
 

 

  ١صفحه  ١٣٧٩ ماه دي١١  ١٩ شماره    لويس

   در ايران ارمنيان نقش

نگاهي كوتاه به نقش ارمنيان در 
  صحنه سياسي ايران

   نگارش اديك باغداساريان
  )گرمانيك . ا( 

  
از اسراي لشكركشي آغامحمد خان بـه قفقـاز          - خان ترساموليان  خسرو -16
پـس از رسـيدن بـه ايـران بـه مقامـات عـالي         . او از تفليس به ايران منتقل شد      . بود
ولتـي دسـت يافـت و شـخص مـورد اعتمـاد از طـرف فتحعليـشاه، محمـد شـاه و           د

وي در  . او صاحب چنـدين روسـتا در گـيالن بـود          . ناصرالدين شاه بشمار مي رفت    
.  استاندار اصفهان گرديد، ليكن مدت كوتاهي در اين منصب باقي ماند1836سال  

، )1840-1847(منوچهر خـان جانـشين او شـده اسـتان را هفـت سـال اداره كـرد                 
  . چشم از جهان فرو بست1857خسرو خان در سال 

در مـدارس   .  در همـدان اسـت     1875او متولـد     - ماتوس خـان مليكيـان     -17
به زبان هـاي انگليـسي، فرانـسه، فارسـي و           . تهران و كالج آمريكايي تحصيل كرد     

 وقتـي كـه اداره   1910در سـال  . ارمني تسلط داشت و ترجمه هايي انجام مـي داد   
. وزارت ماليه تأسيس شد، مـاتوس خـان بـه رياسـت آن منـصوب گرديـد                ماليات  

از دسـت   ” شير و خورشـيد   “ موفق به دريافت نشان      1921بخاطر خدماتش در سال     
  .احمد شاه شد

 كه مدارس ارمني به دستور رضا شاه تعطيل شدند، مـاتوس خـان              1936در سال      
 1941و تنهـا در سـال       كه مدير مدرسه ارمني تهران بود، دسـتگير و زنـداني شـد              

  .آزاد شده در همين سال هم درگذشت
 سـالگي   2در سـن    .  در همـدان   1878متولد   -موسس خان خاچاطوريان  -18

و كــالج ” هايكازيــان“از مــدارس . همــراه خــانوده اش بــه تهــران مهــاجرت كــرد
  .آمريكايي فارغ التحصيل شد

 1914در سال . د بعنوان معاون و بازرس در گمرگ مشغول كار ش1909از سال    
 سرپرستي و بازرسي 1920به رياست اداره ماليه استان فارس منصوب شد، از سال      

او بـه مـدارس   . درآمدهاي دخانيات و اداره ماليـات كـل كـشور را بعهـده داشـت         
بعنوان رياست اداره درآمدهاي استان فـارس نيـز         . ارمني و غير ارمني كمك كرد     

از ” شير و خورشـيد “افت نشان درجه دو  به دري1921در سال   . خدمت كرده است  
او تا زمان مرگش رئيس انجمن كل امور خيريه ارمني تهران           . طرف احمد شاه شد   

 17موسـس خـان در      .  رئيس انجمن كلوب ارمنيـان بـود       1933 تا   1921و از سال    
  . در تهران دارفاني را وداع گفت1933ژانويه 

) اصـفهان ( در جلفاي نـو      1933متولد   -)ناظم الدوله (ميرزا ملكم خان    -19
تحـصيالتش را   . پدرش ميرزا يعقوب مترجم ورزيده زبانهاي فرانسه و روسي بـود          

 بــه ايــران بازگــشته اقــدام بــه تأســيس 1858در پــاريس كــسب كــرد و در ســال 
 جــزو شخــصيت هــاي فراماســون و مؤســس     1859او در . تلگرافخانــه نمــود 

ق و سپس به مصر تبعيد كرد، ليكن        ناصرالدين شاه او را به عرا     . بود” فراموشخانه“
 بعنوان سفير تام االختيار ايران عازم لندن   1837 فراخوانده شده در     1871در سال   
 برلين شـركت كـرد و خـدمات    1878او در كنگره سال    ). 1889تا سال   (مي شود 

شاه بـه پـاس     . ارزشمندي در راستاي بازپس گيري شهر قطور از عثمانيان انجام داد          
  . اعطاء نمود) شاهزاده(” پرنس“و ” ناظم الدوله“ او لقب هاي اين خدمات به

او از  . را در لنـدن بچـاپ رسـاند       ” قـانون “ روزنامـه    1889ملكوم خـان در سـال          
در .  به سفارت ايران در ايتاليا منصوب شد       1898در سال   . طرفداران مشروطه بود  

  . در سوئيس در گذشت1903سال 
 در تهران، تحـصيالتش     1864متولد   -)همساعدالسلطن(هوانس ماسهيان   -20

. و سپس رشـته علـوم سياسـي را در پـاريس اخـذ كـرد               ” هايكازيان“را در مدرسه    
، رياست بخش   )1894(رئيس دبيرخانه وزارت خارجه     ) 1884(بعنوان مترجم شاه    

، رايزن سفارت ايران )1900(هاي مختلف، و روابط بين الملل وزارت امور خارجه

خدمت ) 1906-1901(و جانشين سفير ايران در برلين ) 1900-1906(در برلين، 
  .   كرد

 به تهران فراخوانـده شـد تـا سرپرسـتي دختـر شـاهزاده               1911ماسهيان در سال       
  .ناصرالملك را عهده دار شود

 از طرف ارمنيان جنوب ايران بعنوان نماينـده مجلـس انتخـاب             1927او در سال       
  .فير ايران در لندن عزيمت كردشد ليكن پس از چندي به عنوان س

منـصوب شـد    ) ژاپـن ( بعنوان سفيركبير ايران در توكيـو      1929ماسهيان در سال       
 19ليكن آب و هواي ژاپن اثر منفي روي او مي گذارد و هنگام بازگشت از آنجا                 

 بـه تهـران مـي       1932 مـارس    31جسد او   .  در خاربين فوت مي كند     1931نوامبر  
  . ساي ارمني ونك به خاك سپرده مي شودرسد و در صحن حياط كلي

 16او بـيش از     . او در كنار فعاليت هاي درخشان سياسي، انديشمندي بزرگ بود            
اثر از شكسپير را به ارمني ترجمه كرد كه تا امروز نيز بهتـرين ترجمـه محـسوب                  

  .مي شوند
 در روسـتاي بارسـوم      1868متولـد    -)اسـيربگيان (يپرم خان داوتيـان     -21

-11( چهره هـاي معـروف انقـالب مـشروطه ايـران           از دايي ارمني بود و   ف. گنجه
 به گروه هـاي پـارتيزاني و فـدايي    1880در اواخر دهه    . محسوب مي شد  ) 1905

 در حملـه گـروه سـاركيس گوگونيـان بـه            1890در سال   . ارمنستان غربي پيوست  
يـد  ارمنستان غربي شركت كرد و پس از دستگيري به سيبري و سپس سـاخالين تبع              

 از ساخالين فرار كـرد و بـه ايـران آمـد و بـه حـزب                  1896در سال   ). 1892(شد  
در جريان مشروطه رشت را تصرف كرد و بـه          . داشناك پيوست و وارد ارتش شد     

 ژوئيه 10(ليكن پس از تصرف تهران . رياست نبردهاي انتظامي رشت منصوب شد
. اره نظميه گماشته شدبه فرماندهي كل انتظامي تهران و حومه و رياست اد) 1909

بعدها ارتباطش با محافل محلي حزب داشناك تضعيف مي شود و او با ارگان هاي               
  .عاليه حزب در ژنو مرتبط مي گردد

جــسدش در حيــات مدرســه . يپــرم خــان در جنــگ ســورجه همــدان كــشته شــد   
  .دفن شد) داوتيان(هايكازيان 

، پطرس )1863-1916كٍري (از همرزمان يپرم خان مي توان آرشاك گاوافيان       
) 1877-1963(، آبراهام خـان هواكيميـان     )1879-1912(خان مليك آندرياسيان  

  .را نام برد
  . رئيس ستاد قزاق-امير تومان مارتيروس خان-22
همرزم يپرم خان در جريان انقـالب مـشروطه و رئـيس             -سرهنگ گريشا  -23

  .پليس تهران
رم او را بـه رياسـت اداره ماليـه          يپ. همرزم يپرم خان   -دكتر آلك آقايان  -24

  .او از اولين حقوقدانان و مؤسس بيمه در ايران بود. نظميه گماشت
سـه بـار نماينـدگي مجلـس     .  در همـدان 1868متولـد   -هوسپ ميرزايـان   -25

) 1923، و چهـارم     1915، سـوم    1910-11مجلس دوم   . (شوراي ملي انتخاب شد   
 سرپرست تام االختيار    1927 از سال    ).1900از سال   (از مقامات وزارت ماليه بود      

ترجمه هاي خـوبي از ادبيـات   . ماليه ايران و معادن مخصوص دكتر ميلسپو گرديد  
يكي از بهترين متـرجمين رباعيـات عمـر خيـام           . اروپايي و ايراني انجام داده است     

  .  در تهران در گذشت1935در سال . محسوب مي گردد
 با سيد 1916-17ستامبول، در سالهاي  در ا 1883متولد   -گاسپار ايپكيان  -26

 بعنـوان   1919در سـال    . همكـاري كـرد   ” رعـد “ضياء الدين طباطبايي در روزنامـه       
، گاسپار  1921سيد ضياء پس از كودتاي      . بازرس كل وزارت معارف منصوب شد     

 در بيـروت    1952 مـارس    27او  . ايپكيان را به سمت شهردار تهران منصوب كـرد        
  . در گذشت

***  
در زمان محمد رضا شاه پهلوي، باز هم ارمنيان صاحب مناصب عـالي دولتـي                 
براي نمونه مهندس زاون سيمونيان معاون وزير مسكن و شهر سـازي، خـانم          . بودند

اليز غازاريان مـدير كـل اداره تـشريفات وزارت اطالعـات و جهـانگردي، دكتـر                 
كميـسيون عمرانـي    سوپكيان معاون وزارت بهداشت، آندرانيك آوانـسيان رئـيس          

  .  شوراي شهر تهران بودند
   

  پايان
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  ٢صفحه  ١٣٧٩ دي ماه١١   ١٩  شماره    لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  سمينار سه روزه
  »كليساي ارمني و جنبش هاي فرقه اي «
 آذر ماه سميناري تحت اين عنـوان در         18 تا   16

در اين  . انجمن دانشگاهيان ارمني تهران برگزار گرديد     
تاريخ “سمينار كشيش كميتاس قراخانيان تحت عنوان       

سـخنران ديگـر    . سخنراني كرد ” جنبش هاي فرقه اي   
 سرژ مايليان رئيس مركز تعليمات مسيحي مقر        سمينار

فرقه هـاي مـذهبي     “اجميادزين بود كه تحت عناوين      
فرقه هاي مذهبي و موضع كليسا در مـورد         “و  ” كنوني
  . سخنراني نمود” آنها

