
 

 

  ١صفحه   ١٣٨٠ ماهتير٩  ٣٠ شماره    لويس

      300مخيتاريان 

  امين سال بنيانگذاري- 300به مناسبت 
نگاهي به تاريخ جامعه ارمني 

  مخيتاريان
جامعه (مخيتاريان  ) كاتوليك( ديني   - جامعه و سازمان هاي فرهنگي            

.  توسط مخيتار سباستاتـسي در اسـتامبول بنيانگـذاري شـد           1701بسال  ) ونيز و وين  
 تربيتـي، علمـي و      -هدف اصلي اين جامعه انجام فعاليـت هـاي مـذهبي، آموزشـي            

 متـون  به   1706 سال   در. بود” جامعه مذهبي آنتونيان  “در آغاز نام آن     . فرهنگي است 
)Meton (               در يونان كه در آن زمان در دست جمهوري ونيز بود، منتقل گرديـد و

اين جامعه  .  ايتاليا مستقر مي باشد    ونيز در جزيره سن الزار در نزديكي        1717از سال   
 فيلولوژي فعاليت خود را آغاز نمـود        - كاتوليك و ارمني شناسي    -در راستاي مذهبي  
به . رخي از ادبيات مذهب كاتوليك به ارمني ترجمه و منتشر شد          و در دوران اوليه ب    

موازات اين فعاليت ها در زمينه ترجمه و تفسير منابع غنـي تاريخنگـاري از زبـان                 
ارمني كالسيك به زبان نوين     
كوشــش هــاي چــشمگير و 
. ارزشمندي صـورت گرفـت    

يكــي از كارهــاي ارزشــمند 
 “انتشار جلـدهاي اول و دوم       

 -69(” نـي رهنگ زبـان ارم   ف
  .بود) 1749

از نيمــه دوم ســده   
جامعه مخيتاريان دوران   . م18

 از  .فرهنگي شكوفايي گذراند  
چهره هاي درخشان فرهنگي    
و علمي اين دوران مي تـوان       

ــان . گ  -1827(آوتيكيـــ
 -1723(چامچيان  . ، م )1750
 -1854(آوگريان. ، م )1738
 -1854(آوگريــان. ، ه)1762
 -1833(يانيچاينچ. غ). 1774
ــانخجاخجا. م ،)1758  يــــ

 يوماچيان. ، ي )1835-1770(
ــد )1777 -1848( ، غونــــ

سلـسله  . و ديگران را نام برد    ) 1827 -1901(اربهاناليانز.، گ )1820 -1901(آليشان
مؤلفان قديم و جديد بتدريج بـه  ” آثار گزيده“و ” آثار پيشينيان “انتشارات مربوط به    

ـ     . حليه طبع آراسته شدند    : ي تـوان مـوارد زيـر را يـادآور شـد           از اين دست آثار م
اثـر  ” تاريخ ارمنيان “بارسغ كساراتسي،   ” خطابه هاي “گريگور ناركاتسي،   ” ادبيات“

داويت آنهاغـت،   ” ادبيات“اثر مخيتار هراتسي،    ” بهبود بيماري ها  “پاوستوس بوزاند،   
موسس خورناتسي و آثار ديگر كالسيك هـاي ارمنـي و           ” ادبيات“يغيشه،  ” ادبيات“

  . لملليبين ا
دانشمندان و پژوهشگران جامعه مخيتاريان در خلق آثار مستقل خـود نيـز             

تـاريخ  “:  از اين دست كارها مي توان موارد زير را نام بـرد  .گامهاي بلندي برداشتند  
. اثـر م  ” تذكره كامل قديـسين   “،  )1784 -86،  1-3جلدهاي  (چامچيان  . اثر م ” ارمن

جلـدهاي  (يـان   چاينچي. اثر غ ” اتومپدارا“،  )1810 -1815،  1-12جلدهاي  (آوگريان  
). 1802-08،  1-11جلـدهاي   (” جغرافيايي چهـار سـوي جهـان      “،  )1824 -28،  8-1
) 1893(” سيـساكان “،  )1890(” آيرارات“،  )1885(” سيسوان“،  ”جغرافيايي سياسي “

، اثر )1836 -37، 1-2جلدهاي (” لغت نامه جديد زبان ارمني    “،  )1835(آليشان. اثر غ 
، 1-2جلـدهاي   (” تاريخ كتابت ارمني  “،  يانآوگر. سيورمليان و م  . يكيان، خ آوت. گ
در همـان دوران آثـار ادبـي و هنـري           . زاربهاناليان و جز اينها   . اثر گ ) 78-1865

  .كالسيك نيز مورد توجه خاصي قرار مي گرفت
م جاي خود را به سبك جديـد رومانتيـسم          سيزكالسي. م19از نيمه دوم سده     

بلبل “،  ”هايوتس آشخاريك “آثار  ( جريان همانا غوند آليشان بود       اينارداد و بنيانگذ  
  ).     و غيره” نواگك“، ”هايروني“، ”هرازدان“، ”آواراير

ـ جامعه مخيتاريان فعاليت هاي آموزشي و        ي خـود را از قـديم پايـه         پرورش
 بـه همـت مخيتـار       1723آنان به عنوان تربيت جانـشنيان علمـي در سـال            . گذارد

 1833در سال   . بنيان گذارد ” واژاران“ي در جزيره سن الزار مدرسه اي بنام         سباستاتس
) 1836(در ونيـز  ” راپايليـان “مدرسـه     ،  )شـمال ايتاليـا   (در پادوا   ” موراديان“مدرسه  

-مـوراد “ مدرسه   عنوان  با هم ادغام شده تحت     1873تأسيس شدند كه بعدها در سال       
 تأسيس    مدرسه ديگري در پاريس    1846 در سال . به فعاليت خود ادامه داد    “راپايليان

اين آموزشگاه  . قرار گرفت ” آموزشگاه موراديان پاريس  “شد كه بعدها تحت عنوان      
  .ها تا امروز فعال هستند

 ماهنامـه بـسيار ارزشـمند       1843جامعه مخيتاريـان ونيـز ايتاليـا در سـال           
امروز منتشر مـي     فيلولوژي بنيان نهاد كه تا       -را با محتواي ارمني شناسي    ” بازماوپ“

ار ونيــز يكــي از ز النكتابخانــه متــون خطــي و چــاپي مخيتاريــان درســ. گــردد
ــز   ــمندترين مراك ارزش
حفظ آثار قديمي ارمنـي     

  . به شمار مي رود
 1772در ســال 

ــري س  ــان رهب . در زم
ــان   -1799(ملگونيــــ

گرهي از اعـضاء    ) 1717
ــه   ــان ب ــه مخيتاري جامع
. رهبــــــــــــري آ

) 1738 -1825(بابيكيــان
 اختالف نظـر از     به علت 

جامعــه ونيــز جــدا و در 
و    در تريست    1773سال  

ــن 1811از   در شــهر وي
اتريش مـستقر شـدند و      
جامعه مخيتاريان وين را    

اين جامعه  . تشكيل دادند 
جديد فعاليت هاي خـود     
را توســــــعه داد و در 
استامبول، ازمير، تريست   
و ديگر جاها اقـدام بـه       

 مراكز آموزشـي    تأسيس
 فعاليـت   اينان نيـز  . نمود

هاي خود را با محتـواي      
اينان در سال هاي    . الهيات و مسايل ديني آغاز كردند و آثار متعددي منتشر نمودند          

را منتـشر مـي     ” هاندس آمـسوريا  “ ماهنامه   1887و از   ” اروپا“ هفته نامه    1847 -63
مقاله هاي بسيار ارزشمند علمي     ” هاندس آمسوريا “و چه در    ” بازماوپ“چه در   .كنند
  . مينه ارمني شناسي بچاپ مي رسنددر ز

امين سال تشكيل جامعه مخياريان مـي باشـد و بـه            -300امسال مصادف با    
همين مناسبت نشريه لويس شماره حاضر را به پاس خدمات ارزنـده مخيتاريـان بـه            

  .آنان اختصاص داده است
     يس نشريه لورمدير مسئول و سردبي

  تاخبانه نسخ خطيك

  آموختگانمجعي از دانش 



 

 

  ٢صفحه  ١٣٨٠ ماه تير٩   ٣٠ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  تامبولچيانسسخنراني ميكايل ا
ميكايل استامبولچيان از منتقدان نامدار سينماي      
ارمنستان كه ميهمان كشورمان بود بنا به دعوت نشريه         

 خرداد ماه در سـالن اجتماعـات        25لويس روز جمعه    
در بـاره   ) كلوب ارامنـه  (انجمن اجتماعي ارمني تهران   

  . سخنراني نمود” نقد كنوني سينما“
  

  اجراي نمايش
 در  ” داستان هاي نيمكت هاي سبز     “نمايشنامه  
ــاريخ  ــرداد 18 و 17ت ــك  خ ــارگرداني هنري ــه ك  ب

همچنـين  .  اجرا شد  در انجمن دانشگاهيان   خاچاطوريان
 و 17گروه تئاتر تاشچيان روزهاي پنجـشنبه و جمعـه      

 نوشته ژيراير آنانيان  ” ممنم، آمده ا  “ نمايش    خرداد 18
  .   دور به كارگرداني سورن مناساكانيان به اجرا در آرا

  
  سخنراني در هوسك

 بنـا بـه دعـوت انجمـن          خرداد 1 8 در تاريخ 
هوسك آقايان عنايت اهللا رضا و كاوه بيـات كـه در            

امين سـال تأسـيس     -120سمينار بين المللي مربوط به      
كـرده  وشـي شـركت     ششـهر   ” رئاالكان“آموزشگاه  

نظرات و برداشتهاي خود را از اين سمينار بيـان        . بودند
  .كردند
  

  ايــــــــران
   

  استقبال ايران و جهان از پيروزي خاتمي
   

جشن و جوانان و مردم براي پيروزي خاتمي    •
  .نداختند به راه اشادماني

 مذهبي و احـزاب و      -شخصيت هاي سياسي   •
تمي گروهها با انتشار بيانيه هاي جداگانه بـه خـا         

  .تبريك گفتند
هـان بـا   جرهبـران بـسياري از كـشورهاي     •

تبريك به خاتمي خواستار گـسترش روابـط بـا          
  .ايران شدند

  
اعتراض وزارت ارشاد در مورد تعرض به خبرنگاران 

  خارجي
  

در پي تعرض به چند خبرنگار خارجي در آسـتانه          
و بعد از انتخابات رياست جمهوري معاون مطبوعـاتي         

ا توضـيحاتي   ن گفت و گو با ايـس      وزارت ارشاد ضمن  
  .ارائه كرد

در چند روز گذشته مـواردي را داشـته         : وي گفت 
ايم كه خبرنگاران يا عكاسان يا فيلمبرداران خارجي و         
افراد ايراني كه با آنهـا كـار مـي كردنـد، از سـوي               
نيروهاي انتظامي يا لباس شخصي هـاي مـسلح كـه از       

رخوردهايي ارائه كارت شناسايي خودداري كرده اند ب      
تـا جـايي    . داشته و مشكالتي برايشان ايجاد شده است      

كه به نيروي انتظامي مربوط مي شـود، خبرنگـاران را           
به مراكز انتظامي و كالنتريها برده اند و بعد از تمـاس            

  .مشكل رفع شده است” با مطبوعات خارجي نوعا

آن دسته افرادي كـه مـسلح بـوده انـد و هويـت              
 با اهانت به خبرنگاران خارجي      مشخصي دارا نبوده اند   

مشكالتي ايجاد كرده اند كه متاسفانه تبليغات سـويي          
مي تواند در پي داشته باشد، البته ما تالش كرديم كـه            

  .اين برخوردها را سوء تفاهم جلوه بدهيم
فردي ايراني به نام قربان     : شهيدي خاطر نشان كرد   

