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  تاريخ ارمنيان تهران 

  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران
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مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

اكثر نامزدهاي انتخابات مجمـع نماينـدگان        •
خليفه گـري ارمنيـان تهـران امكـان يافتنـد در            
كليساها و انجمن هاي مختلف سـخنراني كـرده         

  .برنامه هاي خود را براي مردم اعالم كنند
 اعالميــه هــاي تبليغــاتي انتخابــات مجمــع  •

و نمايندگان بر در و ديوار كوچه ها و خيابان ها           
روي شيشه ويتـرين مغـازه هـا مـشوق ارمنيـان        

  .تهراني براي شركت در اين انتخابات بود
 - چهار نفر نامزدهـاي مجموعـه فرهنگـي        •

ورزشي رافي در ناحيه نارمك تهران به پيـروزي         
  .چشمگير دست يافتند

 مهندس آلبرت كوچاريان جوانترين نـامزد       •
انتخابات موفق شد در ناحيه مجيديه اكثريت آراء        

  .ردم را بدست آوردم
  

نشريه لويس انتخاب نمايندگان مجمع شوراي خليفـه        
گري را به مردم شريف ارمني تهـران و شهرسـتانهاي         
وابسته و رهبر كليـساي حـوزه تهـران و كليـه دسـت        

  .اندر كاران تبريك مي گويد
  

  ايــــــــران
  
 جمعيت ايران بالغ 1375بر اساس آمار سرشماري     •

 15 ميليون آن زيـر      7/23ت كه    ميليون نفر اس   60بر  
بر اساس اين آمار در طول يك صـد         . سال سن دارند  

گفتنـي  .  برابر شده اسـت    6سال اخير جمعيت ايران     
است كه رشد جمعيت ايـران بـا رشـد اقتـصادي و             
اجتماعي جامعه هماهنگ نيست كه خود باعث بروز        

  .مشكالت عديده مي گردد
  

در سيستم  ارمنستان -جايگاه خط لوله گاز ايران
  انرژي ارمنستان

در دورنماي سيستم انرژي ارمنستان اهميت زيادي       
.  ارمنستان داده مي شود    -به احداث خط لوله گاز ايران     

 -ليكن بررسي ها نشان داده اند كه كنـسرسيوم ايـران          
ارمنستان تنها براي ارمنستان داراي دورنما نمي باشـد         

عاالنـه  به غير از روسـيه اتحاديـه اروپـا نيـز در آن ف             
به گفته آقاي كارن گالستيان وزيـر       . شركت مي كند  

انرژي جمهوري ارمنستان ايران دومين كشور از نظـر         
بنابراين اين كشور نيز عالقمند به      . حجم گاز مي باشد   

بـراي متخصـصين    . صدور گاز خود به اروپا مي باشد      
اوكرايني خط لولـه گـاز از نظـر پيوسـتن بـه خـط               

در ايـن صـورت     . اسـت  تركمنستان مهـم     -اوكراين
ارمنستان ممكن است به صورت كـشور ترانزيتـي در          

بـه  . آيد كه بدون شك وعده منافع بيشتر را مي دهـد          
. گفته وزير انرژي مسئله كماكان در حال بررسي است

 ارمنستان  به عنوان يـك       -امروزه  خط لوله گاز ايران     
بخـصوص  . منبع آلترناتيو براي انرژي تلقي مي گردد      

 به عنوانـسال بـستن نيروگـاه اتمـي           2004ل  اينكه سا 
روشـن  ” يك مـسئله كـامال    ” ضمنا. پيشبيني مي شود  

است اينكه اتحاديه اروپا نيز مي داند زمـاني نيروگـاه           

اتمي بسته خواهد شـد كـه منـابع آلترنـاتيو ديگـري        
  . بوجود آمده باشد

    25/7/1379” هايلور“اخبار شبكه اول 
  

 رئيس كميسيون آسيايي پروفسورباالسانيان به عنوان
  زلزله شناسي انتخاب شد

 اكتبر سال جـاري دومـين اجالسـيه بـين           12-10
المللي كميـسيون آسـيايي زلزلـه شناسـي در تهـران            

زلزله شناسـي،   “كنفرانس تحت عنوان    . برگزار گرديد 
ارزيابي خطر زلزله و مسائل مربـوط بـه سـاختارهاي           

ايي در  كشور آسي 21بود كه نمايندكان    ” داخلي كشور 
هيئتي از ارمنـستان نيـز      . اين كنفرانس شركت داشتند   

برياست پروفسور باالسـانيان بـه جهـت شـركت در           
  .كنفرانس فوق به تهران سفر نموده است

ــا انتخــاب        فعاليــت هــاي ســه روزه كنفــرانس ب
كميسيون آسيايي زلزله شناسي پايان يافت و پروفسور       

ايي زلزله شناسي   باالسانيان نيز به عنوان كميسيون آسي     
ناگفته نماند كه  وي جانشين دانشمند       . انتخاب گرديد 

. بزرگ و معـروف هنـدي هـارش هوبـدائي گرديـد           
انتخاب پروفسور و دانشمند ارمني در اين سمت پاسخ         
فعاليت ها و مطالعات پروفسور باالسـانيان  در زمينـه           

  .زلزله شناسي و ارزيابي خطر زلزله بود
  22/7/79  آزگ 

  
   نســتــانارمــ

  
  رهبر كليساي ارمني وارد مصر شد

بطريـق    اكتبر جاثليق گارگين دوم به دعـوت         12
 رهبر كليساي ارتـدكس قبطـي وارد        شنودا پاپ سوم  

همانگونـه كـه از اداره روابـط        . جمهوري مـصر شـد    
عمومي وزارت امور خارجه اعالم شد در سالن مهمانان         

نده وزير امور   عالي رتبه فرودگاه بين المللي قاهره نماي      
خارجه جمهوري مصر، نمايندگاه شخصي شنودان پاپ       
سوم و كليساي ارتدكس قبطي، جاثليق بصريق يونان،        
ــفارت و    ــان س ــاهره، كاركن ــستان در ق ــفير ارمن س
نمايندگان مختلف از جامعه ارمني مـصر از گـارگين          

هيئتي كه سرپرستي آن بر عهـده       . دوم استقبال كردند  
د راهي اقامتگاه شنودا پاپ سوم      رهبر كليساي ارمني بو   

در اقامتگاه دو رهبر  روحاني دورنماي توسـعه و          . شد
لـذا پيـام    . تحكيم دو كليساي خواهر را بررسي كردند      

پدر روحاني خطاب به بيش از پنج هزار مـؤمن ايـراد            
  .گرديد

جاثليق گـارگين دوم شـنودان پـاپ سـوم را بـه             
ار و  ارمنستان دعوت كرده است تـا در مراسـم يكهـز          

هفتصدمين سالگرد پذيرش ديـن مـسيحيت شـركت         
. اين دعوت با كمال ميل پذيرفتـه شـده اسـت          . نمايد

سپس گارگين دوم از خليفه گري ارامنـه و كليـساي           
  . گريگور لوساوريچ مقدس قاهره ديدار كرد

   23/7/79) آراووت(
  

  مالقاتها
مالقاتهاي سياسي با سفراي   ” داشناكسوتيون“حزب  

. ي اسالمي ايران در ارمنستان انجام دادروسيه و جمهور  
” داشناكـسوتيون “هيئت تشكيل يافته از اعضاي حزب       

آقاي هرانـد ماركاريـان، واهـان هوانـسيان و مـاريو            
نعلبنديان در سفارت روسيه با آقاي آناتولي دريوكف        

در ايـن   . سفير كشور روسيه در ارمنستان مالقات نمود      
 سـفير نيـز     مالقات آقاي بوريس نيكواليـف مـشاور      

  .شركت داشت
در اين مالقات گفتگوهـايي پيرامـون روابـط دو          
كشور ارمنستان و روسيه در زمينه هاي نظامي، سياسي         

همچنين  به مسائل و اوضاع . و تجاري انجام يافته است
  .ارمنيان مقيم روسيه نيز اشاره شده است

آقـاي  ” داشناكسوتيون“يك هيئت ديگر از حزب      
 هوسپيان و يروانـد پامپوكيـان       آلبرت عجميان، ويگن  

همان روز با آقاي محمد فرهاد كليني سفير جمهـوري    
  .اسالمي ايران در ارمنستان مالقات و گفتگو نموده اند

در اين مالقات گفتگوهايي پيرامون اوضاع روابط       
سياسي، اقتصادي و فرهنگي دو كـشور، همچنـين در          

شـده  مورد مسئله شناخت اليحه قتل عام ارامنه انجـام          
  . است

   22/7/1379) هايوتس آشخار(
  

آمريكايي ها به مزرعه داران ارمني كمك خواهند 
  كرد

سفارت آمريكا در ارمنستان با بازتاب نـشان دادن         
به گزارشهايي كه به ضـررهاي بزرگـي كـه در اثـر             
خشكسالي به عرصه كشاورزي وارد شده است تنظـيم         

ت كه طبق برنامه اي را در ارمنستان بر عهده گرفته اس     
 مزرعه دارد   6000آن براي كشت پائيزي بذر گندم به        

  . ارمني اختصاص داده شود
بر اساس درخواست دولت جمهوري ارمنـستان در        

 مايكل لمون سـفير آمريكـايي       2000ماه سپتامبر سال    
 هــزار دالر كمــك بــه 600در ارمنــستان اختــصاص 

