
 

 

  ١٣٨٠  ماه بهمن  ٩   ٣٣‐٤٤ شماره     لويس

سرمقاله

  سخني با خوانندگان
  

ــدگان   ــر خوانن ــارهاكث  در ب
آگاهي دشواري هاي انتشار مطبوعات     

كافي دارند، لذا نيازي به تكـرار آنهـا         
نيست اما آنچه كه بايـد در اينجـا بـه         
آگاهي خوانندگان محترم برسانيم اين     
است كه دو هفته نامه لـويس نيـز از          

ن دشواري ها مبرا نبوده است و بـه         اي
همين دليل انتشار مجله دچار چند مـاه        

در ايـن فاصـله نقطـه    . وقفـه گرديـد  
ت بسياري چه از طريق نامه و پيغـام هـاي تلفنـي و چـه بـصورت                  ارنظ

حضوري از اهل مطالعه و انديشه دال بـر ضـرورت ادامـه انتـشار مجلـه                 
 خوانندگان دو هفتـه نامـه       طي نامه اي به   ” گرچه ما قبال  . دريافت كرديم 

اطالع داده بوديم كه هيئت تحريريه تمام سـعي و كوشـش خـود را در                
، جهت ايجاد امكانات الزم براي ادامه كار مجلـه بكـار خواهـد گرفـت      

جاي بسي خوشوقتي است كه به آگاهي آن دسـته از خواننـدگان             اينك  
نيم كـه پـس از      گرامي كه مصرانه در انتظار ادامه انتشار مجله بودند برسا         

 تغييـرات   بررسي و پيگيري هاي بسيار امروز دو هفته نامـه لـويس بـا               
  .  بار ديگر به آنان پيشكش مي گرددجزئي

يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه نشريه بـر روي اهـداف             
اعالم شده در اولين شماره خود پافشاري خواهد كرد و سعي خواهد نمود             

  .تي االمكان پر نمايدتا خالء يك نشريه مستقل را ح
م از كليـه افـرادي كـه همـواره بـا            يدر پايان وظيفه خود مي دان     

حمايت هاي معنوي و تشويق هاي بي دريغ خـود مـا را در ادامـه كـار                  
  .  دلگرم كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم

 ايام مبارك دهه فجر انقالب اسـالمي ملـت   فرا رسيدن با توجه به    
بايسته است اين مناسبت را به ملت بزرگ و شريف ايران و كليـه              يران  ا

مقامهاي محترم دولت جمهوري اسالمي ايران تبريك و تهنيـت عـرض            
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  ٢صفحه   ١٣٨٠   بهمن  ماه٩   ٣٣‐٤٤ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  ادگان مسيحي تجليل شدزآ زا
  

همايش تجليل از آزادگان مسيحي با حضور لئون داويديان نماينده ارامنـه در             
مجلس، كشيش راتوسيان نماينده اسقف اعظـم سبوسـركيان، شـوراي خليفـه             
گري ارامنه، دكتر عباس پاكنژاد مشاور رياست جمهوري در امور ايثـارگران            

آزادگان مسيحي از سراسر كـشور در سـالروز مـيالد حـضرت     و تني چند از  
ــريم  ــن م ــسي ب ــه  ) ع(عي ــم منطق ــه معل ــد 7در خان ــزار ش ــران برگ   . ته

مسؤول ستاد رسيدگي به آزادگان در اين مراسم درباره همـدلي و مـشاركت              
اقليتهاي مسيحي در انقالب اسالمي و هشت سال دفاع مقدس و حـضور فعـال               

دكتـر عبـاس پـاكنژاد      .راني سخناني را ايراد كـرد     آنان همگام با مسلمانان اي    
مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران نيز در اين مراسم ضمن بيان سـخناني              

شما مسيحيان هستيد كه تبليغات سوء مخالفـان را         : با تقدير از مسيحيان گفت    
وي ابراز اميدواري كرد تا اين حالت دوسـتانه         . نسبت به ايران خنثي مي كنيد     

لئون داويديان نماينـده ارامنـه در      .سيحيت و مسلمانان هميشه باقي بماند     ميان م 
با اعتقاد راسخ به هموطنان مسيحي عرض مي : مجلس شوراي اسالمي نيز گفت

كنم اين طرز تفكر يكايك جامعه ارامنه است كه به غير از وظيفه در جنـگ                
ـ  . تحميلي كار ديگري انجام نداده ايم      وراي اسـالمي  نماينده ارامنه در مجلس ش

تلويزيون المنار لبنان درباره زنـدگي و مـشكالت   : در ادامه سخنان خود گفت    
ارامنه و بـرادران و     : ارامنه در ايران از من پرسيدند كه در پاسخ به آنان گفتم           

خواهران مسلمان طي قرنهاي متمادي دست در دست ديگر در شاديها، تلخيها،            
ه كرده و جانفشاني كرده اند و گفتمـان         شكستها و پيروزيها با هم بوده، مبارز      

  .تمدنها از روز تولد هر فرد ارمني متولـد و تـا پايـان زنـدگي او ادامـه دارد                   
  

  ايــــــــران
  

  تداوم انقالب در همسويي با مطالبات مردم است : خاتمي
  

آزادي بيان، مطبوعات و نقد قدرت از ويژگيهاي حكومت ديني مورد نظر من             
 نظر داشت الگويي جديد از نظام حكومتي ديني به جهانيان           است انقالب ما در   

ــ ــدهعرضـــــــــــــــــــــــ           كنـــــــــــــــــــــــ
ــردم  ــانوني مـــــ ــل خواســـــــت قـــــ ــر در مقابـــــ   اگـــــ
سد ايجاد كردند نه تنها به انقالب اسالمي خدمت نكرده اند بلكه مـردم را بـه                 
  بيـــــــرون از نظـــــــام هـــــــدايت نمـــــــوده انـــــــد    

شـت  امام خميني اعتقاد داشت، بايد مردم قانع شـوند كـه بـراي تغييـر سرنو               
ــد    ــضور يابنـــــــ ــحنه حـــــــ ــويش در صـــــــ   خـــــــ
  انقالب اسالمي، انقالب گُل در برابر گلوله بـود كـه بـازوي نظـامي نداشـت               
آقاي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور كه به استان سمنان سفر كرده بـود در            

اگر ميان نشانه ها و مظـاهر انقـالب بـا آنچـه         : اجتماع مردم اين استان گفت    
حاصل شود، بايد نـسبت بـه دور شـدن          خواست مردم است انفكاك وجدايي      

  .انقــــالب از اهــــداف و آرمانهــــاي آن احــــساس خطــــر كنــــيم
اگر مردم چيزي خواستند و بارهـا بـر آن تاكيـد            : آقاي خاتمي اظهار داشت   

كردند و خواست آنها در چارچوب نظام بود، ولـي كـساني بـه نـام نظـام و                   
 ايجاد كردند نه    حكومت آن را ناديده گرفتند و حتي مقابل خواست مردم سد          

تنها به انقالب اسالمي خدمتي نكرده اند، بلكه مردم را به بيرون از نظام هدايت 
  . نمـــــــــــــــــــــــــوده انـــــــــــــــــــــــــد 

رئيس جمهوري با تبيين روند پيروزي انقالب اسـالمي بـه مـردم بـاوري در                
امام خميني اعتقاد داشت بايد مردم      : انديشه و حركت امام اشاره كرد و گفت       

 .يير سرنوشت خويش، در صحنه حضور يابندقانع شوند كه براي تغ
  

  قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره را اصالح كنيد: وزير كشور
وزير كشور به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد داد، همان گونه كه در تصويب 

قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات دريافت برنامه هاي ماهواره اي پيشقدم 
و رفع كاستي هاي آن نيز ابتكار عمل را در دست شد، براي اصالح 

عبدالواحد موسوي الري كه به منظور پاسخ به سواالت محمد باقر .گيرد
ذاكري، نماينده قوچان و عضو كميسيون فرهنگي در نشست علني روز 

چهارشنبه مجلس حاضر شده بود، آمادگي وزارت كشور و نيروي انتظامي را 
ب شده به مجلس به منظور اصالح قانون مذكور به منظور ارائه تجربيات كس

نماينده قوچان در سئوال خود از وزير كشور خواست، علت تعلل .اعالم داشت
در اجراي قانون ممنوعيت دريافت برنامه هاي ماهواره اي را كه به گفته وي 
اجراي آن به صورت موسمي بوده و در بعضي مقاطع موجب بروز شبهه لغو 

موسوي الري ضمن ارائه .ار عمومي شده است، اعالم كندقانون در نزد افك
آمار مربوط به عملكرد نيروي انتظامي در اجراي قانون ياد شده به نماينده 

ميان عدم كارآمدي قانون و كاركرد دستگاه اجرايي تفاوت : قوچان گفت
 .قائل شود

 لغايت نيمه اول سال جاري قريب به        1375به گفته وزير كشور، از سال       
 دستگاه و تجهيزات دريافت برنامه هاي ماهواره اي جمـع           500ت هزار و    هش

  .آوري شـــــــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــــــت
 نفر از اسـتفاده كننـدگان       387 يكهزار و    1378در سال   : موسوي الري افز ود   

 دسـتگاه در    186اين تجهيزات به مراجع قضايي معرفي شده اند و سه هـزار و              
ــت  ــرار گرفـــــ ــضايي قـــــ ــتگاه قـــــ ــار دســـــ   .اختيـــــ

 نفر 63د كرد، در دوره زماني شهريور و آبان سال جاري نيز وزير كشور تاكي 
كه در روزنامه ها مرتكب جرم مشهود ارائه آگهي در خصوص انجام خدمات             
  .مربوط به تجهيزات ماهواره اي شده بودند، به دستگاه قـضايي معرفـي شـدند              

پس از اظهارات وزير كشور به دليل قانع نشدن نماينـده قوچـان، سـئوال وي                
  . بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع داده شدبراي

  
  طرح بررسي خريد خدمت سربازي دوباره تقديم مجلس شد

  
مديركل عفو، بخشودگي و پيشگيري از وقوع جرم سازمان قـضايي نيروهـاي    

طرح بررسي خريد يا عدم خريد خدمت سربازي تقـديم مجلـس            : مسلح گفت 
  .شد

 خيبر قم در همـايش بررسـي        محمود صفري روز چهارشنبه در پادگان     
با توجه به اينكه اجراي طرحهـاي       : راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم افزود     

غيركارشناسي مشكالت زيادي دربردارد سعي شد كه اين طرح بـا كـار الزم              
  .علمي و كارشناسـي و بـا پرهيـز از امـور سـليقه اي تقـديم مجلـس شـود                    

م در نيروهـاي مـسلح اشـاره        وي به طرح ايجاد ادارات پيشگيري از وقوع جر        
كرد و گفت كه اين طرح قبل از اجرا تقديم مقام رهبري شد كه ايـشان نيـز                  
  . دستور بررسي آن در شوراي عالي سياسـتگذاري نيروهـاي مـسلح را دادنـد              

اين طرح در اولين جلسه اين شورا مطـرح و پذيرفتـه شـد و هـم                 : وي افزود 
 اجرا و در ارتش جمهوري اسـالمي        اكنون در سپاه پاسداران و نيروي انتظامي      

  .نيـــــــز در حـــــــال شـــــــكل گيـــــــري اســـــــت    
صفري در بخش ديگر سخنانش از تداخل زندانيان نظامي و غيرنظـامي در قـم      