 پور برنجي كه فيلمبردار يك مؤسسه خارجي مي باشد        
از سوي افرادي مورد تعرض و پرخـاش واقـع شـد و             

ند و به گفته    حتي فيلم او را گرفتند، چشمهايش را بست       
  .ند اي زشتي به او كرده و رهايش نموداين آقا توهينه

را . سـي . بي. خبرنگار گروه تلويزيوني انگليس بي    
ند و به نيروي    در حوالي پارك ملت بازداشت كرد     نيز  

نـد و   را توقيـف و تماشـا كرد      انتظامي برده و فيلمش     
 سـه تـا چهـار       وقتي از طرف ما فردي به آنجا رفـت        

  .ندساعت ايشان را معطل كرد
من اعتماد دارم كه خبرنگـاران      : وي اظهار داشت  

خارجي بايد طبق ضوابط  كشور كار كنند و اين ابهام           
وجود دارد كه وقتي مـا بـراي خبرنگـاران خـارجي            

نيم به آنها توضيح    كارت صادر مي كنيم چطور مي توا      
بدهيم كه بايد پاسخگوي افرادي باشند كه نمـي شـود           

  .هيچ گونه هويتي از آنها احراز كرد
اگر ما مي خواهيم در يك فضاي اطالع        : وي افزود 

رساني آزاد كار مسئوالنه اي انجام بدهيم، طبيعي است         
  .   به اين صورت نمي توانيم از عهده آن برآييم

  
 دستمزد كارمندان و كارگران كاهش ماليات حقوق و

  تصويب شد
  

قانون فعلي ماليات ايران، ناكارآمـد و دردسرسـاز         
به همين دليل دولت در سـال گذشـته تـصميم           . است

كميـسيون  . گرفت كه قـانون فعلـي را اصـالح كنـد          
اقتصادي مجلس چندين ماه اسـت كـه بـر روي ايـن             

روز گذشـته   . اليجه كار كارشناسي انجـام مـي دهـد        
يحه اصـالحيه قـانون مالياتهـاي مـستقيم در          كليات ال 

  .مجلس تصويب شد
در اليحه پيش بيني شده است كه سـقف معافيـت      
مالياتي حقوق و دسـتمزد كارمنـدان و كـارگران بـه        

كاهش نـرخ   .  هزار تومان باشد     104 و   114ترتيب تا   
هاي مالياتي و بررسي ميزان معافيت هـاي ماليـاتي از           

. تهـا اسـت   اقـانون مالي  محورهاي مهم اليحه اصـالح      
كارشناسان معتقدند تصويب اين اليحه تأثير مثبتي بـر         

  . سطح معيشت كارگران و كارمندان دارد
  

  فروش اقساطي خودرو به
   اقشار كم درآمد

  
قـسمت خـودرو در     : وزير صنايع و معادن گفـت     

مقايسه با نرخ هاي بين المللي خيلي باال نيـست، بلكـه    
  .قدرت خريد مردم پايين است

اسحاق جهانگيري در گفـت و گـو بـا خبرنگـار            
اقتصادي ايسنا، به سياست وزارت صنايع و معـادن بـه        
منظور ايجاد امكان خريد خـودرو توسـط اقـشار كـم            

طراحـي يكـي از     : درآمد جامعه اشاره كـرد و افـزود       
خودروهاي توليد داخلي به گونه اي كه با قيمت پايين          

خودرو بـه اقـشار     به بازار ارائه شود و فروش اقساطي        
كم در آمد جامعه ، از برنامـه هـاي وزارت صـنايع و           

  .معادن در اين زمينه است
  

  ارمــنســتــان
خاتميتبريك كوچاريان به   

  
ــستان   ــيس جمهــور ارمن ــان رئ ــرت كوچاري روب
پيروزي محمد خاتمي در انتخابات رياسـت جمهـوري         

ايروان مطمئن اسـت كـه      .  ايران را تبريك گفته است    
يان اخير سياستي كـه از سـوي ايـران در قبـال             در سال 

ارمنستان اجرا شده اسـت بـا پيـروزي خـاتمي تغييـر             
  . نخواهد كرد و پيگيرانه به آن عمل خواهد شد

روبرت كوچاريان رئيس جمهورارمنـستان اشـاره       
ايران كشور دوست ارمنستان است و      “ كرده است كه    

 – كليه پيش بيني ها حاكي از آنند كه روابـط ارمنـي           
  ”. ايراني توسعه خواهند يافت

  22/03/80” آر“ شبكة تلويزيوني 
  

  در سال جاري احداث خط لوله گاز
   ارمنستان آغاز خواهد شد– ايران 

  
  آقاي گقام غريبجانيان سفير ارمنستان در

  اطمينان داددر اين مورد  ايران 
  

تهران تا كنون چندين بار اعالم نموده است كه به          
 ارمنستان بـه    –داث خط لوله گاز ايران      تاخير افتادن اح  

سـفير  .. علت آمـادگي نداشـتن ارمنـستان مـي باشـد          
مسئله، پيرامـون قيمـت     “  :  است هارمنستان  چنين گفت   

امابايد بگـويم كـه درايـن خـصوص         . ”گاز مي باشد    
 صورت گرفتـه  و در پـي واريانـت هـائي             يمذاكرات

طمـئن  مـن م . هستيم كه بتوانيم اين مسئله را حل نمائيم  
 ارمنـستان در    –هستم كه احداث خط لوله گاز ايـران         

حتي مي توانم بگويم كـه      . سال جاري آغاز خواهد شد    
طرف ارمني فعاليت هاي خود را در زمينه طرح آغـاز           

قابل ذكر است كه بين دو كشور پيرامون        . نموده است 
ايـن  . خط لوله گاز هيچگونه مسئله سياسي وجود ندارد       

صادي دارد كه آنهم قابل حـل مـي         مسئله فقط جنبه اقت   
  .باشد

مطبوعات ايران به مراتب بر مـسئله احـداث خـط       
قابـل ذكـر    .  ارمنستان اشاره مي كند      –لوله گاز ايران    

ـ مـاه    23در شماره   ” تهران تايمز   “ است كه نشريه      هم
طرف : ليل نموده است    مسئله فوق را چنين تجزيه و تح      

لولـه گـاز    روسي كه قرار بود نسبت به احـداث خـط           
كمك مالي نشان دهد ، عالقمندي خويش را از دسـت           

مقامات سياسـي ايـران و      “ : بايد بگويم كه    . داده است 
ارمنستان تصميمات مثبتي پيرامون احداث خط لوله گاز        

قابل ذكر است كه احداث     .  ارمنستان گرفته اند   –ايران  
از نظر اقتصادي    ارمنستان نه فقط     –خط لوله گاز ايران     

  . ”  مهم مي باشد دورنمائي دارايي از نظر سياسبلكه
  

  : شتپي نو
از يكي از منابعي كه به مقامات ايران نزديك مي          
باشد اطالع يافتيم كه آقاي خاتمي شخصا پيگير طـرح          

 ارمنستان مي باشند و حتي يكبار       –خط لوله گاز ايران     
بدون درنظرگرفتن هـيچ   : به مناسبتي چنين گفته است   

  . ” له گاز احداث خواهد شد چيز، خط لو
  
  تاتول هاكوپيان،

  24/3/80 تهران، آزگ 
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 نماينده از كشورهاي اتحاديه بين 500گردهمايي 
  المللي كاالهاي توليداتي در ايروان

  
سعي مي شود موقعيت جغرافيـائي      در سالهاي اخير  

ارمنستان در مسير تأمين منافع جهاني مورد استفاده قرار      
ر از كشورهاي اتحاديه بين المللـي        نف 500 حدود   .گيرد

 گـرد هـم آمـده و ايـن          كاالهاي توليداتي در ايروان     
مسئله را كه چگونه مـي تـوان ارمنـستان را بـصورت             

، مشترك المنافع مركز ترانزيت كاالها بين كشورهاي        
اروپاي شرقي و خاورنزديك درآورند مـورد بررسـي         

  . قرار دادند
  24/03/80 شبكه سراسري تلويزيون 

  
  كمكهاي ارسالي ژاپن به بخش كشاورزي ارمنستان

 خود را   بخش كشاورزي ارمنستان پنجمين كمك      
 ميليـون يِنـي   400بـا  . از دولت ژاپن دريافت مي كند  

 كه دولت  ژاپـن در اختيـار ارمنـستان قرارمـي دهـد             
  .كودشيمائي و تراكتور خريداري خواهد شد

ران  تن كود شيميائي از اي     500 قابل ذكر است كه     
  . وارد ارمنستان شده است

  24/03/80 شبكه سراسري تلويزيون 
  

  تالش ارمنستان جهت تحكيم روابط با اتحاديه اروپا
ارمنستان درصدد است روابط خود را بـا اتحاديـه          
اروپايي نزديكتر سازد براي همين هم به توافق رسـيده          
اند تا به روندهاي همگرايي تسريع بخشند زيرا اين امر          

ام اصـالحات در عرصـه هـاي مختلـف كمـك           به انج 
، 1995در چارچوب همكاري متقابل سال      . خواهد كرد 

بموجب همكاري با كشورهاي عضو اتحاديه اروپـايي        
در چارچوب سـفر رئـيس      . اقتصاد توسعه خواهد يافت   

 عرصة انرژي مورد بررسـي       اروپا  به    ارمنستان جمهور
تقـال  خصوصأ پيشنهاد شده است تا ان     . قرار گرفته است  

اسـكانيان  .  انرژي برق انجـام گيـرد       جايگزين به منابع 
اعالم كرد كه ارمنستان مخالف اين پيشنهاد نيست ولي         
قبل از هر چيز بايد اين منبع را يافت، منبعي كه بتوانـد           

  . با حجم توليد انرژي جايگزين نيروگاه اتمي شود
اتحاديه اروپايي درصدد است ارمنستان را به مركز        

برنامـه  . ي اطالع رساني منطقه تبديل نمايـد      فن آوريها 
 فوق الذكر همايشي    زمينهريزي مي شود تا در رابطه با        

بعد از عضويت در شوراي اروپايي يك       . دگيرصورت  
 گــروه مونيتورينــگ وابــسته بــه رياســت جمهــوري 

و اين گروه بر روند اجراي تعهدات  . ايجاد شد ارمنستان  
يي منعقـد شـده و       كنوانسيون اروپـا   6. نظارت مي كند  

اصالحات تجاري انجام گرفته است و امـا درخـصوص          
آنچه كه به قرارداد منعقده در اجالس شـوراي امنيـت           

براي : جمعي مربوط مي شود اسكانيان چنين اضافه نمود       
روسـيه  . مسائل امنيتي اين يك قرارداد اساسـي اسـت        

عضو شوراي امنيت جمعي است و در صورت وجود هر     
 به ارمنستان بايـد از ارمنـستان دفـاع          نوع تجاوز نسبت  

من فكر مي كنم كه اين مسأله براي ما بسيار مهم           . كند
 روسـي را عـالي      – اسكانيان روابـط ارمنـي       .مي باشد 

ارزيابي كرد اسكانيان  عضويت ارمنستان در كميسيون        
حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل را پيروزي جـدي          

ان بـا اشـاره     اسـكاني . در سياست خارجي ارزيابي كرد    
كردن به مسأله قره باغ چنين اظهار داشت كه هيچكس          
نمي تواند انكار كنـد كـه در پـاريس و كـي وسـت               
پيشرفت جدي به ثبت رسيده است ولـي بعـد از سـفر             

اخير رؤساي مشترك گروه مينسك به منطقه مشكالت        
جدي ايجاد شد كه در نتيجه اين مشكالت مالقات ژنـو           

يده اسكانيان مـذاكرات بايـد بـر        به عق . به تأخير افتاد    
 كسب شده در مالقات پاريس و كي         هاي اساس توافق 

اسكانيان بعيد محسوب نكـرد كـه در        . وست ادامه يابد  
 ژوئن پوتين و بوش مسأله  قـره بـاغ نيـز             16مالقات  

