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  سالگرد پيروزي انقالب

  
بيست و دومين 
سالگرد انقالب 
شكوهمند ملت 
  ايران خجسته باد

  
  
  
  

امسال  مصادف با بيست و دومـين سـالگرد          .  مي گذرد  1357 سال از بهمن     22
بيست و دو  سال پـيش يكـي از          . پيروزي انقالب شكوهمند ملت دالور ايران است      

 شاهنشاهي به    ساله 2500بزرگترين رويدادهاي تاريخ ايران بوقوع پيوست و استبداد         
انقالب نتيجه  . برچيده شد ) ره(همت رشادتهاي ميليون ها ايراني به رهبري اما خميني        

جنبش آزاديخواهانه مردم به منظور كسب استقالل و آزادي و كنار گذاشـتن يـوغ               
  .خارجي بود

در اين سالهاي   .  سال اخير راه پر فراز و نشيبي پيموده اند         22مردم ايران در طي     
ات و مصائب گوناگوني از سوي دشمنان انقالب  تحميـل شـد لـيكن               طوالني خطر 

اقشار مختلف مردم و دولت با وحدت خود همه توطئه هاي دشمن بـه سـركردگي                
  .امپرياليسم جهاني را نقش بر آب كردند

انقالب مردم ايران جايگاه خاص خود را در تاريخ جهاني پيدا كرده است زيـرا     
د و كـم نظيـري در اختيـار دارد و دريچـه اي از               معيارها و شيوه هاي مختص بخـو      

اميدهاي بي كران پيش روي مردم باز نمود و ارزشهاي انـساني و پيـشينه فرهنگـي     
 سـاله  2500ملتـي كـه توانـست سـلطه     . غني اين مرز و بوم را دگر بار مطرح كرد     

شاهنشاهي را نابود سازد بي شك توان آن را خواهد داشت با هـر گونـه دشـواري                  
  .ه كند و به سوي آينده تابناك خود گام برداردمقابل

امروز ملت بزرگ ايران از جمله اقليت هاي مذهبي و بويژه ايرانيان ارمنـي بـه       
رهبري داهيانه حضرت آيت اهللا خامنه اي و مديريت مدبرانه جناب آقـاي خـاتمي               
رياست محترم جمهوري به سوي تحقق هر چه بيشتر آرمان هاي انقالب قدم برمـي               

از جمله دستاوردهاي   . رند و سنگرهاي پيروزي يكي پس از ديگري فتح مي شوند          دا
مهم و تاريخي اين انقالب پيروزي هاي جهاني در عرصه سياست و گسستن بندهاي              
وابستگي است كه بويژه در يكصد سال اخير ضربات مهلكي به پيكر ايـن ملـك و                 

مبناي مصالح ملي خود موضع     بوم وارد كرده بود و امروز جمهوري اسالمي ايران بر           
يكي ديگـر از رويـدادهاي مهـم تـاريخي ايجـاد جـو آزاد       . گيري سياسي مي كند   

در . بي سابقه اسـت   ” اجتماعي و فرهنگي است كه بويژه در يكصد سال اخير تقريبا          
سايه اين آزادي و فضاي باز سياسي امروزه ده ها روزنامه و مجله و ماهنامه سياسي،                

 تخصصي چاپ و منتـشر مـي شـود وبـا وجودمقاومـت هـاي                اجتماعي، فرهنگي، 
گوناگون كه امري طبيعي است روز به روز بر تعداد نشريات و جرايد كشور افزوده               
مي شود و اميدواريم اين ازدياد شمار مطبوعات از يك سو باعث افت كيفـي آنهـا                 

آمـده  نگردد و از سوي ديگر جو آزادي كه براي فعاليت هاي سالم مطبوعاتي پديد               
  .است مورد سوء استفاده مغرضان و كج انديشان فرصت طلب قرار نگيرد

دولت و مردم ايران در عرصه بين المللي ايـن موفقيـت را بدسـت آورد كـه                  
 مـورد   2001پيشنهاد رياست محترم جمهوري مبتني بر گفتگوي تمدن ها در سـال             

حول عظـيم جهـاني     پذيرش و استقبال سازمان ملل قرار گرفت و ايران پيشتاز اين ت           
  .است

شكي نيست كه كليه اقشار مردم از جمله ارمنيان ايراني با همكاري و همـدلي               
مسئولين محترم نظام در به ثمر نشستن كليه تالشهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي از              

با اين حال، كارهاي بزرگي وجود دارند كه بخواست         . هيچ كوششي دريغ نكرده اند    
ريم، ملت بزرگ ايران با وحـدت و يكپـارچگي و همـدلي و              خداوند متعال، اميدوا  

تالش و كوشش بي پايان خود بتواند يكي پس از ديگري در همه آنهاپيروزي هاي               
       .بزرگي  بدست آورد

  

حقوق اقليت ها در قانون اساسي جمهوري 
  اسالمي ايران

  
   مذهب-13اصل 

يني شناخته مي شوند كـه در       ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي د       
حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينـي                

  .برطبق آيين خود عمل مي كنند
  

  اصل چهاردهم
الينهاكم اهللا عن الذين لـم يقـاتلو كـم فـي الـدين ولـم                «به حكم آيه شريفه     

دولـت  »  يحـب المقـسطين    يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان اهللا         
جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيـر مـسلمان بـا اخـالق          
حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، ايـن                 
اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئـه و             

  .اقدام نكنند
  

   زبان و خط-15 اصل
اسناد و مكاتبات و متون . زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است         

رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهـاي محلـي و                   
قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار               

  .زبان فارسي آزاد است
   

   حقوق ملت-19اصل 
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارنـد و رنـگ،        

  . نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود
  

   احزاب-26اصل 
احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسـالمي يـا اقليتهـاي              

ل اسـتقالل، آزادي، وحـدت ملـي،        ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصـو        
هيچ كس را نمي تـوان از       . موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند        

  .  شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت
  

   آموزش رايگان-30اصل 
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را بـراي همـه ملـت تـا            

سطه فراهم سازد و وسائل تحصيالت عالي را تا سر حـد خودكفـايي              پايان دوره متو  
  .كشور به طور رايگان گسترش دهد

  
   مجلس-64اصل 

عده نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دويست و هفتاد نفـر اسـت و از تـاريخ                
همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمـسي پـس از هـر ده                   

ساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست        سال، با در نظر گرفتن عوامل ان      
  .نفر نماينده مي تواند اضافه شود

زرتشتيان و كليميان هر كدام يـك نماينـده و مـسيحيان آشـوري و كلـداني                 
يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شـمال هـر كـدام يـك نماينـده                 ” مجموعا

  .انتخاب مي كنند
    

   سوگند-67اصل 
 در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و مـتن              نمايندگان بايد 

  .قسم نامه را امضا نمايند
          بسم اهللا الرحمن الرحيم

من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و بـا تكيـه بـر شـرف انـساني                        «
انقالب اسالمي ملت ايران و مبـاني       خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي            

جمهوري اسالمي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كـنم و در انجـام                      
وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و حفظ حقوق ملت                   

ساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته هـا و اظهـار نظـر هـا،          و خدمات به مردم پاي بند باشم، از قانون ا         
    ».استقالل كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم

  

نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهنـد              
  .كرد

ـ              سه اي كـه    نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايـد در اولـين جل
  .حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آورند
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مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  مرمت پنج كليسا در آذربايجان غربي
پـنج  ) ع( به مناسبت تولد حضرت مـسيح      -اروميه

كليساي اقليـت هـاي مـذهبي در آذربايجـان غربـي            
  .بازسازي و مرمت مي شود

ميراث فرهنگي آذربايجـان غربـي امـسال بـراي          
 ميليـون ريـال از      300بازسازي و مرمت اين كليساها      

ي، استاني و كمكهاي مردمي هزينـه       محل اعتبارات مل  
  .كرده است

  
  ايــــــــران

  
ارمنستان مذاكرات براي خريد گاز از ايران را از سر 

  گرفت
 معاون وزير   - خبرگزاري جمهوري اسالمي   -تهران

مذاكرات وزارت انرژي   : نفت در امور گاز اعالم كرد     
ارمنستان با جمهوري اسالمي ايران براي خريد گاز از         

  .در حال انجام استايران، 
شركت ملي گاز   : مهندس حمداهللا محمد نژاد افزود    

 ميالدي قرارداري براي    1995ايران و ارمنستان در سال      
  .صادرات گاز ايران به ارمنستان منعقد كردند

بر اساس مفاد اين قرارداد، دولـت ارمنـستان مـي           
بايست اعتبارات مورد نياز بـراي اجـراي طـرح خـط            

از تبريز تا مغري در     (خل خاك ايران    انتقال گاز در دا   
.  ميليون دالر تأمين كنـد 42را با هزينه ) مرز ارمنستان 

عالوه بر اين خط لولـه اي در خـاك ارمنـستان بايـد         
  .بازسازي و يك بخش جديد به آن افزوده شود

ارمنستان متأسـفانه نتوانـست تعهـدات       : وي گفت 
ن از  خود را در اين قرار داد عملي كند، لـذا اجـراي آ            

  . ميالدي تاكنون معلق مانده است1995سال 
به تازگي اقـدامهايي از سـوي دولـت         : وي افزود 

ارمنــستان بــراي ســرمايه گــذاري خــارجي و جلــب 
مشاركت براي عملي كردن اين طرح آغاز و كميتـه          

همچنـين   .سه جانبه ايران، يونان و ارمنستان تشكيل شد 
لعـات  يك شركت مهندسي يوناني موظف به انجام مطا      

مجدد امكان سنجي اين پروژه بـراي دريافـت سـاالنه           
يك يا سه يا پنج ميليارد متر مكعـب گـاز طبيعـي از              

  .ايران شد كه نتايج اين مطالعات مثبت بود
   )1379 دي 15-اطالعات (

  
مهندس الويري با حضور در مراسم باداراگ اعالم 

  :كرد
شــهرداري در بازســازي كليــساي تارگمانچــاس 

  .كندمشاركت مي 
شهرداري تهران در آغـاز سـال نـو مـسيحي، در            

در ) ع(مراسم ميالد و غسل تعميد حضرت عيسي مسيح     
  .ارمنيان شركت كرد» تارگمانچاس مقدس«كليساي 

مرتضي الويري شهردار تهران بـا تبريـك مـيالد          
عيد امـسال ويژگـي     : گفت) ع(حضرت عيسي ميسح  

ت خاصي دارد و آن شروع هزاره سوم همراه با تحوال          
  . و پيشرفت تكنولوژي است

درسي كه از هزاره دوم بايـد بگيـريم،         : وي افزود 
ضعف معنويت بود كه اميدواريم اين ضعف در هزاره         

  .سوم جبران شود

وي با اشاره به رشد اخالق و معنويـت در جوامـع            
مسلمانان كه به مباني اسالمي     : توسط خداپرستان گفت  

ي دانند و ايـن     تكيه دارند خود را با شما در يك سو م         
فعاليت با تكيه بر خداپرسـتي، بـشر را از مـنجالب و             

