
 

 

صفحه   ١٣٨٠  ارديبهشت٢٥  ٢٧ شماره    لويس

  مطبوعات ارمني

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)5(  

  گرمانيك.  ا
  آرژانتين

  
، از انتـشارات فدراسـيون      )نشريه آرژانتـين  (” آرژانتينيان مامول “هفته نامه    -1

  .1922-24) هنچاك(ارمني حزب كارگران آمريكا 
  .1922-25، هفته نامه، ”نور يرگير “ -2
  .1929-36ن خيريه شيراك، ، وابسته به انجم”شيراك “ -3
  .، نشريه مستقل1929-31، ”آرژانتين “ -4
  .، وابسته به كليساي ارمني1932-70، )مركز ارمني(” هاي كندرون “ -5
  .1935ارگان انجمن ميهن پرستان هاچن، از سال ” نورهاچن “ -6
ارگان انجمن ميهن پرستان مـاراش،  ” ماراش“  اسپانيايي  - دو ماهنامه ارمني   -7

)66-1955.(  
  .، بوئنوس آيرس1961، از ”سوان“ته نامههف -8
  .، كوردوا1970از ” آرواگال “ -9

  .، كوردوا1979، از ”ساردارآباد “ -10
  . نشريه ارمني در آرژانتين منتشر شده است40تا كنون حدود 

  
  كانادا

 1927كه از سال . 1926، ارگان انجمن فرزندان ارمن، جرج تاون، ”آرارات“ -1
  .ادامه داد” آراگاتس“با نام 

، 1955از . ، ارگان انجمـن جوانـان كليـساي ارمنـي    )نسل نو(”نور سروند “  -2
  )به زبانهاي ارمني، انگليسي، فرانسه. (تورنتو

، ارگان انجمن ارمنيان استامبول     1969، فصل نامه ادبي، فرهنگي از       ”گغارد “ -3
  .در كانادا، مونترال

از . (تكيـان ، مونترال، وابسته به مركز فرهنگي       1975، از   ”آپاگا“هفته نامه    -4
  ) به زبانهاي فرانسه و انگليسي1977سال 

  .            نشريه در كانادا منتشر شده است21تا كنون بيش از 
  

  برزيل
، سـان   1933-37، ارگان انجمن دانشجويي حـزب هنچـاك،         )برق(”كايز“ -1

  .پائولو
  .1946-47ارگان انجمن ارمني سان پائولو، ) پيشرفت(”ورلك“ -2
، 1947-50، توسـط حـزب هنچـاك،        ”داي ارمنستان ص(” هاياستاني زاين  “ -3

  .گاهنامه اجتماعي، فرهنگي، سياسي
  .ادبي، سياسي، فرهنگي. ، سان پائولو1965-67” هاياستان “ -4
  .، فرهنگي، انجمن كل خيريه ارمنيان1980از ” نور آني“ -5
  

  استراليا
  .، سيدني، ماهنامه كليساي ارمني استراليا1955از ” لويس“ -1
  .، ارمني، انگليسي، ملبورن1956-61، )صدا(” زاين“ -2
  .، ارمني انگليسي، ملبورن1962-65) مخبر(” لراتو “ -3
  .، ملبورن1966از سال ) اميد(” هويس“ماهنامه  -4
-79، ارگان كميته ملي ارمنـي       ) ارمني خواهيددا(” هاي دات “دو هفته نامه     -5

1975.  
      .1979، انجمن كل خيريه ارمني، شعبه استراليا، از ”آراگاتس“ماهنامه  -6
  .، سيدني1978نشريه دانشجويي، از ” شيراز“ -7
  .، سيدني1979، از )نسل نو(”نور سروند“ -8
  

  . نشريه ارمني در استراليا منتشر شده است14تا كنون 

  
  نگاهي به نشريات ارمني ايران

  شمه اي در باره تاريخچه پيدايي مطبوعات در ايران-1
يران منتشر شده روزنامه اي     قديمي ترين روزنامه كه به زبان فارسي در ا            

به مديريت ميـرزا صـالح      ) 1873حدود  (قمري  . ه 1253است كه در حدود سال      
اخبار “در اين روزنامه در باره      . شيرازي در تهران تأسيس و به چاپ رسيده است        

اياالت و واليات ايران، اوضاع تركيه و اروپـا شـرح           ” غربيه“و  ” ممالك شرقيه 
تيب انتشار و زمـان توقـف انتـشار آن اطالعـي در             در مورد تر  . داده شده است  
  .  دست نيست

پيدايش روزنامه بطور مرتب و منظم از اقدامات ميرزا تقي خان اميـر كبيـر    
” روزنامـه وقـايع اتفاقيـه     “در اين زمان    . در زمان سلطنت ناصر الدين شاه است      

انتـشار  ” نايـرا “و  ” ايران سـلطاني  “با تغييراسم به نامهاي     ” منتشر گرديد و بعدا   
اداره “رياسـت  . آنگاه روزنامه هاي ايـران، مـريخ و علمـي منتـشر شـد           . يافت

از رجال مطلع و آشنا به      (در وزارت انطباعات با صنيع الدوله       ” دارالطباعه مباركه 
خالصـه  “قديمي ترين روزنامه يوميه در ايـران روزنامـه          . بود) زبانهاي خارجي 

هاي يكـشنبه و جمعـه روي يـك ورق    بود كه همه روزه غير از روز    ” ثدالحوا
 14در زمان مظفر الدين شاه، شماره اول آن روز دوشنبه    . (چاپ و توزيع مي شد    

  .انتشار يافت.)م1899ق، . ه1316جمادي اآلخر 
يكي از نشرياتي كه از نظر سياسي اهميت فراواني در عصر قاجاريه داشـت           

ميرزا ملكم خـان نـاظم      بود كه در هر هفته يك بار تحت نظر          ” قانون“روزنامه  
شـعار آن سـه كلمـه اتفـاق،         . الدوله در لندن چاپ و در تهران منتشر مي شـد          

تأسـيس و تـا چنـد    ) 1889. (ق. ه1307اين روزنامه در سال . عدالت، ترقي بود  
با توجه به حمالت سختي كـه در آن بـه حكومـت و مـشاو و                 . سال منتشر شد  

  .    منوع گرديدوزراي ايران مي كرد انتشار آن در ايران م
از آغاز تأسيس جرائد در ايران تاكنون صدها روزنامه، ماهنامه، هفته نامـه،             

ظهور و افول سير انتشار مطبوعات بـويژه        .  منتشر شده است   فصل نامه و سالنامه     
 .در چند سال اخير وارد مرحله نويني از تاريخ مطبوعات ايران زمين شده است

  
  ارمني ايراننگاهي به مطبوعات -2

-97نخستين نشريه به زبان ارمني هفته نامه شاويغ اسـت كـه در سـالهاي                
از آغاز تا كنون آمار مطبوعات ارمني در شهر .  در تهران منتشر شده است1894

 24 نـشريه چـاپي و   16( نـشريه  40تبريز . هاي مختلف ايران به قرار زير است   
 بـه روشـهاي     33 چـاپي،    65 ( نشريه 98، تهران   )دستنويس يا به روشهاي ديگر    

 نـشريه، سـاير     3، آبادان   ) غيره 10 چاپي،   3( نشريه   13، جلفاي اصفهان    )ديگر
 79 چـاپي،    84( نشريه   163” جمعا).  نشريه و به روشهاي چاپي متفرقه      9نواحي  

  .در ايران تا كنون منتشر شده است) روشهاي متفرقه
ختصر در حوصـله ايـن      اكنون در باره مطبوعات مهم ارمني ايراني مطالبي م        

  .مقاله بيان مي گردد
 صاحب امتياز و سردبير     1894-97تهران  . ادبي-شاويغ، هفته نامه سياسي، ملي    -1

  .   ازاريان، سردبيران، هوانس ماسهيان، ورتانس پاپازياننگبآندرياس 
، 1896، هفته نامه ملي، ادبـي، سياسـي، تهـران           )ستاره شرقي (آستغ آروليان،   -2

  . ماكاريانسردبير ماكار
سـردبير  ). 1-3،  4شماره هـاي     (1904-5 تبريز   -، هفته نامه  )اعالن(آزدارار،  -3

  .  وارتاپت پاپازيان، انتشارات خليفه گري آذربايجان
، )بعدها هفتـه  اي دو بـار       ( اقتصادي و ادبي   -، هفته نامه سياسي   )زنگ(زانگ-4

سـردبير  . 1910-1922تبريـز   . ارگان حزب سوسـيال دمكـرات هنچـاك       
  .پاتماگرايان. صاحب امتياز آ. مارسيان. يان و سپس ونالكساندر تروارتا

. ، مـدير م   1912-14اجتماعي، ادبي تبريـز     -هفته نامه سياسي  ). انديشه(ميتك-5
زندگي ارمنيان  : موضوع. وارتانيانترباغداساريان، سردبير و ناشر آلكساندر      

  .يات و غيرهايران، مسايل مربوط به ارمنيان جهان و ارمنستان، ادب
بخـش  (هفته نامه ارگان حزب سوسيال دمكرات هنچاك        ). پيكار(بايكار-6

  . انتشار توسط شوراي سر دبيري1918-19، تبريز )جوانان

  داردادامه 



 

 

  ١٣٨٠ ماه ارديبهشت٢٥   ٢٧ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

   آوريل در تهران24يي ماپيراه
سالگرد قتل عام ارمنيان توسط     ن  ميا– 86بمناسبت  

 ردمايي عظـيم ارمنيـان تهـران        حكومت تركيه راهپي  
مقدس تا دفتـر سـازمان ملـل        مسير كليساي سركيس    

 در مقابل دفتـر سـازمان ملـل         راهپيمايان. برگزار شد 
ـ  عام را كه از ده مـاده      قطعنامه محكوميت قتل   كيل شت

ـ     .  بود قرائت كردند   شده سيان آنگاه آقاي سـبوه سركي
نماينـده  خليفه ارمنيان تهران و دكتـر لئـون داوتيـان           

  .ودندارمنيان شمال ايران در مجلس سخنراني نم
  
   انجمن هاي ارمنيردراسم ياد بود قتل عام م

بمناســبت ســالروز قتــل عــام ارمنيــان مراســم و 
ان و  سخنراني هايي در انجمن هاي مختلف ارمني تهـر        

 -جمن مليانآرارات  ز جمله در ورزشگاه     ا ان ها شهرست
نجمـن  فرهنگي ارمنيان ايران، ورزشگاه رافي و ديگر ا       

  . برگزار شدها
  

برگزاري جلسه شوراي اجرايي كليساهاي 
  اورميانهخ

 ارديبهــشت مــاه جلــسه شــوراي  6-10روزهــاي
خاور ميانه به همـت اسـقف سـبوه       اجرايي كليساهاي   

 در تهــران  گفتگــوي تمــدنها مركــزسركيــسيان، و 
  .برگزار گرديد

     
  ايــــــــران

  
در اجتماع مردم رشت مقام معظم رهبري خواستار 
  حضور پر شور و آگاهانه مردم در انتخابات شدند

كار شكني نسبت به    «: رهبر معظم انقالب فرمودند   
ديگران، لجن پراكني بر ضد نامزدها، بدگويي كـردن         

ضد   ي بي اساس و پايه در نظام اسالمي،         و افشاگري ها  
  .  »ممنوع است”  خالف حق و كامال ارزش
  

  خاتمي نامزدي 
سرانجام پس از مدتها گمانه زني تحليـل گـران و           

 ها در باره آمدن يا نيامدن خـاتمي بـه           هبرخي روزنام 
 بـا حـضور در      ميدان انتخابات، سـيد محمـد خـاتمي         

رياســت وزارت كــشور بــراي نــامزدي دوره هــشتم 
  .       جمهوري ثبت نام كرد

  
   دوره گذشته7تعداد داوطلبان رياست جمهوري در 

ســتاد انتخابــات وزارت كــشور تعــداد داوطلبــان 
  .  دوره گذشته، اعالم كرد7رياست جمهوري را در 

بر اساس گزارش ايرنا، در نخستين دوره انتخابات        
اوطلــب شــركت در  نفــر د124رياســت جمهــوري، 

 نامزد وارد عرصه   106ودند كه از اين تعداد،      انتخابات ب 
  . رقابت شدند

   دومين دوره انتخابات رياست جمهـوري داراي       
 نفر تأييد   4 داوطلب بود كه از اين تعداد صالحيت         71
  . شد

ــومين دوره  ــركت در 46در س ــب ش ــر داوطل  نف
 نفـر بـه     4انتخابات بودند كه از اين تعداد صـالحيت         

  . دتأييد شوراي نگهبان رسي
 50چهارمين دوره انتخابـات رياسـت جمهـوري         

 نفـر وارد عرصـه      3داوطلب داشت كه از اين تعـداد        
  . رقابت شدند

ــات رياســت جمهــوري   79پنجمــين دوره انتخاب
  .  نفر تأييد شد2داوطلب داشت كه صالحيت 

 128شششمين دوره انتخابات رياسـت جمهـوري        
  نفـر وارد عرصـه     4داوطلب داشت كه از اين تعـداد        

  . رقابت شدند
 داوطلب بود كه    238هفتمين دوره انتخابات داراي     

 نفر مـورد تأييـد شـوراي نگهبـان قـرار            4صالحيت  
  . گرفت

 نفـر   192ادريبهشت  15، تا   )امسال(هشتمين دوره   
ثبت نام كرده اند و هنوز معلوم نيست تا پايان مهلـت            

