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اكثريت مطلق ارمنيان عضو كليساي گريگـوري هـستند كـه           : ارمنيان گريگوري  - 1

  .قديمي ترين كليساي ارمني است
ابع پاپ و واتيكان هستند اما با ارمنيان گريگوري همكـاري            ارمنيان كاتوليك، ت   - 2

  .نزديك دارند
  .در آذربايجان سكونت دارند” اكثرا:  ارمنيان ارتدكس - 3
عـده اي از كشيـشان آمريكـايي ايـن عقيـده را بنـا نهادنـد و                  :  ارمنيان شـنبه دار    - 4
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  :      در ايران سه حوزه اسقفي گريگوري وجود دارد
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     حوزه اسقفي تهـران شـامل شـهرهاي تهـران،اراك، قـزوين، ونـك، روسـتاهاي                

 1944رشـت، انزلـي، گرگـان، سـاري و مـشهد اسـت و در سـپتامبر                  اطراف تهران،   
در ايـن سـال     . پيش از اين تاريخ به حوزه جلفـاي اصـفهان وابـسته بـود             . تشكيل شد 

وارتاپت واهان كستانديان از اچميـادزين مقـر جـاثليق كـل ارمنيـان دنيـا بـه تهـران                
وان رهبر حـوزه    به عن ) 1945ژانويه تا ژوئن    (وي پس از مدتي كوتاه      . فرستاده شد 

اسقفي ايران و هندوستان به جلفاي نو گسيل شد لذا اسقف روبن درامبيـان جانـشين                
 در اثر قطع ارتبـاط بـا        1960از سال   ). 1948 تا دسامبر    1945از ژانويه   (او گرديد   

 1999از ايـن سـال تـا        . اچميادزين، رهبران حوزه ها از آنتيلياس مـامور مـي شـوند           
ك مانوكيان رهبر حوزه تهران بود اكنـون  اسـقف سـبو             شادروان اسقف اعظم آردا   

قابل ذكر است كه يك شوراي خليفه گـري نيـز           . سركيسيان جانشين وي شده است    
اعضاء اين شورا توسط مردم انتخاب مـي گردنـد و           . در كنار كليسا فعاليت مي كند     

  .توسط اين شورا برگزيده شده به تأييد جاثليق مي رسد” خليفه يا رهبر قاعدتا

  كليساهاي ارمني تهران-12-7
اكنون كليساهاي زير   .  بنا شد  1768       قديمي ترين كليساي ارمني تهران در سال        

  :در تهران موجودند
 واقــع در خيابــان ميــرزا 1945 تــا 1938كليــساي اســتوازازين مقــدس تأســيس  -

  .كوچك خان باالتر از خيابان جمهوري
  . در دروازه قزوينواقع) 1795تا 1790( كليساي گئورگ مقدس  -
 واقـع در  1820 تجديـد بنـا در    1768 كليساي تـادئوس بـاردوغيمئوس تأسـيس         -

  .دروازه حضرت عبدالعظيم
  . واقع در وحيديه1968 كليساي تارگمانچاتس مقدس تأسيس  -
  . واقع در ونك1875 ترميم 1852كليساي ميناس تأسيس  -
  . واقع در گورستان دوالب1938 كليساي كوچك هوانس تأسيس  -
  .واقع در خيابان كريم خان زند) 1970 تا 1964( كليساي ساركيس مقدس  -

  .واقع در مجيديه) 1982( كليساي گريگور لوساوريچ مقدس  -
واقع در گورستان جديد ارامنـه بـه نـام نـور            ) 1974( كليساي استپانوس مقدس     -

  .بوراستان
  . كليساي وارتان مقدس واقع در  ده متري ارامنه  حشمتيه -

 ارمنيان كاتوليك نيز كليسايي به نام گريگور لوساوريچ مقدس دارنـد كـه در                     
 بنـا  1946كليساي ارمنيان پروتـستان نيـز در سـال    .  بنا شده است 1950-54سالهاي  

فرقـه هـاي ديگـر مـذهبي نيـز داراي نمازخانـه هـا و                . شده هوانس مقدس نـام دارد     
  .كليساهاي جداگانه مي باشند

  تهاهم منابع به كار رف
  .1978: ، ايروان4دايره المعارف بزرگ  ارمني جلد  •
  . داجات بوغوسيان1970،1971 و 1969سالنامه رافي جلدهاي  •
 برجمـه   1880تاريخ جلفـاي نـو، هـاروتيون هوهانـسانس، جلفـاي نـو               •

   توسط كشيش پتروسيان1980آشخارابار 
  .1980تاريخ روستاهاي ارمني چهارمحال، آندرانيك ساريان، تهران  •
  .1968نيان ايران، نازار گورويانس، تهران ارم •
  .1354هواساپيان، تهران . ارامنه در حومه اليگودرز، آ •
  .1963روستاهاي چهارمحال ايران، كشيش ادگاريان، تهران  •
  .1967يسايان، ايروان . اوضاع حقوق بين المللي ارمنستان، آ •
: تهـران گرمانيـك   . تاريخ ارمنستان، دو جلد، گروه نويسندگان، ترجمه ا        •

1360.  
  .1977آندرياسيان، جلفاي نو، . روستاهاي چهارمحال، و •
  .1983كليساهاي ارمني ايران، لئون ميناسيان، جلفاي نو  •
  .1983خاطرات زندگي كشيش مسروپيان، جلفاي نو  •
-78(پنجاهمين سالگرد تأسيس انجمن زنان طرفدار كليساي ارمني تهران      •

  .1978تهران ) 1928
، جلفـاي نـو لئـون    1922-82ابهـاي منتـشره آن،   چاپخانـه مـدرن و كت   •

  .1984ميناسيان، 
  .1979بازيك، آندرانيك بگيجانيان، جلفاي نو  •
  .1962گاسپاريان، ايروان . مهاجر نشين هاي ارمني امروز، س •
آبراهاميـان، ايـروان    . تاريخ مختصر مهاجر نشين هاي ارمني، دو جلد، آ         •

67-1964.  
ــك و م  • ــاور نزدي ــان خ ــد كــشورها و مردم ــه، جل ــران، ه8يان . ه.  ، اي

  .1975: مارتيروسيان، ايروان
  .1356: ايرانيان ارمني، اسماعيل رائين، تهران •
  .1353ميرزا ملكم خان، اسماعيل رائين، تهران  •
  .1355: يپرم خان، اسماعيل رائين، تهران •
  .بي تا: هم ميهنان نقش آفرين مسيحي، عباسعلي صالحي تهران •
  .1355: ب مشروطيت،، اسماعيل رائين، تهرانانجمن هاي سري در انقال •
  .1965: امين سالگرد، تهران-75حزب داشناكسوتيون، به مناسبت  •
: ، اصفهان 1-4تاريخ جرايد و مجالت ايران، محمد صدر هاشمي، جلدهاي           •

64-1363.  
  .1348: رستم التواريخ، محمد هاشم، به كوشش محمد مشيري، تهران •
   .1355، پرويز رجبي، تهران)زمان اوكريم خان زند و (تاريخ زنديه  •
  .      1357: تاريخ تهران، عبدالعزيز جواهر كالم، تهران •
  .1357: تهران قديم، جعفر شهري، تهران •
  .1967: خاطرات زندگي هراچيا آحاريان، ايروان •
  .1352: ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، فرشته نورائي، تهران •
  .1360: ، تهران1931-81پنجاهمين سالگرد روزنامه آليك،  •
  .1982: جمهوري ارمنستان، سيمون وراتسيان، تهران •
  .1364: اطلس كامل شهر تهران، انتشارات گيتاشناسي، تهران •
شماره هاي مختلف روزنامه آليك، ماهنامه زيازان، آراكس، تقويم هـاي            •

  .رافي، گانتغ، گارون، چارنتس، نائيري، آبوويان و جز آن
رد كتابـسراي   بزرگداشت پنجاهمين سالگ   •

  ).1983(1362: ساكو، تهران
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مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  
هفت عضو روحاني شوراي خليفه گري ارمنيـان          •

  .تهران انتخاب شدند
. يك نوجوان ارمني در تهران بقتـل رسـيد        “اخيرا •

  .قاتلين دستگير شده اند
اعضاي نمايندگان جديـد شـوراي خليفـه گـري           •

  .تهران از شهرستان ها اعالم شد
اسقف سـبو سركيـسيان در مراسـم گردهمـايي           •

اي فرعــي انتخابــات خليفــه گــري اعـضاي شــوراه 
  . نام برد” منافق“سخنراني كرد و از مخالفان به عنوان 

  
  ايــــــــران

  
  وضع نشر كتاب در ماه گذشته

 منتشر شـده    1379 عنوان كتاب در مهر ماه       2294
، بـر   »خانـه كتـاب   «به گزارش روابط عمـومي      .است

اساس آمار موجود در بانك اطالعـاتي ايـن مؤسـسه،           
ان كتاب انتشار يافته در مهر، در شـمارگان          عنو 2294

 جلد منتـشر شـده انـد و         982 هزار و    73 ميليون و    12
 جلـد بـوده     5263شمارگان متوسط هر عنوان كتـاب       

  .است
كتابهاي منتشر شده در مهر ماه، در مجموع در دو          

 صفحه انتشار يافـت و هـر        801 هزار و    720ميليون و   
  .تشر شده است صفحه من225كتاب به طور متوسط در 

 عنوان كتابي كه در مهر منتـشر شـده، از      2294از  
 عنـوان در    510نظر موضوعي بيشترين كتاب هـا بـا         

موضوع دين و پس از آن به ترتيـب موضـوع هـاي              
 366 عنوان، علوم طبيعي و رياضيات بـا         383ادبيات با   

، علـوم   256 عنوان، علوم عملي بـا       259عنوان، زبان با    
 عنـوان، تـاريخ و      83ان، هنر بـا      عنو 223اجتماعي با   
 54 عنوان و كليات با 69 عنوان، فلسفه با    81جغرافيا با   