ارمنستان را در راستاي كمك به مزرعه داران مناطقي         
 به علت خشكسالي بيشترين ضرر را متقبل شده اند           كه

  .تأييد نمود
مبلغي كه براي اين كمك در نظـر گرفتـه شـده            

 تن بـذر    1600است براي خريد، فراورش، بسته بندي       
گندم كشت پائيزي در نظر گرفته شده است بـا همـه            
اين حال اين بذر به نيازمندترين مزرعه داران كـه بـه            

 در وضعيت سنگيني ظـاهر      علت از بين رفتن محصول    
بذر به مزرعه داران با   . شده اند، اختصاص داده مي شود     

مساعدترين ميزان قيمت اختصاص داده خواهد شد كه        
هـدف از   . ارزش حقيقي بذر را تشكيل مي دهـد       % 25

اين برنامه آن است تا بذر به موقـع بـه مزرعـه داران              
اختصاص داده شود تا فعاليتهاي كشت پـاييزي سـال          

  . به تحقق بپيوندند2000
امور هماهنگي و تخصيص مالي اين برنامه از سوي    
سفارت آمريكا عمل مي گردد و اما برنامـه از سـوي            
شماري از سازمانها به تحقق خواهد پيوست بـه ويـژه           

، برنامـه كمـك     (USDA)بخش كشاورزي آمريكا    
بازاريابي در ارمنستان و همچنين دو سازمان داوطلـب،    

ـ      و  UMCORست هـاي متحـد      كميته كمـك متدي
، دفتر سـازمان  ATG گروه تكنولوژيستهاي ارمنستان

ملل برنامه توسعه سازمان ملل و برنامه جهاني تغذيه و          
همچنين سازمانهاي محلي غير دولتي كاريتاس و شتن        

توزيـع  . در فعاليتهاي اين برنامه شركت خواهند كـرد       
بذر كشت پـاييزي در حـال حاضـر در پـنج منطقـه              

، وانــادزور، اســپيتاك و )اســتان شــيراك(آخوريــان
انجام ) استان تاووش (و ايجوان   ) استان لري (آمراكيس

 با كيسه   ATGبذر پاك شده از سوي      . خواهد گرفت 
اين بذر را تنهـا     .  كيلوگرمي توزيع خواهد شد    50هاي  
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اين برنامـه نـه     . مي توان به منظور كشت استفاده كرد      
 كنـد تـا بـر       تنها به مزرعه داران نيازمند كمك مـي       

ضررهاي حاصل از خشكسالي غلبه كنند بلكه به توليد         
اين . بذر محلي براي كشت پاييزي كمك خواهد كرد       

برنامه يكي از برنامه هاي دولت آمريكـا اسـت كـه            
مساعدت مستمر آمريكا را نسبت به ارمنستان و مردم         

   23/7/79) آراووت.                      (ارمني نشان مي دهد
    

 آستانه هزار و هفتصدمين سالگرد پذيرش در
  مسيحيت در ارمنستان

خسرو هاروطونيان معاون رئيس كميسيون دولتـي       
برگزاري مراسم هزار و هفتصدمين سـالگرد پـذيرش         
مسيحيت در ارمنستان  طي مصاحبه مطبوعاتي به اطالع         
رساند كه بزودي عملكرد كميـسيون دولتـي در ايـن           

روطونيان به اطالع رساند كه     ها. راستا به پايان مي رسد    
مسائل بسياري وجود دارند كه حل آن به تعويق مـي           

بويژه برنامـه تـدابير و منـابع        : هاروطونيان گفت . افتد
مالي به طور نهايي مشخص نگرديده اند ليكن آشـكار          
. است كه در بودجه مبالغي پـيش بينـي خواهـد شـد            

كميسيون دولتي در تالش ايجاد شرايطي است كه بـه          
. شويق سرمايه گذاريهاي خصوصي مـساعدت نمايـد       ت

هاروطونيان مخالف دريافت كمك از ارمنيان خارج از        
به گفته هاروطونيان سال آينده تنها      . ارمنستان مي باشد  

امكاني اسـت كـه ارمنـستان بـا تالشـهاي مـشترك             
ارمنستان و ارمنيان خـارج از ارمنـستان بـه جهانيـان            

 افراد كمي مي داننـد      به گفته هاروطونيان  . معرفي شود 
كه ما مراسـم هـزار و هفتـصدمين سـالگرد پـذيرش          

برخـي  . مسيحيت در ارمنستان را جشن خواهيم گرفت      
ها نيز اطالع ندارند كه ملت ارمني به ديـن مـسيحيت            

پيش بيني مي شود كـه تـدابير در كـل        . گرايش دارد 
بـويژه دومـين    . ارمنستان و آرتـساخ تحقـق بخـشند       

نيان، مسابقات شطرنج، كنفرانس    بازيهاي سراسري ارم  
جهانگردان . هاي علمي و سمينارها برگزار خواهند شد      

در حد امكان بـا كـشور، مـردم و آثـار فرهنگـي و               
براي انجام اين كارها قبل از      . تاريخي آشنا خواهند شد   

فقـط  . همه بايد وضع هتلها و اقامتگاهها بهبود بخـشند        
للـي مطابقـت    در ايروان چند هتل با معيارهاي بين الم       

دارند و خدمات پانصد نفر در هر ماه تـأمين خواهنـد            
كميسيون در فكـر آن اسـت كـه مـسأله اجـاره       . شد

به گفتـه   . آپارتمان هاي شخصي را حل و فصل نمايد       
 هزار نفـر بـه ارمنـستان        100-120هاروطونيان قريب   

بايد از تمامي اراضي جمهـوري اسـتفاده        . خواهند آمد 
. اره ما تصور كامل داشته باشـند      كرد تا ميهمانان در ب    

هاروطونيان براي هماهنگي كارها بـويژه بـه تـأمين          
. عرصه خبررساني داخلي و خارجي اهميت مـي دهـد         

كميسيون دولتي مناسب مي بيند كـه كتـاب راهنمـا           
پيرامون هتلها، رستورانها، آثار تاريخي، دسـتاوردهاي       
علمي، وضعيت امروز جمهوري و روند تاريخي ملـت         

كميسيون بـه منظـور سـازماندهي       . ني منتشر سازد  ارم
تدابير در كل اسـتانهاي جمهـوري ابتكـار برگـزاري        
جشنواره روزهاي كوميتاس در كاپان و جشنواره نـي         

 2001سال  . نوازان در گيومري را به عهده گرفته است       
سال سـمبوليك مـي باشـد زيـرا هـزارمين سـالگرد             

” ارايـر آو“مـين سـالگرد مبـارزه       -1550نارگاتسي و   
” مترجمين“اجداد ما جشن با شكوه      . تجليل خواهند شد  

كميسيون در تالش آن است كـه  . را برگزار نموده اند   
. به عنوان جشن ملي برگزار نمايد     ” اين جشن را مجددا   

هاروطونيان بويژه به ترجمه كتاب نارگاتسي به زبـان         
  .   اهميت مي دهد” ديوان تعزيه“انگليسي تحت عنوان 

  16/7/79ي هانراپتوتيون هاياستان
  

  بين المللــــي
  نامزدان دريافت جايزه صلح نوبل

علي اف رئيس جمهور آذربايجان بخاطر به پايـان         
رساندن جنگ با ارمنستان، رئيس جمهور فنالند بخاطر        
تالشهاي ميانجيگرانه در امر كوسـوو، بيـل كلينتـون،          
ــا و    ــبق آمريك ــور اس ــيس جمه ــارتر رئ ــي ك جيم

خست وزيـر اسـبق فدراسـيون روسـيه         چرنوميردين ن 
بخاطر عملكرد هاي صلح جويانه در بالكـان، خـاتمي          
رئيس جمهور ايران به خاطر ابتكار آغاز گفتگوي بين         
تمدنها، سازمان ملل و غيره بعنـوان نـامزدان دريافـت        

  .  حايزه صلح نوبل مطرح مي شوند
  22/7/1379” هايلور“  اخبار شبكه اول 

  
كيه در مورد مسئله قتل عام سخنان نخست وزير تر

  ارمنيان
  

بلنت اجويت نخست وزير تركيه اعالم كرده است        
كه بيل كلينتـون رئـيس جمهـور و ديگـر مقامـات             
عاليرتبه دولت آمريكـا اقـدامات مقتـضي را جهـت           
جلوگيري از تصويب قطعنامه قتل عام ارمنيـان بكـار          

به گزارش خبرگزاري مدياماكس، احمـد      . نگذاشته اند 
ئيس جمهور تركيه در مالقات با نماينده مجلس        سزر ر 

آخرين مكالمه تلفني خود با بيل كلينتـون را تـشريح           
به گفته احمد سزر، رئيس جمهور آمريكا       . نموده است 

مي خواست مانع بررسي قطعنامه قتل عام ارمنيان        ” قلبا
شود، ولي كلينتون گفته است كه امسال نتوانسته است         

  .بگذاردبر جو انتخاباتي تأثير 
  25/7/1379” هايلور“ اخبار شبكه اول 

  
  گرامي داشت چه گوارا در كوبا

نهم اكتبر مصادف بود با سي و سومين سالگرد در          
گذشت ارنستو چه گوارا انقالبـي بـزرگ آمريكـاي          
التين كه براي مردم اين منطقه به ويـژه كوبـايي هـا             

در اين روز دانش آموزان و      . اسطوره اي جاودانه است   
شجويان كوبا در شهر سانتا كدارا، شهر محبوب چه         دان

