
 

 

  ١صفحه   ١٣٨١شهريور  ٥٧‐٦٠ شماره   لويس 

  نامداران فرهنگ ايران

   زندگينامهه نگاهي ب
 ياستاد سعيد نفيس

  گرمانيگ.، تنظيم اجاللي . نوشته ن
  

، اديب، مورخ، مترجم و نويسنده معاصر، يكـى         استاد سعيد نفيسى محقق، ايرانشناس    
از چهره هاى برجسته فرهنگ و ادب ايران است كه همه عمر خود را در جهـت كـسب                   
علم و نشر آن به سر آورد و با تدوين آثار تحقيقى خود در زمينه هاى مختلف، چهره اى                   

در سـطح   . شـت به ياد ماندنى در تاريخ علم و فرهنگ ايران زمين از خود به يادگـار گذا               
جهانى نيز با تحقيق و نگارش كتابها و مقاالت متعدد در حوزه هاى گونـاگون مطـرح و                  

  .مشهور گشت
 ١٢٧٤ خردادمـاه    ١٨استاد نفيسى، پسر ميرزا على اكبرخان ناظم االطباء بود كـه در             

خانواده پدرى او تا يـازده پـشت   . م در تهران ديده به جهان گشود  ١٨٩٦ ژوئن   ٨/ ش.هـ
ودند و نياى يازدهمش حكيم برهان الدين نفيس بن عوض بن حكـيم كرمـانى       پزشك ب 

نفيسى، پنج بهار عمر را پشت سر گذاشته بود كه به مدرسه شرف كـه از تأسيـسات                  .بود
سـپس از   . سه سال ابتدايى را در آن مدرسه گذراند       . پدرش ناظم االطباء بود رهسپار شد     

مدرسـه علميـه كـه آن زمـان از بهتـرين            سال چهارم ابتدايى تا سال سوم متوسـطه در          
 ش به همراه برادرش دكتر حسن ١٢٨٨در . دبيرستانهاى تهران بود، به تحصيل پرداخت  

نفيسى به اروپا عزيمت نمود و دوره دوم متوسطه را در بهترين دبيرستان نوشاتل سويس     
ر، عازم  پس از يك سال اقامت در سويس به اتفاق براد         . كه كلژالتن نام داشت آغاز كرد     

ق اولين اثر خود، يعنى ترجمه كتاب معالجـه تـازه بـراى حفـط               . هـ ١٢٩٠در  .پاريس شد 
 ش به وطن بازگـشت و از آن پـس    ١٢٩٧دندان و دهان را منتشر ساخت و سرانجام در          

ــددى را عهــده دار شــد    ــار پرداخــت و مــشاغل متع ــه ك ــاگون ب ــه هــاى گون   .در زمين
د را با روزنامه ارشاد آغاز كرد و ترجمه مقاله اى           نفيسى، اولين فعاليت روزنامه نگارى خو     

 در همان ايام با چهره هاى برجسته ادب و فرهنگ ايـران نيـز               وا.را در آن منتشر ساخت    
ش بـا او در     . هــ  ١٢٩٣يكى از آن افراد، عارف قزوينى بود كه نخستين بار در            . آشنا شد 

گاردن پارتى، مكانى بود كه گروهى      . طان با او ديدار كرد    گاردن پارتى در پارك ظل السل     
از معارف خواهان آن زمان براى گردآورى اعانه، جهت تأسيس مدرسه احمديه، شـركتى             
به نام خيريه ترتيب دادند كه از اعضاى برجسته آن مى توان حسين سـميعى ملقـب بـه        

هـانى از ديگـر چهـره هـاى         ميرزاده عشقى و اديب الممالك فرا     .اديب السلطنه را نام برد    
 ش ١٢٩٧چنان كه گذشت، استاد نفيسى در    .سرشناسى بودند كه نفيسى با آنان آشنا شد       

 ش سفرى نيز به ايران داشته و مدتى را          ١٢٨٨ظاهراً در بين سالهاى     . به وطن بازگشت  
 ش به ايران    ١٢٩٧در مملكت خود گذرانده و سپس به اروپا عزيمت كرده و سرانجام در              

استاد، پس از بازگشت به وطن، به تدريس زبان فرانـسه در دو دبيرسـتان               .ه است بازگشت
و مدرسـه سـن لـوئى       ) در محلـه پامنـار    (مهم آن روزگار تهران، يعنى دبيرستان اقدسيه        

 كه حسين عالء در حكومت صمـصام الـسلطنه بختيـارى            ١٢٩٧در همان سال    .پرداخت
حت و تجارت و فوائد عامـه شـد و در           مأمور تشكيل وزارتخانه جديدى به نام وزارت فال       

صدد تأسيس مجله اى با نام فالحت و تجارت برآمد، نفيسى سمت مـديريت آن مجلـه                 
اولين شماره آن در اول     . اين مجله در هر برج يك شماره در تهران منتشر مى كرد           .يافت

