
 

 

  ١صفحه  ١٣٧٩ آذر ماه ٢٥  ١٨ شماره    لويس

  نقش ارمنيان در ايران 

نگاهي كوتاه به نقش ارمنيان در 
  صحنه سياسي ايران

   نگارش اديك باغداساريان
  )گرمانيك . ا( 

  
  
 در 1781)82(متولــد  )زادور يــا مينــاس مايينيــانس( يوســف خــان -3

چهـره دولتـي و مـشاور    .  به اسارت سپاه ايـران در آمـد    1792تفليس، در سال    
 1824بـسال  . حفظ مي كـرد   او مذهب مسيحي خود را در نهان        . فتحعليشاه بود 

  .درگذشت و مقام سپهساالري پس از او به فرزندش غالمحسين واگذار شد
  
مسئول توپخانه، متولد تفليس در يك خانواده اهل قراباغ و          ،  يوسف خان -4

، آغامحمد خان او را به ايران آورد كار تهيه و سـاخت تـوپ را        1795در سال   
  . تهران روي دادمرگش در . در تهران به او واگذار نمود

  
 در كـاربي بـه زبـان هـاي ارمنـي،      1786متولـد  ، داويت خان داويتيـان   -5 

كنـسول ايـران در     . فارسي، ايتاليايي، فرانسه، يونـاني و تركـي تـسلط داشـت           
  .1850ازمير، وين و پتربورگ، مرگش در سال 

  
 در تفلـيس در خـانواده       1786-87متولـد    زهراب خان خازن شـهريار،    -6

مسئول دفتر شـاه    .  به اسارت آغامحمد خان درآمد     1795در سال   . اسميرجانيان
    .خزانه دار دربار بود. با پاشا خانم دختر فتحعليشاه ازدواج كرد. بود
  
متولـد تفلـيس، در زمـان لشكركـشي         ،  زهراب خـان وارت پاتريكـسن     -7

مـرگش در سـال    . خزانه دار دربار ايـران بـود      . آغامحمد خان به اسارت درآمد    
  .ي داد رو1850

  
متولد ازميـر، ديپلمـات بـود، بـه دريافـت نـشان هـاي               ،  ژان داووت خان  -8

  . روي داد1865مختلف دولتي ايران و اروپا نايل آمد، مرگش در سال 
  
ســت خانيــان يــا آســتوازادريان و يــا (ســت خــان آســتوازادريان، -9

در ) صـدقي بيـگ   (سـت خـان بـزرگ خـانواده آسـتوازادريان          ).آساطوريان
 13در  . زبان مادري را در كليساي ارمني زادگاه فرا گرفـت         . د شد بوشهر متول 

  .سالگي جهت ادامه تحصيل راهي شهر بمبئي هندوستان گرديد
    پس از اتمام تحصيالت به ايران باز مي گردد و مشغول كارهاي دولتـي مـي    

 از طرف دولـت  1810آنگاه به سال . شود و در خدمت دربار ايران در مي آيد  
براي بار دوم بعنوان مشاور ميرزا صالح شيرازي به لنـدن           . ن مي گردد  عازم لند 
  .مي رود

او .  از جانب فتحعليشاه نزد سلطان عثماني گسيل شد        1828   ست خان در سال     
. فعاليتهايي در آذربايجان انجام داد و مـورد عالقـه وليعهـد عبـاس ميـرزا بـود                  

ست خـان   . لتي داشتند فرزندانش اسكندر خان و سامسون خان مناصب عالي دو        
  . در تهران در گذشت1842در سال 

  
آغـا محمـد    ،  )شمس الدوله ( ماميكنيان -منوچهر خان انوكولوپيان  -10

 تعـداد زيـادي از      1795-97خان مؤسس سلسله قاجار در جريان لـشكر كـشي           

خانواده اشرافي انوكولوپيان نيـز جـزو       . ارمنيان را از قفقاز به ايران انتقال داد       
انوكولوپ در .  آنان بنام جد پنجم خود به زهرابيان نيز اشتهار داشتند.آنان بود

  ).به علت اشتهار علمي زهراب. (است» انبار دانش«زبان گرجي به معني 
جزئيـات  .) م1795( سالگي به ايران آورده شد     8-10   منوچهر خان در سنين     

 آغاز  1873ليكن مي دانيم كه فعاليت اصلي او از سال          . زندگي او كامل نيست   
منـوچهر بـا    . در اين سال بصره بر عليـه ايـران شـورش كـرده بـود              . شده است 

  .    نفري به اين شورش پايان داد000/40فرماندهي سپاه 
پـس از خـسرو ترسـاموليان       ( استاندار اصفهان بـود      1840-47   او در سالهاي    

ي او فعاليـت هـا    ).  در زمـان فتحعليـشاه، محمـد شـاه، ناصـرالدين شـاه             -ارمني
در .  روي داد  1847وفاتش نهم فوريه  سـال       . سازندگي زيادي انجام داده است    

مقبره او را شاهزاده داويـت مليكـوف خـواهر زاده           . شهر قم بخاك سپرده شد    
  .منوچهر خان مزين كرده است

  
 در  1807متولـد   . ، او برادر منوچهر خان بـود      آقازارخان انوكولوپيان -11

).  كشي آغامحمد خان در تفليس مانده بودند       والدين آنان پس از لشكر    (تفليس
آقازار پس از انتقال به ايران با كمك هاي برادرش در مناصب مختلف خدمت              

  .    او كنسول ايران در تفليس، وان، كارين، بايزيد قديم و ساير جاها بود. كرد
  

او برادر زاده منوچهر خان بـود و        ،   ميرزا گئورك خان انوكولوپيان    -12
او . متخصص مهندسي مكانيـك و معمـاري بـود     . اليه خوب داشت  تحصيالت ع 

  . پس از منوچهر خان بعنوان استاندار اصفهان منصوب شد1847در سال 
  

او برادر گئـورك خـان       ،)سهام الدوله (سوغومون خان انوكولوپيان  -13
او بـه ميـل خـود از        . بود و در صحنه دولتي ايران به سليمان خان اشتهار داشت          

او اسـتاندار   . ران آمده با عمويش منوچهر خان همكاري مـي كـرد          تفليس به اي  
  .فارس، اصفهان و خوزستان بود

  
فرزنـد   -)قـوام الـسلطنه   ( ماميكنيـان    - نريمان خان انوكولوپيـان    -14

خـان بـود، او در تهـران متولـد شـد ، تحـصيالت       ) سـليمان (ارشـد سـوغومون   
چند زبان شـرقي و     . راندابتدايي را در آنجا و تحصيالت عاليه را در پاريس گذ          

او مناصب مختلـف داشـته اسـت، رايـزن سـفارت ايـران در               . غربي مي دانست  
 كنسول ايران در مصر و 1869 گارد ناصرالدين شاه،     1861استامبول، در سال    

او به علت خـدمات يـاد       . بود) 1882( در ايتاليا، سفير ايران در وين        1895در  
قـوام  “و لقـب    ” شـير و خورشـيد    “ان  شده از طرف دولت ايران به دريافت نـش        

  .نايل آمد” السلطنه
  

فرزنـد سـوغومون خـان و        - ماميكنيان - جهانگير خان انوكولوپيان   -15
. مهندس مكانيك و معمار معروفـي بـود       .  در تبريز  1833برادر نريمان، متولد    

تحصيالتش را با تشويق و حمايـت عمـويش گئـورگ در اروپـا كـسب كـرده                  
آنگاه بـه   . نايل آمد ) ژنرالي(شد و به درجه تيمساري      سپس وارد خدمت ارتش     

 بـه رياسـت     1862در سـال    . فرماندهي آجودان ناصرالدين شـاه منـصوب شـد        
كارخانه تسليحات گماشته شد و او بعنوان يـك مهنـدس كـارآزموده در سـال                

ايـن كـار او مـورد       .  موفق به ساخت فشنگ براي تفنگ هاي ارتش شد         1882
اه قرا گرفت لذا از طرف شـاه بعنـوان وزيـر صـنايع              توجه خاص ناصرالدين ش   

وي تالشهاي جدي در زمينـه سـاخت بـاروت، چيـت سـازي،              . منصوب گرديد 
او برنامـه هـايي بـراي احـداث كارخانـه هـاي             . كاغذ سازي و غيره انجـام داد      

جهـانگير اولـين    . عملـي نـشدند   ) 1892(ليكن به علت مـرگش      . مختلف داشت 
مقبـره او در كليـساي گئـورگ مقـدس     . ي شـود وزير صنايع ايران محسوب م    

  .  تهران واقع است
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  ادامه دارد



 

 

  ٢صفحه   ١٣٧٩ آذر ماه٢٥   ١٨ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  
به ابتكار مركز فرهنگي كليساي كاتوليك ارمني،        •

دي امسال گـروه سـرود      4  آبان و     27،  20در روزهاي   
برنامه هايي به اجـرا     ” نرسس شنورهالي مقدس  “جوانان  

اين برنامه ها به مناسبت هزار و هفتـصدمين         . در آورد 
محل اجراي  . سالگرد پذيرش مسيحيت در ارمنستان بود     

  . بود” مريم“الن دبيرستان آن س
در سـال   ” نرسس شـنورهالي مقـدس    “بنياد موسيقي   

 توسط عالي جناب توسونيان، به عنـوان بنيـادي          1366
ايـن بنيـاد داراي كارنامـه       . نيمه حرفه اي تأسيس شد    

 برنامه در شهرهاي مختلـف      60حدود  . درخشاني است 
ايران و دهها برنامه در تاالر رودكي تهران اجرا نموده          

را ” آنـوش “و  ” فرجام پليـد  “همچنين دو اپراي    . است
 14اكنون نيز بـه مـدت       . نيز به روي صحنه برده است     

  .روز براي اجراي ده برنامه به ايتاليا دعوت شده است
  

  ايــــــــران
  

  جرائم كشور در تهران اتفاق مي افتد% 65
از مـوارد مهـم     % 75: فرمانده نيروي انتظامي گفت   

كشور رخ مي دهد هر چند كه ممكن         شهر   9ناامني در   
  .است ريشه آن در شهرهاي ديگر نيز باشد

سردار محمد باقر قاليباف در روز همايش پرسـنل         
از جرائم كـشور در     % 65: معاونت نيروي انساني افزود   