  .گمراهي نجات خواهد داد
يعنـي  » عيـد «همانطور كه گفته شـد،      : وي افزود 

بازگشت به فطرت پاك انساني و اميـدوارم كـه ايـن         
  .بازگشت را بتوانيم در وجود خود حس كنيم

الويري ضمن آرزوي بهبـودي و بهـروزي بـراي          
اميدوارم به عنوان شهردار تهـران      : ران گفت ارمنيان اي 

  .بتوانم خدمتگزار خوبي براي آنان باشم
شهر : وي در مورد دگرگوني در شهر تهران گفت       

هشت ميليوني تهران كه به سـرعت گـسترش يافتـه           
داراي مشكالتي است كه سعي مي شود در ظرف يك          

  .دهه اين مشكالت رفع شود
تا سـال   : فتالويري در مورد فضاي سبز تهران گ      

 هكتـار جنگـل كـاري در اطـراف          3800 فقط   1375
تهران شده بود در صورتي كه فقـط در سـال جـاري             
بيش از چهار هكتار جنگل كاري در اطـراف تهـران           

  .شده و تالش مي شود تا اين برنامه گسترش يابد
وي در باره بازسازي و مرمت يكي از كليـساهاي          

يـساي  بهـسازي و مرمـت كل     : مهم شهر تهران گفـت    
توسط شهرداري مورد بررسـي     » تارگمانچاس مقدس «

قرار گرفته و تا حد امكان نسبت بـه تحقـق خواسـته             
  .همشهريان مسيحي اقدام خواهد شد

شهرداري تهران همچنين خواستار مشاركت كليـه       
اقليت هاي مذهبي به ويژه شهروندان ارمني در آباداني         

  .و توسعه شهر تهران شد
وه سركيـسيان خليفـه     در اين مراسـم اسـقف سـب       

ارمنيان تهران و شمال با تبريك عيد فطر به مسلمانان          
اين اعياد فرصت مناسبي است كه دوستي       : ايران گفت 

ها و نزديكي بين ما بيشتر شود، بايد خودمان را تجديد           
حيات كنيم و براي خدمت به مردم و كـشور تـالش            

  .بيشتري داشته باشيم
وز اينجا جمع شديم    امر: خليفه ارمنيان اظهار داشت   

كه خداوند متعال را شكر كنيم كه يـك سـال ديگـر             
زير سايه مقام معظم رهبري در صلح و صفا به زندگي           

  .خود ادامه مي دهيم
من معتقدم كه دعا و عبـادت خداونـد،      : وي گفت 

اصل نزديكي همه ما به يكديگر است و در اين مراسم           
 براي رئيس جمهوري محترم و دولتمـردان جمهـوري        
اسالمي و مردم شريف و مسلمان ايران نيـز دعـا مـي             

  .كنم
  

  ارمــنســتــان
  

مجلس ملي فرانسه قتل عام ارمنيان را به رسميت  •
  .شناخت
  

  معرفي شهردار جديد ايروان توسط نخست 
 وزير ارمنستان

هنگام معرفي شهردار جديد ايـروان ، آنـدرانيك         
ماركاريان نخـست وزيـر ارمنـستان نخـست دربـاره           

من از آلبرت بازئيان تشكر مي      “ : دار سابق گفت  شهر
در اساس بركنـاري آقـاي بازئيـان هـيچ علـت         . كنم

بين او و رئيس جمهور و نخـست        . سياسي وجود ندارد  

وزير هيچگونه اختالف نظر ايـده ئولـوژيكي موجـود          
آلبرت بازئيان درباره علل سياسي بركناري      . نمي باشد 

روبـرت  .  بـود  خود از رئيس جمهور نيز سئوال كرده      
نظريان ، شهردار جديد نيز مي گويد كه انتـصاب وي           

آلبرت بازئيان هم اعالم    . با مسائل سياسي مرتبط نيست    
كرد، كـه در صـورت نارضـايتي رئـيس جمهـور از             

آقـاي بازئيـان    . فعاليت وي ، نمي تواند فعاليت كنـد       
بطور جزئي گفت، كه برخورد وي و رئـيس جمهـور           

“ : ت كشور، متفـاوت اسـت     نسبت به دورنماي پيشرف   
من معتقدم كه ارمنستان بعنوان دولت، فقـط از طريـق      
راه حقوقي و در شرايط تامين برتري قانون مي توانـد           

طي فعاليـت خـود، مـن فهميـدم كـه           . پيشرفت كند 
  .متاسفانه امروزه اين موارد داراي اهميت نمي باشند

آلبرت بازئيان همچنين با نظر رئيس جمهور مبني        
كه او روي پول نشسته و درباره عدم وجود آن          بر آن   

من در وهلـه اول از      “ : صحبت مي كند، موافق نيست    
لحاظ شايستگي، صداقت، اعتقاد و وطن پرستي را نزد         
افراد ارزيابي مي كـنم، و پـس از آن توانـايي پـول              

ولي مثل اينكه در حال حاضـر توانـايي         . درآوردن را 
وشهاي آن، مهم   پول درآوردن، بدون مستثني ساختن ر     

من بغير از بودجه دولتـي هـيچ روش ديگـري           . است
  .”آوردن  نمي دانم  براي پول در

آلبرت بازئيان اعالم كرد كه حـاال آزاد اسـت و           
بعيد نيـست   . سرگرم كارهايي كه عالقمند به آنهاست     

  .كه او بطور فعال در زمينه سياسي فعاليت كند
  23/10/79” + 1آ“ شبكه تلويزيوني 

  
  گذاريها سرمايهرشد 

گـذاريها مـستقيم خـارجي در سـال      حجم  سرمايه  
 در ارمنستان در مقايسه با سال گذشته به ميـزان           2000

 ميليـون   140,6است و بالغ بـر         درصد افزايش يافته   25
 ميليون دالردر عرصـة خـدمات،       82,183. باشد  دالرمي
 ميليــون دالر در عرصــة صــنايع و انــرژي و 41,755
گـذاري    الر در عرصة تجارت سرمايه     ميليون د  16,711

گذاريها   در سال گذشته قسمت عمدة سرمايه     . است  شده
  . از سوي يونان، روسيه و آمريكا انجام گرديد

  24/10/79پرس، ژاماناك  آرمن
  

تركيه مايل است تماسهاي ديپلماسي با ارمنستان 
  برقرار نمايد

كه ديدگاه رسـمي    “ تركيش نيوز ديلي    “ روزنامه  
ا ارائه مي كند با اسـتناد از يكـي از مقامـات             تركيه ر 

“ بـاكو : عاليرتبه ديپلماسي چنين گزارش مي دهد كه        
مايل است تماس هاي ديپلماسي با ايروان كه به نشانه          

ديپلماتي ” روابط سياسي كامل نمي باشد، بر قرار نمايد       
“ كه خود را معرفي نكرد خاطر نشان مي سـازد كـه             

ـ     ت ويـژه اي بـه درگيـري        عليرغم اينكه تركيه اهمي
قراباغ مي دهد با اين وجود، حل درگيري قرا باغ  يـا             
تغيير موضعگيري ايروان نسبت به ايـن مـسئله را بـه            
عنوان قيد و شرط قبلي  براي آغاز گفتگو بين آنكارا           

از سخنان ديپلمات ترك مي     .  ”و ايروان قيد نمي كند    
توان چنين حدس زد كه بررسـي قطعنامـه قتـل عـام             

منيان در پارلمان هاي مختلف كـشورهاي اروپـائي         ار
 تركيـه  بوجـود      –موانعي براي تماسـهاي ارمنـستان       

بـه  :  نشريه چنين ادامه داده است كـه        . نخواهد آورد 
كشورهاي اروپائي نسبت به قطعنامه قتل      “ علت آنكه     

عام ارمنيان توجه خاصي نشان مي دهند و همـين امـر          



 

 

  ١٣٧٩ بهمن ماه ١٢   ٢٠‐٢١ شماره     لويس

مرور اخبار

 در تمام دنيا گشته     باعث بروز برخوردهاي ضد تركي    
 تركـي  جهـت      –طرح اساسي بهبود روابط ارمنـي       ”  

  .بررسي به دولت تركيه ارائه گرديده است 
وارتان اوسكانيان وزير امـور خارجـه جمهـوري         
ارمنستان در مصاحبه جمع بنـدي آخرسـال پيرامـون          

بـر  “  :   تركيه چنين گفتـه اسـت        –روابط ارمنستان   
اساسـاً بـه علـت      خالف  سياست شـامل شـدن مـا،            

ــان    ــاغ كوهــستاني و قتــل عــام ارمني درگيــري قراب
تركيه در  . هنوزپيشرفت محسوسي مشاهده نمي گردد    

سال جاري نسبت به روند برسميت شناختن قتـل عـام           
در . ارمنيــان ، سياســت افراطــي ارائــه نمــوده اســت

پيرامون حل مـسائل    “ : هرصورت مي توان گفت كه      
ر جامعه تركي تاحدودي    بحث انگيز روابط دو جانبه د     
ارمنـستان بـراي آغـاز      . ”جنبش مشاهده مـي گـردد     

ــاريخي، ديپلماســي ،   ــسائل ت ــون  م ــذاكرات پيرام م
اقتصادي و فرهنگي آماده است  و عليرغم اينكه  وارد           
نمودن مسئله برسميت شناختن  قتل عـام ارمنيـان در           
دستور كار سياست خارجي جمهـوري ارمنـستان  بـه           

سائل بحـث انگيـز و برقـراري        هدف پيش كشيدن م   
روابط با تركيه مي باشد با اين وجود ارمنستان  هرگز           

را  بـه عنـوان      ” برسميت شناختن قتل عام ارمنيان      “  
 تركـي قلمـداد     –پيش شرط  برقراري روابط ارمنـي        

  . ”نموده است
وارتان اوسكانيان پيرامون بزرگ نمودن احتمـالي       

ين گفته اسـت  نقش تركيه در حل درگيري قراباغ  چن  
با سياستي كه تركيه دارد  نمـي توانـد نقـش            “  : كه  

اگـر تركيـه    .  مثبتي در حل درگيـري داشـته باشـد        
موضعگيري يك جانبه نسبت به  مسئله قراباغ نداشـت     
و اگرتركيه نسبت به  برقراري روابـط ديپلماسـي بـا            
ارمنستان اجتناب نمي ورزيد  ، آري ، امكـان داشـت            

رگيري قراباغ مهم مي شـد  امـا         نقش تركيه در حل د    
سياستي كه امروز تركيه دنبال مي كنـد نمـي توانـد              

. . . نقش مثبتي در مسئله قراباغ كوهستاني داشته باشد         
ما براين نظر مي باشيم كه تركيه بايد سه شرط ذيل را            

-2 برقراري روابط ديپلماسي  با ارمنـستان           -1: بپذيرد
عگيري بي طرف    موض -3بازنگري محاصره اقتصادي      
اگر تركيه بتواند شـرايط     . در مسئله قراباغ كوهستاني     

.  فوق را بپذيرد از نظر ما هيچگونه مشكلي وجود ندارد         
اين مورد تاسف انگيز است كه تركيه نمي تواند نقش          

