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي رود

د و بـه علـت      رشته اصلي صنايع را معـادن كوهـستاني تـشكيل مـي دهـ             
 خـود   اهميت خاص كارخانه مس و مليبدن آگاراك، در جمهوري مكان ويـژه           

  .نگي نيز در مغري وجود داردرذخاير ساير فلزات . را دارد
دخانه مغري و نهرهاي كارچاتو، مالو، تاشتون، شوانيزور و نيووارد،          رو

منابع طبيعي انرژي آبي محسوب مـي شـوند و اسـتفاده از نيروگـاه هـاي آبـي               
  .كوچك در منطقه باعث خواهد شد بحران انرژي تاحدي تعديل گردد

رشـته  . آب و هواي گرمسيري به توسعه امر كشاورزي كمك مي كنـد    
 ميوه ها هستند و كارخانـه هـاي         پرورشزي شامل باغداري و   هاي عمده كشاور  

مغـري ديگـي از   . مـي باشـند  كنسروسازي و شرابسازي مغـري متكـي بـه آنهـا      
آفتاب است كه در آن محصوالت فراوان انجير خوشبو و به، زردآلوي آفتاب             

  .  مزه و انگور، انار قرمز و آناناس، گردو و بادام خوشمزه ريخته شده است
ن آن فرا رسيده است كه ذخاير منطقه مغري در يك           فكر مي كنيم زما   

مسير ديگر نيز توسعه يابد، الزم است تهيه پنبه و نگهداري كرم ابريشم احيـاء               
شايان ذكر است كه زماني پنبه مغري بـا نـخ بلنـد خـود و پيلـه ابريـشم                    . گردد

منـابع قابـل    . ارزش و تقاضاي زيادي در بازارهاي روسيه و ايران داشـته اسـت            
اء و بناهاي تاريخي و معماري در شرايط و موقعيت طبيعي حيرت انگيـز و               احي

هـوانس مقـدس، آسـتوازازين مقـدس، تـادي       . (م17كليساهاي مربوط به سده     
پلها و دژها همه و همه از اين امر حكايت مي كنند كه منطقه مغـري                ) كوچك

 هـاي آن  در زمينه جهانگردي و توريسم نيز مي تواند ترقي كند و اولين نـشانه  
  .هم اكنون ديده مي شوند

امروزه نمي توان منكر اين واقعيت شد كـه ارمنـستان و بـويژه منطقـه                
 شماري ناخواه در مركز توجه و منافع        -مغري از نظر رويدادهاي سياسي خواه     

  . از حكومت ها از جمله آمريكا، روسيه، تركيه و ايران قرار دارد
 سياسي ايران و روسيه را فراهم همين مغري نخستين زمينه توسعه روابط

مي سازد و مطمئن ترين راه به سـوي منـاطق نفـت خيـز خـاور نزديـك بـراي                 
ورود ايران بـه بـازار روسـيه و مـاوراء قفقـاز نيـز               . روسيه محسوب مي گردد   

  .منوط به مغري است
مغري نخستين و مهمترين مانع در مسير سياستهاي توسعه طلبانـه تركيـه             

 پـل   “طـرح ن  ان واحد محـسوب مـي گـردد و مطـرح شـد            جهت ايجاد آذربايج  
مغـري در عـين حـال حلقـه      . تصادفي نيز نمي باشـد    ”  در باره مغري كال    “گوبل

  .اتصال دو جهان بزرگ دينهاي اسالم و مسيحيت است
همه اين ويژگي هاي ژئوپليتيك منطقه مغري ما را بـر آن مـي دارد كـه                         

 دارد زيـرا مـسئله موجوديـت    نتيجه بگيريم منطقه نياز مبرمي به توجـه دولتـي    
  .در آنجا تعيين مي شود” حاكميت ملي عمدتا
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اتـيـادب

  خاطرات كودكي
  آلكساندر شيروانزاده: نوشته

  ورژيك محموديان: ترجمه
  
  