بررسي خواهد شد و حل مسأله، تنها از طريـق طـرفين            
ـ             ود درگير امكان پذير مي باشد ، در نظر گرفته مـي ش
  . كه طرف قره باغي نيز در حل مسأله شركت نمايد

  23/03/80” آر“ شبكة تلويزيوني 
  

  روسيه هرگز ارمنستان را ترك نخواهد كرد
بوريس پاستوخوف معاون رئيس هئيت پارلمـاني       

برد، گفته است كـه       روسيه كه اخيراً در ايروان بسر مي      
  . روسيه هرگز ارمنستان را ترك نخواهد كرد

خاطرنشان كرد كه تنها به ايـن دليـل        پاستوخوف  
كه هر دو كشور عالقمند توسـعة روابـط اقتـصادي و            

يكديگر را  “همكاري نظامي هستند، روسيه و ارمنستان       
فرهنگهاي مـا   “: وي تأكيد كرد  . ”از دست نخواهند داد   

نه تنها از لحاظ سنت بلكه از لحـاظ تماسـهاي متقابـل             
بـستگي  شخصيتهاي علمي، فرهنگي و هنـري نيـز هم         

  . ”متقابل دارند
بايد خاطرنشان كرد كه در مذاكرات مجلس ملـي         
ارمنستان و دوماي دولتي روسيه در ايـروان نگرانـي از           

بگفتـة  . امكان خروج تدريجي روسيه از منطقه ابراز شد       
 مغزهاي نابغه و اقتصادي      فرار آنها غرب بطور فعال در      

ـ     گذاري مي   اي سرمايه   كشورهاي منطقه  فانه كند، و متأس
غيـر از   . تواند انجام دهد    روسيه امروز چنين كاري نمي    

اين در طي مالقات خاطرنشان شده اسـت كـه تركيـه            
 سـال اخيـر     200كنـد در مقابـل شكـستهاي          سعي مي 
روسـيه و  ”مانورهـا “در نتيجـة ايـن      . جوئي كنـد    تالفي

نماينـدگان  . توانند تحت فشار قرار گيرنـد      ارمنستان مي 
تواند از تحـت      يه به تنهائي نمي   اند كه روس    روسيه گفته 

  . اين فشار خارج گردد
  23/03/80، نووايه ورميا ”زركالو “

  
اف و شواردنادزه دعوت سفر به تهران  كوچاريان ، علي

  را دريافت نموده اند
سران كشورهاي قفقاز دعوتي جهت سفر رسـمي        

امـا ايـن    .  را دريافت نموده انـد     2001به ايران در سال     
 نيست كه سفر روبرت كوچاريان ،       مورد هنوز مشخص  

حيدرعليف و شـواردنادزه دركـدام مـاه سـال جـاري            
درضمن اين مورد نيز بعيد نمي      . صورت خواهد گرفت  

باشد كه اين سفر به علل مختلف و زمان نا مشخص بـه             
آقـاي گغـام غريبجانيـان سـفير        . تاخير خواهـد افتـاد    

جمهوري ارمنستان در جمهوري اسالمي ايران بـر ايـن          
سفر رئيس جمهور ارمنستان صورت     “ : ظرمي باشد كه  ن

قابل ذكر است كه وزارت امور خارجه    . ”خواهد گرفت 
ايران به زمان مشخص سفرسران كشورهاي قفقاز اشاره        
ننموده  اما اظهار اميدواري نمـود كـه كوچاريـان بـه             

سفر شـواردنادزه و عليـف نـا       . تهران سفر خواهد نمود   
 ايرانـي   – روابط گرجي     چه اگر. مشخص تر مي باشد     

 –بطور طبيعي پيشرفت مي كنـد ، امـا روابـط آذري             
چنين تصور مي شـود كـه سـفر         . . ايراني چنين نيست  

البتـه علـل    . حيدر عليف به تهران به تاخير خواهد افتاد       
مگرنه اينكه عليـف بيمـار     .  آن زياد هم پوشيده نيست    

 كه هنـوز بيمـار      1997اف از سال      درضمن علي . است  
  .داشت به ايران  قصد سفردنبو

  24/03/80تاتول هاكوپيان، آزگ /*/ 
  

  باغ اسراي جنگي وجود ندارند در قره
  

ماسيس مالخاسيان كفيل معاون وزير امور خارجـة        
 ژوئن در وزارت امور خارجـة جمهـوري         12در تاريخ   

المللـي در امـور جـستجوي         باغ با گروه كاري بين      قره
نگي در منطقة درگيري مفقوداالثرين و آزادي اسراي ج    

مالقات كرده  ) آلمان(باغ به رياست برنهارد كالزن        قره
در تركيب گروهي كه بـه اسـتپاناكرت آمـده          . است

گرجـستان، آذربايجـان و     است، نماينـدگان روسـيه،      
  . باغ هستند قره

در طي مالقات مسائل مربوط به فعاليت گـروه در          
بررسي باغ    ي همكاري آن با طرف قره     منطقه و دورنما  

باغ جهت   ماسيس مالخاسيان آمادگي مقامات قره اند  شده
المللي اعالم كرده و گفته است    كمك به كار گروه بين    

كه سياسي كردن مسائل بـشردوستانه و بـويژه مـسئلة           
  . جستجوي مفقوداالثرين و اسراي جنگي غيرمجاز است

  24/03/80 گولوس آرمني، 
  

  كند ايران آذربايجان را متهم مي
ضا بيگدلي سفير سابق جمهوري اسالمي ايران       علير

مـشترك  در آذربايجان و رئيس اداره دوم  كشورهاي         
 وزارت امور خارجة ايران در مصاحبة ويـژه بـا           المنافع

گفته است كـه تهـران بـراي        ” ليدر“شبكة تلويزيوني   
در عـين  . باغ آماده اسـت     ميانجيگري در حل مسئلة قره    

 هايده گرفتن پيشنهاد  حال وي مقامات باكو را در نادي      
از مـا   “: متعدد ايـران در ايـن خـصوص مـتهم نمـود           

مگر گـروه   . طلبند   مشخص حل مناقشه مي    هايپيشنهاد
 كه بعنوان ميـانجيگر فعاليـت دارد و   OSCE مينسك

اي رسيده     مشخصي دارد، به نتيجه    هايبنظر خود پيشنهاد  
  ”است؟

بيگدلي بر اين موضوع تأكيد دارد كه ايران ضامن         
طـول مـرز ايـران بـا        “. باشد  و ثبات در قفقاز مي    صلح  

 نقطـه   4ايران در   .  كيلومتر است  796كشورهاي منطقه   
آذربايجـان، ارمنـستان،    : با طرفين درگير مجاور اسـت     
كدام كـشور ديگـر     . باغ  نخجوان و بعد از اشغال، با قره      

 دارد؟ پس چـرا كـشور از قـارة ديگـر            يچنين امتياز 
حل مناقشه شركت كنـد و      تواند در روند مذاكرات       مي

  ”توانيم؟ ما نمي
 بـه حـل     OSCEبگفتة بيگدلي رؤساي مشترك     

ضمناً نيازي به جستجوي    . باغ عالقمند نيستند    مناقشة قره 
مكانيزمي كه به ايـران اجـازة شـركت در مـذاكرات            

بنظر بيگدلي بـراي ايـن كـار        . خواهد داد، وجود ندارد   
يـران كـافي    انجام مذاكرات دوجانبه بين آذربايجان و ا      

ما . كند با ايران به توافق برسد      ارمنستان سعي مي  “: است
امـا  . آماده هستيم از مواضع آذربايجان پشتيباني كنـيم       

  . ”اين امر به خود آذربايجان بستگي دارد
بگفتة بيگدلي ايران اكنون نه به مقامـات رسـمي          
باكو و احزاب سياسي كه مدت زيـادي در بـارة ايـن             

نند، بلكه مستقالً به مردم آذربايجـاني    دا  تمايل تهران مي  
ام   من گفته “: كند  پيشنهاد شركت در روند مذاكرات مي     

 موجب تقـسيم    OSCE جديد    هاي كه اجراي پيشنهاد  
اكنون سخن در مورد آن نيست      . آذربايجان خواهد شد  

  هـاي  در پيـشنهاد  . كه مسئله چگونه بايـد حـل شـود        
OSCE          سخن در بارة دريافت اراضي از يـك طـرف  
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اين موضع  .  آن به طرف ديگر است     يدرگير و واگذار  
 OSCEرسمي ايران در رابطه بـا پيـشنهادات جديـد           

  . ”است
ديپلمات ايراني همچنين يك بار ديگر آن بياناتي        

كنـد، تكـذيب      را كه تهران از ارمنستان پشتيباني مـي       
سياسـي  ” هـاي   بـازي “وي اين صحبتها را     . نموده است 

م آذربايجاني بسيار خـوب بـا       بگفتة بيگدلي مرد  . ناميد
انـد، آشـنا      نيروهائي كه پشت اين سر و صدا ايـستاده        

و اگر ما كمك    . بگذار از ما پشتيباني بخواهند    “: هستند
نكنيم، آذربايجان حق خواهد داشـت ايـران را بعنـوان           

  . ”گرا دارد، اعالم كند كشوري كه تمايالت ارمني
  24/03/80 گولوس آرمني 

  
  نقض قوانين مرزي

 12مرزبانان روسي مستقر در آرتاشـات در شـب          
ژوئن ، دوتن از ساكنين حومه ايلدير تركيه را دستگير          

وياچسالوف ديروكوف فرمانـده نيروهـاي      . نموده اند 
روسي آرتاشات پيرامون اين مورد فـوق چنـين گفتـه           

ـ    23:43 بوقــت محلــي هاسـت كــه ، شــهروندان تركي
را چنين   تاندستگير شده اند، و علت گذشتن مرز ارمنس       

 ما چوپاناني هستيم كه بـه دنبـال       : توضيح داده اند كه     
 فرمانـده مرزبانـان   .گوسفند هاي گم شده مي گـرديم   

روسي  سخنان خويش را چنين ادامه داده است كه بعـد     
از جستجو مشخص گرديد كه هيچ گوسـفند گمراهـي          

گذشـته از آن شـهروندان      . درآن محوطه وجود نـدارد    
  .ن هاي همراه داشتند با خود تلفهتركي

وزارت امنيت ملي جمهوري ارمنستان ايـن واقعـه را          
قابل ذكر است كـه  . دنبال مي كند، بازجوئي ادامه دارد     

 نفـري كـه     9 نفـر از       4 تا كنـون     2001از اوائل سال    
جهت عبور از مرز ارمنستان دستگير شده اند از سـوي           

  . مرزبانان روسي مستقر درآرتاشات بوده است
  22/03/80لويزيوني پرومتوس  شبكه ت
  

  لبناني در شبكه تلفن قره باغ سرمايه PMFشركت 
 گذاري خواهد كرد

دولت جمهوري قره بـاغ مـذاكراتي را بـا شـركت            
PMF           لبناني پيرامون انعقاد قـرارداد ليزينگـي بـراي  

  .  از شبكه تلفن جمهوري ، انجام مي دهد بهره برداي
نولـد   آر خبرگـزاري مـديا مـاكس       به گـزارش    

آبراهاميــان وزيــر اصــالحات ســاختاري و اقتــصادي 
 سـرويس جمهوري قره باغ در اين خصوص خطاب به         

به گفتـه وي در     . ارمني راديو آزادي اعالم كرده است     
  .  مي شود مهياحال حاضر شرايط معامالت 

بعد از ارائه برنامه تجـاري و حجـم         “ به گفته وزير  
ذ خواهيم   تصميمي اتخا  PMFي  .سرمايه گذاري از سو   

  . ” كرد 
 PMFآبراهاميان اشاره كرده است كه شركت       . آ

“ ابراز آمادگي كرده است تا طي دو سال براي توسـعه     
.  ميليون دالر سرمايه گذاري نمايـد      10”  آرتساخ كاب 