در . كوارا گرد هم آمدند و ياد وي را گرامي داشـتند          
اين مراسم، فيدل كاسترو، رئـيس جمهـور كوبـا نيـز            

  .حضور داشت
 توسـط  1967چه گوارا در روز نهـم اكتبـر سـال     

ارتش بوليوي در جنگلهاي اين كـشور اعـدام شـد و            
گرد مـرگ وي يـادش را       مردم كوبا همه ساله در سال     

  .گرامي مي دارند
 در روزاريـو آرژانتـين   1928چه گـوارا در سـال       

چشم به جهان گشود و يكي از رهبران جنبش چريكي          
 به ثمر   1959كوبا بود كه اين جنبش سرانجام در سال         

. رسيد و حكومت ديكتاتوري باتيستا را سرنگون كـرد  
ايـن روز   بيشتر برنامه هاي راديو و تلويزيون كوبا در         

  .به پوشش داستان زندگي چه گوارا تعلق گرفت
هنوز هم در خيابانهاي كوبـا و سـاير كـشورهاي           
آمريكا التين تصويري از اين مرد انقالبي كه در سال          

ــو  1960 ــايي، آلبرت ــروف كوب ــاس  مع ــط عك  توس
  . ديازكوردا گرفته شد به چشم مي خورد

  
  ـيمـلـعــ

  
  ناقل هپاتيت

  ايت از بيماران كبدي ايرانانجمن حم: از
  :مقدمه و تعريف

كبد يا جگر سياه عضوي حساس و ضروري است         
. كه در قسمت فوقاني شكم، در زير دنده ها قرار دارد          

داخل آن سلول هاي كبدي، مجاري ريـز صـفراوي و           
مواد غذايي پـس از     . عروق خوني و لنفاوي قرار دارند     

هـم ايـن   نقش م. جذب در روده ها وارد كبد مي شوند 
عضو جذب مواد غذايي، آماده سازي و تحويل آنها به          

نقش ديگر آن خنثي كردن سموم توليدي       . خون است 
  .در بدن مي باشد

  هپاتيت چيست و علت هاي آن كدامند؟
يعني التهاب كبد كـه در ميـان عـوام          » هپاتيت«

مهمتـرين عوامـل ايجـاد      . مردم به يرقان مشهور است    
البته علت هاي ديگـري     . كننده آن، ويروس ها هستند    

داروها، بيماري هاي ارثي و مـصرف مـشروبات         : مثل
  .الكلي نيز مي تواند سبب هپاتيت شود

و » آ««از ميان ويروس ها مي توان هپاتيت نـوع          
  .     را نام برد» ب«

  به چه كساني ناقل هپاتيت گفته مي شود؟
ناقل هپاتيت به كساني گفته مي شود كه ويروس         

 مـاه در خونـشان وجـود        6ت بـيش از     هپاتيت در مد  
البته حال عمومي اين افراد خـوب بـوده و    . داشته باشد 

در بررسي انجام شده ويروس به صورت مسالمت آميز         
در داخل بدن آنها وجود دارد ولي آسيبي به كبد وارد           

در ايران به طور تقريبي بيش از دو ميليـون          . نمي كند 
حاضر در دنيا   در حال   . هستند» ب«نفر حامل هپاتيت    

وجود دارد كه نيمي از     » ب« ميليون ناقل هپاتيت     350
  .آنها دركشور پهناور چين زندگي مي كنند

  چيست؟» ب«راههاي عمده انتقال هپاتيت 
عمده ترين راه   . راههاي انتقال متعددي وجود دارد    

در مملكت ما انتقال از مـاداران آلـوده بـه ويـروس             
  .هپاتيت به نوزادان است

  :ديگر انتقال آن عبارتند ازراههاي 
  خالكوبي

   حجامت غير بهداشتي
   تماس با خون افراد آلوده

در گذشته اين بيماري بيشتر از راه تزريـق خـون           
منتقل مي شد اما امروزه خون هاي اهدايي از نظر ايـن            
نوع ويروس آزمايش شده و تنهـا خـون هـاي سـالم             

  .استفاده مي شود
» ب«هپاتيـت  در صورت استفاده از واكسن ضـد     

طبق دستور پزشك مـي تـوان از ابـتالي بيمـاري در             
  .جلوگيري كرد» ب«همسران افراد ناقل هپاتيت 

هـستم،  .. …من يكي از كارگران كارخانه     :پرسش
آيـا امكـان    .  مثبت است  HBSAgيكي از همكارانم    

  انتقال هپاتيت از او به ما وجود دارد؟
ـ  . خير :پاسـخ  ره خوشبختانه تماسهاي عادي و روزم

نظيــر دســت دادن، در يــك مكــان كــار كــردن و   
معاشرت با دوستان خطر انتقال بيمـاري را بـه دنبـال            
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فقـط رعايـت نكـات      . ندارد و جاي نگرانـي نيـست      
  .بهداشتي كافي است

در اكثر اين افراد، ويروس به صـورت نهفتـه در           
بدن باقي مي ماند و آنچه اهميـت دارد، خطـر انتقـال             

ه در اين زمينه دقت هـاي       ويروس به ديگران است ك    
  .الزم بايد صورت گيرد

  :ناقلين هپاتيت بايد به موارد زير توجه نمايند
 براي بررسي وضـعيت كـار كبـد خـود جهـت            

 ماه يك بار بـه    6معاينات و انجام آزمايشات خون هر       
  .پزشك مراجعه نمايند

همسر، فرزنـدان و كـساني      (كليه اعضاي خانواده    
بايـد  ) راد زندگي مي كننـد كه در يك مكان با اين اف   

  .واكسينه شوند» ب«بر عليه هپاتيت 
 در صوت مراجعه بـه دندانپزشـك، آزمايـشگاه،         

در جاي ديگري كـه خطـر انتقـال         ” پزشك و اصوال  
آنان را از وجود    ” ويروس به ديگران وجود دارد، حتما     
  .ويروس هپاتيت در بدنشان آگاه كنند

شـود   مشروبات الكلي سبب تشديد بيمـاري مـي         
  .از مصرف آنها پرهيز نمايند” جدا

  . از اهداي خون خودداري كنند
 افراد چاق تالش كنند تا اضافه وزن خود را كـم           

  .كنند
مـسواك، ريـش    :  از وسايل و لوازم شخصي مثل     

 هرگز به صورت مشترك اسـتفاده       …تراش، حوله و    
  . نكنند

جدا كردن ناقلين هپاتيت در غذاخوري ها و جـدا          
از وسـواس   . غذاي آنان ضرورتي ندارد   كردن ظروف   

  .بيش از حد و بيهوده خودداري كنيد
  »ب«تأثير واكسن در پيشگيري از ابتال به هپاتيت 

اين واكسن كه خوشبختانه از هر لحاظ سالم بوده،         
 ماه  6در صورتي كه در سه نوبت به فاصله يك ماه و            

مـي  % 90بعد از تزريق اول تجويز شـود، تـا بـيش از     
  .طح ايمني كافي براي افراد ايجاد نمايدتواند س

با تجويز پزشك و مراجعه به مراكز بهداشتي تهيه         
  اين واكسن آسان خواهد بود

در حال حاضر كليه نوزادان، خانواده افراد مبتال به         
و شاغلين رشته هاي پزشـكي بايـد بـر          » ب«هپاتيب  

  .عليه اين نوع هپاتيت واكسينه شوند
 بيماري و بروز بيماري      آيا امكان پيشرفت   :پرسش

  جدي كبدي وجود دارد؟
 امكان فعال شدن ويـروس در بـدن نـاقلين           :پاسخ

 مـاه در    6هپاتيت وجود دارد و به همين دليل بايد هر          
مورد آنها بررسـي هـاي الزم صـورت گيـرد تـا در              
صورت شناخت آن در زمينـه تـشخيص دقيـق تـر و             

  .درمان قدمي برداشت” احيانا
  »ب«يت درمان ناقلين هپات

» ب«تا به امروز درماني جهـت نـاقلين هپاتيـت           
وجود ندارد و از آنجايي كه عملكرد كبد آنها خـوب           

درمـان بـا برخـي      . است، نيازي به درمان وجود ندارد     
كبد مشكل  (داروها فقط در مبتاليان به هپاتيت مزمن        

  .، صورت مي گيرد)دارد
  چند تذكر

ج كننـد   نيز مي تواننـد ازدوا    » ب« ناقلين هپاتيت   
ولي همسر آنها بايد بر عليه اين بيماري واكسينه شده          
. و از تــأثير مثبــت واكــسن نيــز بايــد مطمــئن بــود

خوشبختانه خطر انتقال عفونـت در زنـدگي زناشـويي          
  .سالم، بسيار ضعيف است

» ب« تمام خـانم هـاي بـاردار از نظـر هپاتيـت             
بررسي شوند تا در صورت كـشف عفونـت از انتقـال      

  . نوزاد پيشگيري شودبيماري به
 خانم هاي ناقل هپپاتيت اگر به تعداد كافي فرزند         

  .دارند، از حاملگي بيشتر پرهيز كنند
 ناقلين هپاتيت مي توانند مثل بقيه مـردم زنـدگي          

ورزش كنند و هيچ گونه محـدوديتي در رژيـم          . كنند
هموطن عزيـز و گرامـي در       . غذايي آنها وجود ندارد   

همكاري با اين انجمن مـي      صورت تمايل به كمك و      
توانيد مكاتبات خود را به نشاني اين انجمـن ارسـال و            