   . نام نويسي  چند نفر ديگر ثبت نام كنند
  

  :مراسم روز معلمرئيس جمهوري در 
  زور و تحميل هرگز تربيت اخالقي جوانان آري

در صورت عدم توجه به خواسته هاي نسل جوان         «
با دو فرهنگ بيروني و دروني رو به رو مي شويم كه            

  .» ض آنها، جامعه را بحراني مي كندتعار
  

ساد مالي و رانت مجلس براي مقابله با ف: بهزاد نبوي
  خواري آماده است

: يس مجلس شوراي اسالمي تأكيـد كـرد       نايب رئ 
مجلس از هر حركتي در جهت مبارزه با فساد مـالي و            

  . رانت خواري استقبال مي كند
بهزاد نبوي با اشاره به فرمـان اخيـر مقـام معظـم             
رهبري به سران سه قوه در خصوص مبارزه بـا فـساد            

اميدواريم مسئوالن ذيربط با اين     : مالي اقتصادي، گفت  
ت شعاري و سياسي برخورد نكننـد و        موضوع به صور  

از آن بعنوان ابزاري براي تسويه حساب هاي خطـي و           
ـ اجناحي اسـتفاده نـشود و        شاءاهللا شـاهد شـكوفايي     ن

اقتصادي كشور، امنيت شغلي مديران و سرمايه گذاران        
مبـارزه بـا فـساد و اسـتقرار         : وي تصريح كرد  .  باشيم

 در قبـال  عدالت تنها در جامعه آزادي كه مسئوالن آن      
  . مردم پاسخگو باشند، امكان پذير است
مجلـس شـوراي    : نايب رئيس اول مجلـس افـزود      

اسالمي ضمن تأييد اين حركت، آمادگي كامل بـراي         
همه گونه همكاري با قواي ديگر در زمـين تـصويب           
قوانين جديـد و يـا اصـالح قـوانين موجـود در ايـن               

    . خصوص را دارد
  

  ارمــنســتــان
  

  يگر بسوي ايرانسه پرواز د
بنا به گفته آقـاي طباطبـائي مـسئول اقتـصادي             

خطوط هـوائي   “ سفارت ايران در ارمنستان ، ايران به        
ــستان ــك   “ ارمن ــر از ي ــه بغي ــت ك ــازه داده اس اج

كشور  سه پـرواز      پروازصورت گرفته در هفته به اين     
بنا بر توافـق    .ديگر و از جمله بسوي تبريز انجام گيرد       

خطوط “ نيز بايستي تعداد پرواز هاي       اوليه بهمين ميزان  
  .ايران  به ارمنستان افزايش يابد“ هوائي كاسپين

  12/02/80هايوتس آشخار  نشريه

  آيا خط لوله گاز احداث خواهد شد؟
آقاي طباطبـا ئـي مـسئول  اقتـصادي سـفارت               

جمهوري اسالمي ايران درايروان اعالم نموده است كه        
ه در امر احداث خط لوله      ايران انتظار فعالتر شدن روسي    

بغير از طرفهاي ارمنـي و      .ارمنستان را دارد  –گازايران  
“ و “ گازپروم روسي “ ركت  شركت هاي    اشمروسي  

فرانسوي در اين طرح نيز پيش بينـي        “ گاز دو فرانس  
دولتي احداث خط لوله  بـين ايـران و       قرارداد  .شود مي

ت تقريبـي   قيم.امضاء شده است  1992ارمنستان درسال   
  .باشد  ميليون دالر مي98اين پروژه 

  12/2/1380“آراووت “نشريه
  

  سفر رسمي رئيس جمهور لبنان به ارمنستان
اميل ژنرال   هيئت لبناني به سرپرستي       مه    ماهم  دو

لهود رئيس جمهور لبنان وارد ايروان شد و سفر رسمي          
  . آغاز نمودارمنستان  به خودرا

منستان، آرمـن  روبرت كوچاريان رئيس جمهور ار 
ــدرانيك  خاچاتوريــان رئــيس مجلــس ارمنــستان ،آن
ماركاريان نخست وزير ارمنـستان، شـماري از وزرا و          
افراد ديگر در فرودگاه زوارتنوتس از رئيس جمهـور         

گارد احترام به رهبران دو كشور      . لبنان استقبال كردند  
 سرود ملي ارمنستان و لبنان پخش       اداي احترام كرده      

عد از مراسم رسمي استقبال ،روبـرت كوچاريـان         ب. شد
رئيس جمهور ارمنستان و اميل لهـود رئـيس جمهـور           

رودگـاه گفتگـوي    لبنان در سالن هيئتهـاي رسـمي ف       
سپس هيئت لبناني عـازم هتـل       . ندكوتاهي با هم داشت   

هتل ايروان طي اين سفر رسـمي       . شده است   ” ايروان“
 در مقر رياست     .دو ب محل اسكان رئيس جمهور لبنان      

جمهوري گفتگوي خـصوصي روبـرت كوچاريـان و         
 و اما اعضاي هيئت رسـمي بـا         اميل لهود انجام گرفت   

در . دنهمكاران همتاي خود در ارمنستان  مالقات كرد       
پايان مالقات توافقنامه اي بين دولت ارمنستان و لبنان         
پيرامون همكاري در عرصة بهداشـت و پزشـكي بـه           

همچنـين بـين وزارت فرهنـگ، ورزش و         امضا رسيد   
امور جوانان جمهـوري ارمنـستان و وزارت ورزش و          

 همكاري در عرصـة ورزش      امور جوانان لبنان برنامه     
سپس بـا شـركت     .  به امضا رسيد   2001 – 2002سال  

رؤساي جمهوري دو كـشور مـذاكراتي بـا تركيـب           
 روبــرت .  لبنــاني  ادامــه يافــت–گــسترده ارمنــي 

كوچاريان گفته است تثبيت روابط دوستي، مستحكم و     
توسعه همكاري در عرصه هاي مختلف با كـشورهاي         
عربي يكي از اولويتهاي سياسـت خـارجي ارمنـستان          

به گفته وي لبنان در اين سياست       . محسوب مي گردد    
  .جايگاه خاص خود را دارد 

رئيس جمهور ارمنستان سطح كنوني روابط سياسي        
بنان را مهم ارزيابي كرده اسـت بـه گفتـه           موجود با ل  

روبرت كوچاريان آن عالقـه اي كـه بـين مـردم دو             
كشور وجود دارد مبني بر سنتهاي تاريخي استوار مـي          

وي همچنين اشاره كرده است كه جامعه ارمنـي         . باشد
لبنان عاملي است مكمل براي كمك به تقرب روابـط          

  . دو كشور
د كردن جنـوب    روبرت كوچاريان در رابطه با آزا     

كشور به رئيس جمهور لبنان و هيئت لبنـاني تبريـك          
وي اشاره كرده است كه ارمنستان با توجه       . گفته است 

به گفتـه رئـيس   . پيگير روند صلح خاور نزديك است     
 سازمان ملل در    425 با در نظر گرفتن قطعنامه       جمهور  

روند صلح خاورنزديك هميشه به لبنان كمك كـرده         



 

 

  ١٣٨٠ ماه ارديبهشت٢٥   ٢٧ شماره     لويس

مرور اخبار

 از اسرائيل مي خواهند تا ارتش  – 425طعنامه  ق. (است  
  ). را از مناطق اشغالي لبنان خارج نمايد

رئيس جمهـور لبنـان در خـصوص روابـط گـرم            
 لبناني ابراز رضايت نمـوده و اشـاره         –دوستانه ارمني   

كــرده اســت كــه هــر دو كــشور داراي مــشتركات 
 در حيات    را  لبنان ارمنيانوي نقش   . گوناگوني هستند 

 ارزيابي كرده است ، نمايندگان جامعه ارمني       لبنان مهم 
مواضع پيشرويي در عرصه هاي مختلف كشور اشـغال         

جزئيـات آخـرين    رئـيس جمهـور لبنـان       . مي كننـد  
.  روند صـلح در خاورنزديـك را ارائـه كـرد        تحوالت

طرفين با تأكيد  بر آن كـه همكـاري دو كـشور بـا               
 مي باشـد در    سازمانهاي بين المللي گوناگون ثمربخش    

 .نـد  همكاريهاي متقابل ابـراز قاطعيـت كرد       امر ادامه   
 مـذاكره طرفين در مورد دورنماي همكاري اقتـصادي        

 مثبتـي در ايـن      تحـرك با ارزيابي آنها اخيرأ     . ندكرد
عرصه مشاهده مي گردد ، ولي با همه اين احوال سطح           

تبـادل  . همكاريهاي متقابل اقتصادي هنوز كافي نيست     
الع رساني بين دست اندركاران  و برگزاري اجالس         اط

  .  مهم ارزيابي شده است حرفه ايهاي 
، هاياستاني ارمنستان  سرويس خبري رياست جمهوري

  13/02/80هانراپتوتيون 
  

در ” شوراي آتالنتيك“ مركز مطالعات گزارش
  باغ مورد ارتش آذربايجان و قره

” نتيـك شـوراي آتال  “تحليلگران مركز مطالعـات     
انستيتوي آسـياي مركـزي و قفقـاز دانـشگاه جـون            
هوپكينس در گـزارش سـال جـاري بـه خواسـتهاي            

 به نـاتو اشـاره      نبينانة آذربايجان جهت پيوست     غيرواقع
دهند كه تصورات در بـارة قـدرت          نشان مي : كنند  مي

آمريكا در منطقه و در خود آمريكا تـا چـه حـدي از            
نتظـارات  گـزارش ا  ايـن   طبق  . يكديگر تفاوت دارند  

توانـد در     ها در نـاتو مـي       عضويت آذربايجاني ناشي از   
  . .نا اميد كننده باشدآيندة 

باغ   شود كه نيروهاي قره     در گزارش خاطرنشان مي   
 مينگيچـاور را    -توانند منطقـة اسـتراتژيك يـوالخ        مي

تصاحب كنند و آذربايجان را بـه دو قـسمت تقـسيم            
طبـق وزارت دفـاع آمريكـا تعـداد نيروهـاي           . كنند

 هزار، تعداد نيروهـاي ارمنـستان       70ريباً  آذربايجان تق 
از .  هزار است20-25باغ   هزار و تعداد نيروهاي قره     45

 هزار جمعيت دارد، نسبت     100باغ كه     لحاظ نظامي قره  
بـاغ   اهـالي قـره  .  ميليوني برتـري دارد  7به آذربايجان   

آنها سنت نظامي   . پرست هستند   بسيار باانضباط و وطن   
باغ سه مارشال، يـك       ش قره طبق گزار . صدسالة دارند 

 ژنـرال بـه اتحـاد شـوروي داده          30دريادار و بيش از     
ارتـش آذربايجـان در مقايـسه بـا همـسايگان           . است

 و از گرجـستان     بزرگتر است، دستمزد آنهـا بيـشتر        
تـر،   باشد، ولي احساس عرق ملـي ضـعيف         مجهزتر مي 

تـر    خـواري گـسترده     تـر و رشـوه      سطح اخالفي پائين  
شود كه سمت قاضي نظامي در        طرنشان مي خا. باشد  مي

.  هزار دالر فروخته شده اسـت      30آذربايجان به قيمت    
در گزارش نوشته است كه ارتش آذربايجان نسبت به         
نيروهاي خود اعتماد ندارد و جامعة كشور نيز نـسبت          

ها در ميدان نبـرد از        آذربايجاني. تماد ندارد عبه ارتش ا  
ن بيشتر و بيشتر    نيروهاي كمتر شكست خورده و اكنو     

كنند كه آنها ملت جنگجو نيستند و بايـد بـه             باور مي 
شـود    در گزارش خاطرنشان مي   . تجارت مشغول شوند  
ها از نفت سـود بزرگـي بدسـت           كه وقتي آذربايجاني  

ـ        خواهند آورد، مي    نردتوانند با درخواست دريافـت م
امــا .  تــسليحات بــه آمريكــا مراجعــه نماينــدتــرين

ه در اين لحظـه در آذربايجـان و         شود ك   خاطرنشان مي 
گرجستان تمايل بزرگي براي بـازپس گـرفتن بـزور          

  . اند، وجود ندارد طلبان تصاحب كرده آنچه كه جدائي
ــه   ــت ك ــته اس ــزارش نوش ــاندر گ  از آن ارمني

ترسند كه آذربايجان با بدسـت آوردن تـسليحات           مي
ضـرباتي  ) هواپيماها، موشكها ( با سالح دوربرد     مدرن

بـاغ را بـه       تواند قـره    هند آورد، و اين امر مي     وارد خوا 
شود    نيز خاطرنشان مي    امر اما اين . آهستگي خالي كند  

 ارمنيـان كه در اين صورت ريسك بزرگ است چون         
مسلماً جواب بسيار مشخصي خواهند داد و اين جـواب          

  .تواند تعيين كننده باشد مي
    11/02/80 يرگيرنشريه  نويان تاپان،خبرگزاري

  
 در ارمنيانشناختن قتل عام آغاز روند برسميت 

  شوراي اروپا
 1915 سال   ارمنيانارمنستان روند شناخت قتل عام      

در طـي  . از سوي شوراي اروپا را آغـاز كـرده اسـت      
ـ  23نشست بهاري اجالس پارلماني شوراي اروپا از          ات