در شانزده صفحه به قطع خـشتى بـا چـاپ سـربى انتـشار               )  ش ١٢٩٧(حمل يونت ئيل    
نويسندگان مقاالت اين مجله افرادى چون دكتر ولى اهللا نصر، ذكاءالملك، ميـرزا             . يافت

سـرمقاله اول ايـن مجلـه را ملـك          . بودنـد ... مهدى خان مقوم الملك، سـعيد نفيـسى و        
ظاهراً بعد از مدت كوتاهى از نشر مجلـه         . نوشت" طليعه بهار "الشعراى بهار تحت عنوان     

ت نيز منصوب شد و دو سال در اين سـمت بـاقى             فالحت، نفيسى به رياست اداره فالح     
نيز تأسيس شده بود و مجله اى به        " دانشكده"در آن زمان، انجمن ادبى، معروف به        . ماند

همين نام منتشر مى كرد كه ملك الشعراى بهار سـمت مـديريت آن داشـت و نفيـسى،              
ــود     ــا بــ ــع آنهــ ــصحيح و طبــ ــاالت و تــ ــه مقــ ــده دار تهيــ   ). ش١٢٩٧(عهــ

پرتـو در بـدو تأسـيس بـه         . ردبيرى مجله ادبى پرتو را به عهده گرفـت         ش، س  ١٣٠١در  
. ميرزا محمد عليخان واله خراسانى مديريت آن داشت       صورت مجله ادبى هفتگى بود كه       

استاد سه شماره اول آن را تدوين و چاپ كرد، ولى چون پس از نشر سه شـماره، مجلـه              
ــار      ــه همك ــد، وى از ادام ــى درآم ــه سياس ــورت روزنام ــه ص ــرباز زد ب ــا آن س   .ى ب

 ش روزنامه اميد را در تهران تأسيس و منتشر كرد كه شماره اول آن در                ١٣٠٢سپس در   
 ذى قعـده    ١٣٠٢/١٨ سرطان   ١١چهار صفحه به قطع بزرگ با چاپ سربى در سه شنبه            

 شماره اول متوقف شد و به جاى        اما اين روزنامه پس از نشر       . ق انتشار يافت  .  هـ ١٣١٤
د انقالب به صاحب امتيازى ميرزا آقاخان فريور و نگارندگى سعيد نفيسى            آن روزنامه عه  

 ش، مـديريت و  ١٣٠٣استاد در سـال  .منتشر شد كه در واقع شماره دوم روزنامه اميد بود     
 ش، رئـيس اداره اسـتخدام وزارت       ١٣٠٧در  . نويسندگى مجلـه شـرق را عهـده دار شـد          

ر تمام طول اين مـدت همچنـان بـه          اما د . فالحت و بعد رئيس مدرسه عالى تجارت شد       
تدريس در مدارس مختلف نيز مشغول بود در مدرسه علوم سياسـى بـه تـدريس تـاريخ                  
پرداخت و بعد در مدرسه دارالفنون، مدرس تاريخ ادبيـات شـد و پـس از آن تـدريس در                    

 ١٣٠٩در  . را عهـده دار گـشت     ) هنرستان دولتـى  (مدرسه عالى تجارت و مدرسه صنعتى       
با تأسـيس دانـشگاه    .  روزنامه ارمان به مديريت دكتر شيرازپور به چاپ رساند         مقاالتى در 
نخـست در دانـشكده حقـوق و سـپس در           .  ش به دانشگاه منتقـل شـد       ١٣١٣تهران در   

بعدها وى جزو نخستين اعضاى پيوسته فرهنگستان . دانشكده ادبيات به تدريس پرداخت
جـشن هـزارمين سـال تولـد        (ى   ش در كنگـره فردوسـ      ١٣١٣ شهريور   ١٢در  . ايران شد 
 ١٣١٢ظاهراً استاد نفيسى در سال قبل از آن يعنـى در            . در مشهد شركت كرد   ) فردوسى

ش نيز بنا به دعوت دولت شوروى در جشن هزاره فردوسى به آن كشور سفر و شـركت                  
ماسه ملـى ايـران در ادبيـات    حكرده و در مسكو نطقى در بزرگداشت فردوسى و اهميت          

 ١٣١٥نفيسى در بهمن      . وده بود جهان ايراد نم  
به خدمت بانك ملى درآمد و در شهريور همـان          
سال بود كه تصديق استادى براى تاريخ ايـران         

در بهمـن   . بعد از اسالم بـراى او صـدور يافـت         
  . موفق بـه اخـذ نـشان اول علمـى شـد            ١٣١٧

 ش همكارى خـود را بـا راديـو          ١٣١٨ظاهراً از   
 سـخنرانى   ١٣١٨ شـهريور    ١٥وى در   . آغاز كرد 

راجع به شناسايى كشور به وسـيله راديـو ايـراد           
در پايان همين سخنرانى بود كـه گفـت از         . كرد