  والدين من 
  

ــود   ــاس ب ــدرم مين ــم پ او . اس
مردي بود بلند قامت، با صورتي اخمو       
و سبيلهايي زرد رنگ كه لبهاي به هـم         

ــاند  ــي پوش ــشرده اش را م ــن . ف آه، م
ه در  هنوز چشمهاي آبي و نافذ او را ك       

 داشـت و    زير ابروهـايي كلفـت قـرار      
 بـه يــاد  موقـع عــصبانيت بـرق مــي زد  

  .دارم
او زني  . اسم مادرم اوسانا بود   

در شـهر مـا او      . بود با قدي متوسط و اندامي ظريف، با موهايي پر و مجعد           
ه اي زيبا داشت، بلكه داراي روح       او نه تنها چهر   . را سوناي زيبا مي ناميدند    

هر اندازه كه مادرم متين و آرام بود به         . كردار خوبي بود  و قلب و رفتار و      
امـا مـردي    . او بندرت لبخند مـي زد     . همان اندازه پدرم خشن و مغرور بود      

هرگـز دروغ نمـي گفـت و از دروغگويـان           . صادق، عادل و راسـتگو بـود      
بارهـا بـا    . از هيچ كس نمي ترسيد و از ترسـويان نفـرت داشـت            . متنفر بود 

پدرم با آنكه زندگي پرحادثـه      . ده و تيراندازي كرده بود    راهزنان درگير ش  
  .اي داشت، اما هشتاد و پنج سال عمر كرد

در زنـدگي حـوادث     ! آي الكـساندر  : او هميشه بـه مـن مـي گفـت         
ظـب بـاش    امو. دشمناني خـواهي داشـت    . نااميد نشو . زيادي اتفاق مي افتد   

 آنها بخواه كه    به آنها وفادار باش و از     . دوستاني خواهي داشت  . ولي نترس 
دروغ نگو، ولي بدان كه با دروغگوهـا هـم سـرو     . نسبت به تو وفادار باشند    

  .  كار خواهي داشت، گول نخور
ولي هر دو مـي     . هم پدرم و هم مادرم خواندن و نوشتن بلد نبودند         

پدرم وقت گذراندن بـا مـن       . دانستند كه خواندن و نوشتن چيز خوبي است       
 از لطف زحمتهاي او بود      من مراقبت مي كرد و      از   بيشتر مادرم . را نداشت 

  .باسواد شدم منكه 
  
  مدرسه

من استعداد متوسـطي    . هفت ساله بودم كه مادرم مرا به مدرسه برد        
شخـصي بـودم مثـل شـما،     . راستش را بگويم زياد هم پشتكار نداشتم . داشتم

  !خدا كند. ممكن است شما از من بهتر باشيد! ولي مي بخشيد
آها، تا يادم نرفته براي شما يك داستان        . وحي بودم من پسر ساده ل   

يــك روز معلمــم، كــه اســمش . خنــده دار از ســادگي خــودم تعريــف كــنم
او . درسـم را خـوب يـاد نگرفتـه بـودم     . سركيس بود، از دستم عصباني شد  

: بعد كتابم را باز كرد و با نشان دادن درسـم گفـت            . حسابي گوشم را كشيد   
: مجـواب داد  . »ت آب مـي كنـي و مـي آيـي          ببين فردا اين درس را فـو      «
  .»مبسيار خوب، آب مي كنم مي آور«

فرداي آن روز كتابم را بردم زيـر آب         . در كوچه ما چشمه اي بود     
بعد كتاب خيسم را آوردم و با افتخـار بـه معلمـم           . چشمه تا خوب خيس شد    