 نماينده به پيشنهاد ارمنستان ملحق شده       85 آوريل،   27
گـام، مـدركي در   آذربايجان در پاسخ بـه ايـن    . است

 ارمنيـان مورد شناخت قتل عام آذربايجانيها از سـوي         
 كشور  9 نماينده از    29اين مدرك را    . ارائه كرده است  

هوانس هوانسيان رئيس هيات ارمنستان    . امضا كرده اند  
 نماينـده اعـضاي     29 نفـر از     22اشاره مي كنـد كـه       

ايـن دو مـسلمان     : هياتهاي تركيه و آذربايجان هستند    
هوانس هوانـسيان مـي     .  بقيه هم منافعي دارند    هستند و 
همانطور كه مي دانيد در فصل پاييز انتخابـات         “: گويد

رئيس اجالس شوراي اروپا انجام مي شود، ايـن افـراد           
بايد نامزدهايي داشته باشند و براي آنها از دست دادن          

ــست  22 ــرفه ني ــا ص ــان ب ــه و آذربايج . ” راي تركي
يها در شوراي اروپـا     مطبوعات آذربايجاني آغاز بررس   

 كشتار آذربايجانيها از سوي     مربوط به پيرامون مدرك   
 را بعنـوان پيـروزي      1813 -1994 طي سالهاي    ارمنيان

بگفتة هوانس هوانـسيان    . ديپلماتيك ارزيابي كرده اند   
هيــات ارمنــي نظــر مــا در مــورد محتــواي مــدرك 

 طي مـدركي پـرحجم در شـوراي اروپـا           آذربايجاني  
بگفتة وي ارمنـستان بـا روشـهاي        . دتوزيع خواهد كر  

هــوانس . ســتافعــالتري بــه آذربايجــان پاســخ داده 
هوانسيان به اطالع مـي رسـاند كـه بلطـف تالشـهاي            

ان شــوراي اروپــا انجــام تعهــدات گ، نماينــدارمنيــان
آذربايجان دررابطه با آزادي زندانيان سياسـي وآزادي        

وي اشاره مي كنـد     . مطبوعات را بررسي خواهند كرد    
هيات ارمني طبق مقررات شـوراي اروپـا فعاليـت          كه  

  .كرده است
  11/02/80” +1آ“ شبكة تلويزيوني 

  
تان و استان ثمره همكاريهاي استان سيونيك ارمنس

  آذربايجان شرقي
ــتان   ــستان و اس ــيونيك ارمن ــتان س همكــاري اس

 ملموسآذربايجان شرقي جمهوري اسالمي ايران نتيجة       
ازي مجدد واحد توليدي    اند  توافقي پيرامون راه  . دهد  مي

تجار ايراني همچنين قـول     . زانگزور بدست آمده است   
اند در مسئلة تأمين كارخانة سنگهاي سيـسيان بـا            داده

جمهـوري اسـالمي    .  كنند همكاريخط توليدي جديد    
ايران به درخواست مقامات سيونيك جهت اختـصاص        

كود شيميائي و سوخت ديزل براي كشت بهاري نيـز          
  . پاسخ داده است

تي از تجار استان سيونيك به سرپرستي اديـك         ئيه
بارسغيان استاندار سيونيك بمنظور توسـعة همكاريهـا        
بين استان آذربايجان شرقي جمهوري اسالمي ايـران و         
استان سيونيك ارمنستان در ماه ژانويـة سـال جـاري           

 بدست آمده در طي     يا ه توافق. عازم تهران شده است   
دار آذربايجان شرقي   مذاكرات با يحيي محمدزاده استان    

سپس در يادداشـت امـضا شـده از سـوي كميـسيون             
بينـي    كارهاي پيش .  ايراني درج شدند   -مشترك ارمني 

بـا تـالش    “: اِديـك بارسـغيان   . شده در جريان هستند   
روزمرة مستقيم استاندار آذربايجـان شـرقي توانـستيم         

انـدازي كنـيم،      مجدداً راه را  كارحانة توليدي زانگزور    
كنـد، ايـن       نفـر كـار مـي      40 بيش از    اكنون در آنجا  

كارخانه در آينده با حجم و قدرت بيشتر كار خواهـد           
همچنين توانستيم در خصوص ايجاد خـط توليـد         . كرد

بري سيـسيان اقـداماتي صـورت         براي كارخانة سنگ  
همچنين كارهـائي در رابطـه بـا ايجـاد مركـز            . دهيم

  . ”  داريم در دست اقدامتجاري و توسعة جهانگردي را
ري گشايش  غآوريل بازارچة مرزي م    23در تاريخ   

اين امر به كاهش قيمتهاي كاالهـاي مـصرف         . يافت
. عمومي و بهبود وضعيت اجتماعي كمك خواهد كرد       

استاندار بدليل تأخير كود در نظر گرفتـه شـده بـراي            
كشت بهاري كـه بايـد از طريـق كمـك بالعـوض             

شد، با درخواست دريافت كود شيميائي به         دريافت مي 
ضـمناً  . آذربايجان شرقي مراجعه نموده اسـت     استاندار  

 200براي انجام امور كشت و زرع از اسـتان همـسايه            
 درام  132,5 شده و بـه قيمـت        حملتن سوخت ديزل    

  .بين مناطق تقسيم شده است
  10/02/80  ارمنستان شبكة سراسري تلويزيون

  
   اسرائيلارمنيان آوريل در جامعه 24مراسم 

  
شــليم گــزارش خبرگــزاري آرمــن پــرس از اور

 در  ارمنيـان حاكيست، مراسم يادبود شهداي قتل عـام        
گفتني است كـه در     . جامعه ارمني اسرائيل برگزار شد    

 اسرائيل بازماندگان قتل عام تعداد كثيري       ارمنيانميان  
  .را تشكيل مي دهند

 آوريــل در كليــساي ارمنــي نيكــوالي 23عــصر 
در ايـن   . مقدس شهر يافا مراسم تـرحيم برگـزار شـد         

ـ    نفـر شـركت مـي كردنـد،         400ه حـدود    مراسم ك
تسوالك مومجيان كنسول ارمنستان و اعضاي مجلـس        

پس از مراسم تـرحيم تنـي       . اسرائيل نيز حضور داشتند   
  مهـم  در زمرة نطقهاي  . چند از حضار سخنراني كردند    

ايراد شده سـخنراني يوسـي سـاريد يكـي از رهبـران         
وي در سخنان خود گفت كه      .  بود اپوزيسيون اسرائيل   

خش عمدة ملت يهود، برخالف ديدگاه دولتـي، قتـل          ب
را خود   را مي پذيرد و خودش تمام تالش         ارمنيانعام  

 برسـميت   قتـل عـام ارمنيـان     ت تـا    رفبكار خواهد گ  
بگفتـة او، برنامـه هـاي جديـدي بـراي           . شناخته شود 

 در مدارس يهودي تهيه     ارمنيانتدريس تاريخ قتل عام     
ضمناّ يوسي ساريد همـين موضـع را دقيقـاّ          . دمي شو 

وقتي وزير آموزش و پـرورش كـشور          كسال پيش،   ي
  .بود، بيان داشته بود
 بـا در دسـت   ارمنيـان  نفـر از  500عصر همانروز   

داشتن پالكارد و پرچمهاي سـه رنـگ ارمنـستان در           
 صحنة ترور   1996ميدان مركزي تل آويو كه در سال        
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اسحاق رابين نخست وزير اسبق اسرائيل شـد، مراسـم          
ـ      وده و بـدين وسـيله عليـه        روشن كردن شمع برپا نم

 را رد مـي     ارمنيـان موضع گيري دولتي كه قتل عـام        
اين موضـع گيـري را اخيـراّ        . كند، اعتراض كرده اند   

شيمون پرز وزير امور خارجه اسرائيل در تركيه بيـان          
  .داشت

 ارمنيـان مراسم اصلي گراميداشت شهداي قتل عام       
در .  آوريــل در اورشــليم برگــزار شــد24در تــاريخ 

اي مركزي هاكوپ مقدس پس از مراسم نيـايش    كليس
صبحگاهي، براساس سنت تغييرناپذير جامعـه ارمنـي،        

، از ميـدان    )از جمله افراد غير ارمني    ( نفر   2000حدود  
كليسا بسوي مجسمه يادبود آرارا حركت نمـوده و در          

حضار سپس در امتداد حـصار      . ميتينگ شركت نمودند  
از تمـامي منـاطق      ارمنيـان . اورشليم راهپيمائي كردند  

كشور براي شركت در اين مراسم به اورشـليم آمـده           
  .بودند

  07/02/80يرگير  نشريه
  

   آمريكا از بوش مايوس شده اندارمنيان
  

پيام جرج بوش رياست جمهوري ايـاالت متحـدة         
 بمناسبت سالروز قتـل عـام،       ارمنيانآمريكا خطاب به    

به آن علت   .  سازمانها را مايوس كرده است      از يتعداد
 24ه رئيس جمهوري ايـاالت متحـده در پيـام روز            ك

 را بعنـوان قتـل عـام        1915آوريل رويـدادهاي سـال      
ـ . ارزشيابي نكرده اسـت    ي سـازمانهاي ارمنـي در      برخ

آمريكا از بـوش در اسـتفاده از اصـطالحات اجتنـاب       
   .كننده انتقاد كرده اند

  6/2/80 هايكاكان ژاماناك نشريه
  

  يــبين الملل
  

و مسكو در زمينه سيستم ضد همكاري ايروان 
  هوايي
  

مـسكو و   :  خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي      -باكو
ايروان، زمينه همكاريهاي دوجانبه در امور سيستم ضد        

  .هوايي را بررسي كردند
آلكـساندر  “: چاپ باكو، نوشـت   ” آزادليق“نشريه  

فرمانده ستاد ضد هـوايي ارتـش روسـيه در          ” تامكين
فـاع ارمنـستان در   وزيـر د  ” سرژ ساركيسيان “ديدار با   

  .باره روند انجام اين همكاريها تبادل نظر كرد
ــشترك در    ــامي م ــشيك نظ ــروه ك ــشكيل گ ت
چارچوب سيستم ضد هوايي كشورهاي جامعه مشترك    

، فعاليت پايگاههـاي نظـامي روسـي        ”همسود“المنافع  
مستقر در ارمنستان و تأمين شرايط اجتماعي نظاميـان         

 مباحث مقامهـاي    روسي مقيم اين كشور، از محورهاي     
  .نظامي دو كشور عنوان شده است

معاون وزارت دفاع و رئيس     ” ميكايل آروتيونيان “
ــستان و   ــامي ارمن ــاي نظ ــتاد كــل نيروه ــوري “س ي

فرمانده نيروهاي نظامي روسـيه در منظقـه        ” زولوتوف
در . قفقاز جنوبي نيز در ايـن ديـدار حـضور داشـتند           

بـاكو  گزارش اين نشريه و برخي رسانه هاي خبـري          
كه اين خبر را منتشر كردند، هيچ اشاره اي بـه زمـان             

  .انجام اين ديدار نشده است
  

قاچاق سالح به آفريقاي جنوبي در دوران مبارزه با 
  نژادپرستي

كنگره ملي آفريقـا در     : واحد مركزي خبر   -تهران
دوران مبارزه عليه رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي از        

ن، سـالح هـاي     طريق يك شركت گردشگري در لند     
  .قاچاق براي مبارزان سياهپوست ارسال مي كرد

به گزارش واحد مركزي خبر بـه نقـل از شـبكه            
مبـارزه  ” 1980در اواسط دهه    “. سي. بي. تلويزيوني بي 

سياهپوستان آفريقاي جنوبي عليه حكومت اقليت سفيد       
پوست به اوج خود رسيد و سياهپوستان براي مقابله بـا           

بـر اسـاس يـك      . سالح نياز داشتند  نيروهاي امنيتي به    
فيلم مستند كه در آفريقاي جنوبي ساخته شـده اسـت،         
كنگره ملي آفريقا در پوشش يك شركت گردشگري        
كه مقر آن در لندن بود، مقادير زيادي سالح را بدون            
اطالع گردشگران در اتوبوسـها و خودروهـاي حامـل          

  .آنها جاسازي و به آفريقاي جنوبي ارسال مي كرد
ح هاي جاسازي شده ابتدا به كنيـا و سـپس از            سال

آنجا به همراه گردشگران به آفريقاي جنـوبي ارسـال          
  .مي شد

در مجموع حدود چهل تن سالح شامل تفنگ هاي         
خودكار، نارنجك، انواع مهمات و مين هاي زميني، از         
طريق شركت گردشگري كه سه راننده انگليسي نيز با         

 به آفريقاي جنوبي    آن همكاري مي كردند، از انگليس     
  .قاچاق شد

برخي از گردشگران حتي پس از گذشت نزديك        
به پانزده سال از سـفر خـود بـه آفريقـاي جنـوبي از        
شنيدن اين كه از آنها به عنوان پوششي بـراي قاچـاق            
سالح براي مبارزان سياهپوست استفاده شده است، بـه         

  .وحشت افتادند
از زندان   در پي آزادي نلسون ماندال       1990در سال   

  .    فعاليت شركت گردشگري هينترلند نيز متوقف شد
    

سوء استفاده از يك نوع داروي ضد سرطان در 
  آمريكا
  

سـوء  : خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي      -واشنگتن
در ” اكـسي كـانتين   “استفاده از داروي ضـد سـرطان        
  . آمريكا بشدت افزايش يافته است