تداخل زندانيان نظامي و غيرنظامي در كمتر استاني ديـده          : انتقاد كرد و گفت   
ــت     ــسلح اس ــاي م ــأن نيروه ــم دور از ش ــود آن در ق ــود و وج ــي ش   .م

از سه سال پيش با يك برنامه ريزي، طرح پيشگيري از جـرم  : وي اضافه كرد  
در نيروهاي مسلح تدارك ديده شد تا پيشگيري از جرم بـا يـك مـشاركت                
ــرد   ــكل گيـــــ ــا شـــــ ــن نيروهـــــ ــي در ايـــــ   .جمعـــــ

  
  ارمــنســتــان

  
  )”زوارتنوتس“دستگيري دو افغاني در فرودگاه (نقض قوانين مرزي 

كارمندان نيروهاي مرزبان روسـيه فـدرال در ارمنـستان پـس از فـرود       
ــتانبول ــرواز اس ــاني را در فرودگــاه  -هواپيمــاي پ ــروان دو شــهروند افغ  اي

ژيرنكو مسئول سرويس مطبوعـاتي     . ته و بگف. دستگير كرده اند  ” زوارتنوتس“
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مرور اخبار

نيروهاي مرزبان اين دو نفر داراي گذرنامه بلغاري با نـام خـانوادگي بلغـاري               
براي مرزبانان اين مورد مشكوك بوده است كه اين دو مـسافر بـا              . داشته اند 

مرزبانان . اصل و نسب اسالوني طبق گذرنامه ها، ظاهر كامالً آسيايي داشته اند
ن را به وزارت امنيت ملي تحويل داده اند و وزارت مذكور بـه              دستگير شدگا 

  . اين پرونده رسيدگي مي كند
  21/10/80 هايوتس آشخار

  
  موفقيت ارمنستان در مسابقه نوآوريهاي بانك جهاني

جيمز گولفنسون رئيس بانك جهاني اعالم نموده است كه ارمنـستان در            
در . هاني ثبت شده اسـت    فهرست برندگان مسابقه طرح نوآوري هاي بانك ج       

 طـرح   2400 كشور تقريباً    120از ميان   ” 2002پيشرفت بازار در سال     “مسابقه  
چنين ” مديا ماكس “خبرگزاري  .  براي شركت در مسابقه فوق ارائه شده است       

ارمنستان در رأس كشورهايي كه معرف اروپا بودند پيـروز          : گزارش مي دهد  
وارد شـدن مغزهـايي كـه       “عنـوان   طرح ارائه شده ارمنستان تحت      . شده است 

  . مي باشد”  اسپيورك–ازكشور خارج شده اند، شبكه حرفه اي هاي  اينترنت 
  21/10/80  ارمنستانشبكه سراسري تلويزيون

  
   اياالت متحده–پيرامون برنامه همكاري نظامي ارمنستان 

نماينده عالي رتبه پنتاگون خطاب به خبرنگار آرم اينفـو اعـالم كـرده              
 اياالت متحده از لحاظ اصـولي در        – برنامه همكاري نظامي ارمنستان      است كه 

به گفته وي امضاي برنامـه همكـاري        . مقايسه با سالهاي گذشته متفاوت است     
 سپتامبر بـه تـأخير افتـاده        11 اياالت متحده به علت رخداد       –نظامي ارمنستان   

 2002سال  در حال حاضر هر دو طرف فعاالنه در راستاي تدوين برنامه            . است
فعاليت مي كنند، آنچه با كمي تأخير در ماه مارس سال جاري به امضا خواهد               

ضمنأ در اين برنامه، برنامه هاي كمكهـاي بـشردوستانه كـه از سـوي               . رسيد
پنتاگون تأمين خواهند شد و طرح هاي مقـدماتي همكـاري نظـامي دوجانبـه               

  .گنجانده خواهند شد
  20/10/80” آرمنيا“شبكه تلويزيون

  
 آرامگاه دوران اميران تركمن

در محوطه آرامگاه  مربوط به اميران تركمن كه در روستاي آرگاوانـد             
در مراسم مربوطه   .استان آرارات كشف شده يك لوحه سنگي نصب شده است         

وي قيـد   . گارگين دوم رهبر مذهبي سراسري ارامنه نيز شركت داشـته اسـت           
روان گواه بر آننـد كـه ملـت       نمود كه اين آرامگاه و همچنين مسجد كبود اي        

ارمني با همان دلسوزي بناهاي تاريخي را، چه متعلق به مسيحيت و چه سـاير               
 احـداث شـده     1413اين آرامگاه در سـال      .مذاهب، حفظ و نگهداري مي كند     

آرامگاه مزبور مربوط به قراقويونلوهـا      .آن را استادان ارمني بنا نموده اند      .است
 از بناهاي منحصر بفرد  تاريخي اسـالمي حفـظ    آرامگاه امير تركمن    .مي باشد 

كاركنان سفارت تركمنستان نيـز امـروز فرصـتي         .شده در ارمنستان مي باشد    
مقامات ارمنستان اين آرامگـاه را در       . براي اداي احترام به اين مكان را داشتند       

كتــاب بناهــاي تــاريخي داراي ارزش ملــي، باســتاني و معمــاري قــرار داده 
تيتوي  تاريخ تركمنستان بهمـراه تاريخـدانان ارمنـستان  بـه             كاركنان انس .اند

سال قبل نيز سـفارت تركمنـستان بـه         .تحقيق در خصوص اين بنا پرداخته اند      
  .همراه نهاد هاي روستايي آرگاواند اقدام به عمران محوطه آرامگاه نموده اند

  21/10/80 ارمنستان شبكه سراسري تلويزيون
  

   آبوويان3 شماره  به مدرسه ايرانهديه سفارت
 آبوويان با گرايش زبانهاي شرقي مراسم افتتاح        3اخيراً در مدرسه شماره     
در اين مراسم آقاي محمد فرهاد كليني سـفير         . كالس كامپيوتري برگزار شد   

فوق العاده و تام االختيار جمهوري اسالمي ايران، آقاي وحيـد فرمنـد رئـيس               
ري اسـالمي ايـران، هـوانس       اداره سوم فرهنگي وزارت امور خارجـه جمهـو        

گوستانيان رئيس اداره آموزش اسـتانداري كوتايـك و هـاكوپ گاسـپاريان             
سفير در سخنراني خود ضمن مهـم برشـمردن         . دستيار استاندار شركت كردند   

نقش آموزش كـامپيوتر در امـر آمـوزش و تربيـت نـسل جـوان، فهرسـت             

وي بـه  .  نمـود كمكهاي عملي كه از اين پس بايد تحقق يابـد را خاطرنـشان        
 چند دستگاه ويديو، چنـد قفـسه و تختـه سـياه و          مدرسه كامپيوتر، تلويزيون،  

خانم اُفليـا بابايـان مـدير مدرسـه         . ديگر اقالم ضروري براي مدرسه اهدا كرد      
 -ضمن تشكر از سفير ذكر كرد كه سفارت جهت بهبود فعاليتهـاي آموزشـي     

  . اعدت كرده استتربيتي در سالهاي گذشته نيز به مدرسه كمك و مس
  11/10/80كوتايك 

  
  نامه خواهد بود بصورت هفته” يرگير“روزنامه 

تنهـا  . شـوند   اكنون همه روزنامه ها بعد از تعطيالت سال نو منتـشر مـي            
روزنامه رسـمي ارگـان عـالي داشناكـسوتيون در ارمنـستان چـاپ              ” يرگير“

در ” آزگ“. د شد نامه منتشر خواه     ژانويه بعنوان هفته   25از  ” يرگير“. شود  نمي
مورد تغييرات در روزنامه با گقام مانوكيان مـسئول مطبوعـات ارگـان عـالي       

  .داشناكسوتيون در ارمنستان مصاحبه اي داشته است
  كدامند؟” يرگير” علل تغييرات در روزنامه -سؤال
رساني و     تغييرات منوط به نقش و كار آينده ما در عرصه اطالع           -جواب

ارگـان عـالي حـزب      . اتي با كيفيت جديد مي باشند     همچنين با داشتن مطبوع   
داشناكسوتيون در ارمنستان تاكتيك آتي حزب را بررسـي نمـوده و تـصميم              

نامـه     ژانويه بعنـوان هفتـه     25گرفته است كه نشريه رسمي داشناكسوتيون از        
  . چاپ شود
  اند؟  آيا مشكالت مالي نقش خود را در اين مسئله نداشته-سؤال
امل اقتصادي نقش خود را داشت، اما مهمتـرين علـت            طبيعتاً ع  -جواب

  . نبود
نامه يـك نـوع       جديد چگونه خواهد بود؟ در عمل هفته      ” يرگير “-سؤال

  . ديگر مطبوعات است و خواستهاي ديگري در بر دارد
رسـاني جـاري و       از چـارچوب اطـالع    ” يرگير“نامه     طبيعتاً هفته  -جواب

بندي خواهد نمود و تحوالت را آنـاليز         روزانه خارج شده و اخبار هفته را جمع       
هاي جديد و جوانـان روشـنفكر    نامه به ارائه ايده يك صفحه هفته . خواهد كرد 

 صفحه خواهد بود و مطالب      20 الي   16نشريه شامل   . اختصاص داده خواهد شد   
نامه به عهده     رياست انتشار هفته  . هاي مختلف كشور خواهد بود      مربوط به زمينه  

نامه به دفتر ارگـان عـالي منتقـل           سردبيري هفته . خواهد بود شوراي سردبيري   
تغييرات مـورد انتظـار     . در اينترنت نيز منتشر خواهد شد     ” يرگير“خواهد شد،   
  . اينها هستند
   آيا در پرسنل تغييراتي انجام خواهد گرفت؟-سؤال
تركيب هيئت  .  تغييرات بزرگ كادري صورت نخواهند گرفت      -جواب

  . ها نيز بركنار خواهند شد  شد، بعضيتحريري تكميل خواهد
  22/10/80آزگ 

  افتتاح نمايندگي شوراي اروپا در ايروان
قبالً . خواهد شد بزودي نمايندگي دائمي شوراي اروپا در ارمنستان افتتاح         

 انجام مي شد،    OSCEعملكردهاي مربوط به شوراي اروپا از سوي نمايندگي         
 –اما اكنون امكانات گسترده اي جهت هماهنـگ نمـودن روابـط ارمنـستان               

شوراي اروپا، پيشرفت همكاريها و همچنين نظارت شوراي اروپا بـر اجـراي             
 به عهده گرفته بود     مسئوليت هايي كه ارمنستان طي عضويت در شوراي اروپا        

 بـه  2001 ژانويـه سـال   25قابل ذكر است كه ارمنستان از       . بوجود آمده است  
  .عضويت كامل شوراي اروپا در آمده است

  22/10/80شبكه تلويزيوني پرومتوس 
  مالقات رئيس جمهور قره باغ با خبرنگاران ترك

  
ه   آركادي غوكاسيان در مالقات خود با خبرنگاران ترك اعـالم داشـت           

است كه جمهوري قره باغ كوهستاني داراي تمامي  مشخصه ها و خصوصيات             
وي خاطر نشان نموده كه قـره بـاغ كوهـستاني           . يك كشور مستقل مي باشد    