وزير گفته است براي مدرنيزه و تجهيز كـردن كامـل           
  .  ميليون دالر سرمايه  الزم است30شبكه تلفن قره باغ 

  23/03/80استاني هانراپتوتيون  هاي
  

  باغ نقش ايران در روند حل مسئله قره
 مشاور وزيـر    خبرگزاري اينتر فاكس    به گزارش   

امور خارجه ايران اعالم كرده اسـت كـه ارمنـستان و            
ساير كشورهاي منطقه در بستر تدوين سياست منطقـه         

به گفته وي محمد خاتمي . نقش مهمي براي ايران دارند   

منتخب ايران درصدد است به همكاري با       رئيس جمهور 
با صـحبت كـردن     . كليه كشورهاي قفقاز توسعه بخشد    

در مورد مسأله قره باغ مشاور وزير امور خارجه اشـاره           
كرده است كه ايران حاضر است شـركت خـود را در            
روند مسالمت آميز فعالتر نمايد ولي در تهـران منتظـر           

ـ            روه بررسي اين مسأله از سـوي رؤسـاي مـشترك گ
  .   هستندOSCEمينسك 

  22/03/80” آر“ شبكة تلويزيوني 
  

  جمهوري اسالمي ايران به همكاري 
   ارمنستان اهميت مي دهد–ايران 

 –جمهوري اسـالمي ايـران بـه همكـاري ايـران            
آقاي فيروز دولـت آبـادي      .  ارمنستان اهميت مي دهد   

ــيس اداره   ــه و رئ ــور خارج ــر ام ــشاور وزي ــور م  ام
 وزارت امـور خارجـه       در لمنـافع مشترك ا كشورهاي  

ارمنستان نيز مانند كشورهاي     : چنين گفته است    ايران  
ديگر منطقه  در بستر تدوين سياست منطقـه اي بـراي            

بـر اسـاس    . ايران از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت       
آقاي خاتمي رئيس جمهور جديد در نظر       :  سخنان وي   

ز دارد همكاريهاي خود را بـا تمـام كـشورهاي قفقـا           
ديپلمات ايراني خاطر نشان نموده اسـت       . گسترش دهد 

كه ايران و ارمنستان مي توانند در زمينه هاي خط لولـه        
گاز بين دو كشور ، نيروگاه آبي بـر روي رود ارس و             

آقـاي دولـت    . تونل كاجاران همكاري داشـته باشـند      
آبادي  درمورد قره باغ كوهستاني نيز چنين اظهار نمود          

 است تا نقش خود را در حل مسالمت         ايران آماده : كه  
  .آميز درگيري قره باغ فعال تر نمايد

  21/03/80 شبكه تلويزيوني پرومتوس 
 
  

  يمـلــعــ
  

  اختراع يك دستگاه جديد براي كمك به نابينايان
يك دانشكند نيوزلندي موفق به ساخت وسـيله اي         
شده است كه به نابينايان كمـك مـي كنـد از امـواج              

اين ابزار كـه بـه      . براي ديدن اشيا استفاده كنند    صوتي  
پيشاني بسته مي شود، اين امكان را براي نابينايان فراهم          
مي كند كه چهره افراد مختلـف را تـشخيص دهنـد و             
حتي در يك مسير پر پـيچ و خـم، دوچرخـه سـواري            

اين وسيله جديد عملكردي مشابه ردياب صـوتي        . كنند
 40نيوزلندي كه بيش از      ساله   53محقق  . خفاش ها دارد  

سال براي ساخت اين وسيله تالش كرده است، پيش از          
اين نيز دو نمونه مشابه ساخته بود كه كـارايي الزم را            

اين وسيله به سروپيشاني بـسته مـي شـود و          . نداشته اند 
امواج برگـشتي   . امواج فراصوتي از خود ساطع مي كند      

  .توسط دو گيرنده حساس دريافت مي شود
اس زير و بم بودن صدا، فرد نابينا مي توانـد            بر اس 

 "كاسـپا "اين دستگاه كـه     . فاصله اشيا را تشخيص دهد    
نامگذاري شده است به ادعاي فرد سـازنده آن، امكـان           
شناسايي چهره افراد را نيز براي افراد نابينا فـراهم مـي            

 هـزار دالر    5قيمت اين دستگاه در حـال حاضـر         . كند
  .است

  
  .  در اينترنت"ت اسكاتهل"پايگاه : منبع

پياده روي و شنا بهترين ورزش براي مبتاليان به 
  كمردرد است

 بار و هر بار     3افراد مبتال به كمردرد بايد در هفته        
  . به ورزش شنا يا پياده روي بپردازنده دقيق20به مدت 

 فوق تخصص بيماريهاي    "محمد مهدي امام  "دكتر  
راد دست كم يك روماتيسمي با اشاره به اينكه تمامي اف   

: بار كمردرد را در زندگي خود تجربه مي كنند، گفت         
كمردرد داراي عللي متعدد است، اما در بيـشتر مـوارد           
نگران كننده نيست، زيرا در بسياري از اوقات علت آن          
دردهاي عضالني و ديسكي بوده كه در بيماران وجـود          

  .دارد
وي پوكي و نرمي اسـتخوان، گرفتگـي عـضالت          

، توده هـاي اطـراف اسـتخوان، دردهـاي          اطراف كمر 
ارجاعي از كليه و احشاي اطراف كمر را از علل كمـر            

گاهي ممكن است كمـردرد     : دردها ذكر كرد و افزود    
روماتيسمي يا داراي علل عفوني باشـد كـه ايـن نـوع             
كمردرد درصد كم و در عين حـال درصـد مهمـي را             

  .تشكيل مي دهد
فـوني را   اين متخصص، كمردرد روماتيسمي يـا ع      

مهمترين و كمردرد عضالني و ديـسكي را شـايعترين          
ايـن  % 90حـدود   : نوع كمردرد عنوان كـرد و گفـت       

  .دردها به علت مشكالت ديسكي و عضالني است
وي با بيان اين كه اغلب كمردردها به دنبال كـار           
: سنگين ناصحيح عارض مي شود، خـاطر نـشان كـرد          

دي هـستند   غالب افراديكه دچار كمردرد هستند، افـرا      
كه كار سنگين مانند برداشتن جعبه نوشـابه، هـل دادن           

ن، برداشتن جسم سنگين از زمين و فعاليـت هـاي           يماش
مشابه انجام داده انـد كـه در بـسياري از مـوارد ايـن               

  .كمردرد بهبود پيدا مي كند
كمر دردهـا در مـدت يكمـاه        % 90به گفته وي،    

من شده از آن ممكن است مز% 10بهبود مي يابد و فقط    
  .و ادامه پيدا كند

اين متخصص با اشاره به اينكـه در كمردردهـاي          
مزمن، اغلب فاكتورهاي رواني دخالت دارنـد، يـادآور         

افراد مبتال به كمردرد بايد اين فاكتورهاي روانـي         : شد
  .را كنترل كنند

آقاي محمد مهدي امام به افراد سيگاري و افراد بي          
ـ        ستند، توصـيه   تحرك كه بيشتر در معرض كمردرد ه

 بـار بـه     3كرد، افراد مبتال به كمر درد بايد هر هفتـه           
 دقيقه ورزش انجام دهند كه اين كـار عـالوه           20مدت  

بر كاهش چربي بدن، عضالت كمر را تقويت كرده از          
  .بروز آرتروز نيز جلوگيري مي كند

وي شــنا و پيــاده روي را از بهتــرين ورزشــهايي 
 3ايد حداقل در هفته     دانست كه فرد مبتال به كمردرد ب      

  . بار اين ورزش ها را انجام دهد
  

 را "انرژي سياه"كشف جديد ستاره شناسان وجود 
  تقويت كرد

 "هابـل "محققان با استفاده از تلـسكوپ فـضايي         
 ميليارد سال  10موفق به كشف يك ابر نواختر با فاصله         

  .نوري از زمين شدند
 اسـرارآميز كـه     "انرژي سـياه  "  اين كشف وجود  

هكشانها را دور از يكديگر نگاه مي دارد، تقويت مي          ك
  .كند

به گزارش خبرگزاري فرانـسه از واشـنگتن و بـه           
 "ناسا"گفته مسئوالن سازمان هوا و فضانوردي آمريكا،     

اين ابر نواختر را كه دورتر از هر ابر نـواختر ديگـري             
است كه تاكنون در فضا رويـت شـده اسـت، اولـين             



 

 

  ٥صفحه  ١٣٨٠ ماه تير٩   ٣٠ شماره     لويس

مرور اخبار

 فرضيه را در اختيار محققـان       مدرك قابل رويت از اين    
  .قرار مي دهد

 از موسسه علوم تلـسكوپ فـضا در         "آدام رايس "
 در  "اين ابر نواختر ظـاهرا    :  مريلند مي گويد   "بالتيمور"

يكي از گروه هاي خاص انفجاري قـرار دارد كـه بـه             
ستاره شناسان امكان مي دهد تا دريابند چگونـه رونـد           

  .افته استانبساط كيهان در طول زمان تغيير ي
اين ابر نواختر به ما نشان مي دهد كـه          : وي افزود 

كيهان همانند يك راننده عمل مـي كنـد كـه هنگـام             
رسيدن به چراغ قرمز سرعت خود را كم مي كند و بـه             
هنگام سبز شدن چراغ پاي خود را بر روي پـدال گـاز            

  .مي فشرد
 "انرژي سياه "آلبرت اينشتين براي اوليه بار وجود       

وضـيح علـت عـدم انفجـار كيهـان از درون            را براي ت  
 نشان داد   "ادوين هابل   "پيشنهاد كرد، اما پس از آنكه       

 در حال انبساط است، پذيرفت كـه        "كه كيهان حقيقتا  
دانشمندان اكنون معتقدند كه فرضـيه      .اشتباه كرده است  

آلبرت اينشتين درست بوده اما از طبيعت واقعي انرژي         
  .سياه آگاهي نداشته است

 متخصص فيزيك سيارات از دانشكاه    "ل ترنر ميش"
در حاليكه ما نمي دانيم انرژي سياه       : دشيكاگو مي گوي  

چيست، اما مطمئن هستيم كه درك و فهـم آن نـشانه            
هاي مهمي در جستحوي ما براي يكي ساختن نيروها و          

  . ذرات در كيهان ارائه مي دهد
  

  عوامل خطر ساز ايجاد سرطان روده
روده، سابقه مثبـت خـانوادگي      سابقه قبلي پوليپ    

پوليپ با سرطان روده بزرگ، بيماري كوليت اولسروز        
  سال، چاقي، مصرف الكـل،       10مزمن با سابقه بيش از      

و استعمال دخانيات   ) كم تحركي (عدم فعاليت فيزيكي    
  .خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را بيشتر مي كنند

 سـال   10كه بـيش از     ) يازخمي(كوليت اولسروز   
ل كشيده و قسمت اعظـم روده بـزرگ را درگيـر            طو

كرده، خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را بيـشتر مـي            
اين بيماران دچار سرطان مي شوند، پـس        % 5تنها  . كند

جاي نگراني جدي نيست ولي بهتر اسـت بيمـاران بـا            
 سال سابقه، سـاليانه تحـت      10كوليت اولسروز بيش از     

   گيرند آندوسكوپي قسمت تحتاني روده قرار
چاقي احتمال سرطان روده بـزرگ را بيـشتر مـي           

  . در خانم ها صادق است"كند و اين موضوع خصوصا
سابق فرد در ابتال به سرطان ناحيه تناسلي و پستان          
. خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزايش مـي دهـد       

فعاليت فيزيكي بيشتر به طـور واضـح خطـر ابـتال بـه           
  .سرطان را كمتر مي كند

  تعمال دخانياتاس
استعمال دخانيات بـه طـور قابـل تـوجهي خطـر            
تشكيل پوليپ و سرطان روده بـزرگ را افـزايش يـم            