  .تهران رخ مي دهد
 هـزار   96 روز گذشـته     15وي با بيـان اينكـه در        

سـر  تماس تلفني با مركز فوريت هـاي پلـيس در سرا          
هزار مورد از تماس هـا در     73: كشور گرفته شده افزود   

تهران و بقيه در هشت شهر مهـم و سـه هـزار تمـاس          
 گرفته شـده    110 شهر ديگر با مركز      200تلفني نيز در    

  . است
  

نبايد توقع داشت همه مردم به يك شكل : وزير كشور
  بينديشند

نبايد توقع داشـت    : عبدالواحد موسوي الري گفت   
چـرا كـه مطالبـات      . ه يك شكل بينديشند   همه مردم ب  

  .مردم بر اساس نيازهاي متنوع آنان بيان مي شود
به گزارش ايرنا، وزير كشور كه در آيين گشايش   
همايش مسئوالن و اعضاي كميسيون هاي نظـارت بـر          
اسلحه و مهمات استان هاي كشور در اصفهان سخن مي          

سـخ  مطالبات ناحق را نيز نبايـد بـدون پا        : گفت، افزود 
گذاشت، تا تبديل به يك معضل نـشود و زمـاني مـي             
توان به مطالبات به حق مردم پاسخ گفت كـه دسـتگاه        
قضايي ياري رسان دستگاه اجرايي براي تحقيق عدالت        

  و امنيت باشد
  

  حضور دهقان فداكار در بين دانش آموزان خرم آباد
به دعوت كانون فرهنگي تربيتي ادب خرم آباد،        

هقان فداكار به مدت چهار روز در       ريزعلي خواجوي د  
بين دانش آموزان مدارس خرم آباد حضور يافت و در          
حضور وي، درس دهقان فداكار براي تعداد زيـادي از          

  .دانش آموزان پايه سوم ابتدايي تدريس شد

هنگامي كه دهقان فداكار خاطره خـود را بيـان          
مي كرد، دانش آموزان با تمام وجود كه برخاسـته از           

ت پاك و كودكانه شان بود، شـعار خواجـوي          احساسا
  . قهرمان تشكر، تشكر سردادند

هنوز بسياري از دانش آموزان و بزرگترها كـه         
درس دهقان فداكار را خوانده اند، آن را افـسانه مـي            

  .پندارند
  تقدير از دانشجويان نمونه آموزش عالي

مراسم تقدير از دانشجويان نمونه آموزش عـالي        
وزراي بهداشت، درمـان و آمـوزش        آذر با حضور     16

پزشكي و علوم، تحقيقات فن آوري برگزار شد و لوح          
 نفر از دانشجويان نمونـه      50تقدير رئيس جمهوري به     

  .اهداء شد
اين مراسم همزمان با روز دانشجو برگزار شد و         
دانشجويان نمونه دانشگاههاي تحت پوشش وزارتخانه      

، درمـان   هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشـت        
آموزش پزشكي لوح تقدير خـود را از دسـت دكتـر            

  .فرهادي و دكتر معين دريافت كردند
  

مراسم بزرگداشت پدر علم كارتوگرافي نوين ايران 
  برگزار شد
پـدر  » عباس سـحاب  «مراسم بزرگداشت استاد    

كارتوگرافي ايران و پاسداشت جمعي از پيشكـسوتان        
در ايـن مراسـم   . جغرافيا در دانشگاه تهران برگزار شد     

 نفر از پيشكسوتان علـم جغرافيـا مـورد تقـدير و             17
نخـستين توليـد    » عباس سـحاب  «. تجليل قرار گرفتند  

كننده كره جغرافيايي به زبان فارسـي، مؤلـف دههـا           
اطلس و نقشه جغرافيايي و بنيانگذار مؤسسه جغرفيايي        

 1379و كارتوگرافي سحاب، چهاردهم فروردين مـاه        
  .رگذشت سالگي د79در سن 
  

تحصيالت دوره راهنمايي در برنامه سوم توسعه 
  اجباري مي شود

مدير كل دفتر آمـوزش عمـومي وزارت آمـوزش و           
رشد كمي و كيفي آموزش عمومي از       : پرورش گفت 

اهداف اين وزارتخانه در برنامه سـوم توسـعه كـشور           
 5است و در اين راستا، تحصيل در مقطع راهنمايي در           

بهـرام كريمـي شـنبه در       .  شود سال آينده اجباري مي   
گفتگو با ايرنا در گركان آموزش عمـومي را شـامل           

در حال  : دوره هاي ابتدايي و راهنمايي دانست و افزود       
  .حاضر تحصيل در دوره ابتدايي اجباري است

  
  » خواجو اصفهان«احتمال تخريب پل تاريخي 

چـاپ اصـفهان در     » جهان نما «هفته نامه محلي    
د از احتمال تخريب پل تـاريخي       پيش شماره هفتم خو   

  .ي اصفهان خبر داد»خواجو«
بررسـي هـاي كارشناسـان      : نوشت» جهان نما «

نشان مي دهد كه دستكهاي زير پل خواجـو تـا حـد             
  .زيادي تخريب شده و احتمال تخريب پل وجود دارد

يكـي ديگـر از     » مارنان«اين نشريه با اعالم اينكه پل       
 ايـن بـه مرحلـه    پلهاي تاريخي اصفهان نيـز پـيش از   

خشك شدن بـستر زاينـده   : تخريب رسيده بود، نوشت  
رود طي سال جاري فرصت مناسـبي را فـراهم كـرده            
است تا مسئولين براي ممانعت از تخريب پل خواجـو          

از بناهـاي مـشهور     » خواجـو «پل تاريخي   . اقدام كنند 
باقي مانده از دوران صفويه در شهر اصفهان است كـه           

  .حداث شده استبر روي زاينده رود ا

جمجمه متعلق به عصر پاياني نوسنگي و عصر مس 
  كشف شد

نمونه اي شاخص از يك جمجمه متعلق بـه عـصر           
پاياني نوسنگي و آغاز عصر مس در جريـان شـشمين    
فصل كاوش باسـتان شناسـي در قـره تپـه روسـتاي             

  .در استان قم كشف شد» قمرود«
ـ        ه اين نمونه اسكلتي كه از زير اليه هاي مربـوط ب

 سال پيش بيرون آورده شـده اسـت متعلـق بـه             6300
 ساله مـي باشـد كـه در دوره          4” دختر بچه اي حدودا   

حيات خود از رشد استخواني بسيار مطلوبي برخـوردار         
  .بوده است

» المبـرت «انسان شناسان معروف جهان از جملـه        
 ميالدي در تپه گنج دره كرمانشاه به مواردي         1979در  

ير شكل يافتـه دسـت يافتـه و         از اين جمجمه هاي تغي    
آنها را با نمونه هاي مكـشوفه از عـصر نوسـنگي در             

  .مطابقت داده اندقبرس » خيروكيتا«لبنان و » بيبلوس«
  

  ارمــنســتــان
  

   ايراني-همايش تجاري ارمني
  

 نوامبر در ساختمان فروشـگاه دولتـي   20در تاريخ   
  .  ايراني برگزار شد-ايروان همايش تجاري ارمني

م وارطانيان رئيس اتحاديه توليـد كننـدگان  و          آرا
دست اندر كاران ارمنستان در سـخنان افتتاحيـه خـود           
بويژه خاطرنشان كرد كـه امـروز بـراي اسـتحكام و            
توســعة همكــاري چهارچوبهــاي تجــاري دو كــشور 

اكنـون  .  ايرانـي الزم اسـت     -بندي روابط ارمنـي     جمع
بـر از حجـم     واردات از ايران به ارمنستان تقريباً دو برا       

. بـه گفتـة آ    . صادرات از ارمنستان به ايـران ميباشـد       
وارطانيان اقداماتي براي برابر نمودن تراز تجاري الزم        

       .هستند
 نـوامبر در    20هنگام مـشورتهائي كـه در تـاريخ         

دولت و وزارت صنايع و بازرگاني جمهوري ارمنستان        
هـاي مـشترك دو       ، امكانات اجراي برنامه     برگزار شده 

توافـق  . انـد   شور در عرصـة صـنايع بررسـي شـده         ك
. همكاري در عرصة انرژي نيـز بدسـت آمـده اسـت           

شود توليـدات مـشترك روغـن مـايع و            بيني مي   پيش
بخاريهاي گازي ايجـاد گـشته و تجـارت متقابـل را            

در طـي همـايش امكانـات قـوانين         . تـر نمـود     عميق
گذاريهاي خـارجي     ي ارمنستان براي سرمايه   �جمهور

هـائي    بينـي   رديده و براي سالهاي آتي پـيش      بررسي گ 
  .بعمل آمده است

 شـركت   5      درمراسم افتتاحيه نمايشگاه نمايندگان     
هاي صنعتي برياست آقاي عبدالرضا سـپهوند معـاون         
وزير صنايع جمهوري اسالمي ايـران و دكتـر احمـد           
قاسمي مدير كل صادرات بين الملل وزارت صـنايع ،          

دگان نمايـشگاه  از طـرف       سازماندهن. شركت داشتند 
و از  ”  ارمنـستان    –ايـران   “ اطاق بازرگـاني    “ ايراني  

”  اتحاديه دست اندراكاران و صنعتگران      “ طرف ارمني   
  .جمهوري ارمنستان بودند

برگزاري هفتمين نمايشگاه نيز مانند نمايشگاههاي      
گذشته بـه هـدف تبليـغ كاالهـاي ايرانـي در بـازار              

“ نيان رئيس اطاق بازرگـاني    لئون آهارو . ارمنستان بود 
“ و رئـيس شـركت جهـانگردي        ”  ارمنستان   –ايران  
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“ خطـاب بـه خبرنگـار روزنامـه         ”  ارمنستان   –ساتي  
 درصــد شــركت 60تقريبــا : چنــين گفــت ” آزگ 

 مين نمايشگاه كاالهـاي ايرانـي بـراي         – 7كنندگان  
اولين بار است كه در ارمنـستان مـي باشـند و مايـل              

  .اي تجاري و اقتصادي بپردازندهستند به فعاليت ه
لئون آهارونيان سخنان خويش را چنين ادامـه داده         

ايران سال به سال سعي مي كنـد كاالهـاي          : است كه   
مرغوب و با كيفيت شركت هاي معروف ايراني را به          