اعـالم كـرد كـه      ” فاكس نيـوز  “شبكه تلويزيون   
رقت اين دارو از داروخانه ها نيز بـه طـرز عجيبـي             س

اين شـبكه اضـافه كـرد كـه         . شدت پيدا كرده است   
سارقان، در حالي كه ماسك بر چهره و اسـلحه اي در            
دست دارند، داروخانه ها را از ايـن دارو، خـالي مـي             

اين دارو كه به دستور پزشك تجويز مي شـود،          . كنند
بنـا  . طاني است يك نوع مسكن قوي براي بيماران سر      

به گفته مقامهاي پليس، ايـن دارو اكنـون در ايـاالت            
شرقي آمريكا، بشدت مورد سوء استفاده قـرار گرفتـه          

  .است
 نفر در آنچـه كـه پلـيس         200در ايالت كنتاكي،    

خوانـد،  ” بزرگترين سرقت دارو در تاريخ اين ايالت      “
  .دستگير شدند

و استفاده كـرده  ” اكسي كانتين “همگي اين افراد،    
مركز ملي  “به استناد   . يا آن را داد و ستد مي كرده اند        

وابــسته بــه وزارت دادگــستري ” اطالعــات دارويــي
آمريكا، ظرف دو سـال اخيـر، ايـن دارو محبوبيـت            
زيادي در قـسمتهايي از ايـاالت اوهـايو، پنـسيلوانيا،           

  .وست ويرجينيا، مريلند و مين، پيدا كرده است

كه در كشف   جوزف فاموالرو يك وكيل دعاوي      
: عمليات دستگيري فوق نظارت داشته است، مي گويد       

بعد از مطالعه گزارشهاي كالبد شكافي، معلوم شد كـه          
 نفـر   59اين دارو، تنها در ايالت كنتاكي باعث مرگ         

  .شده است
فاموالرو مي گويد كه سوء اسـتفاده كننـدگان از          

را بـه صـورت پـودر       ” اكـسي “اين دارو، قرصـهاي     
ا استنشاق كرده و يا به خـود تزريـق   درآورده و آن ر 

مي كنند با به يك حالت نشئگي مانند هرويين، دست          
فاكس يادآور شد كه در بازار غير قانوني مـواد          . يابند

حـدود يكـصد دالر     ” اكسي كانتين “مخدر، هر قرص    
  .  معامله مي شود

  
  ــيملـعــ

  
  راز طول عمر

اسـب و   دو شهروند عربستاني با تغذيـه من      -رياض
بـه  . غصه نخوردن توانستند عمري طوالني داشته باشند      

، يكـي از آنهـا      .سـي . بي. گزارش شبكه تلويزيوني ام   
از شير و تخم مرغ استفاده مي كرده و در سـن            ” دائما
  . سالگي هيچ گونه بيماري يا كسالتي ندارد131

يك بيمارستان تخصصي در شهر جـده عربـستان         
شــهروند ديگــر مراسـم ويــژه اي بــراي وي و يــك  

عربستاني به خاطر سالم بودن پس از انجـام معاينـات           
اين شهروند كه از قبايل     . مختلفي از آنها، ترتيب دادند    

قحطان در جنوب عربستان است يكصد و ده سال عمر          
وي مي گويـد    . كرده و در سالمت كامل بسر مي برد       

  .  سيگار نكشيده است” اصال
  

  انسان بالي طبيعت است
هي از پژوهـشگران بتـازگي اطلـس         گرو -مسكو

جديد و ويژه اي را تهيه كرده اند كه چگونگي تـأثير            
فعاليت هاي انسان به كره زمين و محدود شدن منـابع           

  . طبيعي را نشان مي دهد
پژوهشگران مـي گوينـد انـسانها اكنـون ماننـد           
آتشفشانها به يكي از نيروهاي طبيعت تبديل شده اند و    

.  به سازش و تطابق مي كننـد       ديگر گونه ها را مجبور    
پژوهشگران بر اسـاس اطالعـات جمـع آوري شـده           
هشدار مي دهند كه انـسانها بگونـه اي جـدي منـابع             

  .حياتي و طبيعي كره زمين را تهديد مي كنند
  

  بز قديمي ترين حيوان مأنوس با انسان
  

 روزنامه گاردين چاپ لندن نوشـته اسـت؛         -لندن
باسـتان شناسـي    يكي از محققان مؤسـسه تـاريخي و         

اسميتسونين آمريكا كشف كرده اسـت كـه قـديمي          
  .ترين حيوان مأنوس با انسان بز بوده است

اين محقق بر اين باور است كه بر اسـاس شـواهد            
 هزار سال پـيش در بلنـدي هـاي          10موجود از حدود    

ايران انسانها بز پرورش مـي داده انـد و ايـن قـديمي      
لـي توسـط بـشر      ترين اطالع از نگهداري حيوانات اه     

  .است
  

  ورزش لخته هاي خون را حل مي كند
تمرينهـاي ورزشـي    : واحد مركـزي خبـر     -تهران

بـه گفتـه    . موجب حل شدن لخته هاي خوني مي شود       
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پژوهشگران دانشگاه كاروليناي جنوبي آمريكـا، نـيم        
ساعت ورزش در روز با جلوگيري از تشكيل لخته در          

قي مـانع   شريانها و همچنين حل كردن لخته هاي عرو       
ايجاد تصلب شرايين مي شود از اين رو خطر ابـتال بـه    
. سكته مغزي و حمـالت قلبـي را كـاهش مـي دهـد             

پژوهش ها نشان مي دهد كه فعاليـت بـدني موجـب            
ساخته شدن نوعي مـاده شـيميايي حـل كننـده لختـه             

  .در خون مي شود” .اي. پي. تن“موسوم به 
ـ           ان از اين ماده شيميايي در حال حاضر بـراي درم

اسنداد شريانهاي قلب و مغز در پـي حمـالت قلبـي و             
  .سكته هاي مغزي استفاده مي شود

اندازه گيري ميزان خوني اين ماده شيميايي قبل و         
بعد از نيم ساعت تمرين ورزشي بي وقفه نشان دهنـده           
تأثير ورزش در افزايش سطح خوني اين ماده شيميايي         

  .است
ختـه، خطـر    با افزايش سطح اين ماده حل كننـده ل        

ابتال به بيماريهاي انسداد شريانها به ميزان چـشمگيري         
  .كاهش مي يابد

پژوهشگران نيم ساعت پياده روي بـدون وقفـه را     
براي افزايش ترشح اين ماده و كاهش بـروز تـصلب           

  .شرايين كافي مي دانند
  . اينترنت:منبع

  
  ختن سردرداستفاده از يخ و روغن نعنا براي برطرف سا

انجمن پزشكان آلمـان    : واحد مركزي خبر   -تهران
كاربرد يخ و روغن نعنا مي توانـد بـراي          : اعالم داشت 

  .برطرف ساختن سردرد سودمند باشد
بــه گــزارش خبرگــزاري آلمــان از هــامبورگ، 
كارشناسان انجمن پزشـكي آلمـان در گزارشـي كـه      

چاپ ايـن كـشور، آن را منتـشر         ” زندگي نوين “مجله
قرار دادن يخ در پارچه و مـالش آرام         : گفتندساخت،  

آن بر روي موضع درد مي تواند به از ميان بـردن آن             
  .كمك كند

همچنين در مطالعه اي كه از سـوي كلينيـك درد           
آلمان انتشار يافت، توصيه شده است، بـراي        ” كي يل “

روغن نعنـا بـر روي      % 10رفع سردرد از مالش محلول      
كارشناسان اضافه كرده اند،    اين  . ناحيه درد استفاه شود   

 10هر فردي كه دچار سردردهايي به مـدت بـيش از            
روز در يك دوره دو ماهه شده و تنهـا بـا قرصـهاي              
مسكن بتوان آن را بهبـود بخـشيد، بايـد بـا پزشـك              

  .مشورت كند
  

  مصرف نان در برخي افراد سردرد ايجاد مي كند
علل بروز  : خبرگزاري جمهوري اسالمي   -نيويورك

دهاي ناشناخته و پي در پي در برخي از افـراد،           سر در 
روزنامه نيويورك تايمز . دن نان شناخته شده است    رخو

موجـود در گنـدم، در افـرادي كـه          ” گلوتن“: نوشت
نسبت به اين ماده حساسيت دارند، سردرد ايجـاد مـي           

تعدادي از محققـان آمريكـايي اعـالم كردنـد،          . كند
. ام“با آزمايش   حساسيت دارند   ” گلوتن“افرادي كه به    

. تورم در سيستم اعصابشان ديده شـده اسـت     ” .آي. آر
 تـن از افـرادي كـه بـه          10نتيجه آزمايش بـر روي      

 نفـر از    9سردردهاي ناشناخته مبتال بودنـد، نـشان داد         
آنها با حذف نان از رژيم غذايي خـود، سـر دردشـان             
متوقف شده و يكي از آنها نتوانست رژيم را بـه طـور      

  .دكامل اجرا كن
  استفاده از سم براي درمان تعريق زياد

پژوهشگران با استفاده    : واحد مركزي خبر   -تهران
از نوعي سم مهلك موفق شدند اختالل تعريق در انسان          

  .را درمان كنند
تعريق زياد با علت ناشناخته، در يك تا دو درصد          
افراد ديده مي شود كه در بسياري از موارد، بسيار آزار     

تا كنون روش مؤثري براي درمـان آن        دهنده است و    
پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا موفق    . ابداع نشده است  

شدند به كمك سم بوتوليسم كه از كشنده ترين سموم          
  .طبيعي شناخته شده است، اين مشكل را درمان كنند

در گذشته از اين سم براي درمان سر درد ميگرني          
  .استفاده شده بود

با فلج كردن اعصاب غدد   در اين روش، دانشمندان     
  .مترشحه عرق، موفق به درمان اين بيماري شدند

در اين روش، سم رقيق شده بوتوليسم به زبر بغـل           
پس از دو هفته، مقـدار تعريـق        .  بيمار تزريق شد   145

كاهش يافـت و بـه ميـزان        % 85اين بيماران به مقدار     
اين تزريق بايد هر سه تا شش ماه تكرار         . طبيعي رسيد 

اين روش درماني به علـت گرانـي قيمـت سـم            . شود
حدود يكهزار تا يكهزار و پانـصد دالر هزينـه در بـر       

  .دارد
  .  اينترنت: منبع

  
  جراحي مغز بدون شكافتن سر

 استفاده از يك دستگاه پزشكي امكـان        -واشنگتن
انجام عمل جراحي مغز را بدون ايجاد شـكاف در سـر     

 مـرتبط   ميسر مي سازد، مي تواند به كاهش لرزشـهاي        
  .با بيماري پاركينسون نيز كمك كند

به گزارش خبرگزاري يونايتـدپرس از واشـنگتن،        
نام گرفته اسـت    ” گاما لكسل “اين دستگاه كه چاقوي     

از پرتوهاي متمركز اشعه بجاي چاقوي جراحي بـراي         
درمان دسته اي از ناهنجاريهاي مغزي خـوش خـيم و           

اده مـي   سرطاني بدون آنكه خونريزي ايجاد كند، استف      
 ميليون دالر هزينه    5/3 تن وزن و     20اين دستگاه   . كند
  .دارد

  داروي ضد سرطان در كف درياها
 به گفته دانشمندان اسفنجها، مرجانهـا و        -واشنگتن

خزه هاي كف درياها، گنجينـه عظيمـي از داروهـاي           
  .شفابخش بيماريهاي انسان از جمله سرطان هستند

پاره اي از اين ” .سي. بي. اي“به گزارش تلويزيون    
جانداران دريايي داراي مواد سمي هستند كه به كمك         
  .آنها خود را از گزند جانداران ديگر محفوظ مي دارند

محققان در مركز ملي سرطان شناسي كشف كرده        
اند كه همين مواد سمي مي توانند با حمله به سلولهاي           

پزشكان . سرطاني، انسان را از اين بيماري نجات دهند       
اند، استفاده دارويي كه از اين مواد سـمي تهيـه           گفته  

شده همراه با شيمي درماني در پاره اي از بيماران، بـه            
  .محو كامل سلولهاي سرطاني منجر شده است

  
  وزن بيشتر، ديد كمتر

ــنگتن ــده در  -واش ــام ش ــات انج ــرين تحقيق  آخ
حاكي است كه وزن ” تافت“و ” هاروارد“دانشگاههاي 

  .م مي شودزياد باعث ضعف ديد چش
دانشمندان دانشگاههاي ياد شده پـس از مطالعـه و      

 سال، بـه ايـن      14 هزار نفر به مدت      17بررسي سوابق   
نتيجه رسيدند كه وزن زياد باعـث آب مرواريـد و در     

  .نتيجه سبب كوري زودرس مي شود

محققين مي گويند افـراد فربـه، مـستعد ابـتال بـه            
نـه سـاز   بيماري قند هستند كه اين بيمـاري خـود زمي      

  .ابتالي فرد به آب مرواريد است
  

  سرطان
http://oncolink.upenn.edu/ 

اين سايت كه توسط مركز سرطان شناسي دانشگاه        
پنسيلوانيا در آمريكا اداره مي شود، حـاوي اطالعـات          

ا، درمانهاي موجـود،    گوناگوني در مورد انواع سرطانه    
علل سرطان و چگونگي پيشگيري از ايـن بيمـاري و           
منابع اطالعاتي متعدد در مورد سرطان در نقاط مختلف         
. جهان از جمله ويژگي هاي اين سايت سودمند اسـت         

گفتني است اين مركز سرطان شناسي از جمله مراكز         
  .معتبر درمان سرطان در جهان است
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تامار پانوسيان: گردآوري و پژوهش  
²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 

By Tamar Panosian 
 

51- ²é³Ýó Ïñ³ÏÇ ÍáõË ãÇ ÉÇÝÇ: 
.تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها  

.دود از سوخته آيد  
Where there are bees there is 
honey. 
Where there’s smoke, there’s 
fire. 
 