ما چندين بار به تـامين مـشاركت        . مثبتي داشته باشد    
ره مثبت تركيه در منطقه و مسئله قراباغ كوهستاني اشا        

  .”نموده ايم 
تامين مشاركت مثبـت تركيـه در قفقـاز جنـوبي           
بويژه در مسئله قراباغ كوهستاني از منافع حياتي تركيه 
كه هم پيمان آمريكا در منطقه مي باشـد ، سرچـشمه            

 1952از سـال    (  سـال    40تركيه درحـدود    . مي گيرد 
يعنـي از   ) يعني از سالي كه به عضويت ناتو در آمـد           

در رقابت با شوروي سابق ،  هم        ” د  جنگ سر “ دوران  
اگر امـروز شـوروي     .پيمان معتمد واشنگتن مي باشد      

سابق وجود ندارد به نشانه آن نيست كه نقش تركيـه           
در سياست آمريكا در بالكان، آسياي ميانـه و قفقـاز            

حضور روسيه به عنوان وارث اتحاد      . كاهش يافته است  
اي خزر  شوروي درقفقازجنوبي و نظارت بر حوضه دري      

و مسائل بحث انگيز با عراق ، ايران قبـرس و يونـان              
عراق ، همكاريهاي داغ آنكارا و واشـنگتن  را پـيش            

  .بيني مي كند

بيائيد به بخشي از موضعگيري  رسـمي ارمنـستان          
:  آمريكـائي توجـه نمـائيم      –پيرامون روابـط ارمنـي      

 اقتـصادي   –آمريكا در بستر منافع سياسي و تجـاري         
از  جنـوبي خـود را دوسـت ارمنـستان      خويش در قفق  

معرفي مي كند در هر صورت استحكام نيروي نظـامي          
روسي در ارمنستان ، مـسائل حـل نـشده بـا تركيـه،              
درگيري قراباغ كوهستاني كه امنيت خط لولـه نفـت          
درياي خزر را تهديد مي كند مانع پياده نمودن اهداف          

  .استراتژيك آمريكا در منطقه مي گردد
فتن اينكه سخن نهائي نـه بـه نظاميـان          با درنظرگر 

ترك و نه به صنعتگران بـزرگ بلكـه بـه واشـنگتن             
منوط مي باشد پس كاهش نفوذ روسها در ارمنستان يا          
به عبارت ديگر خارج شدن روسـيه از ارمنـستان مـي            

 تركـي و    –تواند در عميقتـر نمـودن روابـط ارمنـي           
 تركي تاثير بسياري داشـته      -گشايش مرزهاي ارمني    

آنكارا اين موضوع را كه واشنگتن به برقـراري         .  اشدب
 ايروان  عالقمند مي باشـد ، اجتنـاب          –روابط آنكارا   

نمي ورزد، ناظران ترك نيز براين نظر مي باشند كـه           
 تركـي ،  نفـوذ   –همين امر يعني ايجاد روابط ارمنـي     
تركها تـا كنـون     .  روسيه را در قفقاز كمتر مي نمايد      

در صورت خارج شدن    : وده اند كه    چندين بار اعالم نم   
ارتش شوروي با  گشايش مرزهـا موافقـت خواهنـد           

“  : درضمن اين مورد نيز بسيار مهم مي باشد كه          . نمود
 –اعالم آمادگي تركيه به جهت آغاز تماسهاي ارمني         

 عليـف   –تركيه مصادف شد با آغاز مذاكرات  پوتين         
 باشد كه    آنكارا بر اين نظر مي    .  ژانويه در باكو   10در  

موضعگيري آذري گراي تركيه نسبت به مسئله قراباغ        
كوهستاني ، ايروان را بيشتر به آغوش روسيه گرايش         

  . مي دهد
 آذري، از   –ارمنيان با مشاهده  روابط گرم روسي        

موضع احتمالي آذري گراي روسـيه در قبـال مـسئله           
آنكـارا بالفاصـله آمـادگي      .  قراباغ نگران مي باشند     

 –به جهت آغاز تماسهاي ديپلماتيك ارمني       خويش را   
توجه نمايئد تركيه براي اولين     . تركي اعالم مي نمايد     

 – سال اخير براي آغاز تماسهاي ارمنـي         9بار در طي    
تركي مسائل برسميت شناختن قتل عام ارمنيان و حل         
درگيري قراباغ را بصورت قيد وشرط قبلي ذكر ننمود         

  . است
 تركيـه  چـه   – ارمنـستان    برقراري روابط : سئوال  

  .ارزشي خواهد داشت؟
  .بگذاريد پاسخ اين سئوال را روسيه بدهد

  تاتول هاكوپيان: بقلم
  23/10/79آزگ 

  
 ديدار دبير كل ناتو با وارتان اسكانيان

دبير كل نـاتو بـا مقامـات ارمنـستان در ايـروان             
وارتان اوسـكانيان وزيرامـور     . .مالقات و مذاكره كرد   

رمنـستان در مالقـات بـا جـورج         خارجه جمهـوري ا   
امكانـات  :  روبرتسون دبير كل ناتو به مسائلي چـون         

“  ناتو در چارچوب برنامـة       -گسترش روابط ارمنستان    
مشاركت  به پاس صلح  و  در خـصوص كمـك بـه               
.  ارمنستان در زمينه حافظ صـلح اشـاره كـرده اسـت           

وارتان اوسكانيان بنا به خـواهش جـورج روبرتـسون          
. د حل درگيري قراباغ را ارائه نموده است       مرحله موجو 

ــه   ــوده اســت ك ــشان نم ــكانيان خاطرن ــان اوس وارت
همكاريهاي منطقه اي در حل درگيري مهم مي باشـد          

زيرا امكان دارد شرايط مناسبي براي  سـازش متقابـل           
  . فراهم  آورد

درمالقات وزير امور خارجه و دبير كـل نـاتو بـه        
ـ        وارتـان  .  ده اسـت  نقش تركيه در منطقه نيز اشاره ش

نبـودن  : اوسكانيان در اين مورد چنين گفته است كه         
روابط ديپلماتيـك بـين دو كـشور،  سياسـت آذري            
گرايانه تركيه در طي ده سال اخير ومحاصـراتي كـه           
هنوز ادامه دارد چنـد عامـل از عـواملي هـستند كـه              
وضعيت موجود را بدتر مي سازد و به تركيه اجازه مي           

ش تامين كننده ثبـات منطقـه را بـه          دهد تا تركيه نق   
  .عهده بگيرد

  27/10/79شبكه ملي تلويزيون 
  

  در حاشيه همكاريهاي ارمنستان با ناتو
لرد جرج روبرتسون دبير كل ناتو  چنين اعـالم          

امكان توسعه روابط ما با ارمنستان وجود دارد و         “ :نمود
ما اين امكانات را طي مالقات با رئيس جمهور بررسي          

  ”.مي كنيم
دبير كل ناتو طي سفري دو روزه در ارمنـستان          

 به اين سـمت انتخـاب شـده         1999اودر سال   . داشت  
در شمار كشورهاي قفقاز وي سـال گذشـته در          . است

وارطان اسـكانيان وزيـر امـور       . گرجستان بوده است  
خارجه در فرودگاه زوارتنوس از دبير كل ناتو استقبال        

ـ     . نمود ر قفقـاز عـضو   ارمنستان مانند كـشورهاي ديگ
برنامه مشاركت بپاس صلح است و ايـن امـر امكـاني            

رابرتسون .  براي تحكيم امنيت با ثبات فراهم مي سازد       
من خوشحال هستم كه در ارمنـستان بـسر         : اعالم كرد 

مي برم و فكر مي كنم ما بررسي هايي ماننـد بررسـي            
امكانات بـراي توسـعه     . هاي بروكسل انجام مي دهيم    

رد و ما اين امكانـات را بـا رئـيس           همكاري وجود دا  
جمهور، وزير دفاع و وزير امور خارجه بررسـي مـي            

جرج روبرتسون بـا نماينـدگان سـازمان ارمنـي          . كنم
آتالنتيك سپس با وارطان اسكانيان وزير امور خارجه        

دبير كل ناتو با رئيس جمهور ارمنستان ،        .مالقات كرد 
يـسيان  گارگين دوم جاثليق اعظم ارمنيان ، سـرژ سرك       

سـپس جـرج روبرتـسون در     . وزير دفاع مالقات نمود   
دانشگاه دولتي ايروان سخنراني كرد و  در مقر رياست      
  . جمهوري با نمايندگان رسانه هاي خبري مالقات نمود

 شروع  1994همكاري بين ارمنستان و ناتو از سال        
شده اسـت آنهـم بـا عـضويت ارمنـستان در برنامـه              

 بـا  1997 درسـال  مشاركت بپـاس صـلح ، همكـاري       
تشكيل شوراي همكاري اروپـا و آتالنتيـك توسـعه          
يافت كه ارمنستان بعنوان عضو مؤسس در ايـن شـورا    

برنامه مـشاركت بپـاس صـلح       . در برگرفته شده است   
عرصه هاي مختلفي در بر دارد، ازآموزش زبان گرفته         
تا پدافند هوايي، به گفته سرهنگ ميكائيـل ملكونيـان          

 خـارجي وزارت دفـاع ارمنـستان        رئيس اداره روابـط   
شركت مقدماتي ارمنستان در اين برنامه به علت تسلط         
نداشتن افسران ارمني به زبان انگليسي دشوار طي مـي          
شد و جنبه محدود داشت بغير از اين مشكالت جـدي           
مالي وجود داشت و ما قادر نبوديم مطابق با خواسـت           

در حـال حاضـر     . خود در اين برنامه شـركت كنـيم       
 عرصه برنامه مشاركت بپاس صـلح در        6رمنستان در   ا

برگرفته شده است از جمله آموزش زبـان، برگـزاري          
) البتـه بـا هويـت نـاظر       (مانورهاي نظـامي مـشترك    
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،مشاورت در دكترين نظامي، نظارت مـدني نيروهـاي         
  .مسلح 

به گفته سرهنگ ملكونيان اين فرصـتي اسـت تـا        
ماييم بـه گفتـه     نظرهاي خود را به مقامات ناتو اعالم ن       

سرهنگ ملكونيان همكاري ارمنستان با ناتو بسيار مهم        
است زيرا در آن ساختاري كه ارمنستان در بر گرفتـه           
نشده است، تركيه و آذربايجان تبليغـات مـوفقي بـه           
تحقق مي رسانند والزم است تا در اين ساختار شركت          

  .كرد و نسبت به اين تبليغات واكنش سريع نشان داد
ـ    2001اره كنـيم كـه در نـوامبر سـال           بايد اش

مانورهاي نظامي ناتو در آذربايجان برگزار خواهد شد         
و نظاميان ارتش ارمنستان نيز در اين مـانور شـركت           

قبل از برگزاري مانور ، مراحل مقدماتي       . خواهند كرد 
برگزار مي شوند كه اولين آن در ماه ژانويـه برگـزار            

شـركت خواهنـد    خواهد شد و نظاميان ما نيـز در آن          
سرهنگ ملكونيان اعالم كرده اسـت كـه طبـق          . كرد