  .دهد
تعـداد زيـاد    ( به نظر مي رسد كه زايمانهاي مكرر      

مي تواند خطر سرطان روده بزرگ در خـانم         ) فرزندان
 نقش محـافظتي    "ها را كاهش دهد و علت آن احتماال       

)  كه از تخمدان ترشح مي شود      هورمون زنانه (استروژن  
  .است

  عاليم و نشانه ها
متأسفانه اين بيماري ممكن است براي مدتي بدون        

  .عالمت بوده و در مراحل پيشرفت تشخيص داده شود

نشانه هاي مربـوط بـه سـرطان روده بـزرگ در            
. بيماريهاي ديگر گوارشي نيز به وفور ديده مـي شـود          

 ايـن بيمـاران     خونريزي از مقعد شايعترين عالمـت در      
  .است

. متأسفانه اغلب بيماران به آن اهميت نمـي دهنـد         
  .خونريزي در اكثر موارد به صورت مخفي است

البته اگر توده سرطان در نزديك مقعد باشد رنگ         
  .خون دفعي به صورت روشن خواهد بود

 در سالمندان "كم خوني ناشي از فقر آهن خصوصا 
باشـد و از آنجـا      مي تواند به دليل سرطان روده بزرگ        

كه خونريزي به صورت مختصر و خيلي كم ولي مداوم          
است، بيماري ممكن است متوجه وجود خون در مدفوع         

  .خود نشود
تغييـر در   : عالئم و نشانه هـاي ديگـر عبارتنـد از         

و )  يبوست و گاهي اسـهال     "غالبا(عادت اجابت مزاج    
كاهش وزن، خستگي، بـي اشـتهايي، احـساس تخليـه           

از اجابت مزاج، شكم درد مبهم در سراسـر         ناكامل پس   
و ) ثانويه به انـسداد روده    (شكم، اتساع شكم و استفراغ      

  .وزوپيچ
  تشخيص

 سال كـه بـا خـونريزي     40در بيماران مسن تر از      
واضح از مقعد و يا تغيير در عادات اجابت مـزاج و يـا              
كم خوني فقر آهن مراجعه مي كنند، بررسـي از نظـر            

  .ورت داردسرطان روده بزرگ ضر
ابتدا مدفوع از نظر خـون مخفـي بررسـي شـده و             

  . معاينه مي كند"پزشك مقعد را دقيقا
عكس برداري از روده بزرگ با اسـتفاده از مـاده           
حاجب و آندوسكوپي روده بزرگ اساس تـشخيص را         

  .تشكيل مي دهند
با ديدن ضايعه اي در روده بزرگ، نمونه بـرداري          

  .ل مي گرددانجام شده و به پاتولوژي ارسا
تشخيص سرطان توسط متخـصص پـاتولوژي داده        

  .مي شود
  پيشگيري

از ديرباز بشر توجه خود را به امـر پيـشگيري از             
ابتال به سرطان و تشخيص زودرس آن معطوف كـرده          

  .است
 گـزارش داده كـه      "هيـل " آقـاي    1974در سال   

سرطان روده بزرگ به دنبال پوليپ از نوع آدنوم ايجاد          
آدنوم بوسيله آندوسكوپي حذف شـود،      مي شود و اگر     

  .احتمال بروز سرطان روده بزرگ كاهش مي يابد
 209 رددر يك مطالعه، آندوسكوپي روده بزرگ       

 سالگي كه هيچ گونه شكايت و       75 تا   50 سنين   ردنفر  
عالمتي ندارند، انجام شـده اسـت و در نتيجـه آن در و              

 100مورد سرطان روده بزرگ در مراحل اوليه و حدود          
  .مورد پوليپ يافت شده است

با توجه به اين شرايط مي توان درمان مؤثرتري را          
جهت بيماران مبتال به سرطان ارائـه كـرد و از طرفـي             
ديگر جذف پوليپ ها بوسيله آندوسكوپي خطر بـروز         

  .سرطان روده بزرگ را كاهش مي دهد
از آنجا كه عاليم اوليه سرطان روده بـزرگ مثـل           

 تغيير در اجابت مزاج براي ايـن        نفخ شكم، شكم درد و    
بيماري اختصاصي نيست، بايد از روش غربـال گـري          

  .استفاده كرد)كشف سرطان در  مراحل اوليه (
  دكتر ناصر ابراهيمي درياني

   دكتر سيد مؤيد علوينو 
  

  علوم رايانه اي
http://www.whatis.com 

در سايت مـذكور عالقـه منـدان مـي تواننـد بـه              
 اي در مورد جنبه هاي مختلف علـوم         اطالعات گسترده 

رايانه اي از قبيل نرم افزار، سخت افزار، چند رسـانه اي        
ها، شبكه هـاي مخـابراتي، پردازنـده هـا، اينترنـت و             

اين سـايت داراي    . سيستمهاي عامل و غيره دست يابند     
واژه نامه هاي تخصصي فن آوري اطالع رساني و ديگر          

  .شاخه هاي علوم رايانه اي است
  

  

 انگليسي- فارسي-زبانزدهاي ارمني
 

Ð³Û»ñ¿Ý-ä³ñëÏ»ñ¿Ý-²Ý·É»ñ¿Ý 
³é³Í³ÝÇ 

Armenian-Persian-English Proverbs 
 

تامار پانوسيان: ردآوري و پژوهشگ  
²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 

By Tamar Panosian 
 
66- ²ë»ÉÁ Ñ»ßï ¿, ³Ý»ÉÁ ¹Åõ³ñ: 
Ðáñáí»É ï³Éáí ³ñïÁ ãÇ í³ñõÇ: 

)فردوسي.(دو صد گفته چو نيم كردار نيست  
Action speaks louder than words. 
Deeds not words.  
Saying and doing are two things. 
 
67- Â»½ í»ñ Ï³óáÕÇ 
ÕëÙ³ÃÁ(µ³ÅÇÝÁ) çáõËï  ÏÁ 
ÉÇÝÇ: 

.سحر خيز باش تا كامروا باشي  
Early to bed and early to rise 
makes a man healthy, wealthy and 
wise. 
The early bird catches the worms. 
 
68- ØÇ Í³Õáí ·³ñáõÝ ãÇ ·³Û: 
ØÇ ÷áõÝç Í³ÕÏáí Ù³ÛÇë ãÇ 
·³Û: 

.رديك دست صدا ندا  
.با يك گل بهار نشود  

One swallow does not a summer 
make. 
 
69- ØÇ Ó»éùÁ áñ ã»ë Ï³ñáÕ 
Ïïñ»ë, å³ãÇ ¹Çñ ·ÉËÇ¹: 

.دستي كه نمي توان بريد بايد بوسيد  
If you can not beat them, join 
them. 
 
70- Þ³ïÇÝ ß³ï, ùãÇÝ ùÇã: 

.هر كه بامش بيش، برفش بيشتر  
. بزرگهر كه را سر بزرگ، درد  

A big head has a big ache. 
Much coin, much care. 
A great ship must have deep water.   
        



 

 

٦صفحه  ١٣٨٠ ماه تير٩  ٣٠ شماره    لويس

ادبيات

  شعر مادرانه در ادب ارمن
  ”پيشكش به روان و ياد جاوداني مادرم“

  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان
  سوم و پايانيبخش 

   
  )1975-1915( شعر مادرانه از هوانس شيرازهعچند قطادامه 

  گرمانيك. ترجمه ا
12/07/1993  

  مادرم
  
  ه اميدمان، مادرمژوا

  معبد خانه مان، مادرم
  گهواره مان، مادرم،
  دژ خانه مان، مادرم،

  پدر و مادرمان، مادرم،
  و غالممان، مادرم،ارباب 

  بي خانمان خانه مان، مادرم،
  النه شيرمان، مادرم،

  خدمتگزار خانه مان، مادرم،
  پادشاه خانه مان، مادرم،

  بي چاره خانه مان، مادرم،
  دارو و درمان مان، مادرم،

  چشمه سار خانه مان، مادرم،
  ،خواهر تشنه مان، مادرم

  بي خواب خانه مان، مادرم،
  درم،خواب شيرين مان، ما
  چراغ خانه مان، مادرم،
  آفتاب خانه مان، مادرم،

  
  ،مادرم، نان مان، مادرم
  .خداي خانه مان، مادرم

  
  

  معجزه
  

  خواب ديدم، در خانه مي زدند،
  كيست؟ گفتم از درون،
  گويي پيرزني از برون،
  .گفت، قربانت گردم من

  
  تكه اي نان به من ده،“

  ”زني فقير، يتيم و بي كس ام،
  شودم،گ را ردنگ آنگاه بي در

  . مرده مادرم بود…! معجزه
  وحشت كردم، به آغوشش افتادم،

  منم، من،“: مادرم گفت
  براي آزمايش تو آمدم،

  .تا زندگي عوضت نكرده عزيزم
  با چهره فقير آمدم،

  تا دنيا نيز نداند،
  آيا هنوز وجدانت را داري فرزندم،

  .  همچون منزبايا اينكه مرده است از دير

                              ترازو        
   آلكهترجم

  
   كه گهواره تخيل چشم به دنيا گشودم،هنگامي

  در عالم حقيقت عشق مادر را يافتم
  ابروانم را شاهين ترازو ساختم،

  چشمانم را دو كفه آن
  و عشق مادرم را مقياس

  همانقدر بزرگ بود،
  كه ژرف و لطيف

  هيماليا را معيار قرار دادم،
  ه بهم خورد،و كف كوه

  درياها را سنجيدم،
  عشق مادرم ثقيل بود،

  كرات را معيار قرار دادم،
  .باز هم عشق مادرم سنگين تر بود

  عشق تو را 
  اي دلدار 

  عشقت را سنجيدم،
  ر و رو كردنديدو كفه هم ديگر را ز

  اما آن هنگام كه از دشت موطنم
  مشتي خاك در آغوشت ريختم،
  دو كفه همديگر را بوسه زدند

  
  دود زده، همچون چراغي كهنه

  معصوم، همچون مهتاب،
  !مادرم

  بي جال، همچون كلبه اي متروك
  ستبر، همچون سنگ زيرين آسيا،

  .پدرم
  دور همچون ماسيس بي توان

  با من، همچون ماسيس تابناك 
  .اميدم

  
  

  زن چراغ است
  و مادر آفتاب

  اما بيا و بنگر كه چراغ
  .هوس كشتن آفتاب دارد

  
  !دريغا

  درم را، آفتابم را زبان ببرم،ما
  .فروزماي را در شب برغتا چرا

  چه كسي بهار بي بازگشت را به زمستان 
  و آفتاب را

  به سوسوي هزاران چراغ
  مي فروشد

  مادرم آفتابي است 
  اگر چه خاموش 

  هم سنگ نمي دانم
  الهه را

  با تاري از گيسوان مادر 
  اي آفريدگار پوزشم بپذير

  اگر بگويم
  مادر است ديگر بخدا چه نيازآنجا كه 



 

 