52- Ò»éÁ Ó»é ÏÁ Éõ³Ý³Û, 
»ñÏáõëÝ »ñ»ë: 

د در مي گدست دست را مي شويد، دست هم بر
. را مي شويدرو  

In unity there is strength. 
 
53- Öï»ñÁ ³ßÝ³ÝÁ ÏÁ Ñ³Ùñ»Ý: 

.پاييز مي شمارنددر جوجه را   
Don’t count your chikens before 
they’re hatched. 
 
54- Ì»ñáõÃÇõÝ-·»ñáõÃÇõÝ: 

.عيبپيري است و هزار   
.شير كه پير شد روباه سوارش مي شود  

Old age is sickness enough of 
itself. 
 
55- Ø»Í ù³ñ í»ñóÝáÕÁ 
½³ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ï ãáõÝÇ:  

. برداشتن نشانه نزدن استبزرگ سنگ  
He that promises too much 
means nothing. 
 
Greate promise,  
small performance. 



 

 

  ٦صفحه   ١٣٨٠  ارديبهشت٢٥   ٢٧ شماره     لويس

   و مسئله ارمني آمريكا

  اياالت متحده آمريكا
   و           

  له ارمنيئ مس
  

  ) آمريكا(ارد هوانسيان چري: نوشته
  سيانگكارو سار: ترجمه

  
هاي  تر از كشتارهاي ارمنيان تركيه در سال       يشپآمريكاييان در زماني بسيار     

روابـط رسـمي آمريكـا و       . له ارمني و ارمنيان توجه نشان دادند      ئ، به مس  .م96-1894
آغاز شد و در همان سال شـوراي  . م1830 يمان دوستي و تجاري سالپتركيه با عقد    

 تعدادي ميسيونر به استامبول بفرستد، تا  رفت  گميسيونرهاي خارجي  آمريكا تصميم      
نخستين كليـساي انجيلـي     . م1846در سال   . ردازندپدر ميان ارمنيان آنجا به فعاليت ب      

 عنوان  ها را به   روتستانپماني  ثارمني تاسيس شد و در سال بعد، دولت ع        ) روتستانپ(
 مـيالدي ميـسيونرهاي     1870هـاي    تا آغاز سـال   . اي مجزا به رسميت شناخت     جامعه

ـ    پريه، عينتا صروم، قي زرابوزان، ار تآمريكايي در شهرهاي     ش، ارا، بروسا، خاربرد، م
در منـاطق نـامبرده     . م1914در سـال    . ليس، وان و غيره فعاليت داشـتند      يتدياربكر، ب 

 تن از ارمنيـان محـل بـه ايـشان           1200بيش از    ميسيونر وجود داشت كه      174تعداد  
موسسات آموزشـي آمريكـايي     .  كليسا داير شده بود    137كردند و تعداد     كمك مي 

درهاي اين موسـسات    . شته بودند گماني  ثراتوري ع پتبديل به مراكز مهم آموزشي ام     
بـيش از  . با اين حال، بيشتر محصالن آن ارمنـي بودنـد  . شوده بودگان  گبه روي هم  

 دبيرسـتان متوسـطه     46 دانشـسرا و     3 كـالج،    8اه آمريكايي، از جمله     گموزش آ 400
ـ  درمان10 بيمارستان و 9ها در  غير از آن، آمريكايي. فعاليت داشت  اه مـشغول بـه   گ

هـا از   آن. كردنـد  اي فعاليت مي   يدهچيپميسيونرهاي آمريكايي در شرايط     . كار بودند 
عنـي برابـري و آزادي را در ميـان          يكسو بر آن بودند تا اصول انقـالب آمريكـا، ي          

هاي سياسي ارمني كه همان هـدف        ر با جنبش  گسترش دهند و از سوي دي     گارمنيان  
ميـسيونرهاي آمريكـايي از آن بـيم داشـتند كـه            . كردند مخالف بودند   را دنبال مي  

ماني به زيان خود ارمنيان انجامد و فعاليت ايشان را بـه            ثرويارويي ارمنيان با بيداد ع    
  .ندازدخطر ا

ـ له ارو ئيز يك مـس   چيش از هر    پله ارمني در نظر آمريكاييان      ئمس . ايي بـود  پ
و بـا دادن    . م1878يمـان بـرلين در      پايي بودند كه بـا بـستن        پهاي ارو  همين دولت 

ها را واداشتند كه از مناطق اشغالي خود در ارمنستان           هاي توخالي به روسيه آن     وعده
رانـوري  پايي بودند كه براي تجزيه ام     پ ارو هاي همين دولت . غربي عقب نشيني كنند   

ـ هـاي ارو    و به عقيده آمريكا خود دولـت       هاي مخفي بسته بودند    يمانپماني  ثع ايي پ
هاي آمريكايي   دولت. المللي خود را در قبال ارمنيان انجام دهند        بايست وظيفه بين   مي

ـ روله ارمني از دكترين مونرو، يعنـي عـدم دخالـت در امـور ا           ئدر برخورد با مس    ا، پ
. له ارمنيان نبـود   ئتوجهي به مس   اما سياست عدم دخالت به معني بي      . كردند يروي مي پ

ـ برعكس، كشتار ارمنيان بيش از هر رويداد خارجي دي  ر توانـست وجـدان مـردم    گ
اين جنـبش از  . ا كندپآمريكا را بيدار كند و جنبش نيرومند همياري را در كشور بر    

يش پون به سود ارمنيان     گوناگهاي   ردهماييگ ها و  طريق تظاهرات عمومي، قطعنامه   
وني بـراي   گونـا گهـاي    هاي نامدار آمريكايي سازمان    بسياري از شخصيت  . رفت مي

ها از   ياري به ارمنيان بنيان نهادند، در حالي كه دولت آمريكا بدون توجه به همه آن              
  .كرد ذيرش تعهدات سياسي بلند مدت خودداري ميپ

ماني به آنان امكان داد كه شاهد       ثسرتاسر قلمرو ع  ي آمريكاييان در    گراكندپ
، .م1894، ارمنستان غربـي در سـال        1894-96هاي   عيني كشتارهاي ساسون در سال    

ها و   زارشگ. باشند. م1915-23هاي   و كشتار سراسري سال   . م1909كبلبكيه در سال    
اشـت و   ذگ ير عميقي بر افكار عمومي آمريكاييان بر جاي مي        ثها تا  هاي آن  فراخوان

ـ كـرد كـه بـه بهانـه          اه دولت آمريكا را وادار مـي      گهگ شتيباني از جـان و مـال       پ

ـ . ذارندگام به عرصه    گآمريكاييان، به سود ارمنيان      س از كـشتار ارمنيـان منطقـه      پ
رانـي  گها ابـراز ن    هاي ترك  ريگ ، سناي آمريكا نسبت به وحشي     .م1894ساسون در   

ري آمريكـا را در هيـات       گ نده كنسول كوشيد تا نماي   نمود، اما حكومت آمريكا مي    
ـ . بايست در باره آن موضوع تحقيق كننـد جـاي دهـد            بازرساني كه مي   س از آن   پ

. روم و خاربرد تاسـيس كننـد      زهاي جديدي در ار    ريگ يشنهاد كرد كنسول  پامريكا  
مـاني و  ثبا وجود مقاومت دولت ع    . م1901و  . م1898هاي   ها در سال   ريگاين كنسول 

ـ  دوم   سلطان عبدالحميد  . م1894-96در زمـان كـشتار ارمنيـان در         . شايش يافتنـد  گ
ـ هـاي ارو   ندين قطعنامه به تصويب رسانيد و دولت      چره آمريكا   گكن ايي را مطـابق    پ

. شتيباني از ارمنيان فرا خوانـد     پرفته بودند به    گيمان برلين بر عهده     پتعهداتي كه در    
يمـان  پهاي امضاء كننده     نمود كه دولت   يس جمهوري آمريكا، تاكيد مي    ئكليولند، ر  

ه احـساسات ضـد تـرك در       چرگ. برلين وظيفه دارند كه مسإله ارمني را حل نمايند        
شته بود،  گبسيار نيرومند   . م1894-96س از كشتارهاي    پميان آمريكاييان، بخصوص    
. دادنـد  يـروي از دكتـرين مـوترو ادامـه مـي          پنان به   چاما دولتمردان آمريكايي هم   

ـ هايي در باره كشتار ارمنيان كيليكيه به         زارشگ. م1909مطبوعات آمريكا در      پاچ
  .رساندند

. م1915-23هـاي    طـرف در سـال     ها به عنوان اتباع كـشوري بـي        آمريكايي
ها  هدف اين جنايات بر آن    . ماني بودند ثراتوري ع پشاهدان عيني كشتار ارمنيان در ام     

ها بزودي در    هاي آن  زارشگواهي ميسيونرها و دولتمردان آمريكايي و       گ. معلوم بود 
تـاو  نگاز هنـري مور . دار كرد رديد و افكار عمومي را جريحهگخش پخارج از آنجا  

طرفي خـود را حفـظ نماينـد، امـا او       ير آمريكا در تركيه خواسته شد تا رسماً بي        فس
ـ استامبول را به دخالـت و  ) خارجي(هاي  لماتپكوشيد تا دي  مي شتيباني از ارمنيـان  پ
اشا و  پهاي جوان، يعني انور    ان دولت ترك  گكرد تا سركرد   شش مي او كو . يزدگبران

يخته شـدن افكـار عمـومي       گها موجب بران   اشا را متقاعد كند كه اعمال آن      پطلعت  
يري منفـي  ثيزي است كه بر روابط تركيه و آمريكا تـا  چشود و اين     آمريكاييان مي 

ـ يرثول نيـز تا   كوشيد تا بر سفير آلمان در استامب       تاو مي نگمور. ذاشتگخواهد   ذار گ
ـ به دولت   . م1915ن  ئوژ 10سفير آمريكا در    . باشد زارش داد كـه طـرد ارمنيـان        گ

نـد روز نيـز اعـالم كـرد كـه برنامـه             چس از   پيافته است و    )) اي سابقه ابعاد بي ((
يـشنهاد داد   پنـين   چاو هم . با شدت تمام در حال تحقق است      )) نابودي ملت ارمني  ((

يم ميليون ارمني در خاك آمريكا تامين كنند، اما دولت          كه منايع مالي براي اسكان ن     
ارلمـان دولتـي    پتاو و نـه     نگاما نه مور  . فت كه آن ئيزي غيرعملي است     گاسخ  پدر  
  .ايان دادن به كشتار را مطرح نكردندپيشنهاد دخالت نظامي براي پيك چهي

 اجبـاري و كـشتار ارمنيـان نـاتوان          چيري از كو  گمردم آمريكا كه در جلو    
. ان كـشتارها دراز كننـد     گكوشيدند تا دسـت يـاري بـه سـوي بازمانـد            د، مي بودن

هاي بشردوست به رهبري كليولند دوش و جيمز بارتون كميته يـاري بـه               شخصيت
ـ يري، بخـصوص    گئـشم چ هـاي  اين سازمان كمك  . ارمنيان را تشكيل دادند    س از  پ

  . جهاني اول، به ارمنيان نشان دادندگجن
، دولت تركيـه روابـط      )1917آوريل  (ليه آلمان    ع گبا ورود آمريكا به جن    

بـا ايـن حـال، بـسياري از ميـسيونرهاي           . لماتيك خود با آمريكا را بر هـم زد        پدي
ي خود را به خطر انداخته در تركيه ماندند و فعاليت خـود را ادامـه                گآمريكايي زند 

 اين تا حـدودي   .  ندهد گرفت كه به تركيه اعالن جن     گدولت آمريكا تصميم    . دادند
ي گس از آن مانع سياسي بزر     پشرايط مناسبي براي ياري به ارمنيان فراهم آورد، اما          

ـ پبر سر راه شركت آمريكا در روند عادي سازي اوضاع خاورميانه          بـه  گس از جن
  .وجود آورد

يمـان آتـش بـس      پ شكست خورد و     گماني در جن  ثس از آن كه دولت ع     پ
ـ هاي نامدار بـه      صيتامضاء كرد، بسياري از شخ    . م1918مودروس را در     شتيباني از  پ

ايي او خواستند تا سـرزمين ارمنـستان        پارمنيان برخاستند و از آمريكا و متحدان ارو       
هاي جوان براي اسكان اقوام      غربي را به اشغال درآورند و مانع از اجراي برنامه ترك          

تـي  اي خواستار ايجـاد دول     نين طي قطعنامه  چره آمريكا هم  گكن. انه در آنجا شوند   گبي
ـ هـاي   آمريكا در سـال . شد) هاي ارمنستان شرقي از كيليكيه تا استان  (ارمني   س از پ