 مين نمايـشگاه    -7قابل ذكر است كه     . نمايش بگذارد 
ـ         ي كاالهاي ايراني اين بار برخالف نمايشگاه هاي قبل

كه در هامالير برگزار مي شد و دور از مركز بود ايـن   
كه در منطقه پرجمعيت قـرار گرفتـه        ” گوم  “ بار در   

قابل ذكر است كه در خيابـان       . است ، برگزار گرديد   
مي باشـد   ” گوم  “ تيگران متس كه همجوار ساختمان      

در ضـمن  . دهها مغازه و دكه هاي ايراني فعاليت دارند    
 -94فوق الذكر اكثراً در سالهاي      مغازه ها و دكه هاي      

 يعني زمان اوج كاالهاي ايراني در ارمنستان آغـاز          92
  . بكار نمودند

عليرغم اينكه كاالهاي ايراني به مرور زمان جـاي         
خود را به  كالهاي داخلي ، روسي  و اروپائي مي دهد             
بــا ايــن وجــود كــشور ايــران مايــل اســت موضــع 

در . تان داشته باشـد   استراتژيك خود را در بازار ارمنس     
 سال گذشته در نتيجه روابط فعال تجـاري  چنـد            7 -8

نمونه از  كاالهاي ايراني منجمله روغن غذائي ، مـواد           
پاك كننده ، ظروف پالستيكي ، الكل و فراورده هاي          

  .گوشتي جاي و خريدارويژة خود را دارد
چند سال است كه تبادل كاال با ايران در مجمـوع           

ارمنستان با كشورهاي خـارجي مقـام        مبادالت تجاري   
بر اساس آمار رسمي     . سوم يا چهارم را احراز مي كند      

 ماه سال جاري حجم صـادرات ارمنـستان          8در طي   :  
 درصد 10/ 85به ايران در مجموعه صادرات ارمنستان        

بوده اما حجم كاالهاي ايران به ارمنستان در مجموعـه          
درصد بوده اسـت      7/ 72كاالههاي وارداتي ارمنستان      

 درصد  9/ 79 و   14/ 65اما در سال گذشته به ترتيب       ( 
در حقيقت ديناميك كاالهائيكه از سـال       ) بوده است   

 از ايران به ارمنستان وارد شده اند بدين ترتيـب           1995
  :ذيل مي باشد
 ميليون دالر كاال بـه  59/ 8 به ميزان   1995در سال   

  .  ارمنستان وارد شده است
 كاالهاي وارد شده از ايران درسال       بزرگترين حجم 

/ 8 بود، دراين سال ميزان كاالهاي وارداتـي بـه           1996
  . ميليون دالررسيده است149

 ميزان آن بطور قاطع كاهش يافته و        1997در سال   
   ميليون دالر رسيده است88/ 7به 

 مجدد ميزان كاالهـاي وارد شـده از      1998در سال   
يـون دالر رسـيده      ميل 63/ 9ايران كاهش يافتـه و بـه        

  . است
 ميـزان كاالهـاي وارد شـده كمـي          1999در سال   

  افزايش يافته است
 ميزان كاالهاي وارد شده از ايـران در شـش مـاه             

  . ميليون دالر سيده است 32/ 4سال جاري به 
 40كاالهائيكه از ايران به ارمنستان وارد مي شوند         

 نوع مي باشند ،  يعني از مواد غذائي و صـنايع سـبك             
  .گرفته تا فن آوري هاي عالي و ماشين سازي

اما پيرامون كاالهائيكه از ارمنستان به ايران صادر         
مي شود هيچگونه تغييرات كيفيتي به ثبـت نرسـيده و     

 بـه ميـزان     1998در سال   ( هنوزكنسانتره بويژه  مس     

 3247/ 4 بـه ميـزان      1999 هزار دالر ، در سال       6971
اه، قراضه مس و فلـزات      موليبدن ، فلز سي   ) هزار دالر   

سياه به كشور ايران صادر مي گردد ،در ضمن ميـزان           
دستگاههائيكه از ارمنستان به ايران صادر مي شود نيـز        

در اينجا اين مورد جالب  وتعجب آور        . كم نمي باشند  
بر اسـاس آمارهـاي رسـمي ميـزان         : وجود دارد كه    
 شركت  كه ايرانيان درآن سـهيم        354سرمايه گزاري   

 ميليون دالراست ، اين ميزان برابر  ميـزان          1اشند  مي ب 
 شركت تركـي    30سرمايه گزاريهائي است كه تقريبا      

در حقيقت مي توان گفت كه  تجاران ايرانـي          .  دارند
سياست هشيار بودن در سرمايه گزاريها را دنبـال مـي         
كنند و مايل هستند تا جائي كه امكان دارد با سـرمايه            

  .ترده اي انجام دهندگذاري كم عملكردهاي گس
بر اساس آمار رسمي  براي همكاريهـاي صـنعتي          
شرايط جدي وجود دارند اما چنانكه مشاهده مي گردد         
ارمنستان براي ايران  فقط به عنوان بازار محسوب مـي         

ــردد ــال . گ ــشورشرايط 1994 -95در س ــين دو ك  ب
مساعدي براي پيشرفت روابط اقتصادي بوجـود آمـده         

جامعـه ارمنـي ايـران در اقتـصاد         است، گذشته از آن     
بويژه تجارت كوچك و متوسـط جمهـوري اسـالمي          

 درصد كاركنان   80ايران نقش مهمي دارند، براي مثال       
واقـع در تهـران ،    ) خاك سـفيد  ( ” اسپيتاك هوق  “ 

ايراني هاي ارمني مي باشند  و با يكديگر روابط بسيار           
  ..خوبي دارند

ن بـه هـدف     اتحاديه توليد كننـدگان و صـنعتگرا      
عميق تر نمودن روابط تجاري و رساندن آن به سـطح           
همكاريهاي صنعتي و سرمايه گـذاري پيـشنهاداتي را         
آماده و به دولت جمهوري ارمنستان ارائه نموده اسـت    
، در ضمن مجموعة پيشنهادات درمالقاتهاي رسمي كه        

پيش بيني  ” ارمنستان   –ايران  “ در چارچوب نمايشگاه    
  . بررسي قرار خواهند گرفتمي شوند، مورد 

  28/08/79آزگ 
  

رئيس جمهورارمنستان رشد و توسعه جالبي را 
 پيش بيني مي كند

 واهه گاپرئيليان سخنگوي رياست جمهوري اعالم      
روبرت كوچاريان رئيس جمهورارمنستان    “ : نمود كه   

رئـيس  . رشد و توسعه جالبي را پيش بيني مـي كنـد            
 تغييـرات   2001ل  جمهور مطمئن است كه مردم درسا     

واقعي را در زندگي خود خواهند ديـد زيـرا ميليونهـا            
سـخنگوي رياسـت    . دالر سرمايه گزاري خواهد شـد     

موفقيـت هـاي مـاه جـاري     “ جمهوري گذشته از آن   
شـوراي اروپـائي    : درزمينه روابط خـارجي  منجملـه        

ارمنستان را بطور رسمي به جهت پيوستن بـه شـوراي           
 فرانسه قطعنامه اي كه قتل      اروپائي دعوت نمود، سناي   

عام ارامنه را محكوم مي نمايد، تـصويب نمـود، پـاپ        
واهــه . روم نيــز قتــل عــام ارامنــه را محكــوم نمــود

افتتاح پل “  گاپرئيليان با اشاره نمودن به اين مورد كه         
داويتاشن از وعده هاي انتخاباتي روبـرت كوچاريـان         

ـ         ” بود   م ارزيـابي   به همين دليل افتتاح پل را  بسيار مه
  . مي نمايد

واهه گاپرئيليان سپس به سفرهاي رسـمي رئـيس         
 نوامبر هيئي برياسـت     21فردا در   : جمهور اشاره نمود    

. روبرت كوچاريان با سفر رسمي عازم يونان خواهدشد  
به نظـر رئـيس جمهـور كـشور يونـان  هـم پيمـان                

رئيس جمهور ارمنستان   . قانونگزاري ارمنستان مي باشد   
د تا دراين سفر با رئيس جمهور، نخـست         آماده مي شو  

وزير و مقامات عاليرتبه ديگريونـان مالقـات داشـته          
اما اينكه آيا روساي جمهور ارمنستان و يونان بر         . باشد

مسئله آرمن تل منعكس خواهند گرديد يا خير، واهـه          
  . گاپرئيليان مطلع نمي باشد

ــا  رئــيس جمهــور ارمنــستان روابــط اقتــصادي ب
رئيس جمهـور در    . مهم اريابي مي كند   تركمنستان را   

در ضـمن    .  نوامبر عازم تركمنـستان خواهـد شـد        29
بدهي هائيكه ارمنستان براي دريافت گازتركمنـستان        

  .   بپردازد2001 -2004دارد بايد در طي سالهاي 
مالقات ديگـر روبـرت كوچاريـان  بـا روسـاي            

 نـوامبر درمينـسك     30كشورهاي مشترك المنافع در     
 سخنگوي رئيس جمهور مجددا مطلع نبود كه        .مي باشد 

آيا رئيس جمهور ارمنستان و آذربايجـان در مينـسك    
مالقات خواهند داشـت يـا خيـر؟ واهـه گاپرئيليـان             
سخنان خويش را چنين ادامه  مي دهد كه  بايد بگويم            
كه قبال  مالقات ادواري دو رئيس جمهور در مينسك          

   .پيش بيني شده است
  30/08/79 -  1+شبكه آ  

           
”مسجد كبود “  

   افتتاح خواهد شد2001در سال 
  

 بعد از برقرارري روابط ديپلماتيـك       1990در دهة   
ميــان ارمنــستان و ايــران طبــق يادداشــت همكــاري 
فرهنگي منعقده بين جمهوري ارمنـستان و جمهـوري         

مـسجد  “ كارهاي بازسازي 1995اسالمي ايران، از سال   
ايـن كارهـا بـا      . شروع شدند  ساله ايروان    235” كبود

ايـران و   ” مستضعفان و جانبازان  “تأمين اعتبارات بنياد    
تحت نظارت كارشناسان حفـظ ميـراث فرهنگـي دو          

عمليات ساختماني در سال جاري  . شوند  كشور انجام مي  
به اتمام خواهند رسيد اما افتتاح باشـكوه آن در سـال            