طرف كميسيون راديو مأموريت دارد كه از افراد        
صاحب ذوق و اطالع بخواهد كه گفتارى درباره        
. تاريخ و جغرافياى ايران بـراى راديـو بنويـسند         
 بدين ترتيب استاد هم مطلب مى نوشت و هـم         
. در گفتارهـاى راديـويى اظهـار نظـر مـى كـرد      

 ١٣٢٤در  .  اسـتادى شـد    ١٠ ش موفق به دريافت رتبه       ١٣٢١سرانجام سعيد نفيسى در آبان ماه       
در .  به عضويت انجمن تأليف و ترجمه دانشگاه درآمد        ١٣٢٦در  . ش مجله پيام نو را تأسيس كرد      

 به شوروى رفت و در همان سال        انصدمين سال تولد امير عليشيرنوايى    پ   براى جشن  ١٣٢٧سال  
بـراي  .  به پيشنهاد خودش بازنشست شد     ١٣٢٨در هيئت عالى برنامه شركت كرد و سرانجام در          

لبنـان، ايتاليـا، سـويس،      ، مصر،  پاكستان ،افغانستان،ى به هند  هاي سفر تدريس تاريخ ادبيات ايران   
 و نرستان، رومانى، بلغارسـتا  آلمان، بلژيك، فرانسه، انگلستان، هلند، دانمارك، چكسلواكى و مجا        

در سفرش به امريكا در چهارمين كنگره بين المللى هنر باستان شناسـى ايـران در                .  كرد آمريكا  
  .نيويورك شركت نمود

ئيس دانـشكده ادبيـات آن وقـت از رياسـت           ر بود كه دكتر على اكبر سياسى        ١٣٣٥در سال   
ـ دانشگاه تهران تقاضاى تجد     اليحـه خـاص مجلـسين بـراى       ١٣٣٧در  .د درس اسـتاد را نمـود      ي

 در راديو برنامه تـازه و  ١٣٤٠در فروردين ماه  . بازگشت نفيسى به دانشگاه و تدريس تصويب شد       
در ايـن   .  اجـرا شـد    ١٣٤٢آغاز كرد كه به تناوب تا       " يادداشتهاى يك استاد  "جديدى را به عنوان     

ياست و خدمتگزاران فرهنـگ  برنامه، شرح حال، رفتار و گفتار چند تن از بزرگان علم و ادب و س              
 شروع به تدريس منـابع تـاريخ ايـران در مؤسـسه     ١٣٤١استاد در .به صورت زنده پخش مى شد    

در سال هـاى آخـر عمـر        .  سفرى به شوروى كرد    ١٣٤٤مطالعات و تحقيقات تاريخى نمود و در        
هلـوى  و هيئت امناى كتابخانـه پ     عالوه بر استادى دانشگاه تهران، به عضويت شوراى فرهنگى          

درآمد و سرانجام در همان سالها خانه كوچكى در پاريس خريد تا بقيـه عمـر را در آنجـا سـپرى          
اما چون براى شركت در نخستين كنگره جهانى ايران شناسى به تهران آمد، بيمار شـد و                 . نمايد

 جلـد كتـاب   ١٢٠٠كتابخانه او حاوى حـدود      .  در بيمارستان شوروى درگذشت    ١٣٤٥ آبان   ٢٢در  
  زبان و ادبيـات ارمنـي داشـت و          شادروان استاد سعيد نفيسي توجه و عالقه خاصي به        .ودخطى ب 

ايران توصيه مي   دبيات  خ و ا  ه پژوهشگران تاري  گيري زبان ارمني و استفاده از منابع ارمني را ب         ارف
 .كرد

 : در زمينه تصحيح متونيآثار سعيد نفيس
ا، تأليف ميرزا محمد صادق موسوى با دو ذيل          تاريخ گيتى گش   از بدايع بلخى،  : شيروانونا هماندنپ

 ٣) معـروف بـه تـاريخ بيهقـى       (تاريخ مسعودى   تأليف عبدالكريم شريف و آقا محمدرضا شيرازى،      
 ازرقـى    هـاي     ديـوان   دو تقريـر از خواجـه امـام عمـر خيـام،              دستورالوزراء، تأليف خوانـدمير،   ج،
 قـصايد و     رشيد وطواط،  د شيرازى، قصايد و غزليات معين الدين جني     اوحدى مراغى، انورى،.روىه

مقطعـات و رباعيـات     قاسم انوار،  عمعق بخارايى، قصايد و غزليات نظامى،   غزليات عطار نيشابورى،  
 رباعيـات حكـيم عمرخيـام       رباعيات بابا افضل كاشـانى،    هاللى جغتايى، المعى گركانى، ابن يمين، 
ريخ ساسانيان تا پايـان دوره      شامل تا (زين االخبار گرديزى    سام نامه خواجوى كرمانى،     نيشابورى،
ـ ا دابعلاريسـ   سـخنان منظـوم ابوسـعيد      ) صفارى ـ ا ،داعـ ملا ىل ـ زغ ىيانسـ  رث  شـاهنامه، ج    ى،  ون