٧صفحه  ١٣٨٠ ماه تير٩  ٣٠ شماره    لويس

ادبيات

  دستان مادر
  )1924-1971(باروير سواك

  ترجمه آلك
  دستها 

  دستهاي مادر
  اين كهن شده تازه مانده

  چه ها كه نكرده اين دستها
  بگاه عروسي 

  چگونه رقصيده اند
  با چه كرشمه اي

  با چه رويايي
  چه ها كه نكرده اين دستها

  چون مادر شد
  بيدار ماند از شام تا بام

  تا كودك را با شيره جان پرورد
  چه ها كه نكرده اين دستها

  بي برگ ماند و رنج برد اين دستها
  با سكوت دريا وش

   صدفببا شكي
  چه ها كه نكرده اين دستها

  به آسمان سركشيد چون ستون
  تا ستون خانه اش نلرزد

  و شير اوژنش از جنگ باز گردد
  چه ها كه نكرده اين دستها

  گرفت مادر بزرگفرتوت گشت و لقب 
  اين دستهاي پر توان بي توان ماند

  اما اگر 
  در توان نوه اش تواني تازه گرفت

  چه ها كه نكرده اين دستها
  سنگ از دل كوه بركند

  و كوه را لرزاند
  و ما دست پروردگان
  چون فرزندي خلف 
  ببوسم اين دستهاي 

  زاينده را پرورنده را 
  بيمار خوار 

  و مالل ناپذير را 
  انيمو بد

  اين دستهاي پينه بسته و قاچ شده را 
   -كه پيوسته غبار رفته رفته شسته-

  لطيف چون ابريشم
  .و پاك چون نگاه كودك

  
               مادر 

  آرامائيس ساهاكيان
  ترجمه آلك

  !مادر
  بگاهي كه از دشت و كوهسار

  به خانه باز مي گشتم
  مي خواستي در آغوشم بگيري

  و با اشتياق ببوسي
  ر خوش بخلوتي مي گريختممن س

  و خنده بر لب نگاهت مي كردم
  كدامين هوس پروازم مي داد

  تا تو نتوانيم بوسيد؟
  و اينك دير گاهي گذشته است

  چون خسته و غمگين
  از دشت خاك خورده بخانه باز مي گردم

  آغوشي ببوسيدنم نمي گشايي
  !مادر

  كجا توانمت يافت
  در دشت بيكران

  برفراز آن تل كوچك
  همچون كوهي از اندوه ورم كرده استكه 

  مزارت را مي بوسم
  !اما اي دريغ

  چگونه توانم گفت
  !مادر

  .هم اينك مشتاق بوسه توام
  

  سخن پايان
  پتروس كاجبروني

  گرمانيك. ترجمه ا
  )نثر مسجع(

  من خواهم آمد 
در انتظارم بمان محبوبم، آنگاه كه همه راه بي برگشت در پيش گيرند و تو               

  .مي هجران، غمزده اشك ريختن آرزو كني، من خواهم آمددر تلخكا
در انتظارم باش، محبوبم، آنگاه كه همه پيمان شكن از برگشتن بپرهيزنـد و      
تو در خشم ناچاري سرنازنينت را به سنگ و صخره كوفتن خواهي، من خـواهم               

  .آمد
 و  …يددر انتظارم بمان، محبوبم، آنگاه كه همه ترا  فراموش كنند و نه يـا              

  .تو غرق در نوميدي و غم، در پي آسيب به خويش، من خواهم آمد
من مي آيم تا با لبان تشنه ام اشكهايت را پاك كنم، زخمهاي دردناكت را               
بر تن خويش گيرم، و قلب تهي از عشق شيرين ترا با عشق بي پايان و جاوداني 

  .ام مملو سازم
  .من خواهم آمد

  
  

  پتروس كاجبروني
  )30/4/1372(گرمانيك. ترجمه ا

اگر مطمئن باشم كه پاسبان عبوس مرا با مهر و محبـت  دسـتگير خواهـد                 
  .كرد، گر چه بيگناه باشم، خود را تسليم او خواهم كرد

اگر مطمئن باشم كه قاضي عادل مرا با مهر و محبت  محاكمه خواهد كرد،               
  .من بدون دفاع، خود را  محكوم خواهم نمود

 سنگدل مرا با مهر و محبت به زنـدان خواهـد            اگر مطمئن باشم كه زندانبان    
  افكند، من خانه ام را رها نموده خود را به حبس خواهم سپرد،

  .اگر تنها با مهر و تنها با مهر و محبت رفتار كنند
  
***  

  
من كه امروز سخن مادر را به گوش آفريده گانش رساندم، به تـو              ! و اما نه  

بان و نه قاضي و نـه آن زنـدانبان          اي دوست شاعر من مي گويم، اين نه آن پاس         
است كه آنگونه كه مي خواهي با مهر و محبت  با تو رفتار كننـد، تنهـا يـك                    
موجود را خواهي يافت كه  چنين باشد و من نشاني او را به تو مـي دهـم، سـر                     
منشاء مهر و محبت و عشق جاودانه بي دريغ و يك سويه و بي پايان همانا مادر              

  .است، مادر و بس
  ك گرمانيكادي

  



 

 

٨صفحه  ١٣٨٠  تير ماه ٩  ٣٠ شماره    لويس

ادبيات

   1دائي خچان
    1910هوهانس تومانيان 

  ترجمه فرشاد صفايي
  .صبح شما بخير  -
. براي دائي خچان چاي بيار، نان بيار ، عرق بيار! دختر  . سالم دائي خچان    ! آه   -

  چي شده؟ چه اتفاقي افتاده كه راهي شهر شدي؟ .  خير باشه دائي خچان …اِ
گفتم بيام ببينم زنده اين يا      . ودچه اتفاقي بايد بيفته؟ دلمان برايتان تنگ شده ب         -

  .مرده اين
  .ممنونيم ، ممنونيم  دائي خچان -

       دائي خچان همراه با نطق كردن از اينجا و آنجا چاي خورد و نان را سق زد و                  
دست آخر خاموش شد و چپقش را گيراند و حلقه هاي  دود را دسته دسته بـه هـوا                    

  :آورد و گفت يكباره چپق را از دهانش بيرون . فرستاد
  با اين حساب چطوري  ميشه ؟ -
  چي دائي خچان؟ -
  .اينكه بچه را ميبرن سربازي -
   از من چه كاري بر مي آد؟…نميدونم  -
  !چه ديگه كدومه؟ اونجا زن دائيت نشسته و داره گريه ميكنه -
  . بگو ، آخه چه كاري ميتونم بكنم؟ هر كاري بگي حاضرم …دِ -
  .ينيم چه كار ميتونيم كنيمميگم بريم راه و چاره اي بكنيم بب -
  !بريم. خوب بفرمائيد -

از دفتردار خواهش كردم ، تاريخي را كه دائي خچان نشان           .        به دفترخانه رفتيم  
هر چه قدر گشتيم و دفترها را زير و رو كرديم از پـسر              .داه بود در دفترها پيدا كند     

  .دائي خچان خبري نبود
  چطوريه برادر؟.. اِ -
  .دائي خچان!  نيست ديگه.. دِ  -
  .حاال چند سال هم پائين بگيريد ممكنه اشتباه كرده باشيم -

دائـي خچـان    .       دفترهاي جديدي آورديم و جستجو كرديم اما در آنها هم نبـود           
  :دوباره گفت

بچه به حساب   .  بيخود و بي دليل اشتباه ميكنيم      …ممكنه اشتباهي كرده باشيم      -
  .كم گفتم! يگفتي بزرگتر بگيره  بايد م2متام . من بايد بزرگتر باشه

  .خوب دائي خچان بزرگتر ميگيريم -
  .دوباره نبود.        دفترهاي تازه اي آورديم و از نو آنها را زير و رو كرديم 

  .نيست كشيش ننوشته -
   اين چطوري ممكنه؟…واه -
  . بريم دائي خچان…چه بكنيم! نيست ديگه .. دِ -
  !ائيت نشسته و داره گريه ميكنهبا رفتن چه چيزي درست ميشه؟ اونجا زن د -
  ! چه بكنيم؟ خوب نيست ديگه…دِ -

هنوز پنجاه قدم نرفته بوديم كه دائي خچـان مـن و مـن كنـان                .        بيرون آمديم 
  .ايستاد

  !وايستا حاال -
  باز چي شده دائي خچان؟ -
  متام كجا رفتيم ؟ كجا ميريم؟ -
  .به خونمون ديگه -
  دوباره برميگرديم؟ -
  م؟كه چه كار كني.. واه -
آخه از اينجا و اونجا كه آمدم اسم تورو به زبون اُوردم حاال كه برم چه خبري                  -

  ببرم ؟
كلي تاريخ و سال ديديم و زير و        . چه بكنم دائي خچان؟ دفترا اونجا بودن        .. دِ -

  !نيست . رو كرديم
  …چطوريه كه نيست؟ چطور بچة همه هست اما بچة من نيست  -
  چه كنيم؟.   اينطوريه ديگه …دِ -
  :زنم پرسيد.     دائي خچان تا هنگام رسيدن به خانه دم نزد  

                                                            
١ Khechan 
٢ Metam 

  چه كردين؟! ها    -
  :      دائي خچان جواب داد كه

  .حاال هنوز مونده تا ببينيم -
  :       من تو حرفشان پريدم كه

  !واسالم . تموم شد و رفت. تو دفترا نوشته نشده. ديگه چي چي رو ببينيم -
  :       دائي خچان ناليد 

منم از همون راهي كـه اومـدم از همـون راه هـم بـه                . همين! تموم شد ! م شد  تمو -
  .خونمون برميگردم

       اينرا گفت و بحالت قهر نشست و با زور هر چه تمامتر دود چپقش را بيـرون                 
  .داد
  

يكدفعه دائي خچان غذايش را     . نشسته و خاموش غذا ميخورديم    . وقت ناهار فرا رسيد   
  : رو به من كرد و گفت نيمه كاره رها  كرد و

  حاال كه برم به زن دائيت چي بگم؟ -
  در چه موردي؟ -
  در مورد همين دفترا -
  !نيست . كشيش ننوشته. دائي خچان! نيست !  نيست …وا -
  ! يه چيزي داري ميگي ها …دِ -
  !يعني چي يه چيزي ميگم؟ به تو ميگن نيست  -

  .       دائي خچان دوباره ناليد و چپق را ساز كرد
  

در اين فكر بودم كه ايـن دهـاتي         . ز ناهار به اتاقم رفتم تا كمي استراحت كنم        بعد ا 
  . يكدفعه دائي خچان را در اتاق ديدم…هاي ما چه جور آدمهائي هستند

  داري ميخوابي؟ -
  .ها بله  -
  حاال چه وقت خوابه؟  -
   خوب چه بكنم دائي خچان؟…وا -
  ي؟باالخره چه كار ميكن.  آخه من اومدم اينجا موندگار شدم -
  چه كار كنم دائي خچان؟ -
  واسة اين دفتر دستك ها چي ميگي؟ -
به تـو بـه زبـون ارمنـي مـيگن      ! بابام جان. آدم عجيب و غريبي هستي   !  واه   -

  .دائي خچان! نيست! نيست
خـدا  . حاال چرا عصباني ميشي ؟ خوب منم ميـرم خونمـون            ! خوبه خوبه   .. دِ -

  . نگهدارت
  .       و غرغر كنان بيرون رفت 

  ! خوب چه بكنم؟ نيست ديگه…دِ. بهمراتخدا  -
  

كالهم را  . دائي خچان را ديدم كه در بالكن نشسته بود و چپق ميكشيد           .        پا شدم 
  .برداشتم كه از خانه بيرون بزنم

  كجا ميري؟ -
  .       دائي خچان بود كه از پشت سرصدايم ميكرد

  چي ميگي؟ -
  .چيزي نميگم -
  داري ميري؟ -
  ..ها -
  نميزني؟به دفتر خونه  سر  -
  .نميتونم.. نه  -
  

       پس از اين واقعه دائي خچان به ده رفته بود و گفته بود كه جايش تنگ بوده ،              
اما من هـم گفتـه      . بعد به شهر برگشته و از من خواهش كرده بود كه كمكش كنم            

  . بودم كه نميتوانم
  . نگاه ميكردند       بعد از اين ديگر نه به حرفهايش گوش ميدادند و نه به قيافه اش 
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  فرانسه
   و

  له ارمنيـئ مس
  روبن ساهاكيان: نوشته 
  سيانگكارو سار: ترجمه 

له ارمنـي همـواره در   ئي سياست فرانسه نسبت به ارمنستان غربي و مـس       گونگچ
% 62نزديـك بـه     . ران و سرمايه داران فرانسوي بوده است      گه انحصار ژرو منافع وي  گ