 و در چارچوب جـشنهاي هـزار و هفتـصدمين           2001
رد پـذيرش مـسيحيت بعنـوان ديـن رسـمي در            سالگ

  . امنستان برگزار خواهد شد
كنيم كه در اينجـا تـا سـالهاي دهـة             يادآوري مي 

 موزة تاريخ ايروان بوده اسـت و امـروز مركـز            1990
در اينجـا   . كنـد   روحاني و فرهنگي ايراني فعاليت مـي      

هــاي رايگــان  آموزشــي زبــان فارســي بــدون  دوره
عالوه بر اين مركـز     . شوند محدوديت سني تشكيل مي   

 -، مركز صـوتي   )فارسي( جلدي   7000داراي كتابخانة   
  .باشد تصويري و موزه مي

  
  ارمنستان و ايران

  همكاران مطمئني هستند
 آرام وارطانيان رئيس اتحاديه توليـد كننـدگان و         

 -دست اندر كاران ارمنستان در همايش تجاري ارمنـي     
ر شده است، اعالم     نوامبر برگزا  20ايراني كه در تاريخ     

باشد   كرد كه ايران همكار تجاري مطمئن ارمنستان مي       
او . گذاريها است   و اكنون هنگام كار در عرصة سرمايه      

 گردش تجاري    1999خاطرنشان كرد كه اگر در سال       
 ميليـون دالر بـوده اسـت،        100بين دو كشور بالغ بر      

شود كه تا پايان سـال جـاري ايـن رقـم              بيني مي   پيش
وارطانيـان اميـد    . آ.  ميليون خواهد رسيد   110 به   تقريباً

دارد كه در نتيجة برگزاري نمايـشگاههاي سـنتي در          
  . هاي باالتري به  ثبت خواهند شد سال آينده شاخص

        
  1/09/79” يرگير“
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  يـمــلـعــ
  

  كودكان عامل اصلي آتش سوزي در تهران
كودكان پنج تا دوازده سال عامالن اصـلي آتـش          

  .ي در تهران معرفي شدندسوز
بنا بر اطالعات واحد آمار سـازمان آتـش نـشاني           

% 98/30 سـال در  12تهران در سال قبل كودكـان تـا        
موارد اصلي ترين عامل آتش سوزي در تهـران بـوده           

  .اند
اين در حالي است كه آتـش بـازي كودكـان در            

در رده اول و اتصال سـيم بـرق         % 72/11همين سال با    
رين عامـل بـروز حريـق در تهـران          مهمت% 06/11با  

  .گزارش شده است
بر اساس ايـن گـزارش وزارت كـشور، كـانون           
پرورش فكري كودكان و نوجوانان و واحد آمـوزش         
سازمان آتش نشاني تهران به همـين منظـور و بـراي            

آتش «نخستين بار اقدام به برپايي نمايشگاهي با عنوان 
  .  كرد» نشاني شهر من

 غرفـه   3غرفه آتش نشاني و      14در اين نمايشگاه    
وزارت كشور با موضوعات نمايش ابزار قديمي آتش        
نشاني آموزش نيمه حرفه اي مقدماتي عمـومي ايمنـي       
كودكان نمايش فيلم و اجراي سـرودهاي مربـوط بـه           
آتش نشاني پيشگيري و حفاظـت از حريـق و غرفـه            

  .آمار و انفورماتيك اختصاص داده شده بود
آتـش نـشاني    «با موضوع   تعداد شش هزار نقاشي     

 سال به نمايش گذاشته     15 تا   5در رده سني    » شهر من 
بـه آثـار    ) سـي ام آبـان    (شده بود كه در روز آخـر        
  .منتخب جوايزي تعلق گرفت

  
زنان خانه دار ايتاليايي در مقابل حوادث بيمه مي 

  شوند
از اين پـس زنـان خانـه دار ايتاليـايي در مقابـل              

  .ندحوادث درون خانه بيمه مي شو
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، اين طرح       
از سال آينده به اجرا در مي آيـد و هـر زن ايتاليـايي               

در )  دالر 122بيش از   ( هزار لير    25ساالنه با پرداخت    
سال مي تواند خود را در مقابـل صـدمات و حـوادث             

  .داخل خانه بيمه كند
بيمه زنان خانه دار ايتاليايي اجباري خواهد بود كه         

  .البته شامل مرگ نمي شود
ميليون تن بـرآورد    9تعداد زنان خانه دار ايتاليايي      

شده اند و ساالنه در اين كشور سه ميليـون حادثـه در             
 تـن جـان     8400خانه ها اتفاق مي افتد كه بر اثر آن          

هزار تن در بيمارستان    300خود را از دست مي دهند و        
  .بستري مي شوند

  
  مان جذامآب مغز بادام هندي براي در

 پژوهشگران هندي اعالم كردنـد يـك        -دهلي نو 
. داروي گياهي در درمان بيماري جـذام مـؤثر اسـت          

تحقيقات اين پژوهشگران نشان داده است كه آب مغز  
. بادام هندي مي تواند زخم هاي جذامي را درمان كنـد          

اين دارو در درمان تمامي نـوع جـذام و بـه ويـژه در             
يع بـومي و عـوارض      افرادي كه دچار زخم هـاي شـا       

پژوهشگران ايـن دارو را     . چشمي شده بودند مؤثر بود    
روي افراد مبتال به فلج صورت هم آزمايش كردند اما          

گفتنـي  . نتايج به دست آمده از آن رضايت بخش نبود        

است كشور هند باالترين رقم مبتاليان به بيماري جذام         
را در سراسر دنيا دارد و آمـار گرفتـه شـده در سـال               

 ميالدي يك ميليون نفر مبتال به اين بيمـاري در           1999
  .هند نشان داده است

  
  شكل گيري سليقه غذايي انسان در دوران جنيني

 پژوهشگران آمريكايي اعـالم كردنـد       -واشنگتن
عالقه به بعـضي غـذاها در انـسان از دوران جنينـي و              

بـه گفتـه ايـن پژوهـشگران        . نوزادي شكل مي گيرد   
حت تأثير خوراكي هايي است     سليقه غذايي كودكان ت   

كه مادر آنها هنگام بـارداري يـا شـير دادن مـصرف             
پژوهشگران آب هويج را به غذاي روزانه       . كرده است 

گروهي از زنان باردار و مادراني كه نوزاد خود را شير           
در مرحله بعد اين پژوهشگران     . مي دادند اضافه كردند   

ـ             ويج غذاهاي آماده نوزادان را به جـاي آب بـا آب ه
آنهـا متوجـه شـدند كودكـاني كـه          . مخلوط كردنـد  

مادرانشان آب هويج مصرف كرده اند غذاي مخلـوط         
شده با آب هويج را ترجيح مي دهنـد، در حـالي كـه              
ديگر نوزادان غـذاي مخلـوط شـده بـا آب را بيـشتر              

آب هويج در كيفيت شير مادر تـأثير        . دوست داشتند 
ـ     ايـن  . ذاردندارد، اما در طعم و بوي آن تـأثير مـي گ

آزمايش به اين پرسـش پاسـخ داد كـه چـرا انـسان              
غذاهاي فرهنگ خودش را به سرعت مي پذيرد و بـه           

  .هر غذاي ديگري ترجيح مي دهد
  

مصرف داروي زخم معده براي زنان باردار 
  خطرناك است

بر اساس جديدترين تحقيق بعمل آمده دارويي كه        
 بـه   براي درمان زخمهاي معده تجويز مي شـود       ” غالبا

  .جنين آسيب هاي جدي وارد مي كند
: خبرگزاري آلمان از تورنتو و نيويوك اعالم كرد       

اين دارو باعث انقباض زخم، خونريزي شديد و سـقط          
عوارض جانبي اين دارو زنان بـسياري       . جنين مي شود  

از كشورها را بر آن داشته است تا براي سقط جنين از            
ناني كه عليرغم   اين دارو استفاده كنند ولي ديده شده ز       

مصرف اين دارو بچه دار مي شوند ودر معرض خطـر           
  .بيشتر ابتالي نوزادان خود به عارضه قرار دارند

  
  بازي با روباتها

html.index/robotics/org.thetech.www://http  
  

استانهاي تخيلي  روباتها كه اولين بار در برخي از د       
فيلمهاي سينمايي مطرح شدند، در قرن بيستم صـورت         

در ايـن سـايت كـه       . واقعيت بيشتري به خود گرفتند    
متعلق به موزه تكنولوژي است، تاريخچـه روباتهـا بـا           

چنانچـه  . شرح و تفصيل جـذابي عرضـه شـده اسـت          
اشتراك اينترنت شما از نوع با سرعت باال باشد، مـي           

اهي از چگونگي كار روباتهـا نيـز        توانيد فيلمهاي كوت  
  .ببينيد

به عالوه، مي توانيد برخي روباتهاي اين مجموعـه         
  .را به حركت در آوريد

مسئلي كه با پيشرفت روباتها مطرح مي شـود، در          
اين سايت به بحث گذاشته مي شود، مسائلي همچـون          
بررسي پيامدهاي ساخت احتمالي روباتي كـه نيـروي         

روباتها در يـك كـالم      . باشدتفكر آن بيش از انسان      
  .نگاهي به تالشهاي امروز بشر براي ساخت فردا است

  اختراعات و مالكيت فكري
com.delphion.www  

در اينترنـت سـايتي را بـه        » .ام. بي. آي«شركت  
سايت ياد  . موضوع مالكيت فكري اختصاص داده است     

مخترعان نوآوران مي دهد كه در      شده اين مكان را به      
ميان پرونده هاي مربوط بـه ثبـت انحـصاري حقـوق            

كاوش در ايـن    . اختراعات جديد و قديم كاوش كنند     
سايت از روي اسم محصول، موضوع، شـماره ثبـت و           

به عالوه اين سايت امكان اتصال به       . غيره ممكن است  
  .سايتهاي مشابه را فراهم مي كند

 نيستند، اما از افكار عجيب      البته كساني كه مخترع   
و غريب لذت مي برند، مي توانند با اختراعات شگفت          
آوري كه ثبت شده است، آشنا شوند، ماننـد دسـتگاه           
تهويه مطبوع كفش كه نيروي محركه خود را از قـوه           

حتي شـخص مـي توانـد اختراعـات         . جاذبه مي گيرد  
  . شگفت آور را به سايت بيفزايد