 در ارمنـستان مانورهـاي      2002توافقات مقدماتي سال    
  .نظامي خنثي كردن مين برگزار خواهد شد
  26/10/79”  آر“شبكه تلويزيوني 

  
  اظهارات نماينده رسمي وزارت امور خارجه تركيه

نماينده رسمي وزارت امورخارجه تركيـه حـسين        
 ژانويه اعالم كرده است كه سياست تركيه        15ف  ديرو

نسبت به ارمنستان تغيير نكـرده اسـت بـه گفتـه وي             
آنكارا تا زمانيكه به مسأله برسميت شناختن قتل عـام          
ارمنيان بپـردازد وارتـش خـود را از منـاطق اشـغالي             
آذربايجان خارج نكند با اين كشور روابط ديپلماتيك        

  . برقرار نخواهد كرد
ف جهت يادآوري به قفقاز پرس اعالم       حسن ديرو 

 11كرده است كه رسانه هاي خبـري پيـشرو تركيـه            
ژانويه با استناد به ديپلمات عـالي رتبـه تـرك اعـالم             
كرده اند كه در وزارت امور خارجـه تركيـه برنامـه            

  . عادي كردن روابط با ارمنستان تدوين شده است
  26/10/79”  آر“شبكه تلويزيوني 

  
-اكسوتيون پيرامون روابط ارمنستانپاسخ حزب داشن

 تركيه
ارگان حزب داشناكسوتيون  بيانيـه اي در مـورد          

بر اساس اين   . تركيه منتشركرده است  -روابط ارمنستان 
بيانيه، حزب داشناكسوتيون نظر بر آن دارد كـه هـر           

 تركـي بايـد    -گونه اقدام در رابطه با گفتگوي ارمنـي       
هاد شده از سوي    مبرا از هر گونه قيد و شرط قبلي پيشن        

همچنين حزب داشناكـسوتيون بـر ايـن        . تركيه باشد 
عقيده است كه مسئله قتل عام نمي تواند مـورد بحـث            

فقط مي توان روش جبـران متقابـل آن را          . قرار گيرد 
  .بررسي نمود

  28/10/79هايگاگان ژاماناك 
  

 بين تركيه و ارمنستان درگيري وجود ندارد
تالنتيـك  جرج روبرتـسون دبيـر كـل پيمـان آ         

شمالي در پاسخ به يك سئوال در مورد برخورد پيمان          
نسبت به نبود مناسبات ديپلماتيـك بـين ارمنـستان و           
تركيه همانا يكي از كشورهاي عضو ناتو اعالم كـرده        

بين ارمنستان و تركيه درگيري وجود نـدارد ،         “ است  
درگيري بين ارمنستان ، آذربايجـان و قرابـاغ وجـود           

 ناتو با ايراد سخنراني براي دانشجويان       دبير كل ” . دارد
دانشگاه دولتي ايروان اشاره كـرد كـه حـل و فـصل             

درگيري قراباغ موجـب تحكـيم ثبـات در منطقـه و            
اطراف آن خواهد بود آنچه منجر به عادي شدن روابط          

  .ارمنستان با تركيه خواهد شد
تركيه كشور مـستقلي    “ :جرج روبرتسون گفت    

 مستقل سياست خارجي خـود      است و اجازه دارد بطور    
 19را اتخاذ نمايد و اما ناتو درصدد نيست عملكردهاي       

  ”.كشور عضو را تنظيم نمايد
  28/10/79هايوتس آشخار 

  مصاحبه مطبوعاتي آلبرت بازئيان شهردار سابق ايروان
آلبرت بازئيان در باشگاه مطبوعات ملي ايـروان        

  .مصاحبه اي مطبوعاتي ترتيب داد 
ت بازئيان از مدتها پيش انتظار مي       بركناري آلبر 

نخست وزير آنـدرانيك ماركاريـان بـه ايـن          . رفت  
بنا . موضوع پي برده و سعي كرده بود تا آنرا حل كند          

در ماه اوت از طرف نخست      « :به گفته آلبرت بازئيان     
وزير به من پيشنهاد شد تا مقام ديگري را احراز نمايم           

ـ    . ، بعنوان وزير در دولت       شنهاد را قبـول    من ايـن پي
نكردم به اين دليل كه گفتم هنوز برنامه هائي دارم كه           

بطور كلي دوست ندارم كاري را      . بايد به اتمام برسانم     
عالوه بـر ايـن     . »كه آغاز كرده ام نيمه تمام بگذارم        

وي مايل نبوده است تا مقام وزير ديگري را تـصاحب         
در اين مورد بخصوص لئونيد هاكوپيـان وزيـر         ( كند  

فرضيه هائي براي بر كناري آلبرت      ) . اداره منطقه اي    
يكي از آنها موضـوع مـالي       . بازئيان بر سر زبانهاست     

بـر  « :بوده كه رئيس جمهور در اين مورد گفته است          
روي پول شنا مي كنيد و مي گوئيد كه پـولي وجـود             

من با گفتـه فـوق      « :آلبرت بازئيان مي گويد     . »ندارد
اوال بر روي پـول شـنا       . ده ام   رئيس جمهور موافق نبو   

نمي كنيم ، شهرداري واحد حقوقي مالكيت محـسوب         
مـا تنهـا موظـف هـستيم تـا واحـدي از             . نمي شود   

مالكيتهاي دولت را اداره كنيم و خصوصي سازي بنـا          
به قوانين جاري كشور از اختيارات دولـت مـي باشـد        

يكي ديگر از علل بركناري هم اين است كه بازئيـان           .
آلبـرت  . ه تظاهر كنندگان مجـوز مـي دهـد          اغلب ب 

مـن مقـامي را نپذيرفتـه ام تـا          « :بازئيان مـي گويـد    
من بر  . سفارشهاي تحميلي اين يا آن مقام را اجرا كنم          

طبق اصول خود رفتار مي كنم و آماده نيستم كاري را           
. »انجام هـم نـداده ام   . كه درست نمي دانم انجام دهم      
ح آلبرت بازئيان از باز     موضوع ديگر هم اينكه باصطال    

  .» اكتبر نا راضي است 27جوئي هاي رويداد 
  27/10/79 –شبكه تلويزيوني آرمنيا 

  
 ارمنستان چهل و دومين عضو شوراي اروپا

. ارمنستان چهل و دومين عضو ساختار اروپائي شد      
 ژانويه در جلـوي سـاختمان شـوراي اروپـائي در            25

هيئتـي  .  در آمد  استراسبورگ پرچم ارمنستان به اهتزاز    
كه برياست روبرت كوچاريـان عـازم استراسـبورگ          
شده بـود در ايـن مراسـم شـركت نمـود سـخنراني              
كوچاريان به زبان انگليسي بسيار منطقـي و در سـطح           

  .عالي تري از سخنان علي اف ارزيابي مي گردد
 

. رئيس جمهور قراباغ مي تواند مانع از انتصاب و
 هوانسيان گردد

 هوانـسيان در مقـام وزيـر كـشور          انتصاب واهان 
درك ايـن مطلـب     .بتدريج احتمالي و ملموس مي شود     

كه چرا كوچاريان تصميم به منصوب كـردن واهـان          
هوانسيان در سمت وزير كشور گرفته است، مهم مـي          

بعيد بنظر مي آيد كـه هايـك هاروطونيـان بـه           . باشد
گونـه اي موجبــات ســوءظن يــا نارضــايتي روبــرت  

وزيـر كـشور هـيچ      . هم كرده باشـد   كوچاريان را فرا  
فرصتي جهت ثابت نمـودن وفـاداري خودنـسبت بـه           

در لحظـات   : رئيس جمهور را از دسـت نـداده اسـت         
سرنوشت ساز او آرام سركسيان نخست وزير سابق را         

ساخته، در رابطه با آركـادي وارطانيـان        ” بي اعتبار   “ 
بخاطر رئيس جمهور بطور غير قانوني عمل كـرده، و          

“ ويدادهاي مربوط به ساموئل بابايان خـود را         هنگام ر 
و كال هايك هاروطونيـان     . نگاه داشته است  ” درست  

وزيري نيست كه بتوان از لحاظ مستقل بودن نسبت به          
تا وقتي كـه رئـيس جمهـور رئـيس     . او سوءظن كرد  

. جمهور است، او هرگز عليه وي گام نخواهد برداشت        
ه با تعويض   بر همين اساس قصد رئيس جمهور در رابط       

وزير را نمي تـوان بـا صـحنه هـاي فعاليـت هايـك        
احتمـاال  . هاروطونيان يا وزارت كشور مرتبط سـاخت      

. محاسبه كوچاريان در مـورد فـوق دو نگرانـه اسـت           
فرضيه اصلي مورد بررسـي در پـشت پـرده سياسـي            

كوچاريـان حكومـت را بـه داشـناكها         : اينچنين است 
لـي دارد، گرچـه     اين تائيديه جنبه ك   . واگذار مي كند  

از لحــاظ ايــده . داراي محتــواي ريــشه اي مــي باشــد
 در  1998ئولوژيكي حكومـت در ارمنـستان از سـال          

دست داشناكهاست، و از ايـن لحـاظ طبيعيـست كـه            
 بارها  1998واهان هوانسيان از سال     . واقعيتها ثبت شود  

تكرار كرده است كه تغييـر حكومـت در ارمنـستان           
هم اكنون وقتي وازگـن     .  يابد خاتمه نيافته و ادامه مي    

سركسيان، نيرومندترين نماينده رژيم مجـرم قبلـي در         
ساختار حكومت فعلي زنده نيست، مي توان نسبت بـه          

بنابرين، انتصاب واهان   . اتمام تغيير حكومت اقدام كرد    
هوانسيان در مقام وزير كشور چه چيزي بهمراه خواهد     

قابـل  داشت؟ نخست، از طرف واهان هوانـسيان در م        
تاكتيـك  .  سرژ سركسيان توازن ايجـاد خواهـد شـد        

سرژ سركسيان در واقع وزير دفـاع را بـسيار          + ارتش  
نيرومندتر مي كند، و اين نيرومندي ممكن است براي         

بـر حـسب    . خود سرژ سركسيان وسوسه كننده باشـد      
عادت در  ارمنستان مقابل اين سيستم واين نيرومنـدي          

ولـي وزارت   .  اسـت  وزارت كشور توازن ايجاد كرده    
كشوري كه از سوي هايك هاروطونيان رهبـري مـي          

نه تنها به   . شود، نمي تواند چنين نقشي را بعهده بگيرد       
آن علت كـه هايـك هاروطونيـان هنـوز بـه سـرژ              

همچنين بـه آن علـت      . مي گويد ” رئيس  “ سركسيان  
كه هاروطونيان چهره سياسي نيست و وزارت كليـدي         

و پـس از    .  داشـته باشـد    وي نمي تواند وزن سياسـي     
انتصاب واهان هوانسيان در مقام وزير كشور اين نهاد،         
الاقل به آن علت كه در آنجا داشناكها هماننـد قـارچ            

در . رشد خواهند كرد، بشدت سياسي سازي خواهد شد       
اين شرايط بين سـرژ سركـسيان و واهـان هوانـسيان            