  .عنوان قرار گرفته اند
از مجموع كتابهايي كه در مهر مـاه منتـشر شـده            

 328تأليف و   ) مجموع كتابها % 86( عنوان   1966. است
  .ترجمه هستند) مجموع كتاب ها% 14(عنوان 

 كه در مهر ماه منتـشر        عنوان كتابي  2292از ميان   
چـاپ اول و    ) مجموع كتابها % 47( عنوان   1085شده،  
تجديد چـاپ شـده     ) مجموع كتابها % 53( عنوان   1209
% 85( عنوان   1956همچنين در مهر ماه سال جاري       . اند

 عنـوان   338بـراي بزرگـساالن و      ) مجموع كتاب هـا   
بـراي كودكـان و نوجوانـان     ) مجموع كتاب ها  % 15(

بر اسـاس آمـار موجـود در بانـك          . منتشر شده است  
 858 هزار و 11اطالعاتي، تا پايان مهر ماه سال جاري،     
  .   عنوان كتاب در كشور منتشر شده است

  
  

تهران به نفع از ميان برداشتن رژيم ويزا در رابطه با 
  آذربايجان اقدام مي نمايد

عليرضا بيگدلي سفير جمهوري اسـالمي ايـران در         
ا حيـدر عليـف رئـيس جمهـور         باكو هنگام مالقات ب   

آذربايجان اعالم كرده اسـت كـه مقامـات ايـران در            
  .راستاي حذف رژيم ويزا با آذربايجان اقدام مي نمايند

به گفته بيگدلي، محمد خاتمي رئيس جمهور ايران        
اين امـر را تـصويب كـرده اسـت و اكنـون نوبـت               

حيـدر عليـف از جـواب مـشخص         . آذربايجان اسـت  
 كه طرفدار استحكام روابـط دو       اجتناب كرده و گفت   

عليرضا بيگدلي در رابطه با اتمـام مهلـت         . جانبه است 
مأموريت خويش گفت كه بايد به تهـران برگـردد و           
در آنجا بخش كشورهاي مشترك المنافع وزارت امور        

  .خارجه ايران را اداره كند
  

  برق نخجوان قطع شد
به گزارش روابط عمومي سازمان توانير با گذشت        

 مـاه از مهلـت پرداخـت بـدهيهاي بـرق            30از  بيش  
جمهوري آذربايجان و عدم ايفـاي تعهـدات موسـسه          
دولتي اين جمهوري و به نتيجه نرسيدن مذاكرات اخير         
مسئوالن صنعت برق ايـران و جمهـوري آذربايجـان          

برق جمهوري خودمختار نخجوان    )  6/8/79روز جمعه (
  .قطع شد

ـ         وانير و  مهندس مسعود حجت قائم مقام سـازمان ت
طرف مذاكره كننده با مسئوالن جمهوري آذربايجـان        

مؤســسه دولتــي : ضــمن اعــالم مطلــب فــوق گفــت
 ميليون دالر بابت خريـد انـرژي        45آذربايجان حدود   

برق به سازمان توانير بدهكار است و از حدود سه سال           
تذكر  بابت پرداخت بدهيهاي به آنها داده        ” قبل دائما 

 همـين علـت بـرق منطقـه         شده است و يكبار نيز بـه      
اردوباد نخجوان قطع شد  كه با وساطت مقامات عـالي           
رتبه جمهوري آذربايجان و تعهد پرداخت بـدهي هـا،         

  .برق وصل شد”  ساعت مجددا36پس از 
قائم مقام سازمان تـوانير همچنـين تـصريح كـرد           
متأسفانه از مبلغ بدهي تا كنون فقط يك ميليـون دالر           

در .  بدهي باقي مانـده اسـت  آن پرداخت شده و مابقي   
مذاكرات اخير هيـأت ايرانـي و آذربايجـاني كـه در            
توانير انجام شد، متأسفانه هيأت آذربايجاني هيچگونـه        
تعهدي در مقابل پرداخت بدهيهاي خود نكردند كه به         

  .ناچار برق اين جمهوري قطع شد
  

 سال پيش در ساوجبالغ 9000بقاياي معماري حدود 
  كشف شد

عمليات سومين فصل كاوش باستان شناسي      با ادامه   
در محوطه ازبكي شهرستان ساوجبالغ، بقاياي معماري       
يك مجموعه مسكوني متعلق به هزاره هـاي شـشم و           

 متر مربـع از زيـر       200هفتم پيش از ميالد در وسعت       
  .خاك بيرون كشده شد

اين بقاياي معماري كه در يكي از تپه هـاي ايـن            
 اليـه   3قـرار دارد در     » ن تپه يا«محوطه باستاني به نام     

مختلف، متشكل از واحدهاي ساختماني، كف منـازل،        
اتاق ها و ديوارهايي است كه با كاوش در سطح تپـه            

  . نمايان شدند
  

يزد » غربال بيز«بناي متعلق به دوران اشكاني در منطقه 
  كشف شد

در نخـستين   : مدير كل ميراث فرهنگي يزد گفت     
 منطقه غربال بيـز يـزد    فصل كاوشهاي باستان شناختي   

 كيلومتري جنوب يزد، بخشهايي از يـك بنـاي          40در  
  .با ارزش دوران اشكاني از خاك سر برآورد

 سال پيش مي رسـد و       200قدمت اين بنا به حدود      
نخستين اثر معماري شناخته شده از دوران اشـكاني در          
استان يزد و مناطق مركزي ايران است، كه بـه دليـل            

نـسبت بـه ارزشـهاي مانـدگار        جهل اشخاص سودجو    
  .فرهنگي، آسيب فراواني ديده است

مصالح بكار رفته در ساخت بنـا خـشت و شـفته             
بزرگ براي اسـتحكام    ” است و از قلوه سنگهاي نسبتا     

همچنين وسعت اين بنا حدود  . پي بنا استفاده شده است    
 متر مربع است و در آن عناصر معمـاري دوران           1600

قـات طبيعـي و محلـي منطقـه         اشكاني با توجه به اتفا    
  .مشاهده مي شود

: مدير كل ميراث فرهنگي يزد خاطر نـشان كـرد         
آثار به دست آمده اين بنا شامل يـك بـرج تزيينـي،             
دروازه ورودي، تاالر مركزي مربع شكل بـا دو داالن          

در پـشت تـاالر     ) انبـاري (در طرفين آن، يك پـستو     
 و  باروي اين بنـا نيـز از شـفته        . مركزي و ايوان است   

خشت ساخته شده است و خندقي آن را احاطه كـرده           
  .  است

  
   ارمــنســتــان

  
  شناسايي قتل عام ارمنيان

 164 آبانماه سال جاري با      18مجلس سناي فرانسه    
 رأي ممتنع قتـل عـام       4 رأي مخالف و     40راي موافق   

اين امر قرار   .  ارمنيان را به رسميت شناخت     1915سال  
 و پس از تأييد بـه امـضاء         است به مجلس شورا ارسال    

  .ژاك شيراك رئيس جمهور برسد
  

  عضويت ارمنستان در شوراي اروپا
 آبـان بـا     18هيئت وزيـران شـوراي اروپـا روز         

اكثريت قاطع به عضويت رسـمي ارمنـستان در ايـن           
ارمنستان تمام شرايط مورد نظر شورا را       . شورا رأي داد  

كشور  پرچم اين    2001تأمين كرده است و اول ژانويه       
در كنار پرچم كشورهاي ديگر اروپايي به اهتـزاز در          

  .  خواهد آمد
  

 دوره بازآموزي زبان فارسي توسط مركز فرهنگي ايران
  ارمنستان در

آشنايي به زبان فارسي سنگ بناي مناسبات ادبي و         
 ايران شـده    -فرهنگي دو هزار و پانصد ساله ارمنستان      

صـد و چهـل     . امروز هم اين سنتها ادامه دارنـد      . است
دانشجو در دانشگاه دولتي ايروان و دانـشگاه هراچيـا          
آجاريان به كمك چهل استاد زبان به فرا گيري زبـان    
فارسـي مــشغول هــستند و در عــين حــال بــا دســت  
آوردهاي ادبي و فرهنگي ديرينه و بسيار غنـي ايـران           

  .آشنا مي شوند
بنا به دعوت رايزنـي فرهنگـي جمهـوري         ” اخيرا

ابو . در ايروان كه رياست آن به عهده م       اسالمي ايران   
طالبي يك شخصيت فرهنگي بارز مي باشد دو اسـتاد          
زبان به نامهاي دكتر فاضلي و دكتـر صـالحي مقـدم            

ايـن دو   . براي ايراد سخنراني به ايـروان آمـده بودنـد         
فارسي شناس جوان در ظرف مدت كوتاهي توانـستند         

اه آجاريان  چنان با دانشجويان دانشگاه ايروان و دانشگ      
. انس بگيرند كه به عضوي از خانواده آنها تبديل شدند         

در مراسم توزيع پايان نامه هاي سومين دور دانشجويي         
كه در مركز فرهنگي تكه يان برگـزار شـد و آقـاي             
محمد فرهاد كليني سفير فوق العـاده و تـام االختيـار            
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ــت، آ  ــز حــضور داش ــران ني ــوري اســالمي اي . جمه
مليكيـان  . انشگاه آجاريـان و گ    خاچاتوريان رئيس د  

رئيس دانشكده شرق شناسي دانشگاه دولتي ايـروان از         
  .  اساتيد ايراني تقدير به عمل آوردند

   28/07/79 هايوتس آشخار
  

  سخنان آشوت منوچهريان
آقاي واهه گابرئيليان سخنگوي رياست جمهـوري       
ارمنستان اعالم نمود كه او نمي خواهد در مورد سخنان      

چهريان در مورد رئيس جمهوري ارمنستان      آشوت منو 
 -عجيـب «تفسيري انجام دهد چون سـخنان او بـسيار          