 بانـك   3544كمكهاي نقدي خود را به حساب جاري        
قابـل پرداخـت در تمـامي       ( شعبه اسـكان     -ملي ايران 

انجمـن خيريـه    –) شعب بانك ملـي سراسـر كـشور       
  .حمايت از بيماران كبدي ايران واريز كنند

  
  بي تأثير استحافظه در رويا ديدن 

 پژوهشگران آمريكايي اعـالم كردنـد       -واشنگتن
بـه گفتـه    . حافظه در رويـا ديـدن بـي تـأثير اسـت           

پژوهشگران بخش هايي از مغز تصاوير و مفاهيم را با          
هم تركيب مي كنند و آنها را بـه صـورت رويـا بـه               
تصوير مي كشند و حافظه در تشكيل رويا هيچ نقـشي        

ام آزمــايش هــاي پژوهــشگران پــس از انجــ. نــدارد
گوناگون روي افراد سالم و افرادي كه دچـار اخـتالل       
حافظه هستند نتيجه گرفتند افرادي كه دچـار اخـتالل          
حافظه هستند هم مي توانند رويا ببينند، در حـالي كـه            
در اين افراد بخشي از مغز كه در فراينـد و پـردازش             

  .حافظه نقش دارد، مختل است
. وانات ادامـه دادنـد    آنها تحقيقات خود را روي حي     

اين تحقيقات نيز نشان داد كه هنگام رويا ديدن منطقه          
غير فعال  . هيپوكامپ مغز كه به حافظه مربوط مي شود       

اســت و ايــن تحقيــق نيــز نتــايج تحقيقــات پيــشين 
  .پژوهشگران را تقويت مي كند

  
  ميوه هاي ضد پوسيدگي دندان

 پژوهشگران انگليسي سـرگرم توليـد ميـوه      -لندن
 هستند كه از پوسيدگي دنـدانها جلـوگيري مـي           هايي
اين پژوهشگران بـه كمـك مهندسـي ژنتيـك          . كنند

تالش مي كنند ميوه هايي توليد كنند كـه از فعاليـت            
ميكروبي عامل پوسيده شدن دندانها جلوگيري به عمل        

  .آورند
باكتريهاي استرپتوكوك موجود در دهان، خود را       

هند و به تـدريج     در حفره هاي ميناي دندان جاي مي د       
پژوهـشگران در  . دندان را دچار پوسيدگي مـي كننـد    

نظر دارند ميوه هايي توليـد كنندكـه محتـوي نـوعي            
اين پـروتئين   . هستند» 1025 -پي«پروتئين موسوم به    

هنگامي كه در دهان قرار مي گيـرد، بـاكتري هـاي            
استرپتوكوك را دچار اشتباه مي كند و به آنها اعـالم           

. هان هـيچ حفـره اي وجـود نـدارد         مي كند كه در د    
پژوهشگران اين پروتئين را شناسايي كرده اند و قرار         
است آنها را در خمير دندان و همچنـين ميـوه هـايي             

  .چون سيب و توت فرنگي جاي دهند
  

  شبكاري براي قلب زيانبار است
 پژوهشگران ايتاليايي اعالم كردند افرادي كه       -رم

، بـيش از ديگـران      به كار در ساعات شب مي پردازند      
در خطر ابتال به ناراحتي ها و بيماريهـاي قلبـي قـرار             

به گفته اين پژوهشگران كـار در شـب و نـور            . دارند

مصنوعي مغز را فريب مي دهد و موجب مي شود مغز           
احساس كند كه روز است و هيچ چيز مانع كار كردن           

اما ساير اعضاي بدن و از جمله قلب از سيـستم           . نيست
وي مي كند و به كار در نيمه شـب پاسـخ         ديگري پير 

  .مطلوبي نمي دهند
تحقيقات اين پژوهشگران نـشان داده اسـت كـه          
فعاليت اعصاب تحريك كننده قلب در افراد شب كار         

ساعت بيولوژيك بدن در    . ضعيف تر از ديگران است    
اگر چه  . برابر تغيير ساعت كار واكنش نشان مي دهد       

بـراي بـدن آسـان      در ظاهر پذيرش تغيير ساعت كار       
است، اما در نهايت، سالمت بدن و بويژه قلـب را بـه             

  .خطر مي اندازد
  

  ارتباط شير گاو و ديابت نوع اول
 پژوهشگران اعالم كردند مصرف شـير       -هلسينكي

گاو در نوزادان خطر ابتال به ديابت نوع اول را در آنها            
به گفته اين پژوهشگران هنگامي كه      . افزايش مي دهد  

موجود در شير گاو به بـدن شـيرخواران وارد          انسولين  
مي شود سيستم ايمني بدن را وادار مي كند كه بر ضد            
آن پادتن بسازد و همين امر در سالهاي بعد منجـر بـه          

  .بروز ديابت نوع اول در آنها مي شود
ايــن پژوهــشگران از چنــدي پــيش بــه بررســي 

د شيرخواراني كه سابقه ابتال به ديابت در خانواده داشتن        
پرداختند و نتيجه گرفتند كه مصرف شير گاو در شير          
خواراني كه در خانواده سابقه ابتال  به ديابت داشته اند           

  .خطر ابتال به اين عارضه را افزايش مي دهد
  

  تأثير سوپ مرغ در درمان سرماخوردگي
 پژوهشگران آمريكايي اعـالم كردنـد       -واشنگتن

 ايـن   .سوپ مرغ در درمان سرماخوردگي مؤثر اسـت       
پژوهشگران توصيه مـادر بزرگهـا را بـراي خـوردن           
سوپ مرغ هنگام سرماخوردگي تأييد كردند و گفتند        
كه اين نوع سوپ در درمان عـوارض سـرماخودرگي          

به گفته اين پژوهشگران سوپ مرغي كـه        . مؤثر است 
حاوي مرغ، پياز، سيب زميني، هويچ، سـاقه كـرفس،          

دارد و مـي    جعفري و شلغم باشد، خاصيت ضد التهاب        
اين نوع سوپ همچنين    . تواند درد گلو را تسكين دهد     

كه موجـب آبريـزش بينـي و        ” نوتروفيلها“از فعاليت   
  .سرفه مي شود مي كاهد

اين تحقيقات نشان داده است كه آب مرغ هم بـه           
تنهايي مي تواند سرماخوردگي را تسكين دهد و چربي     

يز طبيعي آن و همچنين بخاري كه از آن برمي خيزد ن          
دستگاه تـنفس بيمـاران متـبال بـه سـرماخوردگي را            

پژوهـشكران معتقدنـد حتـي عامـل        . تسكين مي دهد  
. رواني نيز در تأثير سوپ مرغ بر بيمـاران نقـش دارد           

هنگامي كه بيمار بداند شخصي با عالقه و توجه بـراي           
  .او سوپ تهيه كرده است در درمان او مؤثر است

  
  ز افراد سالم استدرك نابينايان از مطالب بهتر ا

 يك گـروه از پژوهـشگران آمريكـايي و          -لندن
آلماني تحقيقاتي روي نابينايان انجـام دادنـد و نتيجـه           
گرفتند نابينايان در درك گفتار سريعتر از افراد سـالم          

  .عمل مي كنند
از سالها پيش اين نظريه وجود داشت كه افـرادي          
ا كه به نوعي دچار معلوليت هستند، نقص عضو خود ر         

پژوهـشگران ايـن    . به نوع ديگراي جبران مـي كننـد       
آنها چند تن از . نظريه را به صورت علمي ثابت كردند      



 

 

  ٥صفحه   ١٣٧٩ آبان ماه١٠   ١٥ شماره     لويس

مرور اخبار

در اين آزمـايش  . افراد نابينا و سالم را آزمايش كردند     
داوطلبان به جمالتي گوش دادند كه در برخي از آنهـا       

هنگام بيان ايـن جمـالت و     . آخرين كلمه بي معنا بود    
ن سرگرم فكر كردن در باره معنـي        زماني كه داوطلبا  

اين آزمايش  . جمالت بودند، امواج مغزي آنها ثبت شد      
نشان داد افراد نابينا دو برابر زودتر از افراد بينا بـراي            

تحقيقـات بعـدي    . درك يك مطلب زمان نياز دارنـد      
نشان داد بخش پسين مغز كه در افراد سـالم بـه كـار              

پردازش اطالعات  ديدن اختصاص دارد، در نابينايان به       
  .صوتي اختصاص مي يابد

  
  توصيه پژوهشگران به بيماران قلبي

 پژوهشگران مؤسسه بيماري هاي قلبي      -نيويورك
آمريكا اعالم كردند براي جلوگيري از اضـافه وزن و          
همچنين ابتال به بيماري هاي قلبـي بايـد تغييراتـي در            

  .رژيم غذايي افراد ايجاد كرد
نـشان داده اسـت كـه       تحقيقات اين پژوهشكران    

بـراي  ) روغن جامد (استفاده از چربي هاي اشباع شده       
مبتاليان به بيماري هاي قلبي و همچنين افرادي كه در          
. خطر ابتال به اين بيماري ها قرار دارند خطرناك است         

آنها توصيه مي كنند به جـاي شـمردن كـالري مـواد        
بـا  ” غذايي براي جلوگيري از اضافه وزن كه معمـوال        

ت رو به رو مي شود، بهتر است به رژيم غـذايي            شكس
  . توجه كرد

پژوهشگران توصيه مي كنند بـراي داشـتن قلبـي          
 نوبت ميوه و در هفتـه     5سالم و وزني متناسب در روز       