 گلـستان    و رهايش، تأليف ناصرخـسرو،     گشايش فتوت نامه ناصرى،    كليات عراقى،   ١،٧,٨,٩,١٠،
ليف معـين الـدين   تـأ ) در تاريخ آل مظفر( مواهب الهى،  منتخب قابوسنامه، لباب االلباب، سعدى،
احوال و منتخب   ابن سينا در اروپا،    آثار گمشده ابوالفضل بيهقى،    ،)قابوسنامه( نصيحت نامه    يزدى،  

 احـوال و اشـعار فارسـى شـيخ بهـايى،          ،احوال و اشعار رودكى، سه جلد       اشعار خواجوى كرمانى،    
مجدالـدين همگـر      در پيرامون احوال و اشعار حافظ،      جستجو در احوال و اشعار فريدالدين عطار،        

 .شيرازى
 لغت
 )جلد٥ (١٣١٩ـ١٣١٨تأليف على اكبر ناظم االطباء نفيسى، ) فرنوسار(رهنگ نفيسى ف

 كتابشناسى
 )جلد ششم (١٣٤٤فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملى، 

 فهرست مقاالت
مرحوم نفيسى مقاالت متعددى در زمينه هاى تاريخ ايران و اسالم، مشاهير، هنرمندان، اطبا،              

در مجـالت  ... را، فالسفه، لغت نامه ها و دايرة المعارفها، مؤسسات تمـدنى جديـد، نمـايش و            شع
مختلف به رشته تحرير درآورده است كه جهت اطالع بيشتر بـه پـنج مجلـد فهرسـت مقـاالت                    

 .فارسى، ايرج افشار رجوع كنيد
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  جامعه ارمني ايران
  

  در تاالر ميالد” رستم و سهراب“اجراي اپراي 
به رهبري لوريس چكناوريان در تاالر ” رستم و سهراب“ امرداد اپراي 31روز 

  .ميالد مجموعه نمايشگاه هاي بين المللي به اجرا در آمد
  

  شرايط مناسب براي سرمايه گذاري ايرانيان در ارمنستان
ئيس اتاق بازرگـاني مـشترك ايـران و ارمنـستان در      آقاي لئون آهارونيان ر   

مصاحبه اي ضـمن اعـالم ايـن مطلـب اعـالم نمـود كـه شـركت هـاي ايرانـي در              
همچنـين وي  .  سال معـاف خواهنـد بـود    15ارمنستان از پرداخت ماليات به مدت       

 نمايشگاه بازرگاني توسـط ايـران در ارمنـستان برگـزار      8اعالم كرد كه تا كنون      
  .   نمايشگاه توسط اتاق بازرگاني مشترك ترتيب داده شده است6شده است كه 

  
  انتخاب رهبر كليسايي حوزه آذربايجان

بر اساس انتخاب مجمع نمايندگان ارمني حوزه اسـقفي ارمنيـان آذربايجـان و              
تائيد جـاثليق آرام كشيـشيان وارتاپـت نـشان توپوزيـان بـه عنـوان رهبـر حـوزه                   

  . ده شدكليسايي ارمني آذربايجان برگزي
  

  هاروتيون ميناسيان نقاش نامدار ارمني در گذشت
او در چندين كشور نمايـشگاه      .  در رشت به دنيا آمده بود        1910وي در سال    

نام او در دانـشنامه بـزرگ هنـري پـاريس ثبـت شـده       .  آثار خود را برگزار كرد   
  .است

  
  گغام موسسيان قهرمان شطرنج

 كه در كرمانـشاه برگـزار شـد بـه       موسسيان در مسابقات دبيرستان هاي كشور     
  .مقام قهرماني شطرنج كشور نايل آمد

  ايــــــــران 
  

  :رييس جمهور خاتمي
ــت      ــالت اس ــرين رس ــساس بزرگت ــت ح ــن موقعي ــاالري دراي ــردم س ــت م    تقوي

آقاي خاتمي رئيس جمهوري درجمع شـوراي مركـزي انجمـن اسـالمي مدرسـين               
 موقعيـت حـساس، پافـشاري و        دانشگاهها، تاكيد كرد بزرگترين رسـالت در ايـن        

تقويت محتواي مردمساالرانه نظام اسالمي بـه منظـور مـصونيت از فـساد، بهبـود                
  . بيشتر امور و سرعت بخـشيدن بـه اولويـت هـاي جامعـه بـا هزينـه كمتـر اسـت                     

وي با اشاره به وجود ظرفيت هاي الزم براي تحقـق ايـن امـر در قـانون اساسـي،                    
اسـتوار و پابرجـا خواهدشـد كـه نهادهـاي           مردمـساالري هنگـامي     : تصريح كـرد  