در اين سمينار اسقف سركيسيان خليفه تهران به        
  .پرسش هاي مطرح شده پاسخ گفت

  
  يادبود آرامائيس آقاماليان

 آذر ماه بـه همـت انجمـن هنـر سـازمان             25 روز  
مجلس ” كميتاس“ ورزشي آرارات در سالن      -فرهنگي

يــادبود هنرمنــد بــزرگ تئــاتر شــادروان آرامــاييس 
” خدايان قـديم  “همچنين نمايش   . آقاماليان برگزار شد  

اثر معروف لئون شانت به رهبري و كارگرداني خـانم          
ـ   . كيتوش آرزويان اجرا گرديد    ا اين مجلـس يـادبود ب

سخنان اسقف ساركسيان خليفه ارمنيان تهران به پايان        
     .رسيد

  
انتخابات مجمع عمومي خليف گري ارامنه اصفهان و 

  جنوب ايران برگزار شد
مدير كل سياسي و انتظامي اسـتانداري اصـفهان         

دوازدهمين دوره انتخابات مجمع عمومي خليفه      : گفت
رگزار گري اصفهان و جنوب ايران در استان اصفهان ب        

  .شد
اين اولين بار است كه پس از انقـالب اسـالمي،    
انتخابات مجمع عمومي خليفه گري ارمنيان اصفهان و        

  .جنوب ايران برگزار مي شود
: عبدلمجيد قيومي، در گفت و گو با ايرنا افـزود         

 10انتخابات ياد شده بر اساس موافقت كميسيون ماده         
ـ         داريهاي قانون احزاب و هماهنگي اسـتانداري و فرمان
  .اصفهان، برخوار و ميمه و فريدن برگزار شد

  
  ايــــــــران

  
  پرفروش ترين فيلم هاي ايراني در آمريكا

در مطلبي بـا عنـوان      » اسكرين«هفته نامه معتبر    
شكوفايي سينماي ايران بررسي موفقيت هاي اخير فيلم        

  .هاي ايراني در مجامع جهاني پرداخته است
رابي اين هفته نامـه     به گزارش روابط عمومي فا    

در مقاله اي به قلم دنيس سيكوبين آمـاري از فـروش            
فيلم هاي ايراني در سينماهاي آمريكا را نيز ارائـه داده    

بر اساس همين آمار پرفروش ترين فيلم ها بـه          . است
رنگ خدا، بچه هاي آسمان، گبـه،       : ترتيب عبارتند از  

 بادكنك سفيد، طعم گيالس ، باد مـا را خواهـد بـرد،            
رنـگ خـدا    . سيب آينه، زير درختان زيتون و سكوت      

با يك ميليون و هشتصد و ده هزار و يكصد و چهل و             
  . پنج دالر در صدر جدول فروش قرار دارد

  

براي نخستين بار در كشور دانشكده خبر 
  تأسيس مي شود

شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد دانشكده       
سـالمي  خبر وابسته به سازمان خبرگزاري جمهـوري ا       

  .موافقت قطعي بعمل آورد
ــوم،   ــومي وزارت عل ــط عم ــزارش رواب ــه گ ب
تحقيقات و فن آوري اين شورا همچنين با ايجاد دوره          
دكتــراي بيوفيزيــك در دانــشگاه تربيــت مــدرس و 
همچنين ايجاد دوره هاي كارشناسي اقتصاد كشاورزي       
در دانشگاه مازندران و جغرافياي طبيعـي در دانـشگاه          

  . طعي موافقت كرديزد به طور ق
  

دار فاني را وداع » سردار ملي«تنها بازمانده 
  گفت

تنها بازمانده سردار ملي نهضت مشروطيت ايران       
 سـالگي و بـه دليـل        90روز دوشـنبه در     » ستارخان«

خـانم  . كهولت سن در تهران دار فاني را وداع گفـت         
در سـال   » ستارخان«سومين فرزند   » معصومه ستاري «

ي كه پدر مجاهدش شهر تبريز را        شمسي در حال   1289
باالجبار با ورود دولت به قصد تهران ترك كرد، بدنيا          

  .آمد
  

  استعفاي وزير ارشاد پذيرفته شد
رئيس جمهور استعفاي دكتر عطاء اهللا مهاجراني       
وزير فرهنگ و ارشاد اسـالمي را پـذيرفت و آقـاي            
مسجد جامعي قائم مقام وزير را به عنـوان سرپرسـت           

  .منصوب نمودوزارتخانه 
  

دكتر مهاجراني از سـوي رياسـت جمهـوري بـه            •
سمت مشاور خود و رئيس سازمان گفـت و گـوي     

  . تمدنها منصوب گرديد
  

براي سربلندي نظام، مردم و انقالب تالش       : مهاجراني •
  .مي كنيم

  
مهاجراني در طول سه سال و نيم خـدمت         : كرباسچي •

  . بي شائبه به رونق روشنگري كمك فراوان كرد
  

جريـاني سـعي در بـي اعتبـار كـردن           : طق نوري نا •
  . مسئوالن نظام دارد

  
دستگاه از دولت   31: علي ظفرزاده نماينده مردم مشهد     •

بودجه فرهنگي مي گيرند، چـوب خطاهـا را وزارت          
  .ارشاد مي خورد

  
تا پايان سال جاري همه دانش آموزان اول دبيرستان          •

  .تحت پوشش طرح واكسيناسيون قرار مي گيرند
   

   هدف توسعه گسترش فضاي سبزبا
شهرداري تهران در منازل شهروندان فضاي سبز       

  .ايجاد مي كند
با اجراي مرحله آزمايشي طرح ايجاد فضاي سبز        
در واحدهاي مسكوني واقع در محـدوده ناحيـه يـك           
شهرداري منطقه هفت، عمليـات اجرايـي ايـن طـرح           
بزرگ در بخشي از منازل شهر تهران كه فاقد فـضاي           

ي باشند از نيمه دوم آذرمـاه از سـوي سـازمان            سبز م 
پارك ها و فضاي سبز شهر تهران آغـاز شـده و بـه              
تدريج به ساير نواحي و مناطق كه از نظر ميزان سرانه           
فضاي سبز نسبت به ساير نقاط شهر از رتبه پايين تري           

  .برخوردارند، تسري خواهد يافت

  ارمــنســتــان
  

  ومريآغاز بكار كارخانه طالسازي گي
كارخانه طال سازي گيومري مـشغول بكـار شـده          

حدود دويست نفر در اين كارخانـه كـار مـي           . است  
 هـزار درام حقـوق      22كنند و بطور متوسـط ماهيانـه        

هر كدام از كار گـران روزانـه دو   . دريافت مي دارند   
اين كارخانه جاي گسترش دارد . قطعه زنجير مي بافند    

ـ        زودي ايـن امـر را      و مديريت آن اميدوار است كه ب
   .انجام خواهد داد 

  24/09/79اخبار تلويزيون ملي   
  

  شركت رئيس جمهورارمنسان در كنسرت خيريه
كليه درآمد حاصل از كنـسرت شـارل آزنـاوور          

 هزار دالر مي باشد 825خواننده معروف  ارمني فرانسه    
كه به براي بناي مدارس شهرهاي زلزله زده ارمنـستان         

درضمن بنا به دعوت . ر خواهد گرفتمورد استفاده قرا 
شارل آزنـاوور روبـرت كوچاريـان رئـيس جمهـور           
ارمنستان و ژاك شيراك رئيس جمهـور فرانـسه نيـز          

   .دراين كنسرت شركت داشتند
  24/9/79اخبار كانال تلويزيوني پرومتوس 

  
  دستگيري رئيس دفتر وزارت دفاع

بر اساس اطالعات بدست آمده از وزارت امنيت        
نستان، سـرهنگ آواك خاچاطوريـان رئـيس        ملي ارم 

دفتر وزارت دفاع جمهوري ارمنـستان دسـتگير شـده          
” مـديا مـاكس   “ وزارت امنيت ملي به خبرنگار      . است

ــه اســت كــه  ــين گفت ــه و گــاراژ آواك : چن ازخان
خاچاطوريان  اسلحه ، مهمات نظامي ،وسايل ارتباطاتي        

بـراي  .  هزار دالر كـشف شـده اسـت          105نظامي و   
خاچاطوريان پرونده كيفري تشكيل شده كه از       آواك  

طرف دادستاني نظـامي مـورد رسـيدگي قرارخواهـد          
  .گرفت

  23/9/79اخبار كانال تلويزيوني پرومتوس ، 
  

سفر مسئول برنامه ريزي و استراتژيك ستاد ارتش 
  آمريكا به قفقاز

ميكائل هاروطيونيان معاون وزير دفاع در مالقـاتي      
ون مـسئول برنامـه ريـزي و        كه با ژنرال چارلزسيمپس   

مسائل سياسي يگانهاي ارتش آمريكا مستقر در اروپـا         
ژنـرال سيمپـسون    . داشت توافقنامه اي به امضاء رساند     

از : در مصاحبه كوتاهي با خبرنگـاران چنـين گفـت           
 هـزار دالر آمريكـائي بـراي        300طرف آمريكا مبلغ    

. آموزش خنثي نمودن مين ها اختصاص داده شده است        
اساس سخنان  وي آمريكا مسائل نظامي را كه بر          بر  . 

ايـن منطقـه    . ضد كشور سوم باشد، دنبال نمـي كنـد        
هميشه درمركزتوجه نيروهاي مسلح آمريكـا بـوده و         
هست ، فعاليت هاي ما فقط به پاس حفـظ صـلح مـي            
باشد و آن طرح هائيكه مـي تواننـد در فعـال نمـودن            

مـا قـرار    همكاريها موثر باشند در مركزتوجه و دفاع        
ژنرال سيمپسون اظهار اميدواري نموده     . خواهند گرفت 

است كه بين ارمنستان و آذربايجان درگيري جديـدي         
بروز نخواهد كرد و مسائل موجود نيز به حـل نهـائي            

وي در مورد برگزاري مانورهـاي      . خود خواهند رسيد  
فعال چنين  :  آمريكائي چنين گفت كه      –نظامي ارمني   



 

 

  ٣صفحه  ١٣٧٩ دي ماه١١   ١٩  شماره    لويس

مرور اخبار

آينده نزديك در نظر نگرفتـه شـده        برنامه هائي براي    
   .است 

  23/09/79اخبار كانال تلويزيوني پرومتوس 
  

بررسي عواقب منفي تبادل مرزها در مركز ايرانشناسي 
  در قفقاز

 در اولين نشست گروه كـاري مطالعـة مرزهـاي          
ارمنستان كه در  مركز ايرانشناسي در قفقـاز تأسـيس           

ـ          ت بـا   شده است، عواقب منفي كه در صـورت موافق
” طـرح پـول گوبـل     “باغ بـا      راهكار حل درگيري قره   

براي كشور ايجاد خواهند شد، بررسـي     ) تبادل اراضي (
  .شدند

بنظر وارطان باليان دبير علمي مركز ايرانشناسي       
در قفقاز در صورت موافقت با اين راهكار ارمنـستان          
اهميت اسـتراتژيك خـويش و در نتيجـه عالقمنـدي           

