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مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  فراخواني نشان توپوزيان به آنتيلياس لبنان
  

طبق اطـالع واصـله از تبريـز   وارتاپـت نـشان              
توپوزيان خليفه حوزه كليـسايي آذربايجـان از سـوي          
آرام اول جاثليق كيليكيه به مقر آنتيليـاس فراخوانـده          

در اين خصوص ميان وارتاپت توپوزيان و       . شده است 
جمــع نماينــدگان خليفــه گــري برخــي از اعــضاي م

آذربايجان اختالف نظر وجود دارد بـا ايـن حـال بـا             
حمايت مردم و گروه ديگري از اعضاي مجمع مـسئله          

  .بازگشت آقاي توپوزيان به تعويق افتاده است
  

  جشن وارتان مقدس در انجمن هاي ارمني
  

جشن وارتان مقدس و حماسه آوارايـر در انجمـن       
  .ار گرديدهاي فرهنگي ارمني   برگز

  
  ميز گرد در ورزشگاه آرارات

  
بــه »  روز خــدا12« بــه مناســبت ارائــه نمــايش 

كارگرداني خانم كيتوش آرزويان در باشگاه فرهنگي       
آرارات ميز گردي با شركت صاحب نظران تئـاتر در          

  .ورزشگاه آرارات برگزار گرديد
  

  ايــــــــران
  

ژه اديان الهي در ايران از جايگاه وي: مسجد جامعي
  اي برخوردارند

وزير فرهنگ و ارشاد اسـالمي در ديـدار اسـقف           
اعظم وين، ارتباط مـسلمانان و مـسيحيان را در ايـران          

اسـالم و مـسيحيت در      : خوب توصيف كرد و گفـت     
طول تاريخ ايران در فرهنگ و تمدن يكـديگر تـأثير           

  .بسزايي داشته اند
احمد مسجد جامعي در اين ديدار اظهار اميـدواري         

ه سفر كاردينال اريستف شـونبورن، بـاالترين        كرد ك 
مقام مذهبي اتـريش بـه ايـران، در گـسترش روابـط             

  .فرهنگي و ديني تهران و وين، مؤثر ومفيد باشد
همه اديان الهي در    : مسجد جامعي خاطر نشان كرد    

ايران از جايگاه و احترام تاريخي خاصي برخوردارند و         
مـسلمانان و   اين نشان دهنده زمينه هاي مشترك ميان        

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به وجود       . مسيحيان است 
ايـن  : كليساهاي متعدد در ايران اشاره كـرد و گفـت         

كليساها در زمره قديمي ترين كليسا هاي جهان هستند 
وي اظهار  . كه در سالهاي اخير رونق بيشتري يافته اند       

در سالهاي اخير كليـساهاي ايـران كـه داراي          : داشت
ي و فرهنگـي هـستند بـا همـان سـبك            قدمت تاريخ 

بازسازي و مرمت شده انـد و تعـدادي از آنهـا جـزء              
ميراث فرهنگي كشور محـسوب و از آنهـا حفاظـت           

مسجد جامعي بـا اشـاره بـه        . ويژه اي به عمل مي آيد     
توجه ويژه به گفت و گوي ميان اديان در جمهـوري           
اسالمي ايران گرايش آقاي خاتمي، رئيس جمهوري را        

وزير فرهنـگ   . گفت و گوها خاطر نشان كرد     به اين   
و ارشاد اسالمي با بيان اينكـه اديـان بـزرگ منـشاء             

گفـت و   : تمدنهاي بزرگي در جهـان هـستند، گفـت        

گوي تمدنها به نوعي بازگشت و گفت و گوي اديان          
است و اميدواريم در شرايط جديد با توجه بـه تجربـه            

. دهيمشمار در اين زمينه، گفتگوها را بسط و گسترش          
كاردينال اريستف شونبورن اسقف اعظم وين در ايـن         

در شـرايط جهـاني شـدن، مـسلمانان و       : ديدار گفـت  
اين مقام مذهبي   . مسيحيان دغدغه هاي مشتركي دارند    

اتريش كه از نامزدهاي احراز مقـام رهبـر كاتوليـك           
اتريش سـابقه تـاريخي     : هاي جهان است اظهار داشت    

و مـذهبي دارد كـه در       زيادي در چند مليتي، فرهنگي      
  . اين خصوص با ايران اشتراك دارد

    
  سال آينده مصرف رايانه در ايران

  افزايش مي يابد% 20 
ــزار شــوراي عــالي   ــسيون ســخت اف عــضو كمي

ميزان مصرف رايانه ها در ايران در  : انفورماتيك گفت 
 هزار دستگاه مي رسد و پيش بينـي   250سال جاري به    

. مواجـه شـود  % 20رشـد   بـا    1380مي شود، در سـال      
صنايع داخلي  : مهندس علي اصغر سجودي اظهار داشت     

ارزش توليدات رايانه   % 30در حال حاضر توانايي توليد      
اي مورد مصرف در كشور را دارند و بقيه آن مربـوط            

با توجه بـه    : وي اظهار داشت  . به خارج از كشور است    
اين كه توليد كنندگان به هنگـام عرضـه محـصوالت           

 بازار در قبال استاندارد بودن آنهـا تعهـد مـي            خود به 
سپارند، چنانچه خالف تعهد خود عمل كنند، موضـوع         
از سوي شركت تحقيقاتي صنايع انفورماتيك به عنوان        
ــري و   ــل پيگي ــادن قاب ــده وزارت صــنايع و مع نماين

  .رسيدگي است
  

  ارمــنســتــان
  

  راه نجات گفتگوي تمدنهاست
 23اپان، در تـاريخ     به گزارش خبرگزاري نويان ت    

ــوان  ــه ميزگــردي تحــت عن جهــاني شــدن و “فوري
در فرهنگـستان ملـي     ” ارمنستان، راهكارها و مواضـع    

علوم ارمنستان برگزار شد تـا تهديـد جـدي كـه در              
متوجـه  ” فرهنـگ غربـي   “شرايط نفوذ و جهاني شدن      

. فرهنگهاي ملي است، مورد بحث و بررسي قرار گيرد        
سفارت « و» ن هماهنگسازمان جها« ميزگرد از سوي 

  .در ارمنستان ترتيب يافته بود» جمهوري اسالمي ايران
محمد فرهاد كليني سفير فوق العاده و تام االختيار         
جمهوري اسالمي ايران در جمهـوري ارمنـستان طـي          

در شرايط جهاني شدن ما بايـد       “:سخناني اعالم كرد كه   
 بتوانيم ارزشهاي واقعي خود را حفظ كنيم و همزمان با         

  ”.جهان خارج ارتباط برقرار نمائيم
ــيس كرســي   ــدة گارنيــك آســاطوريان رئ  بعقي
ايرانشناسي دانشگاه دولتي ايروان و مركز ايرانـشناسي        
در قفقاز، ارمنستان در گذشته نيز، در چارچوب اتحـاد          

آنزمـان  . شوروي، در شرايط جهاني شدن قرار داشـت       
 سيستم مبارزه عليه جهاني شدن وجود داشت كه حفـظ   
. زبان ارمنـي و توسـعة علـوم را در بـر مـي گرفـت               

گارنيك آساطوريان از اينكه در شرايط كنوني چنـين         
سيستمي وجود ندارد، ابراز تاسف نموده و خاطرنـشان         
كرد كه ملت ارمني در دوران شوروي با مقولـه هـاي        
كالن فكر مي كرد و خود را عشايري نمي پنداشـت،           

  .ولي متاسفانه امروز چنين نيست
  6/12/79وزنامه يرگير ر

  
  مصاحبه مديا ماكس با آنا ليند 

  وزير امور خارجة سوئد
آنـا  : اروپـا   فوريه نمايندگان اتحاديه 21 الي 20از  

ليند وزير امورخارجة سوئد، خـاوئير سـوالنا نماينـدة          
عالي اتحادية اروپـائي در امـور سياسـت خـارجي و            

 در  كريس پاتن مسئول روابط خارجي اتحادية اروپائي      
بـه  .ارمنستان، گرجستان و آذربايجان بسر مـي بردنـد        

  .  همين مناسبت مصاحبه اي با خانم ليند صورت گرفت
 بنظر شما، روابط اتحادية اروپا و ارمنـستان         -.م.م

  يابند؟ تا چه حد بطور ديناميك توسعه مي
گويم كه روابط ارمنـستان و        با خوشحالي مي   -ليند

تي قرارداد همپيمـاني و      وق 1999اتحادية اروپا از سال     
در . همكاري امضا شـد، شـروع بـه گـسترش كـرد           

هاي شوراي    چارچوب اين قرارداد سالي يك بار جلسه      
شـوند و در طـي ايـن جلـسات            همكاريها برگزار مي  

ارمنستان و اتحادية اروپا مـشتركاً جهـات اولويتـدار          
عالوه بر  . كنند  همكاري هارابراي سال آينده تعيين مي     

هـاي    ان و اتحادية اروپا در چارچوب كميته      اين ارمنست 
  . كنند هاي فرعي مختلف همكاري مي اصلي و كميته

  اهداف اصلي سفر شـما بـه منطقـه كـدام             -.م.م
  هستند؟
هاي مهم در قفقـاز        اتحادية اروپا عالقمندي    -ليند

جنوبي دارد و هدف اين سفر به ارمنستان، گرجـستان          
ـ      ة اروپـا در ايـن      و آذربايجان افزايش تعهدات اتحادي

خواهيم به اين سه كـشور نـشان          ما مي . باشد  منطقه مي 
بدهيم كه اتحادية اروپا واقعاً در ايـن كـشورها و بـه             

  . طوركلي در اين منطقه عالقمند است
ــور خارجــة  -.م.م ــر ام ــكانيان وزي   وارطــان اُس

ارمنستان گفته است كه ارمنستان انتظار دارد در طـي          
 برخورد اتحاديـة اروپـا بـا        سفر شما به اين سؤال كه     

دورنماي ورود كشورهاي قفقاز جنـوبي بـه اتحاديـة          
  . اروپائي چگونه است، جواب دريافت كند

 در رابطه با مسئلة ورود ارمنستان به اتحادية          -ليند
اروپا همينطور جواب خواهم داد كه اتحاديـة اروپابـه          
همه كشورهائي كـه قـرارداد همپيمـاني و همكـاري           

. دهـد   دارند، جواب مـي     اند و اين سؤال را        هانعقاد كرد 
هاي اضافي همكاري و يا بررسـي         امروز نه تنظيم شيوه   

امكانات ورود به اتحادية اروپا بلكه تمركز كوشـشها         
براي اجراي قرارداد همپيماني و همكـاري در درجـة          

  . اول اهميت  قرار دارد
ارمنستان بخشي از اروپا است و ما از ورود آن به            

مـا ايـن واقعيـت را       . كنيم  ية اروپائي استقبال مي   اتحاد
ــاختارهاي    ــه س ــي ب ــي واقع ــاز همگرائ ــوان آغ بعن

كنـيم و آن را حلقـة         همكاريهاي اروپائي ارزيابي مي   
پيوند دهنده در توسعة روابط اتحادية اروپـا محـسوب          

  . كنيم مي
بـاغ را چگونـه         دورنماي حل درگيري قره     -.م.م

ية اروپـا آمـاده اسـت بـه      كنيد؟ آيا اتحاد    ارزيابي مي 
  بازسازي اقتصادي منطقه كمك كند؟ 

 طبيعي است كه اتحادية اروپاآن مـوانعي را          -ليند
بــاغ كوهــستاني بــراي  كــه مــسئلة حــل نــشدة قــره

همكاريهاي سياسي و اقتـصادي كـشورهاي مـستقيم         
كند، بـا نگرانـي دنبـال         درگير و كل منطقه ايجاد مي     

شرايط مقدماتي مهيا شـد و      البته بعد از اينكه     . نمايد  مي
طرفين درگيري قرارداد صـلح منعقدكننـد ، اتحاديـة          
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اي كه از جنگ آسيب ديـده         اروپا در بازسازي  منطقه    
  . است، شركت خواهد كرد

  وزير امور خارجة ارمنستان در تابستان سال   -.م.م
هـاي    گفته است كه بـه اتحاديـة اروپـا برنامـه          2000

دي، ايجـاد منـاطق     هـاي جهـانگر     اقتصادي در عرصه  
هاي كامپيوتري جديـد      تجارت آزاد، توسعة تكنولوژي   