جمهـوري قـره بـاغ      .هرگز در تركيب آذربايجانِ مستقل قرار نداشـته اسـت         
كوهستاني استقالل خود را اعالم داشـته و از آن در صـحنه جنـگ حفاظـت                 

غوكاسيان رئيس جمهور قره باغ همچنين گفته است كه قرار داد           .  است نموده
صلح تنها در صورتي قابل قبول خواهد بودكه قره بـاغ كوهـستاني در رونـد                



 

 

  ٤صفحه   ١٣٨٠   بهمن  ماه٩   ٣٣‐٤٤ شماره     لويس

مرور اخبار

مذاكرات بعنوان طرف برابر در مناقشه شركت نموده و امـضاء خـود را زيـر           
جـه  نـائيرا ملكونيـان وزيـر امـور خار        . پاي موافقت نامه نهايي منظور نمايـد      

جمهوري قره باغ كوهستاني نيز قيد نموده كه برخورد آذربايجان نـسبت بـه              
قره باغ كوهستاني برخورداري از وضعيت حقوقي خود مختار براي آرتساخ را            

به گفته نائيرا ملكونيان چنانچه قره بـاغ كوهـستاني بعنـوان    . مستثني مي سازد 
تقل برخوردار مـي  يك واريانت سازش طلبانه از رژيم حقوقي يك ساختار مس   

  .شد صحيح تر بود
  24/10/80 ارمنستان شبكه سراسري تلويزيون

  
  بروز اختالفات جديد بين وزير دفاع و حزب داشناكسوتيون

  
از منابع موثق معلوم گرديد كه بين سرژ سركسيان وزير دفاع و حـزب              

اخـتالف پيرامـون مقـام      . داشناكسوتيون اختالفات جديدي بروز كرده اسـت      
بر اساس بعضي خبرها، حزب داشناكسوتيون عالقمنـد        . ر شيراك است  استاندا

به ديدن داويت لوكيان وزير كنوني شهرسازي در اين مقام است، ولـي سـرژ               
تصور مي شود كه دورنماي تعويض مقـام        . سركسيان قطعاً با آن مخالف است     

قـط از   وزير با مقام استاندار آنقدر هم نبايد هيجان انگيز باشد، ولي اين امـر ف              
تالش براي انتصاب داويت لوكيان در مقـام اسـتاندار را       . نگاه اول چنين است   

مگـر نـه اينكـه شـيراك        . بايد از ديدگاه انتخاباتي مـورد عنايـت قـرار داد          
و . بزرگترين استان جمهوري ارمنستان از لحاظ شـمار رأي دهنـدگان اسـت            

ف ديگـر   از طـر  . وزارت شهرسازي از اين لحاظ اهرمهاي محـسوسي نـدارد         
تجربه هراير كاراپتيان نشان داد كه در صورت داشتن استاندار خود مي تـوان              

دو استاندار در حكم سـه نماينـده        : مسئله نمايندگان را خيلي راحتتر حل كرد      
  . تضمين شده و چندين هزار رأي براي ليست حزبي است

  25/10/80هايكاكان ژاماناك 
 

  دحزب داشناكسوتيون مواضع را محكم مي كن
لئون مگردچيان وزير آموزش و علوم هنـوز موفـق بـه وارد شـدن بـه               

وي بالفاصله پس از انتصاب تعميرات كلي دفتري را : دفتركار خود نشده است 
بدين ترتيب بخـش متعلـق      . كه پذيراي وزراي متعددي بوده آغاز كرده است       

وزيـر  به وزير در طبقه بسته است و وزير در دفتر آيدا توپوزيان تنها معـاون                
كارمندان وزارت در اين امر مفهوم و معنايي مي بينند و           . زن مشغول كار است   

. به آن عقيده هستند كه خانم توپوزيان مدتي طوالني در اين مقام نخواهد ماند             
مدير انستيتوي زبانهاي (ضمناً برنامه ريزي مي شد كه او كرسي سورن زوليان           

 هم به دانشگاه اسالوني منتقـل       را اشغال كرده و زوليان    ) ”بريوسوف“خارجي  
خواهد شد، ولي با انتصاب آرمن داربينيان در مقام مديريت دانشگاه اسـالوني             

ضمناً پس از انتصاب وزير مسئله ويكتور مارتيروسـيان         . اين برنامه ناكام ماند   
فعاالنه ” كشور قانونمند “مدير مركز اصالحات آموزشي و عضو شوراي حزب         

در صـورت فعـال شـدن اعـضاء         . لوم بررسي مي شود   در وزارت آموزش و ع    
” كـشور قانونمنـد   “حزب داشناكسوتيون در وزارت به اين عقيده هستند كـه           

ولي عالئـم همكـاري     . ديگر كاري براي انجام دادن در سيستم آموزشي ندارد        
مشاهده مي شود و بعيد نيـست       ” كشور قانونمند “ميان حزب داشناكسوتيون و     

  . ر همكاري بين حزبي حل شده باشدكه اين مسئله در بست
  25/10/80هايكاكان ژاماناك 

  
  پيرامون سفر خبرنگاران ترك به ارمنستان

  
براي اولين بار گروهي از خبرنگاران سياسي ترك در ارمنستان بسر مي            

. كلوب مطبوعات ايروان از اين خبرنگاران دعـوت بعمـل آورده اسـت            . برند
و كانـال   ” تـركيش ديلـي    “ ،”جمهوريت“،  ”حريت“خبرنگاران روزنامه هاي    

با مقامـات رسـمي ارمنـستان و همچنـين آركـادي            ” خبر ترك “تلويزيوني  
غوكاسيان رئيس جمهور و نائيرا ملكوميان وزير امور خارجه جمهوري قره باغ 

خبرنگاران ارمني و ترك امروز در يك ميزگرد        . كوهستاني مالقات كرده اند   
د، گرچه چندين بار سعي شد تا صحبت به         مسائل تخصصي را بررسي مي كردن     

بعنوان مثال خبرنگاران ارمني بياد آوردند كه كه در         . زمينه سياسي منتقل شود   
 هنگام نبردهاي كلباجار ترگوت اوزال رئـيس جمهـور تركيـه طـي              93سال  

” يكي دو تا بمب نياندازيم بر روي ارمنـستان؟ “: گفتگو با كلينتون گفته است    
ترك اين مورد را تكذيب كرد و ديگري به اطالع رسـاند         يكي از خبرنگاران    

چنگيز چنـدال   . كه آن يك تهديد نبوده، بلكه يك اعالميه سياسي بوده است          
حقيقتاً حكومت تركي   : اشاره كرد ” خبرترك“مفسر سياسي كانال تلويزيوني     

اقدام به اين كار نمي كرد، چرا كه اين امر بر روابط تركيه بـا روسـيه تـأثير       
بوريس ناواسارتيان رئيس كلوب مطبوعات ايـروان اظهـار         .  مي گذاشت  منفي
چيزهاي زيادي بستگي به خبرنگار دارد، فعاليتهـاي خبرنگـاران مـي            : داشت

توانند براي روابط دو كشور هم بسيار مفيد و سودمند باشند و هم بسيار زيانبار       
. زيابي مي كند  وي روابط خبرنگاري را عالي تر از روابط ديپلماتيك ار         . باشند

ضمناً بنا به گزارش خبرگزاري نويان تاپان، رئيس جمهور روبرت كوچاريان           
چرا كه خبرنگـاران      از بحضور پذيرفتن خبرنگاران ترك امتناع ورزيده است،         

  . ترك عادت به تحريف مصاحبه ها دارند
  24/10/80” +1آ“شبكه تلويزيوني 

  بين المللي
  تركيه رژيم رواديد با ارمنستان را لغو كرد

  
شركتهاي ارمني كه با تركيه در زمينه تجارت گردشـگري و حمـل و              
نقل كار مي كنند، اعالم داشته اند كه تركيه رژيم رواديد را براي شـهروندان               

  .ارمنستان كه تاكنون وجود داشت، لغو كرده است
از وزارت امور خارجه ارمنستان اعالم كردند كه در اين خصوص هنـوز        

” آگـوس “هفته نامه ارمنـي زبـان       . دريافت نشده است  از آنكارا اطالع رسمي     
چاپ استانبول بنقل از منابع ديپلماتيك تركيه، خبـر لغـو رژيـم رواديـد بـا                 

از اين پس شهروندان ارمنـستان      . ارمنستان از سوي تركيه را تأييد كرده است       
 دالر ماليات ورود، وارد خاك      10مي توانند بدون دعوتنامه و تنها با پرداخت         

  .ه شوندتركي
  25/10/80نويان تاپان، هايوتس آشخار 

  
 اعالميه كميته دادخواهي ارمني آمريكا در خصوص لغو رواديد از سوي

  تركيه
به گزارش خبرگزاري مدياماكس كميته دادخواهي ارمني آمريكا اعالم         
كرده است كه تصميم تركيه در خصوص لغـو محـدوديتهاي رواديـد بـراي               

 براي تحريف توجه عموم از  محاصره غيرقـانوني          تالشي“شهروندان ارمنستان   
ارمنستان از سوي تركيه و دريافت كمك چند ميليارد دالري از اياالت متحده             

بايد اعتراف كرد كه چنين عكس العملي انتظار مي رفت، زيـرا            . ”آمريكاست
مطمئنيم كه اگر تركيه محاصـره غيرقـانوني ارمنـستان را لغـو كنـد كميتـه                 

 اعالم خواهد كرد كه اين امر از سوي تركيـه تالشـي بـراي               دادخواهي ارمني 
اگر تركيه قتل عـام را برسـميت بـشناسد،          . اجتناب از شناخت قتل عام است     

كميته خواهد گفت كه اين اقدام بمنظور اجتنـاب از بـاز پـس دادن اراضـي                 
اگر اراضي را باز پس دهد، خواهند گفت كه اين امر تالشي وقيحانـه              . ماست

چنانكه گمان مي كنـيم     . بين بردن دفاتر كميته دادخواهي ارمني است      براي از   
  . تركيه واقعاً تصميم اشتباهي را اتخاذ كرده است

  28/10/80هايكاكان ژاماناك 
  
  

  كارگردان معروف سينما آنري ورنو دار فاني را وداع گفت
سازان ارمني مقيم فرانسه چشم از جهان         آنري وِرنو يكي معروفترين فيلم    

 1920باشـد، در سـال      آنري ورنو كه نام اصلي وي آشوت ماالكيان مي        . بست
توانـست زنـدگي    ) بـه معنـي مـادر     (” مايريك“لم  وي با في  . متولد شده است  

 از تركيه به فرانسه مهاجرت كـرده بودنـد، بـه            1915اي را كه در سال        ارامنه
  . نمايش بگذارد

  24/10/80بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان
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مرور اخبار

  نخست وزير تركيه اسقف موتافيان را به حضور پذيرفته است
اجويت نخست وزيـر تركيـه اسـقف        : آرمن پرس   .  ژانويه   14آنكارا،  

پاتريارك كليساي حواريون ارمني تركيـه را بـه حـضور پذيرفتـه             موتافيان    
طي مالقات اسقف موتافيان نگرانيهاي خويش را پيرامون طرح مربـوط           . است

  .به اموال منقول اقليت هاي تركيه ابراز نموده است
 پاتريارك ارمني چنين اظهار نظر نموده است كه اقليت هاي تركيه نيز            