  .بودند» غريب
ــان روز   ــوت منوچاري ــاي آش ــر در 18آق  اكتب

مصاحبه با رسانه هاي خبري ارمنستان اعالم نمود كـه          
را در مورد حـوادث   » مسئله اصلي «روبرت كوچاريان   

ر بـود از     اكتبر كه در مورد امنيـت كـشو        27خونين  
مقامات قضايي در بازپرسي هاي مقدماتي محفي نگـاه         

طبـق گفتـه آقـاي آشـوت منوچاريـان          . داشته است 
» گوبـل « اكتبر به اجرا ي برنامـه        27حوادث خونين   

  .ارتباط داشته است
آشـوت  “آقاي واهه گابرئيليان اعـالم نمـود كـه          
عجيـب  «منوچهريان خيلي اتكا به نفس دارد و سخنان         

به عقيده من منظور از     . ابل تفسير نيستند  او ق » غريب–
سخنان و اعالميه هاي او قبل از تظاهرات جلب نمودن          

  ”   .مردم به سوي خود بوده است
  29/7/1379ژاماناك 

  
  از سخنان آشوت منوچاريان

تا وقتي كه آقـاي آركـادي وارتانيـان در مـورد            
برنامه هاي رياست جمهوري خود سـخن مـي گويـد،     

آقاي آشوت منوچهريان نيز  در اجراي    همكار فعال او    
  . برنامه هاي خود كمك مي نمايد

آقاي آشوت منوچهريان در مالقات بـا مـردم در          
طبق گفته او پيشنهاد شده     . مورد مغري نيز سخن گفت    

در .  سـال بدهنـد  50-30است كه مغري را بـه مـدت         
عوض بسياري از مسائل اقتصادي حـل خواهـد شـد،            

اي خيلي دشوار محفـوظ مانـده       ولي ارمنستان در ساله   
  .است و ما اكنون هم نبايد اشتباه كنيم

آقاي آشوت منوچاريـان اعـالم نمـود كـه ايـن            
تظاهرات براي اطالع شما بوده و تظاهرات اصلي يك         

طبـق گفتـه    .  اكتبر انجام مي شود    27روز قبل از روز     
آقاي آشوت منوچهريان در تظاهرات آينـده كـساني         

ي هنوز زنده است شركت خواهند      كه در آنها مرد ارمن    
  .                                       به تظاهرات ياد شده مجوز داده نشد. نمود

   29/7/1379ژاماناك 
  

  شكي وجود ندارد
به دادستاني نظـامي    ” آشوت منوچهريان كه مجددا   

جمهوري ارمنستان احضار شده بود به خبرنگاران گفته        
روبرت كوچاريان بيـانگر    است، ديگر شكي ندارد كه      

بگفتـه آشـوت    . منافع غرب در ارمنـستان مـي باشـد        
من يكسال متوالي در مورد فرضيه مغري       “: منوچهريان

سخن گفته ام، ولي هيچكس در اين خـصوص از مـن            
وقتي من گفـتم كـه ايـن فرضـيه          . سؤال نكرده است  

 اكتبر از سـوي رياسـت       27بعنوان فرضيه مهم پرونده     
 پنهان مي شود، مرا پـشت سـر         جمهوري بطور عمدي  

يكـي از   ” .هم به دادستاني نظامي دعـوت مـي كننـد         

خبرنگاران گفت كه واهه گابريليان سخنگوي رياست       
. جمهوري اين فرضيه را غير جدي عنوان كرده اسـت         

آشوت منوچهريان در پاسخ از طرز كار خدمات ويژه         
اگـر آنـان عمليـات    “: آمريكا ياد نموده و گفته است  

 در راستاي تجزيه سيستم يك كشور به اجـرا          ويژه اي 
در مي آوردند و اگر كسي در اين كـشور بـه عقـل              

در ايــن خــصوص اعــالم مــي كنــد، ” آمــده و علنــا
آمريكاييان سعي خواهند كرد چنان جلوه دهنـد كـه           

  ”  .عقل اين شخص پريده است
  5/8/79هايكاكان ژاماناك 

  
  نظرات  ضد و نقيض
ابطــه بــا ارتبــاط دســت انــدركاران سياســي در ر

رويدادهاي مغري و طـرح گوبـل نظـرات مختلـف و            
 ايـن   آژمحزب  . گاهي  هم ضد و نقيض ارائه داده اند        

بخش از بيانات آشوت منوچهريان را كه رويـدادهاي         
 اكتبر كار دست خدمات ويژه آمريكا مـي باشـد،           27

فيالرت بريكيان يكي از اعضاي حزب      . قبول نمي كند  
را در اين مورد چنين اظهـار       مزبور موضع حزب خود     

با داشتن مداركي مشابه و مـشاهده توسـعه         “: مي دارد 
 اكتبــر مــن بــه نتيجــه اي 27جريانــات رويــدادهاي 

معكوس ديده ام و آن اينكـه ايـن فاجعـه بـه دسـت               
  .نيرويي غير از خدمات ويژه آمريكا انجام گرفته است

بـه  ” كشور قانونمنـد  “آرزرون آقاجانيان از حزب     
 اكتفا كرد و آن اينكه بعـد از رويـدادهاي           يك جمله 

 اكتبر يك سال است كه زمامداران نمي توانند بذر          27
  .اميد و ايمان را در مردم بيافشانند

ــوت    ــات آش ــستان بيان ــست ارمن ــزب كموني ح
گاگيــك . منوچهريــان را منطقــي بــشمار مــي آورد

خطر راهكار مغري   “: طاطوسيان در اين مورد مي گويد     
و اضـافه مـي     ” رمنستان آويخته است  همچنان بر سر ا   

بيهوده آن فرضيه است كه مي گويند كسي در         : نمايد
  . اكتبر وجود ندارد27پشت سر متهمين فاجعه 

بطـور كلـي از     ” ثبـات “و  ” ارمنستان“گروه هاي   
اظهار نظر در مورد بيانات منوچهريـان و رويـدادهاي          

  .  اكتبر خودداري مي كنند27
  6/8/79 هايوتس آشخار 

  
  شوت منوچاريان مي داندآ

   پرونده را چگونه فاش سازد
به دادسـتاني نظـامي     ” آشوت منوچهريان را مجددا   

پيش از ورود به دادستاني، آقـاي       . دعوت كرده بودند  
  .منوچهريان به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد

شما بار دوم است كه به دادستاني دعـوت         “: سؤال
 اسـت، بارهـا     عليرغم اينكه، چنانكه معلـوم    . مي شويد 

دفعه قبل كه   . احضارنامه هاي دادستاني را رد كرده ايد      
به اينجا آمده بوديد، اعالم كرديد چيزي براي گفتن به         

  ”هدف از آمدن شما چيست؟. آنان نداريد
به دادستاني دعوت   ” مرا مجددا “: آشوت منوچاريان 

كردند، عليرغم اينكه من به آنان گفته ام كه بـا چـه              
.  اكتبر را فاش ساخت27ي توان پرونده مكانيزمهايي م

من منتظر بازگشت رياست جمهوري بـودم كـه مـي           
بايست اين روند را جهت افشاي حقيقت رهبري مـي          

” متأسفانه او پس از بازگـشت قـدمهاي كـامال         . كرد
وي رسانه هاي خبـري وفـادار   . برعكس برداشته است 

به خود را عليه افرادي كه در خصوص راهكار مغـري           
در ” عمال. اش سازي مي پردازند، بسيج كرده است      به ف 

مـن  . حال حاضر دادستاني فرضـيه بـا اسـاس نـدارد          
پيرامون فرضيه مغري سه روز بعد از فاجعه سخن گفته          

دادستاني بجاي تحقيـق    . ام و تا امروز سخن مي گويم      
اين شواهد گامهاي تحميلي از سوي رئيس جمهـور را          

ي كه بايد پرونـده را      دادستاني بجاي نهاد  . بر مي دارد  
فاش سازد، به نهادي مبدل شده اسـت كـه افـرادي را             
تحت پيگرد قرار مي دهد كه سعي مي كنند پيرامـون           

  ”.فرضيه مغري سخن بگويند
دو روز پيش آرام سركسيان نخست وزير       “: سؤال

سابق و واغارشاك هاروطونيـان وزيـر دفـاع سـابق           
” عمـال .  اند پيرامون راهكار مغري بياناتي مبذول داشته     

بنظـر  . آنان تأكيد مي كنند كه شما درست مي گوييد        
  ”شما آيا آنان تحت پيگرد قرار خواهند گرفت؟

من تكرار مي كنم كه رئيس      “: آشوت منوچهريان 
جمهور و اطرافيان نزديك او بارها بـه مـسأله مغـري            

اگـر دادسـتاني در راسـتاي افـشاي         . اشاره نموده انـد   
در وهلـه اول از آرام      حقيقت عمل مـي كـرد، بايـد         

سركسيان و واغارشاك هاروطيونيان سؤال مي كـرد،        
پـس مـي    . اما هيچكس از آنان چنين سؤالي نمي كند       

توان گفت كه امروزه تمايل تحقيق اين فرضيه وجود         
اينرا رئيس جمهوري به دادستاني نظامي تحميل        . ندارد

من اكنون اهرمهايي را كه رئيس جمهور بـا         . مي كند 
 از آنها بر دادستاني نظامي تـأثير مـي گـذارد،        استفاده

روشن مي سازم و به محـض روشـن سـاختن منتـشر             
  ”.خواهم ساخت

سال گذشـته از   در شما اعالم كرده ايد كه“: سؤال
تضاد ميان وازگن سركـسيان و روبـرت كوچاريـان          

هراند ماركاريـان مـسئول بيـورو حـزب         . مطلع بوديد 
ازگن سركـسيان   داشناكسوتيون گفته است كه ميان و     

و روبرت كوچاريان پيرامون مسأله قراباغ تـضادهايي        
  ”اين را چگونه تفسير مي كنيد؟. وجود نداشته اند