. همه شاگردان هم خنديدنـد    . آقاي سركيس ابتدا حسابي خنديد    . نشان دادم 

ولي ناگهان آقاي سركيس عصباني   .  با تعجب به اطرافيان نگاه مي كردم       من
م و با خط كش شـروع بـه زدن     ن دستور داد كف دست هايم را باز ك        او. شد
ز آن ولي   يتسمت پهن خط كش مي زد نه با قسمت          خوشبختانه او با ق   . كرد

  .باز هم دستهايم درد گرفتند و من شروع كردم به گريه
من گفتم درسـت را فـوت آب        ! بي انصاف «: آقاي سركيس گفت  

. ولـي تـو كتابـت را خـيس كـردي آوردي           . كن، يعني مثل آب حفظ كـن      
تـو كتابـت را خـيس كـردي، مـن هـم چـشم        . خوب حاال اينقدر گريه نكن 

بعد دستمال بـزرگش را     . »از اين به بعد گفته هايم را درست بفهم        . هايت را 
    .ايم را پاك كرداز جيبش در آورد و آب چشمانم، يعني اشكه

  
  مادر  

  هوانس تومانيان: نوشته
  ورژيك محموديان: ترجمه

  
  

يك شب بهاري بود، جلوي در نشسته       
بوديم و صـحبت مـي كـرديم كـه ايـن اتفـاق              

از آن روز به بعد من هرگـز آن شـامگاه           . افتاد
  .بهاري را از ياد نبرده ام

پرستويي بود كه زير سقف خانـه مـا         
 هر سال او مي رفت و       پاييز. آشيانه كرده بود  

آشيانه او هميـشه    . بهاران دوباره باز مي گشت    
و حـاال او    . در زير سقف خانه ما جـاي داشـت        

تخـم  . همراه بهار به آشيانه خود برگـشته بـود        
او در تمام روز با شادماني پرواز مي كـرد          . گذاشته و جوجه در آورده بود     

  .و براي جوجه هايش خوراك مي آورد
جوجه هـا جيـك     . و آمد، با منقاري پر از خوراك      آن شامگاه نيز ا   

نمـي دانـم   . جيك كنان منقارهاي زرد خود را از آشيانه بيرون مي آوردنـد           
در آن موقع چه شد كه يكي از جوجـه هـا، شـايد بـي احتيـاط تـرين و يـا                       

پرستوي مادر بـا نالـه   . گرسنه ترين آنها، عجله كرد و از آشيانه بيرون افتاد        
پر كشيد، اما در همـان موقـع گربـه مـا پيـدايش شـد و           به دنبال جوجه اش     

  .جوجه را ربود
پرسـتوي مـادر بـه دنبـال گربـه          . همه از جا پريديم   ! پيشت! پيشت

افتاد، ديوانه وار دور و بر گربه پرپر مي كرد و او را بامنقارش نوك مـي                  
ايـن حـوادث    . گربه فرار كرد و به زير كف انباري رفت        . زد، اما بي فايده   

  . سريع اتفاق افتادند كه محال بود ما بتوانيم كاري انجام دهيمآن قدر
مـا، بچـه هـاي      . پرستو هنـوز نالـه كنـان دور انبـاري مـي چرخيـد             

كوچك، هر يك چوبي در دست ، زير انباري را به هم مي زديم تـا اينكـه                  
  .گربه بيرون آمد و در حالي كه پوزه اش را مي ليسيد به بيرون فرار كرد

ربه را تنها ديد، با شدت ناله كـرد و پريـد بـر روي               پرستو وقتي گ  
ناگهان چه ديديم؟ پرستو مثل تكه سنگي افتاد        . شاخه درخت روبرو نشست   

  . دويديم و ديديم كه در زير درخت مرده است. روي زمين
سـالهاي بـسياري از آن زمـان    . شبي بهاري بود كه اين اتفـاق افتـاد   

در آن شب . ي را از ياد نبرده ام گذشته است، اما من هيچوقت آن شب بهار       
بود كه من براي نخستين بار فهميدم كه مادر پرستو هم مادر است، و او هم                

      .قلبي دارد كه مثل قلب ماست
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