نمود كه براي ارمنستان كاري انجـام   ايي خود توصيه مي  پ كراراً به متحدان ارو    گجن
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   و مسئله ارمني آمريكا

در . رفـت گ هاي بشر دوستانه به عهده نمـي       وليتي جز كمك  ئ مس چدهند، اما خود هي   
ـ زار شـد، ويلـسون، ر     گبر. م1919-20هاي   اريس كه در سال   پكنفرانس صلح    يس ئ

 ارمنيان اظهار همدردي نمود و خواستار آن شد كه          اجمهوري اياالت متحده، بارها ب    
ي ارمنستان را با تاييد جامعه ملل بر عهده         گره آمريكا قيموميت يا تحت الحماي     گكن
ا يافت، زير  ي ارمنستان رفته رفته كاهش مي     گذيرش تحت الحماي  پاما احتمال   . يردگ

ايي نيز براي تقـسيم     پهاي ارو  افتاد و دولت   عادي سازي روابط با تركيه به تعويق مي       
يـروي از  پسـناي آمريكـا بـا    . هاي شديد بودند  و كشمكشث در بحگغنيمت جن 

ي گذيرش تحت الحماي  پنين  چيمان ورساي با آلمان و هم     پدكترين مونرو، از امضاي     
  .مربوط به جامعه ملل خودداري نمود

يري دوباره كشتار ارمنيان ماوراء قفقـاز و دور شـدن نيروهـاي             گسرخبر از   
هاي هوادار ارمنيان    ليسي از اين منطقه، محافل دولتي آمريكا و بسياري از سازمان          گان

را بر آن داشت تا با كوشش خود بريتانيا را متقاعد كنند كه خروج نيروهاي خـود                 
، ويلسون به دولت جديـد اسـتامبول        همزمان با آن  ). 1919اييز  پ(را به تعويق اندازد     

يري كند، در غير اين صورت      گداد كه از بروز مشكالت براي ارمنيان جلو        هشدار مي 
شتيباني از حق حاكميـت تركيـه بـر         پكرد كه در تعهدات خود نسبت به         تهديد مي 

اما دولت آمريكا كاري بيش . هاي ترك نشين آناتولي تجديد نظر خواهد كرد        بخش
ذاشـته شـد كـه      گطرحي در سنا به بررسي      . م1919تامبر  پدر س . ام نداد از تهديد انج  
توانست نيروي نظـامي بـه       يمان صلح مي  پام بستن   گس جمهوري تا هن   ئيمطابق آن ر  

كميسيون روابط بين الملـل سـناي       . ارمنستان بفرستد و ساكنان ارمني را تسليح كند       
 كاجازنوني نخست وزير    آمريكا به اظهارات شاهدان عيني كشتارها از جمله هوانس        

ـ ها هم  آن. وش فرا داد  گيشين جمهوري ارمنستان    پ ـ ي از ايـن قطعنامـه       گ شتيباني پ
ـ نان عاري از محتوا     چ) 1920مه  (قطعنامه در زماني كه تقديم سنا شد        . كردند شته گ

 اين بود كه جمهوري      ممكن  و تنها كار   بود كه اهميت نخستين خود را از دست داد        
و اظهار اميدواري كند كه آرمان      ) 1920 آوريل   23(ت بشناسد   ارمنستان را به رسمي   

تنها نكته كمابيش بااهميتي كه اين قطعنامـه در بـر           . يونددپملي ارمنيان به واقعيت ب    
ناوهـا و    ه الزم باشد رزم   چنانچداد كه    يس جمهور اختيار مي   ئداشت آن بود كه به ر     

  .ها دفاع كنند آمريكاييداراني به درياي سياه بفرستد تا از جان و مال گتفن
ـ ارو جهاني اول دولت آمريكا به متحـدان         گايان جن پس از   پيك سال    ايي پ

هاي  در آن زمان، دولت   . اعالم نمود كه در روند صلح با تركيه دخالت نخواهد كرد          
ايي در باره كاستن از وسعت دولت فرضي ارمنستان و محـدود كـردن آن بـه                 پارو

.  بيتليس، ارزروم و وان به توافـق دسـت يافتـه بودنـد     رابوزان،تهاي   بخشي از استان  
يرد و در همـه حـال       گمتفقين از ويلسون خواستند تا قيموميت ارمنستان را بر عهده           

ويلـسون  . مرزهاي نهايي ارمنستان را در محدوده ئهـار اسـتان بـاال مـشخص كنـد               

نـستان را   يرد، اما داوري در امر تعيين مرزهـاي ارم        گنتوانست قيموميت را بر عهده      
ايي فرستاده شد، كه    پهاي ارو  به دولت . م1920زارش نهايي او در نوامبر      گ. يرفتپذ

مـاني بـه   ثبايست مساحتي حدود يكصد هزار كيلومتر مربع از قلمرو ع مطابق آن مي 
ر ارزشي در بر نداشت، زيرا قـشون        گاما اين تصميم دي   . دولت جديد ارمني داده شود    

ذشته و تهديدي بـراي موجوديـت       گتركيه و روسيه    اشا از مرزهاي    پمصطفي كمال   
. م1920 نـوامبر    29 روز و در بخشي از اين جمهـوري         شته بود گجمهوري ارمنستان   

  .رديدگحكومت شوروي برقرار 
ايي را واداشت تا با تجديد نظر در        پهاي ارو  رايان ترك دولت  گموفقيت ملي   

ن خود را به كنفرانس لوزان      آمريكا ناظرا . موافقت نمايند .) م1920(يمان صلح سور    پ
يشنهاد ايجاد موطني براي ارمنيان در تركيه       پها حتي از     فرستاد، اما آن  .) م23-1922(

نين مـوطني صـرفنظر     چايي بسيار زود از فكر ايجاد       پهاي ارو  دولت. استقبال نكردند 
 هاي ملي كه حتي نامي از ارمنـستان و  كردند و با اكتفا به مواد كلي مربوط به اقليت       

  .يمان لوزان را امضا كردندپارمنيان به ميان آورده نشده بود 
س از آن، اياالت متحده كه بطور شفاهي حق قـانوني فراريـان             پهاي   در سال 

.  اقدام عملي به كار نبست     چذيرفت، هي پ هاي خود مي   شت به خانه  گارمني را براي باز   
صل به دنبـال بهبـود      ردان و در ا   گله ارمني روي  ئ و كوليج از مس    گهاي هاردين  دولت

اما احساسات ضد تركي هنوز در ميـان مـردم آمريكـا            . روابط خود با تركيه بودند    
به همين علت به رسميت شناختن تركيه كمالي از سوي آمريكا تا اكتبر             . شديد بود 

با نـابود شـدن سـاكنان ارمنـي تركيـه، ميـسيونرهاي             . به تعويق افتاد  . م1927سال  
عاليت در آن كشور بازماندند و به زودي از تركيـه اخـراج             آمريكايي نيز از ادامه ف    

در ارمنستان شـوروي بـه      . م1930كميته كمك به خاور نزديك تا آغاز دهه         . شدند
ام، آخرين آمريكايي نيز از ارمنستان بيرون رفت        گدر اين هن  . فعاليت خود ادامه داد   

  .م خود رسيدله ارمني به فرجائو رابطه يكصد ساله آمريكا با ارمنيان و مس
ادكشي ژله ارمني و ن   ئزماني كه توجه جهانيان به مس     . م1970-80هاي   در سال 

ر در كانون توجه محافل رسـمي       گيله ارمني بارد  ئر افزايش يافت، مس   گارمنيان  بارد  
ون بين المللي،   گوناگهاي   له در سازمان  ئرفت و با طرح اين مس     گاياالت متحده قرار    

هاي  ره آمريكا در سال   گكن. اي اجتماعي نمود يافت   ه هاي علمي و كنفرانس    همايش
رداخـت،  پماني  ثراتوري ع مپادكشي ارمنيان در ا   ژبارها به موضوع شناسايي ن    . م1980

ـ ها با شكست همراه      ون بررسي گوناگاما تصويب قطعنامه همواره در مراحل        شت گ
 كـه   هاي دولتي و وزارت دفاع     انگار.). س. ك.  ميالدي 2000آخرين بار در سال     (

دادند، همواره در مراحل     از روي مصالح سياسي و نظامي به فشار دولت تركيه تن مي           
 .خواستند حساس تصويب اين قطعنامه به مخالفت با آن برمي

  

   شماره  جديد
  آپاگا  فصلنامعه

  منتشر شد
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  مصاحبه با غريبجانيان 

هم قدم با سرنوشت 
  و فرهنگ

  پطروسيان. شاكه آ: گفتگو
  آندرانيك خچوميان: ترجمه

  
مصاحبه با آقاي گقام غريبجانيان، سفير فوق العاده و تام االختيار 

  جمهوري ارمنستان در ايران
  

 ايـران كـه قرنهـاي       - فرهنگي ارمنـستان   -بعد از استقالل ارمنستان، روابط تاريخي     
   چه دستاوردهاي جديدي رسيده است؟متمادي ادامه داشته به

  
 قبل از هر چيز به جا است كه با خوشحالي به هيئت تحريريه ماهنامه شـما          

از اولين نشانه ها و شواهد بيداري ملي و همين سنت           ” گارون“تبريك بگويم، چون    
سنگ بنائي را كه وارتكس پطروسيان نويسنده پر استعداد پـي        . اكنون هم ادامه دارد   

  .  تبديل به بنائي زيبا شده است بود اكنونريزي كرده
اگر مردم مـا بـه      .  ايران و ارمنستان اشاره نمي كنم      ه سال هزارچند  به تاريخ   

عنوان دو همسايه بسيار نزديك و دولتهاي مستقل قدم در هزاره سوم گذاشـته انـد،                
نشانگر اين است كه موجوديت خود را حفظ كرده ايم و با هم دوستانه بـه زنـدگي                  

  .مه داده ايمادا
امروز رابطه ما با ايران رنگ و روي جديدي به خود گرفته، بخصوص كـه               

سخنم در باره خط لوله گـاز       .  اين رابطه با سازندگي شروع مي شود       21در آغاز قرن    
ايران به ارمستان است، با اين كار ما به دو موضوع اشاره داريم، اول اينكه اين اقدام                 

دوم اينكه احداث اين خط لوله        . مي براي ارمنستان دارد   استثنايي اهميت اقتصادي مه   
بعـد از   . نه تنها از ارمنستان بلكه در مرحله بعدي به سوي شمال ادامه خواهد داشـت              

ايران محاصره، جنـگ    . يك مسير را طي كرده اند     ” انقالب هم، كشورهاي ما تقريبا    
بـا اينكـه ايـران      .  ساله با عراق و بحران اقتصادي را با موفقيت پشت سر گذاشت            8

نفت و ديگر انرژي ها را دارد، ولي من به اراده و همـاهنگي ملـت ايـران اهميـت                    
بعد از استقالل ارمنستان، ما نيز از محاصره ، جنگ، بحران اقتـصادي و              . خاصي قائلم 

يب نمانديم، اگر ما بتـوانيم ماننـد ايـران ايـن            صغارت ارثيه عظيم به جا مانده بي ن       
  .خيلي سريع به پاخواهيم خواست” ر بگذاريم حتمامشكالت را پشت س

  
  چه برنامه هاي فرهنگي را سفارت ارمنستان در ايران انجام مي دهد؟

بـه  .  شناخت ما از فرهنگ ايران، محدود به اشعار دوران سده هاي ميانه اسـت                  
واقع در ارمنستان اطالع ندارند كه ايران نه تنها داراي توان اقتـصادي بـااليي اسـت                 

 شـاملو را نمـي      ارمنيـان خيلي متأسـفم كـه      . كه داراي فرهنگ غني اي نيز است      بل
شـناختي از  . كسي كه او را بزرگترين شاعر ايراني صد سال اخير مي داننـد     . شناسند

اين كه فرهنگ   . سبكي كه هنوز هم مورد استفاده است      . سبك مينياتور ايران ندارند   
حتـي  . تأثير منفي به جاي گذاشته    ما به طور سنتي در محدوده خودمان محصور شده          

  .تالش نشده تا با كمك هاي مردمي، هنر ايران در ارمنستان تبليغ شود
ايران، امروز در زمينه سينما دستاوردهاي بزرگي دارد، در دو سه سال اخير             

ايـران  . در اكثر جشنواره هاي بين المللي، فيلمهاي ايراني برنده جـوايزي شـده انـد              
ايـن هنـر را در ارمنـستان معرفـي          ” ر عالي است و ما بايد حتما      داراي موسيقي بسيا  

چند بار اين فرصت را داشـته ام  . كنيم، نقاش هاي ايراني هم آثار قابل توجهي دارند  
تا با آقاي مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، ايران مالقات كنم تا برنامه هاي               

 ايـران در آينـده روزهـاي        سفارت جمهوري ارمنستان در   . هنري را هماهنگ كنيم   
در زمينه هاي مختلـف فرهنگـي برنامـه         . فرهنگ بسياري را در ايران تدارك ديده      

الزم به توضيح است    (از جمله به نمايش گذاشتن موزه پاراجانف        . هايي مد نظر است   
كه ايران جزء آن كشورهاست كه روشنفكران آن به حمايت از اين هنرمندان طرد              

مه ريزي شده تا نمايشگاهي از آثار سه نسل از نقاشان ارمني، از             برنا). شده پرداختند 
همچنين اجراي كوارنت باشـكوه     . نقاش هوناتان گرفته تا نقاشان جوان را برپا كنيم        