راتوري به فرانـسه تعلـق      پسرمايه موسسات تنباكوي ام   % 50ماني و   ثبدهي خارجي ع  
ماني و آزادسازي ارمنستان غربـي از       ثبه همين علت، فرانسه مخالف تجزيه ع      . داشت
ـ ش جـدايي نا   براي فرانسه بهتر آن بود كه ارمنستان غربي بخ        . ماني بود ثيوغ ع  ذير پ

منافع اقتصادي همواره عامـل     . ردازدپماني باقي بماند تا او بتواند به استعمار آنجا ب         ثع
مـاني در   ث روس و ع   گله ارمني از زمان جن    ئ سياست فرانسه در قبال مس      تعيين كننده 

 7فرانـسه در    . م بـود  1923يمـان لـوزان در      پره برلين تا امضاي     گم و كن  78-1877
ايي را كه از باب عالي خواستار تامين        پهاي ارو  م هشدار توخالي دولت   1880تامبر  پس

يمان برلين بود امضا كرد، امـا       پ 61امنيت ساكنان ارمني ارمنستان غربي مطابق ماده        
ي ايجاد روابط نزديكي با سلطان عبدالحميد دوم، حتي در زمـان كـشتار              پيوسته در   پ

هاي تركـان، وزيـر      اعتراض به ددمنشي  مردم فرانسه در    . م بود 1894-96ارمنيان در   
آنوتو ((هاي تركخواهانه او     رايشگابريل آنوتو را به سبب      گامور خارجه خود يعني     

امـا دولـت فرانـسه      . داد)) سـلطان سـرخ   ((ناميد، و عبدالحميد دوم را لقب       )) اشاپ
ين نچماني، بويؤه در ارمنستان غربي و كيليكيه، هم       ثفرانسه در قلمرو ع   . خاموش بود 

همه )) حامي((فرانسه كه خود را به اصطالح       . ي بود گبه دنبال مقاصد سياسي و فرهن     
كوشيد تا نفوذ خود را از طريـق مـدارس و            ناميد، مي  هاي مشرق زمين مي    كاتوليك

اي در روابط فرانسه بـا تركيـه         هژاه وي گدين نيز جاي  . سترش دهد گموسسات خيريه   
آن مسلمان نشين بودند، غالباً از سلطان به عنوان         فرانسه كه بيشتر مستعمرات     . داشت

وني عبدالحميـد   گس از سـرن   پ. كرد شتيباني مي پخليفه و رهبر ديني مسلمانان جهان       
بــر خــالف . دوم زمامــداران فرانــسه سياســت تركخواهانــه خــود را ادامــه دادنــد

هـاي جـوان بـه       يشرو كه از زمان حكومت ترك     پر نيروهاي   گها و دي   سوسياليست
رداختنـد،  پدر مجلـس فرانـسه      ) م1909(حكوم كردن كـشتار ارمنيـان كيليكيـه         م

له ئم كـه مـس    1912-14هـاي    آنان حتي در سال   . زيدندگزمامداران فرانسه خاموشي    
نداني چرفته بود، تحرك    گايي قرار   پهاي ارو  لماتپر در دستور كار دي    گارمني بار دي  

يمـاني بـا تركيـه بـست و امتيـاز           پ م1914 مارس   9فرانسه در   . از خود نشان ندادند   
 جهاني  گدر جن . ها را در ارمنستان غربي به دست آورد        ساخت خطوط آهن و جاده    

هاي مخـالف هـم ظـاهر شـدند، امـا       ه فرانسه و تركيه در دسته بنديچر گاول نيز ا  
ه او جـزو كـشورهايي بـود كـه          چر  گيد و ا  گاه با تركيه نجن   گچفرانسه در عمل هي   

ماني ثماني بودند، اما تنها علت آن اين بود كه تجزيه ع          ثراتوري ع په ام خواهان تجزي 
ـ ذير  پر امري اجتناب نا   گدي ر بـود   گشته بـود و فرانـسه كـه كـشوري اسـتعمار           گ

يكـو كـه در سـال       پ -يمـان سـايكس   پمطابق  . توانست سهم خود را طلب نكند      نمي
رفت و نيروهاي فرانسه    گم به امضا رسيد، كيليكيه در قلمرو نفوذ فرانسه جاي           1916

هـا از ارمنيـاني      فرانسوي.  جهاني اول كيليكيه را به تصرف درآوردند       گس از جن  پ
اما . ردندگدري خود باز  پادكشي جان بدر برده بودند خواستند تا به سرزمين          ژكه از ن  

ذاشـت و   گر نقش تعيـين كننـده خـود را بـه نمـايش              گيمنافع مادي فرانسه بار د    
انه گه خود، يعني دستيابي به توافقاتي جدا      ژنسوي به ادامه سياست وي    هاي فرا  لماتپدي

يكو، كميسر عـالي    پ ژرژم به دنبال مذاكرات     1919در دسامبر   . با تركيه، ادامه دادند   
اي تنظـيم شـد      يش نويس توافقنامـه   پفرانسه در سوريه و كيليكيه، با مصطفي كمال         

بايست منطقه كيليكيه را بـه تركيـه         كه مطابق آن فرانسه مي    ) ليسگبدون اطالع ان  (
هاي متفـق كـه در       در كنفرانس دولت  . ذيري آن باشد  پرداند و ضامن تجزيه نا    گباز

ماني به تـصويب  ثله تقسيم نهايي قلمرو ع   ئزار شد و مس   گم در سان رمو بر    1920سال  
 .سخن به ميان آوردنـد )) وليت اخالقي متفقينئمس((ان فرانسه تنها از  گرسيد، نمايند 

ميلران، نخست وزير، و برتلو، وزير خارجه فرانسه، خبرهاي مربوط بـه كـشتارهاي              
نين شد كه رويـدادهاي آتـي       چقريب الوقوع مسيحيان كيليكيه را تكذيب كردند و         

امي كه فرانـسه بـه زيـان        گدومين  . رديدگاي براي ارمنيان     كيليكيه تبديل به فاجعه   
يمان آتش بس با دولـت آنكـارا در         پمضاي  امنيت جاني ارمنيان كيليكيه برداشت، ا     

رايان تـرك   گاين عقب نشيني جديد فرانسه موجب تشويق ملي         . م بود 1920 مه   28
  .شتگيري عمليات سركوبي ساكنان ارمني كيليكيه گدر راستاي از سر

ـ اين سياست فرانسه مبني بر توافق با تركيه به هر قيمـت ممكـن، تـا                  س از  پ
يمان سور آمده بـود كـه       پ 88در ماده   . م نيز ادامه يافت   1920يمان سور در    پامضاي  

اما هنوز ئيزي از امضاي آن      . شناسد تركيه استقالل دولت ارمنستان را به رسميت مي       
تـضاد  ((يمان سور به خاطر پري در گان فرانسه خواستار بازنگذشته بود كه نمايند  گن

هاي فرانسه منجر به آن شد كه  تلماپفعاليت دي. رديدندگ)) شديد آن با منافع فرانسه  
در . رديـد گيمـان سـور     پخواستار تغييراتـي جزيـي در       ) م1921(اريس  پكنفرانس  

ي ملي ارمني، از    گيس هيات نمايند  ئم، بوغوس نوبار، ر   1921كنفرانس لندن در سال     
و خواهش نمـود كـه      )) شتيباني كند پرسماً از كيليكيه    ((نماينده فرانسه خواست تا     

اي  ونـه گني را به حال خود رهـا نكنـد و بكوشـد تـا بـراي كيليكيـه                   ساكنان ارم 
فرانسه مصمم اسـت تـا      ((فت كه   گاسخ  پبرتلو در   . خودمختاري اداري برقرار كنند   

فرانسه در همه شرايط و بدون      ... جايي كه بتواند امنيت اقليت ارمني را تضمين كند          
)). دات خود عمل خواهد كـرد     ي روابط خود با تركيه به تعه      گونگچرفتن  گدر نظر   

نه دسـت   گادر واقع، فرانسه كوشش بسيار داشت تا با دولت تركيه به توافقاتي جدا            
هاي سياسـي، نظـامي و اقتـصادي        م توافقنامه همكاري  1921 مه   9يابد و سرانجام در     

كه در عمل سرنوشـت ارمنيـان       (توافقنامه فرانسه و تركيه     . ميان آنها به امضا رسيد    
ـ  ا به دست نيروهاي مصطفي كمال مـي       كيليكيه ر  هـاي بـسياري در      رانـي گن) ردپس

نامـه اعتـراض آميـز      م  1921 آوريـل    5در  . ديـد آورد  پساكنان مسيحي كيليكيـه     
اريس مخابره شد، اما اين اعتراضات نتوانست       پان جوامع مسيحي كيليكيه به      گنمايند

 توافقنامـه تركيـه و فرانـسه        م به امضاي  1921از مذاكرات فرانسه با تركيه، كه در        
له ئها اين توافقنامه را به سود بيرون آوردن مـس          كماليست. يري نمايد گانجاميد، جلو 

رفتنـد و آن    گارمني از دستور كار مذاكرات خود با كـشورهاي آنتانـت بـه كـار                
وانكـاره، نخـست    پ. رداختندپيش به اين موضوع     پها نيز به نوبه خود كمتر از         دولت

م به كرزون، نخست وزير انكٌلـيس،  1922اي كه در فوريه سال    سه، در نامه  وزير فران 
كـنم كـه رعايـت       در باره ارمنستان تركيه، من تكرار مي      : ((نويسد نين مي چفرستاد  

له ارمني را نبايد در كيليكيه      ئور دشوار است، و بر اين باورم كه راه حل مس          يمان س پ
ـ )).  ارمني وجود ندارد   چير ه گفت كه در آنجا دي    گجست، زيرا بايد     س در عمـل    پ

ـ ار به كشورهاي ديچنان اوضاعي به وجود آمد كه ارمنيان به نا چ نـاه بردنـد و   پر گ
اي از كيليكيـه جـايي    وشهگ چفرانسه با زبان نخست وزير خود اعالم كرد كه در هي   

  .ي ارمنيان يافت نخواهد شدگبراي زند
-23(له ارمنـي در كنفـرانس لـوزان         ئهاي رياكارانه فرانسه در قبال مس      سياست

 نـامي از  چيمـاني انجاميـد كـه در آن هـي      پنيز بازتاب يافت و به امـضاي        ) م1922
  .ارمنستان به ميان نيامده بود

 .1996، ايروان، ))له ارمنيئمس((دانشنامه : ماخذ 
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  رگتصفيه قومي و استحاله اقوام دي
  يانپتاتول هاكو: نوشته 

  يك محموديانژور: ترجمه 
 با كشوري به نام آذربايجان و مردمي بـه نـام آذربايجـاني              1918جهان تا سال    

رفـت، در  گس از آن جمهوري آذربايجان شوروي نـام   پآذربايجان، كه   . ناآشنا بود 
مردم ترك زبـان    . ديد آمده است  پرجيان  گهاي تاريخي ارمنيان، ايرانيان و       سرزمين

هاي قفقـاز خوانـده       و يا ترك   تاتارم   به نا  1918جمهوري آذربايجان كنوني تا سال      
امروزه حكام  . هاي آذربايجان و آذربايجاني ناميده شدند      س از آن ترك   پشدند و    مي

رجستان ادعاي  گهاي ارمنستان، ايران و بخشي از قلمرو         باكو آشكارا نسبت سرزمين   
ا ر)) موضوع((ما اين . شمارند مي)) خاك اصلي آذربايجان((ها را  ارضي دارند و آن

 سـال   70كنيم و در اين جا سياست ملي بـاكو را در طـول               ذار مي گبه تاريخدانان وا  
ـ بنا بر آمارهايي كه منابع آذربايجاني ارا      . دهيم دوران شوروي مورد توجه قرار مي      ه ئ