كها داشته باشند، زيرا همين امر باعث ازبين بـردن          بايد حقوقي برابر حقوق تر    
  .تبعيضي خواهد شد كه بين جوامع اسالمي و غير اسالمي وجود دارد

استامبول نخـست وزيـر نيـز بنوبـه         ” مرمره  “ براساس گزارش روزنامه  
خويش گفته است كه طرح مربوط به حقوق اموال اقليت هاي تركيه در حـال            

رسـي ديـدگاههاي اقليـت هـاي مـذهبي          بررسي اسـت، چنانكـه هنگـام بر       
  .درنظرگرفته خواهد شد

  25/10/80آزگ  آرمن پرس،
  

  موزه قتل عام ارامنه در مقابل كاخ سفيد گشوده خواهد شد
بزودي در واشنگتن در كنار كاخ سفيد موزه قتل عـام ارامنـه گـشوده               

ـ            . خواهد شد  د  از نمايندگي مجمع ارمني آمريكا در ايروان به اطالع رسـانده ان
سـاختمان مـوزه بـا    .  گشوده خواهد شد2002 آوريل سال 24كه اين موزه تا  

 ميليـون  7ارزش كل اين ساختمان    . امكانات خيران ارمني خريداري شده است     
 1925ايـن سـاختمان در سـال        .  هزار مترمربع مي باشد    10دالر و وسعت آن     
تل عـام   در مقابل ساختمان كاخ سفيد،  سمت راست موزه ق         . احداث شده است  

  . ارامنه و سمت چپ انستيتوي هولوكوست مشاهده خواهد شد
  26/10/80” آرمنيا“شبكه تلويزيون

  
هرگونه عمليات آذربايجان با مقابله  گروه منيسك و جامعه : جون اوردوي 

  بين المللي روبرو خواهد شد
جـون اوردوي سـفير     :صداي آمريكـا  :  ژانويه ، نويان تاپان    16گلندل  ،    

 ژانويـه طـي مـصاحبه       15ا در جمهـوري ارمنـستان در تـاريخ          جديد آمريك 
مطبوعاتي در گلندل اعـالم نمـوده اسـت كـه ارمنـستان يكـي از مهمتـرين               
كشورهاي خارجي است كه آمريكا نسبت به آن كمك و مساعدت نشان مي             

كمك در زمينـه    /1در حقيقت كمك هاي آمريكا در دو راستا مي باشد         . دهد
ه عملكردهاي مردمي  و ساختارهاي زير مجموعـه   كمك در زمين  / 2اقتصادي  
  .  اقتصادي-اجتماعي 

جون اوردوي آغاز جنگ بين ارمنـستان و آذربايجـان را بعيـد دانـسته           
سـفير آمريكـا    . ”آذربايجان حتي قادر به آغاز جنگ نمي باشد       “: اظهار داشت 

هدف مـا از تمـام      “: پيرامون حل مسالمت آميز درگيري قره باغ اظهار داشت        
كاهش  تشنج، جلوگيري از گزافـه گـويي هـا و پيـدا كـردن                “ ملكردها  ع

واريانتي است كه اگرباعث حل درگيري نمي شود حداقل فضاي اعتماد بـين             
سـفير  . ”طرفين درگير را بوجود آورد تا در آينده منتج به حل درگيري شـود             

هرگونه عملكـرد نظـامي     “جون اوردوي اشاره به اين موضوع نموده است كه          
شته از آنكه عاقالنه نخواهد بود با مقابله تمام اعضاء گروه مينسك و جامعه گذ

  .”بين المللي روبرو خواهد شد
  27/10/80نويان تاپان، آزگ 

امكان ندارد قتل عام به فراموشي سپرده يا ناديده انگاشته : اظهارات اردوي
  شود

بـا  جون اردوي سفير اياالت متحده آمريكا در ارمنستان طـي مالقـات             
اياالت متحده آمريكـا بهبـود روابـط        “: جامعه ارامنه آمريكا اعالم داشته است     

به نظر  . ”آمريكا را در اولويت مسائل مطرح شده محسوب مي نمايد         -ارمنستان
اردوي لغو رژيم و مقررات شديد از سوي تركيه براي شهروندان ارمنـستان را              

: وي اظهـار داشـت    . مي توان در حكم آغاز بهبود روابط دو كـشور دانـست           
مسئله قتل عام چنان مسئله اي نيست كه به فراموشي سپرده يا ناديده انگاشته              “

ما در تدارك اعمال .  به نظر ما بايد با  اين مسئله با احتياط برخورد نمود . شود
  .”چنين برخوردي با اين مسئله مي باشيم

28/10/80هاياستاني هانراپتوتيون 

  

 انگليسي- فارسي-زبانزدهاي ارمني
Ð³Û»ñ¿Ý-ä³ñëÏ»ñ¿Ý-²Ý·É»ñ¿Ý ³é³Í³ÝÇ 

Armenian-Persian-English Proverbs 
تامار پانوسيان: گردآوري و پژوهش  

²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 
By Tamar Panosian 

 
81- Þ³ï ·Çï¿ë, ùÇã ËûëÇñ: 

  )نظامي(پرشود  تو جهان ا ز اندكِت   رن دكم گوي و گزيده گوي چو

  Brevity is the soul of wit. 
82- È³õ ¿ ·ÇïáõÝÇÝ ·»ñÇ, ù³Ý ³Ý·¿ïÇÝ 
ëÇñ»ÉÇ: 

.دشمن دانا به از دوست نادان است  
)مولوي(ن دوستادان دشمن دانا بلندت مي كند   بر زمينت مي زند  

)نظامي(دشمن دانا كه غم جان بود   بهتر از آن دوست كه نادان بود  

  A wise enemy is better than a foolish friend. 
  Better an open enemy than a false friend.  
83- Î³ïáõÝ»ñÁ ¹áõñë ·Ý³óÇÝ, ÙÏÝ»ñÁ 
ßñçå³ñ ÏÁ Ë³Õ³Ý: 

ودپره بازيگر ميدان شبشچشمه خورشيد چو پنهان شود     
  When the cat away, the mice will play. 
84- àñÇÝ ³ãùë ³ëÇ, ³ãùë Ñ³Ý»ó: 

آنكس كه جملگي ترا تكيه بر اوست   چون چشم خرد باز كني دشمنت 
)خيام(اوست  

  Better be alone than in bad company.  
85- Ø³ÑÇó í³Ë»óáÕÇ ³åñ³ÍÝ ¿É Ù»é³ÍÇ 
ß³ñùáõÙ ¿:                               ترس برادر مرگ است.  

None but the brave desorves the fair. 
86- ¶ÇÅÁ ÙÇ ù³ñ ·ó»ó ÑáñÁ, Ñ³½³ñ ÇÙ³ëïáõÝ 
ãÏ³ñáÕ³ó³Ý Ñ³Ý»É: 

. بياورندردديوانه اي سنگي در چاه افكند صد عاقل نتوانستند   

  A fool may throw a stone into a well, which a 
hundred wise man can not pull out. 
87- ØáõÏÁ Í³ÏÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÙïÝ»É, 
ó³Ë³õ»ÉÝ ¿É åáãÇó Ï³Ë»óÇÝ: 

.رو به دمش بستموش به سوراخ نمي رفت، جا  
  You needed this, like you needed a hole in the 

head. 
88- ²Ù¿Ý Ù³ñ¹ Çñ Ï³ñå»ïÁ çñÇó ÇÝùÁ åÇïÇ 
Ñ³ÝÇ:                            بيرون كشيدنگليم خود را از آب .  
Get one’s head above water. 
Paddle one’s own canoe. 
89- æáõñÁ ÇÝ ×³Ù÷¿Ý ÏÁ ·ïÝÇ: 

.آب راه خودش را باز مي كند  

  Water seeks(finds) its own level. 
90- àõß ÉÇÝÇ, Ýáõß ÉÇÝÇ: 

)سعدي.(صبر تلخ است اما بر شيرين دارد  
Patience is bitter, but its fruit is sweet. 
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 يهوههاناگو

  آنگونه كه هستند” گواهان يهوه“
  آرا مارديروسيان: نوشته
   خچوميانندرانيكترجمه آ

  
سخنان بسياري گفته شده است و به نظـر مـي   ” گواهان يهوه “در باره   

با اين حال نمي شود بار ديگر به        . آيد كه ديگر حرفي براي گفتن وجود ندارد       
 و افزايش سال به سال تعداد اعضاي اين تـشكيالت را بـه              اين پديده نپرداخت  

بي شك عملي شدن تفكرات آنها، امنيت ملي مـا را بـه خطـر               . حساب نياورد 
براي آشكار شدن اهداف آنها، قبل از هر چيز بايد بـا تـاريخ              . خواهد انداخت 

  .تأسيس آن، تشكيالت آن و روشهاي عملي آنها آشنا شد
     تشكيالت را ساختند؟چه زماني و چه كساني اين

” پيـشگامان روز هفـتم    “ چارلز راسل يكي از اعـضاي         ،1870در سال   
او موفـق   . فكر تأسيس يك تشكيالت مذهبي شخصي اي به مغزش خطور كرد          

شد و فكرش را عملي كرد، در اوايل اعضاي اين تشكيالت را راسليـستها مـي                
واد نداشـت اسـامي      كالس س  7ناميدند، سپس تشكيالت اين پيشوا كه بيش از         

مختلفي را بر تشكيالت خود گذاشت، از جمله برج ديده بان، صحنه مردم، معبد        
اين جريان اين چنين بـه      . و غيره ) شهر بروكلين مركز آنها است    (بروكلين ها   

 يكي از رهبران دوره اي آن       1931موجوديت خود ادامه داد تا اين كه در سال          
) 12-10-43. اشـعيا (كرد ” كشف“شي را   به نام رودر فورد از كتاب مقدس بخ       

و اين را به اعضاي     ” خداوند مي فرمايد، شاهدان من شما هستند      “كه نوشته بود    
اين . ناميدند” گواهان يهوه “تشكيالت خود منصوب كرد و بدين طريق خود را          

يعني كه هر كس ديگري مي توانست براي خود بوجود آورد و همان تخش زا   
 اختصاص دهد، ولي چه مي شد كرد كـه رودر فـورد             كتاب مقدس را به خود    

ايـن اسـت پايـه و اسـاس         . زودتر از ديگران اين فكر به مغزش خطور كرده        
مي نماند، چيزي كه هواداران آن مايلنـد در         ” گواهان خدا “كساني كه خود را     

  . باره اش صحبت نكنند
  ساختار تشكيالتي

. گر اسـت  نمونه كالسيك يـك تـشكيالت انحـصار       ” گواهان يهوه “
تشكيالت آنها داراي آنچنان انسجام و انضباطي است كه حتي باعث حـسادت             

  .متمركز ترين تشكيالت آنگونه كه حزب نازي بود نيز مي شود
در ارمنستان، تشكيالت آنها را اعـضاي ارشـد رهبـري مـي كننـد،               

كـل  . اعضايي كه حق دارند به نام تشكيالت در مكانهاي مختلف تبليـغ كننـد             
نها را آمريكا تأمين مي كند و كتابهايي را هم كه در بروكلين منتـشر               بودجه آ 

  .مي شود را در اختيار دارند
سمينارهاي مـشترك منطقـه اي و در ابعـاد          ” تبادل تجربه “آنها براي   