ل روسيه نسبت بـه خـود را از         ابرقدرتها و در درجة او    
  . دست خواهد داد

سخنرانان ديگر خاطرنشان كردند كه در صـورت        
گـوني  “موافقت با راهكار تبادل اراضي، ارمنستان در        

آمريكـا نيـز    . ويژه قرار خواهد گرفـت    ” ژئوپوليتيك
تعهدات مالي را نسبت بـه كـشورهائي كـه موافقـت            

رونـد،   اند با خط مشي سياسي واشـنگتن پـيش ب           نموده
مـثالً آن دسـته از      . دهـد   بسيار انتخـابي صـورت مـي      

كشورهاي حوضة بالكان كه موافقت كرده بودنـد در         
انزواي بلگراد شركت كنند، در مقابل فقـدانهايي كـه          
در نتيجــة مــشاركت در مجــازات سياســي و انــزواي 

اند، جبران مالي را با حجـم         اقتصادي يوگسالوي داشته  
  .كامل دريافت نكردند

  22/09/79”  يرگير“      
دولت آلمان مبلغ يك ميليون مارك بـراي رفـع       •

  .عواقب خشكسالي به ارمنستان اختصاص داده است
  

  بين المللــــي
  

  جديد براي برسميت شناختن قتل عام ارمنيانموانع 
البي ارمني اياالت متحده آمريكا  مجددا مـوردي         

( زيرا ممكن اسـت دوگ برويتـر      . براي نگراني دارد  
Doug Bereuter  (   ترك گرا و عضو كنگـره

آمريكا به عنوان  رئيس كميسيون روابط بين الملللـي          
بر اساس منـابع    . كاخ نمايندگان كنگره انتخاب گردد    

برويتر درنظر دارد درصورتيكه به سمت فوق       : موثق    
انتخاب گردد كميسيون فرعي حقوق بشر روابط بـين         

نقـش آن   المللي را  كه بر هيچكس پوشيده نيست كه          
در به گردش گذاشتن قطعنامه قتـل عـام ارمنيـان در            
كنگره و فعاليت هـاي آن بـراي برسـميت شـناختن            

  .را منحل نمايد. قطعنامه تا جه اندازه زياد بود 
  22/09/79آزگ  

  
اسرائيل در نظردارد محله هاي ارمني نشين را صاحب 

  شود
 دسامبر ناواز ماس ساالح معاون وزيـر امـور          6در  
و عضو پارلمان اسرائيل در ايروان بـا روبـرت         خارجه  

كوچاريان رئيس جمهور،  وارتـان اوسـكانيان وزيـر          
امور خارجه، لئون مگردچيان معاون وزير امور خارجه        

در طـي   . جمهوري ارمنـستان مالقـات نمـوده اسـت        
 اسـرائيل   –مالقات سطح موجود مناسـبات ارمنـستان        

ت آتي  مورد بررسي قرار گرفته و به ضروريت پيشرف       
همكاريهاي اقتصادي كه داراي منـافع متقابـل باشـد          

گذشته از آن دربستر وضعيت موجود      . اشاره شده است  
خاور ميانه به مسائل مربـوط بـه محلـه ارمنـي نـشين           

  .اورشليم نيز اشاره گرديده است
موضوع اساسي مذاكرات حل بحـران خـار ميانـه          

ح منظـور از اصـطال    . بوده اسـت  ” جنبه ارمني   “ بويژه  
  .آخري سرنوشت محله ارمني نشين اورشليم مي باشد

محله ارمني نشين در قسمت جنوب اروشليم قـرار         
دارد و از طرف خليفه گري ارمني اورشليم رهبري مي          

  . گردد
سرنوشت محله ارمني نشين در تقسيم اورشليم بين        
يهودي ها و فلسطيني ها  بـسيار مهـم محـسوب مـي              

درمالقـات روبـرت    چنانچه اين مـسئله حتـي       . گردد
 ياصر عرفـات در چـارچوب  اجالسـيه          –كوچاريان  

.  هزاره در نيويورك نيز مورد بررسي قرارگرفته اسـت   
رهبر فلسطين به رئيس جمهـور ارمنـستان يـادآوري          

ملتهاي ارمنـي و فلـسطيني بـرادران        “ نموده است كه    
و ضعيف نمودن محله ارمني نـشين       ” ابدي مي باشند      

ازسخنان ياصر عرفـات مـي      . باشد  غير قابل قبول مي     
توان چنين نتيجه گيري نمود كه  صـحبت هـاي وي            

داشت، تالشـهاي وي   ” تقاضا و خواهش    “ بيشتر جنبه   
بر اين است  كه بهرترتيبي كه شده محله ارمني نشين           

همانطور كه  .  اورشليم را به فلسطين ها اختصاص دهد      
 رويدادهاي آتي نشان مي دهد چنين موضعگيري  كال        
با منافع اسرائيل كه در نظر دارد محله هاي ارمني نشين    
و اراضي كليساي حواريـون ارمنـي را تحـت تـسلط            

  .داشته باشد ، مطابقت ندارد
از سوي ديگرايروان و روحانيون عـالي كليـساي         
حواريون  از مـشخص نمـودن موضـعگيري خـويش           
پيرامون سرنوشـت آتـي محلـه هـاي  ارمنـي نـشين               

  .ب مي ورزنداورشليم ، اجتنا
بايد اين مورد را نيزدر نظر داشت كه  منظور فقط           
سرنوشت اراضي ارمني اورشليم نمي باشد بلكه عواقبي        
است كه مي تواند درمناسبات كشورهاي منطقه بوجود        

  .آيد
22/09/79 ) 5ص ( آزگ   

  
  اظهارات علي اف پيرامون خط لوله گاز

حيدر عليـف نارضـايتي خـويش را پيرامـون بـه            
 تركيه –رانداختن احداث خط لوله گاز آذربايجان      تاخي

وي سخنان خويش را چنـين ادامـه        . ابراز نموده است    
آذربايجان نمـي توانـد زيـاد صـبر و          : داده است كه    

 اسـتخراج گـاز     2002تحمل داشته باشد زيرا در سـال        
عليـف اشـاره بـه ايـن        . شاهدنيس آغاز خواهد شـد      

ربايجان نبايـد  موضوع نموده است كه استخراج گاز آذ   
به پياده نمودن طرح گاز ماورا دريـاي خـزر بـستگي            
داشته  باشد چنانچه اگردرآينده نزديك اين مسئله حل         
نگردد پس آذربايجان  مسئله منتقل نمـودن گـاز بـه            
تهران را مورد بررسي قرار خواهد داد در ضمن تهران          

معاون وزيـر انـرژي و   . نيز با اين موردموافق مي باشد    
طبيعي تركيه نيز بنوبه خويش اعالم نموده اسـت      منابع  

كه با در نظر گرفتن اينكـه هنـوز اخـتالف نظـرات             
موجود بين شركت هاي نفتي خارجي پيرامون احداث        
خط لوله برطرف نشده اسـت  پـس آنكـارا تـصميم             
گرفته است كه پياده نمودن طرح فـوق را فعـال تـر             

سازد و آن مسائلي كه از طرف شركت هاي خـارجي           
  .حل نمي گردند، را حل نمايد

  24/9/79اخبار كانال تلويزيوني پرومتوس 
  

  تهيه كيك بزرگ ويژه كريسمس در آلمان
 هر سال به مناسبت سالروز تولد حضرت        -درسدن

» درسـدن «و روز كريسمس در شهر      ) ع(عيسي مسيح 
آلمان كيك بسيار بزرگي تهيه مي شود و به فـروش           

امور خيريه تعلق مي مي رسد و درآمد حاصل از آن به  
  .گيرد

 تن  4كيك بزرگ و مشهور درسدن امسال حدود        
اين كيك كشمشي پـس از     .  متر طول داشت   5وزن و   

تهيه، به وسيله يك كاميون به محوطه بازار شهر انتقال          
يافت و تكه هاي آن بين مشتاقان خريد كيك تقـسيم      

هنگام ورود كيك به بازار هزاران نفر براي خريد         . شد
  .اي آن جمع شده بودندتكه ه
  

  بلندترين درخت كريسمس ميدان نيويورك
 آمريكايي ها بلندترين درخت كاج را       -نيويورك

در ميدان بزرگ شهر نيويورك برافراشتند و بـه ايـن           
برافراشتن درخـت   . ترتيب به استقبال كريسمس رفتند    

كاج در ميدان نيويورك يك سنت قديمي است و هر          
رخت تزيين شده كريسمس    سال طي مراسم ويژه اي د     

 متـر   24ايـن درخـت     . در ميدان شهر قرار مي گيـرد      
ارتفاع دارد و بلندترين درختي است كه تـا كنـون در       

اين درخت  . ميدان شهر نيويورك برافراشته شده است     
 هزار چراغ كوچـك و بـزرگ تـزيين شـده و             30با  

  .شكوه و زيبايي خاصي به ميدان بخشيده است
 مـيالدي مانـده     2001 سـال    اگر چه هنوز به آغاز    

است، اما نيويورك و ديگر شهرهاي آمريكـا چهـره          
تازه اي به خود گرفته اند و تزيينات ويژه سال نـو از             
هم اكنون در اين شهرها آغاز شده و مردم نيز سرگرم           

  .خريد سال نو هستند
  

  بلندترين درخت كريسمس در برزيل
 ساكنان يـك دهكـده كوچـك در كـشور           -ايتو
صد دارند بلندترين درخت كريسمس را تزيين       برزيل ق 

كنند و به اين ترتيب نام خود را در كتاب ركوردهاي           
 متـر را    78آنها درختي به طول     . جهان به ثبت برسانند   

 متـر آن را سـتاره قرمـزي         4تزيين خواهند كرد كه     
  . تشكيل مي دهد كه بر باالي آن نصب خواهد شد

يـسمس  بلندترين درختي كه تا كنـون بـراي كر        
 متر طول داشته اسـت ايـن درخـت در        68تزيين شده   

 ميالدي در شهر سياتل آمريكا تزيين شـد،         1950سال  
برزيل تصميم دارند ركـورد     » ايتو«اما ساكنان دهكده    

جديدي در اين زمينه برجاي بگذارند و نام خود را بـر            
  .سر زبان ها بياندازند

  
  تجليل فيدل كاسترو از بيتل ها

جان «اسبت بيستمين سالگرد قتل      به من  -هاوانا
عضو سابق گروه بيتل ها مراسمي در كشورهاي        » نمن

» بيتل هـا  «گروه آواز   . مختلف جهان برگزار مي شود    
در جهان از طرفداران بسياري برخوردار بـود و آثـار           

  .آنها هنوز در جهان عالقمنداني دارد
در كشور كوبا نيز تنديسي از جـان نمـن در           

ساخته ) پايتخت كوبا (شهر هاوانا   يكي از پارك هاي     
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رئيس جمهـوري ايـن     » فيدل كاسترو «شده است كه    
  .كشور طي مراسمي از آن پرده برداري كرد