  
  تصاوير تلسكوپ هابل

edu.stsci.hubble://http  
ادوين هابل ستاره شناس آمريكايي بـه خـاطر دو          

اول اينكـه   :  مشهور است  1920كشف اساسي در دهه     
كهكشانها متمايز از كهكشان راه شيري هستند و دوم         
آنكه به علت حركت مدام ايـن كهكـشانها، كيهـان           

تلسكوپ هابل كه بـه     . استهمواره در حال گسترش     
 بـه فـضا    1990ياد وي نامگذاري شده است، در سـال         

پرتاب شده و از آن زمان زواياي جديـدي از فـضا را             
  . براي بشر گشوده است

در اين سايت تصاوير كم نظيري كه هابـل تهيـه           
بيشتر عكسها با مطالب    . كرده است، عرضه شده است    

. مي كند توضيحي همراه است كه فهم عكس را آسان         
دوستداران علوم فضايي به طور قطع از مراجعه به ايـن           

  . سايت لذت خواهند برد
  

  روش جديد تسكين درد زانو
  با پاي خروس

 پژوهشگران آمريكايي روش جديـدي      -واشنگتن
براي تسكين زانودردهاي ناشي از روماتيسم و آرتروز        

در اين روش از يـك مـاده ژالتينـي          . ابداع كرده اند  
. مي شود كه از پاي خروس به دست مي آيـد          استفاده  

در آمريكـا بـه     » سينويـسك «اين ماده با نام تجاري      
فروش مي رسد و شامل اسيد هيالورونيك است كه به          

  .طور طبيعي در زانوي انسان وجود دارد
چنـين اسـت كـه      » سينويـسك «روش درمان با    

پزشكان در يك دوره سه هفته اي و هفته اي يك بار            
 بيمار تزريق مي كنند و اثر تسكين زانو         آن را به بدن   

. درد در اين روش درماني تا يك سال باقي مـي مانـد            
 درصد در تسكين 91 تا   58به گفته پزشكان اين روش      

 520زانودرد مؤثر است و در آمريكا هزينه اجراي آن          
در باره اين روش درماني پزشـكان اتفـاق         . دالر است 

ـ           الج روماتيـسم   نظر ندارند، اما ايـن روش از سـوي ك
آمريكا پذيرفته و توصيه شده است و شركتهاي بيمـه          

  .  اين كشور نيز پرداخت هزينه آن را پذيرفته اند
  

  روش جديد درمان موقت پاركينسون
 پژوهشگران كانادايي روش ساده اي براي       -تورنتو

در . درمان موقت بيماري پاركينسون ابداع كـرده انـد        
ــن روش كــه  ــدوتومي«اي ــام » پالي ــان ن دارد، جراح

سوراخي كوچكي در جمجمه بيمار ايجاد مي كننـد و          
بخشي از مغز كه حركات بدن را در كنترل دارد جـدا            



 

 

  ٥صفحه   ١٣٧٩ آذر ماه٢٥   ١٨ شماره     لويس

مرور اخبار

به اين ترتيب عالئـم آزار دهنـده بيمـاري          . مي كنند 
ايـن روش  .  سال عقب مي افتـد  5پاركينسون به مدت    

در مــواردي توصــيه مــي شــود كــه داروهــاي ضــد 
به كارگيري اين روش    . ندپاركينسون اثر الزم را ندار    

  . بيمار نتايج رضايتبخشي داشته است40در 
بيماري پاركينسون، تحليل سلولهاي بخشي از مغـز     
است و موجب اختالل حركتي، سفتي مفاصل و لرزش         

اين بيماري به سرعت پـيش مـي        . دست و پا مي شود    
  .رود و تاكنون درمان قطعي براي آن يافته نشده است

  
دكان عالقمند به بازي هاي شرطهايي براي كو

  رايانه اي
 پژوهشگران روسي اعـالم كردنـد بـازي         -مسكو

هاي رايانه اي براي سالمت چـشم كودكـان زيانبـار           
قرار گرفتن در برابر صفحه نمايشگر رايانـه بـه          . است

مدت طوالني موجب نزديـك بينـي، ضـعف ديـد در            
چشم و سر و گردن، تنبلي و خستگي سريع چشم هـا            

به گفته اين پژوهـشگران اسـتفاده از بـازي          . مي شود 
هاي رايانه اي بايد با رعايت چند شرط صورت گيـرد           

صـفحه  . تا آسيبي به سالمت چشم كودكان وارد نكند       
نمايشگر رايانه با چشمان كودك بايد فاصـله زيـادي          
داشته باشد و پايين تر از سـطح چـشم كـودك قـرار           

روشن انجـام   همچين اين بازي ها بايد در اتاقي        . گيرد
اما روشنايي بايد طوري باشد كه نقاط نوراني و           شوند،  

مدت بازي با رايانـه     . براق در صفحه رايانه ايجاد نكند     
 دقيقه  10نيز بايد كوتاه باشد و هر نيم ساعت به مدت           

  .چشم استراحت كند
  

  آزمايش خون براي تشخيص منگوليسم در جنين
دند زنـان   پژوهشگران استراليايي اعالم كر   -سيدني

باردار به زودي خواهند توانست با انجام يك آزمايش         
خون ساده از ابتالي جنين خود بـه منگوليـسم آگـاه            
شوند و در نخستين ماههاي بارداري از رشد جنين مبتال    

  .به اين عارضه جلوگيري كنند
در حال حاضر بـراي پـي بـردن بـه ايـن نقـص               

ـ           م كروموزومي در جنين بايد از سـلولهاي داخـل رح
نمونه برداري كرد كه اين امر خطر جدي براي جنـين           

  .به دنبال دارد
 سـال آينـده بتواننـد       2پژوهشگران اميدوارند تـا     

آزمايش خون ويژه منگوليسم را تكميل كنند و به اين          
ترتيب از رشد و تولد كودكان مبتال به ايـن عارضـه            

  .جلوگيري شود
  

  مصرف سويا از خطر بيماري هاي  قلبي
   مي كاهد

 انجمن قلب آمريكا اعالم كرد مصرف       -نيواورلئان
سويا مي تواند موجب كاهش كلسترول خون شـود و          
  .به اين ترتيب از خطر ابتال به بيماري هاي قلبي بكاهد

مؤسسه قلب آمريكا يكـي از معتبرتـرين مراكـز          
. براي معرفي رژيم غذايي و ورزش هاي سـالم اسـت          

ـ             ت مـواد   اين مؤسـسه بـه تـازگي سـويا را در فهرس
خوراكي قرار داده است كه مردم بايد هـر روز آن را            

  .در رژيم غذايي خود به كار برند
تحقيقات دانشمندان در اين مؤسسه نشان مي دهـد         
در كشورهاي آسـيايي كـه سـويا بـيش از پـروتئين           
حيواني مصرف مي شود ميزان ابتال به نـارحتي هـاي           

 گـرم   20اگر روزانه   . قلبي نصف آمريكا و اروپا است     

 هفتـه سـطح كلـسترول       9سويا مصرف شود در مدت      
  .خون به ميزان قابل مالحظه اي كاهش مي يابد

از جمله مواردي كه مصرف آنها از سوي مؤسـسه          
قلب آمريكا توصيه شده است مي توان از موز، سبزي          

  .هاي برگ دار و بلوط نام برد
  

  تعامل هوشمندانه جوجه تيغي ها
   با محيط زيست

جوجه تيغـي   : زاري جمهوري اسالمي   خبرگ -لندن
ها كه قديمي ترين پستانداران روي زمين به شمار مي          

 ميليون سال پـيش بـاز مـي         120آيند وسابقه شان به     
گردد و همدوره دايناسورها بوده اند، روشهايي بـراي         

  .زيست پايدار و بهينه دارند
چـاپ لنـدن،    » اينديپنـدنت «به نوشـته روزنامـه      

حوه زيـست جوجـه تيغـي هـا         پژوهشگراني كه در ن   
تحقيق كرده اند به اين نكته پي بـرده انـد كـه ايـن               
جانوران كهنسال از راهبردهاي هوشـمندانه اي بـراي         

  .تداوم زيست خود استفاده مي كنند
جوجه تيغي ها در هر نقطه اي كه باشند، هيچگـاه           
به زاد و ولد بيش از حد نمـي پردازنـد و همـواره بـا              

  .سل خود را كنترل مي كنندنوعي انضباط دروني ن

اين جانوران هيچگاه از يك منبع واحد براي تغذيه         
استفاده نمي كنند و در عين حـال هيچيـك از منـابع             
مورد استفاده خود را تا سرحد نابودي مـورد اسـتفاده           

  .قرار نمي دهند
جوجه تيغي ها در عين حال، زميني را كه بر روي           

ول دهي نگاه مي  مهياي محص ” آن به سر مي برند مرتبا     
دارند و به شيوه اي غير مهاجمانـه بـا محـيط زيـست              

  .تعامل مي كنند
  

حقايقي مربوط به ديابت كه ضروري است شما 
  راجع به آن بدانيد

شما بايد بدانيد ديابت يك بيماري جدي است كه         
مي تواند منجر به كوري، حمله قلبـي، سـكته مغـزي،            

ـ   . نارسايي كليه و قطع پا شود      ارمين علـت   ديابـت چه
مرگ و مير در دنيا است و ساليانه تعداد زيادي بر اثر            

  .اين بيماري مي ميرند
اگر شما اين عالئم را داريـد بـه پزشـك مراجعـه             

  :كنيد
تشنگي بيش از حد، تاري ديد متناوب، دفـع ادرار          
مكرر، خستگي غير معمول يا خواب آلودگي، كاهش        

  .وزن غير قابل توجيه

 
انگليسي - فارسي-زبانزدهاي ارمني  

 
تامار پانوسيان: گردآوري  

16- ¾ßÝ ÇÝã ·ÇïÇ ÝáõßÝ ÇÝã ¿: 
.خر چه داند قيمت نقل و نبات  

Do not cast pearls before swine. 

 
17- ¶³ÛÉÇó ÷³Ë³Û ³ñçÇ ×³ÝÏÝ ÁÝÏ³Û: 

.از چاله در آمده به چاه افتاد  

To fall out of the frying-pan into the fire. 

 
18- àõÝùÝ ßÇÝ»Éáõ ï»Õ, ³ãùÝ ¿É Ñ³Ý»ó: 

.آمد زير ابرو بردارد چشمش را كور كرد  

Striving to better, often we mar what is well. 