دورنماهاي اجراي ايـن ابتكارهـا را       . ارائه نموده است  
  كنيد؟ چگونه ارزيابي مي

در رابطه با كمك اتحادية اروپا بـه منطقـه           -لينـد 
شايان ذكر است كه ما بتدريج از اختصاص كمكهـاي        

در ايـن   . پـردازيم   هاي توسعه مي    بشردوستانه به برنامه  
بستر اتحادية اروپـا تمايـل بـه تـشويق همكاريهـاي            

امــا . اي بــين كــشورهاي قفقــاز جنــوبي دارد منطقــه
همانطور كه من خاطرنشان كردم، متأسفانه مناقـشات        

  . باشند حل نشده مانع اصلي در اين راه مي
اي در      ارمنستان با ايجاد سيستم امنيت منطقه       -.م.م

 با مشاركت اتحاديـة اروپـا       3+3+2قفقاز طبق فرمول    
آيا بنظر شما شركت اتحاديـة اروپـا در         . موافق است 

  پذير است؟ چنين سيستمي امكان
 تا وقتي كه شرايط الزم براي همكاريهـاي         -لينـد 
است، ايجاد پيمان ثبات در قفقـاز         اي ايجاد نشده    منطقه

  .رسد بر اساس فرمولهاي مختلف بعيد بنظر مي
ارجة ارمنستان گفته است كـه        وزير امورخ   -.م.م

پذيرش قتل عام ارمنيان و برقراري روابط ديپلماتيـك         
با ارمنستان بايد در ميان شرايط الزم جهـت عـضويت          

برخـورد شـما    . تركيه در اتحادية اروپا گنجانده شـود      
  نسبت به اينگونه موضعگيري چگونه است؟

 - تركيـه و ارمنـستان     -البته روابط ارمنستان   -ليند
در . باشـد  اي مي ان بخشي از همكاريهاي منطقه آذربايج

اينجا نيز همانند موارد ديگر، طرفين خودشان بايـد در          
بارة شرايطي كه اجراي آنها بـراي توسـعة تماسـهاي           

ضمناً مهم نيست   .  اي الزم است، به توافق برسند       منطقه
هاي ديپلماتيك و تجـاري و يـا          كه تماسها در عرصه   

  .دشون گشايش مرزها مطرح مي
   3/12/79مدياماكسا  خبرگزاري 

تركيه در صدد آموزش كارشناسان قتل عام مي  
  باشد

به گـزارش خبرگـزاري نويـان تاپـان، شـوراي           
آموزش عالي تركيه تصميم گرفته است كارشناسـاني        

بتوانند اتهامات وارده از سـوي ارمنيـان و         “ را كه بعدا  
يونانيها به تركيه در خصوص قتـل عـام را رد كننـد،             
جهت دوره هاي بازآموزي به خارج از كـشور اعـزام           

اينان مربوطه طي امتحان انتخاب شده و با بورسيه         . كند
زبـان و   “ويژة دولتي در خارج از كـشور بـه مطالعـة            

خواهنـد  ” زبـان و تـاريخ يونـاني      “يـا   ” تاريخ ارمني 
  .پرداخت

  9/12/79روزنامه يرگير 
نستان گزارش ملي درباره سياست و ميراث فرهنگي ارم

 در شوراي اروپا
گزارش ملي تدوين شده توسـط وزارت فرهنـگ         
ارمنستان درباره سياست و ميراث فرهنگـي ارمنـستان         

 دقيقـه اي و بـا       5در شوراي اروپا با كف زدن هـاي         
بگفتـه  . شور و شوق مورد استقبال قرار گرفتـه اسـت         

روالند شارويان وزير فرهنگ كميته سياست فرهنگي       
رش ارائه كرده  و هفدهمين گزارش    گزا 16اروپا تنها   

در گـزارش ملـي فرهنـگ       . به ارمنستان  تعلق داشت    

ارمنستان تاريخ فرهنـگ كهـن مـردم ارمنـي ارائـه            
در اين گزارش بـه خـسارات وارده از         . گرديده است 
در اين رابطـه    .  نيز اشاره شده است    1915قتل عام سال    

. هيئت ارمني با مقابله جدي هيئت تركيه مواجه گرديد  
حتي چند صفحه از مطالب قتل عام از گزارش ارمنـي           

 40همزمان باارائه اين گزارش،     . در اينترنت حذف شد   
قطعه عكس از آثار تاريخي زاون سركسيان بنمـايش         

در اين مورد هم آذربايجاني ها با مشاهده        . گذاشته شد 
 3تركيـه   . عكس كليساي گاندزاسار اعتراض كردنـد     

خالــت كــرد، ولــي بــار هنگــام قرائــت گــزارش  د
هيئت .  كارشناسان شوراي اروپا آنها را ساكت كردند      

ارمنستان اشاره كرد كه همه متعجب بودنـد  چگونـه           
ممكن است كه طي يكسال و نيم چنـين گزارشـي را            

ضمنا بعضي از كشورهاي مـشترك المنـافع و      . نوشت
اروپايي، از جمله تركيـه، فعـال داراي گـزارش ملـي            

  . فرهنگ نمي باشند
  8/12/79+  1بكه تلويزيوني آش

  
    مارس22حكم دادگاه عالي پرونده 

سورن  آلكسانيان قاضي دادگاه عـالي جمهـوري         
-22“ قره باغ كوهستاني حكـم مربـوط بـه پرونـده            

 مـتهم در  سـالن       10ابتدا اينكه   . را اعالم نمود  “ مارس
  .دادگاه آزاد شدند

  ســاموئل بابايــان ، لئــون ميرزويــان  و ساســون 
 13 سال حبس و  اريك پارامازيان به         14انيان به   آقاج

 سال حبس تأديبي نـصيب      10.سال حبس محكوم شدند   
 سـال   در  7گارنيك زادوريـان نيـز   .داويد قوليان شد 

  .زندان به سر خواهد برد
“ قهرمـان آرتـساخ   “از سرلشگر سـاموئل بابايـان       

و طبعأ مدال   “عنوان عالي جمهوري قره باغ كوهستاني       
 سـاموئل بابايـان      .پس گرفتـه شـد      “ ئي  عقاب طال “ 

همانگونه كه خود گفته بود قصد اعتراض به حكم ياد          
شده را ندارد و اما ژودكس شاكاريان وكيل مدافع وي       
بر اين عقيده است كه بايـستي ايـن حكـم را مـورد              

  .اعتراض قرار داد
  9/12/1379“آراووت“ روزنامه 

  
  تحويل اسراي جنگي به آذربايجان

ي نويان تاپان اطالع داد كه ارمنستان بـا   خبر گزار 
حسن نيـت دو تـن ديگـر از اسـراي جنگـي را بـه                

افندي گنجي يف و يك سرباز    . آذربايجان تحويل داد    
بنام زلفي سلطانف دو سال قبل به اسارت ارمنستان در          

تحويل آنها با وسـاطت نماينـده صـليب         . آمده بودند   
  .سرخ جهاني انجام گرفته است 
  9/12/79ويزيون ملي ارمنستان  شبكه تل

  
  قطعنامه قتل عام در در مجلس سوئيس

 مارس مساله برسميت شـناختن      13مجلس سوئيس   
در ايـن   . قتل عام ارمنيـان را بررسـي خواهـد كـرد            

چاپ تركيه  ” جمهوريت  “ خصوص خبرنگار روزنامه    
“ در گزارش چنين آمده اسـت       : از ژنو اعالم مي كند    

 مخالف ديپلماتيك تركيـه     اين تصميم بر خالف جناخ    
متين يورنكو سفير تركيه در بـرن       . ” اتخاذ شده است    

اعالم كرده است كه سفارت سعي كرده اسـت تـا از            
اتخاذ اين تصميم جلوگيري نمايد ولي حق دمكراسـي         
هر يـك از نماينـدگان سوئيـسي آن اسـت كـه در              

مـساله  . خصوص هر مساله اي به مجلس رجوع كننـد        
ل عام ارمنيان در مجلس سوئيس از      برسميت شناختن قت  

سوي نماينده اي كه اصليت آن يوناني است وهمچنين         
  . دوست وي مطرح شده است5

  01/12/79” آر“  شبكه تلويزيوني 
  

  سفرپاپ ژان پل دوم به ارمنستان 
در تاريخ هجدهم فوريه ژان پاپ پل دوم در رابطه          

مين سالگرد مسيحيت بياناتي ايـراد      -1700با جشنهاي   
  . كرده است 

 فوريه به اتفاق نرسس پطـروس       18پاپ در تاريخ    
نوزدهم اسقف كليساي كاتوليك در واتيكـان مراسـم         

  . دعائي در كليساي مقدس پطروس بر گزار كرد
 مـين سـالگر پـذيرش       -1700پاپ بـه مناسـبت      

مسيحيت بعنوان دين رسمي به ارمنيان تبريك گفته و         
ز ارمنـستان ديـدن     اظهار اميدواري نموده تا در آينده ا      

بعد از مراسم دعا وي در بـاره قتـل عـام سـال              . نمايد
 ارمنيان بدست تركها صـحبت كـرده و اعـالم           1915

داشته كه شهادت بخش جدايي نا پذير تاريخ ارمنيـان          
مـن  « :وي همچنين اظهار داشته است كه       . بوده است   

در انتظار روزي هـستم كـه بـه بوسـيدن مـرز وبـوم         
كه با خون شهداي بيـشمار آغـشته        كهنسال ارمنستان   

  . »شده است ، نائل آيم
  02/12/79روزنامه هايوتس آشخار 

  
  تركيه نمي تواند قاضي باشد

تركيه اعالم كرده است كه مايـل اسـت درحـل           
مناقشه قره باغ وساطت نمايد و بهمين دليـل پيـشنهاد           

 ارمنـستان و    –نموده است تا مالقاتي بين آذربايجـان        
  . رد تركيه انجام گي

اين اعالميه از سـوي اسـماعيل جـم وزيـر امـور             
  . خارجه تركيه در استامبول صادر شده است 

ايگيت آلپوغان معاون وزير دفـاع تركيـه اظهـار          
قصد منزوي سـاختن    « داشته است كه پيشنهاد آنكارا      

گروه مينسك وابسته بـه شـوراي امنيـت اروپـائي را            
ن ابتكاري  اي« :وي همچنين اضافه كرده است      . »ندارد

است كه ما آنرا سازنده محسوب مي كنـيم و بهمـين            
نظر بر ايـن    . دليل پيشنهادهاي خود را  ارائه مي كنيم         

است كه در مرحله اول وزراي امور خارجه سه كشور          
  . »با همديگر مالقات كنند

اين پيشنهاد را در وزارت امور خارجـه ارمنـستان          
  : بدين نحو تفسير كرده اند 

هاد كه در طي همايـشي رسـمي ايـراد        اين پيشن « 
شده خود بخود قابل تقدير مي باشـد ولـي هيچگونـه            

ديپلمـات ارمنـستان كـه در ايـن         . جنبه رسمي ندارد    
همايش حضور داشته  موضع  ارمنستان را نـسبت بـه            

تركيه و ارمنستان بـا     : اين پيشنهاد باز گو كرده است     
لـت  بع“ همديگر مناسبات ديپلماسـي ندارنـد ،  ثانيـا         

موضع گيري جانبدارانه تركيه  اين كشور نمي توانـد          
  . »در امر حل مناقشه قره باغ نقشي داشته باشد 

  02/12/79روزنامه هايوتس آشخار 
  

آمادگي ايتاليا براي كمك به سازماندهي گفتگو بين 
  آنكارا و ايروان

 ايتاليا آمادگي خودرا براي مـساعدت بـه شـكل          
يـروان اعـالم داشـته      گيري گفتگو ميـان آنكـارا و ا       

المبرتوديني وزير امور خارجه ايتاليا در مصاحبه       .است
خود با روزنامه ترك اظهار داشته است كه بنا به نظـر            
رم ارمنستان و تركيه بايستي با يك گفتگوي سـازنده          
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مسئله قتل عام ارمنيان را مورد بررسي قرار داده و بـر            
  .تضادهاي موجود بين مردم منطقه غلبه يابند

  4/12/1379 شبكه اول تلويزيون ارمنستان 
  

  سفر آتي پوتين به ايروان
خبرگزاري ايتار تاس بنا به اظهار نطر يك  منبـع      

نزديك  به رهبري ارمنستان گزارش داده اسـت كـه           
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در نيمه دوم مـاه          