در كشور كوبا مراسم ويـژه اي بـه مناسـبت           
سالگرد قتل جان نمن برگزار مي شود و اين در حالي           
است كه زماني حتي پخش آثار بيتل ها در اين كشور           

 1997 اين ممنوعيت سرانجام در سـال        البته. ممنوع بود 
ميالدي به پايان رسيد و امروز مراسم ويژه جان نمن با           

  .حضور فيدل كاسترو انجام مي گيرد
  

  .بهترين هاي فوتبال قرن انتخاب شدند
  .پله بهترين است: فيفا

  .مارادونا بهترين است: اينترنت
ادسـون  «) فيفـا (از سوي فدراسيون بين المللي فوتبال     

بازيكن صاحب  » په له «ملقب به   » س دوناسيمنتو آرانت
نام فوتبال برزيل و جهان، به عنوان بهتـرين بـازيكن           

  .فوتبال قرن برگزيده شد
از سوي هيأت اجرايي فيفا به عنوان بهتـرين      » په له «

ديه گـو   «بازيكن قرن بيستم انتخاب شد، در حالي كه         
ر بازيكن برجسته فوتبال آرژانتين و جهان د      » مارادونا

نظر سنجي كه از طريق اينترنت به عمل آمـد عنـوان            
بازيكن برتر فوتبال جهان در قرن بيـستم را بـه خـود         

تيم فوتبال باشگاه رئال مادريـد اسـپانيا        . اختصاص داد 
نيز به عنوان برترين باشـگاه فوتبـال جهـان در قـرن             

از آمريكـا هـم     » ميشله اكـرس  «بيستم انتخاب شد و     
.  قـرن را بـه دسـت آورد        عنوان برترين بـازيكن زن    

بازيكن زن فوتبال چـين نيـز بـه عنـوان           » سون ون «
. برترين بازيكن قرن از طريق اينترنت برگزيـده شـد         

زيـن الـدين    «اين در حالي است كـه از سـوي فيقـا            
بازيكن فرانسوي تيم فوتبال باشگاه يوونتـوس       » زيدان

 2000ايتاليا به عنوان مرد سال فوتبال جهـان در سـال            
  . شدبرگزيده

ريوالدو برزيلي، لوييس فيگو پرتغالي و زيـن الـدين        
زيدان فرانسوي سه نامزد كسب عنوان مرد سال فوتبال        

  . بودند2000جهان در سال 
 بـه   2000ساير برترين هاي فرتبال جهـان در سـال          

  :شرح زير هستند
  .  2000بهترين تيم فوتبال سال : تيم فوتبال هلند

» لوكاس راده به  «: ديبهترين بازيكن از نظر جوانمر    
بازيكن تيم ملي فوتبال آفريقاي جنوبي و باشگاه ليدز         
يونايتد انگليس از نظـر جـوانمردي بهتـرين بـازيكن           

  . فوتبال شناخته شد
  

  نشست نوه هاي استالين، روزولت و چرچيل در هلند
 يك سـازمان هلنـدي در نظـر دارد نـوه            -لندن

نكلين فـرا «و  » وينستون چرچيـل  «،  »ژوزف استالين «
 مـيالدي در نشـستي     2001را در اوايل سال     » روزولت

دور هم جمع كند تا در باره نتايج كنفرانس يالتـا بـه             
  .بحث و گفتگو بپردازند

 ميالدي برگزار شد    1945كنفرانس يالتا در سال     
رئـيس  (، روزولـت  )رهبر شوروي (و طي آن استالين     
) نخست وزير انگلـيس   (و چرچيل   ) جمهوري آمريكا 

اكنـون نـوه ايـن سـه        . اروپا را رقـم زدنـد     سرنوشت  
سياستمدار گرد هم خواهند آمد و به بحـث در مـورد            

اين نشـست بـا     . نتايج اين كنفرانس خواهند پرداخت    
 مورخ، بازرگان و ديگر عالقمندان      250حضور بيش از    

  .برگزار خواهد شد

    گفتني است نوه استالين يك معلم تاريخ بازنشـسته         
 طرفداران پـدر بـزرگش را در      است كه رهبري گروه   
نوه روزولت نيز پيش از ايـن       . گرجستان برعهده دارد  

مسئوليت بخش سازمانهاي غير دولتـي سـازمان ملـل          
  .متحد را برعهده داشت

  
  يـمــلـعــ

  
  !مواظب اين ويروس هاي رايانه اي باشيد

در مجامع نرم افزارهاي جهان اعالم شـده اسـت          
س رايانـه اي انتـشار يافتـه        كه به تازگي نوعي ويرو    

ايـن  . است كه هيچ برنامه اي ضـد آن وجـود نـدارد           
و عنـوان   ) پست الكترونيـك  (ويروس كه با اي ميل      

“Upgrade internet2” به نشاني هاي افراد ارسال 
 ”hard drive“مي شود، كليه اطالعـات موجـود در   

در . رايانه را پاك مي كند و در حافظه باقي مي مانـد           
ر بار كه اطالعات به رايانه داده شود، به طـور           نتيجه، ه 

ديگر استفاده از رايانه    ” خودكار پاك مي شود و عمال     
كارشناسان به اسـتفاده كننـدگان از       . ناممكن مي شود  

پست الكترونيـك سـفارش مـي كننـد در صـورت            
” دريافت نامه اي با عنوان ياد شده، از گشودن آن جدا          

  .خودداري كنند
 20عنـوان  . ام. بـي .  آيدر اين حـال، شـركت   

ويروس خطرناك را اعالم كرد كه در صورت ارسال          
به پست الكترونيك، به هيچ وجه نبايـد آن را گـشود        

  :   فهرست اين ويروسها از اين قرار است
1. buddylst.exe 
2. calcul&r.exe 
3. deathpr.exe 
4. einstein.exe 
5. happ.exe 
6. girls.exe 
7. happy99.exe 
8. japanese.exe 
9. keypress.exe 

10. kitty.exe 
11. Monday.exe 
12. teletubb.exe 
13. The Phantom Menace 
14. Prettypark.exe 
15. Up- Grade Internet2 
16. Perrin.exe 
17. I love you 
18. Celcom Screen Saver or 

Celsaver.exe 
19. Win a Holiday(e-mail) 
20. Join The Crew O Penpals 

  وحيد رضا نعيمي: ترجمه
  ) 27/9/1379يكشنبه، : همشهري(

  
   چگونه به انسان منتقل شده است؟ويروس ايدز

يك روزنامـه  :  خبرگزاري جمهوري اسالمي -لندن
 سال تحقيق منـشاء بيمـاري       10نگار انگليسي به دنبال     

ايدز، با انتشار كتابي در اين باره، مدعي شده است كه           
 براي مقابله با بيمـاري     1950واكسن فلجي كه در دهه      

ـ          تفاده قـرار   فلج در بخشهايي از قاره آفريقا مـورد اس
گرفته، ناقل ويروس ايدز از شمپانزه ها به انسان بـوده           

  .است
چـاپ لنـدن    » نيوساينتيـست «به نوشته هفته نامه     

ادعـا  » رودخانـه «در كتاب خود با عنـوان       » ادهوپر«
 -كرده اسـت كـه يـك گـروه تحقيقـاتي بلژيكـي            

 واكـسنهاي   1960 تـا    1957آمريكايي در سالهاي بين     
فاده از كليه شمپانزه هـا توليـد        ضد فلجي را كه با است     

شده بود، براي واكسينه كـردن كودكـان در كنگـو،           
رواندا و بروندي مورد استفاده قرار دادند و چنـد دهـه           

از همين مناطق بيماري ايدز به ديگر نقـاط         ” بعد دقيقا 
  .آفريقا و جهان انتقال پيدا كرد

به دليل اهميت دعاوي مطروحه بوسـيله نويـسنده         
نجمــن ســلطنتي علــوم در لنــدن در يــك انگليــسي، ا

و اعـضاي   » اد هـوپر  «كنفرانس بين المللي با شركت      
 آمريكايي به بررسي اين ادعـا       -گروه محققان بلژيكي  

  .پرداخت
شواهد و اسنادي را كه در      » هوپر«در اين نشست،    

جمـع آوري  ) سال گذشته به چاپ رسيده    (كتاب خود   
دعي شـد   كرده است به شركت كنندگان ارائه داد و م        

بر مبناي اين شواهد مي توان نتيجه گرفت كه ويروس          
ايدز به صورت تصادفي و بـدون اطـالع محققـان، از            
طريق شمپانزه هايي كـه از كليـه آنهـا بـراي تهيـه              
واكسن ضد فلج استفاده شده بود، بـه بـدن كودكـان            

  .آفريقايي راه پيدا كرده است
د بـه   اما مخالفان نظريه نويسنده انگليسي بـا اسـتنا        

شواهدي كه از آزمايش مجدد نمونه هاي برجاي مانده         
 به دست آمـده،     1950از واكسنهاي توليد شده در دهه       

تأكيد كردند كه بر اسـاس ايـن آزمايـشها، در ايـن             
» .ا. ان. دي«واكسنها نه هـيچ نمونـه اي از مولكـول           

شمپانزه ها يافت مي شود و نه اثري از ويروس ايـدز            
  .به چشم مي خورد

 ميليون  34حال حاضر در سراسر جهان بيش از        در  
عامل بيماري ايدز مبتال    » وي. آي. اچ«نفر به ويروس    

هستند و دانشمندان اكنون اين نكته را پذيرفته اند كـه     
اين ويروس كه در شمپانزه ها موجود است، به آدمـي       

اما در اين خصوص كه اين انتقال در        . منتقل شده است  
پذيرفتـه، هنـوز ميـان      چه زمان و در كجـا صـورت         
  .محققان اتفاق نظر وجود ندارد

  
  !درختان از حوادث طبيعي خبر مي دهند

حلقـه هـاي   :  خبرگزاري جمهوري اسـالمي  -لندن
نشان دهنده رشد ساالنه درختان، ابزار مناسـبي بـراي           
دانشمنداني به شمار مي آيندكه به جستجوي سرنخهاي        

 گذشـته   مربوط به وقوع حوادث مصيبت بار در تاريخ       
  .هستند

به نوشته روزنامه گاردين چاپ لندن، بررسـيهايي        
كه توسط محققان بر روي درختان كهـن موجـود در           
نقاط مختلف اروپا و آمريكا از فنالنـد و لهـستان تـا             
سيبري و شمال آمريكـا و حتـي آمريكـاي جنـوبي            

 540صورت گرفت، نشان مي دهد كه در حدود سـال           
 در سطح جهاني به وقوع      ميالدي حادثه اي فاجعه آميز    

  .پيوسته است
به اعتقاد محققان، شواهد موجـود بـر روي حلقـه           
هاي نشان دهنده رشد ساالنه درختان كهـن حـاكي از        
آن است كه به واسطه اين رويداد كيهاني، كل اروپـا           
در تاريكي و سرما فرو رفـت و بـيش از يـك سـوم               
ساكنان اين قاره به واسطه بروز قحطي و عـدم توليـد            