واهان هوانسيان  . بسرعت درگيري ايجاد خواهد گرديد    
ر ديگر فرياد خواهد كرد كه تغيير حكومـت ادامـه           با

مي يابد و با نيرويي تازه مبارزه جهت بيـرون رانـدن            
نمايندگان رژيم مجرم قبلي از حكومت را آغاز خواهد         
كرددر اينصورت در زير اصطالح درخشان رژيم مجرم        

حـزب  . قبلي، سرژ سركسيان در مكان اول قـرار دارد        
ينهاي وزارت امنيـت    داشناك زجرهاي خود در زيرزم    

ــي را فرامــوش نكــرده اســت  ــان ســرژ . مل در آنزم
و بغير از اين، هايـك      . سركسيان وزير امنيت ملي بود    

هاروطونيان وزير كشور فعلي بدون مبارزه يك سـري     
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عرصه هاي مهم اقتصادي را واگذار كرده استو واهـان          
هوانسيان وزير جديد جهت پس گرفتن آنهـا، بـراي          

ه تنها نان رفقـاي داشـناك، تـالش         حل مسئله نان و ن    
  . خواهد كرد
  ائتالف

هايك هاروطونيان مايل بـه تـرك مقـام وزارت          
عالوه بر اين، وي عالقمند بـه تـشكيل         . كشور نيست 

. ائتالف ضد داشناك در داخـل حكومـت مـي باشـد           
وجود هاروطونيـان در قرابـاغ در روز قبـل، گـواهي            

 بين رئيس   در قراباغ درگيري  . مشهود اين امر مي باشد    
جمهور و داشناكسوتيون شدت مي يابـد، و آركـادي          

او . غوكاسيان عضو پتانسيل ائتالف ضدداشناك اسـت      
بخوبي درك مي كند كه در صـورتيكه در ارمنـستان           
واهان هوانسيان منصوب شـود، داشـناكها در قرابـاغ          
نيرومندتر خواهند شد و مقابله با آنها دشـوار خواهـد           

كسيان نيز عضو پتانـسيل     بدون شك سرژ سر   . گرديد
وزير دفاع در اين روزها سعي خواهد       .اين ائتالف است  

كرد، بمنظور جلوگيري از بوجود آمدن قاطعيت نـزد         
كوچاريان،  به همه نشان دهد كه در مـورد معـادالت            
سياسي مربوط به تغيير وزير كـشور برخـوردي آرام           

ولي وقتـي آركـادي غوكاسـيان و آنـدرانيك          . دارد
 نسبت به انتصاب واهـان هوانـسيان ابـراز          ماركاريان

مخالفت كنند، راي سرژ سركسيان مي تواند سرنوشت        
آندرانيك ماركاريان نيز عالقمند به اولـين       . ساز گردد 

البتـه وي در ك     . اقدام عليه واهان هوانسيان نمي باشد     
مي كند كه با اين انتصاب نقش ناپيداي وي بـاز هـم             

ورت مايل به ابراز    كاهش خواهد يافت، ولي در هر ص      
. مخالفت نسبت به تمايالت رئيس جمهور نمـي باشـد         

در مـورد مـسئله     . گواه اين امر مسئله بازئيـان اسـت       
ــش    ــيان نق ــادي غوكاس ــناك آرك ــتالف ضدداش ائ

اگر او در رابطـه بـا پـرچم دار          : سرنوشت سازي دارد  
بودن اين ائتالف موافقـت كنـد، احتمـال ايجـاد آن            

ا از هـر چيـز، رئـيس        غوكاسـيان جـد   . موجود است 
جمهوري با هويت مشخص اسـت،  عـالوه بـر آن او             
بيشتر از همه بايـد نـسبت بـه عـدم انتـصاب واهـان            

به احتمال قوي غوكاسـيان وارد      . هوانسيان ذينفع باشد  
اگـر برهبـري او موفـق بـه         . اين بازي خواهـد شـد     

جلوگيري از انتصاب واهان هوانسيان در مقـام وزيـر          
ر رئيس جمهور قراباغ نه تنهـا در         اعتبا  كشور گردند، 

قراباغ، بلكه در زندگي سياسي ارمنستان نيـز ده برابـر           
چيزي كه غوكاسيان امـروز ماننـد آب و         . خواهد شد 

  .  هوا به آن احتياج دارد
  10/79/ 29هايكاكان ژاماناك 

  
ادامه واكنش در مقابل اليحة پذيرش قتل عام ارمنيان 

  در فرانسه در آنكارا
يحة پذيرش قتل عام ارمنيان در فرانسه        واكنش ال 

كند كه عليه فرانسه  تركيه تهديد مي . كند  فروكش نمي 
مجازات بكار خواهد برد اما هنوز عملكرد مشخصي را         

به گفتة مقامات تركيه مجازات را      . كند  خاطرنشان نمي 
. بعد از بازگشت سفير كيوك سالي معلوم خواهند شـد    

نوعي مجازات است طبق نظر دولت بازگشت سفير نيز      
و اين امر بمنظور برگزاري مشورت مربوط بـه ادامـة           
. جلوگيري از قانوني شدن اليحة فوق انجام شده اسـت         

پرس در اطراف سفارت      به گزارش خبرگزاري فرانس   
فرانسه در آنكارا براي جلوگيري از اغتشاشات ممكن        

تجـار فرانـسوي   . اسـت  اقدامات ويژة امنيتي انجام شده   

 بـزرگ بـا      كه به احتمال قوي چند معاملـة      ترسند    مي
اتحادية مصرف كنندگان تركيه    . تركيه لغو خواهد شد   

اعالم كرده است كه قـصد دارد كاالهـاي فرانـسه را            
  . تحريم نمايد

  30/10/79شبكه تلويزيون ملي 
  

 درخواست تحريم كاالهاي تركي
در پاسخ به فراخـوان انجمـن مـصرف كننـدگان           

هاي فرانسوي، انجمن مـصرف   تركيه براي تحريم كاال   
ــوده و از    ــادر نم ــه اي ص ــستان بياني ــدگان ارمن كنن
شهروندان ارمنستان و ارمنيان جهان خواسته است كـه         

  .كاالهاي تركيه را تحريم كنند
  

  1/11/79هايوتس آشخار 
  

  يمـعـــــلـ
  

  با كودك لجباز چگونه رفتار كنيم؟
  دكتر مرتضي روحاني: از

  
 و مادرها شكايت از اين دارنـد        تعدادي از پدر    

كه فرزندانشان اغلب به توصيه هاي آنها گوش نمي      
دهنــد و در خواســتهاي خــود بــا گريــه و اصــرار 

چنين . پافشاري و يا با والدين خود لجبازي مي كنند  
پدر و مادرهايي مي توانند با به كـارگيري توصـيه           
هاي زير به فرزندان خود كمك كنند تا كودكـان          

  : خود نظم و ترتيب داشته باشنددر رفتار
سعي كنيد انعطاف پذير باشيد و به خلق و          -1

خوي كودك خود پي ببريد كه آنها از چـه چيـز            
خوششان مي آيد و از چه چيز خوششان نمي آيد و           
هنگام ارتباط به ميل و سليقه او توجه بيشتري داشته          

  .  باشيد
فضاي خانه را طوري مهيا كنيد كه اشـياء          -2

دسترس كودك كمتر قرار گرفته و او       شكستني در   
بتواند بدون واهمه به هر چه دلـش بخواهـد دسـت            
بزند، چون كودكان در سـنين خاصـي بـه شـدت            
كنجكاو بوده و به همه چيز دست مي زننـد و مـي             

  .خواهند از همه چيز سر در آوردند
 سعي كنيد پناهگاه امنـي بـراي كـودك          -3

آرامـش  خود باشيد، پناهگاهي كه كودك بتواند با        
از آن فاصله بگيرد، دنيا را كشف و احساس امنيت          
كند و كودكي كه با مهرباني و توجه پـدر و مـادر     
روبرو مي شود مي تواند خيلـي راحـت در محـيط            

  .اطراف به گشت و گذار بپردازد
 به فرزند خود حق انتخاب بدهيـد و همـه           -4

  .چيز را به او تحميل نكنيد
ــي ا   -5 ــد دائم ــودك و تهدي ــه ك و  از تنبي

خودداري كنيد، زيرا اين عمل هيچ فايده اي نـدارد          
سعي كنيد بيش از حد به او اختيار ندهيد و     ” و ضمنا 

طفل بايد فـردي    . به اصطالح او را لوس بار نياوريد      
  .منظم باشد

 هرگز فعاليت كودك را قطع نكنيد مگـر         -6
بهتر است صـبر كنيـد تـا    . الزم باشد” آن كه واقعا 

قطـع  .  جلـب شـود    توجه كودك به چيز ديگـري     

دچار احساس  ” ناگهاني فعاليت كودك او را شديدا     
ناكامي خواهد كرد و سبب پرخاشگري  و يا گوشه        

  .گيري او خواهد شد
 هر گاه اختالفي بـا كـودك خـود پيـدا            -7

كرديد، بدون اينكه حالت تنبيـه كننـده اي داشـته           
باشيد يا خودتان آن موقعيت را ترك كنيد يا او را           

  .دور سازيداز آن موقعيت 
 توجه داشته باشيد اگر كودك شما تحت فشار        

اگر موضوع طالق شما    ” روحي و استرس است مثال    
مطرح بوده، يا كودك ديگري به دنيا آورده ايد يـا    

 آن را با آرامش كنترل كنيـد و         …بيمار هستيد و    
هرگز از او انتظار نداشته باشيد مانند هميشه بتوانـد          

  .ل كندهمه مسائل را براي خود ح
  

انگليسي- فارسي-زبانزدهاي ارمني  
Ð³Û»ñ¿Ý-å³ñëÏ»ñ¿Ý-³Ý·É»ñ¿Ý 

³é³Í³ÝÇ 
Armenian-persian-english proverbs 

تامار پانوسيان: گردآوري و پژوهش  
²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 

By Tamar Panosian 
 
26- àõñÇßÇ ÏÇÝÁ (Ñ³ñëÁ) ëÇ-
ñáõÝ ÏÁ ÉÇÝÇ: 

.يه غاز مي نمايدمرغ همسا  

The grass is always greener on 
the other side of the fence. 
 
27-²Ýó³Í ûñÁ Ñ»ï ãÇ ¹³éÝ³Û: 

)بيهقي.(گذشته را باز نتوان آورد  
  .   رفت آنچه رفت.گذشت آنچه گذشت

Lost time is never found again. 
 
28- ø³Ùáõ µ»ñ³ÍÁ ù³ÙÇÝ ÏÁ 

ï³ÝÇ: 
.ردباد آورده را باد مي ب  

.هر چه آسان يافتي آسان دهي  

Easy come, easy go. 
What comes with the wind goes 
with the water. 
 
29- ºñÏ³ÃÁ ï³ù-ï³ù ÏÁ 

Í»Í»Ý: 
.تا تنور گرم است نان توان بست  

Make hay while the sun shines. 
Strike the iron while it is hot.  
 