مردمي كه اعتبارشان از مردم است و بايد به آنها پاسخگو باشند، بتوانند بر امـور              
براسـاس قـانون    : رئيس جمهـوري تاكيـدكرد    .و دستگاههاي مختلف نظارت كنند    

اساسي ريـشه همـه انتخابهـا درجمهـوري اسـالمي ايـران بـه صـورت مـستقيم يـا                     
مـشكل نظـام مـا در وجـود         : آقاي خاتمي افزود  . بازمي گردد  غيرمستقيم به مردم  

نهادهاي انتخابي و يا انتصابي كه قانون اساسي مشروعيتشان را به رسميت شناخته، 
نيست، بلكه در جايي است كه تشكيالت و هسته هايي به طـور مـستقل وبـدور از        

ري رئـيس جمهـو   .هرنظارت و نياز به پاسخگويي، كارهـاي خـود را انجـام دهنـد             
نهادهاي اقتصادي اي درجامعه مـا وجوددارنـد كـه از حيطـه مـسئوليت و                : افزود

پاسخگويي خارجند، از جمله شركت هايي كه در دستگاههاي دولتي براي تسهيل     
امور و در خيلي از موارد به حسن نيت، تاسيس شده اند، ولـي از رانتهـا اسـتفاده                   

و هدايتها باشند كه دولت در اين مي كنند، بدون اينكه مشمول بسياري از نظارتها 
وي به عـزم دولـت      . مدت تالش در مهار، محدود كردن و تقليل آنها كرده است          

با : براي مقابله بااين پديده كه قارچ گونه گسترش يافته است، اشاره كرد و گفت
وجود چنين تشكيالتي، نمي توان شاهد يك برنامه توسعه وپيشرفت همـه جانبـه              

ود و وجود مركزها ودستگاههاي وابسته به ديگر قوا خارج از ومتوازن در كشورب
هـيچ  : آقاي خاتمي ادامـه داد    .نظارت و فارغ از پاسخگويي كشور نيز چنين است        

كس درهيچ كشوري نمي تواند بگويد كه با مجرمان برخورد صورت نگيرد، امـا       
فراهم هيچ تشكيالتي نبايددرجايي دربسته مقدمات برخوردبايك اتهام و جرم را           

رئـيس جمهـوري بـا ابـراز تاسـف از           .آورد و در مقابل كسي هم پاسـخگو نباشـد         
بـا تـوهم نمـي    : حاكميت سليقه ها و توهم ها درتعيين سرنوشت نظام، تاكيـدكرد    

توان واقعيت ها را عوض كرد، بلكه بايد باشناخت واقعيت ها، برخوردهاي علمي 
وي با تشريح فـضاي     . ها بيفزاييم  و تعامالت صحيح از هزينه ها بكاهيم و بر برنامه         

با حذف ظاهري جرياني كه سليقه اي ديگـر دارد، مـشكل            : سياسي كشور، گفت  
حل نمي شود، زيرا امروز ثابت شده گرايش هايي كه سركوب مي شـونداز بـين     

  . نمي روند، بلكه در جايي مخفي شده و به صـورت پرهزينـه اي بـروز مـي يابـد               
نشدن مشكالت در درون يك نظام قـانوني و         در صورت حل    : آقاي خاتمي گفت  

پذيرفته شده، ممكن است راه حلها در خارج از نظام جستجو شود كـه ايـن خطـر         
رئيس جمهور به اجماع مركبي كه وضعيت كشور     . بزرگ پيش روي كشور است    

را فوق العاده بد و مردم را كامالً مايوس نشان مي دهد و نيز نبودساماندهي براي                
آنكـه در ايـن ميانـه مظلومانـه     : اي اجتماعي اشاره كرد و گفـت كنترل حركت ه  

هرگـاه جامعـه اي احـساس    : آقاي خاتمي تصريح كرد .زيان مي كند مردم هستند    
كند كه امنيت اجتماعي و رواني اش به خطر افتاده و آزادي ممكـن اسـت خلـل                  

ه و بيشتري به آن وارد كند، ممكن است حتي براي امنيت به ديكتاتوري يا مداخل  
وي توجـه بـه علـم و برخوردهـاي خردورزانـه            .حضور خارجي هـا تمكـين كنـد       

باحوادث و تحليل منطقـي رويـدادها را در جامعـه ضـروري خوانـد و خواسـتار                  
پيش از سـخنان    .پايبندي به مالك هاي علمي و واقعي و تمكين به آراي مردم شد            

، موضع ايـن  رئيس جمهور دكتر محسن رهامي دبيركل انجمن مدرسين دانشگاهها 
انجمن درخصوص حوادث روزكشور و اصالحات را تشريح و بر تقويت ساختار            
اجتماعي جامعه نظير تقويـت هـسته هـا و نهادهـاي مـدني بـراي تـداوم حركـت                    