  . محصوالت كشاورزي، جان خود را از دست دادند
بروز قحطي در هر منطقه، آثار خـود را بـر روي            
حلقه هاي نشانه دهنده رشد درختان برجاي مي گذارد،         
اما مشاهده حلقه هاي مشابه در درختان مناطق مختلف         
جهان طي يك دوره زماني خاص، پديده اي شـگفت          

روز فاجعه اي   انگيز و غير عادي است كه حكايت از ب        
  .در ابعاد بسيار گسترده دارد
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به اعتقـاد پژوهـشگران، مطالعـه در حلقـه هـاي            
درختان بلوط كهني كه هم اكنون نيز سرزنده هستند و        
نيـز مطالعـه در چوبهــاي بـه كــار رفتـه در ســاخت     
ساختمانهاي كهن، نشان مي دهد كه در حـوالي سـال           

ــا 540 ــاران  541 ي ــرض بمب ــين در مع ــيالدي زم  م
بسنگهاي كيهاني قرار گرفته و حيـات موجـودات         شها

  .جاندار در معرض خطر جدي واقع شده است
در تواريخ مكتوب به اين فاجعه اشاره اي نـشده و           
تنها در داستانهاي افسانه اي مربوط به آرتـور شـاه و            
دالوران ميز گرد از ماجراي يك شاه پير و فرتـوت و   

 آمـده   زمين لم يزرع و بروز قحطي ذكـري بـه ميـان           
موخان زمان مرگ آرتور شاه را بـين سـالهاي          . است
  . ميالدي ثبت كرده اند542 تا 537

 1990در عين حال، محاسبات اخترشناسان در سال        
 600 تا   400آشكار ساخت كه زمين در فاصله سالهاي        

  .ميالدي در معرض بمباران شهابسنگها قرار داشته است
  

ن، شيوع بين جوانان و ميانساال” كمردرد“عارضه 
  بيشتري دارد

به رغم آن كه تصور مي شود كمـردرد ، عارضـه            
اي مخصوص سالمندي است، يافته هـاي پزشـكي در          
ايران نشان مي دهند كه اين عارضه در بين جوانـان و            

  .ميانساالن شيوع بيشتري دارد
اين نكته از آن جهت قابل توجه است كـه بـروز            

ميانـسال  اين عارضه در بين گروه هاي سني جـوان و           
كه در سن توليد اقتصادي و اجتماعي قرار دارند، مـي           

  . تواند موجب بروز اثراتي سوء در چرخه توليد شود
كارشناس مـسئول كميتـه كـشوري بيماريهـاي         

” كمـردرد “مفصلي و استخواني در سمينار روز جهاني        
كه در بيمارستان شريعتي تهران برگزار شـد، در ايـن           

 80 تـا    60اي جهـان،    در بيـشتر كـشوره    : باره گفت 
درصد از مردم مبتال به كمردرد هستند و اين عارضـه           
بعد از سرماخوردگي، شايع تـرين بيمـاري در جهـان           

  .است
دكتـر دولتــشاهي، وضـعيت صــندلي، چگــونگي   
نشــستن و خوابيــدن، نــوع كفــش و روش نادرســت 
برداشــتن بــار از روي زمــين را از مهــم تــرين علــل 

در ايـن زمينـه مهـم       كمردرد دانست و پيـشگيري را       
  .  توصيف كرد

بر اساس يافته هـاي تحقيقـي       : وي همچنين گفت  
 انجام شده، چهـارمين علـت شـايع         1377كه در سال    

مراجعه به مراكز درماني دولتي مربوط بـه بيماريهـاي          
  .سيستم استخواني و كمردرد بوده است

كارشناس مـسئول كميتـه كـشوري بيماريهـاي         
همكاري بيمـار در انجـام      : مفصلي و استخواني، افزود   

حركتهاي ورزشي و مراقبتي مهم ترين جزء بهبود اين         
بيماري است و بايد اين مسأله به بيمار تفهيم شود تا او         

  . طالب دارو نباشد” صرفا
  

پژوهشگران روش جديد تصويربرداري از مغز را 
  توصيه مي كنند

پژوهشكران مي گويند   :  واحد مركزي خبر   -تهران
برداري جديد كه به تازگي بـه بـازار    كه روش تصوير  

آمده است، قادر است خطـر بـروز تـورم شـديد يـا              
خونريزي مغزي بيماران مبتال به سكته مغـزي حـاد را           

  .پيش بيني كند

. ام. اچ. سـي . تـي «اين روش تصوير برداري كـه     
نام دارد با اندازه گيـري ميـزان         » اسپكت. او. اي. پي

ال بروز عوارض   جريان خون مناطق مختلف مغز، احتم     
  .بعد از سكته مغزي را مشخص مي كند

نتايج مطالعات حاكي از آن است مناطقي از مغـز           
 ميلـي ليتـر در      35كه جريان خون اطراف آن بيش از        
دچـار عـوارض    ” يكصدم گرم در دقيقه است، معموال     

  .بعد از سكته مغزي نمي شود
در مناطقي از مغز كه جريان خون منطقه اي آنهـا           

 ميلي ليتر در هر صد گرم در دقيقه اسـت،  20كمتر از  
خطر بروز خونريزي و تورم شديد مغزي افزايش مـي          

  . يابد
اسـتفاد از روش    » اومـورا «گروه تحقيقاتي دكتر    

» اسپكت. او. اي. پي. ام. اچ. سي. تي«تصوير برداري   
با توجه به سريع بودن آن براي استفاده در اورژانـسها           

  .   توصيه مي كند
  

  اردار بايد كلسيمزنان ب
   بيشتري مصرف كنند

مصرف غذاهاي حاوي   :  واحد مركزي خبر   -تهران
  .كلسيم در دوران بارداري ضروري است

به گفته پژوهشگران دانشگاه كارولينـاي شـمالي،        
كمبود كلسيم در رژيم غذايي دوران بـارداري افـزون          
بر اينكه سبب تحليل رفتن و ضعف استخوانهاي بـدن          

 شكنندگي آنها مي شود، مقـدار عنـصر         زنان باردار و  
سمي و خطرناك سرب را در بدن اين زنـان افـزايش            

پژوهــشگران معتقدنــد، ســرب بــه علــت . مـي دهــد 
شكستگي هاي جزيي استخوان بدن زنان باردار رها مي      

بررسـي هـا    . شود و به داخل جريان خون راه مي يابد        
نشان مي دهد، بيـشترين ميـزان سـرب در نيمـه دوم             

سـرب مـاده اي   . ي به داخل خون رها مي شـود     باردار
سمي است و سبب اختالالت دستگاه عصبي و دستگاه         

به گفته پژوهشگران، هـر چـه       . قلبي، عروقي مي شود   
ميزان كلسيم دريافتي بيشتر باشد، ميزان سـرب خـون          

لبنيات و بـويژه پنيـر، حـاوي منـابع          . كمتر مي شود  
  .   سرشاري از كلسيم هستند

  
  ار دهندهنشانهاي هشد

   بيماريهاي كليه
     با آشكار شدن نشانه هاي زير، بي درنگ با پزشك         

  .خود ديدار كنيد
سوزش و فـشار و تنگناهـاي ديگـردر هنگـام            •

  .بيروندهي پيشاب
  .بيروندهي پي در پي پيشاب بويژه در شبها •
  .دگرگوني در رنگ يا اندازه پيشاب •
آماس در دور چشمها و اندامهاي زيـرين ماننـد           •
  .هاپا
درد در بخش كوچكي از پهلو، درست زير دنده    •

  .ها كه با جابجايي بيشتر نشود
  .   افزايش فشار خون •
  .دگرگوني در رويه هميشگي و يا ساختار تن •

وابـسته بـه انجمـن    » شفا«كلينيك فوق تخصصي    
حمايت از بيماريان كليوي ايـران بـا برخـورداري از           

اي شـما   پزشكان باتجربه مي تواند راهنماي خوبي بـر       
  ).6406139تلفن . (باشد

  
  

  منشاء انفجارهاي عظيم اشعه گاما كشف شد
اخترشناسان دريافتنـد   :  واحد مركزي خبر   -تهران

كه انفجارات عظيم اشعه گاما كـه روزانـه در جهـان            
هستي روي مي دهند، از فرايند مرگ ستارگان نشأت         

  .مي گيرند
بــه گفتــه اخترشناســان انفجارهــاي اشــعه گامــا، 

افشاني بسيار پرانرژي  هستند كه مـي تواننـد در           پرتو
ظرف چند ثانيه يا دقيقه آنقدر انرژي توليد كنند كـه           

امـا تـا   . خورشيد در كل عمر خود توليد خواهد كـرد        
  .كنون منشأ اين انفجارات مشخص نبوده است

اكنون تحقيقات جديد اخترشناسان نشان مي دهـد        
م در حـال    كه ابرنواخترها يعني ستارگان بـسيار عظـي       

انفجار، منشأ بخش اعظمي از اين انفجارهاي ناشـناخته         
  .هستند

: در ايتاليا مي گوينـد    » فرارا«اخترشناسان دانشگاه   
ستارگان عظيم در پايان عمر خود منفجر مي شـوند و           
از خود ستارگان متـراكم و كوچـك بـر جـاي مـي              
گذارند كه به سرعت به دور محور خود گـردش مـي            

بر اين باورند كه اين ستارگان خنثي       اخترشناسان  .كنند
سپس با يكديگر برخورد كرده و موجب تشكيل سياه         
چاله ها مـي گردنـد و در واقـع آنهـا منـشأ اصـلي                

آنهـا در   . انفجارهاي اشعه گاما بـه شـمار مـي رونـد          
تحقيقــات جديــد خــود از رصــدخانه اشــعه ايكــس  

ــدرا« ــه   » چان ــوم ب ــشرفته موس ــاهواره پي ــك م و ي
  .اده كرده انداستف» بپوساكس«

  
  حسا سيتهاي رانندگي در شب را بدانيم

براي يك رانندگي شـبانه بـدون خطـر، رعايـت           
  :نكات زير سودمند است

قبل از رانندگي شبانه از تنظيم بودن نـور چراغهـاي            .1
  .جلو و عقب اتومبيل و همچنين ترمز مطمئن شويد

هنگام رانندگي در تاريكي مراقب عابراني كه لبـاس         .2
  .ه اند باشيدتيره پوشيد

هنگام تاريك شدن هوا، استفاده از چراغهاي راهنمـا          .3
در مواقع تغيير مسير و گردشها فـوق العـاده ضـروري            

  .است
هرگز به نور باالي اتوميبيلهايي كه از روبرو مـي           .4

آيند خيره نشده و حاشيه سمت راسـت و خـط سـفيد             
  .وسط جاده را نگاه كنيد

يـل  توقف در قسمت آسفالت جـاده يكـي از دال          .5
اصلي تصادف است براي چنين مواردي مي تـوان از          
پاركينگهاي حاشيه اي يا شانه خاكي جـاده اسـتفاده       

  .كرد
 كيلـومتر   10آزمايشها نشان داده كه در مقابل هر         .6

پـس  .  متر از عمق بينايي كاسته مي شـود        6سرعت  
هنگام رانندگي شبانه دقت خـود را افـزايش داده و           