براي مثـال در منطقـه قفقـاز سـمينار          . وسيعتر غير منطقه اي برگزار مي كنند      
  .رنوول گرجستان برگزار مي شودطبق معمول در شهر ما) كنگره(بزرگ آنها 

طبق سلسه مراتب تشكيالتي، قبل از ارشدها، مبلغين، قرار دارند، كـه            
آنهـا  . جلسات برگزار مـي كننـد     ) منطقه، روستا، محله  (در حوزه فعاليت خود     

براي هر عضو خود برنامه ريزي دقيقي انجام مي دهند و طبق برنامـه مـشخص         
ر چه روزي از هفته و در چه ساعتي بـا           د” گواهان“مي شود كه هر عضوي از       

. كدام يك  از دوستان هم فكرش بايد تبليغ كند و اعضاي جديدي جلب كنـد               
به غير  (را، خانه به خانه     ” خود“گزارش فعاليت منطقه    ” موظفند كتبا ” گواهان“

آنهـا  . به اطالع مسئولين برسانند   ) از صحبتهايي كه در كوچه و خيابان مي شود        
گزارش ذكر كنند كه افراد آن خانه، چگونه آنها را پذيرفتنـد،            موظفند در آن    

هـستند يـا    ” همكاري“دارند و آيا حاضر به      ” گواهان يهوه “چه نظري در باره     
يك عضو رسمي هر چقدر بيشتر نيرو جلب كند، همانقدر هم امكان گذر            . خير

ـ     . از سلسله مراتب تشكياتي به مقامات باالتر را بدست مي آورد           ال بـا ايـن ح
بـودن  ” گـواه “مشكل ترين مراحل، مرحله گذر از رتبه هوادار بودن به مرحله            

  .مي باشد كه آن مستلزم امتحانات سختي مي باشد
هواداران در سلسله مراتب تشكيالتي در دون پايه ترين رده تشكيالت     

اگر براي اعضاء شركت در جلسات اجباري اسـت، امـا هـواداران             . قرار دارند 
اب دو راه هستند، يا بايد آنها هم از اين پـس بطـور مرتـب در                 مجبور به انتخ  

. جلسات حضور داشته باشند و يا ديگر هيچ ارتباطي با تشكيالت نداشته باشـند             
البته طبيعي است كه چنين درخواستي در همان اوايل مطرح نمي شود، بلكه اين              

  .انجام مي گيرد” شستشوي مغزي“كار كمي بعد از مرحله 
. لسات تشكيالت عمده ترين محل ديدار يهوه ايها اسـت         بطور كلي ج  

در اين جلسات مسائل تشكيالتي مطرح مي شود و به غير از مطالعه و بررسـي                
آنهـا از  ) كه البته چاپ خودشان است و پر اسـت از تحريـف            (كتاب مقدس   

و ديگر كتابها را هم مطالعه مي كنند و سـپس           ” برج ديده باني  “انتشارات خود   
  .تشكيالت ابالغ مي شوددستورات 

  شكار قلبها 
به ” گواهان يهوه “با دريافت دستورات و مسلح شدن با ادبيات خاص،          

بـه اولـين    . آنها دو نفره به تبليغ مي پردازند      ” معموال. مشغول مي شوند  ” تبليغ“
مي كنند، قبل از هر چيز آنها       ” صحبت كردن “رهگذري كه مي رسند، پيشنهاد      

 مي دهند، سپس از بهشت آسماني و غيره صحبت مـي            قول زندگي جاودانه را   
زماني هم كه موفق نمي شوند به اين طريق آن شـخص را قـانع كننـد،                 . كنند

پايان دنيا، كه به تصور     (شروع مي كنند به ترساندن آن شخص از روز قيامت،           
و اينكه در آن روز فقط اعضا و ) آنها با باريدن آتش از آسمان شروع مي شود   

 تشكيالت آنها نجات مي يابند، و بدين ترتيب در هنگام فعاليت خود،             هواداران
وقتـي هـم    . مي كنند ” پيشگويي“يهوه ايها بكرات پايان دنيا و آمدن مسيح را          

پيشگويي هاي آنها به واقعيت تبديل نمي شود، تاريخهـاي ديگـري را از              “كه  
خود، ” كشفيات“ن  آنها براي قابل قبول جلوه داد     . روز پايان دنيا بر مي شمارند     

البته اين كتابهـا بـه طـور        . از كتابهاي چاپ خودشان مثالها مي آوردند      ” اساسا
به كتـاب   ” آگاهان“اين  . مورد نظر قرار مي گيرند    ” قربانيان“رايگان در آماج    

مقدس زماني كه با فردي مطلع به كتاب مقدس بر مي خورند وضـعيت خنـده                
ن فرد اشاره مي كند  كه غير ممكن         داري پيدا مي كنند، بخصوص زماني كه آ       

است تاريخ و روز دقيق پايان دنيا را دانست، چون كه در كتـاب مقـدس هـم       
  .   گفته شده است كه هيچ كس در اين باره چيزي نمي داند

  خط مشي، هدف و پيامدها
تفاوت اين فرقه با    . در اقصي نقاط جهان حضور دارند     ” گواهان يهوه “

اعضاي آنها، هيچ   . ه آنها تهديدي براي دولتها هستند     ديگر فرقه ها اين است ك     
حكومتي، هيچ مليتي و هيچ وطني را به رسميت نمي شـمارند و از حـضور در                 

  . ارتش كشوري كه در آن زندگي مي كنند امتناع مي كنند
فكر مي كنيم كه توضيح دگر بار ايـن مـسئله كـه ايـن ديـدگاه و                  

اولين ضـربه مهلـك     . رد لزومي ندارد  عملكرد خطراتي براي ارمنستان در بر دا      
يكي از افراد خانواده كه به مقام       . اين تشكيالت به كانون خانواده وارد مي شود       

مي رسد، سعي مي كند ديگر افراد خانواده را به اين كار مجاب كنـد و             ” گواه“
در ظـاهر  ” گواهـان يهـوه  “. اين امر به جدل و فرو پاشي خانواده مـي انجامـد        

مسئله فقط  . لي در واقع آنها يك تشكيالت ضد مسيحي هستند        مسيحي هستند و  
اين نيست كه راه و روش اين تشكيالت از سوي كل جوامـع مـسيحي جهـان                 

بلكه مسئله اين است كه نوك تيز عقربه عملكرد آنهـا           . مطرود به نظر مي آيد    
با همين هدف هـم     . بر عليه كل كليساي مسيحي جهان هدف گيري شده است         

در طول سـال هـا دههـا    .  سرمايه عظيمي را به كار انداخته است      اين تشكيالت 
عنوان كتاب و بولتن هاي رنگارنگ به بيش از صد زبان دنيا منتشر مي كننـد                

اعـضاي تـشكيالت    . كه فقط هزينه چاپ آنها بالغ بر صد ها ميليون دالر است           
ـ              ضاي در توجيه اين سرمايه گذاري مي گويند كه هزينه اين سرمايه، اهدائي اع

ثروتمند تشكيالت است، ولي هيچگاه اسـامي آن ثروتمـدان اهـداء كننـده را               
درك اين مسئله مشكل نيست كه بدون حمايت دولتي، و البته  . اعالم نمي كنند  

دقيقتر گفته باشيم، بدون حمايت دولتي كالن با حمايتي كالن، چنين اقـداماتي      
ر نيست، و البته درك اين      براي رسيدن به چنان اهدافي در كل دنيا، امكان پذي         

مسئله هم مشكل نيست كه هيچ كس باري به هر جهت اين سرمايه هاي كالن               
را به باد نمي دهند و مشخص است كه اهـداء كننـدگان هـوادار تـشكيالت،                 

در پايان قابل ذكر است كـه درك ايـن كـه            . مقاصد سياسي را در نظر دارند     
را تنهايي در دسـت داشـته       كدام دولت است كه مي خواهد نقش مدني جهان          

باشد و براي رسيدن به چنين هدفي از هر وسـيله اسـتفاده مـي كننـد، چنـدان                
  . مشكل نيست
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  »بنياد نيشابور، گوشه اي از ايران باستان است « 
  

  » است زبان ، فرهنگ و دانش اصول اوليه اشاعه فرهنگ« 
  
  
  

  
  

مصاحبه با 
  استاد

 فريدون 
  جنيدي
  
  
  
  
  

  آزاده عصاران:  از گوو گفت
  

دكتر فريدون جنيدي، استاد زبان هاي باستاني ايران، عاشق فرهنـگ و        
 و بوم آشناي ايران، نامي است آشنا بـراي فرهنـگ دوسـتان و عاشـقان        مرز

  .فردوسي حماسه سراي نامدار
 فرهنگ هزوارش هاي دبيـره      ، دفتر   11 در   داستان هاي رستم پهلوان   “

، حقوق بشر در جهان امروز و حقـوق          دفتر    در سه  پهلوي، نامه فرهنگ ايران   
 فرهنـگ واژه    ران پس از اسـالم،    نبرد انديشه ها در اي    .  در ايران باستان   جهان

 ،  … صفحه به ياري روانشاد احسان بهرامـي      2000فتر و    د 4هاي اوستايي در    
تنهـا تعـدادي از   ” …زندگي و مهاجرت آرياييان بر پايه گفتارهاي ايراني و        
  .  كتاب هايي هستند كه به قلم وي به نگارش در آمده اند

راه اندازي و با زندگي واقعـي   بنياد نيشابور را 58استاد جنيدي، از سال    
در آن محل، به گسترش انواع فعاليت هاي فرهنگي و علمـي جهـت اعـتال و       

  .اشاعه فرهنگ كهن ايراني پرداخته است
گفتگوي دوستانه اي با استاد در محل بنياد انجام داديـم و در گرمـاي               
وجود پرغرور و گرمش، پي به نكات جذاب و ضروري براي آگـاه سـاختن               

  .رديممردم ب
  . ساعته را در پيش رو داريد2گوشه اي از اين گفتگوي  

  
بعد از حياط كوچك و معماري سنتي سـاختمان، در اتـاق كوچـك و        
سردي ميزبانم  مي شود كه همه سرمايش در مقابل شعله هاي پر صداي چراع               

  .نفتي كوچكي به زانو در مي آيد
و  و رسـتم     ، فردوسي ، كوروش فروهردر ميان آثاري حاكي از حضور       

 بـه  - فرزندش-سنگ هاي دوره هاي مختلف و عكس هايي از روانشاد افشين        
  :گفتگو مي نشينم و از بنياد و خاطرات شكل گيري آن مي گوييم

در پي كوشش هاي پيش از انقالب براي پي گيري مـسائل فرهنگـي           “
سال آينده كه به هر دري مـي زدم، شـبي در دي مـاه                200يا   100ايران در   

تشكيل دهيم كه   ” بنياد ملي  “ براي اين كار   به اين نتيجه رسيدم كه بايد      1358
از آن جايي كه دولت ها به مسائل روز توجه          . به دولت ها كاري نداشته باشد     

دارند و كشور ما كشور روز نيست بلكه كشور هزاره هاست، بـراي كـشور                
  مـسائل فرهنگـي و      بـراي   سال فرصت الزم اسـت تـا       200هزاره ها حداقل    

  ” .تاريخي و آنچه كه براي فرهنگ كشور ما بايسته است راه باز شود
  سعدي به روزگاري مهري نشسته بر دل