30- ´³ÝÁ(·áñÍÁ) í³Õõ³Û 
ÙÝ³ó, ÇÙ³óÇñ áñ Ïáñ³õ ·Ý³ó: 

.كار امروز را به فردا ميفكن  
 از امروز كاري بفردا ممان  

  چه داني كه فردا چه گردد زمان
)گلستان سعدي (  

Don’t put off for tomorrow what 
you can do today.  



 

 

صفحه   ١٣٧٩ بهمن ماه ١٢  ٢٠‐٢١ شماره    لويس

انگليس و مسئله 
 ارمين 

  بريتانياي كبير
   و

   مسئله ارمني
  

  آرمن كراكوسيان: نوشته 
  كارو ساركسيان: ترجمه 

مسئله ارمني كه در پي رقابت انگليس و روس در شرق نزديك و پيروزي روسـيه                
 19هـاي سـده      در جنگ با عثماني و آغاز زوال امپراتوري عثماني پديدار گرديد، از نيمه            

  .اي كبير شدميالدي وارد سياست خارجه بريتاني
 ميالدي در مخالفت با افـزايش نفـوذ         19دولت بريتانيا كه در چند دهه نخست سده         

روسيه در منطقه بالكان و شرق نزديك به ميدان آمده بود، دولت عثمـاْني را بـه عنـوان                   
از ايـن زمـان     . گرفت عاملي ضروري براي ايجاد تعادل ميان دولتهاي اروپايي در نظر مي          

ديپلماتهـا و   . غربي در چشم انداز سياست خارجي بريتانيا پديدار گشت        بود كه ارمنستان    
شخصيتهاي نظامي انگٌليسي كه از اهميت استراتژيك ارمنستان غربي بخوبي آگاه بودنـد             

تواند سراسر آسياي صـغير را       دانستند كه چنانچه روسيه آن را به تصرف در آورد مي           مي
  .تحت سلطه داشته باشد

 ميالدي با مسئله ارمنـي  1877-78ايان جنگ روس و عثماني در    دولت انگٌليس در پ   
بالفاصله دسـت بـه     ) 1878(آن با دريافت متن پيمان سان استفانو        . دست به گريبان شد   

. منـدي از ثمـرات پيـروزي بـر عثمـاني محـروم كنـد               اقداماتي زد تا روسيه را از بهره      
د كه بايد بـراي حمايـت از        ديسرايلي، نخست وزير وقت انگليس، حتي بر اين عقيده بو         

بدين ترتيب، ناوهاي رزمي انگليس به سمت درياي مرمـره          . عثماني به سالح متوسل شد    
روسيه در چنين شرايط نامـساعدي      . پيش رفتند و جوانان به خدمت نظام فرا خوانده شدند         

داد و مطابق آن از متصرفات خـود در         ) 1878(به اجبار تن به توافقنامه روس و انگليس         
غير از آن مقـرر شـد       . رمنستان غربي، يعني شهر بايزيد و دشت آالشگرد، چشم پوشيد         ا

كه باب عالي براي انجام اصالحات در ارمنستان غربي نه از روسيه، آنگونه كه در پيمـان             
انگليس همچنـين موفـق     . سان استفانو مقرر شده بود، بلكه از انگليس كسب تكليف كند          

و مطـابق آن    ) كنوانـسيون قبـرس   (اي وادار كند     محرمانهشد تركيه را به امضاي پيمان       
گرديـد كـه منـاطق       در مقابل آن، متعهد مـي     . اجازه اشغال جزيره قبرس را بدست آورد      

ارمني نشيني را كه روسيه تصرف كرده بود به عثماني بازگرداند و در همايـشي كـه در                  
هيئـت  . ي دفـاع كنـد    شد از تماميت ارضي و منافع امپراتـوري عثمـان          آينده برگزار مي  

توانست از مسئله ارمني براي اعمـال فـشار         ) 1878(نمايندگي انگليس در همايش برلين      
او موفق شد به جـاي      . بر روسيه و تحكيم مواضع خود در امپراتوري عثماني استفاده كند          

 پيمـان  61، مـاده  )كه به ضرر عثماني و به سود روسيه بـود   ( پيمان سان استفانو     16ماده  
را قرار دهد و روسيه را از امتياز انحصاري خود در حـل مـسئله ارمنـستان غربـي                   برلين  

  .محروم كند
، با جديتي تمام بـه      80 ميالدي و آغاز دهه      19 سده   70بريتانياي كبير در پايان دهه      

بـه ابتكـار دولـت انگلـيس        . موضوع اصالحات در ارمنـستان غربـي توجـه نـشان داد           
 ارسال شد و از باب عالي خواسـته شـد تـا فـوراً بـه                 يادداشتهاي جمعي به دولت سلطان    

بريتانيا بـا برخـورد     . تعهدات خود در مورد انجام اصالحات در ارمنستان غربي عمل كند          
دوگانه خود بر آن بود كه با اعمال فشار دائمي بر باب عالي به نقشه تصرف مصر جامـه                   

مصر را به سود خود پايـان        توانست مسئله    1882ديپلماسي انگليس در سال     . عمل بپوشاند 
اي خود را از مسئله ارمني دور نگـاه دارد، گرچـه       تا اندازه  1880دهد و در نيمه دوم دهه       

دولت انگليس از آغـاز سـال       . داشت آن را همچنان در كانون توجه خاص خود نگاه مي         
هـاي خـود      به بعد در رابطه با تشديد سياست ضد ارمني دولت عثماني، با اطالعيـه              1890

نمود كه چنانچه موضع خود را تغيير ندهـد روسـيه را             سلطان عبدالحميد دوم را تهديد مي     
اما اين اعتراضات و تهديدات نمايشي و       . در تصرف ارمنستان غربي آزاد خواهد گذاشت      

طغيان افكار عمومي بريتانيا نيز نتوانست مانع از كشتار ساكنان ارمني امپراتوري عثمـاني              
 منطقه ساسون موجب اعتراضـات خـشم        1894رويدادهاي سال   . د گرد 1890در سالهاي   

توجهي در مورد فجايع رويـداده و حتـي          آلودي در بريتانياگرديد و دولت انگليس به بي       
دولت ليبرال روزبري ناچار بـود بـه اقـدامات جمعـي            . دست داشتن در آن متهم گشت     

 عالي بخواهد كـه هيئـت       دولتهاي اروپايي در جهت حمايت از ارمنيان بپيوندد و از باب          
دولـت ليبـرال در آغـاز سـال         . اي براي تحقيق در كشتارهاي ساسون تشكيل دهد        ويژه

 با شعار آزادي ارمنيان قلمرو عثماني به انتخابات پارلماني وارد شـد و گالدسـتون                1895
به تبليغاتي عليه سلطان دست زده خواسـتار دخالـت فـوري بريتانيـا در عملـي سـاختن                   

 پيش نويس طرح اصالحاتي را تنظيم       1895دولت روزبري در آوريل سال      . اصالحات شد 
نمود، كه مطابق آن، ارمنستان غربي به خودمختاري تحـت حمايـت دولتهـاي اروپـايي                

  .يافت دست مي
هدف سياست انگليس در اين دوره ممانعـت از تـصرف ارمنـستان غربـي                 

وسيه پيش نويس طرح اصالحات      انگليس، فرانسه و ر    1895در ماه مه    . بدست روسيه بود  
ها را با تغييري جزيي به باب عالي ارايه نمودنـد و سـلطان را وادار كردنـد كـه                 انگليسي

اما انجام اصـالحات بـه تعويـق افتـاد و دولـت             . انجام آن را در زماني كوتاه تقبل نمايد       
 مـورد    امكان استفاده از ناوگان دريايي خويش بر ضد عثماني را          1895انگليس در ژوئن    

موضع متزلزل دولـت روزبـري در       . اي مشخص دست نيافت    بررسي قرار داد، اما به نتيجه     
جامعه انگليس به دولـت محافظـه كـار         . مسئله ارمني موجبات استعفاي او را فراهم آورد       

سالسبوري اميد  بسيار بسته بود و باور داشت كه او قادر اسـت راهـي بـراي خـروج از                     
منـافع  .  به اعمال دولت عثماني بر ضد ارمنيـان پايـان دهـد            بحران شرق نزديك بيابد و    

بريتانيا از يك سو در گرو آن بود كه تماميت ارضي عثمـاني را نگـاه دارد و از دولـت       
عثماني حمايت كند، و از سوي ديگر بدون كمك روسـيه و موافقـت ديگـر دولتهـاي                  

بـه  . رايي داشـته باشـد  توانست هيچگونه كا اروپايي سياست بريتانيا در شرق نزديك نمي   
همين علت، دولت لرد سالسبوري همه توان خود را به كار بـست تـا در زمينـه مـسئله                    

اين دولت با تردستي خاصي توانـست نيـت         . ارمني با دولت روسيه همكاري داشته باشد      
واقعي خود را پنهان سازد و گاه با نزديك شده به آلمان و گاه به روسيه، مسئله ارمني را                   

، در زمـان    1895در سـپتامبر    .  گسترش نفوذ خود در شرق نزديك به كار گيـرد          در راه 
كشتار ارمنيان استامبول، سفارت انگليس كوشش بسيار بـه خـرج داد تـا از كـشتارهاي              

به ابتكار دولت انگليس يادداشت اعتراض آميزي بـه بـاب عـالي             . بعدي جلوگيري كند  
آتـشين و تهديـدآميز نماينـدگان پارلمـان         اما نه اين يادداشت، و نه نطقهاي        . ارسال شد 

دامنه كـشتارها   . اي به بار نياورد    بريتانيا بر ضد عثماني، هيچيك نتيجه مثبت قابل مالحظه        
 دولت بريتانيا اعـالم نمـود كـه در پديـد       1895در پايان سال    . به واليات نيز كشيده شد    

م جمعي دولتهـا موافقـت      آمدن اوضاع پيچيده در مسئله ارمني هيچ گناهي ندارد و با اقدا           
فجايعي كه روي دادند سرانجام همه اميدهاي دولت انگليس براي نظارت بر برنامـه              . دارد

  .اصالحات امپراتوري عثماني را بر باد داد
توجه دولت و محافل اجتماعي انگليس به مسئله ارمني بـار دگـر در پـاييز                  

وسط گروهي از جوانان ارمنـي      آن، هنگامي بود كه بانك عثماني  ت       .  افزايش يافت  1896
 اكتبـر  20سالسبوري در  . تصرف شد و در پي آن موج جديد كشتار ارمنيان آغاز گرديد           

اي خطاب به دولتهاي اروپايي به استدالل موضوع ضـرورت اقـدام جمعـي                با بيانيه  1896
 براي حل مسئله ارمني پرداخت و پيشنهاد داد كه شورايي اروپايي براي پايان بخشيدن به              

-98كنفرانس سفيران اروپايي استامبول كه در سـال         . بحران شرق نزديك تشكيل گردد    
 برگزار گرديد گواه شكست كامل سياست سنتي بريتانياي كبير در شرق نزديـك              1896
  .بود

جامعه انگليس بر خالف سياست سـودجويانه دولـت در مـسئله ارمنـي، در                 
خت ساكنان ارمني امپراتوري عثمـاني   ميالدي نسبت به شرايط س19 سده   90سالهاي دهه   