  .بيشتر احتياط كنيد
 مداوم از نور باال هنگام رانندگي در شـب          استفاده .7

باعث انعكاس آن در آيينـه جلـو روي راننـدگان           
اتومبيل هاي جلوتر از شما شـده و سـبب تيرگـي            

به جز در موارد الزم از نور باال        . چشم آنها مي شود   
  .استفاده نكنيد

بارندگي شبانه خطرات احتمالي حين راننـدگي را         .8
 در معابر شـهري     باسرعت مطمئنه . افزايش مي دهد  

اگـر  . حركـت كنيـد   . …بخصوص چهارراههـا و   
چراغهاي اتومبيل شما بر اثر بارندي يا گـل و الي           

  .كثيف شد، آنها را تميز كنيد



 

 

  ٦صفحه  ١٣٧٩ دي ماه ١١  ١٩ شماره    لويس

  آلمان و مسئله ارمني 

  آلمان
  و

   ارمني  مسئله
  

  تسا هوفمن: نوشته
  كارو ساركسيان:             ترجمه

    
 در 1918 ارمني از سالهاي دهـه  هفتـاد سـده  نـوزدهم تـا سـال              مسئله

سياست خارجي آلمان تنها در جاي دوم اهميـت قـرار داشـت و بـه عنـوان                  
در پـي تـضعيف چـشمگير       . آمـد  ي شرق بـه شـمار مـي        جزئي از كل مسئله   

 ميالدي و رشـد گٌرايـشهاي توسـعه طلبـانهي           19امپراتوري عثماني در سده     
آلمـان بـر    . دولتهاي اروپايي، مسئله شرق نيز صورتي حاد به خـود گرفـت           

، يعني بريتانياي كبير، فرانـسه و روسـيه، كـه از        ”تراز اول “خالف دولتهاي   
. هــاي چنــدان بــااهميتي نداشــت نظــر نظــامي نيرومنــدتر بودنــد، مــستعمره

بيسمارك، صدر اعظم آلمـان، بـا ارزيـابي واقعـي تـوان كـشورش، عمـدتاً                 
بـود و در سياسـت خـارجي خـود در           ] اروپـا [اي قاره    سرگرم مسايل منطقه  

به نظر او، حفظ قدرت مقابلـه بـا انگلـيس و            . شرق رفتاري محتاطانه داشت   
پس از پيروزي روسيه در جنگ بـا        . روس از اهميت بيشتري برخوردار بود     

، و زماني كه آلمان اين امكان را يافت كه بـه همـراه             1877-78ي در   عثمان
انگليس پيماني دوجانبه ببندند، آلمان سرسـختانه خواسـتار تجديـد نظـر در              

كنگـره بـرلين در سـال       . گرديـد .) م1878سال  (مفاد عهدنامه سان استفانو     
با همين منظور برگزار شد و صـدراعظم آلمـان رياسـت آن را بـر                . م1878
كنگره برلين در نظر ارمنيان ساكن ارمنستان غربي به معني به           . ه گرفت عهد

فراموشي سـپردن وعـده اصـالحات تركـان عثمـاني و حمايـت از سـاكنان                 
   و چيـزي جـز جـايگزيني   )  عهدنامه سـان اسـتفانو  16ي  ماده(مسيحي بود 

اين دولتها حتـي بـه      . دولتها به جاي حمايت روسيه نبود     ” مسئوليت جمعي   “
  . برلين نيز عمل نكردند  عهدنامه61   مادهمفاد

، منـافع   )1903(و راه آهن بغداد     ) 1888(با احداث خط آهن آناتولي      
تاسـيس  . اقتصادي و سياسي آلمان در امپراتوري عثماني رو به افزايش نهاد          

اجتماعي با هـدف پيـشبرد سياسـتي فعـالتر در شـرق             -چندين موسسه علمي  
  .بيانگر چنين منافعي بود

، مـدتي موجـب     1894-96ار ارمنيان ارمنستان غربـي در سـالهاي         كشت
اما بـزودي اشـتياق آلمـان بـراي         . تيره شدن روابط آلمان و عتْماني كٌرديد      

بـه كمـك تركيـه، بـر احـساس          ” دولتي بين المللـي و تـراز اول         “تبديل به   
هوهن لـوإه، صـدراعظم آلمـان،       . زندكٌي مسالمت آميز با مسيحيان ئيره شد      

مورد كه آيا دولت آلمان به خـاطر كـشتار ارمنيـان بايـد بـا سـلطان                  در اين   
ي آلمـان نيـز بـه     بجنكٌد يا خير، ترديد به خرج داد و وزارت امـور خارجـه      
هابن بـارت،   . كرد مطبوعات اعالم نمود كه در امور تركيه دخالت نخواهد          

” حـق دفـاع از خـود      “يكي از فعاالن اجتماعي هوادار تركيه، حتي موضوع         
كها در برابر ارمنيان را مطـرح كـرد و قيـصر ويلهلـم دوم در سـفري بـه               تر

استامبول بر دوستي خود با عبدالحميد دوم، سلطان خونريز عثماني، تاكيـد            
  .نمود

ي نـوزدهم عمـدتاً تـرك خواهانـه          افكار عمومي آلمانيها در آخر سـده      
صادي هاي جـدي سياسـي و اقتـ        رساند انگيزه  آنچه به اين امر ياري مي     . بود

سياسـت غيـر    “بود كه در ميان تخيالت استعماري آلمـان بـزرگ و پيـشبرد              
” امپرياليـسم بـا فرهنـگ     “يا  ”آزادي خواه “و امپرياليسم   ” مستقيم بين المللي  

در نوسان بود، و اين همـان چيـزي بـود كـه فـردريش نئومـان، كـشيش و                    
 چنـان   و. كـرد  ليبرالي تبليغ مي  -سياستمدار متنفذ پروتستان، از موضع ملي     

مبني بر  ) 1899سال  (كه پيدا بود، سياست دولت از طرح پيشنهادي نئومان          
. كـرد  كمك به نيرومند شدن دولت ترك و مـساعدت بـه آن چيـروي مـي       

آلمان با كنار گذاشتن طرح آشكار دولتهاي انگليس، فرانسه و روسيه مبنـي          
ي نـشان    قلمرو عثماني، خود را همپيمان هميشگي و وفـادار عثمـان            بر تجزيه 

اكثرسياستمداران پيشرو آلمان با رعايت اين اصل كه هرگونه تضعيف          . داد
ــاك     ــان را عناصــري خطرن ــان اســت، ارمني ــافع آلم ــر خــالف من ــه ب تركي

حتـي  . پنداشـتند  شمردند و آنها را سالحي مخرب در دست روسـيه مـي            مي
بـه  كه ) مانند رورباخ، يوهان لپسيوس و ديگران   (تعداد اندك فعاالن بانفوذ     

ديدنـد و آن     خاستند و ارمنيان را مطمئن تر و برتر مي         دفاع از ارمنيان برمي   
يافتند، موافق   مشرق زمين را براي آلمان سودمندتر مي      ” عناصر با فرهنگ  “

با نفوذ اقتصادي و عمليات راهسازي و بستن پيمانهاي نظامي با تركيه بودند        
  .كردند و آن را تبليغ مي

يمان نظامي ميان آلمـان و تركيـه محـور اصـلي            ، پ 1913از نوامبر سال    
 برمـي   19آغاز اين روابط بـه اوايـل سـده          . داد روابط آن دو را تشكيل مي     

گردد، يعني به زمـاني كـه ژنـرال فيلـد مارشـال هلمـوت فـون مولتكـه در                    
پس از وي، ژنرال فيلد     . كرد  در دربار سلطان خدمت مي     1835-39سالهاي  

كـه بـه دعـوت دولـت تركهـاي جـوان در           مارشال كولمار فون درگـولتس      
 براي تجديد سازمان قشون پياده تركيه به آنجـا رفـت راه او              1909آوريل  

 هياتي نظامي به سرپرستي ژنرال اتو ليمـان  1913در دسامبر  . را دنبال نمود  
ايـن هيـات در آغـاز،       . فون ساندرس با همان هدف به تركيه فرسـتاده شـد          

] جهـاني اول  [ز بـود، و در پايـان جنـگ          شامل دهها افسر و سه هـزار سـربا        
ــه   ــا ب ــداد آنه ــسر و 800تع ــيد25000  اف ــرباز رس ، 1914  اوت 2در .  س

 همكاريهاي نظامي به امضاء رسيد، كه پـيش از هـر چيـز             دوجانبه  توافقنامه
  .بر ضد روسيه بود

زماني كه آلمان قـشون پيـاده تركـان را بـراي جنـگ آتـي بـا روسـيه                    
كوف، وزير خارجه آلمان، در چارچوب استراتژي       داد، فون يا   آموزش مي 

كوشيد تا نظر مثبت ارمنيان عثماني نسبت به فرانسه           خاص خود مي    دوجانبه
-انجمـن آلمـاني  . و انگليس را به انحراف كشانده آن را متوجه آلمان نمايد       

خدمت به تاثير فرهنگـي آلمـان       “  تشكيل شد در جهت    1914ارمني كه در    
 سال پيش از آن، آلمان براي نخستين بار فعاالنه به نفـع             يك. بود”بر ارمنيان 

ظاهر شده و به مخالفت با واگذاري اين كار به دولتهاي           ” اصالحات ارمني “
وانگنهـايم، سـفير آلمـان، پـس از شكـست اجـالس             . آنتانت برخاسـته بـود    

، پيـشنهاد ميـانجيگري     )اسـتامبول (در ينـي كئويـو      ) 1913ژوييه  (سفيران  
بدين ترتيـب،   . رات سردرگم با رهبران ترك را مطرح نمود       آلمان در مذاك  

آلمان به عنوان ميانجي، به همراه روسيه كار بر روي طـرح سـازش متقابـل                
  .در امر اصالحات را آغاز كرد

 آغاز شد، بـراي     1915كشتار ارمنيان در امپراتوري عثماني كه از سال         
 رانـدن اجبـاري     دولـت آلمـان حتـي بيـرون       . آلمان چندان غير منتظره نبود    

. دانـست  ارمنيان نامطمئن را از مناطق عملياتي، كاري اصولي و درسـت مـي       
عثمـاني بـر ضـد      ” اقـدامات رسـمي   “وانگنهايم، سفير آلمـان، بـه اصـطالح         

اين نظر وانگنهايم تنهـا پـس از        . شمرد شورش ارمنيان را عملي قانونمند مي     
 در واليـات  ي كنـسولگريهاي آلمـان     دريافت گزارشـهاي نزديـك بـه همـه        

 1915 ژوييـه  7او در . شمار سفارتخانه، تغيير يافت عثماني و گزارشهاي بي 
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به صدراعظم اعالم نمود كه اينك ارمنيان دور از خـط جبهـه را نيـز بطـور                  
دهند كه دولت در واقـع       شيوه تبعيد آنها نشان مي    ((كنند و    جمعي تبعيد مي  

وانگنهـايم گرچـه    )). نـد قصد دارد همه ارمنيان قلمـرو عثمـاني را نـابود ك           
 در  1915 اوت   4هدف كـشتاركنندگان را دريافتـه بـود، بـا ايـن حـال در                