وي قـصددارد در    .مارس به ارمنستان سفر خواهد نمود     
ران كشورهاي عضو در شـوراي امنيـت        كنفرانس  س  

جمعي  جامعه مـشترك المنـافع برگـزار شـونده در             
همين منبع سفر پـوتين در پـائيز        .ايروان شركت نمايد  

  .امسال به ارمنستان را خبر ميدهد
 3/12/1379“شبكه اول تلويزيون ارمنستان “

 
  گشايش سفارت جمهوري ارمنستان در عراق

تان در خـارج از     بر تعداد سفارتخانه هـاي ارمنـس      
سفارت ارمنستان در بغداد گشايش     . كشور افزوده شد    

وارتان اوسكانيان وزير امور خارجه در مراسـم        . يافت  
بنا بـه عقيـده     . افتتاحيه اين سفارتخانه شركت داشت      

آقاي اوسكانيان سفر وي به عراق بسيار موفقيت آميز         
   . بوده است

  9/12/79 شبكه تلويزيوني آرمنيا 
  

  جرج بوش براي علي افپيام 
 مديا ماكس اطالع داده است كه جرج بوش غيـر          
از پيام خود براي كوچاريـان بـراي رئـيس جمهـور            

وي آمــادگي . آذربايجــان نيــز پيــام فرســتاده اســت
آمريكا را براي كمك بـه آذربايجـان جهـت ايجـاد            
مساعدت مردم در داخل اين كشور براي حل و فـصل           

  . استمناقشه قره باغ اعالم داشته
  9/12/79شبكه اول تلويزيون ارمنستان 

  
مالقات رئيس مجلس ارمنستان و سفير فوق العاده و تام 

  االختيار ايران
آرمن خاچاتوريان رئيس مجلـس ملـي ارمنـستان         
گفتگوي طوالني با محمد فرهـاد كلينـي سـفير فـوق       
العــاده و تــام االختيــار جمهــوري اســالمي ايــران در 

يس مجلس ملي ابراز نظر نمود      رئ. ارمنستان داشته است  
كه در رابطه با حل و فصل مسأله قره باغ بايد در مسير     
صلح و اعتمـاد متقابـل حركـت نمـود و مالقاتهـاي             
رؤساي جمهور ارمنستان و آذربايجان ، رؤساي مجلس        

  .دو جمهوري به اين كار كمك خواهد كرد
طي اين گفتگو فعال شدن تماس مجالس و گـروه          

بـه گفتـه    .  دو كشور مهم ارزيابي شد     دوستي پارلماني 
سفير ، اگر مسأله تأمين طيـف حقـوقي حـل گـردد،             
ايران آماده است سرمايه گذاريهاي كالني در اقتـصاد         

ايـران حاضـر اسـت كاالهـاي        .ارمنستان انجام دهـد   
گوناگوني كه در ارمنستان توليـد مـي گـردد را بـه             
  كشور خود وارد نمايد و اقدام به  لغـو رژيـم رواديـد             

  .كرده به فعال شدن تجارت مرزي كمك نمايد
  10/12/79 شبكه تلويزيوني آر 

  
   ايراني توسعه يافته  و–روابط  ارمني “

  ”راه پيشرفت و استحكام را در پيش گرفته است
فرد هوانسيان دست اندركار جوان ارمنـي ايرانـي         

 سال دست انـدركاران و      400بعنوان وارث كانوني كه     
 1994در سال   . ست فعاليت مي كند     تجار نامي داشته ا   

و ارمنـستان   ” مـرآت “پل ارتباطي شركت بين المللي      

اين شركت با تـالش     .تازه استقالل يافته برقرار گرديد    
مدير عامل خود در ارمنستان آرد، شكر ، روغن، ماهي          
و از انواع محصوالت نفتي قيـر، سـوخت ديزلـي بـه             

اسـت  افـزون بـر ايـن، سي      . ارمنستان وارد كرده است   
شركت ايجاد روابط سالم اقتصادي تجاري در ارمنستان        

  . ، تحقق طرح ها و برنامه هاي اساسي مي باشد
 با در نظر گرفتن برنامـه هـاي تعميـر و مرمـت             

وابسته به وزارت حمل و نقـل       ” لينا“،جاده سازي بنياد    
ــابرات جمهـــوري ارمنـــستان ، نماينـــدگي   و مخـ

 30 واردات   در ارمنستان بـا پيـشنهاد     ” مرآت“شركت
هزار تن قير با قيمت مناسب در مناقـصه بـين المللـي          

با در نظر گرفتن تجربه واردات      . شركت خواهد كرد    
قير به ارمنستان و كشورهاي ديگر ، شركت مـذكور          
قادر است در مدت زمـان مـشخص قيـر مـورد نيـاز              

اين شركت كاميونهـاي الزم     . ارمنستان را تأمين نمايد   
اين كاميونها در   . را در اختيار دارد   براي انجام اين كار     

مسير اصفهان، بنـدر عبـاس فعاليـت مـي كننـد لـذا              
بسادگي مي توان قير را از پااليـشگاه هـا خريـداري            
ــرد  ــأمين كـ ــستان را تـ ــاي ارمنـ ــوده تقاضـ . نمـ

حاضر است طبـق برنامـه زمانبنـدي        ” مرآت“شركت
منعقد نمايد تـا    ” لينسي“قراردادهايي با مسئولين برنامه     

 درصد تقاضاي قير كارخانه هـا   40 – 30 فصل   شروع
را تأمين نمايد و اما مابقي حجـم الزم طـي فعاليتهـاي         
. آتي براي موفقيت برنامه ها به ارمنـستان وارد كنـد            

در ” مـرآت “فرد هوانسيان مـدير نماينـدگي شـركت       
شـركت مـرآت    “ :ارمنستان چنين توضيح مـي دهـد      

كتهايي  حاضر است وام هاي دراز مدت در اختيار شـر         
قرار دهدكـه بـا برنامـه هـاي وزارت حمـل و نقـل               

  . جمهوري ارمنستان همكاري مي كنند 
  10/12/79هامو مسكوفيان، آزگ 

  
  نيروگاه آبي مقري احداث خواهد شد

 فني ايرانـي بـه ارمنـستان كـه           بعد از سفر كميتة   
مسائل مربوط به احداث نيروگاه آبـي مقـري مطالعـه           

 ماه مارس به ايـران سـفر        كرده است، هيئت ارمني در    
  . خواهد كرد

به گفتة آرمن گريگوريان مدير اجرائي انـستيتوي        
) طرح انرژي آبي ارمني   (” هيدروانرگوناخاگيتس  هاي“

در طي سفر هيئت ما زمان آغاز كار طراحي مـشخص           
خواهد شد، همچنين مسئلة ايجاد شـركت مـشترك از          

بـر  سوي انستيتو و ساختارهاي مشابه ايران كـه بايـد           
. احداث نيروگاه آبي نظارت كند، بررسي خواهد شـد        

 در  3/2طبق اطالعات قبلـي طـرف ايرانـي بـا سـهم             
  . احداث نيروگاه آبي شركت خواهد كرد

شايان ذكر است كه نيروگاه آبي مقـري بـر رود           
 75ارس، در منطقة نزديك به مرز ايران و بـا قـدرت             

  .مگاوات بايد احداث شود
  11/12/79روزنامه يرگير 

 
  

  سيزدهمين سالگرد كشتار ارمنيان
   در سومگائيت

ــشار  -28 ــالگرد ك ــيزدهمين س ــه س ــاه فوري ام م
در آنروز بنا بـه     .مي باشد ) درنزديكي باكو (سومگائيت

 نفر از ارمنيان اين شهر بـه        28ارقام رسمي ذكر شده       
  .نحو دهشتناكي به قتل رسيدند

  11/12/1379 شبكه اول تلويزيون 

  بين المـللـــي
  

   وزير ارمني در دولت لبناندو
بنابر بيانات قاضي آريدي وزير خبررساني لبنـان،        
از اين پس ارمنيان در دولت لبنان دو وزيـر خواهنـد            

رئيس جمهور و نخست وزير سر انجام تـصميم         .داشت
اند تعداد اعضاي كابينـه را افـزايش داده و بـه              گرفته

  . ارمنيان و علويها سمت هاي وزارت اختصاص دهند
. ا كنون ارمنيان در دولت لبنان يك وزير داشتند        ت

اخيـراً جامعـة ارمنيـان در       ” آزادي“به گزارش راديو    
محلة بورج حمود شهر بيروت تظاهرات بزرگ انجـام         
ــه   ــدگان در آن   و  هم ــركت كنن ــد و ش داده بودن
مقامات ارمني اعالم كردند اگر در دولـت لبنـان بـه            

 نيابـد،   ارمنيان يك سمت ديگـر وزارتـي اختـصاص        
  . استعفا خواهند داد

  29/11/79خبرگزاري آرمن پرس  
  

  ـيـمـلـعــ
  

اطالعات ارزشمندي به زمين ” ني ير“فضا پيماي 
  ارسال كرد

سازمان فضايي آمريكا   :  واحد مركزي خبر   -تهران
كه با موفقيت بر    ” ني ير “فضاپيماي  : اعالم كرد ) ناسا(

همچنـان در   فـرود آمـده،     ” اروس“سطح خرده سياره    
نـي  “فضا پيمـاي    . حال ارسال اطالعاتي ارزشمند است    

به هنگام فرود بر سطح اين خرده سياره، تـصاوير          ” ير
بي نظير و شگفت انگيز را از ويژگيهاي خرده سـياره           

ارسال كرده است كـه سـرنخهاي دقيقـي را          ” اروس“
درباره چگونگي شكل گيري منظومه شمسي ارائه مـي         

  .كند
نخستين كاوشگر فضايي است    ” يرني  “فضا پيماي   

كه توانسته بدون مشكل بر سطح يـك خـرده سـياره            
نخـستين كاوشـگر   ” نـي يـر   “فضا پيمـاي    . فرود آيد 

فضايي است كه توانسته بدون مشكل بر سـطح يـك            
  . خرده سياره فرود آيد

نخستين كاوشگر فضايي اسـت     ” ني ير “فضاپيماي  
ه كه توانسته بدون مشكل بر سطح يـك خـرده سـيار           

اين فضاپيما نخستين كاوشگر فضايي اسـت       .فرود آيد 
كه توانسته بدون مشكل بر سطح يـك خـرده سـياره            

 225فـضا پيمـاي   : محققان ناسا مي گوينـد    . فرود آيد 
در منطقه اي بين قطب جنـوب       ” ني ير “ميليون دالري   

بـه  ” اروس“و يك گودال عميق در سطح خرده سياره         
  . صورت مورب فرود آمده است

از بقايـاي   ” اروس“ن معتقدند، خرده سـياره      محققا
 ميليارد سـال    5/4باقي مانده از تولد منظومه شمسي در        

 34ايـن خـرده سـياره داري        .پيش شكل گرفته اسـت    
 ميليون كيلومتر از زمين     196كيلومتر طول و در حدود      

  .فاصله دارد
  در اينترنت” .ان. ان. سي“پايگاه : منبع

  
 يخهاي قطب كشف دو آتشفشان بزرگ در زير

  شمال
يـك زيـر    : خبرگزاري جمهوري اسـالمي    -تهران

دريايي آمريكايي كه براي تجسس بستر دريا در ناحيه  
زير يخهاي قطب شمال به اين منطقه اعزام شـده بـود،       



 

 

  ٥صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه٢٥   ٢٤ شماره     لويس

مرور اخبار

موفق به كشف دو كوه آتشفشان شد كـه هـر دو در             
در سال  ” قرن گذشته فعال بوده و يكي از آنها احتماال        

  . است فوران داشته1999
به گزارش خبرگـزاري فرانـسه از پـاريس، زيـر           

اين آتشفشانها را در    ” هاكسبيل. اس. اس. يو“دريايي  
جريان يك مأموريت نقشه برداري، در يك رشته كوه        
زير دريايي كه در شمال شرقي گرينلنـد واقـع شـده            

  .است، كشف كرد
اين زير دريايي به انوع وسايل از جمله دسـتگاهها          

 به توليـد امـواج صـوتي هـستند كـه            ژرفاسنج، قادر 
برخورد آنهابا انواع سـنگها و رسـوبات كـف دريـا،            