     بيرون نمي توان كرد اال به روزگاران                            

 گ ثمره انقالب بزر   سالمي بعنوان ا تحقق اين امر پس از انقالب        و …
  .رهنگي صورت گرفتف

ز فرهنگ و تاريخ پرمغز كشورمان مي گويد كه در طـي            از دوري ما ا   
سده هاي متوالي مصرف فرهنگ غير خودي ، ما را از حقيقت فرهنگ ايـران        

  .باستان دور كرده و مي كند
وقتي از تحوالت بنياد نيشابور مي پرسم و دوره هاي مختلفي كه پشت             

در جهـت   سر گذاشته، از شبي مي گويد كه برنامه همه نيازهـا و ملزومـات               
  :رسيدن به اهدافش را يادداشت كرده بود

 سـال از آن     22از فرداي همان شب كار را آغاز كردم و امروز كـه             “
روز مي گذرد، سرافرازم كه در اين مدت يك وجب از اهـدافم دور نـشده و                 

  ”.هنوز در حركتم
   فعاليت هاي اصلي بنياد نيشابور در چه محورهايي خالصه مي شود؟

 ايـن  هاينگ و دانش مي گويد و مي فهمـم كـه شـعار          از زبان و فره   
  . بزرگمرد در زندگي هنوز هم ثابت مانده است

و بـراي   . ما نيازمند به داشتن فرهنگ و زبان هاي ايران باستان هستيم          “
اين كه حركت آينده فرهنگي بر روي پايه هاي فرهنگ صحيح گذاشته شود             

ما  بايد در بررسي     . ار كرد بايد بين فرهنگ هاي دروني و خودي ارتباط برقر        
زبـان ريـسمان محكـم ارتبـاط دهنـده          . وپژوهش زبان هاي ايراني  بكوشيم     

فرهنگ هاست و فرهنگي كه با اين زبان ها در طي ساليان و هـزاره هـا بـه                   
از سوي ديگر، دانش ايراني     . جهان عرضه شده پر از شاخه هاي متفاوت است        

داريم خدمات قديم دانش ايـران را بـه         از ذهن جوانان ايراني رفته و ما وظيفه         
  .”دانش جويان يادآوري كنيم

وي با تمام وجـود اعتقـاد بـه درسـتي ايـن راه دارد و ايـن كـه بـا                      
برخورداري از اين آگاهي ها، جوان ايراني، غرور گمشده ملـي خـود را مـي                

  .يابد و بر پا مي ايستد و حركت پر شكوه آينده را در پيش مي گيرد
.  مبني بر تفاوت تفكر جوان ايراني امروز مخالف اسـت          با مخالفت من  

  اينكه اين جاده پر پيچ و خم چقدر براي جوانان ما مفيد است؟ 
كساني كه به اين مسائل نمي انديشند، كـارگزاران فرهنـگ ايرانـي             “
در مقابل عده اي كه به چنين مسائلي مي انديشند، سخت اندك هستند             . نيستند

  ”.از خواهند شد و خود حركت خواهند كردكه خود دانشمند و كارس
او بيداري اين حس را در جوانان ايراني كه ميراث دار فرهنگ ايران و              

  :آينده گسترند، ضروري مي داند
ي را در بنياد نيشابور سـاخته       كمن محيط فرهنگي و ايران باستان كوچ      “

 كه من   آيا زيبنده است  . ام كه همه جوانان ار آن استقبال مي كنند و همراهي          
 هم مثل جمعيت خواب آلود حركت كنم و اطرافيانم را به خواب فراخوانم يـا           

  ” چنين حركاتي هر چند كم از نبودنش بهتر؟ …
مي گويم كه تنهايي اش در اين راه و تعداد كمي كه هـر روز كمتـر                 

  .هم مي شود آزار دهنده است
  :  مي گويدبا نگاهي پر حرارت و سينه اي ستبر از تنهايي ها

زماني تنهاي تنها بودم ولي هميشه روان نياكانم با مـن           ! من تنها نيستم  “
از روزي كه در جهت رسيدن بـه اهـداف آن برنامـه اي كـه                . بوده و هست  

  ”.اندك هستيم ولي تنها نيستيم. نوشتم قدم برداشتم، ديگر تنها نيستم
  :كارهاي تحقيقاتي بنياد همه در راستاي بهره مند ساختن جوانان است

برگزاري كالس هاي آموزش زبان   . ما سه كار اساسي در برنامه داريم      “
هاي ايراني و تفسير شاهنامه ، كمك رساني به همه دانش جوياني كه در هـر           

نيـاز  فرهنگي ايراني   سطح براي گذراندن رساله و پايان نامه خود به اطالعات           
رهنگ يـا دانـش     افراد مختلف كه در زمينه هاي ف      به   و در انتها ياري       ، دارند

كتابي را به ثمر مي رسانند و بعد چاپ آن كتاب با دست تهـي و مـشكالت                  
  ” !فراوان

فرهنگـي بـسيار    ” وي پخش كتاب هاي بنياد را به دليل جنبـه كـامال           
  .ضعيف و بي توجه مي داند

  .از تحقيقات ارمني شناسي بنياد و كارهاي انجام شده سخن بسيار دارد
ي از مهمترين پژوهش ها، پژوهش در زبـان         از آغاز تشكيل بنياد يك    “

چون هر چه بيشتر نگاه كرديم بيشتر پي بـه          . ها و تاريخ و فرهنگ ارمن بود      
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 حق داريـم كـه در        هر دو گروه از دو سوي      ريشه يگانه دو فرهنگ برديم و     
در طي دهه هاي گذشته مطالعات زيـادي        . امور مورد عالقه هم پژوهش كنيم     

تا پژوهندگان بتوانند با آشنايي كامـل بـا زبـان           در ارمنستان صورت گرفت     
 به ميارمني بيـاموز اولين حركت ما انتشار كتاب     . ارمني، كتاب ها را بخوانند    

كار بعدي انتـشار    . جنبه تجاري نداشت  ” ياري دكتر باغداساريان بود كه اصال     
كتاب فرهنگ و واژه هاي همانند در ارمني، اوستايي، پهلوي و فارسي بر پايه              

  . آرين بود. ر بزرگ روانشادپرفسورهراچيا آجاريان ترجمه اكا
  چرا به فكر گسترش و آموزش زبان ارمني افتاديد؟

و من بـه    . چون يكي از دامنه هاي زبان هاي ايراني محسوب مي شود          “
نكته اي اشاره مي كنم كه زبان ارمني را يكي از شاخه هـاي مـستقل هنـد و                   

  : مي كندروشنگري همه اين ها را اروپايي به حساب مي آورند و او
اين نتيجه سياست در پژوهش هاي      . ساختگي است ” اين داوري كامال  “

وقتـي  . استعماري زبان فارسي است تا دو شاخه زبان ايراني را از هم جدا كنند   
ارمنيان خود را از ريشه جدا از ايران بدانند مي توانند در شاخه ها هم خـود را                  

  .”جدا كنند
 با اطمينان كامل و بر مبناي پژوهش هاي مختلف بنيـاد،            دكتر جنيدي 

آريـن در كتـاب بعـدي بنيـاد،         .  ا پژوهش هاي نفي اين فرضيه را به ويژه با        
  .اثبات مي كند

  :مشكالت محققان ارمن نيز درست شبيه غير ارمني هاي ايراني است
بايد بپذيريم كه در حال گذر از يك گدار مهم تاريخي هستيم و ايـن             “

  ”.به آساني صورت نمي گيردگذر 
  را عدم آگاهي يك همسايه ايراني از همسايه ارمني و فرهنگ ارمنـي           

اين كه چطور مي توان بيشتر فرهنـگ و         . معضل بزرگي براي امروز مي دانم     
  رسوم ارمنيان را فراتر از مراسم عيد كريسمس شناخت و درك كرد؟

ز ايـن درد عـدم      اين مساله را درد بزرگ تاريخي مي دانـد و بـاالتر ا            
  : ستن ااارمنيمسيحيان با آگاهي مردم ايران بر يكسان به حساب آوردن 

بيشتر مردم مسلمان ايران، مسيحيان را از هر تيره و قـوم، ارمنـي بـه                “
در حاليكه ارمنيان نزديك ترين قوم و خـويش ايرانـي هـا             . شمار مي آورند  

  . هستند و مادر ريشه با هم مشترك هستيم
تي كه بر ارمنيان داده شده در شاهنامه فردوسي اسـت و مـا      اولين بشار 

 و  نابا آسـوريان، انگليـسي    . نبايد آنها را به خاطر مذهب تازه اي كه پذيرفتند         
  . ” يگانه بشماريمنانروژي

با درد و نگراني از پرده ضخيم ناآگاهي تاريخ گله مي كند و افـزايش               
راسـتي و آگـاهي بـر    هر گونه كوشش فرهنگي بر مبناي رسيدن بـه فـروغ    

  ! زندگي
چرا شاهنامه؟ دليل اين همه احترام و ارادت شما نـسبت بـه شـاهنامه               

  چيست؟
اولين تاريخ جهان و درست ترين تاريخ قبل از تشكيل كشور ايـران             “

  ”.در زمان آريائيان نخستين است
استاد، شاهنامه را مجموعه اي از كوشش ها و رنج هاي گذشتگان ما و              

  . ماي فرهنگ ايران مي داندآيينه تمام ن
وقتي از افشين فقيد با چشم خيس مـي گويـد، اولـين خـاطره عـشق                 
فرزندش به شاهنامه و تصيحيح آن است و اينكه جانش را هم با همين عـشق                

  .از دست دادبي مانند ، به هنگام ياري به يك بيمار دردمند 
  .”آشكار نمي شود” بدون شاهنامه، هويت فرهنگي ايران كامال“

  :از ارمن و فرهنگ ارمن در شاهنامه مي پرسم
زبان ارمني، مهاجرت شان، و كهن ترين تاريخ ارمنيان در شاهنامه ياد       “
  ”.شده است

و من باز گله مي كنم از دوري جوانان ايراني و ارمني نسبت به چنـين                
  !ريشه هاي قطور فرهنگي و تاريخ كهن

  : ندكهو او باز با نگاهي سرشار از عشق قانعم مي ك
. جوانان ايراني و ارمني، از هجوم شبه فرهنگي خارجي در امان نيستند           “

اگر فرهنگ ما با ريشه درخت تنومند و اصيل فرهنگي مان پيوند داشته باشد،              

پس كساني كه كاري به اين فرهنگ ندارنـد،         . سر سبز و شاداب خواهد ماند     
  ”.پيوندشان را بريده اند

  :نامه را برايم روشن تر مي كندارتباط دكتر بربريان با شاه
او كه دانشمند نـام     . پروفسور بربريان فلسفه شاهنامه را عمقي مي داند       “

آور و جهاني ماست با ديده ژرف خود خيلي از مسائل باطني شاهنامه را حس               
كرده است او بر اساس تخصص خود در زمينـه آتشفـشان شناسـي و نظريـه              

ا در همه متون و اينكه اژدها نشانه اي       شخصي من مبني بر سمبليك بودن اژده      
است از فعاليت هاي آتش فشان ها، توانستيم در تعيين مقاطع تاريخي ايران به              

  ”.نتايج در خوري برسيم
 هزار نفر در كنكور ورودي دانـشگاه، رشـته زبـان            5هر سال بيش از     