در ) نوعي از سازهاي بـادي شـبيه نـي        (كوميتاس و همچنين گروه دودوك نوازان       
د را به نمايش مي گذارد در مجموع ارمنستان بهترين نمونه هاي هنر خو. برنامه است

و چيزي كه قابل ذكـر اسـت ايـن          
است كه اين بار اين برنامه نه فقـط         

، بلكـه بـراي     ارمنيـان براي جامعه،   
هنردوستان جمهوري اسالمي ايـران     

  .    به نمايش در مي آيند
ــران    ــته در اي ــال گذش س
هنرمندان نوجوان و بـا اسـتعداد مـا         
اجراي برنامه داشتند، يكـي از ايـن        

ــاي  اجرا ــدگي ه ــا مخــتص نماين ه
. سياسي ديگر كشورها در ايران بود     

در آن اجرا بيش از شـصت تـن از          
شان حضور  نامسرهسفرا به همراهي    

من افتخار مي كردم كه ما را  . داشتند
اشاره بـه   ( اكتبر   27بايد نه با وقايع     

ترور كارن دميرچيان رئيس مجلس،     
وازگن سركيسيان نخـست وزيـر و       

دگان مجلـــس تعـــدادي از نماينـــ
  .بلكه با هنرهمين نوجوانان با فرهنگ و توان مردمي ما بشناسند.) م.ارمنستان است

  
امـين سـال پـذيرش مـسيحيت بـا هـم       -1700و جـشنهاي    ” گفتگـوي تمـدنها   “سال  

  همزمان شده اند، در اين باره چه نظري داريد؟
  

ل پيـشنهاد   قب         اين كه رئيس جمهور ايران، اين كشور پرتوان منطقه، در سال            
همزمان بـا   . نامگذاري كنند اتفاقي نيست   ” گفتگوي تمدنها “ را سال    2001كرد سال   

بزرگداشت پذيرش مسيحت، سعي مي كنيم ما هم با اعتقادات، تمدن، دست آوردها             
معتقدم كه جايگاه نخـست تمـدن همـين         . و فرهنگ خود را به جهانيان به نمايانيم       

از هيچ تالشي كوتاهي نمـي      . ن هم جزو آن است    منطقه است، منطقه اي كه ارمنستا     
در همين رابطه بـا مـدير       . امين سال بازتابي جهاني داشته باشد     -1700شود تا مراسم    

آقاي بروجردي ديدار كردم و توافـق كـرديم تـا آقـاي             ” گفتگوي تمدنها “بخش  
. خسرو هاروطونيان رئيس هيئت دولتي برگزار كننده مراسم به ايران دعـوت شـود             

امكـان دارد كـه در ايـام نـوروز          .  شك برنامه مشتركي را طرح خواهيم كرد       بدون
برنامه هايي در جهت شناساندن ايران در ارمنستان و سپس ارمنستان در ايران داشـته         

متأسفانه سال گذشته يكي از آرزوهاي من به واقعيت تبديل نشد، و آن ايـن               . باشيم
دئوس مقدس، جاثليق گـارگين دوم،      بود كه مايل بودم در مراسم زيارت كليساي تا        

ـ كيليك جهان و جاثليق آرام اول رهبـر مـذهبي حـوزه             ارمنيانرهبر مذهبي كل      هي
. ري بسوي ارمنـستان مـي رفتنـد       غ و دست در دست هم از پل منطقه م         هحضور داشت 

. همانطور كه تادئوس مقدس و بارتلميوس مقدس با هم مسيحيت را تـرويج كردنـد      
 ارمنيـان  كه دولت ايران با چه مالطفتي با بناهاي يـادبود            در روزهاي زيارت ديديم   

دولت ايران نه تنها از آنها مراقبت مي كنـد بلكـه بناهـاي تـاريخي                . رفتار مي كند  
فرهنگي را بازسازي مي كند و اين بازگو كننده رفتار مـسئوالنه ايرانيـان در طـول                 

  .  قرون است
  

   ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ يانمنارموقعيت 
به لحاظ تاريخي هسته مركزي روشـنفكران       .  ايران پتانسيل عجيبي دارند    ارمنيان     

 در شهر تبريز تشكيل شد و شاخ و برگ عظيمـي از             1921ارمني بعد از فوريه سال      
ه مه  ما28از جمله مراسم روز (با شركت در چند مراسم ياد بود       .  به جا گذاشتند   خود

با اطمينان مي توانم بگويم كـه آن برنامـه هـا را مـي تـوان در                  )  آوريل 24و روز   
اين جامعه بـا    .  ارمنستان به نمايش گذاشت    يتلويزيون ملي ارمنستان يا در سالن اپرا      

اينكه از لحاظ كمي نيروهايي را از دست داده است ولي به لطف خدا از لحاظ كيفي                 
ما با گروه هاي ورزشي و فرهنگي كـه         . ه است هويت و پتانسيل خود را حفظ كرد      

 دارند همكاري الزم را انجام مي دهيم، البته اين چنين سـفرها    قصد سفر به ارمنستان     
فكر مي كنم اتفاقي نيست كه      . در زندگي هر فرد ارمني بي شك نقش بسزايي دارد         

ن روشـن   دولت مردان ارمنستان مي گويند، هر فرد ارمني بايد يك شمع در ارمنستا            
ر قلب و روح    دكند، در اين جمله مفهوم عميقي نهفته است، ان شمع آتش است كه              

  .انسان رسوخ مي كند و هيچ وقت خاموش نمي شود
  جاپ ايروان 2001 سال 1شماره ” گارون“نقل از ماهنامه 

  



 

 
  ٩صفحه   ١٣٨٠  ارديبهشت٢٥  ٢٧ شماره     لويس

ادبيات

  ي بر ادبيات كودكان ارمنياهنگ
  تامار پانوسيان

  پيشگفتار
ــا اختــراع الفبــاي   ادبيــات مكتــوب ارمنــي در ســده پــنجم مــيالدي ب

نخست كتابهاي مذهبي . توسط مسروپ ماشتوتس پايه گذاري شد    .) م405(ارمني
از جملـه آثـار     . ترجمه و نگارش يافت سپس ادبيات آثار تاريخي پديـد آمـد           

بايد كتابهاي تـاريخ ارمنيـان نوشـته        .) م5-9سده هاي   (ارزشمند دوران باستاني    
  .نام بردرا موسي خورني، غازار پارپتسي، آگاتانگغوس، سبئوس و ديگران 

بيانگر حاالت و شرايط تحوالت آن      . م10-12ادبيات ارمني در سده هاي      
ي شد و مضامين جديدي نيز به       از سنت هاي ادبي قديم كماكان پيرو      . عصر بود 

آنها افزون گرديد از جمله حس انساندوستي، ميهن پرستي، طبيعت، زيبايي هاي            
از جمله ادبـاي    . انساني، مدح ويژگي هاي نيكوي انسان و معرفت او و جز اينها           

 مخيتار گـوش   و   نرسس شنورهالي ،  هوانس ساركاواك ،  گريگور ناركاتسي اين دوره بايد    
  .را نام برد

نيز پيرو سنن پيـشين اسـت لـيكن         . م13-16ادبيات ارمني در سده هاي      
آثار عقيدتي، فلسفي، دسـتوري، علـوم       . شاهد گرايش هاي جديدي نيز مي باشد      

  .طبيعي و غيره نيز پديد مي آيند
ه قرار مـي    ادبيات داستاني، منظومه هاي آموزشي و شعر غنايي مورد توج         

-1271(از جمله نويسندگان و شعراي اين دوره بايـد وارتـان آرولتـسي            . گيرد
و جز اينها   .) م13سده  (، مخيتار آيريوانتسي    )13سده  (خاچاتور تارونتسي ) 1200

  .     را نام برد
سياسي - منعكس كننده اوضاع اجتماعي17-18ادبيات ارمني در سده هاي     

همترين وزنه ادبي به شعر غنايي مربوط است،        م. و رستاخيز فرهنگي ارمني است    
ميهن دوستانه، اشعار دنيوي و سرودهاي مردمي از جمله مهمترين          -مضامين ديني 

از جمله مهمترين شعراي اين دوره باغداسار       . گرايش هاي ادبي اين دوره هستند     
  .دبير و پتروس غاپانتسي هستند

در ايـن دوره در     . ددآغاز مي گـر   . م18ادبيات جديد ارمني از اواخرسده      
كنار ادبيات به زبان كالسيك كه گرابار ناميده مي شود آثاري آميخته با زبـان               

مضامين ميهن پرسـتي، گـرايش هـاي        . روزمره يا آشخارابار نيز پديد مي آيند      
از جمله مهمترين شخصيت هاي ادبـي دوره جديـد بايـد            . دنيوي قوت مي يابند   

. واقع بنيانگذار اصلي ادبيات نوين ارمني است      خاچاتور آبويان را نام برد كه در        
از ويژگيهاي ادبي وي كاربرد زبان روزمره ادبي يا آشخارابار در آثار خود بود              
و پس از آن با وجود مخالفت گروه متمايل به سـنن قـديمي مراحـل ترقـي را        

  . پيمود و تا كنون آثار مهم ادبي ارمني بر پايه آن پديد آمده است
  

  نادبيات كودكا
در سده نوزدهم ميالدي پديـد      ” ادبيات كودكان در فرهنگ ارمني اصوال     

از جمله نخستين نويسندگان و شعراي ارمني كه در كنـار آثـار خـود بـه                 . آمد
او در . نام برد) 1830-1892(ادبيات كودكان پرداخته اند بايد از راپائل پاتكانيان

موضوع اصلي  . اخته است كنار نوشته هاي ديگر خود به ادبيات كودكان نيز پرد         
  زمينه ادبيات كـودك     رداز جمله اشعار او     . آثار او ميهن پرستي و آزادي است      

سال نو، زمستان، بهار، باران، پرستو، برف، ميوه هـا، بـرگ ريـزان،      :  مي توان 
اردك، آفتاب، چهار برادر، مريم، بچه عاقل، مكتب، گربه، تنبل و غيره را نـام               

  .برد
در زمينه ادبيات كودك تالش بـسياري       ) 1840-1911(ازاروس آقايان غ

او با درك عميق نيازهاي آموزشي و پرورشي كودكان و نوجوانان           . كرده است 
  . به ادبيات كودكان پرداخته است19 سده 80و با حس مسئوليت در دهه 

موضوع اصلي اشـعار كودكـان در ادبيـات آقايـان را روسـتا و محـيط                 
آقايـان  . يعت و كار و تالش در ابعاد مختلف خود تشكيل مي دهد           روستايي، طب 

در اشعار خود سعي مي كند عالقه و ميل كودكان و جوانان را به كار و تـالش                  
محيط  و فـضاي روسـتا در ادبيـات كودكـان            ” خرمن كوب ها  “. معطوف كند 

آقايان نقش مهمي دارد، آفتاب بامدادي روستا طلوع مي كند، آب چشمه هـا و               

ويبارها با صداي دلنشين جريان مي يابد و آواز شيرين پرندگان طنـين انـداز               ج
چوپانان سفره ناهـار خـود را در دامـن طبيعـت مـي          ” بامداد روستا “. مي گردد 
خـود فـرو   ” نرم“، چوپان در زير باران در رختخواب   )”ناهار چوپان “(گسترانند  

تختخـواب و سـنگ     رفته به خواب شيرين مي رود، براي او دامن كوه همچون            
اتـاق  “). ”رختخواب چوپـان “. (هاي دشت چون بالش و زيلو نيز لحاف او است     

او در صداي كر كننده آسـياب بـه خـواب           . بسيار جالب است  ” خواب آسيابان 
رفته و اين سرو صداي بلند نه تنها مزاحم او نيست كه آرام بخش خواب وي نيز 

  . مي باشد
ه ها را نسبت به طبيعت و بويژه آفتاب         آقايان در نوشته اي خود عالقه بچ      

برخي افكار اجتماعي و سياسي را نيز در قالب اسـتعاره           ” ضمنا. تشويق مي كند  
و ” زمـستان “،  ”خـاطره “،  ”گنجشك و باز  “در اشعار خود بيان مي كند از جمله         

  . ”راز جادو“
آقايان تعدادي داستان وحكايت نيز براي كودكان نوشته است كـه هـر             

، ”عقل و بخـت   “،  ”داستان كودكان “از جمله   . مفاهيم عميق مي باشد   يك داراي   
و ” پـاييز “ ،”تابـستان “ ،”بهـار “ ،”مـادر و فرزنـد  “، ”پـسر تنبـل  “،  ”براي آينـده  “
  .و غيره” كودك جنگل“، ”بلبل ها زاران“، ”فاتح اژدها“، ”زمستان“

از چهره هاي درخشان ادبيات ارمني و يكي از سـه قلـه ادبيـات ارمنـي،        
زبان تومانيان براي خواننده بسيار شـيرين       . است) 1869-1923(نس تومانيان   هوا

و صميمي است و براي كودكان چه بصورت نثر و چه بصورت نظم آثار بـسيار    
ارزشمند و جاوداني پديد آورده است بطـوري كـه هرگـز خواننـده احـساس                 

دبي آثار  آثار او گويي پايان ندارد مضامين ا      . خستگي و تكراري بودن نمي كند     
  .او همواره گوياي مطلب روز است
، ”گهـواره گنجـشك   “،  ”اولين بـرف  “،  ”قلم“از اشعار كودك او بايد از       