  .پژوهاكهاي مختلفي ايجاد مي كند
، پژواكهاي قوي   ”نيچر“به گزارش نشريه انگليسي     

در دو مكان ساخته شده در بخش شرقي خـط الـرأس            
كوه زير دريايي نشان داد، تجمعاتي از سـنگ آتـش           

ـ        ود دارد و ايـن موضـوع       فشان تـازه و درخـشان وج
از دهانـه   ” حكايت از آن دارد كه اين سـنگها اخيـرا         
  . آتشفشانها زير دريا به بيرون پرتاب شده اند

هر دو آتشفشان در قرن گذشته فعال بـوده انـد و            
 فوران داشته است    1999در سال   ” يكي از آنها احتماال   

و اين در حاليست كه در اين سال و در همين منطقـه             
  . زمين لرزه به ثبت رسيد250بيش از 

از دانـشگاه   ” مـاركو ادواردز  “محققان به رهبـري     
اين يافته ها، ديدگاه موجـود در مـورد         : هاوايي گفتند 

الگوي فعاليتهاي زيـر زمينـي در كوهـستانهاي زيـر           
در زير دريا رشـته     . دريايي را با ترديد روبرو مي كند      

كوه هايي وجود دارد كـه اقيانوسـهاي جهـان را بـه             
صورت حوزه هاي مختلف از يكديگر جدا مي كنند و          
هر از چند گـاه حركاتهـا و فورانهـايي توسـط آنهـا          

  .صورت مي گيرد
در اين مطالعه، اشاره شده اسـت كـه زيردريـايي           
هسته اي، بهترين وسيله براي انجام عمليات تجـسس و    

آخـرين  “نقشه برداري از حوزه قطب شمال است كه         
ناميده مي شود، زيرا با توجه      ” مرزهاي اقيانوسي جهان  

به اليـه ضـخيم يخـي كـه روي اقيـانوس منجمـد را         
پوشانده است، كشتي ها يا مـاهواره هـا نمـي تواننـد             
تصاوير ارسالي از دسـتگاههاي كاوشـگر را دريافـت      

  . كنند
  

  موسيقي درماني
درمـان  :  خبرگزاري جمهوري اسـالمي    -نيويورك

بيمارستان با موسيقي در بخش مراقبت هاي ويژه يك         
% 8در نيويــورك در صــد مــرگ و ميــر بيمــاران را 

اكنـون  : روزنامه نيويورك تايمز نوشـت    . كاهش داد 
درمان با موسيقي در برخي از بيمارستان هاي آمريكـا          

  .اجرا مي شود
 درمان گر موسـيقي وجـود دارد        3327در آمريكا   

كه در كلينيك هاي شـيمي درمـاني و بخـش هـاي             
  .ل به كار هستندمراقبت هاي ويژه مشغو

پزشكان آمريكايي معتقدند، همانطور كـه شـنيدن        
صداي به هم خوردن دستگاههاي دندانپزشك در انسان        
ترس و استرس ايجاد مي كند، شنيدن موسيقي نيز مي          
تواند آرامش ايجاد كرده و موجـب ترشـح هورمـون           

  .شود” اندورفين“
برخي از پزشكان معتقدند، شـنيدن موسـيقي مـي          

د را در بيماران تسكين دهد و موجب آرامش         تواند در 
  . و خواب راحت در آنان شود

  
  تشويق كودكان به بازي

 پزشكان انگليسي هشدار دادند رژيم غـذايي        -لندن
پر چربي، كم تحركـي و صـرف زمـان زيـاد بـراي              
تماشاي تلويزيون، بـا افـزايش سـطح چـاقي در بـين           

  .كودكان مرتبط است
از لنـدن، پزشـكان     به گزارش خبرگزاري رويتـر      

توصيه مي كنند كه براي حل اين مشكل، كودكان را          
به بازي كه يك بخش طبيعي از روند تكاملي كودكان     

تحقيقـات نـشان داده اسـت كـه         . است تشويق كنيم  
تأثيرات چاقي در كودكي با تا بزرگسالي نيـز ادامـه           
داشته و عامل بروز مشكالت از جمله افـزايش خطـر           

بيماريهــاي قلبــي و بعــضي از بــروز آســم، ديابــت، 
  .سرطانهاست

  
  كشف جديد زيست شناسان

گونه اي حشره متعلـق     : واحد مركزي خبر   -تهران
 سال  80به زمان ژوراسيك كه تصور مي شد نسل آن          

پيش منقرض شده است، زنده در جزيره اي در سواحل         
  .استراليا كشف شد

به گزارش خبرگزاري فرانسه از سيدني، دانشمندان       
نوعي حشره  ” دريوكوسلوس استراليايي “كردند،  اعالم  

 سـانتي متـر قطـر       5/1 سانتي متر طول و      15بزرگ با   
است و يا وجود آنكه توانسته بود در عصر دايناسورها          
زنده بماند، پس از آن طعمه موشهايي شد كه در سـال            

واقـع در   ” هـاو “ به وسيله يك قايق به جزيـره         1918
  .ه يافتندششصد كيلومتري شرق استراليا را

تا كنون تصور مي شد نسل اين حشره چسبنده كه          
نمي تواند پرواز بكند نابود شده است، امـا دانـشمندان           
موزه علوم طبيعي و پاركهاي ملي استراليا سـه حـشره           
ماده و مقداري تخم آن را در صخره هاي سواحل ايـن            

  .جزيره كشف كردند
يكـي از اعـضاي ايـن گـروه         ” نيك كارليـسل  “

 گفت، مشاهده اين حشرات منقرض شده، ما        تحقيقاتي
  .را به دوره ديگري از دوران زمين شناسي مي برد

: رئيس گروه خـاطر نـشان كـرد       ” ديويد پريدل “
 عدد از اين نـوع حـشره كميـاب در           10تنها  ” احتماال
زنده هستند كه بايد اقدام به پـرورش و         ” هاو“جزيره  

  .نگهداري آنها در اين جزيره كرد
  

  ورد شهاب سنگ با زمينتأثير برخ
 دانشمندان آمريكايي اعالم كردنـد، دو       -واشنگتن

بار در طول تاريخ كره زمين برخورد شبه سياره اي بـا    
  .آن سبب انقراض نسل موجودات زنده شده است

ــنگن    ــر از واش ــزاري رويت ــزارش خبرگ ــه گ ب
پژوهشگران آمريكايي اعالم كردند، يك شبه سـياره        

 65ان شبه سياره اي كـه      يا شهاب سنگ به بزرگي هم     
ميليون سال پيش  نسل خزندگان مخوف را در زمـين           

 ميليـون سـال     250از ميان برد خسارت بزرگتـري در        
يك . قبل به اين كره منظومه شمسي وارد ساخته است        

دانشيار علوم زميني و زيست محيطي دانشگاه راچـستر         
چنين برخورد فضايي مقداري انرژي     : نيويورك گفت 

د يك ميليون برابر بزرگترين زمـين لـرزه         معادل حدو 
  . هاي ثبت شده در قرن گذشته رها مي سازد

شهاب سنگ يا شبه سياره اي كه به زمين برخورد          
 تـا   5/6 مايل يـا     8 تا   4كرده داراي پهنايي به بزرگي      

  . كيلومتر بوده است13

  
  رابطه بين طول عمر و ماه تولد

اه تولـد   تحقيقات جديد نوعي رابطه ميان م -سيدني
تحقيـق مزبـور    . و ميزان عمر افراد را نشان داده است       

توسط پژوهشگران مؤسسه تحقيقات جمعيت شناسـي       
در استراليا و بر اساس اطالعاتي كـه        ” ماكس پالنك “

از مردم اتريش، دانمارك و استراليا به دسـت آمـده،           
  .  انجام شده است

نتيجه تحقيق نشان داد افرادي از جمعيت اتريش و         
يعنـي در  (مارك كه در ماههاي اكتبر تـا دسـامبر         دان

عمرشـان از   ” به دنيـا مـي آينـد معمـوال        ) فصل پاييز 
يعنـي فـصل    (افرادي كه در ماههاي آوريل تا ژوئـن         

  . متولد مي شوند بيشتر است) بهار
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41- àã áù Çñ Ã³ÝÇÝ ÃÃáõ ãÇ 
³ëÇ£ 

  .هيچكس نگويد انگور من ترش است
  .كس نگويد كه دوغ من ترش است

No one cries stinking fish. 
 
42- Þ³ÝÇó Ù³½ åáÏ»ÉÁ Ë¿ñ ¿£ 

  .يك مو از خرس كندن غنيمت است
از مرد بخيل گرفتن چيزي هر . (از خرس مويي

  ).چند اندك غنيمت است
From a bad paymaster get what 
you can. 
 
43- â³É (Ë³ïáõïÇÏ) oÓÇ 
ÏÍ³ÍÁ ã³É å³ñ³ÝÇó ÏÁ 
í³Ë»Ý³Û£ 
Î³ÃÇó µ»ñ³ÝÁ ³Ûñõ»É ¿, 
Ù³ÍáõÝÁ ÷ã»Éáí ¿ áõïáõÙ£ 

  .ترسده و سفيد مي مار گزيده از ريسمان سيا
He who has been bitten by a 
snake is afraid of an eel. 
A burnt child dreads the fire. 
 
44- ¸³Ý³ÏÁ áëÏáñÇÝ ¿ Ñ³ë»É£ 

  .كارد به استخوان رسيدن
He is on his beam-ends. 
 
45- î¿ñï¿ñÁ ³Ù¿Ý ûñ ·³Ã³ ãÇ 
áõïÇ£ 

 .در هميشه روي يك پاشنه نمي چرخد
The wind keeps not always in 
one quarter. 
It is a long lane that has no 
turning. 



 

 

  ٦صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه ٢٥ ٢٤ شماره     لويس

  روسيه و مسئله ارمني 

  روسيه
   و

   مسئله ارمني
  )بخش نخست                          (

  
  توروسيان و كنستانتين خداورديان. ج: نويسندكٌان

  كارو ساركسيان: ترجمه 
    

كه در سراسر سده نوزدهم ميالدي در       (مسئله ارمني در دوره پاياني مسئله شرق        
روسـيه  . ام نهـاد  به عرصه سياست خارجه روسيه گ     ) كانون توجه روسيه قرار داشت    

هـاي   آب((كوشيد تـا خـود را بـه          ميالدي در حال پيشروي بود، مي     18كه از سده    
. هاي بالكان و ماوراء قفقاز جاي پايي براي خـود بيابـد   برساند و در سرزمين   )) كٌرم

هاي  اين گرايش روسيه نه تنها به درگيري با عثماني انجاميد، بلكه روابط او با دولت              
 كه همواره مخالف نيرومنـد گـشتن مواضـع روسـيه در خـاور               بزرگ اروپايي را،  

ديپلماسي روسيه بر آن بود تا به بهانـه پـشتيباني از            . نزديك بودند، پيچيده تر نمود    
منافع مسيحيان تابع امپراتوري عثماني، از جمله ارمنيـان، در امـور داخلـي عثمـاني                

باعث گرديد كه نه تنها     اين كار   . مداخله كند و رهبران آن را تحت فشار قرار دهد         
ارمنيان روسيه، كه ارمنيان عثماني نيز، به هواداري از سياست روسيه برخيزند و اين              

رهبران سياسـي و    . چيزي بود كه بارها به هنگام جنگ روس و عثماني مشاهده شد           
اجتماعي ارمني اميد بسيار داشتند كه روسيه بتواند ارمنستان غربي را از زيـر سـلطه                

  .اد سازد و استقالل سياسي ارمنستان را تامين نمايدعثماني آز
سـبب تـشديد    ) در كنار ديگر عوامل   (جانبداري ارمنيان تابع عثماني از روسيه       

برخورد خـشن سـران عثمـاني بـا         . تبليغات ضد ارمني در امپراتوري عثماني گرديد      
رو ) 1877-78(ارمنيان تابع خود، بويژه پس از پيروزي روسيه در جنگ با عثمـاني              

اي بـه نايـب الـسلطنه        و اين زماني بود كه ارمنيان روسيه عريـضه        . به گسترش نهاد  
قفقاز تقديم نمودند و ارمنيان عثماني نيز به رهبري عاليجنـاب نرسـس وارژاپتيـان،               
رهبر مذهبي ارمنيان استامبول، رسماً از دربار و فرماندهي ارتش روسيه خواستند تـا              

. ني، حقوق ارمنيان آنجا را نيـز در نظـر داشـته باشـند             در تنظيم شرايط صلح با عثما     
 را وارد پيمـان سـان اسـتفانو نمايـد           16روسيه با دريافت اين عريضه توانست ماده        