مـي شـوند، يعنـي        نفـر پذيرفتـه       30 باستان شركت مي كنند ولي كمتر از        
  .شگاهن داكي نفر براي هر 6 تا 5مون پيرا

 سال از قدمت تدريس اين رشته در دانـشگاه تهـران مـي              60بيش از   “
چـون  .  فارغ التحصيل دكتراي اين رشته وجود دارنـد        20گذرد ولي كمتر از     

  نسبت به ايـران باسـتان      فلسفه دانشگاه آموزش ندادن و دلزده كردن دانشجو       
  ”.يوه تدريس و برنامه ريزي تدريس استاست و اين به دليل ناكارآمدي و ش

كتاب هاي زير سايه بنياد نيشابور كـه در زمينـه فرهنـگ واژه هـاي                
از كـردي و پهلـوي      . ايراني منتشر شده اند، بسيار متنوع و رنگارنگ هـستند         

  !گرفته تا ارمني
اين همه . همه اين زبان ها تحت شاخه اصلي يا ريشه زبان ايراني است     “

راي اين منتشر كرديم كه به يگانگي ريشه فرهنـگ خـود پـي              واژه نامه را ب   
برده و در قدم بعدي اين زبان ها به اصالت زبان رسمي كشور ما نيرو دهند تا                 

  ”.نيازمند استفاده از واژه هاي خارجي نباشيم
از برنامه هاي آينده بنياد در زمينه فرهنگ زبان مي پرسم و او صبورانه 

  : پاسخ مي دهد
 به راهنمايي   جهانديده  ورفعبدالغين فرهنگ زبان بلوچي از      گسترده تر “

زبـان بلـوچي از كهـن       . در درست ويرايش است   استاد روانشاذ ماهيار نوابي     
ترين و زيباترين زبان هاي ايراني است كه با بي توجهي و غفلت مورد توجه               

  ”.فرهنگستان ها و دانشگاه هاي ما قرار نگرفته است
ي نفت و قُل قُل كتري نيم جوش، از چگـونگي   با نگاهي به اطراف، بو    

  !گذران زندگي استاد و بنياد مي پرسم
كساني كه مفتخرنـد در راه      . همه كارهاي بنياد نيشابور افتخاري است     “

تنها ايـن   . فرهنگ ايران كوشش مي كنند نبايد چشم به نيازهاي مادي بسپرند          
 كـالس هـا، دوره      .كتاب هاي ما است كه ناچاريم بهايي كم بر آن بگذاريم          

هاي آموزشي، سخنراني ها و كمك به دانشجويان همه به صـورت افتخـاري              
  .انجام مي گيرد

  پس بنياد نيشابور چطور روزگار مي گذراند؟
دو برگ كاغذ بزرگ را در دسـت مـي          . بين مداركش جستجو مي كند    

  :گيرد
با اندك در آمد ناكافي كه از فروش كتاب ها عايد بنياد مـي شـود،                “

  .”يه روزگار ما با درد و رنج و قرض به بانك ها سپري مي شودبق
حكم اجرايي از طرف بانك رفاه كارگران بـراي         . برگه ها را مي بينم    

  …محل بنياد نيشابور
پس نقش ما، نسل عجول و بي       . صبر و ايثارش خجالت زده ام مي كند       

 نگـاه پرشـتاب جـوان       …صبر براي رسيدن به همه چيـز در مـدت كوتـاه           
  ! صبر و راحتي كه در كالم اوست… و اين همه عشق…انياير

من آرزو دارم به جاي اينكه كارهاي ما  موجب شـرم شـما جوانـان                “
شود، شما را برانگيزاند تا در راه پژوهش هاي فرهنگي زمان زيبـاي خـود را                

  ”.صرف عشق به فرهنگ كنيد و به زيباتر شدن فرهنگ بيافزاييد
  …و

كه خالصه شـده در يـك سـاختمان چنـد طبقـه             همه بنياد نيشابور را     
قديمي با كتابخانه و زيرزميني كه محل تجمع جوانان عاشق فرهنـگ، پـشت              

  .سر مي گذارم
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ارمنستان براساس نظريه 
  ويلسون

  
  

  )كشيشيان( ويولت جواكيم مهجتر
  
  

متعاقب جنگ جهاني اول ، نمايندگان جمهوري تازه تاسيس ارمنستان          
 وارد مذاكره (Treaty of Sevres)و دولت تركيه در رابطه با معاهده سور 

  . شد در سور پاريس امضاء1920 اوت 10 اين معاهده در .شدند
بررسي ” اينجانب تمام موارد مربوط به مرز تركيه و ارمنستان را دقيقا          

وده و من به موضوع دردناكي كه از چه رو          اين مرزمورد توافق ب   . ستده ا ش
ايــن معاهــده تــصويب و اجــرا نــشد و چــرا بجــاي آن معاهــده لــوزان  

(Lausanne)      يب شد اشاره اي    و هيچ اعتباري ندارد تص    ارمنيان  كه از نظر
  .د ش دنخواه

  
  )Treaty of  Sevres(معاهده سور        

  
  88 ماده - ارمنستان –بخش شش 

  
ده توسط متفقين جنگ جهـاني اول تركيـه،          بر اساس اقدامات انجام ش    

  .ارمنستان را به عنوان يك كشورآزاد و مستقل به رسميت شناخت 
  

  89مـــــاده 
تركيه ، ارمنستان و همچنين ديگر طرفهاي بزرگ ذينفع توافـق مـي             
نمايند كـه مـسئله مرزهـاي فــي مابيـــــن در استانهــــاي ارزروم ،                

ـ   Erzerum , Trebizond , Van)ــــس  ترابــــــوزان، وان و بيتليـ
and Bitlis)  را به حكميت و داوري رئيس جمهور اياالت متحده واگـذار  

نموده و ايشان و احكام ايشان را بپذيرند و نيز شرايطي را كه ايشان بمنظور             
توصـيه نماينـد پذيرفتـه و تمـام         ) درياي سياه (دسترسي ارمنستان به دريا     

كه در جوار مرزهاي ياد شده واقـع شـده غيـر     بخشهايي از سرزمين تركيه     
  .نظامي گردد 

  
  90مــــاده 

 مرزها مشخص گرديد كه شامل انتقال تمـام يـا           89چنانچه طبق ماده    
قسمتي از استانهاي ذكر شده به ارمنستان مي شود ، تركيه از تـاريخ اتخـاذ        
اين حكم از كليه حقوق و عناوين خود بر سرزمينهاي منتقـل شـده چـشم                

 ميكند و مقررات معاهده كنوني در سرزمينهاي جدا شـده از تركيـه              پوشي
  .اجرا خواهد شد

مقدار و ماهيت تعهدات مالي تركيه كه ارمنستان بايد برآورد نمايد و            
براساس . يا حقوقي كه بعلت انتقال سرزمين ياد شده به او منتقل خواهد شد            

اهده كنوني تعيين   مع) بندهاي مالي  ((VIII)قسمت هشتم    244 تا   241مواد  
در صورت لزوم در توافقهاي بعدي در مـورد مـسائلي كـه در              .  خواهد شد 

معاهده كنوني مسكوت مانده و يا در نتيجه انتقـال سـرزمينهاي يـاد شـده                
  .ممكن است بوجود آيد تصميمگيري خواهد شد

  
  91مــــاده 

 بـه   89چنانچه هر قـسمتي از سـرزمينهاي يـاد شـده در مـاده               
تقل گردد ،  يك كمسيون تعيين سرحدات كه تركيـب           ارمنستان من 

سه ماه از ابالغ حكم ياد شده       اعالم خواهد شد ، در عرض       ” آن متعاقبا 
در ماده مذكور ،  تشكيل خواهدشد تا عالمتگذاري خط مـرزي بـين              

  .ارمنستان و تركيه مطابق حكم برقرار شده انجام گيرد
  

  92مــــاده 
جان و گرجستان بترتيب با توافق نامه       سرحدات بين ارمنستان ، آذرباي    

  .مستقيم كه بين كشورهاي مربوطه منعقده خواهد شد ، معين ميگردد 
چنانچه در هر صورت كشورهاي ذيربط توافق نامه هاي تعيـين حـد             

 به انجام نرسانند ، خط مـرزي مـورد        89مرزها را در زمان قيد شده در ماده         
شده و ايـن قـدرتها عالمتگـذاري    نظر توسط قدرتهاي اصلي متفقين تتعيين    

  .خط مرزي را نيز بعهده خواهند گرفت 
  

  93مـــــاده 
ارمنستان مي پذيرد و موافقت مي نمايد كه در معاهده اي با نيروهـاي     
اصلي متفقين مشاركت نمايد كه در آن مقرراتي كـه ممكـن اسـت ايـن                

ا مذهب بـا  نيروها براي حفظ منافع اهالي آن كشور كه از نظر نژاد ، زبان ي   
  .اكثريت ساكنين آنجا متفاوت باشد ، ضروري بدانند قيد گردد

ارمنستان موافقت نموده و مي پـذيرد كـه در معاهـده اي بـا               ” مضافا
نيروهاي اصلي متفقين مشاركت نمايد كه حاوي مقرراتي باشد كه ممكـن            
است اين نيروها ضروري بدانند تا از آزادي عبور و برخورد منصفانه بـراي              

  .جام تجارت با ملل ديگر حمايت گردد ان
  
  

  نامه پذيرش ويلسون رئيس جمهور جهت ترسيم سرحدات
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  رئيس جمهور ويلسون

  رياست شوراي عالي نيروهاي متفقين: بــه 
  :آقاي رئيس 

 آوريـل   26اقدامات انجام شده توسط شوراي عالي در تاريخ         بر اساس   
سال جاري دعوتنامه اي به اينجانـب تقـديم گرديـد تـا در مـورد مـسئله                  

  .سرحدات بين تركيه و كشور جديد ارمنستان داوري نمايم
 آگوست سال جاري    10نمايندگان امضاء كننده معاهده سور در تاريخ        

 من تفويض نمايند و قصد خود را دال بـر       توافق نمودند كه اين افتخار را به      
پذيرفتن سرحدات تعيين شده توسط مرا اعالم نمودند و همچنين هر حكمي            
را كه من براي دسترسي ارمنستان به دريا و غير نظامي كردن مناطق مرزي              

  .جديد تركيه مقرر نمايم ، بپذيرند 
مطابق شرايط مرجع حكميت كه در قسمت سوم ، بخش شـشم، مـاده           

 معاهده سور به آن اشاره شده ، بطور واضح وسعت انجام داوري كه بمن               89
ارجاع شده محدود مي شود بـه تعيـين سـرحدات تركيـه و ارمنـستان در                 

 ,Vilages of Erzerum)اسـتانهاي ارزروم ، ترابـوزان ، وان و بيتلـيس    
Trebizond, Van and Bitlis)   با آگاهي كامل از مسئوليتي كه بنـا بـه 

ت شما بعهده من گذاشته شد، با اشتياق به اين وظيفه خطير پرداخته             درخواس
همچنـين سـعي   .  خدمت نمايم ارمنيانام كه به بهترين نحو در جهت منافع    

من بر آن خواهد بود كه در اين كشور اعتصاب زده به بقيه اهـالي از هـر                  
نژاد و مذهبي كه ممكن است داشته باشند در مورد نفوس چه ترك ، كرد               