عثمانيهـا  ” اقـدامات تنبيهـي   “ يادداشتي خطاب به وزيراعظم اعالم نمود كـه       
تبعيدهاي دسته جمعـي    “تنها هشدار او اين بود كه       .  قانوني دارد   كامالً جنبه 

ن چهره تركيه در نظـر جهانيـان        تواند باعث خدشه دار شد     مي” كنترل نشده 
آلمان هيچ تدبيري در جهـت ممانعـت از نژادكـشي ارمنيـان بـه كـار                 . شود

نبست، در عوض با دفاع از همپيمان خود كوشيد تا دولتهـاي آنتانـت را بـه                
تحريك ارمنيان بر ضد امپراتوري عثماني متهم كند و اين دولتها را مسئول             

آلمان، در طول جنـگ جهـاني، هـر نـوع           در  . تركها بداند ”اقدامات متقابل “
گزارش مربوط به ارمنيان و مسئله ارمني بـه تيـغ سانـسور نظاميـان سـپرده                 

به همين علت، هر نوع نوشته انتقادي، همچون سـخنرانيهاي يوهـان            . شد مي
، يـا از سـوي ارگانهـاي سانـسور منـع            1916ينپاكـه در سـال      . لپسيوس و م  

  .يافت  اجازه انتشار ميشد و يا تنها در خارج از آلمان مي
رفتار آلمان نسبت بـه ارمنيـان و مـسئله ارمنـي، حتـي در زمـان هجـوم                   

گرچـه رئـيس    . نيز تغييـر نيافـت    ) 1918سال  (قشون ترك به ماوراء قفقاز      
 11هيات نمابندگي آلمـان در قفقـاز، يعنـي ژنـرال فـون كرنستانـشاين در                 

غالباً به دنبال آنند كه     تركها  ((داد كه     به صدراعظم هشدار مي    1918ژوييه  
آن چند صد هزار ارمني زنده مانده را نيز با جديت تمام نـابود كننـد و بـه                   

ي تالشـهاي هيـات نماينـدگي جمهـوري          همچنـين، همـه   )). قحطي اندازنـد  
 به برلين رفته بود     1918ارمنستان به رهبري هامو اوهانجانيان، كه در ژوئن         

 جهت دفاع از ارمنيان ترغيـب كنـد،         تا دولت قيصر را به اتخاذ تدابيري در       
 ليتوفـسك  -آلمـان كـه در پـي پيمـان صـلح برسـت      . با شكست روبرو شـد   

پذيرفته بود كه مناطق قارص، اردهان و باطوم را به تركيـه واگـذار كنـد،                
ي شـوروي آمـاده نبـود تـا جمهـوري            اينك با در نظر گرفتن وجود روسيه      

  .ارمنستان را به رسميت بشناسد
عثماني در جنگ جهاني اول، رهبران تركهاي جوان، از         پس از شكست    

جمله انور، طلعت، جمال و ناظم، توسط زيردريايي آلماني از تركيه خـارج             
گرچه وزير اعظم عثماني از آلمان خواست تا اين مجرمان جنگـي و             . شدند

 بطور غيـابي محكـوم بـه        1919سركردگان حزب تركهاي جوان را كه در        
يم كند، اما انور و طلعت با تاييد دولت آلمان به برلين            اعدام شده بودند تسل   

  .منتقل شدند
 بدست يك جوان ارمني بـه نـام سـوغومون      1921طلعت در ماه مارس     

  .تهليريان در برلين كشته شد
، 1933پس از به حكومت رسـيدن حـزب سوسـيال ناسـيونال در سـال                

بودن منشاء  سوءظن به ارمنيان ساكن آلمان به خاطر شك در احتمال سامي            
چهـل  “در آن زمـان، رمـان       . نژادي آنها تهديدي براي جان ارمنيان گرديـد       

اثر فرانتس ورفل و كتابهاي آرمـين واگنـر، كـه در            ” روز كوه موسي داغ     
 به حمايت از تاسيس دولت ملي ارمنيان برخاسـته بـود، در فهرسـت               1919

طريق مـشاور  هيتلر از . بايست منهدم شوند قرار داشت   آثار ممنوعي كه مي   
 كنسول آلمـان در ارزروم بـود، از قتـل عـام             1915قبلي خود، كه در سال      

 در  1939 اوت   22او در   . ارمنيان بدست دولت تركهاي جـوان مطلـع بـود         
سخنراني خود در برابر فرماندهان ارشد، با اشاره به موضـوع از يـاد رفـتن                

كـه  ... ام   ودهمـن فرمـ   : ((ها، با تمسخر گفـت     جنايات دولتها از اذهان توده    
هدف جنگ بدست آوردن استحكامات نظامي مـشخص نيـست، بلكـه محـو          

  )).اكنون چه كسي كشتار ارمنيان را به ياد دارد؟... فيزيكي مخالفان است 
  

 1996، ايروان، ))مسئله ارمني((دانشنامه : ماخذ

  ژانويه 6
  لحظه تولد تو را

  به ياد آمدم
  و اينكه چگونه دست ستم

  ”جلجتا“بر روي تپه جسم نحيفت را 
  .                                 بر صليب كشيد

  تا تو بر مراد خويش 
  كه همانا صلح و اميد و نور است 

                                    دست يابي
  اينك بعد از دو هزار سال 

  كودكان ارمني ما در كالسهاي درس
  سالروز تولدت را عاشقانه 

  .شن مي گيرندبا شور و شوق  ج
  و با ريسه هاي رنگي نور 

  و كاج هماره سبز
  .تولدت را مژده مي دهند

  اي مريم مقدس. …آه
  خجسته ترين زنان

  طلوع مسيح بر تو مبارك 
  مقدس ميوه زهدان پاكت

  .بر بني آدم مبارك
  .378     محمد حسن كريمي 

انگليسي - فارسي-زبانزدهاي ارمني  
 

ار پانوسيانتام: گردآوري  
 
21- ø»½³ÝÇó Ù»ÍÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Í ï»ÕáõÙ 
ãÝëï»ë: 
 تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد بگزاف         مگر اسباب بزرگي همه آماده كني

)حافظ(  
Get too big for one’s boots. 
 
22- âáñÇ Ñ»ï Ã³óÝ ¿É ¿ í³éõáõÙ: 

.تر و خشك با هم مي سوزند  
It never rains but it pours. 
The good suffer with the base. 
 
23- ÆÝã áñ ³ë»ë, ¿Ý ÏÁ Éë»ë: 

. جواب هاي هوي است  
Answer one in his own language. 
 
24- Ðáñ ÷áñáÕÁª ÇÝùÁ ÏÁÝÏÝÇ Ù¿çÁ: 

  )مولوي(  اي كه تو از ظلم چاهي مي كني   از براي خويشتن دامي مي تني
. چاه كن ته چاه است  

 . خودت دوم كسي چاه مكن بهر كسي        اول
He who blows in dust, fills his eyes with dust. 
 
25- ¼³Ý·³ÏÇ Ó³ÛÝÁ Ñ»éõÇó ³Ýáõß ÏÁ ·³Û: 

 .آواز دهل شنيدن از دور خوش است
It is the distance that lends enchantment to the 
view (and robs the mountain of its azure blue). 
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  در ايروان به روي صحنه رفتند» پرستوهاي دوستي«
گزارشي از سفر گروه 

  نمايش ايراني 
  »باغ وحش شيشه اي«

   به ارمنستان
  1379 آبان تا اول آذر24

  
محمـد  .  نفـره بـوديم كـه مقـصدمان ارمنـستان بـود            9ما يك گروه    

، سيد محمد رضا فتـاح      )دستيار كارگردان (، زهرا فرهادي  )كارگردان(داودي
، طاهره خادمي، حـافظ آهـي، ولـي برجـي و فرزانـه              )مدير صحنه (يحسين

گروه نمايش باغ وحش شيشه اي را تشكيل مـي          ) بازيگران نمايش (سكوتي
آندرانيك خچوميان دوست ارمني گروه كه سرپرسـتي گـروه را بـه             . دادند

. رفتـه بـود   ) پايتخـت ارمنـستان   (عهده داشت نيز يك هفته قبل به ايـروان        
 آبـان   24سـه شـنبه     . از شاگردان حميد سمندران هـستند     اعضاي اين گروه    

پرواز يك ساعت و چهل دقيقه اي ما آغاز شـد و در فرودگـاه بـا صـحنه                   
عجيبي رو به رو شديم، عجيب از اين منظر كه ايـن نـوع اتفـاق كمتـر در                   

وقتي ساكهاي خود را تحويل گرفتيم و آندرانيك با         . كشورمان رخ مي دهد   
اما اين همة  . ا آمد فهميديم كه خيلي هم غريب نيستيم       خوشحالي به استقبال م   

! يك گزارشگر و يك تصويربردار تلويزيوني هم منتظر ما بودند         . ماجرا نبود 
يكـي از   (و خـادمي    ) كارگردان نمايش (در همان محوطه فرودگاه با داودي     

به گفتگو پرداختند و آندرانيك نيزبه عنـوان مـرد فعـال            ) بازيگران نمايش 
در محوطـه بيرونـي     . ليت مترجمي گروه را نيز به عهده گرفـت        گروه مسئو 

 يـا بـه قـول مـردم         -فرودگاه شخص ديگري نيز منتظر ورود ما به ايـروان         
شـخص اول تئـاتر ارمنـستان آن        » يرواند قازانچيان «.  بود -ارمنستان يروان 

قازانچيان رئيس انجمن تئاتر ارمنستان به اعـضاي گـروه          . شخصيت مهم بود  
بعد كـه از هـر نظـر    . ت و تا محل اقامت گروه همراه ما آمد     خوش آمد گف  

  .    خيالش راحت شد، گروه را ترك كرد
.  آبان مـاه روز پركـار گـروه بـود         25فرداي آن روز يعني چهارشنبه      

 صبح سالن بارونيان پذيراي گروه نمايش بـاغ وحـش شيـشه اي              11ساعت  
البتـه  .  وحدت مي انـدازد     نفري كه ايراني ها را به ياد تاالر        700سالني  . بود

اين سـالن دو طبقـه      . سالن شبيه تاالر وحدت است    ) سن(شكل و فرم صحنه   
مـدير ايـن    . داراي كافه تريا و اتاق هاي متعدد براي تمرين و گريم اسـت            

همـان رئـيس انجمـن تئـاتر        . سالن نيز كسي جز يرواند قازانچيـان نيـست        
از اين اتاقهـا را يكـي از        اتاق نور از اتاق صدا جداست و هر يك          . ارمنستان

مرد كهنسالي كه چين و     . كارشناسان فني و آشنا به تئاتر مديريت مي كنند        
چروك صورتش نشان مي دهد سالها مسئول صداي اين سالن اسـت، پـشت    

چهره او نشان مي دهد كه آسان تـرين و در           . دستگاههاي صدا نشسته است   
تي است كه به عهـده      عين حال لذت بخش ترين كار براي وي همين مسئولي         