و مطابق اين ماده مقرر شد كه دولت عثماني بالفاصله تـا آن زمـان كـه                 ) م1878(
ـ                 اطق ارتش روسيه در بخش آسيايي تركيه مـستقر اسـت، اصـالحات الزم را در من

  .ارمني نشين خود انجام دهد
هـايي   ايستادن در فالت ارمنستان با گام     ((اما اين اقدام روسيه تزاري در جهت        

با واكنش شديد رقيب اصلي او در خاور نزديك، يعنـي بريتانيـاي كبيـر،               )) استوار
هاي اروپايي توانست كنگره برلين را بـراي   بريتانيا به همراه ديگر دولت. روبرو شد 

ري در مفاد پيمان سان استفانو برگزار كند و روسيه را ازدستاوردهاي پيروزي             بازنگ
روسيه در كنگره برلين تنها ماند و به ناچار از برخي مواد            . بهره گذارد  بر عثماني بي  

 61 آن پيمان و جايگزيني با ماده        16پيمان سان استفانو چشم پوشيد و با تغيير ماده          
بايـست اصـالحات      اساس اين ماده، دولت عثماني مي      بر. پيمان برلين موافقت نمود   

هاي ارمني نشين انجام دهد، اما نظـارت بـر اجـراي آن از اختيـار                 الزم را در ايالت   
  .گرديد شد و به شش دولت امضا كننده پيمان برلين محول مي روسيه خارج مي

 .مصوبات كنگره برلين موجي از نااميدي در رهبران سياسي ارمني بوجود آورد           
هاي اروپايي، بـويژه     آنها باور خود به روسيه را از دست دادند و رفته رفته به دولت             

و حمايـت از    ) م1878(انگلستان با دريافت قبرس از عثمـاني        . انگلستان، اميد بستند  
عثماني در برابر روسيه و دادن وعده خودمختاري و تامين امنيت ارمنيان، اميدي تازه              

 دولت پس از آن كه مواضع سياسـي و نظـامي خـود را در                اما اين . در ارمنيان دميد  
هـا را    هاي خاور مديترانه و عثماني استوار ساخت و باور ارمنيـان بـه روس              سرزمين

ها نيز به    ترك. سست نمود، آنها را رها كرد و در برابر بيداد عثمانيان تنها گذاشت            
هـا   ط پيچيده ميان دولت توانند نقش به سزايي در رواب      درستي دريافتند كه ارمنيان مي    

براي پايان دادن به مسئله ارمني      ((سلطان عبدالحميد دوم با شعار وقيحانه       . ايفاء كنند 
، )1894-96(دست به كشتار سراسري ارمنيان زد       )) بايد به زندكٌي ارمنيان پايان داد     

  .و اين آغاز كاربرد سياست نسل كشي بود

هـاي اروپـايي انجـام        دولـت  تفـاوت  اين كشتارها درست در برابر نگـاه بـي        
اما دولت بريتانياي كبير تحت فشار افكار عمومي كـشورهاي اروپـايي،            . كٌرفت مي

اي براي انجام اصالحات در مناطق ارمني نشين عثماني تدوين كرد و به دولت               برنامه
در واقع، هدف اين برنامه محدود كردن دخالت يك جانبه روسيه   . عثماني ارايه نمود  

در همان حال، روسيه نيز سياست روسي كردن ماوراء قفقاز را           . رمنيان بود در امور ا  
ارمنيان آنجا از امتيازات خاصي بهـره  ((اي كه  نمود و آشكارا با ايجاد منطقه   آغازمي

غير از آن، ديپلماسي روسيه پس از شكست در مسئله          . كرد مخالفت مي )) مند باشند 
 ارتش روسـيه بدسـت آورده بودنـد امـا           بلغارها، كه گرچه آزادي خود را به ياري       

روستوفـسكي  -خواستند وابسته به آنها باشند، از زبان وزير خارجه خود لوبانوف           نمي
ايجـاد  ) يعني ارمنـستان  )) (بلغارستان جديد ((اعالم نمود كه اجازه نخواهد داد يك        

 20سياست ضد ارمني دولت تزاري با شتاب هـر چـه بيـشتر در آغـاز سـده                   . شود
با ناديده گرفتن حقوق ملي و حيثيت ارمنيـان و تـصاحب دارايـي و امـوال       ميالدي  

ارمنيان در پاسـخ بـه آن در برابـر          . م آشكارتر گشت  1903كليساي ارمني در سال     
  .تجاوز دولت تزار به پا خاستند و دولت به ناچار آن قانون را از ميان برداشت

ي ارمني، بويژه حزب   سياست ضد ارمني روسيه تزاري، رهبران سياسي و اجتماع        
هاي جوان بـه دنبـال تكيـه         داشناكسوتيون، را واداشت تا در انقالب سراسري ترك       

همايشي از همه نيروهاي مخالف سلطان در       . م1907در سال   . گاهي براي خود باشند   
اي در جهت انجام انقالب دولتـي در عثمـاني طـرح             پاريس برگزار گرديد و برنامه    

هـاي جـوان، وارد مرحلـه نـويني           تـرك  1908ز انقالب   مسئله ارمني پس ا   . گرديد
هاي خود را در گرو انجام اصـالحات         گرديد و ارمنيان تابع عثماني رسيدن به آرمان       

در سال  . اما ديري نپاييد كه اميد آنها بدل به ياس گرديد         . ديدند دولتي در عثماني مي   
كن آدانـا و    هاي جوان بيش از سي هزار ارمنـي سـا          م با تحريك دولت ترك    1909

پس از رويدادهاي آدانا، سران ارمني موضع خود را تغييـر           . حومه آن قتل عام شدند    
دادند و بار ديگر به سوي روسيه، كه در آستانه جنگ براي به دست آوردن اعتمـاد                 

ارمنيان، كه به گفته ميليكـوف، رهبـر        . ارمنيان كوشش داشت، جهت گيري نمودند     
از اهميـت  )) هاي روسيه و عثماني نشسته بودند     اهدر تقاطع ر  ((حزب كادت روسيه،    

) م1912-13(روسـيه بـا آغـاز جنـگ بالكـان           . شدند سياسي بيشتري برخوردار مي   
پـس از دو سـال كـشمكش        . را به عهده گرفـت    )) ارمنيان ستمديده ((پشتيباني از   

ديپلماتيك ميان سفيران شش دولت اروپايي در استامبول، روسيه موفق شد عثمـاني             
بر اساس اين طرح، ارمنيان عثماني از       . ادار به پذيرش طرح جديد اصالحات كند      را و 

شدند  هاي اداري، زبان، خدمت نظام و غيره بهره مند مي          خودمختاري وسيعي در زمينه   
هاي بزرگ اروپايي، و بيش از همه روسيه، نظارت بر اجراي اصـالحات را               و دولت 

.  جنگ جهاني نخست غير قابل اجرا گشت       اما اين طرح با آغاز    . گرفتند بر عهده مي  
پـشتيباني از  ((ها از موضـع روسـيه در مـورد           اين طرح زمينه مساعدي بود تا ترك      

به خشم آيند و سياست ديرين خود مبني بر كـشتار ارمنيـان را بـه اجـرا            )) ارمنيان
عثماني در جنگ جهاني نخست در كنار آلمان وارد جنگ شد و اين باعث              . گذارند

عمليـات  . ه سياست روسيه در قبال مسئله ارمني به مرحله نويني پـاي نهـد            گرديد ك 
 با هجوم قشون عثماني در راستاي قارص آغاز       1914نظامي در جبهه قفقاز از دسامبر       

ها بزودي پيشروي آنها را سد كرده دست به حمله متقابل زدنـد و در                اما روس . شد
ديكي موصل و سباسـتيا رسـيدند        به نز  1914-16هاي   پي چند عمليات موفق در سال     

آنها بخش بزرك ارمنستان غربي را تصرف كردند، اما آن زماني بود كه             ). م1917(
سركردگان ترك با آغاز جنگ جهاني، . شد ديگر اثري از ارمنيان در آنجا ديده نمي   

  .همه ساكنان ارمني را نابود كرده و يا وادار به كوچ اجباري نموده بودند
هـا بتواننـد      اجتماعي ارمنيان روسيه اميدوار بودنـد كـه روس         -رهبران سياسي 

اما اين اميـدها  . ارمنستان غربي را آزاد كنند و يك دولت مستقل ارمني ايجاد نمايند 
فرمانـدهي ارتـش   . بزودي بر باد رفت، زيرا دولت تزاري چنين تمايلي نـشان نـداد    

نجا فرمانـداري نظـامي     روس با تصرف بخشي از ارمنستان غربي مناسب ديد تا در آ           
در دوره نخست جنگ، چندين فرمانداري نظامي تشكيل گرديد،         . واحدي ايجاد كند  

. اي كه سران آن تابع فرماندهان ارتش قفقـاز مـستقر در آن ناحيـه بودنـد                 به گونه 
اي براي اداره منـاطقي       هياتي ويژه تشكيل داد تا اساسنامه      1916روسيه در آغاز سال     
، آن  1916 ژوئـن    5در  .  عثماني تصرف كرده بود تنظيم كنند      كه در طول جنگ از    

. اساسنامه به تصويب تزار رسيد و مطابق آن يك فرمانداري نظامي تـشكيل گرديـد       
اين گويـاي   . شد در عنوان اين فرمانداري كل هيچ نامي از ارمنستان غربي ديده نمي           

.  را نداشته است   آن است كه دولت تزاري هيچگاه قصد دادن خودمختاري به ارمنيان          
ماند، تبديل به استاني ساده در قلمرو  اگر اين فرمانداري كل در دست روسيه باقي مي 

مقصود واقعي دولت تزاري در قبال ارمنستان غربي زماني آشـكار           . گرديد روسيه مي 
  . گرديد كه آنها دست به استعمار آن منطقه زدند

  10ادامه در صفحه 



 

 

  ٧صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه ٢٥  ٢٤ره  شما    لويس

  نامه فرهنگ ايران 

  نوروز ايران
  
  شادروان دكتر محمد معين

  
  جشن سال نو نزد آرياييان

آرياييان در اعصار باستاني دو     : اين جشن در اصل يكي از دو جشن بزرگ بود         
در هر يك   ). طبقه بندي سال به چهار فصل بعدها پيدا شد        (فصل گرما و سرما داشتند    

:  نـو بـشمار مـي رفتـه        از اين دو فصل جشني بر پا مي داشتند كه هر دو آغاز سال             
 يعني وقتي كه گله ها را از آغلها بـه           -نخست جشني كه به هنگام آغاز فصل گرما       

چمنهاي سبز و خرم مي كشانيدند و از ديدن چهره دالراي خورشيد شاد و خرم مـي                 
 و ديگر در آغاز فصل سرما كه گله را به آغل كشانيده توشه روزگار سـرما                 -شدند

  .را تهيه مي ديدند
  
  وز و مهرگاننور

انقـالب  ( از يك طرف مي بينيم كه در عهد بسيار كهن، سال از اول تابـستان                
اسـت كـه اسـم      » ميـذيايري «و با ماه تير آغاز مي شده، و دليل آن لغـت             ) صيفي

اين جشن در حوالي انقالب شتوي بـر پـا          . گاهنبار پنجم از شش گاهنبار سال است      
ز بيان بندهشن پهلوي چنين بر مـي آيـد    ا. مي شده و معني لغوي آن نيمه سال است        

در اصل در حوالي انقالب شـتوي و بنـابرين اول سـال در حـوالي                » ميذيايري«كه  
از سوي ديگر در مي يابيم كـه در         . بوده است » ميذيري شم «انقالب صيفي و مطابق     

. زماني سال با اول تابستان شروع مي شده ولي نه با تير ماه، بلكه بـا فـروردين مـاه                   
وني اول سال ايرانيان را در فـروردين و در انقـالب صـيفي مـي دانـد، و اعيـاد            بير

آغـاز سـال    : مسعودي در التنبيه و االشراف گويد     . خوارزمي نيز مؤيد اين مدعاست    
در نوروزنامـه  . ايرانيان در اول تابستان و مهرگان در آغاز فصل زمستان بوده اسـت           

ب به اول سرطان قرار كـرد و جـشن          فروردين آن روز آفتا   “: منسوب به خيام آمده   
نـوروز و مهرگـان دو فـصل سـال          “: در كتاب التاج منسوب به جاحظ آمده      ” .كرد