ارمني كه برخـي از اعـضاي       -در اين دوره انجمنهاي انگليسي    . نمود احساس همدردي مي  
پارلمان و دولت انگليس و شخصيتهاي اجتمـاعي و دينـي در آن عـضويت داشـتند در                  

هدف اصلي اين انجمنها هدايت افكـار عمـومي         . بريتانيا نفوذ چشمگيري بدست آوردند    
با ايـن حـال، بـسياري از اعـضاي آن از هـيچ      . نيا در جهت خواسته شده دولت بود  بريتا

كوششي در شناساندن اوضاع سنگين ارمنيان و گردآوري كمكهـاي مـادي بـراي آنهـا          
  .دريغ نورزيدند
امپراتـوري  (( بـا پيـدايش طرحهـايي مبنـي بـر تاسـيس              20از آغاز سده      

تان گسترش داشت، محافل رهبري كننده      كه از مصر تا هندوس    )) بريتانيايي شرق نزديك  
دولت بريتانيا ارزش خاصي به اهميت سياسي و جغرافيايي ارمنستان غربي داده آن را بـه                
عنوان حلقه مهمـي از امنيـت منـاطق انگليـسي و تـامين امنيـت داد و سـتد بـا آسـيا                        

 ارمنـي   همين برنامه بود كه تعيين كننده سياست بريتانيا نسبت بـه مـسئله            . نگريستند مي
گرديد و بر آن شد تا مانع از نفوذ بيشتر روسيه در ارمنستان غربي گردد و از پيـشروي                   

دانـست كـه در      دولت بريتانيـا مـي    . آن به سوي سواحل درياي مديترانه جلوگيري كند       
پيكار براي بدست آوردن ارمنستان غربي امكان استفاده از ناوگان دريايي نيرومند خـود              

كوشيد تا انديشه ملي گرايانه پان توركيـسم را در           ا با تمام وجود مي    را نخواهد داشت، لذ   
كوشيد تا حد ممكن موضع خـود        به موازات آن، مي   . جهت ضديت با روسيه هدايت كند     

را نسبت به مسئله ارمني پوشيده نگاه دارد و نه تنها از مخالفت آشكار با جنـبش ملـي و                    
ارمنـي دوسـتي    ((د تا حس به اصـطالح       آزادي بخش ارمنيان خودداري كند، بلكه بكوش      

انگليس در مسئله ارمني بخصوص در هنگام       . انگليسي ها را به ارمنيان تلقين كند      )) سنتي
كشتارهاي آدانا فعال تر شد و مطبوعات بريتانيـا و فعـاالن سياسـي و اجتمـاعي آن بـا                    

  .هايي در حمايت از ارمنيان و بر ضد عثمانيها به ميدان آمدند اطالعيه
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فحه ص  ١٣٧٩ بهمن ماه ١٢  ٢٠‐٢١ شماره    لويس

مصاحبه

  گروه تأتر جوان سمندريان
. گروه تأتر جوان سمندريان بنا به دعوت ما در غروب يك روز پنجشنبه مهمان ما بـود                

قبـل از انجـام گفتگـو       . در محيطي دوستانه و صميمانه گفتگويي با اعضاي گروه انجام داديم          
شاره اي  آقاي اديك باغداساريان مدير مسئول نشريه لويس با خوشامدگويي به اعضاي گروه ا            

مختصر به تاريخ هر دو كشور ايران و ارمنستان كردند و خواهان گـسترش هـر چـه بيـشتر              
آقاي باغداساريان اقدام اين گروه را كه اولين گروه فارسـي           . ارتباط فرهنگي في ما بين شدند     

زبان بوده كه در ارمنستان به زبان فارسي نمايش اجرا كرده را بسيار ارزشمند توصيف كرد و                 
پايان نيز به رسم يادبود تقديرنامه اي از طرف نشريه لويس تقديم يكايك اعضاي گـروه                در  
ما هم ضمن آرزوي موفقيت هر چه بيـشتر گـروه تـأتر جـوان سـمندريان گـسترش                   . كرد

با هم گفتگو را مي     .  ارمني را خواهانيم   -روزافزون همكاري فرهنگي بين دو ملت كهن ايران       
  .خوانيم

هم به نوبه خودمان موفقيت شما را از سوي گـروه ادب و             ما  :گروه ادب و هنر   
گفتنـي هـاي    . هنر بخصوص گروه تأتر نشريه لويس تبريـك عـرض مـي كنـيم             

ضروري را آقاي باغداساريان گفتند لذا بنده سؤاالت خود را خـدمتتان عـرض مـي                
از آنجايي كه مسئول گروه شما دوست عزير ما آندرانيك خچوميان اسـت و               . كنم

رضمن عضو هيئت تحريريه نشريه نيز مي باشند پس اجـازه بدهيـد پـارتي               ايشان د 
آقـاي خچوميـان شـما بعنـوان     . بازي كرده و اولين سؤال را از ايشان داشـته باشـم           

ــمن   ــروه ض ــت گ سرپرس
معرفــي اعــضاي گــروه   
بفرماييد كـه چگونـه فكـر       
اجراي اين نمايش بـه ايـن       

  .ترتيب شكل گرفت
 قبـل از اينكـه      :خچوميان

ال شـما را بـدهم      جواب سؤ 
اجاره بدهيد از افـرادي كـه       
با ما در اين كـار همكـاري        
كرده انـد كمـال تـشكر را        

در مراحــل تــدارك . بكــنم
سفر به ارمنستان به جا است كه آقاي علي كرباالئي مسئول محترم روابط بين الملـل          
سرگروه هاي نمايش و آقاي ساروخانيان از مسئولين سفارت جمهوري ارمنستان در            

ان كمال تشكر را داشته باشم، همچنين در ارمنستان بايد از همكاري صـميمانه و   تهر
دوستانه آقاي يرواند قازانچيان رئيس انجمن كاركنان تأتر ارمنستان و همچنين مدير            

آقاي قازانچيان هيچ كمكـي را از       . سالن كمدي موزيكال بارونيان بسيار تشكر كنم      
 از ما كردنـد مـا را مـديون رفتـار انـساني و               ما دريغ نكردند و با اسقبال خوبي كه       

يكي ديگر از افرادي كه اميد و پشتوانه ما بودند آقـاي محـسن              . شريف خود كردند  
آقـاي ابوطـالبي فـردي      . ابوطالبي رايزن فرهنگي سفارت ايران در ارمنستان بودنـد        

مسئول، شريف، دوست بسيار خوبي است، كه در طول اقامت ما در ارمنـستان مـدام    
گير كارهاي ما بودند و هر جا كمكي الزم بود بي درنگ ما را بـا محبـت خـود                    پي

با حضور افرادي مثل آقاي قازانچيان و آقاي ابوطالبي كه افـرادي            . شرمنده مي كرد  
مسئول و پيگير در مسئوليت هاي محوله خويش هستند جاي هيچ نگراني براي هـيچ   

  . گروه نبايد باشد
ته فرهنگي سفارت جمهـوري اسـالمي ايـران در          به جاست از آقاي اسده وابس     

ارمنستان و دوست خوبم كه خيلي مزاحمش شدم و آقاي احمد عرب رحيمـي نيـز                
ما در  ” صادقانه بايد عرض كنم كه اگر همكاري اين اشخاص نبود حتما          . تشكر كنم 

  .      كارمان شكست مي خورديم
ي محمـد داوودي    گروه ما كه متـشكل بودنـد از آقـا         : و اما جواب سؤال شما    

كارگردان، زهرا فرهادي دستيار كارگردان، سيد محمد رضـا فتـاح حـسيني مـدير               
صحنه، طاهره خادمي، فرزانه سكوتي، ولي برجي و حافظ آهـي راد كـه بـازيگران                
نمايش بودند و بنده كه اين افتخار را داشتم كه در سمت سرپرستي گـروه بـا ايـن                   

 با اينكه جوان است و خوشبختانه داراي تمـام          گروه ما . عزيزان همكاري داشته باشم   
خصايل يك گروه واقعي است به اين معنا كه در وهله اول همه افراد گروه بـا هـم                   
دوستان بسيار خوب هستند و حاضر به همه نوع فداكاري در جهـت پيـشبرد كـار                 

 از همه مهمتر با هم صادق بوند، مهربان بودند در ارمنستان با وجـود كمبـود               . بودند
وقت آنچنان همكاري با هم داشتند كه بنده افتخـار مـي كـردم سرپرسـت چنـين                  

كار كردن با چنين بچه هايي لذت بخش و اميـدوار كننـده اسـت و     . گروهي هستم 
. به موفقيتهايي دست خواهد يافـت     ” بنده مطمئن هستم كه اين گروه در آينده حتما        

م كه زماني كه آقاي قازانچيـان       اما اينكه ما چگونه به ارمنستان رفتيم بايد عرض كن         
به اتفاق وزير فرهنگ ارمنستان آقاي شارويان در تهران بودند، چـون نمـايش مـا                
آماده اجرا بود به آقاي داوودي پيشنهاد كرد كه آنرا در ارمنستان اجرا كنيم من هم                

ا اين مسئله را با آقاي قازانچيان در ميان گذاشتم، آقاي قازانچيان اول فكر كرد كه م               
مي خواهيم اين نمايش را به زبان ارمني اجرا كنيم، ولي وقتي بنده توضيح دادم كـه                 
همه افراد گروه فارسي زبان هستند و قرار است به زبان فارسي اجـرا شـود ايـشان                  

ما هم دست به كـار شـديم بـا همكـاري            . بياييد” استقبال كردند و گفتند پس حتما     
ما افتخار مـي كنـيم كـه        . اده كرديم و رفتيم   افرادي كه نام بردم مقدمات كار را آم       

اولين گروه ايراني هستيم كه در جمهوري ارمنستان به زبان فارسـي نمـايش اجـرا                
  .اين امر بايد در تاريخ فرهنگي هر دو كشور ايران و ارمنستان ثبت شود. كرديم

 همانطور كه گفتيد شما اولين گروه ايراني بوديد كه در ايروان پايتخـت              -س
  استقبال مردم چگونه بود؟ . ستان نمايش اجرا كرديدارمن

 چون دوستان بيشتر تمركز براي اجرا و كار داشتند خوشبختانه بنـده             :خچوميان
در ارتباط بيشتري با افراد مختلف بـودم و خوشـحالم بـه             ” به عنوان مسئول طبيعتا   

نـدر  عرض برسانم كه بدون استثنا همه كار ما را تأييد كردند، بخـصوص دسـت ا               
كاران تأتر البته نظراتي هم داشتند كه من به دوستان گروه مطرح كـردم ولـي در                 
مجموع اجرا خيلي خوب بود، تمام كساني كه نمايش ما را ديدند چه ارمنستانيها و               

خـوب طبيعـي اسـت      . چه دوستاني كه از ايران در آنجا بودند كار مار ا پسنديدند           
مـشكالت خـاص خـودش را       ” يعتاوقتي كه گروهي صحنه اش عوض مي شود طب        