وي وجـوداختالف نظرهـا     .اصالحات و تثبيت پايه هاي مردمساالرانه تاكيد كـرد        
ازي در جامعـه، خواسـتار   رادرجامعه طبيعي خواند و با اشاره بـه لـزوم اعتمـاد سـ            

درايـن ديـدارهمچنين چنـد تـن        .اهتمام به معيارهاي علمي در تحليل حوادث شـد        
ازاعضاي شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشگاه ها ديدگاههاي خود درخصوص          
ــزايش       ــارجي، اف ــي و خ ــه داخل ــي درعرص ــنش زداي ــت، ت ــدكردن دول كارآم

ه تصميم سازي ها را بيـان   توانمنديهاي منطقه اي و حضور نخبگان علمي در عرص        
 . كردند

  
  پنج شركت اروپايي مجوز سرمايه گذاري گرفتند

شوراي عالي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري پنج شركت اروپـايي در ايـران         
وزارت امور اقتـصادي و دارايـي كـشور، ديـروز اعـالم كـرد               .مجوز صادر كرد  

 ميليون 236 گذاري مبلغ شوراي عالي سرمايه گذاري براي اين شركتها با سرمايه
  . هزار دالر مجوز الزم صادر كرده اسـت        834 ميليون و    48 هزار يورو و     580و  

 584 ميليون و 44به گزارش اين منبع، شركت تكنوگرافت موتور انگلستان مبلغ 
  درصـد در   71هزار دالر بابت مشاركت در طرح توليد اتومبيل سواري به ميـزان             

 درصد سهم را هم سرمايه گذاران ايراني        29كرد و   خواهد  ايران سرمايه گذاري    
شركتهاي هانزا شيمي و مهندسي كمـاتور بـه         : اين گزارش افزود  .تامين مي كنند  

 هزار يـورو و شـركت   190 ميليون و 22 هزار يورو و  290 ميليون و    34ترتيب  
 ميليون يورو در طرح هاي پتروشيمي 168انگليسي ان ـ پي ـ سي اينترنشنال مبلغ 

همچنين شركت تكنيپ فرانـسه نيـز بـراي         . ايران سرمايه گذاري خواهند كرد     در
طراحي، مهندسي، ساخت و تجهيز تاسيسات نفتي، گاز و پتروشـيمي مبلـغ چهـار               

  هزار دالر سرمايه گذاري مي كند250ميليون و 
  

  طرح تغيير قوانين ممنوعيت
   استفاده از ماهواره دائم تغيير مي كند

: گر و نماينده مجلـس عـضو كميـسيون فرهنگـي مـي گويـد              بهروز افخمي سينما  
قوانين مربوط به ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره اي بايد به نحـوي تغييـر               

ــازد   ــان پذيرســـ ــشرفتهاي فنـــــي را امكـــ ــتفاده از پيـــ ــه اســـ ــد كـــ   .كنـــ
در آينده نزديـك بـه      : نماينده مردم تهران كه با خبرنگاران گفتگو داشت، گفت        

با توجه به گسترش شبكه ها در سـطح جهـاني، تلويزيـون ايـران     داليل فني و نيز   
ــد     ــتفاده كنــ ــاهواره اي اســ ــش مــ ــه از پخــ ــود كــ ــد بــ ــاگزير خواهــ   .نــ

گسترش خيلي از شبكه ها در سطح ايران و نيـز پخـش آنهـا بـا                 : وي اظهار داشت  
ــد     ــد شــ ــانتر خواهــ ــر و آســ ــاهواره اي ارزانتــ ــاوري مــ ــتفاده از فنــ   .اســ

رنشان كرد كه به همين خاطر، طرحي بـراي         عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاط    
بررسي نحوه كارگيري تجهيزات ماهواره اي در كميتـه فرهنـگ، هنـر و رسـانه                

از زمـان شـروع بـه كـار         : افخمي گفت .هاي اين كميسيون در دست بررسي است      
مجلس ششم، در اين مورد در قالب يك طرح بحث مي شـد و حـدود يـك سـال                    

  .دن قــــوانين موجــــود هــــستيمحــــال تنظــــيم و روزآمــــد كــــر اســــت در
اين طرح با انگيزه هاي مختلفي، به طـور مرتـب           : نماينده مردم تهران اضافه كرد    

در حال تغييراست، به طوري كه اكنون، مـتن طـرح بـا مـتن پـيش نـويس آن بـه                      
وي در پاسخ به سؤال خبرنگارايرنا درباره احتمال مغايرت .است طوركلي متفاوت

بـستگي بـه تفـسيري دارد كـه از قـانون            : ظهار داشـت  اين طرح با قانون اساسي، ا     
متن كنوني : عضو كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد كرد.اساسي صورت مي گيرد

قانون، بدون تغيير، تحوالت آينده را تحمل مي كند، اما اگر تفسير تنگ نظرانـه               
از آن بشود، البتـه، مـانعي بـراي بكـارگيري پيـشرفتهاي فنـاوري خواهـد بـود و                    