مهرگان دخـول زمـستان و فـصل سرماسـت و نـوروز اذن دخـول فـصل                  : هستند
  ” .گرماست

    
  هنگام جشن

 قرائني در دست است كه مي رساند اين جشن در عهد قديم، يعني بـه هنگـام                 
كهن اوستا نيز در آغاز برج حمل يعني اول بهار بر پا مي شده، و شايد                تدوين بخش   

. به نحوي كه اكنون بر ما معلوم نيست، آنرا در اول برج مزبور ثابت نگاه مي داشتند                
 يعني روز اول سال ايرانـي و        -چنانكه از تواريخ بر مي آيد، در عهد ساسانيان نوروز         

ار نبود بلكه مانند عيد فطر و عيد اضـحي          نخستين روز فروردين ماه در اول فصل به       
  .در ميان مسلمانان، آنهم در فصول مي گشت

در سال يازدهم هجرت كه مبدأ تاريخ يزدگردي و مصادف با جلوس يزدگـرد              
پــسر شــهريار آخــرين شاهنــشاه ساســاني اســت، نــوروز در شــانزدهم حزيــران 

ريخ به اين طـرف بـه        بود، و از آن تا     - يعني نزديك به اول تابستان     -)ژوئن(رومي
 هجري، نوروز بـه     392تدريج هر چهار سال يكروز عقب تر ماند، تا در حدود سال             

 روز به پايان    17 يعني   - برج حوت  23هجري نوروز در    467در سال   . اول حمل رسيد  
) 485-465(در اين هنگام جالل الـدين ملكـشاه سـلجوقي         .  واقع بود  -زمستان مانده 

 كه موقع نجومي    - بنا نهاد و نوروز را در روز اول بهار         ترتيب تقويم جديد جاللي را    
 قرار داده ثابت نگاهداشت، بدين طريق كه قـرار          -تحويل آفتاب به برج حمل است     

 روز محسوب دارند، و پس از تكرار اين         366شد در هر چهار سال يك بار سال  را           
تم بجـاي  بـار هـش  )  سال28يا ( يعني پس از هفت مرتبه چهار سال         -عمل هفت بار  

يعني در واقع با سال سي و       ( روز حساب كنند، با سال پنجم      366اينكه سال چهارم را     
اين معامله را بكنند، و بدين ترتيب رويهـم رفتـه سـال جاللـي               ) سوم از آغاز عمل   

 دقيقه و   48 ساعت و    5 روز و    365نزديكترين سالهاي دنيا بهسال شمسي حقيقي كه        
  .  ثانيه است، مي باشد64

  ستانهاي مليدر دا
 فردوسي كه بدون شك مواد شاهنامه خود را مع الواسطه از خداينامك و ديگر              

  :  كتب و رسايل پهلوي اتخاذ كرده، اندر پادشاهي جمشيد گويد
  

   بفر كياني يكي تخت   ساخت        چه مايه بدو  گوهر اندر نشاخت
    افراشتيكه چون خواستي ديو برداشتي         ز هامون بگردون بر    

  چو خورشيد تابان ميان     هوا           نشسته    برو    شاه     فرمانروا
  جهان انجمن شد بر  تخت اوي          فرو مانده   از  فرة     بخت اوي

     خواندندروز نوبجمشيد بر گوهر      افشاندند          مر آن روز را 
  رآسوده از رنج تن، دل ز كين سر سال نو هرمز       فرودين          ب

  بزرگان بشادي         بياراستند          مي و حام و رامشگران  خواستند
  چنين روز فرخ از  آن روزگار          بمانده از آن خسروان     يادگار

  
  وجه تسميه

از همين داستان كه بيروني نيز آنرا نقل كرده نيك بر مي آيد كه نوروز را به                  
. يعني روزي كه سال نـو بـدان آغـاز گـردد، مـي دانـستند               ”  نو و تازه   روز“معني  

از رسمهاي پارسيان نوروز چيست؟ نخستين روز اسـت         “: ابوريحان در التفهيم گويد   
در ” .از فروردين ماه، و زينجهت روز نو نام كردند، زيراك پيشاني سـال نـو اسـت     

 اسـاطيري اسـت، امـا از        باره پيدايش نوروز افسانه هاي بسيار نقل شده كه هر چند          
تواتر آن اخبار وجه تسميه نوروز و همچنين قدمت انتساب آن بـه اعـصار آريـايي       

  .نيك آشكار مي گردد
  

  نوروز عامه و نوروز خاصه
 جشن نوروز فقط در روز اول فروردين ماه بر پا نمي شده، بلكـه چنـدين روز                 

و “ :  روز فـروردين نوشـته     ابوريجان در التفهيم، پس از ذكر نخستين      . دوام مي يافته  
آنچه از پس اوست از پنج روز همه جشنهاست و ششم فروردين ماه نوروز بـزرگ                
است، زيرا كه خسروان بدان پنج روز حقهاي حشم و گروهان بگزاردندي و حاجتها              

آنگاه بدين روز ششم خلوت كردندي خاصگانرا، و اعتقاد پارسيان اندر           . رواكردندي
و بـدو فلـك آغازيـد       ) زمانـه ( اول روزيـست از فرنامـه        نوروز نخستين است كه   

 آنچـه حاجـت     -نوروز بزرگ “: شهمردان رازي در روضة المنجمين آرد     ” .گرديدن



 

 

  ٨صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه ٢٥  ٢٤ره  شما    لويس

  نامه فرهنگ ايران 

مردم روا كردندي و عطاهاي فراوان دادندي، و چون اين پـنج روز بگذشـتي بلهـو                 
پس اين روز ازين سبب بـزرگ كردنـدي، و          . كردن و باده خوردن مشغول شدندي     

ند كه آن روزيست كه جمشيد مردم را بشارت دادي وبه بيمرگي و تندرستي              گفته ا 
 ديـو را بكـشت، و       …و آموزندگي، و گويند كه هم اندرين روز بود كه كيومرث          

  ”.بسيار گونه گفته اند لكن جون درستي آن ندانم بدين اختصار شد
 برخي در ضمن شرح رسوم درباري، مدت اين جشن را يك ماه نوشـته انـد، و                

بـديهي اسـت   . گروهي پنج روز اول را نوروز عامه و بقيه را نوروز خاصه ناميده اند             
اگر في المثل در دربار شاهنشاهان ساساني يك ماه جشن برپا مي شـده، ايـن امـر                  
مستلزم آن نبود كه همه مردم يك ماه تمام را جشن بگيرند، بلكه در پـنج روز اول                  

“ و  ” جشن بزرگ “و  ” نوروز بزرگ “را  نوروز خاصه   . همگي جشن برپا مي كردند    
  .هم خوانده اند” نوروز ملك

در پنج روز اول فروردين حقهاي حشم و لشكر را ميگزاردند، و حاجـت آنـان         
روا مي كردند و چون نوزروز بزرگ مي رسيد، زندانيان را آزاد و مجرمان را عفـو                 

د و بگفتـار    بنابر قول جـاحظ در زمـان جمـشي        . مي نمودند و بعشرت مي پرداختند     
بيروني پس از وي و بنظر محققان معاصر بهنگام شاهنشاهي ساسانيان، فرودين مـاه              
بشش بخش تقسيم مي شده كه پنج روز و اولي را شاهنشاه باشراف و پـنج روز دوم               
را ببخشش اموال و دريافت هديه هاي نوروز و پنجه سوم را بخدم خود و جهـارم را                  

نخـستين  . ن و ششم را برعايا اختـصاص مـي داد         بخواص خويش و پنجم را بلشكريا     
پادشاهي كه دو قسمت نوروز عامه و خاصه با بهم پيوست و همه ايام مـابين آنـرا                  

  .جشن گرفت، هرمز پسر شاهپور بود
  

  نوروز در ايران پيش از اسالم
 از آنچه گفته شد، آشكار گرديد كه نوروز از مراسـم بـسيار كهـن ايرانيـان                 

ه در اوستا از نوروز نامي نيست، ولي برخي از كتابهـاي دينـي              اگر چ . آريايي است 
  .پهلوي از نوروز و مراسم ايرانيان باستان ياد كرده اند

بطور كلي از مراسم نوروز در دربار شاهنشاهان هخامنشي و اشـكاني اطالعـات         
دقيقي در دست نيست، و بعكس از عصر ساساني اطالعات گرانبها موجود است كـه   

  :  در ذيل نقل مي شودخالصه آنها
از برد يماني بود، برتن مي كرد       ” در بامداد نوروز شاهنشاه جامه اي كه معموال       

و زينت بر خود استوار مي فرمود و به تنهايي در دربار حاضر مي شد و شخصي كه                  
  .  قدم او را بفال نيك ميگرفتند بر شاه داخل مي شد

وز افتتـاح مـي شـد و يكـي از           مالياتهاي كشوري در روزگار ساسانيان در نور      
جهات اصالح تقويم و كبيسه قرار دادن سالهاي پارسي بتوسط المتوكـل علـي اهللا و                

  .المعتمد باهللا همين امر بود
در هر يك از ايام نوروز پادشاه بازي سپيد پرواز مـي داد، و از چيزهـايي كـه     

و خـالص و  شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرك مي جستند اندكي شير تـازه           
پنير نو بود، و در هر نوروزي براي پادشاه با كوزه اي آهنين يا سيمين آب برداشته                 

در گردن اين كوزه قالده اي قرار مي دادند از ياقوتهاي سبز كه در زنجيري           . مي شد 
ايـن آب را دختـران      . زرين گذاشته و بر آن مهره هاي زبرجـدين كـشيده بودنـد            

جاحظ پس از اين قول نوشته كه چـون نـوروز          . داشتنددوشيزه از زير آسيابها برمي      
بشنبه مي افتاد، پادشاه مي فرمود كه از رئيس يهوديان چهار هزار درهـم بـستانند و                 
كسي سبب اين كار را نمي دانست جز اينكه اين رسم بين ملـوك جـاري شـده و                   

  . مانند جزيه گرديده بود
دوازده سـتون از خـشت   بيست و پنج روز پيش از نوروز در صحن دارالملـك            

خام بر پا مي شد كه بر ستوني گندم و بر ستوني جو و بر ستوني برنج و بر سـتوني                     
باقلي و بر ستوني كاجيله و بر ستوني ارزن و بر ستوني ذرت و برستوني لوبيا و بـر                   
ستوني نخود و بر ستوني كنجد و برستوني ماش مي كاشتند، و اينها را نمـي چيدنـد                  

در ششمين روز نوروز اين حبوب را مي كندند و ميمنـت را             . م و لهو  مگر بغنا و ترن   
آنرا جمع نمي  )  فروردين 16(در مجلس مي پراكندند، و تا روز مهر از ماه فروردين            

اين حبوب را براي تفاؤل مي كاشتند و گمان مي كردند كه هر يك از آنها                . كردند
خواهد بود، و شاهنشاه بنظر     كه نيكوتر و بارورتر شد، محصولش در آن سال فراوان           

  .  كردن در جو بويژه تبرك ميجست
: شاه در اين روزها بار عام مي داد، و ترتيب آنرا به طرق  گوناگون نوشته انـد                 

) نوروز عامـه  (ابوريحان گويد كه آيين پادشاهان ساسان در پنج روز اول فروردين            
ا از جلوس خـويش بـراي       چنين بود كه شاه بروز اول نوروز ابتدا مي كرد و عامه ر            

در روز دوم براي كساني كه از عامه رفيـع تـر            . ايشان و احسان بدانان مي آگاهانيد     

در روز سـوم از بـراي       . بودند يعني دهگانان و اهل آتشكده ها جلـوس مـي كـرد            
اسواران و موبدان بزرگ و روز چهارم از براي افراد خاندان و نزديكـان و خاصـان                 

 پسر و نزديكان خويش، و بهر يك از اينان در خود رتبـت  در روز پنجم براي . خود
اكرام و انعام مي نمود، و چون روز ششم فرا مي رسيد از اداي حقوق مردم فارغ مي                  
شد، و از اين پس نوروز از آن خود او بود و ديگر كس جز نديمان و اهل انـس و                     

وز نواهايي خاص   همچنين در ايام نور   . شايستگان خلوت به نزد او نمي توانست برود       
  .در خدمت پادشاه نواخته مي شد كه مختص همان ايام بود