 هزار نفر بوده است كه      323 ميليون و    5،  1972دهند، جمعيت آذربايجان در سال       مي
ي و  گ درصد لز  2,7 درصد ارمني،    9,4 درصد روس،    10 درصد آن آذربايجاني،     73,8
شمار ارمنيـان بـا احتـساب سـاكنان         . دادند ر تشكيل مي  گ درصد آن را اقوام دي     4,1

 ميالدي بنا   1989جمعيت آذربايجان در سال     .  هزار نفر بوده است    484قراباغ بالغ بر    
 درصد  5,6،   درصد ارمني  5,5 درصد آذربايجاني،    82,7بر آمارهاي اتحاد شوروي از      

  .ر اقوام تشكيل يافته بودگ درصد دي3,8ي و گ درصد لز2,4روس، 
. ردازيمپاكنون به آمارهاي غيررسمي ب    . ها آمارهاي رسمي آذربايجان هستند     اين     

ار نكنيم، تركيـب جمعيتـي   چان را با آمار و ارقام به سردرد د        گبراي اين كه خوانند   
 را  1988علت اين كـه سـال       . دهيم جه قرار مي   مورد تو  1988آذربايجان را در سال     

ايم اين است كه از اين تاريخ بود كه كشتارهاي جمعي ارمنيـان     نقطه آغاز قرار داده   
 اجباري روسي زبانان، آذربايجاني كردن اجباري كردهـا و اقـوام            چآذربايجان، كو 
زار روس،   ه 530ي،  گ هزار لز  700 در آذربايجان تعداد     1988تا سال   . ديكٌر آغاز شد  

هـا و    ها، تات  شامل آوارها، الك  ( هزار نفر از مردم قفقازي       150 هزار ارمني و     500
 هزار يهـودي،  40 هزار ايراني، 70هزار تالشي، 100 هزار ترك مسقطي،  150،  )غيره

  . هزار آشوري سكونت داشتند30رجي مسلمان و گ هزار 30
ك چايتخت و شهرهاي كو   پر  ها و جمعيت روسي زبان آذربايجان بيشتر د        روس     

در حال حاضر از بيش از نيم ميليـون نفـر روس،            . شبه جزيره آبشوران ساكن بودند    
ان تـشكيل   گهـا را سـالخورد     اند كه بيشتر آن     هزار نفر در آذربايحان مانده     80تنها  
ها بطور متمركز در قباال،      يگلز. اند دهند كه امكان خارج شدن از كشور را نداشته         مي

با اين كـه وارد     . كنند ي مي گيرامون زند پيل، كوساري، قبا، خائماس و مناطق       اسماع
هـا در    يگاي از جهان شاهد ادغام اجباري لز       وشهگشويم، هنوز در     سومين هزاره مي  

ارمنيان آذربايجان بـه  . باشيم ها ندارند مي  وجه مشتركي با آن    چها، كه هي   آذربايجاني
اكنون اصرار حكـام  . ريختندگآباد   اكو و كيروف  ايت، ب گزحمت بعد از كشتار سوم    

كننـد از سـوي سـازمان     ي مـي گ هزار ارمني زنـد   30باكو مبني بر اين كه در آنجا        
را زنـان   ثاند، كه اك    ارمني مانده  1400در آذربايجان حدود    . شود مهاجران تكذيب مي  

  .آيند سالخورده هستند و شهروند درجه دوم به شمار مي
ها و غيره، عمدتا در كـاخي، شـكي و           ها، تات  ازي، يعني آوارها، الك   اقوام قفق      

باشـند، امـا ارمنـي       هاي مسيحي كه از اقوام قفقازي مي       اودي. اند اوغوز متمركز شده  
هـاي مـسقطي در      تـرك .  به ارمنستان مهاجرت كردنـد     1988زبان هستند، در سال     

ـ . كردنـد  ي مي گنواحي بيلقان، آغجابدي و زردوب زند      ا در منـاطق مركـزي      كرده
الن، قبـاتلي، الئـين و كلبجـار متمركـز          گنين زن چآذربايجان يعني، كردامير، و هم    

باغ و آذربايجان، كردهاي كردامير آذربايجاني محسوب         قرا گيش از جن  پتا  . بودند
الن، قباتلي، الئين و كلبجار از ستم حكام باكو بـه           گشدند، اما كردهاي مناطق زن     مي

دليل اصلي اين بود كه بـاكو سـعي         . د و بخشي هم آذربايجاني شدند     ريختنگروسيه  
 و كردها را تشديد كند، در حالي كه كردهـا خواسـتار             يانمنيري بين ار  گداشت در 
. كنند  مي گهاي فارسي زبان زند    در جنوب شرق آذربايجان بيشتر تالشي     . آن نبودند 

ا در خون خفه كردند،     ومباتوف ر گ شورش   1993س از آن كه در سال       پحكام باكو   
هـا در سـواحل دريـاي خـزر،          ايرانـي . ها نمودنـد   اقدام به آذربايجاني كردن تالشي    

ها   آشوري. كردند ي مي گهاي مسلمان نيز در بلوكان زند      رجيگها در باكو و      يهودي
 در طول مسير رود ارس در مرز ايران و آذربايجان، يعني هوراديز،             1988هم تا سال    
  .رجكيدزه و اميشلي سكونت داشتنداحمدبيلي، او

 سال 70ه در جامعه ارمني واقعيت دارد اين است كه آذربايجان شوروي در طي چآن     
يش پها از آذربايجان را در   سياست طرد ارمني80هاي دهه  مخصوصا در آخر سال

ا اقوام اند كه ب  مقيم آذربايجان همان رفتاري را داشتهيانمنرفته بود، در حالي كه با ارگ
  غير 

  ويليام سارويان
)1981- 1908(  

  يك محموديانژور:  ترجمه 
اي توانـا بـه نـام ويليـام           و نويـسنده   گم انساني بزر  1981يش، در ماه مه     پبيست سال          

. م در شهر فرزنو در كاليفرنيا به دنيـا آمـد          1908او در سال    . فتگسارويان زندكٌي را بدرود     
. در ارمنستان غربي بـه آمريكـا مهـاجرت كـرده بودنـد        ) ليسبد(خانواده او از شهر بيتليس      

رورش يافت، امـا بـه      پانه  گه او در آمريكا زاده شد و از دوران كودكي در سرزميني بي            چرگا
 كرده بودند با عشق و اشـتياق بـا        چواسطه نزديكان خود كه از ارمنستان غربي به آمريكا كو         

ام،  من در كاليفرنيا زاده شـده     : ((ويدگ يان مي سارو. دري خود آشنا شد   پروحيه مردم سرزمين    
من در آنجا خانـه و      . توانم ببينم  من بيتليس را مي   . بيتليس در جان من است    . اما بيتليسي هستم  

  )).بينم ه خودمان را ميچكو
ان كه در ميهن خود زاده شده و بـا زبـان            گروه از نويسند  گقوم ارمني بجز آن           

ان گت داشتن شرايط نامناسب تاريخي داراي نويـسند       مادري خود نوشته است، به عل     
هاي ملي  ار خود را با زبان  ثبسياري است كه در كشورهاي مختلف زندكٌي كرده و آ         

ان خوشبختانه كساني هستند كه با وجود اينكه با گدر ميان اين نويسند . اند آنها نوشته 
د با ملـت خـود را قطـع         يونپاند،   ي و فعاليت ادبي خود به محيط غريبي وابسته        گزند

  .اني جاي داردگنين نويسندچويليام سارويان در رده نخست . اند نكرده
ار كودكي با زبان مردم ارمنستان غربي آشنايي داشـت و آن            گسارويان از روز        

 ما، تنها در حضور كساني كـه         در خانه : ((نويسد او مي . را از نزديكانش آموخته بود    
سارويان زبان ارمنـي را غيـر از        )). كرديم ليسي صحبت مي  گدانستند به ان   ارمني نمي 

رفته بـود و بـا آنهـا تماسـي          گماني ياد   ثراكنده قلمرو ع  پ يانمننزديكان خود از ار   
هاي ساده   هژاها و احساسات خود را با و       توانست انديشه  سارويان مي . ي داشت گهميش

  .م نمايدها تفهي ديدهپيده ترين چيپبيان كند و دريافت خود را از 
نخستين بار كه نياز نوشتن را احساس كردم، خواستم بدانم كه از            : ((ويدگ او مي       

و آن زمان بود كه دريافتم تا نـدانم         . ويمگخواهم ب  ه مي چآيم، كه هستم، و      كجا مي 
ون دانستم كـه ارمنـي هـستم، از بيتلـيس           چو  ... يزي بنويسم چتوانم   كه هستم، نمي  

)). اه شروع به نوشتن كردم    گوهي سارويان هستم، آن   گو تا ام و فرزند آرمناك      آمده
اي  نويسم، اما خود را نويـسنده   ليسي مي گه من به ان   چر  گا: ((ويدگ ر مي گدر جايي دي  

ليـسي هـستند، محيطـي كـه از آن          گبـرم ان   هايي كه به كار مي     هژوا. دانم ارمني مي 
س مـن   پ. دارد ارمني است   ينويسم آمريكا است، اما روحي كه مرا به نوشتن وام          مي

ان ارمنـي بـراي مـن       گبودن عضوي از خانواده نويـسند     . يك نويسنده ارمني هستم   
  )).گافتخاري است بزر

ه در جايي ستمي بر انسان      چنانچويليام سارويان اعتقاد عميقي به انسان داشت و               
من بـه  : ((ويدگ او مي. يدچيپ آمد و از اين بيداد به خود مي    شد او به خشم مي     وافع مي 

. اك اسـت پباور دارم كه سرنوشت انسان سرنوشتي    . سرشت نيك انسان اعتقاد دارم    
كوشند شرافت انسان را از ميان بردارنـد و آن را از او بـستانند،                از نيروهايي كه مي   

ـ ليد جهان، ئيزي نيست جز ن     پسالح من در ستيز با نيروهاي       . متنفرم اهي مهربـان،   گ
ها هـستند كـه مـرا وادار بـه           و اين . يزگاك و روحي مهران   پ اي صادق، قلبي   انديشه

خـواهم كـه     مـي . اي شـريف باشـد     خواهد كه انسان آفريده    دلم مي . كنند  نوشتن مي 
يرا گ  او، در هر سال و هر لحظه آن، سبكبال، شاد،             گي آدمي، از زايش تا مر     گزند
 و ددمنشي را خـوار      ستم. يزي ممكن است  چنين  چمن باور دارم كه     . رمعني باشد پو  
بـاور دارم كـه بـه درد        . يزي هستند بيزارم  چنين  چي  پدارم و از ديوهايي كه در        مي

بـه  .  طبيعي او بسيار ظالمانه تـر اسـت        گك انسان حتي از مر    چشت كو گآوردن ان 
ميرند، ديوانه وار    دارند و مي   ها زخم برمي   اهگها در اردو   وهي از انسان  گرامي كه   گهن

  )). كنم ياحساس درد م
سين آرزوي سارويان اين بود كه بخـشي از وجـودش تـا ابـد در خـاك                  پوا       

اهش، شـهر   گذشت و در زاد   گ در 1981او در سال    . نين نيز شد  چ. ميهنش باقي بماند  
س بخشي از خاك مزار او را بنا بـه    پس. فرزنوي ايالت كاليفرنيا، به خاك سثرده شد      

ـ و بـا شـكوهي وصـف نا       وصيتي كه كرده بود به ارمنستان آوردند         ذير در كنـار    پ
  .ردندپ ارمني به خاك سگان فرهنگنامداران و بزر

  
 در  2000 وجـه امـري اتفـاقي نيـست كـه در سـال               چو اين به هـي    . آذربايجاني داشتند 

شود و محض نمونـه تنهـا        ها ديده نمي   ها و اوتي    نشاني از كردها، آشوري    چآذربايجان هي 
  . و تاتار يافتتوان تعدادي ارمني، يهودي مي
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