تنها من نيـستم كـه در ايـن         “: آشوت منوچهريان 
دهها تن از اطرافيان نزديـك      . خصوص مطلع مي باشم   

در . وازگن سركسيان در اين مورد آگـاه مـي باشـند          
 ماراكاريـان بايـد گفـت كـه         رابطه با سخنان هرانـد    

اعتماد به او آن ميزان نبوده است تـا او را از            ” احتماال
  ”  .اين امر مطلع سازند

 دقيقـه در    40آشوت منوچاريان حدود    : پي نويس 
وي اعالم كـرد كـه برخـي        . دادستاني نظامي بسر برد   

سؤاالت به او داده اند، اما پيرامون آنها اكنـون سـخن            
جاي مربوطـه لـب بـه سـخن         نخواهد گفت، بلكه در     

سـؤاالت متعـددي از مـن       “: بگفتـه او  . خواهد گشود 
كردند، من به آنان گفـتم كـه تنهـا بـا مكانيزمهـاي             
پيشنهادي از سوي من يا ديگر مكانيزم برابر با آن در           

بـدين ترتيـب    ” .بازرسي پرونده شركت خواهم كـرد     
آشوت منوچهريان بـار ديگـر بـه دادسـتاني نظـامي            

  5/8/79                          هايكاكان ژاماناك .  شهادت نداد
  

  اعالميه دنيس هاسترت 
  پيرامون قطعنامه قتل عام ارمنيان

ــدگان   ــيس هاســترت ســخنگوي ســناي نماين دن
آمريكا اعالميه اي پيرامون حذف قطعنامـه قتـل عـام           
ارمنيان از طرف سناي نماينـدگان كنگـره آمريكـا،          

ميه چنين آمـده اسـت      در اين اعال  . منتشر نموده است  
در اوايل سـال جـاري بنـا برخـواهش جـيمس            “: كه

روگان با رهبران جامعـه ارمنـي آمريكـا مالقـات و            
پيشنهاد نمودم تا قطعنامه قتل عام ارمنيـان در كميتـه           
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روابط خارجي مورد بررسي قرار گيـرد و در صـورت           
مـن و   . ”تأييد، آن به سناي نمايندگان ارسـال گـردد        

 حتـي بـا برخـورد منفـي نظـام           روگان عضو كنگره  
كلينتون نيز سعي نموديم تا قطعنامه قتل عام ارمنيان در       
كميته روابط خارجي مورد تأييد واقع گـردد، چنانچـه    
به پاس تالشهاي قاطع روگـان بـود كـه قطعنامـه در             

گذشته از آن ايـن     . كميته روابط خارجي تأييد گرديد    
ز نزديك امكان بدست آمد كه مردم آمريكا توانستند ا    

” من خود شخصا  .  آشنا شوند  1915با وقايع فاجعه سال     
از قطعنامه دفاع و در دستور كار هفتـه گذشـته ثبـت             
نموده ام زيرا مطمـئن بـودم كـه قطعنامـه از طـرف              
. اكثريت اعضاء كنگره مورد تأييد واقـع خواهـد شـد     

ناگفته نماند كه در نظر دارم حتي با وجـود مخالفـت            
ز پيكار خويش را پيرامون بررسي      هاي نظام كلينتون ني   

متأسفانه وقايع اخير خاور ميانـه از       . قطعنامه ادامه دهم  
زيـرا  . نظر امنيت ملي باعث نگراني هاي جدي شـدند        

بحران خـاور نزديـك امنيـت شـهروندان و نظاميـان            
چنانچه من به جز پـذيرفتن      . آمريكا را تهديد مي كرد    

نامـه از   پيشنهاد كلينتون مبني بـر خـارج نمـودن قطع         
همه ما دعـا    . دستور كار كنگره، چاره ديگري نداشتم     

مي كنيم تا بحران خاور نزديك هر چه زودتر به پايان   
برسد زيرا اگر دولتين ارمنستان و تركيـه بـه جهـت            

 به توافق متقابـل     1915بازنگري وقايع حقيقي سالهاي     
نرسند به محض آنكه بحران خاور نزديك پايان يافت،         

ناي نمايندگان بر مسئله قطعنامه قتل عام       بدون ترديد س  
مـن و روگـان از      . ارمنيان مـنعكس خواهـد گرديـد      

وزارت امور خارجه آمريكا مي طلبـيم تـا بـا دولـت             
ارمنستان و تركيه همكـاري نمايـد و بـراي كـشف            

در . آغـاز نمايـد   ” بازپرسي عادالنه و جـامع    “حقيقت  
مـين كنگـره    -107ضمن مطمئن هستم كـه زمانيكـه        

ت هاي خود را آغاز نمايد بدون ترديد روگان از          فعالي
نام ارمنيان آمريكا به پيكار مفيد و سـودمند خـويش           

  . پيرامون قطعنامه قتل عام ارمنيان، ادامه خواهد داد
    5/8/79آزگ 

  
  آرام سركيسيان

   بزودي به سياست باز مي گردد
آرام سركيسيان نخست وزير سابق ارمنستان اعالم       

منـابع  . يل است وارد سياسـت شـود      كرده است كه ما   
موثق مي گويند كه آقاي سركيسيان در صدد نيـست          
در تركيب حزبي ديگر ظـاهر شـود بلكـه در صـدد             

آرام سركيـسيان در ايـن      . تشكيل حزب خـود اسـت     
اواخر تماسهاي فعالي با روشنفكران و دست اندركاران 

  . سياسي و مقامات دولتي انجام مي دهد
  6/8/79 آراووت 

  
  ايش توليد در سيونيكافز

 در اسـتان    2000 ماهه اول سال     9توليد صنعتي در    
سيونيك در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به ميزان    

حجـم توليـد    % 80بـيش از    . افزايش يافته اسـت   % 14
ناخالص از آن كارخانه مس و موليبدن زانگـزور مـي           

به افزايش حجم توليد كارخانـه      ” اين رشد اصوال  . باشد
 اندازي مجدد كارخانه مس و موليبدن آگـاراگ         و راه 

  .منوط است
افزايش حجـم اسـتخراج سـنگ معـدني شـركت           

كـه  ” كارخانه مس و موليبدن زانگزور    “سهامي خاص   
در نيمه اول سال جاري بدون تعطيل كار كرده اسـت،           

بـوده  % 9/20نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر         
ول سـال بـالغ   است و كاالي توليدي شركت در نيمه ا  

 هزار درام بوده است كه      906 ميليون   957 ميليارد   5بر  
% 3/45در رشد آن نسبت به دوره مشابه سال گذشـته           

مي باشد، بايد خـاطر نـشان كـرد كـه توليـد جديـد               
كارخانه كنسانتره آبديـده از لحـاظ كيفيـت مطـابق           
موازين اروپايي است و با موفقيت در بازار بين المللي          

  . بفروش مي رسد
” توان توليدي دهها كارخانه و مؤسسه استان تقريبا       
% 5استفاده نشده است و وزن نسبي توليـد آنهـا تنهـا             

توليد ناخالص مي باشد كه قسمت اصلي آن نيز توليـد     
  .   نان است

  
  روزهاي فرهنگي ارمني
   در سوريه و ايران

  
اواخر ماه نـوامبر و اوايـل مـاه         :  اكتبر 25ايروان،  

ري دوره ارائـه هنـر ارمنـي در خـاور          دسامبر سال جا  
در سوريه و ايران روزهاي فرهنگي      . نزديك مي باشد  

در ايـن دو كـشور هنـر        . ارمنستان برگزار خواهد شد   
بر اساس . ارمنستان بطور همه جانبه ارائه خواهد گرديد

منابع خبري موثق هيئـت ارمنـي بـه رياسـت رولنـد             
اهـد  شارويان وزير فرهنگ ورزش و امور جوانان خو       

  5/8/79آزگ .                                                 بود
  

  افتتاح كرسي زبان فارسي
   توسط سفير جمهوري اسالمي ايران
   در انستيتو زبانهاي خارجه بروسف

روز دهم آبان آقاي محمد كليني سفير جمهـوري         
اسالمي ايران در انـستيتوي دولتـي زبانهـاي خارجـه           

هدف از اين مالقات بـاال بـردن        . فتايروان حضور يا  
سه سال  . سطح آموزش زبان فارسي در اين انستيتو بود       

است در اينجا زبان فارسي بصورت فوق العاده تدريس         
مي شود ولي امروز توافقي حاصل شده اسـت كـه از             
سال تحصيلي آينده زبان فارسي بعنوان يكي از زبانهاي   

 كليني اظهار   آقاي. خارجه در اين انستيتو تدريس شود     
داشت كه آشنايي به چند زبان خارجي براي هر فـرد           
ارمني كيفيت ارمنيان را در سطح جهاني بـاال خواهـد           

آقاي كليني ضمن ارزيابي باال از فرهنگ ارمنـي         . برد
را به اين موضوع اشاره كرد كه ملت ارمني طي قرون           
متمـادي توانـسته اسـت كليـسا، زبـان و بـسياري از       

وي اضافه كرد كـه     . ود را حفظ نمايد   ارزشهاي ملي خ  
بعد از يك ماه انستيتوي زبانهـاي خـارجي بروسـف           

اين امر  . داراي كتابخانه اي از كتب فارسي خواهد شد       
  . فراگيري زبان فارسي را آسان تر خواهد كرد

  
  10/8/79 اخبار تلويزيون آرمنيا 

  
  لئون ترپطروسيان 

  عازم پاريس خواهد شد
 جمهور اول و دوم ارمنستان      شارل آزناوور رؤساي  

. را به كنـسرتهاي وداع خـود دعـوت نمـوده اسـت            
روزنامه آراووت اطالع يافـت كـه آقـاي لئـون تـر             

در هر حـال،    . پطروسيان اين دعوت را پذيرفته  است      
ژاك شيراك رئيس جمهور اول ارمنستان را به حضور         