در بامداد نوروز مردم بيكديگر آب مي پاشيدند، و اين رسم در قرنهاي نخستين              
نويـسندگان اسـالمي   . ديگر هديه دادن شكر متداول بود. اسالمي نيز رايج بوده است    

اند كه از ذكر آنها صرف نظر مي    براي علت اين دو امر افسانه هايي چند نقل كرده           
همچنين در شب نوروز آتش بر مي افروختند و اين رسم تا عهد عباسيان نيـز                . شود

ادامه يافت، و نخستين كسي كه اين رسم را نهاد هرمز شـچاع پـسر شـاهپور پـسر                   
  .اردشير بابكان است

  
  نوروز در عصر خلفا 

نداشتند، ولي بعـدها خلفـاي       دربارهاي نخستين خلفاي اسالم به نوروز اعتنايي        
بني اميه هديه   . اموي براي افزودن درآمد خود، هداياي نوروز را او نو معمول داشتند           

اي در عيد نوروز بر مردم ايران تحميل مي كردند كه در زمان معاويه مقدار آن بـه                  
 ميليون درهم بالغ مي شد و اميران ايشان براي جلب منافع خود مـردم را بـه                  10 تا   5
اندكي بعد اين رسم نيز از طرف خلفـاي مزبـور بـه             . داء تحف دعوت مي كردند    اه

عنوان گران آمدن اهداء تحف بر مردم منسوخ گرديـد ولـي در تمـام ايـن مـدت                   
  . ايرانيان مراسم جشن نوروز را بر پا مي داشتند

در نتيجه ظهور ابومسلم خراساني و روي كار آمـدن خالفـت عباسـي و نفـوذ                 
ر وزراي ايراني و تشكيل سالسله طاهريان جشنهاي ايران از نو رونق            برمكيان و ديگ  

گويندگان در باره آنها قصايد پرداختند و نويسندگان مانند حمزه بن حـسن              . يافتند
  . آنها را مدون ساختند” اشعار السائرة في النيروز و المهرجان“اصفهاني مؤلف 

اسـالم همـواره جـشن      آثار و قرائني كه در دست است مي رساند كه پـس از              
نوروز برپا مي شده است و مراسم آن با تصرفات و تغييراتي از عهدي به عهد ديگر                 
منتقل مي گرديده است، تا عصر حاضر كـه آن بزرگتـرين جـشن ملـي ايرانيـان                  

  .محسوب مي گردد



 

 

  ٩صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه ٢٥  ٢٤ره  شما    لويس

  نامه فرهنگ ايران 

  ماه هاي ايراني
  

  شادروان استاد ابراهيم پورداود
   بهار-1

  
ري شمـسي نامهـاي دوازده مـاه ديگـر بـاره در              هج 1304از يازدهم فروردين ماه     

بجاي محـرم  . ايران فارسي گرديد و سال هجري قمري بسال هجري شمسي تبديل يافت        
  .و صفر و ربيع و جز آن، فروردين و ارديبهشت خرداد گفتند

تقـويم دينـي    )  پـيش از مـيالد     521-485(در روزگار داريوش بزرگ هخامنـشي       
رفت و ماههاي زرتشتي جانشين ماههاي فرس هخامنـشي     مزديسنا در ايران زمين رواج گ     

اينچنين بود تا استيالي عرب و نفوذ تقويم اسالمي، اما نامهاي فارسي دوازده مـاه               . گرديد
يكسره از يادها نرفته بود، در ادبيات ما بكار مي رفت و در تقويمهـا نوشـته مـي شـد و      

 زبانهاي كشاورزان بـود چنانكـه در        بويژه در بسياري از جاهاي ايران مانند پارينه در سر         
نويسندگان ايراني و عرب قرون پيش هر يـك معـاني از            . خوانسار و مازندران و جز آن     

براي اين ماهها نوشته اند و برخي از هم ميهنان ما در اين سالهاي اخيـر معـاني بـيش از                     
ازده ماه اسـت    پيش شگفت آميز از براي آنها پنداشته اند اين مقاله در بيان معاني اين دو              

معاني اين ماههاي زرتشتي از براي كسيكه اندك آشنايي با مزديسنا و نامه مينوي اوسـتا                
با اندك آشنايي بفقه اللغه و زبانشناسي هر گونه شـبهه در بـاره ايـن                . دارد روشن است  

  . معاني از ميان برداشته مي شود
نـي خنـده آور     پيرامون معني شگفت آميزي گشتن و از براي هر لغـت ريـشه و ب              

واژه اي يا جرئـي از آن بـا        ” جستن در اين چند سال اخير ميان ما رواج گرفته اگر اتفاقا           
خـرداد را  ” يك واژه ديگر فارسي شباهتي داشته باشد همان را اساس قرار مي دهند مـثال      

را بگياه مورد مي پيوندند؛ اگر كلمه اي در         ) امرداد(از ريشه خوردن مي پندارند و مرداد        
چنانكـه نويـسنده    . رسي از اين قبيل نيافتند، بحدس نادرست خود متوسـل مـي شـوند             فا

را در ارديبهشت و اردشـير بمعنـي خـشم و غـضب             ” اَرد“فرهنگ انجمن آراي ناصري     
گرفته است غافل از اينكه از براي يافتن بنياد لغات قومي بايـد بزبـان پيـشين آن قـوم                    

ن گذشته در نظـر داشـت، هيچيـك از واژه    پرداخت و تحول زبان و لغت را در طي قرو      
هايي كه امروزه در فارسي داريم در قديم چنين هيئـت و تلفظـي نداشـته، نـه خـرداد و           

  .امرداد به هيئت باستاني خود بما رسيده و نه خوردن و مورد
اين واژه . فرور يا فرورد از يك واژه فرس هخامنشي بما رسيده است  : فـروردين ) 1

بجا مانـده، داريـوش بـزرگ       ) كتيبه بيستون (سنگ نپشته بهستان    در يك نام خاص در      
 ياد كرده است، دومين پادشـاه مـاد         Faravartiيكي از هماوردان خود را بنام فرُورتي        

 پيش از ميالد در     713نيز فرُورتي نام داشته پدر ديوكو سر سلسله پادشاه ماد كه در سال              
 پايتخت خود ساخت نيز چنـين خوانـده         مغرب ايران بناي شهرياري گذاشت و همدان را       

فرُورتـي برابـر    .  ياد كرده اسـت    Phraortes و   Deiokesمي شده و هرودت آنانرا      
.  شده است  Faravahr كه در پهلوي فرُوهر      Fravashiاست با واژه اوستايي فرُوشي      

است كه پس از در گذشت آدمي       ) قواي باطني (فروشي در اوستا يكي از نيروهاي نهاني        
  .از تن جدا گشته بسوي جهان مينوي گرايد) وجدان(روان و دين با

اما در آغاز هر سال براي سركشي خان و مان ديرين خود فرود آيد و در هنگام ده                  
و بمناسبت فرود آمدن فرورهاي نياكان؛ هنگام نوروز را         . شبانه روز بروي زمين بسر برد     

  .فروردين خوانده اند
 fraنخست از فرُ    : از دو جزء تركيب يافته است     ) ردفرو(يا فرور ) فروشي(فرورتي  

 كه به معني پيش است، در اوستا و فرس هخامنـشي بـسيار آمـده و در سـر                    fraيا فرا   
يكدسته از واژه هاي فارسي بجا مانده چون فرزانه و فرمان و فرارفتن و فراخواندن و جز                  

 كنوني اروپا به هيئتهـاي   و در زبانهايPro  و در التين پروPraدر سانسكريت پرُ . آن
 كه بمعني پوشاندن و نگهداري كـردن        Varدوم از ريشه مصد ور      . مختلف موجود است  
نيرويـي اسـت كـه      ) فرورتـي (آنچنان كه در اوستا آمده فروشـي      . و پناه بخشيدن است   

اهورامزدا از براي نگهداري آفريدگان نيك ايزدي از آسمان فرو فرستاد و نيرويي اسـت   
پيش از آنكه اهورمزدا جهان خاكي را       . فرينش نيك از پرتو آن پايدار است      كه سراسر آ  

بيافريند، فرورد هر يك از آفريدگان نيك اين گيتي را در جهان مينوي زرين بيافريـد و    
هر يك را بنوبه خود از براي نگهداري آن آفريده جهان خاكي فرو مي فرستد و پس از                  

ر باره بسوي آسمان گرايد و بهمان پاكي و تقدس          فنا و زوال آن آفريده، فرورد آن ديگ       
ازلي بماند اما چنانكه گفتيم هيچ وقت كسي را كه به وي تعلق داشت فراموش نمي كند                 
و هر سال يكبار بديدن وي مي آيد و آن هنگام جشن فروردين است يا روزهايي كه از                  

  .صاص يافته استبراي فرود آمدن فرورهاي نياكان و پاكان و پاكان و پارسايان اخت

در اوستا چنانكه در فرس هخامنشي و سانسكريت، هـشت          : اما هيئت واژه فروردين   
موجود است، يكي از آنها حالت اضافه است، واژه فروردين به هيئـت             ) casus(حالت  

همين حالت در جمع تأنيث كه در اوستا بسار آمده، به ما رسيده است و هميشه بـا واژه                   
فروردهاي پاكان، فروردهاي نيرومنـد     : آمده مانند ) ashaonاشئون (ashavanاشاون  

پارسايان چنانكه ديده مي شود از واژه فروردين واژه مضاف اليـه آن كـه پاكـان باشـد      
است كه بزودي خواهيم ديد موصوف ايـن صـفت          ” بهشت“افتاده است و نظير آن واژه       
المت صـفت نيـست مثـل       در واژه فروردين ع   ” ين“بنابراين  .عالي در فارسي افتاده است    

  .     زرين و چوبين و مسين
 (= artaنخـست از ارت     :  نام دومين ماه نيز از دو واژه تركيب يافته         :ارديبهشت)2
اَرِتareta =اِرِتereta ( در سانــسكريت رتrta برابــر اســت بــا واژه اوســتايي اَش 

asha             اسـت كـه در    يعني درستي و راستي و پاكي و پارسايي و تقـدس و همـين واژه 
 يعنـي بهتـرين     vahishtaدوم از صفت عالي و هيشت       . اردشير واردوان ديده مي شود    

 راستي با بهترين پاكي و تقدس در اوستا اَشasha  با صفت ونگهو vanghu    يـا بـا 
شـده  ) به(= صفت عالي و هيشت بسيار آمده است، ونگهو همان است كه در فارسي وه               

 است كه در فارسي بهشت شـده اسـت چـه تبـديل و او                است و صفت عالي همين واژه     
برف، و  = vafraاوستايي و فرس هخامنشي به باء در فارسي بسيار است از آنهاست وفرَ              

 اَتvata = باد، وناvana =و جز آن) درخت(بن.  
؛ )وزغ(=همچنين در فارسي اين دو حرف به همديگر تبديل يـم شـود چـون بـزغ                

و هيشت جدا گانه نيز در فارسي بجـا مانـده و آن واژه              .  آن و جز ) پشتيوان) (وان(=بان
بهشت است به معني فردوس اما از اين صفت عالي موصوفش در فارسي افتاده است، اين                

 بوده به معني هستي، بود، زنـدگي، جهـان، در اوسـتا بـه ايـن                 anghuموصوف انگهو   
ه شده يا، بهتـرين  موصوف و صفت و هيشت بسيار بر مي خوريم و به معني بهشت گرفت       

و در اوسـتا    . در فارسي بجاي مانده اسـت     ” انگهو“هستي و بهترين جهان، در واژه دوزخ        
دوژ . يعني هستي بد، زندگي زشت     انگهـو    ودوژ   مركب است از     dujanghuدوژنگهو  
  ).بدنهاد، بدسرشت، بدخلق( دشنام، دژخيم) دشخوار(= به معني دشوار dushيا دوش 

 كه به همان هيئت صفت عالي فرس هخامنشي و اوستا بـراي             گذشته از واژه بهشت   
  :ما به يادگار مانده واژه مهست هم در شاهنامه چند بار بكار رفته

  نخستين سرنامه بود از مهست     شهنشاه كسراي يزدان پرست
     مهست در اوستا مسيشتmasishta     صفت عالي مس mas=)مي باشد يعنـي    ) مه

د هر دو جزء نام دومين ماه يعني ارديبهشت، در فارسي بجـا  مهترين، چنانكه ديده مي شو   
مانده و نظر به اسامي كه با جزء ارد تركيـب يافتـه چـون اردشـير و اردوان و اردالن و              