  .دارد

مسئول اتاق نور نيز خانمي ميانسال است كه به راحتي خواسـته هـاي              
بـازيگران نمـايش    . را مي فهمد و اجرا مي كنـد       ) كارگردان نمايش (داودي

بر اساس صحنه هاي مختلف به روي صحنه مي آينـد  » باغ وحش شيشه اي «
آنـدرانيك  . پردازنـد و همزمان با نوري كه مسئول نور مي دهد به بازي مي             

گرچه . سرپرست گروه نيز رابط و مترجم گروه ايراني و ميزبانان ارمني بود           
داودي كارگردان نمايش با جنب و جوش مثال زدني وضعيت نور صـحنه و              
حركت بازيگران را تصحيح مي كرد و به دليل تعهدش به كار عصباني مـي               

 تمرين قبل از اجرا راضي شد، اما در پايان كار چهره اش نشان مي داد كه از       
هر چند دقيقه يك بار نيز قازانچيان به سـالن نمـايش مـي آمـد و از                  . است

اين نشان مي داد كه هم به كارش عالقه دارد و هم            . وضعيت كار مي پرسيد   
از مسئول دكور و آكسوار صحنه نيز بايـد بـه           . در كارش بسيار جدي است    

آن هم  (در طراحي صحنه و دكور       سال سابقه كار     30بيش از   . نيكي ياد كنم  
آرامش و اطمينان خـاطري بـه او داده بـود كـه وي را               ) فقط در اين رشته   

چنانكـه وقتـي بخـشي از خواسـته         . مصمصم به اجراي هر دكوري مي كرد      
كارگردان را آندرانيك به او مي گفت تا پايـان قـصه را مـي خوانـد و در                   

 همراه ديگر همكارانش كمتر از يك ساعت كل وسايل صحنه و دكور را به   
يك گروه گزارشگر تلويزيوني نيـز بـراي تهيـه گـزارش            . آماده مي كرد  

همان گروهي كه   . تصويري از آخرين تمرين گروه ايراني به سالن آمده بود         
يك تصويربردار مرد و يك خبرنگـار       . در فرودگاه نيز به استقبال ما آمدند      

 ايروان مـصاحبه مطبوعـاتي و   بعد از ظهر آن روز نيز در خانه هنرمندان . زن
ساختماني قديمي زيبا كـه در آن روز يكـي از           . راديو تلويزيوني برقرار بود   

. نقاشان زن ارمنستان در سرسراي ساختمان نمايشگاهي بـر پـا كـرده بـود              
 خبرنگـار   15مصاحبه مطبوعاتي گروه نمايش ايراني با حضور نزديـك بـه            

ارش از سوي سه تصوير بـردار       آن چه عجيب مي نمود تهيه گز      . برگزار شد 
باغ «قازانچيان در اين نشست با اشاره به اينكه گروه نمايش           . تلويزيوني بود 

اولين گروه تئاتري ايراني است كه به ارمنستان مي آيـد،           » وحش شيشه اي  
اعـضاي گـروه نيـز در    . اعضاي اين گروه را به پرستوي دوستي تشبيه كرد       

كه خيلي شبيه پرسش هاي خبرنگـاران       -برابر پرسش هاي خبرنگاران ارمني    
آنچه براي .  پاسخ هاي مقتضي دادند-ايراني از گروههاي تئاتري خارجي بود  

آنها جالب توجه بود، اين بود كه چه طور بازيگران و هنرمندان زن در ايـن                
طاهره خادمي از بازيگران خوب گروه، فعاليت هاي هنرمندان         . عرصه فعالند 

ـ       ي ايرانـي و اسـالمي دانـست و در ايـن بـاره              زن را براساس فرهنـگ غن
نكته ديگر اينكه خبرنگاران ارمني معتقد بودنـد        . توضيحات مناسبي ارائه داد   

تئاتر ايران حرفه اي نيست، چون هنرمندان تئاتر ايران از دولت حقوق نمـي            
آنها نمي توانستند قبول كنند  كه هر هنرمند تئاتر بر اساس تئـاتري              . گيرند

 شود حقوق دريافت مي كند و در غير ايـن صـورت از دولـت                كه اجرا مي  
آنها مي گفتند هنرمندان تئاتر ارمنستان چه نمايشي روي         . حقوق نمي گيرند  

در اين مـورد،    . صحنه ببرند يا نبرند حقوق ماهيانه خود را دريافت مي كنند          
كـارگردان، آنـدرانيك    (نظام كاري هنرمندان تئـاتر ايـران توسـط داودي         

همـان شـب داودي،     . تـشريح شـد   ) سرپرست گـروه و متـرجم     (خچوميان
» امـروز «آندرانيك و خادمي به نمايندگي از گروه در برنامه زنده و روزانه             

. پخش شـد  ”  تلويزيون ايروان مجددا   8شركت كردند و اين برنامه از شبكه        
تعدادي از مردم ارمنستان در تماس تلفني بـا ايـن برنامـه زنـده تلويزيـوني              

ود را از حضور گروه تئاتر ايراني در كشورشان اعالم كردنـد و           خوشحالي خ 
. خواستار گسترش مبادالت فرهنگي و هنري ميان ايران و ارمنـستان شـدند            



 

 

  ٩صفحه  ١٣٧٩ دي ماه ١١  ١٩ شماره    لويس

اجراي منايش

يك دانشجوي ايراني نيز در تماس تلفني خود همـين درخواسـت را مطـرح          
  .كرد

 عـصر   5/4ساعت  .  آبان ماه روز اجراي گروه ايراني بود       26 پنجشنبه  
هم كساني  . سالن پر از تماشاگر بود    ) يم ساعت قبل از اجراي نمايش     يعني ن (

. كه با زبان فارسي آشنايي داشتند و هم كساني كه با اين زبان آشنا نبودنـد               
رايـزن فرهنگـي    (، محـسن ابوطـالبي    )سفير ايران در ارمنستان   (فرهاد كليني 

ه و  ، جمعي از كارمنـدان و كاركنـان سـفارتخان         )سفارت ايران در ارمنستان   
رايزني فرهنگي، وزير فرهنگ ارمنستان، سفراي چند كشور خارجي، دكتـر           

، جمعي از هنرمندان )رئيس دانشكده شرق شناسي دانشگاه ارمنستان(ميليكيان
و مردم عالقمند به تئاتر ارمنستان تماشاگر نمـايش بـاغ وحـش شيـشه اي                

آمد گفـت،   قبل از اجرا، قازانچيان به عنوان مجري به حاضران خوش           . بودند

 كلينـي ــسفير ايـران در     - وزيـر فرهنـگ ارمنـستان      -بعد از آن شارويان   
 در سخنان كوتاهي خواستار تداوم اين گونه فعاليتهـاي فرهنگـي            -ارمنستان

گرچه سالن بارونيان سرد بود اما اجراي نمايش گـروه ايرانـي            . هنري شدند 
گـردان هتـل    ضيافت شام قازانچيان در رسـتوران       . موفقيت آميز و گرم بود    

نيز تأكيدي بر اجراي موفـق گـروه        ) محل اقامت گروه ايراني   (كاخ جوانان 
 آبـان   28نيز گذشت تا شنبه     )  آبان ماه  27و26(پنجشنبه و جمعه    . ايراني بود 

 15آبوويـان شـهري در      . اجراي ديگري در شـهر آبوويـان برگـزار شـود          
اني تبار تشكيل   كيلومتري ايروان بود كه بيشتر ساكنان آن را ارمني هاي اير          

روز اجراي نمايش شهردار و معاون شهردار آبوويان نيز در سـالن            . مي دادند 
پـرچم سـه    . حاضر بودند و معاون شهردار به گروه ايراني خوش آمد گفت          

رنگ كشورمان نيز در دست يكي از نوجوانان حاضر در سالن به حركت در         
 بعـد از اجـرا، خـانم        سالن سردتر از سالن بارونيان بود و گرچـه        . آمده بود 

خادمي دچار تب و لرز شديد شد، اما تشويق هاي تماشـاگران يعنـي اينكـه      
 آبان ماه روز حضور اعضاي گروه       29يكشنبه  . رضايت آنها جلب شده است    

نام يكشنبه بازار ايـروان بـود كـه در          » ورنيساژ«. بود» ورنيساژ«ايراني در   
يراني ها را به ياد ميدان حـسن        ميداني كه ا  . ميدان جمهوري ايروان واقع بود    

ساختمانهاي قديمي و زيبايي در چهار طرف اين ميدان . آباد تهران مي اندازد   
بخشي از پياده رو ميدان محل عرضه مستقيم كاالهـاي         . بزرگ ديده مي شود   

فروشندگان شده بود و همين يعني يكشنبه بازار از كاالهـاي خـوراكي تـا               
ا ديگر كاالهاي مختلف در آن به چشم مي      پوشاك و صنايع دستي و عتيقه ت      

اين . صنايع دستي بيشترين طرفدار را در ميان خريداران ايراني داشت         . خورد
را هم بگويم جدا از اينكه قازانچيان از اجراي اين نمايش بسيار راضـي بـود                

يكي از بازيگران معروف    . بازي طاهره خادمي را تحسين برانگيز مي دانست       
بازي مي  » يك به عالوه سه   «كه در نمايش دو نفره اي با نام         تئاتر ارمنستان   

بـوريس  . كرد همين عبارت را در مصاحبه اي كه با او داشتم عنـوان كـرد              
پپانيان مي گفت بازي خانم خادمي بسيار حسي و باور پذير است و باز مـي                

ايـن بـازيگر    . گفت آرزو مي كنم در يكي از نمايش ها مقابل او بازي كنم            

بسيار مسلط و خوب بازي مـي كـرد   » يك بعالوه سه«ه در نمايش   ارمني ك 
بي انصافي است   . نمايش باغ وحش شيشه اي را ديده و از آن لذت برده بود            

 رايـزن   -اگر يادي هم از كمك ها و حمايتهـاي خـوب محـسن ابوطـالبي              
هم او كه به اتفـاق همكـارانش        .  نكنيم -فرهنگي سفارت ايران در ارمنستان    

 الزم را براي ارسال اخبار از طريق فاكس، چاپ پوسـترهاي            هماهنگي هاي 
كوچك تبليغاتي نمايش باغ وحش شيشه اي، در اختيار گذاشتن وسيله نقليه            
. و به هر حال انجام كمك هاي مادي و معنـوي ريـز و درشـت انجـام داد                  

گرچه مسئوالن هنري و فرهنگي ارمنستان در حـد بـضاعت خـود از هـيچ                
ال گروه ايراني فروگذاري نكردند، اما وجود ابوطـالبي         كوششي براي رفاه ح   

دوشـنبه  . در آنجا به عنوان همزبان و همراه و ياور گروه چيز ديگري بـود             
سه شـنبه اول آذرمـاه هـم بـا          . روز استراحت و گردش در شهر ايروان بود       

ماشين هاي رايزني به فرودگاه رفتيم و با همان هواپيماي كوچك ارمني كه             
ن آمده بوديم به تهران بازگشتيم، بـا كولـه بـاري از خـاطرات و                به ارمنستا 
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