 
19- ÆÝã áñ ó³Ý»ë, ¿Ý ¿É ÏÁ ÑÝÓ»ë: 

.هر چه بكاري همان بدروي  
)مولوي(جمله دانند اين اگر تو نگروي   هر چه مي كاريش روزي بدروي   

)حافظ(هر كس آن درود عاقبت كار كه كشت   

As you sow, so shall you reap. 

 
20- àí ÇÝã ³ÝÇª Çñ»Ý Ï³ÝÇ:  

.از ماست كه بر ماست  

The axe goes to the wood where it borrowed its helve. 



 

 

   ٦صفحه   ١٣٧٩  آذر ماه ٢٥  ١٨ شماره    لويس

ادبيات

  همرنگ زيتون
  هاسميك موسي خانيان: نوشته

  
دخترم با موها و چشمان زيتوني و پوست مهتابي اش، با همه لطافت بهاري 

  :اش محكم و با اراده مقابلم ايستاده است و مي گويد
 روزه  2000بايد از امروز تـا تحويـل سـال          . مادر، غذاي گوشتي نه    -

  .بگيرم
   از امروز؟ مگر امروز چه روزي است؟ -
چهـل  ” دقيقـا .  اسـت  1999روز دوشنبه بيست و دوم نوامبر سال         ام -

  . مانده است2000روز به تحويل سال 
ولي عزيز دلم رسم ما ايـن اسـت كـه قبـل از عيـد پـاك روزه مـي                      -

  . تو تازه دوازده سالت است…از اين گذشته تو هنوز. گيريم
 بـا سـالهاي     2000سـال   . مادر خواهش مي كنم، مـن نيـت كـرده ام           -
  .من بايد روزه بگيرم. ق داردديگر فر

: اين دختر دوازده ساله من اسـت كـه مـي گويـد            .  قلبم از شوق مي لرزد    
ياد دوازده سالگي خودم مي افتم كه چه آرام و خجول بـودم             . ”بايد روزه بگيرم  “

و ياد مادرم كه در دوازده سالگي آرزو داشته خواندن و نوشتن ياد بگيرد اما به او 
 چون آن زمان خواندن و نوشتن را براي دخترها بد مـي دانـسته         اجازه نداده بودند  

  .اند
خاطرات دور، چنان دور كه رنگي جز خاكستري ندارند به ذهنم مي آيند        
و جان مي گيرند و حاال چنان نزديك و زنده اند كه نمي توانم بـاور كـنم سـي و                     

  .پنج سال از آنها گذشته است
*     *      *  

عـضو كتابخانـه مدرسـه، و       . تشنه دانـستن و شـناختن     . دوازده ساله هستم  (
 و جز اين شروع كرده …ايساهاكيان، آهارونيان، تومانيان، . ديوانه وار مي خوانم

خواندن وقايع فجيع قتل عام ارامنه كه تمام مي شود   . ام به خواندن مجالت فارسي    
گ ويتنـام   جنـ . مي رسم به جنگ ويتنام و كشتاري كه در آنجا به راه انداخته انـد              

موضوع روز مجالت است و من نمي توانم بفهمم آمريكـا در ويتنـام چـــــــــــه                
  )1(…مي كند

برفي چنان سنگين باريده است كه      .  دوازده ساله هستم و زمستان است      …
من وقتي از ميان دو رديف توده برف جمع شده در پياده روها مي گذرم، چيـزي                 

طـرح  . ي مسابقه نقاشي كاغـذ فيلـي بخـرم        مي روم برا  . جز سفيدي برف نمي بينم    
كبوتر سفيدي است بـا شـاخه اي زيتـون بـر            . اوليه اش را در ذهنم آماده كرده ام       

و آنسوتر گربه اي سياه     . منقارش، لب پنجره اي رو به رنگين كمان و آماده پرواز          
  .كه به طرف پرنده خيز برداشته است

. را هضم كـنم ” سم چشم آبيامپريالي“دوازده ساله هستم و نمي توانم معني    
اما روزي در مجله اي مطلبي مي خوانم كه رنگ روياهاي نوجواني ام را دگرگون 

در بـاره كـاج بـسيار       . 2000مطلبي در باره برگزاري جـشن ژانويـه سـال           .مي كند 
نوشته چنان است كـه شـور و        .  چراغاني شود  2000بزرگي كه قرار است در سال       
بـا يـك جمـع و       .  و دلم مي خواهد تا آن زمان باشـم         هيجان عجيبي به دلم مي افتد     

  .تفريق ساده حساب مي كنم و مي بينم چهل و هفت ساله خواهم بود
پـدر  . از پدرم در باره زمان آخر مي پرسم و در باره مطلبي كه خوانده ام              

: آنرا مي بوسد و بر پيـشاني مـي گـذارد و مـي گويـد               . كتاب مقدس را مي آورد    
اما زمان دقيق   .  آخر واقع شود، در اين كتاب نوشته شده است         آنچه بايد در زمان   “

  )2.(بعد فصلي از آن را مي خواند“. آنرا كسي نمي داند
شب پس از مدت ها رويايي مي بينم كـه در آن اثـري از لكـه خاكـستري         
رنگ نيست و با خودم عهـد مـي كـنم تـا زمـان تعبيـر آن، هرگـز آن را بـه زبـان                      

  )3.(نياورم
*   *   *  

  :خترم به شانه ام مي زند و مي پرسدد
  مادر، از من رنجيده اي؟ چرا گريه مي كني؟ -

او كه خواندن كتاب مقـدس را بـه         . به ياد پدرم افتاده ام    . نه دخترم  -
  . را مي ديد2000اي كاش زنده مي ماند و سال . من آموخت

  :دخترم با شور و شوق كودكانه مي پرسد
 با سالهاي ديگر فرق خواهد      2000پس شما هم قبول داريد كه سال         -
  داشت؟

حس مي كنم نوري در جايي دور، خيلـي دور جـاري مـي             . قلبم مي كوبد  
سـاكت و كـم حـرف اسـت مـي      ” پسرم كه معمـوال . نمي دانم چه بگويم   ) 4.(شود
  :گويد

 بـا  2000اگر همگي همزمان روزه بگيريم و دعا كنيم، سـال     . -البته -
  .سالهاي ديگر فرق خواهد داشت

خط سبز پشت لـبش حـالتي معـصوم بـه چهـره اش داده               . مي كنم نگاهش  
: همسرم مي گويد  . او جز سكوت و اخمش چيزي از من به ارث نبرده است           . است

همسرم خودش را با خواندن روزنامه مشغول كـرده         ” .چهارده سالگي خودم است   “
اهـار  يك باره به صرافت مي افتم كه چرا او امروز ن          . است تا ميز ناهار آماده شود     

آيا امروز روز . نه تعطيل است و نه پنجشنبه. امروز كه دوشنبه است. در خانه است
  بخصوصي است؟

 مادر، امروز چيدن ميز ناهار با من، پس من براي چـه             -: دخترم مي گويد  
  به كالس سفره آرايي رفته ام؟

  :بعد با شيطنت اضافه مي كند
وازده سالگي تان را باز      امروز فرصت كافي داريد روياهاي د       و شما مادر،  

كـي بـود كـه      . ”دوازده سالگي خودت اسـت    “: همسرم مي گويد  ) 5.(سازي كنيد 
ريزه بودم و با پوست مهتابي، نشسته بودم و حساب مي كـردم             . دوازده ساله بودم  

 چهل و هفت ساله خواهم بود؟ كي بود كه حساب مي كـردم؟              2000كه در سال    
 بايستم؟ كي بود كه عهد      2000تانه سال   فقط يك بار فرصت خواهم داشت در آس       

كردم اگر تا آن زمان زنده بودم چهل روز مانده به تحويل سال روزه بگيرم؟ ايـن             
اشاره كنايه آميز دخترم به باز سازي روياي دوازده سالگي چيست؟ كي بـود كـه                

  )5(آن رويا را ديدم؟ سي پنج سال پيش؟ سي و پنج سال پيش؟
 فكر سي و پنج سال پيش بـر زبـانم جـاري مـي               ناگهان بدون تصميم قبلي،   

  :شود
  .خوب شد به يادم انداختي دخترم. من هم امروز روزه مي گيرم -

  :  دخترم از شادي به هوا مي پرد
مي دانستم خواب هايم به من دروغ نمي . ديدي گفتم پدر. هورا.  جانمي -

  .گويند
. ي تواند نماد باشدو البته خانواده م. يك خانواده كامل . تا اينجا چهار نفر   

براي بهـروزي   . فكرش را بكنيد، همه همزمان روزه بگيريم و دعا كنيم         ! خداي من 
بعد به طرفم مي آيد و پر از احساس هيجان به گـردنم مـي               . بشريت و صلح جهاني   

  :آويزد
  كه تو هميشه مي گويي، يعني چه؟” به دل برات شدن“مادر،  -
يعنـي  . روشـن شـدن  . ن خب، يعني واقعه اي را پيشاپيش حس كـرد       -

  …يعني. صدايي را كه قرار است بعدها به گوشمان برسد، شنيدن
 سال  2000 مادر، مي خواهم بگويم به دلم برات شده است كه سال             -

  .سالي كه در آن واقعه فوق العاده خوبي روي خواهد داد. خوبي خواهد بود
 بـراي   .اشكم سـرازير مـي شـود      .     ديگر نمي توانم خودم را كنترل كنم      

اولين بار پرده از روياي نوجواني ام بر مي گيـرم و از ميـان هـق هـق گريـه مـي                       
  )7: (گويم

 2000من هم سي و پنج سال پيش بـه دلـم بـرات شـد كـه در سـال                      -
  )8.(ستاره اي تابان، هزار بار درخشان تر از خورشيد. ستاره درخشاني خواهم ديد

 ميـز ناهـار مـي آيـد و     همسرم روزنامه را به كناري مي گذارد و به طرف        
همگي در سكوتي مقدس دور ميز مي ايستيم تا دعاي قبـل از صـرف ناهـار را بـه                    

  . جاي آوريم
  

  . نمي توانم بفهمم دو كشوري كه هيچ مرز مشتركي با هم ندارند، بر سر چه مي جنگند) 1
  . باب اول تا بيست و دوم- مكاشفه يوحناي رسول-كتاب مقدس) 2

  ٧ادامه درصفحه 



 