  . خواهد پذيرفت
   1/11/2000روزنامه آراووت 

  
  ارمنستان-انخط لوله گاز اير

مسير لوله هـاي    : يك ديپلمات ايراني اظهار داشت    
 ارمنستان در زمـان تعيـين شـده احـداث           -گاز ايران 

  .خواهد گرديد
 عمليات مربوط به احداث خط      2001در اوائل سال    

 كيلومتر و قيمت    140 ارمنستان بطول    -لوله گاز ايران  
 ميليـون دالر كـه بـراي ارمنـستان اهميـت            120كل  

كارشناسان بر ايـن    .  دارد، آغاز خواهد شد    استراتژيك
نظر مي باشند كه عمليات احداث خـط لولـه يكـسال            

  .طول خواهد كشيد
وارد كردن گاز ايران به ارمنستان مي تواند تمـام          

گذشـته از آن در     . نيازهاي ارمنستان را تـأمين نمايـد      
عمليـات احــداث خــط لولــه گــاز ايــران ارمنــستان،  

اليت هاي ساختماني خط لوله كارگران ارمني نيز در فع    
اين مورد از اين نظر هم مثبت       . شركت خواهند داشت  

مي باشد كه چند صد كارگر براي مدتي كار خواهنـد           
داشت و مي توانند براي مدت كوتاهي هزينه خـانواده          

 ارمنستان  -احداث خط لوله ايران   . شان را تأمين نمايند   
د جـويي   از نظر سياسي بسيار مهم مي باشد زيرا به سو         

هاييكه پيرامون اختصاص دادن مغري بـه آذربايجـان         
  . بگوش مي رسد، پايان داده خواهد شد

در پائيز سال گذشته كه مرحوم وازگن سركسيان        
در واشنگتن بود، آمريكا به وي توصيه نمـوده كـه از            

 گاز منصرف شوند، بر اسـاس       -احداث خط لوله ايران   
قيد و شرط   خبرهاي دريافت شده حتي به نخست وزير        

اما در سفري كه كارن گالستيان      . قبلي ارائه شده است   
وزير انرژي جمهـوري ارمنـستان بـه تهـران داشـت            

 ارمنستان مشخص   -جزئيات احداث خط لوله گاز ايران     
  .و تصحيح شد

آقاي طباطبايي مسئول بخـش اقتـصادي سـفارت         
پاسخ  در جمهوري اسالمي ايران در جمهوري ارمنستان

 -  آيا احداث خـط لولـه گـاز ايـران           :سئواالتي چون 
ارمنستان در زمان پيش بيني شده آغاز خواهد شـد يـا      
خير و اينكه آيا براي آغاز عمليـات مـسائل سياسـي            

تا امروز برخي مالقات هـا بـين        “: وجود دارند، گفت  
در . مقامات عاليرتبه در كشور صورت گرفتـه اسـت        

آقـاي گالـستيان وزيـر انــرژي    ” سـفري كـه اخيـرا   
ري ارمنستان به ايران داشت بـا آقـاي خـرازي           جمهو

وزير امور خارجه ايران و آقـاي حبيبـي معـاون اول            
رئيس جمهور مالقات و مذاكره داشته و توافـق هـاي           

طرف ايراني با جديت كامل     . خوبي بدست آمده است   
به نظر ما احـداث خـط       . اجراي طرح را دنبال مي كند     

تـصادي نقـش     ارمنستان در توسـعه اق     -لوله گاز ايران  
آقاي روبرت كوچاريـان رئـيس     . مهمي خواهد داشت  

جمهور و مقامات عاليرتبه كشور نسبت به اين مـسئله          
طرف ايراني  . جدي مي باشند و پشتكار نشان مي دهند       

جهت آغاز عمليات احداث خط لوله در زمـان پـيش           
بيني شده از هيچ كوششي دريغ نخواهد ورزيـد، فكـر           

ن هدف اراده مشتركي كـه      مي كنم براي رسيدن به اي     
  .”وجود دارد بسيار مهم مي باشد

آيا مسائل سياسي كه بتوانند موانعي بـراي        : سئوال
 ارمنستان بوجـود    -عمليات احداث خط لوله گاز ايران     

  آورند، وجود دارند يا خير؟
مسائل اساسي حل شده و فقط برخي مسائل        “: پاسخ

هنـد  فني وجود دارد كه آنهم هنگام مذاكرات حل خوا  
اما اگر كشورهايي وجود دارند كه مايل نيستند يا         . شد
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مي خواهند موانعي پيرامون اين مسئله بوجود آوردنـد،         
. بدون ترديد به هدف ديدن ارمنستان ضعيف مي باشد        

اما ما مايل هستيم ارمنستان را بصورت كـشوري كـه           
شكوفايي اقتصادي دارد ببينيم و براي رسيدن بـه ايـن           

چنانكـه  .اي خود را بكار خواهيم برد     هدف تمام تالشه  
  ”.عملكردهاي ده سال ما مورد فوق را ثابت مي كند

اگر بعـضي از  “: ديپلمات ايراني يادآوري نمود كه  
نشريات ارمنستان نسبت به عملكردهـاي مربـوط بـه          

 ارمنستان بـا شـك و ترديـد مـي           -احداث گاز ايران  
ـ  . نگرند، نبايد نظر آنها را زياد جدي گرفت        ط زيرا خ

 ارمنستان درست در زمان پيش بينـي        -لوله گاز ايران  
   13/8/79آزگ .                   ”شده احداث خواهد شد

  
  تشكيل شوراي علمي بررسي

   قتل عام ارمنيان
 اكتبر در مجلس ملي تركيه در رابطه با تشكيل          27

در اين شـورا    . شوراي علمي تصميمي اتخاذ شده است     
 خـارجي و ارمنـستان      دانشمندان تركيـه، كـشورهاي    

گنجانده خواهند شد كه مطالب مربوط بـه قتـل عـام            
الئورنتي .  را بررسي خواهند كرد  1915ارمنيان در سال    

بارسغيان مدير موزه قتل عام امروز پيشنهادهايي را در         
اين خصوص ارائه كرده است كه بعد از مـورد تأييـد            
واقع شدن از سوي شوراي موزه به روبرت كوچاريـان          

  . س جمهور ارمنستان ارائه خواهد شدرئي
   13/8/79اخبار كانال تلويزيون ماير هايرنيك 

  قراباغ
       هيأتي از قراباغ كه بـراي شـركت در پنجمـين           
گردهم آيي مجمع هلسينكي به آذربايجان رفته بود در         
اعتراض به سخنان كمال الدينوف رئيس بخش مربوط        

انهاي بين المللـي و     به اقليتهاي ملي و نمايندگان سازم     
  .غير دولتي سالن اجالس را ترك كرد

  
  شبكه تلويزيوني اچميادزين

 شبكه تلويزيوني ويژه برنامه هاي اخالقي و مـذهبي         
مديريت . وابسته به كليساي اجميادزين آغاز بكار كرد 

اين شبكه را در سطح كالن گارگين دوم جاثليق اعظم          
   .اجميادزين بعهده دارد

  يمـــلـعــ
  تأثير آهن و سديم بيش از حد بر قلب

 پژوهشگران ژاپني اعالم كردنـد افـزايش        -توكيو
ميزان آهن در خون افراد مـي توانـد خطـر ابـتال بـه               

  .بيماري هاي قلبي و عروقي را افزايش دهد
به گفته اين پژوهشگران آهن اضـافي موجـود در      
خون به ديواره داخلي رگهاي خوني آسـيب وارد مـي        

و انبساط و انقباض طبيعي آنها را مختل مي كند و           كند
به اين ترتيب فرد در خطر ابتال به انواع ناراحتي هـاي            
قلبي و عروقي و از جمله تـصلب شـرايين قـرار مـي              

از سوي ديگر گـروه ديگـري از پژوهـشگران          . گيرد
آمريكايي اعالم كردند افزايش ميزان سديم خون نيـز         

 مير ناشي از ناراحتي     مي تواند عامل مهمي در مرگ و      
تحقيقات اين پژوهشگران نـشان داده      . هاي قلبي باشد  

كه بدن برخي از افـراد بـه سـديم موجـود در نمـك               
حساسيت دارد و اين افراد حتي اگر داراي فشار خـون        
طبيعي باشند، بايد محدوديت هايي را در مصرف نمك         

رعايت كنند، زيرا سديم موجود در آن مي تواند آنهـا           
  . ناراحتي هاي قلبي خطرناك دچار كندرا به

  
كم تحركي از مهم ترين عوامل تشديد كننده بيماري 

  عروقي است-هاي قلبي
: دبير دوازدهمين كنگره قلب و عروق ايران گفت       

كم تحركي از مهم ترين عوامل تشديد كننده بيمـاري          
 عروقي است كه در دهه هاي اخير به دليل          -هاي قلبي 

ايل و مشكالت زيادي را براي      ماشيني شدن زندگي مس   
  . افراد بوجود آورده است

دكتر سيد عبدالحسين طباطبايي با اعالم اين مطلب        
در حال حاضر شايع ترين علت مرگ و مير در          : افزود

  . كشورهاي صنعتي بيماري هاي قلب و عروق است
بـا ايـن كـه در كـشورهاي در حـال            : وي افزود 

دريف نخـستين    عروقي در    -توسعه، بيماري هاي قلبي   
علت مرگ و مير به شمار نمي رود، امـا متأسـفانه در             
كشور ما نيز مانند كشورهاي صنعتي، شايع ترين علت         

  . مرگ و مير بيماري عروق كرونر است
 2020بر اساس برآوردهاي انجـام شـده در سـال           

ميالدي، بيماري عروق كرونر در كشورهاي در حـال         
ر به شـمار مـي     توسعه نيز شايع ترين علت مرگ و مي       