عدالت را به بهترين نحو     . يوناني يا ارمني كه در جوار هم زندگي ميكنند          ،  
  .ممكن رعايت نمايم 

براي دستيابي به اين مهم واضح است كه پراكندگي مذاهب و نژاد در             
جمعيت موجود در چهار استان نمي تواند مانند نقاط ديگـر جهـان مـالك               

در مـورد جمعيتـي كـه    توجه به نـژاد ؤ  . راهنما جهت اتخاذ  تصميم باشد   
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تا اين حد به نحو پيچيده اي بهـم در آميختـه اسـت ، بعلـت نتـايج         ” اساسا
 و يوناني ها ، با صدمات بـسيار زيـادي           ارمنيانوحشتناك قتل عام و تبعيد      

كه اهالي مسلمان نيز بعلت تحركات پناهندگي و انتـشار تيفـوس و سـاير               
  . بيماريها تحمل كردند ، بيشتر مختل مي شود 

وظيفه حكميت به چهار استان مـذكور در بنـد          ) محدودسازي(حديد  ت
 آن معاهده باعث شد اينكار يك تكليف و اجبار بنظر آيد تا منطقـه اي              89

هر چه وسيعتر كه ممكن باشد از اين استانها به ارمنستان سپرده شـود و در                
عين حال به اندازه كافي احتياجـات اساسـي كـه مـرز طبيعـي و وحـدت                  

ضـرورت داشـت   . ي و اقتصادي براي كشور جديـد را دارا باشـد        جغرافياي
بخاطر سپرده شود كه سرزمين جديد ارمنستان بخش بزرگـي از اسـتانهاي             

داراي جمعيتـي از    ” قبلي ارمنستان از ماوراي قفقـاز روسـيه بـوده و بـدوا            
اقليتهاي مسلمان و مسيحي بطور مساوي با تنوع نـژادي و روابـط قبيلـه اي     

 جمهوري ارمنستان ، با توجه به زبان و مـذهب ، تركيبـي از               تحت تابعيت 
ـ ارمنيانتركها ، كردها ، يوناني ها ، الزها و سايرين ، باضافه      . د بـود  خواه

 ، تركهـا ، كردهـا و        ارمنيـان خواسته هاي مغاير در مورد سرزمينها بـراي         
بونانيها در طول مرزهاي مربوط به حكميت مـن ، اغلـب قابـل هماهنـگ                

در چنين مواردي اعتقاد من بر اين بود كه يك زدگي سـالم             . بود  كردن، ن 
  .اقتصادي براي كشور آتي ارمنستان بايستي قطعي باشد

طوري كه ، به هر حال داراي مرزهاي جغراقيايي صحيح و مجاز بوده             
كرد و تـرك    ” ، شامل نواحي كوهستاني و دره اي در طول مرز كه عمدتا           

ه شود و نه براي ارمنستان ، مگر اينكه روابط          بودند براي تركيه باقي گذاشت    
آنان را به داخـل ارمنـستان       ” تجاري با شهرهاي مركز تجارت خاص الزاما      

  .سوق داده باشد
هر كجا اطالعات در مورد روابط نژادي و كوچ كـردن هـاي فـصلي               
قابل حصول بود ، كوشش مي شد تماميـت گروههـاي قبيلـه اي و تغييـر                 

  .ادر نشيني محترم شمرده شودمكانهاي روستائـــي چ
ـ ار مرز ايران در جنـوب غربـي شـهر             خـط مـرزي     (Kotur)ور  قط

ارمنستان توسط يك حصار طبيعي ناهموار با بلندي بسيار زياد مشخص مـي   
شود كه به جنوب درياچه وان امتداد يافتـه و در جنـوب غربـي شـهرهاي                 

ن خـط مـرزي از بخـشي از         اي.  قرار گيرد    (Mush)و موش    ليسبيتارمني  
ـ   بطـور  (Saudjak of Hakkiari)كيـاري  حاك جنسرزمين تركيه بنام س

ـ   ” كامل ، يا در حدود نيمي از استان وان و تقريبا           اك سـايرت   جناز كل س
(Saudjak of Sairt)دليل منطقي فيزيوگرافي كه بنظـر ميرسـد   .  ميگذرد

ي و روابـط اقتـصادي      اين تصميم را توجيه نموده است با رعايت نژاد شناس         
داراي جمعيـت كـرد ميباشـند ،        ”  كـه عمـدتا    (Said) و   كياري  حمناطق  

  .استحكام بيشتري يافت 
ـ               زاب الئي  ابنظر نمي رسد كه بنفع كشور ارمنـستان باشـد كـه دره ب

داراي جمعيت كرد و مسيحي نـستوري بـوده و عنـصر            ”  كه عمدتا  بزرگ
د بزرگ دجله و سيستم آبياري كردستان تركيه و بين النهرين مي            اصلي رو 

كنترل اين سرمنشاء هاي آب هرجا كه ممكن        . باشد، شامل ارمنستان شود     
بـه ايـن    . باشد بايد تحت قلمرو دو كشور ذينفع تركيه و بين النهرين باشد           

  .وان پذيرفت  نمي تبزرگاب ز را در مورد دره باالئي ارمنياندليل خواسته 
  نجـان  به سمت شمال در مجاورت ارز      سرحد غربي از بيتليس و موش       

اين مـرز يـك مـانع       . بخوبي درون واليات بيتليس و ارزروم قرار ميگيرد         
جغرافيايي طبيعي كه به ارمنستان امنيت كامل ميدهد ، بدنبال دارد و بـراي              

روستاهاي . كرد مي باشد باقي ميگذارد      ” ديداكشور تركيه منطقه اي كه ش     
 و تمران   (Kighi)ارمني نشين و مراكز روستائي در اين منطقه مانند كيقي           

(Temran)  علت مرتبط ساختن آنها با منطقه      . ترك باقي مي ماند     ”  ، الزاما
 بهم پيوستگيهاي محكم تجاري و كليسائي ميباشد تا هر گونه بازار     ارپوت  خ

 يـا ارزروم    س  ليتبيتجاري ارمني و يا مراكز مذهبي ديگر كه بين استانهاي           
(Erzerum)     اين حكم بنظر ميرسيد كه به نتيجـه اجتنـاب          .  قرار گرفته اند

ناپذير ادغام اين شهر و ناحيه خارپوت در كشور تركيه همانگونـه كـه در               
  .منجر مي شود  معاهده سور مشخص شده است ، 89  و ماده 27ماده 

 ، تصميمگيري ماهيت و مسير مرز ،        (Dersim)سيم  از مرز شمالي در   
بستگي دارد به مسئله حياتي تامين دسترسي كـافي بـه دريـا بـراي            ” اصوال

كشور ارمنستان براي حل صحيح اين مشكل ، با قضاوت اينجانب ، بستگي             
ـ              ا يزيـدي   دارد به بهبود وضع اقتصادي كل جمعيت ترك ، كرد ، يوناني ي

(Yezidi)         بيتلـيس و وان كـه در        – در آن بخشهائي از اسـتانهاي ارزروم 
 من به تمايل يونـاني هـاي پونـت        . درون كشور ارمنستان واقع شده است       

(Pontic Greeks)  بي اعتنا نبودم كه بصورت يادداشتي مشابه بمن تـسليم 
وراي عالي در شده بود ، بدون شك در مباحثه و محتواي نامه ارائه شده به ش

ماه مارس اخير در كنفرانس مربوطه در لندن ، اتحاد مناطق ساحلي دريـاي              
سياه كه در آن ساكن هستند حفظ شده و ترتيبي داده شود كـه در منطقـه                 

 (Sinope) تـا نقطـه اي در غـرب سـينوپ            (Riza)قرار گرفتـه از ريـزا       
 كه بـه    حق قانوني حكميت و حق قضاوتي     . بصورت خود مختار اداره شود      

 معاهده سور واگذار شده ، شامل امكان تـصميمگيري و           89من توسط ماده    
يا توصيه براي حل مسئله تمايلشان جهت استقالل و يا رد آن جهـت خـود         
مختاري نمي شود، همچنين شامل حق دخالت در اراضـي سـاحلي مـستقل              

 كـه در آن      و يـا اسـتان كاسـتاموني         (Djanik) واقع در جانيك     اكجسن
 Pontic) منطقه داراي وحدت و خود مختار مورد نظر يوناني هـاي پونـت  

Greeks) مي باشد ، نمي شود  .  
راه ممكن براي من باز گذاشته شـده اسـت كـه همـه اسـتان                ) 3(سه

به ارمنـستان   ”  در قسمت تركيه قرار گيرد تا تماما       (Trebizond)ترابوزان  
يا قسمتي از آن به ارمنستان اعطا شده و مابقي براي تركيـه             . ر گردد   واگذا

 بي چون و چرا مسلمان هـستند و         اكثر جمعيت استان ترابوزان     . باقي بماند 
اقليت ارمني ، از نظر تعداد، بر طبق كليه ارزيابي هاي قبل از جنگ ، بدون                

آينده ارمنـستان بـر   . ر بود انكار از يونانيها در بين اقليت هاي مسيحي كمت 
طبق حكمي كه بوضوح بــــر پايه هاي نژاد شناسي استوار بود ، ارزيابي             
ميگرديد ، من مي توانستم مسئله را فقط از ديد احتياج به تماميـت سياسـي                
جديد ، يعني ارمنستان با جمعيت مسلمان و مسيحي بصورت مخلـوط نظـر              

  .ارمنيان مد نظرم باشد بيافكنم تا اينكه بتنهائي مسئله آتيه 
  

اكنون بيش از پيش به آن اعتقاد دارم كـه ترتيبـاتي كـه منجـر بـه                  
دسترسي ارمنستان به دريا شود بايد بگونه اي باشد كه هر امكاني را بـراي               

كشوري كه قـادر باشـد نقـش مفيـدي در           . توسعه اين كشور فراهم نمايد    
صي كه از لحـاظ قـرار       تجارت جهاني ايفا نمايد و با موقعيت جغرافيائي خا        

بـر  ” گرفتن در مسير راه بازرگاني بزرگ تاريخي در گذشته داشته مجـددا           
تمدن و خوشبختي جمعيت مخلوط بطـور وسـيعي وابـسته بـه             . قرار نمايد   

ساخت راه آهن ها و قابل دسترس بودن بيش از پيش سرزمينهاي سـاحلي              
  .هد بود اين سه استان به تجارت اروپا و تاثيرات فرهنگي آن خوا

  
 (Lazistan)ستان   در امتداد كناره الز    به سمت شرق از بندر ترابوزان       

امكانات كافي بندري يافت نمي شود و خصوصيت ناهموار كـــوه و تپـه             
  را از (Lazistan Sandjak) كه منطقـه الزيـستان   (Pontic) هاي پونت

بصورتي است كـه زمينهـاي پـشت سـاحل از            استان ارزروم جدا مي كند    
ساحلمنتزع مي شود تا حدي كه ساخت راه آهن امكان پذير مـي شـود راه                

  و ارزروم  زيـد ايب در امتداد جلگه ها و دشتهاي        موجود كاروان رو از ايران    
-Gumush) و گوموشـخانا     (Baiburt)ر كرده و از شهرهاي بايبورت       وبع

Khana)        ايـن  .    ميگذرد و به درياي سياه در ترابوزان منتهـــي مي شـود
  . راه داراي سابقه اي ديرينه با استفاده مداوم مي باشد 

  ادامه دارد