 

   ٧صفحه   ١٣٧٩  آذر ماه ٢٥  ١٨ شماره    لويس

سسلما

  سلماس؛ آينه تاريخ
  وحيد مرحمتي سلماسي

  
در شمال غربي ايران شهري مشتمل بر نواحي كوهـستاني و رشـته هـايي               
حاصلخيز واقع شده كه سلماس نام دارد و از طريق رودخانه زوالچاي مشروب مي 
شود كه اين شهر قـدمت و سـابقه تـاريخي زيـاد دارد و بـه شـهادت بقايـاي آثـار                    

شهر سلماس به روايتي در زمان . بسيار قديم مسكون بوده است  باستاني از زمانهايي    
از پادشاهان آشور در هزاره سوم قبل از ميالد بنا نهاده شده اسـت              ) سلماسار سوم (

و به عنوان دژي در مقابل تهاجمات اقوام نزديك حكومت بابل احداث شد تـا در                
گفتنـد  ) سلماس (گذشته زمان به شهري تبديل و براي راحتي تلفظ آن سلماسار را           

سـلماس قبـل از تمـدن آشـور هـم از منـاطق              . و اين نام بر روي شهر و منطقه ماند        
متمدن و مسكوني كره ارض بوده و به طوري كه آثار به دست آمده از آن هزاره                 

  . هفتم قبل از ميالد مسيح را به دست مي دهد
  

قوت المقدسي در سفرنامه اش بازارها و مسجد سنگي آن را سـتوده و يـا            
حموي به هنگام بازديـدش از سـلماس آن شـهر را ويـران يافتـه توصـيف كـرد و                     
حمداهللا مستوفي متذكر گرديده است كه باروي سلماس در دوره غازان خان تعمير 
شده است و در كتاب نزهه القلـوب نوشـته اسـت سـلماس از اقـيلم چهـارم اسـت                     

شـهر بـزرگ   » لزم«و عرض آن از خط استوا » خط يد«طولش از جزاير خالدات  
وزير خواجـه تـاج الـدين علـي شـاه تبريـزي آن را               . است و بارويش خرابي يافته    

» اوديه«عمارت كرد دورش هشت هزار گام هوايش به سردي مايل است آبش از              
در . مـي ريـزد   ) درياچه اروميه (» بحيره چي چست  «جبل كردستان مي خيزد و به       

 1900 كرد بـوده انـد و در سـال           قرن چهارم هجري قمري كليه ساكنان اين شهر،       
 هزار نفر جمعيت بوده و بعضي مناطق آن         50 آبادي و حداقل     108ميالدي داراي   

  . حالتي مسيحي نشين داشته است” صرفا
  

اين شهر در گذشته هاي بسيار دور جزو ارمنستان بوده و در زمان مادهـا               
اس كنـوني بـه     در حوالي شـهر سـلم     . ناميده مي شده است   » زاروند«و هخامنشيان   

باالي تپه اي موسوم به زنجير قلعه بنايي توسط كد پرتـر كـشف شـده كـه داراي                   
در اين سنگ نگاره ها كه نـزد اهـالي بـه       . حجاري هاي متعلق به عهد ساساني است      

اوزداني شهرت دارد تصاوير اردشـير و شـاپور ساسـاني در حـالي كـه حكمرانـان          
ند حجاري شده و به همين اعتبار عـده اي          ارمنستان در پيش پاي اسبشان زانو زده ا       

از محققان تصرف سلماس و الحاق آن به ايـران را بـه اردشـير يـا شـاپور ساسـاني             
عالوه بر حجاري ياد شده در ناحيه گورچين قلعه نيز آثار باسـتاني             . نسبت داده اند  

جالبي وجود دارد و در نزديكي آبادي تازه شهر نيز برجي آجـري و منـسوب بـه                  
واقع است كه داراي كتيبه اي تاريخ دار مي باشد         ) دختر ارغون آغا  (خاتون  ميري  

روستاي هفتوان سلماس در قديم مركز خليفه گري ارامنه آذربايجان و ايران بوده             
يكـي از كهـن تـرين آثـار         » گل تپه «با انجام كاوش هاي باستان شناسي در        . است

باره كشف ايـن مجموعـه      در  . استقرار اجتماعات بشري در جهان كشف شده است       
. باارزش بايد گفت اين دهكده دائمي مربوط به هزاره هفتم قبل از ميالد مي باشـد     

تراشه ها و ضايعاتي كه بـه سـنگهاي آبـسيدني مـادر در ايـن محوطـه وارد آمـده                     
نشانگر آن است كه اين دهكده پيشرفته در آن روزگار مركز مهم توليد ابزارهاي              

. تيغه و آالت برنده در حوزه درياچـه اروميـه بـوده اسـت       آبسيدني از قبيل چاقو،     
 سيني هاي گود، سيني هاي پوست كنـي و           وجود مصنوعات سنگي شامل ظروف،    

وزنه هاي سنگي معرف فعاليتهاي زيادي براي تأمين غـذا از طريـق كـشاورزي در                
  . اين منطقه بوده است

  
اي سـفالي   همچنين سفالهاي منقوش خاكستري مايل به سياه و سـر دوكهـ           

كشف و جمع آوري شده كه سفالهاي آن از نوع سفالهاي نخجوان مربوط به دوره               
برنز قديم در دو هزار و نهصد سال قبل از ميالد است و در اليه هاي فوقـاني ايـن                    
تپه نشاني از استقرار سه دوره فرهنگي مربوط به هزاره هاي ششم، پنجم و چهـارم                

تيب هم عصر با تمدنهاي حاج فيروز و دالمـا در  پيش از ميالد وجود دارد كه به تر      
در حال حاضر هنوز بر     . سلدوز نقده و عصر برنز قديم در جمهوري نخجوان است         

روي هيچ يك از اليه هاي فرهنگي اين تپه كه داراي ارزش هاي تاريخي فراواني               
است كاوش هاي علمي صورت نگرفته و اطالعات مربوط به هر دوره بسيار اندك 

قديمي ترين محل استقراري كه مشخـصات يـك دهكـده دائمـي در جهـان                . است
شناخته شده در بين النهرين عراق بـوده كـه ويژگيهـاي فرهنگـي آن متـأخرتر از                  

در اين تپه الشه هايي بزرگ از سنگهاي آبسيدني تـا وزن  . سلماس است » گل تپه «
به خـاطر  علت جنگ شاه عباس صفوي با عثمانيان . پنج كيلوگرم كشف شده است    

سلماس بوده و تاريخ گواهي مي كند كه جنگهاي روس، عثمان و آشفتگيهاي بعد              
آغا محمـد خـان قاجـار       .از جنگ جهاني اول لطمات زيادي به سلماس وارد ساخت         

 رجب براي اسـتراحت وارد سـلماس شـده و    28پس از تصرف ارمنستان در تاريخ       
 سلماس در عهد شـاه عبـاس        بيشترين آرامش و آباداني   . مدتي در آن اقامت داشت    

صفوي بوده است زيرا شاه عباس بـا سياسـتهايي خـاص ارامنـه را در ايـن شـهر و                     
روستاهاي اطـراف آن اسـكان داد و اختالفاتـشان را از بـين بـرد و حتـي كليـساي              

  . معروف هفتوان را به دستور او تعمير كردند و در اختيار ارامنه گذاشتند
  

در ) ديلمقـان (ونق افتاد و در عوض دهكده       در دوره قاجار اين شهر از ر      
نزديكي آن مورد توجه واقع شد و تا حدودي آباد گرديـد كـه متأسـفانه در سـال          

 شمسي زلزله سختي در اين منطقـه روي داد كـه بـر اثـر آن هـم سـلماس و                1309
اولين مدرسه به سبك نوين     .  هزار نفر از بين رفتند     4ديلمقان ويران شد و بيش از       

د خان سلماسي در سلماس ايجاد شـد و همـين مدرسـه بـود كـه مقدمـه                   توسط سعي 
حيـدر خـان عمـو اوغلـي چهـره          . گشايش مدارس ديگر در بقيه نقاط كـشور شـد         

سرشناس نهضت مشروطيت و ميرزا ابراهيم خان امـين الـسلطان اولـين صـدراعظم               
 در حال حاضر سلماس داراي هفت بخش و      . مظفرالدين شاه از اهالي سلماس بودند     

 نفـر در هـر كيلـومتر مربـع مـي          30 روستا است كه تراكم نسبي جمعيت آن         150
محــور اصــلي اقتــصاد شــهر كــشاورزي و دامپــروري اســت و محــصوالت  . باشــد

دامـداري  . كشاورزي آن گندم، جو، توتون، دانه هاي روغني، و چغندر مي باشـد            
صـنايع چـرم    در اين شهرستان نقش اقتصادي بسياري دارد كه هم اكنون عالوه بر             

زرد . سازي سه كارخانه بزرگ به عنوان لبنيات در آنجا توليـد و صـادر مـي شـود     
آلوي فراوان اين شهرستان در كارخانـه هـاي برگـه سـازي خـسروآباد، هفتـوان،                 
سوره، خانكاه و تازه شهر به برگه تبديل مي شود و همه ساله به كشورهاي آلمـان                 

ســنگ موزائيــك » مرمــر«نگ همچنــين معــادن ســ. و روســيه صــادر مــي گــردد
سنگ سياه گچ و تنكال ماده اي است كه در زرگري و حلبي سازي بـه       » شورگل«

و . عنوان ماده جوشكاري استفاده مي شود و نام شيميايي آن برات دو سديم است             
در آخر قابل ذكر است كه صنايع دستي نظير دستكش بافي و گليم بافي اثر مثبتي               

  . ستايي دارددر اقتصاد خانواده هاي رو
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خودروهاي رويايي

شركتهاي سازنده خودرو سريعتر از هميشه به خواسته هاي استفاده كنندگانشان 
  :جواب مي دهند و در نتيجه

  خودروهاي رويايي در
   خيابان هاي آتي

  Kevin Clementsكٍيوين كلمنتس : نويسنده
  )كشيشيان(ويولت جواكيم :   مترجم

  )2000ژانويه (ريدرز دايجست :     منبع
)  كيلومتر در سـاعت 100حدود   (mph65رو شما   عقربه سرعت شمار خود   