و ” انديـشه هـاي پرنـده     “،  ”مارس“،  ”برگ ريزان “،  ”گله گربه “،  ”وداع چوپان “
  . ياد كردغيره

داستان هاي كودكان او گيرايي خاصي دارند و هرگز براي بچه ها كهنه             
، ”مـرد نـادان   “،  ”روباه دم بريده  “،  ”خروس شكست ناپذير  “: از جمله . نمي شوند 

  .”گنجشك“
يكي ديگر از شعراي نامي ارمني كه به ادبيات كودك نيز توجـه كـرده               

مي باشد از جمله نوشته هاي در اين زمينه       ) 1877-1956(است درنيك دميرچيان  
، ”غم گربه “،  ”كالغ و خرچنگ  “،  ”موش كوچك “،  ”عروسي گنجشك ها  “بايد  

  .و غيره را ياد كرد”  گنجشكرقص“
از جمله ديگر نويسندگان ارمني كه در زمينه ادبيات كودك كار كـرده             
اند بايد خاچاتور آبويان، يغيشه چارنتس، واختانگ آنانيان، سيلوا كاپوتيكيان و           

  .خاژاك گل نظريان و ديگران نام برد
، ”گـو دروغ“ ،”ماهي سـخنگو  “،  ”خمره طال “،  ”ارباب و نوكر  “،  ”مسافران“

مـار  “ ،”داسـتان سـه خـرس     “ ،”كلبه جنگـل  “ ،”نازار دالور “ ،”شكارچي دروغگو “
  .و غيره” پادشاهي نامرئي“، ”گل سرخ“، ”سفيد

به خلق ادبيات كودك پرداختـه انـد        ” از نويسندگان ارمني كه مخصوصا    
نـام بـرد او شـعر ،        ) 1870-1935(بايد آتابك خنگويان مشهور به خنگو آپـر         

.  كتاب اسـت   120مؤلف و مترجم    . تمثيل و غيره نوشته است    منظومه، حكايت،   
  ،”گرگ و گوسفند  “ ،  ”باغ ميوه “ ،  ”مثل ها “،  ”روباه و خرس  “از آثار مهم او بايد      

رابينسون  “ ،”شاهدخت خوابيده “،  ”شلغم و باباي پير   “،  ”جلسه موش ها   “ ،”گل ها “
  .  نام بردرا” مگس“ ، ”بهار سرخ“، ”زنبور عسل“ ، ”درياي كل“، ”كروزو

  
  خروس شكست ناپذير

  اثرهوانس تومانيان
  يكي بود يكي نبود، خروسي بود

  .اين خروس هنگام دانه برداشتن يك قطعه طال پيدا كرد
  :باالي بام مي رود و بانگ مي زند

  …قوقولي قو، پول پيدا كردم-
  .پادشاه مي شنود و به وزير و ناظر خود فرمان مي دهد بروند و پول را بگيرند

  .زير و ناظر مي روند و پول را مي گيرند و مي آيندو
  ١٠ص             
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ادبيات

  انگاره هاي ارمني 
  وارتگس پطروسيان: نويسنده

  كارو ساركسيان: مترجم
  
  )). و بر قبر او نور باريد…((

  . اين جمله به نظرم از عهد عتيق است و مربوط به قبر حضرت مسيح مي باشد
  .ت كه بر قبر او نور مي بارداما او مسيح نبود، ولي اكنون بيش از ده سال اس

شايد هـم  . شايد در درمان برخي بيماران ناتوان مانده بود      . او پزشك دهكده بود   
البته مي دانيد كه اشتباه پزشك برابر بـا مـرگ يـك             . مرتكب اشتباهاتي شده باشد   

نه تنهـا   . اما هيچكس آنها را به ياد ندارد      . شايد چيزهاي ديگري هم بود    . انسان است 
ده دوازده سال از مرگ آن پزشك گذشـته و خـاطره هـا رنـگ باختـه و               حاالكه  

من . فقط حاال نه  ! نه. هيجانها فروكش كرده اند، و بر سنگ قبر او خزه روييده است           
هنوز چنـد مـاه از مـرگ او         .  بود كه به روستاي او رفتم      1956نخستين بار در سال     

از . وان يك مرده سخن گويند   نگذشته بود، مردم هنوز عادت نكرده بودند از او به عن          
مردم خواهش كردم از خاطراتي كه از او دارند تعريف كنند، پس از آن با قلـب و                  

من ديروز بار دگر آن دفترچه را ورق        . دفترچه اي پر از خاطرات به ايروان برگشتم       
مي زدم و سعي مي كردم حتي يك كلمه پيدا كنم كه حاكي از دلخوري مردم باشد،    

 در بـاره    1958من در همان سال     . چيزي پيدا نكردم  . اهنجار اشاره كند  يا به چيزي ن   
بعد از من ديگران هم نوشتند و دكتـر نـيكالي نـصيبيان بـه يكبـاره در                  . او نوشتم 

چهار پيكرتراش جوان، بدون هيچ چشمداشت مادي، نيم تنه او          . ارمنستان مشهور شد  
حتـي  . ه نام اوسـت قـرار دارد      را تراشيدند و حاال در محوطه بيمارستان دهكده كه ب         

  .و دارند برايش شعر مي سرايند. سعي كردند از زندگي او فيلم بسازند
  .نمي دانم چرا دوباره به ياد زندگي و مرگ اين مرد افتادم

من از خيلي وقت پيش مي دانستم كه هم واليتي هاي او دور تا دور قبـرش را                  
اين نور در آن بـاال باالهـا   . كنندچراغاني كرده اند و هر شب چراغها را روشن مي      

. كه در تاريكي محض فرورفته است به يك فانوس دريايي فراموش شده مـي مانـد               
  . گر چه چندين سال گذشته است، اما اين چراغها هنوز هم روشن هستند

  او چه كار كرده بود؟
او در يك شب باراني، در حالي كه خودش بيمار بود و بي كس، براي معالجـه                 

آن پسر  .  ساله اي كه در بستر مرگ افتاده بود، به روستاي همجوار رفت            12پسرك  
شايد بدون رفتن پزشك هم زنده مي ماند و شايد اگر دكتر به روستا نمـي رفـت و                   

اگر هم نمـي  ! شايد. در كنج ديوارهاي گرم خانه اش مي ماند، باز هم جان مي سپرد       
هيچ كس، بـه جـز   . رزنش كندرفت، هيچكس در اين دنيا اجازه نمي داشت او را س   

او همـه اينهـا را همچـون مكعبهـاي          . يك نفر كه دكتر نيكالي نصيبيان نام داشت       
رنگارنگ اسباب بازي روي هم چيد و بدون فوت وقت اين معادله مجهـول را حـل                 

. او برخاست و لباس پوشيد، چمدان را برداشت و به دنبال مادر غمزده راه افتاد           . كرد
تـا آنجـا كـه در       . كرد و تمام شب را براي زندگي پسرك جنگيد        راه را پياده طي     

و چند هفته بعد كه پسرك بهبـود        . توان داشت، و هر گونه كه مي توانست جنگيد        
يافته بود و در حياط مدرسه جست و خيز مي كرد، پزشك را براي خاكسپاري مـي                 

.  دارد يا خيـر     سال دارد و نمي دانم آيا پزشك را به ياد          20-22آن پسر حاال    . بردند
طبيعي است، به همان اندازه كـه بهبـود زخـم           ” البته اگر فراموش كرده باشد كامال     

يادآوري هميشگي خاطرات مثل زخم كهنه اي است كـه هنـوز            . امري طبيعي است  
  …درمان نيافته باشد

پسر بزرگش سـال پـيش دانـشكده        . حاال بچه هاي پزشك هم بزرگ شده اند       
ه آخرين آرزوي پدرش اين بود كه او به ده زادگاهش           گر چ . پزشكي را تمام كرد   

در ” بزودي دخترش هم فارغ التحصيل مي شود و احتماال        . برگردد، اما او باز نگشت    
طبيعي است، به همان اندازه كه بهبود زخم امـري          ” همه اينها كامال  . ايروان مي ماند  

  …طبيعي است
انـه اش در دامنـه كـوه        خ. حاال فقط مادر و همسر پزشك در دهكده مانده اند         

البته نه نور   . اما بر سنگ قبرش هميشه نور مي بارد       . مانده است و قبرش بر فراز كوه      
آسماني، بلكه نوري كه مردم اختراع كرده اند و از طريق سيم هاي فلزي مي تواننـد         

  .ميليونها كيلومتر به دور دستها ببرند
ل پـيش پـسر دكتـر بـه         چنـد سـا   . در اين جا مي خواهم اشاره اي داشته باشم        

شهرت پدرم چون باري سنگين بر دوشـم قـرار          « :او مي گفت  . زادگاهش باز گشت  
  . »دارد، اگر پايين بگذارم خيانت كرده ام، اما بردن آن هم بسيار طاقت فرسا است

تنها اين را مي دانم كه چپاندن اتـم هـاي           . آيا داستان به آخر رسيده؟ نمي دانم      
  . آسان تر از درك غم و درد انسان نزديك توستراران بانور در داخل سيم برق هز

نمي دانم آن را جايي خونده      . در اينجا ناگهان به ياد يك داستان عجيب مي افتم         
مي گويند دو دوست بسيار صميمي بودند كـه بـه نظـر مـي رسـيد                 . ام يا شنيده ام   

بينشان آن دو دوست در ساختماني كه ديواري        . صميميتي بيش از اين ناممكن است     
آنها همـديگر را نديـده بودنـد،        . كشيده شده بود، بي خبر از هم زندگي مي كردند         

همديگر را دوست نداشتند، از پشت ديوار با هم دعوا مي كردند و سر هر موضـوع                 
و يـك روز، لبريـز از       . ناچيز و گاه بدون دليل، همديگر را به باد ناسزا مي گرفتند           

ند و هر يك از طرف خود شروع به كنـدن ديـوار             تنفري شديد، به جان ديوار افتاد     
 آن دوستان يكدل، بـا      …كرد، تا آنكه ديوار را فرو ريختند و روبروي هم ايستادند          

تعجب به هم نگاه كردند، دستهاي زخمـي شـان آرام آرام وا رفـت و چـشم هـاي          
  …برافروخته شان از شرم به زمين دوخته شد

ديوارهـاي  ” ما انسانها را غالبا   . زياد است بين مردمان از اين نوع ديوارها بسيار        
اما نيكالي نصيبيان يكي از كساني بـود كـه ايـن            . بسيار نازكي از هم جدا مي كند      

دوارها را بدون احساس تنفر فرو مي ريخت، زيرا حتي وجود چنـين ديوارهـايي را                
  .باور نداشت

  . شايد به همين خاطر است كه مردم قبر او را نورباران كرده اند
اي كاش مي توانستم هزاران خورشيد بر افـروزم و بـر سـر چنـين قبرهـايي                   

  !نورافشاني كنم
  ]پايان[      

  
  
  
  

  :خروس بانگ برآورد
  …قوقولي قو، پادشاه با كمك من زندگي مي كند-

  :پادشاه طال را به وزير و ناظر خود مي دهد و مي گويد
  ..نيا رسوا مي كندببريد پس بدهيد، وگرنه آن احمق ما را در سراسر د-

  .وزير و ناظر طال را مي برند پس مي دهند
  :خروس باز هم باالي بام مي رود

  ..قوقولي قو، پادشاه از من ترسيد-
  :پادشاه عصباني مي شود و به وزير و ناظر خود فرمان مي دهد

برويد آن پدر سوخته را بگيريد، سرش را ببريد، بپزيد و بياوريد بخـورم و               -
  .ص شوماز دستش خال

هنگام بـردن و فريـاد   . وزير و ناظر مي روند و خروس را مي گيرند تا ببرند         
  :مي زند

  …قوقولي قو، پادشاه مرا به مهماني دعوت كرده-
 ديگ مي گذارند تا بپزند، باز هم بانـگ بـر            ردمي برند و او را مي كشند و         

  :مي آورد
  …پادشاه مرا به حمام داغ فرستاده. قوقولي قو-

  :مي پزند و جلوي پادشاه مي گذارند، باز هم فرياد مي زندخروس را 
  …با پادشاه سر سفره نشسته ام، قوقولي قو-

هنگامي كه از گلـويش  . برمي دارد و قورت مي دهد  را نآپادشاه بي درنگ    
  :پائين مي رفت بانگ مي زند

  …از كوچه هاي تنگ و باريك مي گذرم، قوقولي قو-
اما صديش قطع نمي شود به وزيـر و نـاظر   پادشاه كه ديد وقتي آن را بلعيده     

فرمان مي دهد شمشيرهايشان را آماده نگه دارند تا اگر باز هـم صـدايش در آمـد،                  
  .ضربه بزنند

  .وزير و ناظر شمشير به دست يكي اين سو ديگري آن سو آماده مي ايستند
  :خروس كه به شكم پادشاه رسيده بود فرياد مي زند

  … جاي تاريك افتاده ام، قوقولي قودر جهان روشنايي بودم، به-
  .  پادشاه فرمان مي دهد! …بزنيد-

. وزير و ناظر با شمشير ضربه مي زنند و شـكم پادشـاه را پـاره مـي كننـد                   
خروس بيرون مي جهد و پا به فرار مي گذارد و لب بام مي ايستد و بانگ بـر مـي                     

  .آورد
  …قوقولي قو-

  

  ادبيات كودك  …