  .رود
  عوارض داروهاي ضد سرما خوردگي

   و ضد اشتها
 پژوهشگران آمريكايي اعـالم كردنـد       -نيويورك

برخي داروهاي ضد سرماخوردگي و ضد اشتها خطـر         
بـه گفتـه ايـن      . سكته مغـزي را افـزايش مـي دهـد         

پژوهشگران اين داروها داراي نـوعي مـاده شـيميايي          

ـ » فنل پروپانول آمين  «موسوم به    ستند كـه موجـب     ه
  .پاره شدن و خونريزي رگهاي مغز مي شود

 ميليــارد دالر انــواع داروي ضــد   5/4ســاالنه 
سرماخوردگي و ضد اشتها در آمريكا مصرف مي شود         

 سـال بـه     50 هزار نفر از افراد سالم زير        10و در سال    
دليل پاره شدن رگهاي مغز و خونريزي مغـزي جـان           

  .خود را از دست مي دهند
ن معتقدند مـصرف داروهـاي محتـوي        پژوهشگرا

خطر بروز سـكته مغـزي را در        » فنل پروپانول آمين  «
افزايش مي دهد و توصيه مـي كننـد تـا           % 60افراد تا   

كامــل شــدن تحقيقاتــشان، افــراد تــا حــد امكــان از 
  . داروهايي كه اين ماده شيميايي را ندارند استفاده كنند

  
  بازيافت و تصفيه خون

ليسي تالش مي كنند خوني      پژوهشگران انگ  -لندن
كه هنگام جراحي از بدن بيماران خارج مـي شـود را            
تصفيه كنند و دوباره به بدن بيمار تزريـق كننـد بـه             
گفته پژوهشگران اين عمل از ايجاد بسياري از عفونت   
هاي ناشي از انتقال خون و اختالالت ناسازگاري گروه    
هاي خوني جلـوگيري مـي كنـد و همچنـين انتقـال             

ري هايي چون ايدز و هپاتيت را بـه حـداقل مـي             بيما
 سال است كه دانش فنـي       20هم اكنون بيش از     . رساند

بازيافت و تصفيه خون در اختيار پزشكان قـرار دارد،          
در روش  . اما از اين روش استقبال چنداني نمـي شـود         

  تصفيه و باز يافت خون، 
خوني كه هنگام جراحي از بدن بيمار خـارج مـي           

ري و تصفيه مي شـود و گلبـول هـاي           شود، جمع آو  
  . قرمز آن دوباره به بدن بيمار تزريق مي شود

 
انگليسي - فارسي-زبانزدهاي ارمني  

 
تامار پانوسيان: گردآوري  

 
6-²Ýåáã ·¹³ÉÇ å¿ë ³Ù¿Ý ³Ù³Ý ÏÁ Ë³éÝÇ. 

.نخود همه آش   
(To have) a finger in every pie. 
 
7- ²Õõ¿ëÇ ¹áõÝãÁ Ë³ÕáÕÇÝ ãÁ Ñ³ë³õ ³ë³ó Ë³Ï ¿: 

.گربه دستش به گوشت نمي رسد مي گويد بو مي دهد  
Foxes, when they can not reach the grapes, say they are not ripe.   
 
8- äïÕ³ïáõ Í³éÇÝ ù³ñ ·óáÕ ß³ï ÏÁ ÉÇÝÇ: 

.درخت پر بار سنگ مي خورد  
)اسدي(سنگ هر كس بر اويدرختي كه دارد فزونتر بر اوي        فزون افكند   

It is an unhappy lot which finds no enemies. 
 
9- Î³ÃÇÉ Ï³ÃÇÉ  ÉÇ× ÏÁ ÉÇÝÇ: 

)ناصر خسرو(قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود     اندك اندك علم يابد نفس چون عالي بود  
)سعدي(اندك  اندك  بهم  شود بسيار     دانه  دانه است  غله  در  انبار       

Penny and penny laid up will be many. 
 
10- ØïÝ»Éáõó ³é³ç ÙÇïù ³ñ³, Ã¿ ÇÝãå¿ë ¹áõñë ·³ë: 

 به هر جايي كه خواهي در شدن را          نگه كن راه بيرون آمدن را (ناصر خسرو)
)سعدي(عالج واقعه پيش از وقوع بايد كرد         دريغ سود ندارد چو رفت كار از دست         

Look before you leap. 
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  شايعه يا واقعيت ؟ 

  پيرامون مسئله مغري
  نوشته لئون آهارونيان

 در مجلـس ارمنـستان شـايعاتي    1999 اكتبـر سـال   27پس از قتل هاي سياسي    
پراكنده شده بود مبني بر اينكه اين واقعه به مسئله تبادل ارضـي منطقـه مغـري بـا                   

  .قراباغ مرتبط بوده است
در نطفه خفه شـد  اين امر براي ارمنيان آنقدر غير قابل قبول بود كه بحث آن          

با اين حال بحث پيرامـون ايـن        . و مقامات بلند پايه ارمنستان آن را تكذيب كردند        
مطلب توسط آشوت منوچهريان و آرام سركيسيان طي مـصاحبه هـاي هفتـه هـاي        

  .اخير و ابراز نظرات ضد و نقيضي در مطبوعات ادامه دارد
له يـاد شـده آشـنا       چندي پيش در ايروان با يك واريانت جديد مربوط به مسئ          

گر چه نمي توان به بحث هاي غير رسمي استناد كرد و مشخص نمـود كـه                 . شديم
ايــن امــر يــك 
مـــسئله جـــدي 
است و يا شايعه    
بيش نيست، لذا   
ــي آن  بررســــ
خــالي از لطــف 

  . نيست
مسئله ايـن   
است كـه يـك     
ــود  داالن خــــ
ــار در  متختـــــ
ــري   ــوالي مغ ح
ايجــاد گــردد و 

ك خط راه آهن در آن داالن احـداث گـردد           خط لوله نفت، يك جاده اتويان و ي       
تا بدين وسيله نفت آذربايجان از طريق آن به نخجوان و سپس به سواحل مديترانـه   
اي تركيه منتقل گردد و از ديگر سو از جاده ياد شده براي رفت و آمد و ارتبـاط               

از روي اين داالن در حـوالي مغـري يـك پـل          . مناطق شرق و غرب استفاده گردد     
حفاظـت از ايـن داالن بـه        . رتباط ارمنستان و ايران را تأمين خواهـد كـرد         هوايي ا 

  .نيروهاي بين المللي واگذار مي گردد
در عوض، ارمنستان مبلغ سه ميليارد دالر آمريكايي دريافت مي كند و اجازه             
مي يابد از جاده ياد شده استفاده نمايد و مناطق قراباغ، الچـين و شـهر سـاداراك                  

ارمنـستان نيـز بـه نوبـه خـود بايـد            . ن به ارمنيان واگذار مي گردند     واقع در نخجوا  
  .اراضي اشغالي آذربايجان را به آذري ها مسترد دارد

اينكـه ايـن    . در اين خصوص بحث هاي داغي در ايروان صـورت مـي گيـرد             
مطلب بوقوع مي پيوندد يا نه هيچكس با دليل و مدرك به آن نمي پردازد و شايد                 

  . يك شايعه قلمداد كردبتوان آن را تنها
اين امر مسئله اي بسيار مهم بشمار مي رود و لذا نگارنده با بذل توجه خاصـي                 

  .آن شايعات را مورد بررسي و مالحظه قرار مي دهد
در ” سود خواهد بـرد؟ آذربايجـان فعـال       » تجارت«كدام طرف از اين      - 1

 به آن كشور وضعيت محاصره بسر مي برد لذا ايجاد داالن ياد شده فرصت مناسبي        
مي دهد با ارزان ترين و مناسب ترين طرق نفت خود را صادر كنـد و بـا در آمـد                   

اين . حاصله بدهي ها خود را پرداخت نمايد و از رونق اقتصاديي برخوردار گردد            
  .جاده را ه مناسبي براي ارتباط آذربايجان با اروپا خواهد بود

يجان مـي گـذرد و ايـن         با توجه به اينكه سالها از شكست نظامي آذربا         - 2
كشور نتواسته است و اميدي ندارد كه از طريق مذاكرات نيز اراضي خود را پس               
بگيرد، لذا بدين طريق باكو موفق مي شود از طريق مذاكره از قراباغ براي تـأمين       

  .منافع خود بهره بگيرد
منطقـه  .  در شرايط فعلي آذربايجان ارتباط ارضـي بـا نخجـوان نـدارد             - 3

ر استراتژيك يك منطقه طبيعـي حائـل بـشمار مـي رود و اگـر مـسئله               مغري از نظ  
ايجاد منطقه داالن خودمختار واقعيت يابد اين منطقه ارزش استراتژيكي خود را از          

  .دست خواهد داد

 با ايجاد اين داالن مناطق جنوبي ارمنستان منفـصل و تجزيـه خواهنـد               - 4
  . شد

ايـن  . را تشكيل مـي دهـد     مواد ياد شده موضوعات اصلي شايعه هاي موجود         
امر نبايد تنها از ديد منافع يا مضار ارمنستان و آذربايجان نگريسته شود، زيرا يك               
طرف سوم هم وجود دارد كه نه خون داده و نه متحمل زيان هاي مادي شده و نـه                
صدها هزار نفر آواره جنگي دارد و دارنـده بزرگتـرين منـافع خواهـد بـود و آن                   

 طرح عملي شود تركيه بـه آرزوهـاي ديرينـه خـود خواهـد               اگر اين . تركيه است 
تركيه با استفاده از اين داالن امكان مي يابد با آذربايجان و كـشورهاي هـم                . رسيد

 - تركمنـستان  - قزاقستان - آذربايجان - نخجوان -تركيه. (نژاد آسيايي ارتباط يابد   
ري بـراي    ميليـون نفـ    70-60در اين كـشوها يـك بـازار         ).  قرقيزستان -ازبكستان

كاالهاي تركيه ايجاد مي شود واز نظر سياسي نيز سياستهاي پان تركيستي از رونق          
  .و موفقيت برخوردار خواهند شد