  .   دارد ولي بچه ها آنقدر حرفه اي عمل كردند كه اين كمبودها به نظر نيامد
 آقاي داوودي بفرماييد چه نمايشنامه اي را اجرا كرديد و چند شـب در               -       س

  .ارمنستان اجرا شد؟
 ضمن عرض سالم خدمت همگي، اين نمايش، نمايش نامه باغ وحـش             :داوودي

اي يكي از آثار بزرگ تنسي ويليامز است كه دو شب در آنجا اجرا كرديم،               شيشه  
در شهر ايروان در سالن بارونيان  و در شهر آبوويان در سـالن سـاختمان جوانـان             

  ). پيش آهنگي(
 خانم خادمي شما نقش بسزايي در اين نمايش داشتيد، بفرماييـد معيارتـان       -س

 اين معيار چه كارهايي انجام داديـد آيـا   در انتخاب نقش چه بود و براي رسيدن به   
  .شناخت قبلي داشته ايد؟

از دعوتتان خيلـي تـشكر      . من هم سالم عرض مي كنم خدمت دوستان       : خادمي
مي كنم، از همه دست اندر كاراني كه در ايران و در ارمنستان ما را ياري كردنـد                  

صـحبت كوتـاهي    در ابتدا   . كه اين پيس را اجرا كنيم از همة آنها تشكر مي كنم           
دارم اول اينكه كاري كه ما براي اجرا به ارمنستان برديم، نماينده تأتر ايران نبـود،        
تاتر ايران بسيار فراتر و گسترده تر و حرفه اي تر از اينهاست كه ما آنجـا اجـرا                   
كرديم، ما نماينده كار خودمان بوديم و از دسـت انـدركاران فرهنگـي و هنـري                 

 تشكر مي كنيم به واسطه پذيرايي بسيار عالي كه از ايـن             دولت ارمنستان هم خيلي   
ايـن پـيس   . كار كردند  نظرات مثبت شان بسيار براي ما خوشـحال كننـده بـود            

يك سال است كه ما مشغول تمرين هستيم و من كه نقش آمانـدا وينـگ            ” حدودا
يتي با  فيلد را بازي مي كنم، در ابتدا بسيار از اين نقش دور بودم يعني از نظر شخص                

من بسيار فاصله داشت ولي با تحليل درست آقاي داوودي و كمك ديگر دوستان              
و به نوعي تفكر زياد در اين نقش طوري بود كه من گاهي تا نيمه هاي شـب بـه                    
ديالوگها و حركات اين زن كه چه حالي بايد داشته باشد فكر كـردم چـون يـك          

ده اي است، از مـن بـسيار        وضعيت رواني كه اين زن دارد و بسيار شخصيت پيچي         
دور بود ولي با كمك دوستان و بخصوص آقاي داوودي و از تحليلهاي افرادي كه               

  .    پيس را كار كرده بودند و شناخته بودند استفاده كردم كه به نقش نزديك شدم
 همين سؤال را از آقـاي آهـي راد دارم و كمـي دربـاره اجـراي نقـشتان و                     -س

  .مكن است توضيحاتي بدهيدچگونگي فعاليت تان اگر م
من در نمايش باغ وحش شيشه اي نقش تام را بازي مي كـنم،              .  با تشكر  :آهي راد 

همانطور كه خانم خادمي گفتند يكـسال       . نقش پسر خانواده وينگ فيلد و راوي نمايش       
در اين يكـسال مثـل كـار        . است روي اين نمايش كار مي كنيم حاال كمي زياد يا كم           

 نقش تام آنچنان شباهتي به من نداشت ولـي مـن سـعي كـردم                روي هر نقش ديگري   
شباهتهايي بين تام و خودم پيدا كنم كه آن شباهتها و مشتركاتمان را تقويـت بكـنم و                  

  .اينگونه من هم به اين نقش رسيدم و اجرا كردم
خانم سكوتي شما در مورد نقش تان توضيح دهيـد، در مـورد مـوفقيتي كـه                  -س

ي كرده ايد و تا چه اندازه به اين موفقيت رسيديد، آيا فكر مـي               نسيبتان شده بهش فكر   
 .كرديد بيشتر بايد تالش مي كرديد
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مصاحبه

موفقيت اگـر باشـد بايـد       . بگويم بهتراست ” بارِو“. اول با عرض سالم   : سكوتي
بگويم از همان لحظه اي موفقيت شروع شد كه كار را شروع كرديم، با هم بودنش                

 اين با هم بودن يك روز دور ايـن ميـز، يـك روز        حاال. خود يه نوع موفقيت بود    
داريـم  دور يك ميز ديگر است، يك روز ارمنستان، يك روزدر هواپيماست كـه              

مي رويم، فرقي نمي كند، و بنظر من با هم بودن مهم است، حاال هـر جـايي، هـر                    
جوري كه شده ولي باهم بـودن       
خيلي خوب است، اميدوارم كـه      

  .   ادامه پيدا كند
سؤال اولي كه كـرديم      -س

ــه   ــي خالص ــاي داوودي خيل آق
جواب دادند، حاال سؤال اين است      
كه آقاي داوودي شما كارگردان     
نمــايش بوديــد، بفرماييــد بــراي 
اجراي خوب يـك نمـايش چـه        
عواملي مورد نياز است، آيـا ايـن     
عوامل در ارمنستان موجود بود يا      

  نبود؟ چه مشكالتي داشتيد؟
كه براي به موفقيت رسيدن مهم است عوامل گـروه مـي             اولين چيزي    :داوودي

باشدكه بازيگران هستند، يعني بنظر من يك گروه تأتري زماني موفق اسـت كـه               
تمام عوامل با هم دوست باشند و همديگر را دوست داشته باشند، چـرا كـه اگـر                  

 اآلن كـه  ” آدم با مشكالت هم روبرو مي شود، مثال       ” سليقه ها متفاوت باشند مسلما    
ما يك گروه پنج نفره هستيم، اگر كسي حرف كـس ديگـري را گـوش                ” تقريبا

نكند و به قول معروف خواهد ايده هاي فيكس خود را بكـار بـرد بـا توجـه بـه                     
تجربياتي كه اين چند  سال در تأتر بدست آورده ايم، باعث شكست گروه خواهد               

ي قـرار داشـته     شد و گروه زماني موفق خواهد بود كه تمام عوامل در جـاي اصـل              
باشند، بازيگر حدود كار خود را بشناسد، دستيار كارگردان به وظيفه خـود آگـاه               

 يك اين عوامـل بايـستي دسـت بـه           - يك …باشد، مدير صحنه و طراح صحنه و      
بطور كلي، نه تنهـا     . دست هم داده تا بتوانند با هماهنگي صحيح، به موفقيت برسند          

ي و غير هنـري شـما در نظـر بگيريـد اگـر         در تأتر بلكه در تمام زمينه هاي هنر       
هماهنگي وجود نداشته باشد و عواملي كه با هم كار مي كنند سرگذشـت نداشـته                

  .گروه موفق نخواهد بود” باشند، مسلما
 سؤال بعدي من بيشتر جنبه فني دارد، آيا شما فكر مي كنيد هر هنرمندي               -س

ـ                  ــــــــرداري از   كه ايفاي نقش مي كند تـا چـه انـدازه مـي توانـد كپـي ب
  كارگردان بكند؟

البته در كارهاي هنري كارگردان نقش رهبر گروه را دارد، ولي بنظر            : داوودي
بنده بازيگر حرف اول را مي زند كـه بـا فكـر و خالقيـت خـودش مـي توانـد                      

حتي در بعضي جاها، كارگردان مي تواند نكتـه هـاي           . كارگردان را رهبري بكند   
ولي در نهايت اين بازيگر است كه بايد در رابطـه بـا نقـشش               ريز بازيگر را ببيند     

كارگردان كليات را درست مي كند و  مانند يك مربي فوتبال، بايستي             . فكر بكند 
در كار چيدن مهره ها دقيق باشد، تا مهره ها در جاي اصلي خود قرار بگيردند، تـا          

به عنـوان   . د آمد كار موفق باشد در غير اينصورت عدم تعادل در كار بوجود خواه           
مثال اگر كارگردان شخصي را كه به عنوان بازيگر انتخاب مي كند، اشتباه باشد و               
نتواند آن ايده هايي كه در ذهنش وجود دارد و تحليلي كه در ذهنش دارد را پياده                 

به نظـر مـن   . بكند، حال هر چقدر هم كه كارگردان قوي باشد ، موفق نخواهد بود    
ف آخر را مي زند و اين كارگردان است كه مـي توانـد              در يك كالم بازيگر حر    

گروه را جمع و هماهنگ بكند تا كار در بين تمام بازيگرها روان اجرا شود، البته                
  . به عقيده بنده كارگردان كار خاصي انجام نمي دهد

   شما نقش مهمي براي خالقيت قائليد؟-س
ـ     . خالقيت خيلي مهم است   . بله: ج ه نكتـه اي را خـدمت       اينجا الزم مي دانم ك

شما بگويم و آن اينكه، به نظر من كارگردان بايستي خالقيتش بيـشتر از بـازيگر                
در ” باشد، يعني اينكه با شناخت و تحليلي كه از شخصيتها دارد بايـد بتوانـد، مـثال                

رابطه با نقش ثابت بكند كه اين بازيگر با استناد بر كدام تحليل بايستي بدين شكل  
 طرفي، اگر بازيگر هم به قول معروف از روي شناختي كه بـرروي              بازي كند و از   

كارگردان هم قانع خواهد    ” كاراكتري كه بازي مي كند، وارد، درست باشد، مسلما        
شد، اما از طرفي بازيگر نيز بايد كه روي كارگردان و ايده هاي وي داشته باشـد،                 

د، بـه دليـل اينكـه       در غير اينصورت  ديگر كارگردان،  نمي تواندكارگردان باش         
كارگردان بايد خالقيت داشته باشد و تحليلش بايد خيلي بيشتر از تحليـل بـازيگر               

  .باشـــد
  .  آقاي برجي  شما نظرتان را در باره نمايش بفرمائيد -س

در اينجا جا دارد كه بنده خسته نباشيدي خدمت شما و همچنـين تـشكري از              : داوودي
اعث شدند، اين سفر مهم و به دنبال آن يك كار فرهنگي مهم       جنابعالي و همه دوستاني كه ب     

در ” در اين نمايش من نقش جيم اوكاندر را بازي مي كنم اصـوال         . انجام بدهيم، عرض نمايم   
كار گروهي، دوستي و صميميت، چه با كارگردان و چه با همه عوامل ديگر، نقش بسزايي                

م راحتتر كار بكند و راحتتر به نتيجـه         دارد، زيرا خود همان صميميت باعث مي شود كه آد         
زيـرا چـه در     . نكته الزم به ذكر اين است كه در گروه ما همين مـسئله وجـود دارد               . برسد

زمينه كارگرداني آقاي داوودي و چه در بازي بچه ها يك همفكري خاصي مـشاهده مـي                  
  .شود، همه از نظرات همديگر براي پيشبرد كارمان استفاده مي كنيم

  بخش دوم  در شماره آينده

  شماره پاييز فصلنامه آپاگا منتشر شد
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