. را نشان مي دهد در حاليكه شما به موزيك موزارت گوش داده و لذت مـي بريـد                 
بچه ها روي صندلي پشت ماشين نشسته و مشغول بازي هاي كامپيوتري هستند كـه               
بر روي پشت صندلي جلويي جاسازي شده و شـما نيـز بـه كـامپيوتري كـه روي                   

نقـشه اي بـا   ” فـورا ” نقشه“مي گوييد . جا داده شده چشم دوخته ايد     داشبورد ماشين   
جزئيات مسيرهايي كه شما در صدد هستيد طي كنيد بر روي صفحه مونيتور ظـاهر               

يـك فـيلم ويـدئويي زنـده وضـع      ” فورا” وضعيت ترافيك “ مي گوئيد  . مي گردد 
د آمـد مـي     ترافيك را تا دو مايل آنطرف تر نشان مي دهد اگر به نظرتـان پرتـرد               

زماني . كامپيوتر چند مسير بهتر به شما پيشنهاد مي كند        ” و فورا ” مسير بهتر “گوئيد  
پست الكتريكي گويـاي خـود      ) e-mail(كه شما به    

گوش مي دهيد و حواستان به كاميوني كه از پشت سر       
وارد خط مسير شما شده و به ماشين شما نزديك مـي            

ايـن را   شود، نيست و همچنين موقعيت ماشـين شـما          
متوجه شده و دستگاه سرعت سنجتان بطور اتوماتيـك         
سرعت شما را كم كرده و فضاي كافي بين خـودروي          
شما و كاميون قرار داده و فاصله شـما را تنظـيم مـي              

  .كند
تصور مي كنيد اينها افسانه اسـت؟ همـة فـن      
آوريهايي كه در فوق ذكر شد، در چند سال آتـي در            

  .باشدانواع خودروها در دسترس مي 
آمريكايي ها عاشق ماشينهايشان هستند و اين يكي از داليل اصـلي اسـت              
كه شركتهاي خودروسازي به آنچه مورد در خواست متقاضيانشان هست پاسخ مثبت 
مي دهند حال خواستة آنها در مورد صندلي هاي مجهز و پيشرفته بچه ها در خودرو                

  .ش دادن به اپرا و غيرهباشد يا سيستمهاي پيشرفته و مدرن استريو جهت گو
براي تكميل يك خودرو مطابق آنچه مورد در خواست و پـسند متقاضـيان              

  . سال وقت صرف مي شود6باشد حداقل 
امروزه بسياري از كمپـاني هـاي خودروسـازي از مراكـز طراحـي و يـا                 
متقاضياني كه توانايي اظهار نظر دارند كمك گرفته و از آنها دعوت مي كنند ايـده                

يد به آنها پيشنهاد كنند و حتي از آنان سؤال مي كنند چه نـوع خـودرويي                 هاي جد 
در اغلب كمپاني هاي خودروسازي مهندسـين و        . دوست دارند ببينند و استفاده كنند     

بوجود آورده اند و به همراه متخصصين خودرو        ” تيم“طراحان به همه پيوسته و يك       
 و پالستيك در دل راننـدگان و        تالش مي كنند تركيبي مسحور كننده از فلز، شيشه        

  .استفاده كنندگان آتش افروزد
عقايد و نظرياتي كه در مراحل اوليه تصورات واهي و دور از            : نتيجه گيري 

  .ذهن بنظر مي آيد به جاده ها راه پيدا مي كند
  آميختن و جور كردن

سواري بودن خارج شده اند و براي مقاصد   ” امروزه خودروها از حالت صرفا    
، ماشينهاي مـسابقه    )minivan(مانند وانت هاي كوچك     . نيز بكار مي روند   ديگر  

 كـه نـصف وانـت و    Lincoln Blackwood خودروهايي ماننـد  …اي و غيره
نصف ماشين مسابقه اي است متقاضي و طرفدار زيادي در نمايشگاه ماشين پيدا كرد            

  .و سر و صداي زيادي را در نمايشگاه باعث شده بود
ـ  فـروش  ) Daimler Chrysler( كرايـسلر -ركت دايملـر بهار آينده ش

مدل اين ماشـين شـبيه سـواري    .  خود را آغاز خواهد كرد   PT-Cruiserماشينهاي  
”  مي باشد و صندلي هاي آن به راحتي جابجا مي شوند و عمومـا              1930فورد در سال    

  .خودروها بيشتر شبيه كفش بسيار شيكي است كه سوار چهار چرخ مي باشد
از معـاونين فنـي ارشـد    ) Bernard Robertson(رد رابرتسونآقاي برنا

كارخانه دايملر كرايسلر مي گويد امروزه اغلب مردم مايلند كه قادر باشـند مطـابق               
سليقه شان دكور داخل ماشينشان را تغير دهنـد، بـر همـين اسـاس صـندلي عقـب               

ـ       رد و يـا از  مزداهاي جديد تاشو مي باشد و مي شود آنها را از جا درآورده جابجا ك
در قسمت عقب ماشين را اگر باز بگذاريد داراي صـندلي           . طرف برعكس بكار برد   

  .هاي سيار مي باشد و شما مي توانيد يك نمايش يا كنسرت را ببينيد
كه )   Johnson Controls(در حال حاضر شركت جانسون كنترلز     

اب بـازي سـازي     كارش توليد صندلي براي انواع ماشينها مي باشد با شـركت اسـب            
hego                مشاركت نموده و با همكاري يكديگر در صدد هستند تا در پـشت ماشـين 

محلي براي بازي بچه ها بسازند تا بچه ها هنگام مسافرت هـاي طـوالني در داخـل                  
  .ماشين هم صندلي هاي ايمن داشته باشند و هم مشغول باشند

  كنترل درجه حرارت داخل ماشين 
 Jeep Grandرجـه هـواي داخـل ماشـين     هم اكنون دسـتگاه كنتـرل د  

Cherokee   مجهز به سنسور )Sensor (   هايي است كه با اشعه مادون قرمـز كـار
مي كند و طرز عمل به اينصورت است كه حرات بدن مسافريني كه در صندلي هاي   
جلو ماشين مي نشينند را كنترل نموده و به كامپيوترهاي جاسـازي شـده در داخـل                 

ه هواي سرد و گرم را به چه نسبت مخلوط نموده و نهايت             ماشين كمك مي كند ك    
طولي نخواهد كشيد كه ماشينتان از شما دستور        . راحتي را براي مسافران فراهم نمايد     

شمارا خواهد خواند و براي     ) e-mail(خواهد گرفت و نامه هاي پست الكترونيك        
  .دشما جهت صرف شام در رستوران مورد عالقه تان جا رزرو خواهد كر

جهت تنظيم موتور بكار برده مـي شـدند تـا           ” تاكنون كامپيوترها منحصرا  
كامپيوترهاي جاسـازي   . موتور درست و مفيد كار كند     

شده در خودروها بـسياري از عوامـل ايمنـي را بـراي             
 12هـم اكنـون بـيش از        . صاحبانشان انجام خواهند داد   

شهر بزرگ وضعيت ترافيكي خود را از طريـق شـبكه           
  .به اطالع مي رساننداينترنت 

در مسافرت هاي طوالني فرزندان شما آخرين       
فيلمها را تماشا خواهند كرد و انواع بازيهاي كامپيوتري      

  .را بازي خواهند كرد
مونيتورهايي كه در پشت صندلي جلو جاسازي       

بـه  ) headphone(شده اند با گوشي هـاي بـي سـيم         
 را  فرزند شما اين امكان را مي دهد كـه فـيلم تـارزان            

. تماشا كند در حاليكه فرزند ديگرتان مشغول بازيهاي فضايي كامپيوتري مي باشـد            
هاي مورد عالقـه خـود گـوش دهنـد و           CDهمزمان مسافرين جلويي مي توانند به       

اطالعات مربوط به وضعيت ترافيكي و آخرين اخبار مربـوط بـه وضـعيت هـوا را                 
  .   ي كنندگوش مي دهند و در عين حال مناظر زيبا را تحسين م
  رادارهايي كه از تصادفات جلوگيري مي كند

در . فن آوري پيشرفته ساخت انواع خودرو، رانندگي را آسان كرده اسـت           
، شركت جنرال موتورز همة )Chevrolet Corvette(ماشينهاي شورلت كوروت 

عوامل مهم در رانندگي ماشين را روي داشبورد ماشين به نمايش گذاشته است مانند              
 فشار روغن و انواع اطالعات مهم ديگر مانند آنچه در جت هاي جنگنـده               -تسرع(

ماشين كاديالك به يك سيستم روشنايي شبانه مجهز مي باشد كه تصوير            . تعبيه شده 
تـصاويري از   . اشياء مختلف توسط اشعه مادون قرمز روي شيشه منعكس مـي شـود            

ر حيطه نورافكنهاي ماشـين     افراد پياده ،حيوانات ، ماشينهاي ديگر كه ممكن است د         
  .  قرار نگيرند

شركت ميتسوبيشي جهت بيدار نگه داشتن راننده در مسافرت هاي طوالني،           
يك دستگاه روي داشبورد تعبيه كرده است تا اگر پلكها هنگـام راننـدگي سـنگين      
شود و نيمه باز بماند و يا بعلت خستگي عكس العملي نـشان دهيـد ماننـد خميـازه                   

هشدار دهنده بكار افتاده و به شما پيـشنهاد مـي كنـد توقـف نمـوده                 سيستم عالئم   
  .استراحتي بخود بدهيد

كمپاني مرسدس بنز و لكسوس سيستمي پيشرفته كه فاصله شما را با ماشين             
ايـن  . جلويي حفظ مي كند ايجاد كرده است و كار اين سيستم توسط رادار مي باشد              

شمارا قبل از اينكه شـما بـيش از حـد           رادار ماشين جلويي را كشف نموده و فاصله         
  .الزم به آن نزديك بشويد تنظيم مي نمايد

مرحله بعدي يك رادار جلوگيري كننده از تصادف مي باشد كـه فاصـله و               
اين سيـستم در    . سرعت را بررسي نموده و بطور اتوماتيك ترمزها را بكار مي اندازد           

و از تـصادفات جلـوگيري   مه غليط و برف سنگين نيز به وظيفه خود عمـل نمـوده        
  .خواهد كرد

ماشينها در آينده نزديك با صرفه تر و ايمن تر شده و مهم تـر از همـه در                   
  .  هنگام رانندگي باعث شادي و نشاط شما مي شوند