  . نوبت ماهي مصرف شود2 نوبت حبوبات و 6
  

  شبيه سازي حيوانات در حال انقراض
 پژوهشگران آمريكايي بـراي نخـستين       -واشنگتن

. يك حيوان در حال انقراض را شبيه سازي كردند        بار  
اين عمل با استفاده از تخمك ها و رحم يـك حيـوان        

در اين اقدام  بي نظير دانـشمند        . ديگر انجام شده است   
آسيايي را با اسـتفاده از سـلول پوسـت          » گائور«يك  
آنها اين سلول   . مرده شبيه سازي كردند   » گائور«يك  

هايش برداشته شده بود    مرده را با تخمك گاو كه ژن        
در هم آميختند و سپس آن را در رحم گـاو ديگـري             

ژائور شبيه سازي شـده مـاه آينـده متولـد           . قرار دادند 
  .خواهد شد

نوعي گـاو كوهـان دار بـا شـاخ هـاي            » گائور«
مخروطي شكل است كه از حيوانات بومي هند و برمه          
به شمار مي رود و نـسل آن در خطـر انقـراض قـرار       

وهشگران در نظر دارند با روشي مشابه خرس        پژ. دارد
  . هاي پاندا را هم شبيه سازي كنند

  
  واكسن هاي ميوه اي 

 پژوهشگران آمريكايي اعالم كردند در      -واشنگتن
آينده كودكان مي توانند به جاي تحمل درد واكـسن          

بـه گفتـه ايـن      . هاي تزريقي، از ميوه اسـتفاده كننـد       
ن بسياري از مردم    پژوهشگران به دليل دسترسي نداشت    

جهان به امكانات بهداشتي و از جمله واكسن، سـاالنه          
 ميليون كودك در سراسر جهان بـه دليـل          15بيش از   

ابتال به بيماريهاي عفوني قابل پيشگيري جان خـود را          
واكسن ها بايد در شرايط ويـژه اي        . از دست مي دهند   

نگهداري شوند كه در بسياري از كشورها اين امكانات  
  .د نداردوجو

پژوهشگران تصميم گرفته اند به كمك مهندسـي        
ژنتيك ميوه هايي توليد كنند كه مانند واكـسن عمـل      

در نخستين بخش از اين برنامه، پژوهشگران       . مي كنند 
را وارد سـلولهاي    » Bهپاتيـت   «قصد دارند ويـروس     

به اين ترتيب افراد با خوردن يـك        . گياهي موز كنند  
 مـصونيت   Bبيماري هپاتيـت    موز مي توانند در برابر      

  . پيدا كنند
  

  گريه نوزادان را مي توان ترجمه كرد
  :  خبرگزاري جمهوري اسالمي-توكيو

بـا تـشخيص امـواج      : دانشمندان ژاپني مي گويند   
صداي گريه نوزادان مي توان به خواسـته هـاي آنـان            

  .پاسخ داد
: گفـت » ميجـي «استاد ژاپني دانشگاه    » آراكاوا«

ه هاي نـوزادان، از طريـق تجزيـه و         دستيابي به خواست  
  .تحليل صداهاي گوناگون گريه آنها ميسر است

در آزمايــشهاي انجــام شــده، : وي تــصريح كــرد
آشكار شده كه امواج صـداي گريـه نـوزادان هنگـام         
گرسنگي، خـواب آلـودگي، درد و سـاير زمانهـا بـا             

  .يكديگر متفاوت است
ت مي توان دستگاهي سـاخ    : اين استاد ژاپني افزود   

كه با شناسايي امـواج صـداي گريـه نـوزادان، نـوع             
وي معتقـد   . خواسته آنان را براي مادارن ترجمه كنـد       

است كه اين موضوع مي تواند به كـاهش فـشارهاي           
  .رواني ماداران در زمان گريه نوزادان كمك كند

  
  كشف جسد موميائي شاهزاده ايراني در پاكستان

يـائي   پليس پاكستان يـك جـسد موم       -اسالم آباد 
. باستاني را در ايالت بلوچستان اين كشور كشف كرد        

كارشناسان پس از بررسي و انجام آزمـايش دريافتنـد          
كه اين جسد متعلق به يك شاهزاده ايران باستاني بوده          

ايـن جـسد در     .  سال قدمت دارد   2500است و بيش از     
خانه يكي از رهبران قبايل بلوچـستان شـكف شـد و            

ـ     ه جـسد موميـائي در شـهر        مقامات محلي معتقدند ك
  .سوخته كشف و از ايران خارج شده است

به گفته كارشناسان اين جسد كـه بـا يـك تـاج             
طالي الماس نشان و جواهرات فراوان تزئين شده است       
دههــا ميليــون دالر ارزش دارد و هــم اكنــون هنــوز 

  .تكليف آن روشن نيست
  

  دشواري بيماران داراي فشارخون
ريكايي اعـالم كردنـد      پژوهشگران آم  -واشنگتن

از مبتاليان به عارضه فشارخون در خطـر        % 75بيش از   
ابتال به بيماري هاي عروقي و شكته هاي مغزي و قلبي           

بيماري هاي عروقي يكـي از شـايع تـرين          .قرار دارند 
ناراحتي ها در جوامع صنعتي به شـمار مـي رود و بـه              
عقيده پژوهشگران با كنترل فشار خون مـي تـوان از           

  . آنها جلوگيري كردبروزي
در حال حاضر بسياري از مبتاليان به فـشار خـون           
رد جهان از اين بيماري خود بي خبرند و شناسايي نمي       
شوند و هنگام كه به بيماري هـاي عروقـي و سـكته             
مبتال مي شوند مشخص مي شود كه به دليل فشار خون           

  .به اين بيماري ها دچار شده اند
ل آن بايد بـه سـن،       براي درمان شار خون و كنتر     

جنسيت، نژاد، رژيم غذايي، مصرف دخانيان، فعاليـت        
ورزشي و وضعيت تأهل بيمار توجه كـرد، زيـرا هـر           

  .  يك از اين مواد رد تغيير فشار خون مؤثر است

  )3(مشاهير ارمني 
 خواننـده، مـشهور بـه       -)آندرانيك ماداتيـان  (اندي   -

  .الويس ايران
  . فضانورد آمريكا-جيمز باگيان -
 مشهورترين هنرپيـشه زن سـينما،       -اسي باالبانيان آر -

  .تئاتر و تلويزيون برزيل
 مختـرع، صـنعت     -)آساتور سـارافيان  (اسكار بانكر    -

حمل و نقل، ابزار راه آهن، تفنـگ مخـصوص، كتـاب و             
  . تمبري براي حداقل هر يك از اختراعات او چاپ شده

  . ژنرال-الندو كالرسيان -
  معروف   نقاش -)گارنيك زولوميان(كارزو -
 سياسـتمدار ، دو دوره فرمانـدار        -جورج دئوكمجيان  -

  ايالت كاليفرنيا
انتـرميالن و   ( فوتباليست معروف    -يوري ژوركايف  -

  )تيم ملي فرانسه
ــان - ــش  -ادواردو يورنكي ــشهورترين نق ــي از م  يك

  .آفرينان رسانه هاي توريستي آرژانتين
 هنرپيشه زن، فيلمهاي    -)كارانچيان(آرلن فرانسيس    -
، نمايش معروف دهـه     ”خط من چيست؟  “،  ”، سه يك، دو “

  .60 و 50هاي 
  . شاعره، نامزد جايزه ادبي نوبل-آليسيا گراگوسيان -
 رئيس سابق كتابخانـه عمـومي       -وارتان گريگوريان  -

  .نيويورك و دانشگاه براون
 شعار نويس معـروف بازاريـابي،       -لوئيس هاكوپيان  -
گي الماس هـا هميـش  “، ”ارتش آنگونه باش كه مي تواني    “ 

  .”هستند
انجمـن  “ كارگردانان معروف،    -آلن و آلبرت هيوز    -

  .”2مناس 
جابجـايي  “،  ”گزيده اشعار “ شاعر،   -ديانا ترهوانسيان  -

  .”آفتاب
 سياستمدار و وزير امور     -)كانديريان(آنتونيو كاندير  -

  .خارجه برزيل
 عكـاس معـروف پرتـره بـراي         -يوسوف كـارش   -

  .  بسياري از رهبران و مناسبت هاي جهاني
، ”حقيقت يـا جرئـت    “ كارگردان،   -ك كشيشيان آل -
  .، ماندونا”با احترام“
 مـرد صـنعت، سـرمايه گـذاري         -ريچارد مانوكيان  -

  .بزرگ در ماسكو
مـين مـرد    -128 ثروتمنـد و تـاجر،       -باب مانوكيان  -

  .ثروتمند انگليس
  .گورگن مليكيان، پروفسور، نامزد جايزه ادبي نوبل  -
  .روي رئيس جمهور سابق شو-آناستاس ميكويان -
ــت    - ــدار ايال ــتمدار، فرمان ــيان، سياس ــدرو پتروس پ

  .ماتوگروسو در برزيل
  . قهرمان اسبق شطرنج جهان-تيگران پتروسيان -
   نماينده ويژه سازمان ملل، -بنون سوان -
 GNC سرمايه گذار و بنيانگـذار       -داويد شاكاريان  -
  ).مركز عمومي تغذيه(
، )1916( مختــرع، بــستني قيفــي-هــاري تاتوســيان -