ايـن سـينماگر   .ارتباطي ايران را در حد قـرن گذشـته متوقـف مـي كنـد         امكانات
ما به ضرورتهاي گسترش امكانات فناوري و مسأله منافع ملـي           : خاطرنشان ساخت 

توجه مي كنيم و اهـداف درازمـدت فرهنگـي، سياسـي، اقتـصادي و صـنعتي را                  
ــم  ــدنظر داريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن فعاليتها تـا بـه حـال        به نظر من، جنبه اقتصادي و صنعتي اي       : افخمي اظهار داشت  



 

 

  ٣صفحه   ١٣٨١     شهريور  ٥٧‐٦٠ شماره    لويس 

مرور اخبار

مغفول مانده و با برخورد سياسي تنگ نظرانه جلوي ايجاد بيش از صدهزار شـغل             
  .كه در آينده ممكن است تا نيم ميليون شغل گسترش پيدا كند، گرفته شده است              

بـا  . سانسور به معناي قديمي از طريق نوشتن قانون امكان پذير نيـست           : وي افزود 
اط جمعي، شـايد بـه طـوركلي اعمـال سانـسوردولتي         پيشرفت وسايل مختلف ارتب   

 .غيرممكن شود
  

  ارمــنســتــان
  

  رضايت اجالس عالي پارلماني شوراي 
  اروپا از روند اجراي تعهدات ارمنستان

طي مالقات هوانس هوانيسيان رئيس كميسيون روابط خارجي مجلـس ملـي            
ي اروپا و پيتر شـيده      ارمنستان با برونو خالر دبير كل اجالس عالي پارلماني شورا         

رئيس اجالس عالي پارلماني شوراي اروپـا در لوكزامبـورگ مـسايل مربـوط بـه                
روند اجراي تعهدات ارمنستان در برابر شوراي اروپا مورد بررسـي قـرار گرفتـه               

  . اند
همانگونه كه هوانس هوانيسيان طـي گفتگـو بـا خبرنگـار خبرگـزاري آرم               

ن اجالس عالي پارلمـاني شـوراي اروپـا در          اينفو اعالم نمود، طي مالقات مسؤوال     
. كل از روند اجراي تعهدات ارمنستان در قبال شوراي اروپا ابراز رضـايت نمـود              

وي در ضمن خاطرنشان ساخت كه مسؤوالن اجالس عالي پارلماني شوراي اروپـا             
بابت اين امر كه ارمنستان تاكنون ششمين صورتجلسه كنوانسيون اروپايي مربوط 

كه به موجب آن لغو حكم اعـدام در كـشور پـيش             ( آزاديهاي بشر را     به حقوق و  
  .به تصويب نرسانده، ابراز نگراني نموده اند) بيني مي گردد

به گفته آقاي هوانيسيان، گزارش مربوط به ارمنستان طي نشست كميـسيون        
 سـپتامبر بـه تـصويب    10مونيتورينگ اجالس عـالي پارلمـاني شـوراي اروپـا در       

وي همچنين قيد نمود كه طي نشست پاييزه اجالس عالي پارلمـاني            . خواهد رسيد 
 سپتامبر گزينه نهايي گـزارش مربـوط بـه مونيتورينـگ در             26شوراي اروپا  در     

  .ارمنستان مورد بررسي نمايندگان پارلمان اروپايي قرار خواهد گرفت
  15/06/81 هاياستاني هانراپتوتيون

  
  مي كندپاپ ژان پل دوم از گارگين دوم حمايت 

نامه ويژه اي از سوي گارگين دوم رهبر مذهبي ارمنيان جهان در رابطـه بـا                
متعلق به اسقف نشيني ارمنيان دراورشـليم بـه   ” بارون تر“مسايل مربوط به اراضي  

  .رهبران كليساهاي خواهر ارسال شده بود
در پاسخ به نامه ايشان، آستان مقدس اجميادزين نامه پاپ ژان پل دوم رهبر        

  .وليكهاي جهان در رم را دريافت نموده استكات
رهبر كاتوليكهاي جهان نگراني خود را حضور رهبر مذهبي ارمنيان جهـان            
ابراز داشته و اطالع داده است كه دفتر امـور خـارجي واتيكـان مكلـف شـده تـا                    

” بارون تر “خطاب به دولت اسراييل خواستار حل عادالنه مسأله مربوط به اراضي            
  .گردد

اميـدوارم كـه بـا روحيـه        “: ن پل دوم در نامه خود قيد نموده اسـت         پاپ ژا 
اراده نيك و  احترام متقابل، دستيابي به راه حل در اين وضعيت تأسـفبار امكـان                  
پذير خواهد بود، كه به موجب آن اسقف نشيني ارمنيان در اورشليم كه سابقه اي 

ي ديگـر بـه بقـاء       ديرينه دارد، حفظ شده و بدين ترتيـب از وارد آمـدن ضـربه ا              
  . ”مسيحيت در آن شهر مقدس جلوگيري خواهد شد