در اين صورت ايران، ارمنستان، روسيه و چين با مـسائل جـدي اسـتراتژيكي               
ــرو  روبـــــــ

. خواهند شـد  
ارتباط تركيه  
با كـشورهاي   
آســياي ميانــه 
ــار   ــك اخط ي
جدي بر عليه   

ــت  ملــي امني
ــران  ايــــــــ
محسوب مـي   
ــه   ــردد كـ گـ
ــر   ــين امـ همـ
ــاطق  ــراي من ب

  . جنوبي آسيايي روسيه و مناطق غربي چين صادق خواهد بود
با توجه به اين كه ارمنستان مهمترين هم پيمان استراتژيكي روسـيه در قفقـاز               

ايجـاد داالن   . محسوب مي شود لذا همچون دروازه هاي قفقاز قلمـداد مـي گـردد             
روي مناسـبات   ” ع روسيه و ايران در تضاد خواهد بـود و مـسلما           خود مختار با مناف   

  .ارمنستان با كشورهاي ياد شده تأثير خواهد گذاشت
اگر ايـن شـايعه واقعيـت يابـد، منـافع تركيـه بـا دسـت آوردهـاي ارمنـستان                     

 ميليون ارمنـي را در جريـان نژادكـشي سـال          5/1تركيه  . هماهنگي نخواهد داشت  
 ميزان جمعيت را پـس از ايـن واقعـه در چهـار گوشـه                 بقتل رسانده و همين    1915

با تحقق اين طرح تركيه چگونه اين واقعه تلخ را جبـران            . جهان آواره نموده است   
 سال 85 ميليون شهيد سه ميليارد دالر است؟ اكنون 5/1آيا خون بهاي.خواهد كرد

راز از آن واقعه مي گذرد و ملت ارمني همـواره اعتـراض خـود را بـه جهانيـان ابـ        
داشته و خواستار شناسايي آن از سوي كشورها شده است ليكن چنانكه چند هفتـه               
پيش ديديم، كنگره آمريكا طرح شناسايي قتـل عـام را بنـا بـه درخواسـت رئـيس                   

بعيد نيست همـين    .  جمهوري آمريكا از صورت جلسات كارهاي خود حذف نمود        
  .واقعه در ماه نوامبر در ايتاليا تكرار گردد

 داالن مورد بحث شايعات تحقق يابد، روي مسئله ارمني تـاثير عميـق              اگر اين 
تركيه با كسب اين امتيازها هرگز خـود را در قبـال جبـران              . عميق خواهدگذاشت 

بلكـه ايـن جريـان بعنـوان هديـه اي           . صدمات وارده بر ارمنيان مقيد نخواهد نمود      
  .براي تركيه جهت اجراي نژاد كشي تلقي مي گردد

  
يـك منطقـه    ) اسـتان جنـوبي ارمنـستان     ( كيلومتري زانگزور    46 سنگر طبيعي 

استراتژيكي براي ارمنستان است و نبايد آن را با چند ميليـارد دالر فروخـت، ايـن           
از سـوي ديگـر خـاك هـر         . امر با سرنوشت ملـت ارمنـي ارتبـاط تنگاتنـگ دارد           

. دكشوري براي ملتش مقدس است و خاك ميهن را نمي توان فروخت يا اجاره دا              
اميد مي رود اين شايعه همچون گذشته بار ديگر در نطفه خفـه شـود و ايـن طـرح                    

 . براندازي امنيت و آبرو و حيثيت ملت ارمني از صفحه تاريخ نوين حذف گردد
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  مكافات مرگ 

  مكافات مرگ
  نوشته رابرت فيسك
  ترجمه ورژيك كاراپتيان

  2000مجله اينديپندنت،پنجم اوت : منبع
  چرا بزرگترين قتل عام قرن گذشته شايسته بزرگداشت نيست؟ 

رابرت فيسك كه ساليان متمادي در باره قتل عام يك و نيم ميليون ارمني مـسيحي                
ام نژادكشي ها بايد بطور يكسان برخورد       تحقيقات وسيعي انجام داده معتقد است كه با تم        

  .شود
 كنار تپه اي در شمال سوريه وقتي با سوئيچ ماشين به آرامـي شـروع                1993در بهار   

من دنبال شـواهدي    . به كندن ديواره تپه بودم متوجه يك سري جمجمه هاي انساني شدم           
ني كه تمـام     ساله ارم  101پيرزن  .  اولين نژادكشي جهان   -از كشتارهاي دسته جمعي بودم    

اعضاء خانواده او در جنگ جهاني اول در رودخانه به قتل رسيده بودند، محل رودخانـه را                
 را مي كنـدم جمجمـه هـاي    هابرهر چه بيشتر ديواره تپه كنار رودخانه      . به من نشان داد   

بيشتري بيرون مي آمد، استخوانهايي كه سفيد و براق بودند كه بتدريج در هواي سـرد و                 
دندان هايي بي عيب و نقص، ستون فقـرات محكـم،           . ته و خورد مي شدند    مرطوب شكس 

. استخوانهاي ران، مفصل ها و غيره بيانگر اين واقعيت بود كه قربانيان افراد جواني بودنـد    
هر چه بيشتر مي كندم حدقه هاي خالي شده بيـشتري بـه             . تعداد زيادي اسكلت آنجا بود    

  .محل وحشتناكي بود. من خيره مي شدند
كشتار عمدي يك و نيم ميليون ارمني مسيحي بدست امپراطوري رو به زوال عثماني              

 پاكـسازي   -سرنوشـت آنهـا   .  به همان اندازه براي جهانيان وحشتناك بود       1915در سال   
نژادي يكي از اقوام كهن از سرزمين اجدادي خود، ويـران كـردن شـهرها و كليـساها،                  

 بـه عنـوان جنايـت جنگـي در          - و كودكـان   كشتارها دسته جمعي مردان، قتل عام زنان      
 بعـد از    -دههـا هـزار زن ارمنـي      . پاريس و لندن و واشنگتن مورد نكوهش قرار گرفت        

همـراه كودكـان    درزور در كناره حاشيه هابر كنار       -تجاوز جمعي توسط سربازان ترك    
تعداد كمي از مردان كه از قتـل عـام جـان            . بدون آب و غذا بدست مرگ سپرده شدند       

در برده بودند را نيز با طناب بيكديگر بستند سپس ژاندارمهاي تـرك بـه يكـي از        سالم ب 
آنها شليك مي كردند و جسد آن شخص باعث مي شد بقيه نيز بـه داخـل آب كـشيده                    

جمجمه هاي آنهاـ تعدادي از آنهاـ در ميان اسـتخوانهايي بـود كـه            . شوند و كشته شوند   
  .ز خاك بيرون كشيدمهفت سال پيش در آن بعد از ظهر وحشتناك ا

رهبر تركيه انور پاشا در آن زمان در گفتگويي كه با سفير آمريكا هنري مورگنتاو               
اين ديپلمات آمريكـايي    . در قسطنطنيه داشت به عمدي بودن كشتار جمعي اعتراف كرد         

 به واشنگتن فرستاد، اين گزارشها پايـه        1915گزارشهاي بسيار مستند و واضحي در سال        
م جرم در باره بزرگترين جنايت جنگي كه دنياي جديد تا بحال شناخته بـود  و اساس اعال 

. انور پاشا ارمنيان را به همكاري با روسيه در جنگ محكـوم مـي كـرد         . تشكيل مي دهد  
ولي حتي آلمان كه متفق تركيه عثماني در جنگ جهـاني اول بـود ايـن وحـشيگري را           

آرنولـد  . دست تركها كشتار مي شدند    محكوم كرد چون اين مردم غير نظامي بودند كه ب         
جـو  “توينبي تاريخ نويس مشهور در خالل جنگ در وزارت امور خارجه كار مي كـرد،                

را كه در سرزمينهاي متروك ارمنيان پس از وحشيگري هاي تركها حكم فرما             ” وحشت
مردان را روي پلها به صف مي كشيدند و بعد از اينكه گردنـشان را مـي                 . بود ثبت نمود  

زنان و كودكان در باغها و مزرعه ها با ضربات چـاقو            . د به رودخانه پرت مي كردند     زدن
هزاران ارمني با اصابت گلوله و بعضي مواقع با ضربات چمـاق بـه قتـل                . قتل عام كردند  

نژاد كشي ارمنيان در آسياسي صغير  توسط تركها را لرد گلدستون محكوم             . رسيده بودند 
 وينـستون چرچيـل بطـور واضـح         1914-18در سـالهاي    بعد از جنگ جهاني اول      . كرد

چرچيـل در جلـد چهـارم كتـاب         . مطرح نمود ” نژادكشي ارمنيان را براي جهانيان مجددا     
 دولت تركيه قتل عام و تبعيد عمـومي ارمنيـان در            1915در سال    “-جنگ بزرگ نوشته  

ي از آسيايي   پاكسازي نژاد . آسياي صغير را شروع كرد و با بيرحمي تمام آنرا اجرا كرد           
جاي هيچ شكي نيست كه ايـن       . …صغير بطور كامل و در مقياسي بسيار وسيع اجرا شد         

چرچيـل تركهـا را     ” .جنايت به خاطر اهداف سياسي از قبل طراحي و به اجـرا در آمـد              
تركها هزاران ارمني بي دفاع اعم از مرد، زن         “: مي نامد و مي نويسد    ” جنايتكاران جنگي “

از ” ساندند و تمام منطقه در چهار چوب يك قتل عام عمومي كامال           و كودك را به قتل ر     
بنـابراين چرچيـل    ” .جبران اين خسارت خارج از توان انسان است       . ارمنيان پاكسازي شد  

براي من جـاي    . را در مورد كشتار ارمنيان بكار برده است       ” قتل عام “ سال پيش كلمه     80
 چند مايل بـه طـرف شـمال، پـايين           از محلي كه جمجمه ها را پيدا كردم       . تعجب نيست 