  .وستر ملبادستگاه ت
 سـتاره شـناس فرانـسوي، كاشـف         -آكوپ ترزان  -

  . و غيره2-، ترزان1-خوشه اجرام آسماني ترزان
 سازنده معروف سيگار در جمهـوري       -آوو يووزيان  -

  .دمنيكن
 تهيـه كننـده و      -)آشوت ماالكيـان  (آنري ورنوي    -

فرانـسه،  ” جايزه سـزار  “كارگردان معروف فرانسه، دارنده     
با هنرپيـشگي عمـر شـريف و        ” مايريك“آخرين فيلم او    
  .كلوديا كارديناله



 

 

   ٦صفحه   ١٣٧٩  آبان ماه ٢٤  ١٥ه شمار    لويس

تئاتر ايران

  سيري در تاريخ تئاتر ايران
  دكتر مصطفي اسكويي

  

  گريگور يقيكيان
1329 -1259  

 در ارمنـستان، كـه   1259   يقيكيان فعال عرصه هاي ادب وهنر و سياست، به سال        
تحصيالت متوسطه را در شهر اسـالمبول و        . هنوز در اشغال تركيه بود، تولد يافت      

ستم استبدادي حكومـت سـلطان حميـد        . عاليه را در شهر ونيز ايتاليا به پايان رساند        
عثماني، سبب تأسيس احزاب هنچاكيان و داشناكسيون و عـضويت ارمنيـان مبـارز     

يقيكيان همراه ديگر ارمنيان آزاديخواه با مبارزه سرسختانه و پس          . در آنها گرديد  
از تحرير مقاله اي تند، عليه روشهاي استبدادي، مجبـور بـه تـرك وطـن و روانـه                   

  . شودبادكوبه مي
   در باكو با ديدن نمايش نادانليق و آشنايي با نويـسنده و كـارگردان آن نريمـان                 
نريمانف، آموزگار مبارز و عضو حزب سوسيال دمكرات، وارد آن حزب گرديد، 
و پس از آشنايي با مبارزان قفقازي و قـرار گـرفتن در مـسير انقـالب مـشروطيت                   

 در بطـن حـوادث انقالبـي و ارتبـاط           ايران، عازم تبريز و گـيالن و تهـران شـده و           
ميرزا كوچـك خـان، احـسان اهللا خـان، فرسـتادگان احـزاب              : نزديك با سران آن   

سوسيال دمكرات قفقاز، حزب كمونيست روسيه و سـپس بعـضي از افـراد دولـت                
استالين، ارژونكيدزه، ميكويان، اسكولنيكف و ديگر مقامـات سياسـي و           : بلشويك

 دوام احـسان اهللا خـان، عـضويت شـوراي عـالي             در حكومت كـم   . نظامي مي شود  
فرهنگ، و در مذاكرات ميرزا كوچك خان و نمايندگان رسمي و نظـامي دولـت               

  .شوروي، سمت مترجمي را داشته است
در تبريز، گيالن و تهران بـا نوشـتن مقـاالت و انتـشار روزنامـه دسـت بـه كـار                      

ي روزنامه هاي مستقل روشنگري سران و توده هاي مبارز و انقالبي مي شود، و حت
  .را در رشت و تهران منتشر مي كند” ايران كنوني“و ” ايران كبير“

 بـه كوشـش برزويـه    1363   زندگينامه مفصل و جالب اين مبارز ارمنـي در سـال       
دهگان توسط انتشارات نوين، روشـنگر و مكمـل نكـات تاريـك نهـضت جنگـل،                 

ت پرده برخـي از انقالبيـون و     حكومت احسان اهللا خان، انقالب گيالن و روابط پش        
احزاب ايراني با حزب سوسيال دمكـرات، حـزب كمونيـست، و دولـت  انقـالب                 

  :در كتاب نامبرده آمده است. اكتبر مي باشد
وقايع جنبش جنگل، از هنگام ورود قواي سرخ، به شرحي كـاملتر و گـسترده                  «

متعلق [ يادداشتها   دليل جامع و كامل بودن اين     . تر، مورد بررسي قرار گرفته است     
ــان ــه يقيكي ــسنده در   ]ب ــبش جنگــل، حــضور نوي  از جهــت حــوادث آن دورة جن

گرماگرم وقايع و ارتباط بسيار نزديك وي با رهبران قيام و قواي شـوروي اسـت                
كه يقيكيان با استفاده از اسناد و مدارك دوران خود، نوشته خويش را مستعدتر و               

  ».پربارتر ساخته است
وزنامه ايران كبيـر و ايـران كنـوني ضـابط جزئيـات بـسيار دقيـق                    شماره هاي ر  

حوادث و روابط سران انقالب هاي تبريز، رشت، جنگل، رفـت و آمـد انقالبيـون                
، حركات و لشكركـشي هـاي انگليـسي هـا، روس هـا،              1299قفقاز، حوادث سال    

بلشويك ها و حكومت هاي قاجار و رضاخان، و نقش نويسنده صاحب امتيـاز آن،       
در ديگر نشريات ايراني و خارجي هم مقـاالت زيـادي دربـاره             . يكيان، مي باشد  يق

  .اوضاع ايران و ارمنيان مي نوشته است
   اشخاص سرشناسي چون چهاردهي، صدر هاشمي، مجتبي مينوي و جواد شـكور            

تـاريخ  “ در ايران كنوني داراي مقاالتي هستند، و بزرگاني چون احمد كسروي در           
  .استناد كرده اند” ايران كنوني“به ” ايجانهيجده سالة آذرب

   يقيكيان، گذشته از صحنة سياست و روزنامه نگاري، در كار صحنه نيز فعال بوده 
  .مدرسي چهاردهي در يادداشتهاي خود به اين نكته اشاراتي دارد. است
، گيالن يكي از چهره هاي بـا ارزش خـود، آقـا دائـي نمايـشي را از                   1304در     «

در مـرگ او رشـت سـوگوار مـي شـود و مراسـم باشـكوهي در                  . دهـد دست مـي    
يقيكيان در اين مراسم از طرف ارمنيان و كليميان، . سليمانداراب برگزار مي گردد

  1».سخنراني مبسوطي در بارة آقادايي نمايشي ايراد مي كند

او براي گروههاي تئاتري، عالوه بر اينكه چند نمايـشنامه از زبـان خـارجي بـه             «
  .ارسي ترجمه كرد، چندين نمايشنامه هم براي آنها نوشتف

  2».يقيكيان و همسرش نيز در نمايشنامه به عنوان بازيگر شركت داشتند
ة نمايشنامه انوشيروان و مزدك او در پنج پرده و هشت تابلو در چاپخانه عـرو                 «

خانه  خورشيدي در تماشا1303اين نمايشنامه در سال . الوثقي به چاپ رسيده است
 نيـز   1309 مهـر مـاه      12آواديس، در رشت، يكبار بر روي صحنه آمده و در شب            

يقيكيـان در ايـن   . همان شهر به نمـايش گذاشـته شـد        ) بلديه(بار دوم در شهرداري     
نمايشنامه مزدك را به صورت و هيئت تارتوف مـولير معرفـي مـي كنـد و بـراي                   

مي . به آن چاشني مي زند    اينكه داستان زياد خشك نباشد يك ماجراي عشقي نيز          
توان گفت كه اين نمايشنامه از لحاظ مـتن داراي امتيـازاتي شـايان توجـه اسـت و            

يقيكيان نمايشنامه ديگري به نام داريوش سوم يا     . كشمكش و هيجان آن زياد است     
كودومانوس در پنج پرده نوشته و در تنظيم آن، آنچـه در شـاهنامه در ايـن مـورد               

ونانيان و ديگران در بارة تاريخ ايران نوشته اند، در آميختـه و        آمده با مطالبي كه ي    
الـوثقي  ة  يك تراژدي به نثر در پنج پرده و ده تابلو تنظيم كرده و در مطبعة عـرو                

اين نمايشنامه هم در تماشاخانه آواديس در رشـت  . در رشت به چاپ رسانيده است   
   3».ه است رشت به روي صحنه آمد ].د.  پ–فرهنگ [توسط مجمع ادبي 

محمد علي سپانلو، در توصـيف نمايـشنامه هـاي تـاريخي و حماسـي يقيكيـان مـي              
  :نويسد

گريگـور  . آثار يك نفر، از نظـر جهـان بينـي و نگـرش تـاريخي ممتـاز اسـت                     «
 او آثار نمايشي اش را به     …يقيكيان يكي از مهمترين نويسندگان تئاتر ايران است       

 از يقيكيـان    … فارسـي ترجمـه مـي كنـد        ارمني مي نويسد و به كمك ديگران به       
او نخستين كسي است كه تاريخ ايران را با ديد          .  نمايشنامه در دست است    5حدود  

از اين رو اشخاص نمايش او، عليرغم بعد زماني، جنبه واقعـي و             . تحليلي مي نگرد  
هميشگي دارنـد، از خـوبي هـا و خـصلت هـاي مطلـق و خدشـه ناپـذير كـه رسـم            

آن عهد است بري هستند و نقشبازان، اعم از مثبت يا منفـي، هـر               نمايشنامه نويسان   
در . يك واجد داليل يا انگيزه هاي قابـل قبـولي بـراي شخـصيت خـويش هـستند                 

نمايشنامه انوشيروان عادل و مزدك نويسنده نـشان مـي دهـد، مـزدك كـه مـورد                  
مـي  او پيامي براي مردم عـادي       . عالقه مردم است به يك اشتباه اساسي دچار شده        