  . اردبيل بايد حرف اول آن مفتوح باشد نه مضموم
كـه نگهبـاني دومـين مـاه سـپرده      ) asha-vahishtaاَش وهيشت   (ارديبهـشت 
پنج ماه  . دين زرتشتي است  ) archange(مشاسپندان يا مهين فرشتگان     باوست يكي از ا   

ديگر از سال كه خرداد و امرداد و شهريور و بهمن و اسفند باشد نيز به نـام امـشاسپندان                    
  .خوانده شده است

ارديبهشت در جهان مينوي نماينده پاكي و تقدس و قانون ايزدي اهور امزداسـت و               
  .پرده به اوستدر جهان خاكي نگهباني آتش س

با امشاسپند امرداد يكجا در اوستا آمده است        ”  يكي از امشاسپندان و غالبا     :خرداد) 3
خرداد نماينده رسائي و كمال اهورامزد است و در اين گيتي بـه نگهبـاني آب گماشـته                  

از واژه خرداد مانند نامهاي امشاسپندان و ايزدان ديگر گاهي در اوسـتا معنـي               . شده است 
ائي و كمال است اراده مي شود و اهي نام مخصوص يكي از مهين فرشتكگان               آن كه رس  

 كه جداگانه در اوسـتا      Haurvaاين واژه از دو جزء تركيب يافته نخست هئورو          . است
در فـرس هخامنـشي     ) تمام، كامل (بسيار آمده و صفت است به معني رسا، همه، درست           

نند هر چيز، هر كس در سـنگ        شده ما ” هر“ همان است كه رد فارسي       Haruvaهروو  
 كه از همين واژه اسـت يعنـي   Far Haravamفرهروم ) كتيبه بيستون(نپشته بهستان 
هر جـا كـه     ) زند(=در گزارش پهلوي اوستا     . sarvaد سانسكريت سرو    . رويهم، فراهم 

 وهئورhaurva گردانيده شده است) همه(= آمده رد پهلوي به هماك.  
 كه در فرس هخامنشي و اوسـتا        data ربطي ندارد با دات      اما جزء دوم كه داد باشد     

به معني قانون است و رد فارسي داد گرديده و به معني عدالت گرفتـه شـده جنانكـه رد                    
           واژه داد گرديده مي شود، همچنين پيوستگي ندارد با داتdata       ديگر كه اسـم مفعـول 

da             ريدن و بخشيدن است و رد       مي باشد و رد فرس هخامنشي و اوستا به معني دادن و آف
داد در جزء دوم خرداد در اوستا       . و خدا داد  ) داد+بغ(فارسي نيز داد شده چنانكه رد بغداد        

tat           در خود اوسـتا خـرداد و امـرداد         .  مي باشد و همين جزء در امرداد هم ديده مي شود
 آمـده اسـت، تـات جداگانـه مـورد           Ameretat و اَمرتات    Haurvatatهئوروتات  

است كه به انجام برخي از واژه ها پيوسته، مي رسـاند       ) Suffixe( ندارد، جزئي    استعمال
) راستي و درسـتي    (=arshtatكه آن واژه اسم مجرد و مؤنث است چنانكه در ارشتات            

   .و جز آن) برتري(=uparatatاوپرُتات ). درستي (=drvatatدروتات 



 

 

  ١٠صفحه  ١٣٧٩ اسفند ماه ٢٥ ٢٤ شماره     لويس

  نام ارمن برگستره جهان 

كاربرد نام هاي ارمني 
  در جهان

  
در كشورهاي مختلف جهان نام هايي در ارتبـاط بـا ارمنيـان بـراي شـهرها،                 
روستاها، خيابانها، مناطق شهري، حومه ها، ميدان ها، پلها، كوه ها و غيـره وجـود                

  :دارند كه برخي از آنان را ارائه مي كنيم
استرابن . يونان شهري باستاني در استان تسالياي -)armenon(آرمنون .1

  .مورخ نامي يونان اين شهر را يكي از خاستگاه هاي ارمنيان دانسته است
در دهـه   .  شـهري كوچـك در آمريكـاي جنـوبي         -)armenia(آرمنيا .2

بنـا بـه تـصميم      . در آغاز  والدو هولكوئين نـام داشـت        .  بنا شده است   1880
 نـام   هـزار ارمنـي در تركيـه،      200 به ياد شهادت     1896شوراي شهر در سال     
  .  آرمنيا بر آن نهاده شد

 شــهري كوچــك در اســتان نــسيتا در ايالــت     -)armenia(آرمنيــا .3
  .ويسكانسين آمريكا

 شهري قـديمي در حـوالي رودخانـه اسـمودريچ           -)armiani(آرمياني .4
  .لهستان

در ايتاليا در سـده     ) rimni( شهر ارمين نشين ريمني    -)armni(آرمني .5
  . چنين ناميده مي شد15

ــ  .6 ــو، آرمني ــوو،   آرمن ــا، آرمن ــه، آرمني ــور، آرمنيت ــو، آرمنوخ ا، آرمنك
  . نام چند روستا و زيستگاه در بلغارستان-آرمنولويي، آرميانوسي

 زيستگاه  -آرمانول، آرمنيش، آرمن، آرمني، آرمياتكا، گورا آرمنلويي       .7
  .هاي ارمني نشين در روماني

  . روستايي در ناحيه التاكياي سوريه-)arama(آراما .8
  .  روستاي ارمني در لبنان-)beyt-armeni(بيت آرمني .9

  . روستايي در يونان-)armenion(آرمنيون .10
ــسدي .11 ــره    -)armenisdi(آرمني ــبه جزي ــشين در ش ــي ن ــه ارمن  منطق

  .خالسدون
  مناطق قـديمي ارمنـي نـشين در          -ديالو آرمنولوي، آرمنياش، ارمنياش    .12

  .مجارستان
ــسك  .13 ــان  -)armyansk(آرميان  شــهري در كريمــه كــه توســط ارمني
  .يانگذاري شده استبن
ــان .14 ــهر  -)haykakan(هايكاك ــد، در حــوالي ش ــته كــوهي در هن  رش

  . كلكته
  . ساحل جزيره سكيروس در درياي اژه-)armeno(آرمنو .15
  . رودخانه اي در بخش شمالي لووف-رودخانه ارمني .16
  . يكي از نواحي شهر بمبئي هندوستان-هايكاكان .17
  . دو منطقه از شهر تبريز ايران-هاياستان .18
  . يكي از مناطق شهر وارناي بلغارستان-كانهايكا .19
  . يكي از حومه هاي بيروت-هاياشن .20
  . نزديكي محمودآباد- يكي از مناطق وياليي مازندران-هايكاشن .21
 خيابان هايي در ناپل، ونيز، بـرلين، مـسكو، سـاراتف، شـهر              -هايكاكان .22

مدرس، بمبئـي، سـنگاپور، شـهر پلونـد رد شـبه              شومن در بلغارستان، لووف،   
  ).در زمان قديم(يره مااليا، شهر نيشابور خراسانحز

  . ميداني در شهر بوئنوس آيرس آرژانتين-آرمنيا .23
 1967 فوريـه    26 خياباني در شهر آليا كراسيس آرژانتين، كـه          -آرمنيا .24

  .افتتاح شده
  ).  آمريكاي جنوبي( خط راه آهن در كلمبيا-آرمنيا .25
  ).گوئهاورو( آموزشگاه دولتي در شهر مونتويدئو-آرمنيا .26

 اولين قهوه خانه در فرانسه كه شخصي ارمني بنام هاروتيون در            -آرمنيا .27
  .). م1654(شهر مارسي تأسيس كرد

  . ميداني در شهر مونت ويدئو پايتخت اوروگوئه-آرمنيا .28
يكـي از مراكـز     ) آمريكـاي جنـوبي   ( نام نوعي قهوه در كلمبيـا      -آرمنيا .29

  .قهوه در جهان
مهـوري هـاي هنـدوراس و الـسالوادور          مناطقي به اين نام در ج      -آرمنيا .30

  ).آمريكاي مركزي(
شـهر در ارتفـاع     .  شهري در جمهوري كلمبيا در آمريكا جنوبي       -آرمنيا .31

.  متري از سطح دريا در دامنه هاي زيباي رشته كوه آنـدرا قـرار دارد               1500
 بنا شده اسـت و در سـال         19شهر توسط گروهي از مهاجرت ارمني در سده         

جمعيت داشت كه اكثريت آنها را خارجيان تشكيل مي          هزار نفر    70،  1975
، شركت كشتيراني كلمبيا يك كـشتي بخـار بنـام ايـن             1976در سال   . دادند
  .   نامگذاري نمود” آرمنيا“شهر 

خيابـان  .  يكي از خيابان هاي اصلي شهر فلوريـدا در آمريكـا           -هاياستان .32
 در آن واقـع     دو بخش شمالي و جنوبي دارد كه مغازه ها و مؤسسات بسياري           

در نبش تمام كوچـه هـا و خيابانهـايي          . هستند كه نام آنها نيز هاياستان است      
كه اين خيابان را قطع مي كنند تابلويي روي ميله نـصب شـده كـه نـام ايـن                    

  .خيابان را برخود دارند
يك نفر ارمنـي مايـل      .  خياباني در شهر كازابانكا در مراكش      -هاياستان .33

ي ساحلي اقيانوس اطلس شاهد نام ارمني بر يكي       بود كه در اين شهر توريست     
 متر مربع زمين به دولت اجازه مـي يابـد           2300از خيابانها باشد لذا با اهداي       

نام خياباني را در حد فاصل خيابانهاي اليمپ و پير در كازابالنكـا، بـصورت               
  .هاياستان نامگذاري كند

 كـه بـه      پلي در شهر مـدرس هندوسـتان در مـسير جـاده اي             -هايكاكان .34
 توسط شخـصي    1726پل در سال    . طرف كوه توماي مقدس منتهي مي شود      

بنام خواجه وسكان پتروس يكي از اهالي سابق جلفاي قديم احداث شده بـه              
 متـر پهنـا     6 متـر طـول و       300ايـن پـل داراي      . پل وسكان نيز معروف است    

نوشـته هـايي بـه زبـان هـاي        . در دو سوي پل مجسمه هايي قرار دارند       . است
ايـن پـل را خواجـه       “:  فارسي و التين نيز بـدين شـرح وجـود دارنـد             ارمني،

  .”بنا نمود. م1726وسكان پتروس فرزند پتروس در سال 

  
  

سركردگان دولت هيچگاه تمايلي به ايجاد شرايط براي بازگشت ارمنيان بـومي         
هـا را در آنجـا سـكونت         هاي خود نداشتند و برعكس، بر آن بودند تا روس          به خانه 
اما يودنيچ، فرمانـده    . مبتكر اين طرح كريووشين، وزير كشاورزي روسيه بود       . دهند

هاي كوبان و دن را در مناطق مرزي روسيه،  لشكر قفقاز، نيز معتقد بود كه بايد قزاق     
يعني آالشگرد، ديادين و بايزيد، جاي دهند و كمربندي امنيتي براي روسـيه ايجـاد               

 به هر وسيله از بازگشت آوارگان ارمني قفقاز         به همين سبب، حكومت تزاري    . كنند
با اين همه، آنها موفق به اين كار نـشدند،          . نمود به جاهاي پيشين خود جلوگيري مي     

شد مردمان را از اعماق روسيه آورده در ارمنستان غربـي            زيرا در حالي كه سعي مي     
ت شـود،   ها كـش   بايست زمين  مي. جاي دهند، كارهاي سازندگي آنجا آغاز شده بود       

اما . هاي خود باز گردند    پس حاكمان به ناچار اجازه دادند تا آوارگان ارمني به خانه          
هـا   هاي پيشين خود را صاحب شـوند، زيـرا ايـن زمـين             توانستند زمين  ارمنيان نمي 

آنها تنها اجازه يافتند با پرداخت بهايي سنگين        . مايملك دولت روسيه اعالم شده بود     
  . نندهاي خود كار ك در زمين

در طول جنگ دولت روسيه دست به اقداماتي ديگر زد تـا اقتـصاد ارمنـستان                
هاي جديد ساخته شدند و نوسازي بندر        خط آهن و راه   . غربي را در دست خود گيرد     

  .ترابوزان آغاز شد
  .هاي استعماري را نقش بر آب كرد  همه طرح1917انقالب فوريه روسيه در 
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