هزاران ارمني به اين دنياي زير      . كوير سوريه غارهاي زير زميني پيچيده اي را پيدا كردم         
زميني رانده شدند و ژاندارمهاي ترك با روشن كردن آتش در دهانـه آن مـردم داخـل                  

 تعجبـي   بنـابراين جـاي   . غارها اولين اتاق گاز دنيا بودنـد      . آنرا با دود آتش خفه كردند     
نيست وقتي كه هيتلر براي قتل عام بيشتري برنامه ريزي مـي كـرد از ژنرالهـاي خـود                   

  ”امروز چه كسي ارمنيان را به ياد مي آورد؟“پرسيد، 
چنين جنايتي را مي توان انكار كرد؟ چگونه مي توان بـر چنـين رذالتـي سـرپوش            

اموش كرد؟ آيا مي تـوان      گذاشت؟ آيا مي توان همانگونه كه هيتلر پيشنهاد داد آنرا فر          
 را بصورت ناقص آن هم به نام يكـي از بيرحمـي هـاي    - اين رويداد تلخ-اولين قتل عام 

انسان قبول كرد و يا آنرا تا حد وحشيگري بزرگ قرن بيستم تنزل داد؟ دريغا، همه اين                 
 در باره نژادكشي ارمنيـان در       1993مسائل ديگر به پايان رسيده است، وقتي كه در سال           

 آنهـا مـدعي شـدند كـه كتابهـا و            -ينديپندنت نوشتم، تركها مقاله مرا محكوم كردنـد       ا
خواننـدگان  . تحقيقات بسياري دارند كه اين واقعه را به عنوان يك دروغ ارائه مي دهـد              

به نظر آنهـا اگـر غيـر نظاميـان          . ترك به سردبير نامه نوشته و خواهان اخراج من شدند         
رج و مرجي بود كـه در جنـگ جهـاني اول در تركيـه      ارمني به قتل رسيدند علت آن ه      

هرج و مرجي داخلي كه طي آن تعداد زيادي ترك نيز فوت كردنـد              . عثماني حاكم بود  

و در آن هنگام شبه نظاميان      
ــدا  ــي عم ــيه ” ارمن از روس

. تزاري پشتيباني مي كردنـد    
به نظر آنها تمامي مدارك و      
شواهد كميسيون اروپايي از    
 كـــشتارها، گزارشـــهاي 
روزنامه نگـاران غربـي بـه       
عنوان شاهدان عيني از قتـل      

ــان در  ــام ارمني و اســميرناع
محكوم كردنهاي مورگنتو و    
ــات   ــي تبليغ ــل همگ چرچي

  . هستند
ــزاري   ــام برگـ هنگـ

كنفرانس نژادكشي در اسرائيل، دولت تركيه نيست به گنجاندن ماده اي در مـورد قتـل                
 آشـويتس الي وسيل يكي از بازمانـدگان    عجيب اينكه،   . عام ارمنيان در آن اعتراض نمود     

پس از اينكه وزارت امور خارجه اسرائيل اظهار داشت كه اين امر ممكن است به روابـط                 
تركيه و اسرائيل لطمه وارد كند در كمال ناباوري از شـركت در كنفـرانس خـودداري                 

ركيه در  گروههاي فشار ت  . نمود، بنابراين كنفرانس بشكل محدودتر به كار خود ادامه داد         
آمريكا به روزنامه نگاران و محققاني كه كشتار ارمنيان را يك واقعيت مسلم اعالم مـي                 

سفيران تركيه بطور  مرتب به روزنامه هاي انگليس و اسرائيل نامـه          . كنند حمله مي كنند   
هيچكس به جز ارمنيان به اين انكارهـا        . مي نويسند و نژادكشي ارمنيان را انكار مي كنند        

مي كند، افرادي كه بدرستي انكار قتل عام يهوديان را محكوم مـي كننـد نيـز                 اعتراض ن 
  .نسبت به اين امر بندرت اعتراض مي كنند

نيست اكنون از حمايت كشورهاي غربي كـه        ” مرد بيماري اروپا  “تركيه كه ديگر    
. زماني وحشيگري هاي آن را در قرن گذشته محكوم مي كردند برخـوردارد مـي باشـد                

ن يكي از اعضاي باارزش پيمان ناتو است و متحد سال گذشته ما در بمبـاران                تركيه اكنو 
صربستان بود و نزديكترين متحد اسرائيل در منطقه و خريدار عمده تسليحات آمريكـا و               

در برابـر آزار و اذيـت كردهـا سـكوت اختيـار              ” همانگونه كه عمدتا  . فرانسه مي باشد  
لين نژادكشي دنيا را ناديده بگيريم و زماني كـه  كرديم، اكنون نيز ترجيح مي دهيم كه او 

كمك عظيم انگليس به سد طرح ريزي شده  فرات در جنوب غربـي تركيـه هماهنـگ                  
در واقـع   . شده بود، توني بلر نبايد هم به وحشيگري تركه نسبت به ارمنيان اشـاره كنـد               

”  عـام  قتـل “امسال او اعالم كرد كه انگليس يك روز از سـال را بـه بزرگداشـت روز                  
، انگـار فقـط امـر       ”قتـل عـام   “روز  . اختصاص مي دهد، هيچ اشاره اي به ارمنيان ننمـود         

  .يهوديان است و فقط يهوديان هستند كه شايسته بزرگداشت هستند
 قتل عام شش ميليون يهودي، قتل عـام در چنـين        -من هميشه موافق اين امر بوده ام      
تم كه قتل عـام ديگـر نژادهـا نيـز           ولي معتقد هس  . مقياسي شايسته بزرگداشت مي باشد    

 برخالف وسيل بزدل و عكـس    -ميليونها يهودي . شايسته اين چنين بزرگداشت نيز هست     
 خود را شريك در و رنج ارمنيان مي داننـد و قتـل عـام                -العمل شرم آور دولت اسرائيل    

نورمن فينكلـستين در كتـاب      .  را به عنوان پيش درآمد قتل عام يهوديان مي نامند          1915
به همين نكته اشاره مي كند و اضافه مـي كنـد كـه نبايـد                ” جديت قتل عام  “جديد خود   

اجازه داد تجربه قتل عام يهوديان قتل عام هاي ديگر نژادها در تاريخ جديد تحت الشعاع                
قتـل  “در واقع كلمه    .  هر دو والدين او بازمانده اردوگاههاي مرگ بودند        -.خود قرار دهد  

 با اشاره بـه ارمنيـان       1944لهستاني به نام رالف سمكين در سال        بوسيله يك يهودي    ” عام
  .ابداع شد

آخرين بازماندگان آن قتل عام هنوز هم       . نمي توانم قتل عام ارمنيان را فراموش كنم       
زنده هستند و عده اي از آنان در بيروت زندگي مي كننـد، جـايي كـه مـن بـه عنـوان          

مـن در بـاره قتـل عـام يهوديـان           . تقر هستم خبرنگار خاورميانه اينديپندنت در آنجا مس     
كتاب من در باره جنگ     . مطالعات وسيعي دارم و گاهي اوقات تحقيقاتي نيز انجام داده ام          

از آشويتس شروع مي شود، جايي كه مـن  ” Pity the Nation” “تأسف خلق“لبنان، 
ز گودالهـاي  درياچه هاي يخ زده پيدا كردم كه پر از پودر استخوانهاي مردگاني بود كه ا    

اسـت، بـدليل    ” من“ولي قتل عام ارمنيان گزارش      . خاكستر بيراكنو در آورده شده بودند     
امسال من بـا هـارطون مـصاحبه كـردم،          . اينكه بخشي از تاريخ خاورميانه و جهان است       

 ساله اي كه در خانه سالمندان در غرب بيروت زنـدگي مـي كنـد، او    101پيرمرد ارمني  
 التماس مي كـرد تـا       1915نه مادر او در كوير سوريه در سال         تعريف مي كرد كه چگو    

وقتي او التماس مي كرد كه آنها خواهر مرا بـا           .  ساله او تجاوز نكنند    18تركها به دختر    
هـارطون،  “مـرگ او را بـا فريادهـاي         . خودشان نبرند او را تا حد مرگ كتـك زدنـد          

خواهرم را با خودشـان بردنـدو       وقتي او مرد آنها     . او هنوز يادم است   ” هارطون، هارطون 
هارطون بعد از اين همه تلخي و آرزوي گرفتن انتقام با چيـزي             . ديگر هرگز او را نديدم    

. مي نامد تسلي مي دهد و از انتقـام گـرفتن مـي گـذرد              ” اعتقادات مسيحي من  ”كه آنرا   
: وقتي كه زلزله تركيه باعث مرگ و مير عده زيادي از مردم ترك شد او به من گفـت                  

اين نمونه تكان دهنده از همدرد مـردي اسـت          ” من براي مردم بيچاره تركيه دعا كردم      “
كه رنج او را تركها نمي پذيرند و ما ترجيح مي دهيم كه قتـل عـام ملـت او را ناديـده                       

تحت تأثير نقل قولهاي هارطون، ژانويه امسال مقاله اي در اينديپنـدنت در بـاره               . بگيريم
 مقاله در مورد انكار آگاهانه محقيقين آمريكايي كـه اسـتادي            نژاد كشي ارمنيان نوشتم،   

دانشگاه آنها با بودجه دولت تركيه تأمين شده است و همچنين در مورد عدم اشاره بيانيه                
” بگو بـه مـن رابـرت      “. دولت بريتاينا به ارمنيان در روز بزرگداشت نژادكشي مي باشد         

چرا ما صالحيت بزرگداشت قتل عـام       “دوست ارمني من با خشمي پنهان از من پرسيده،          
را نداريم؟ آيا تركها به اندازه كافي ارمنيان را كشتار نكردنـد؟ يـا شـايد بـدليل اينكـه          

  ”يهودي نيستيم؟