بدين سان، . اما اميد و پايگاش را در دربار و دستگاه اشراف قرار داده است            . آورد
در نمايـشنامه جنـگ مـشرق و مغـرب يقيكيـان            . وسيله، هدف را ويران مـي كنـد       

در . داستان هجوم اسكندر به ايران و مجادله اسكندر و دارا را موضوع كرده است             
تـا مـوقعي    : ه اساسي چنگيز است   كشاكش نيروهاي مثبت و منفي نمايش، يك ماي       

كه اسكندر به پشت ديوارهاي پايتخت هخامنشي رسيده هنوز كـسي جـرأت نمـي               
چون در واقع خود او دوست ندارد با واقعيـت تلـخ            . كند به دارا واقعيت را بگويد     

جايي كـه نمـي شـود حقيقـت را گفـت، شكـست از درون روي داده                  . مقابل شود 
.  ها، بخصوص شخصيت داريوش، موفق است      نويسنده در پرورش شخصيت   . است

گفتگوها از نظر فضا و صحنه اي و صعود تكامل آدم ها خـوب از آب در آمـده،                   
يعنـي نقـشبازان طـوطي وار نقـش     . هر حرف قهرا ضد يا پاسخ خود را مي آفريند        
  4.»خود را پس نمي دهند و اين هنر يقيكيان است
  :ري نيز منتشر كرده است   افزون بر آثار مذكور، نمايشنامه هاي ديگ

: فاجعه يا راه خوني؛ ترجمه ميرزا ميكائيل شاميريانس، درام در يـك پـرده، ناشـر               
  .ص25فرقه سوسيال دمكرات شعبه تهران، 

  .ص140 شمسي، سربي، 1309 سليمه؛ رشت 
  .ص30 در لباس زن؛ كمدي در يك پرده، رشت، 
  .ص48ت،  الوثقي، رشة ميدان دهشت؛ درام در سه پرده، چاپ عرو

 سال تالش و مبارزه و ياري هاي عديده بـه           70  سرانجام گريگور يقيكيان پس از      
 در شهر تهران، 1329 ديماه 14انقالبيون، فرهنگ شناسان و هنر دوستان ايران در 

به طور مشكوك، در مي گذرد و آرامگاهش، گورستان قديمي ارمنيان، به نـشاني              
  .      خيابان شيوا مي باشد

-------------  
  .1304، آذرماه 9، نمايش 2مجله فرهنگ، س -1
  . 43، ص1359گيالن، ) 1289-1357(تاريخچه تئاتر گيالن .  حاج علي عسگري، علي -2
  .43-44همان، ص -3
  .   207-209، ص 1362 به نقل از نويسندگان پيشرو ايران، تهران، زمان،  -4



 

 

   ٧صفحه   ١٣٧٩  آبان ماه ١٠  ١٥ شماره    لويس

اجتماعي

  چطور با خودمان صادق باشيم
  

  Reader’s Digest (august 1999): منبع
  (Denis Waitley)دنيس ويتلي: نويسنده

  )كشيشيان(ويولت جواكيم: مترجم
  

  :براي احترام به خودمان موارد زير را به كار بريم
پيشينيان ما اعتقاد داشتند كه شما يا با خودتان صادق هستيد يا نيـستيد و ايـن                 

آنان به يك شعار بسيار ساده كه به ديوار خانه شان آويزان            . د وسط ندارد  مسئله ح 
زندگي مانند دشتي پوشيده از برف تازه باريده شـده          «: مي كردند، اعتقاد داشتند   

. »مي مانند،  هر گامي كه تصميم مي گيريم كه بـرداريم در آن نمايـان مـي شـود          
ه با نـوع زنـدگي خـود ايـن     آنان لزومي نداشت كه در اين مورد صحبت كنند بلك       

” درستي و صـداقت   “آنان بطور غريزي بر اين باور بودند كه         . شعار را مي نمايانند   
به معني داشتن يك اصول اخالقي شخصي مي باشد كه در هنگـام مـصلحت قابـل                 
فروش و تغيير نيست و اين اصول اخالقي هـيچ ارتبـاطي بـه وضـعيت موجـود در                   

يـك اسـتاندارد ذاتـي جهـت        ” سـتي و صـداقت    در“. مقطع خاصي از زمـان نـدارد      
متأسفانه در اين برهه از زمان درستكاري بطور        . قضاوت بر رفتار شخصي مي باشد     

. محسوسي كم به نمايش گذاشته مي شود و با گذشت زمان نـادرتر هـم مـي شـود                  
ولي حد واقعي در هر محدوده از جامعه مي باشد و اين چيزي است كه ما بايـستي               

  .تظار داشته باشيماز خودمان ان
  

يك آزمايش خوب در اين مورد عبارت از اين است كه نگـاهي بينـدازيم بـه          
ايـن مجموعـه    .” مجموعه سـه تـايي اخـالق      “مسئله اي كه من نام آن را گذاشته ام          
  :شامل سه اصل كليدي زير مي باشند

  .در مقابل محكوميت خود بطور محكم و استقرار بايستيد - 1
ايـن  . د يك پرستار اتاق جراحي تعريـف مـي كننـد          رويدادي كوتاه در مور   

شخص در روز اولي كه در يك گروه پزشكي در يك بيمارستان مشهور، سـركار             
رفته بود، او مسئول بود كه وسايل جراحي را كنترل كند تا همه چيز بـراي يـك                 

 عـدد   11شما فقـط    : پس از اتمام عمل پرستار به جراح گفت       . جراحي آماده باشد  
 عـدد بـود،     12كم بيمار خارج كرده ايد در حاليكـه تعـداد اسـفنج هـا               اسنفج از ش  

حـاال  ” جراح جواب داد من همه را بيـرون آورده ام         “. بايستي آخري را پيدا كنيم    
شما نمي توانيد ايـن كـار را        “: پرستار گفت ” آماده ام شكم را بخيه نموده و ببندم       

را از روي زمين بلند كرد پس از مكثي جراح پايش   ” بكنيد كمي بفكر بيمار باشيد    
شما در اين بيمارستان يا    “: جراح به پرستار گفت   . و پرستار اسفنج دوازدهم را ديد     

  .”هر بيمارستان ديگر بخوبي انجام وظيفه خواهيد كرد
وقتي شما از صحت عمل خود اطمينان داريد ديگر راه برگشتي وجود ندارد             

  . كه به آن شك كنيد
  .ر قائل شويد ، اعتباري كه حق آنهاست هميشه براي ديگران اعتبا - 2

هيچگاه از كساني كه ممكن است نظرات بهتري از نظرات شما داشـته باشـند               
ايده هاي افرادي كه ممكن است از شما زيركتر و باهوشتر باشند قبـول              . نهراسيد
  .    كنيد

مؤسس يك شركت عظيم تبليغاتي به رؤساي دپارتمانهـاي شـركتش توصـيه             
هنگام استخدام افراد ضعيف استخدام كنيد شركت به مجموعه اي از           كرد اگر در    

ضعفا تبديل خواهد شـد در حاليكـه بـرعكس اگـر كاركنـان توانمنـد و كارآمـد                   
ايـن  . اسخدام كنيد پس از مدتي ما شركتي با قـدرت در اختيـار خـواهيم داشـت                 

  .اشدشركت يكي از عظيم ترين و معتبرترين سازمانهاي تبليغاتي در دنيا مي ب
  .در مورد خودتان كه در واقع چه كسي و چگونه هستيد صادق باشيد - 3

افرادي كه از ارزشهاي واقعي خود آگاه نمـي باشـند بـراي اينكـه در مـورد                  
خودشان احساس خوبي داشته باشند به عوامل خارجي تكيه مي كننـد، ظاهرشـان              

  .يا مقامشان
. اهر را حفـظ كننـد     بديهي است كه آنها كارهايي انجام مي دهند كه ايـن ظـ            

اينگونه افراد براي پيشرفت و بهبود شخصيت و ارزشهاي دروني خود بـسيار كـم               

  .تالش مي كند
ــعي  ــابراين سـ بنـ

. كنيد خودتان باشـيد   
خودتـــان را مـــشغول 
توجيه كردن خودتان   
نكنيد تا كارهايي كـه     
براي شما خوش آيند    

. نيستند پوشش دهيـد   
زمــاني كــه بايــستي   
نــسبت بــه خودتــان   

گيـــر باشـــيد ســـخت 
ــد  ــاهي نكني ــه . كوت ب

ــع   ــر واق ــارت ديگ عب
بـــــين باشـــــيد و در 
ــشهايتان در  واكنــــــ
مبــــارزات مختلــــف 
زنــدگيتان بطــور بــالغ 

  .رفتار كنيد
يك وجدان پاك باضافه احترام بخود تركيب قـوي هـستند بـراي درسـتي و                

درستي و صداقت بـه ايـن   . صداقت اساس بهبود و تقويت روابط با ديگران هستند   
ه عملي كه انجام مي دهيد درست و صحيح ميباشد و نه اينكـه از لحـاظ                 معناست ك 

  . سياسي و ظاهري درست باشد
يك زندگي مدبرانه و بدون تسليم شدن به عوامـل گمـراه كننـد، شـما را در                   

ام پيشرفت خواهيد كرد بدون اينكـه  -21شما در قرن . طول روز پيش خواهد برد  
  .  ريد و آنها را كنترل كنيدمجبور باشيد به اعمال گذشته خود بنگ

  
  

انگليسي -  فارسي- زبانزدهاي ارمني   
 

تامار پانوسيان: گردآوري  
 
1- äïÕ³ïáõ  Í³éÁ ·ÉáõËÁ Ï³Ë ÏÁ ·óÇ: 

. درخت هر چه بارش بيشتر مي شود سرش فروتر مي آيد  
)سعدي(ينتواضع كند هوشمند گزين           نهند شاخ پر ميوه سر بر زم  

The most fruitful branch is nearest the ground. 
The more noble the more humble. 
 
2-²é³ç ÙÇïù ³ñ³ Û»ïáÛ ·áñÍ ëÏëÇ: 

.اول انديشه وانگهي گفتار  
Speaking without thinking is like shooting without 
aiming. 
 
3-Î³ÃÝ³ïáõ ÏáíÇ åïÏÇÝ ã»Ý ÃùÇ: 

).ناسپاسي كردن(ن شكستننمك خوردن و نمكدا  
To bite the hand that feeds one. 
Cast not dirt into the well that gives you water. 
 
4- ºñÏáõ ÉëÇñ, Ù¿Ï ËûëÇñ: 

.يك زبان داري دو گوش، يكي بگو دو تا بنيوش  
Wide ears and a short tongue. 

 
5- ê¨ÇÝ ë³åáÝÝ ÇÝã ³ÝÇ, Ë¨ÇÝ Ëñ³ïÁ ÇÝã ³ÝÇ: 

)فردوسي(ك زاده نداريد اميد     كه زنگي به شستن نگردد سفيدز ناپا  
Crows are never the whiter for washing themselves. 
You can not wash a blackamoor white. 



 

 

 

  انگاره هاي ارمني
  

  وارتگس پطروسيان: نويسنده
  كارو ساركسيان: مترجم

  
نو جواني ارمني بود و نزديك به پـانزده شـانزده           . در شيكاگو با او آشنام شدم     

پـدرش  . او زبان ارمني نمـي دانـست، مـن انگليـسي          . اسمش سوان بود  . سال داشت 
پرسيد و من هم پاسـخ  با هم صحبت مي كرديم، او چيزهايي مي      . مترجم ما شده بود   

بعد با هم جر و بحـث       . پدر ناگهان از ترجمه سخنان فرزندش دست كشيد       . مي دادم 
پسر از كوره در رفته و به موضوعي پيله كرده بود، اما پـدر مخالفـت مـي                  . كردند
بعد ديدم كه رنگ از روي پدر پريد و آن پـدر و پـسر بـه مـشاجره لفظـي                     . كرد

  .شديدي پرداختند
نمي دانم نمي توانـست     . (بيش، و جسته گريخته ترجمه مي كرد      مادرش كم و    

.  ارمنستان، چيزي نمي دانست     پسرش از وطن ما،   ). …ترجمه كند يا نمي خواست؟    
تنها به همان اندازه و شكلي مي دانست كه در مدارس آمريكايي بـه خـوردش داده                 

تصوير رنگـي   پدرش  . او تمام مقدسات من و پدرش را به ريشخند گرفته بود          . بودند
كوه آرارات را از ديوار اتاق آويخته و بر روي ميـز كـوچكش سـوغاتي هـايي از        

اما پسر مـي  . ارمنستان، از قبيل سيگار و كتاب و بطري نيمه خالي كنياك چيده بود         
پسر كه در بيروت متولد شده و       . »ارمنستان مال خودته، من آمريكايي ام     «گفت كه   

تمـام  “ت آمريكا در آمده بود، حاال يك آمريكايي   تازه پنج شش سال پيش به تابعي      

مـن   « :پدر كه از فرط عصبانيت مي لرزيد، به من نگاه كرد و گفت            . شده بود ” عيار
 اين اولـين بـار اسـت كـه اينطـور            …فكرش را هم نمي كردم    ” نمي دانستم، اصال  
مـن از ايـن     ! خانه خـراب شـدم    ! خدايا، همه زحماتم به هدر رفت     . صحبت مي كند  

او بيش از هر آمريكايي ديگر      . پسر شاداب و پرنشاط است    . »لكت فرار مي كنم   مم
سعي دارد يك آمريكايي جلوه كند، چونكه مي داند كه بـه هـر حـال، آمريكـايي          

اما پدر كه تصوير رنگي آرارات را از ديـوار آويختـه و بـه آن دل خـوش                   . نيست
سوان را روي او گذاشـته      كرده است، تا امروز خيال مي كرد پسرش، كه نام ارمني            

  .بود، يك ارمني بار مي آيد
اين واقعه مرا به ياد سخنان جوان ديگري انداخت كه يك ارمني تبعه آمريكـا               

.  در هفته نامه ناييري چاپ بيـروت خوانـدم         1969آن را دو سال پيش، در سال        . بود
ـ         «: اين جوان به خبرنگار نشريه چنين گفته بود        ستند و  بله، پـدر و مـادرم ارمنـي ه

به نظـرم اگـر     . اصليت من هم ارمني است، اما اين يك موضوع فيزيولوژيكي است          
بخواهيم سرمان را درد آوريم كه پدرم از چه سرزميني به اينجا آمده و در كشورش                

من متولد اينجا هستم . چه اتفاقاتي افتاده است، كاري بيهوده و اتالف وقت كرده ايم         
اگـر  .  جنگي شروع شده باشد و من هم خلبان باشم         حاال فرض كنيد  . و آمريكايي ام  

  . »به من دستور بدهند كه ايروان را بمباران كنم، بي برو برگرد اين كار را مي كنم
   … چند بار بايد ديوانه شود؟*آه مگر كوميتاس

    
  
  
  
  
  
    
   
بعيـد  موسيقي دان، آهنگساز و رهبر اركستر ارمني، كه بـه هنگـام ت            ) 1869-1935( كوميتاس   -*

  .ارمنستان با مشاهده كشتار هموطنانش، مشاعرش را از دست داد و تا پايان عمر به همان حال باقي ماند

  
  اشعاري ازشاعره جوان

  نارينه  استپانيان
  
  ترجمة آندرانيك خچوميان

  
اشعاري كه ترجمه آنها را پيش رو داريد سروده نارينه          

ن بـه دنيـا      در شـهر ايـروا     1980او در سـال     . استپانيان است 
آمده اكنون در دانشگاه ويليام سارويان همان شهر در رشته          

  .ادبيات به تحصيل اشتغال دارد
نارينه استپانيان، اين شاعره جوان، به همراه اشعار خـود       

ارسـال و   ” آليـك “نامه اي صميمانه بـه سـردبيري روزنامـه          
تمايل داشته كه اين اشعار براي اولين بـار در ضـميمه ادبـي           

  .شهرت دارد به چاپ رسد” 404صفحه “نامه كه به آن روز
در چـاپ اشـعار     ” آليك“به جاست كه از اقدم روزنامه       

  .اين شاعره جوان تشكر و قدرداني گردد
بـه تـاريخ مـاه      ” 404صـفحه    “63اين اشعار در شـماره      

   . به چاپ رسيده است2000آگوست سال 
                       آندرانيك خچوميان

  
  

  دم، و تو گمان مي بري من مي خن
  كه خوشبختم، بيش از حد خوشبخت

  مي داني آيا
  كه اين خنده

  فقط پرده اي است
  براي بستن پنجره قلبم

  .كه رو به جهان گشوده است
  من مي خندم

  و تو گمان مي بري دختري ابله و بي قيدم
  مي داني آيا كه اين خنده، باري 

  .اشك قلبم را رها و جاري مي سازد
   آيا، به دلت راه مي يابد، خنده ام

  مگر احساس نمي كني 
  كه از درد، اين چنين مي خندم، 

  من مي خندم
  ولي قلبم، فقط

  .مي گريد، مي گريد
   

   
  چشمانت به درياي بي انتها مي ماند

  .بي حد و مرز، بي كرانه
  امواج دلنشينش گاهي به ساحل مي خورند، 

  …گاهي آرام، به من نزديك مي شوند
  شمان غمگينت كه نگاه مي كنمبه چ

  با امواج بزرگش در هم” گمان مي برم كه حتما
  . مي آميزم

  اما به چشمانت كه نگاه نمي كنم 
  …به يقين مي دانم كه سرگردان خواهم شد

   
  

    چه سان ترا ببخشم
  چگونه باورت كنم

  وقتي كه تو قلبت را بازار مكاره كرده اي 

  .اي فروختنو عشقت را كاالئي كم بها بر
  چه سان ترا ببخشم

  چگونه به تو اعتماد كنم
  كه ندانستي چگونه كسي 

  با تو قسمت كرد
  اندوهش را 

  .و شادكاميش را
  آه، نه عزيزترينم

  نه مي توان ترا بخشيد 
  .نه مي توان به تو اعتماد كرد

  …نو رفته اي ، پس برو
      
  

  چه خوشبختي يي، كه تو نمي بيني
  .تظارم رااشك در چشم، ان

  چه خوشبختي يي كه تو نمي شنوي 
  .ماليم آوازم را. هنگام غم، ترنم

  روزي به ناگه فرياد زدم، برو
  . تو رفتي…و

  من در ازدحام آدمها
  در پي ات گشتم،

  كه شايد باز يابم ات
  .كه زانو زنم، طلب عفو كنم

  گفتنم را ” برو“گر دگر بار شنيدي 
  تو باور مكن

  . مكنتمنا مي كنم كه باور

  