 خدمات اطالع رساني آستان مقدس اجميادزين، هاياستاني 
  14/06/81هانراپتوتيون

  
 پيرامون اراضي متعلق به كليساي ارمني در اورشليم

يك مقام روحاني كليساي حواريون  ارمنيان اظهار داشت كـه قـرار اسـت                
شيمون پرز مأموريـت دهـد تـا در جريـان برگـزاري  اجـالس       دولت اسراييل به      

سازمان ملل با وارتان اسكانيان در خـصوص مـسايل مربـوط بـه اراضـي شـوراي                  
خليفه گري ارمنيان در اورشليم صحبت نمايد و اگر امكـان وجـود داشـته باشـد،                 

ن بايد در ماه اكتبر اسكانيان را به اسراييل دعوت نموده و گفتگوهاي آنان در اي              
مسئولين . فعالً در آن منطقه وضعيت فوق العاده برقرار است. خصوص ادامه يابند

شوراي خليفه گري با نمايندگان نيروهاي مسلح اسراييل در حال گفتگو هـستند،              
  .اما تاكنون هيچ تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است

اييل   اين مورد تنها اختالف جدي بين خليفه گري ارمنيـان و مقامـات اسـر    
سيستم دفاعي در حال احداث در شهر اورشليم محله هاي مسيحي آن را به              . نيست

بخـش ارمنـي در صـورت اجـراي مقاصـد           . دوبخش نابرابر تقـسيم خواهـد كـرد       
كاتوليـك و ارتـدكس      ظاهر شده و اما بخـشهاي     ) يهودي(نظاميان در بخش غربي   

مـي توانـد    وضـعيت پـيش آمـده       . تحت نظارت فلسطيني ها قرار خواهند گرفت      
لـيكن سـفر سـفير      . موضوع بررسي ديپلماتهـاي  ارمنـستان و اسـراييل نيـز باشـد             

اسراييل در گرجستان و ارمنستان كه قرار بود در پايان مـاه اوت صـورت گيـرد                 

در خصوص اراضي متعلق به كليساي حواريون .براي مدتي نامعلوم به تعويق اقتاد
خصوص وجود ندارد تا در زمانهاي ارمنيان بايد گفت كه اكنون تضميني در اين   

  .مختلف در كانون درگيريهاي اعراب و اسراييل قرار نخواهد گرفت
 08/06/81شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان 

  
  خواهرخواندگي شهرهاي ايسي له مولنو فرانسه و اجميادزين

بين شهر هاي ايسي له مولنو فرانسه و اجميادزين روابط دوستي برقرار مـي          
رهاي خواهرخوانـده قـرارداد مربوطـه را روز يكـشنبه امـضاء خواهنـد             شه. شود
آندره سانتيني شهردار ايسي له مولنو در ارمنستان بسر مي برد و با روبـرت       . كرد

وي . كوچاريان رئيس جمهور و همچنين رئيس مجلس ملي مالقـات داشـته اسـت             
ربرسـميت  عضو گروه دوستي پارلماني دو كشور نيز بوده و شركت فعـالي در ام      

بـه گفتـه رئـيس    . شناختن قتل عام ارمنيان از سوي پارلمان اين كشور داشته است       
فرانسه بحد كافي بصورت ديناميك گسترش يافته كـه         -جمهور، روابط ارمنستان  

  .سهم دوستان ارمنيان نيز در اين كار به سزا است
  08/06/81شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان 

  
   ژوهانسبورگسفرآندرانيك ماركاريان به

هيأتي برياست آندرانيك ماركاريان نخست وزير جمهوري ارمنستان جهت         
 سپتامبر عازم ژوهانـسبورگ  2-4شركت در اجالس جهاني سازمان ملل متحد در         

وارتان خاچاتوريان وزير دارايي و اقتصاد، وارتـان آيوازيـان وزيـر محـيط              . شد
آرسـنيان از كاركنـان     .  گ زيست، آرمن مارتيروسيان معاون وزير امور خارجـه،       

نهاد رياست جمهوري و چند تن از كاركنان وزارت امـور خارجـه در ايـن سـفر                   
  .نخست وزير را همراهي مي كنند

بر اساس اداره  روابـط عمـومي و خبررسـاني دولـت جمهـوري ارمنـستان،                 
هيأت ارمني چنـد    .  آندرانيك ماركاريان دراين اجالس نطقي ايراد خواهد نمود       

انرژي، درياچه سوان، : در اين اجالس ارائه خواهد نمود كه مسايلي چونپيشنهاد 
  . گسترش جنگلهاي ارمنستان نيز شامل آن مي شوند

  08/06/81 شبكه تلويزيوني پرومتوس 
  

  نمايشگاه توليدات صنعتي ارمنستان در آمريكا 
پاييز آينده نمايشگاه توليدات صنعتي ارمنستان در شهر گلندل آمريكـا           

سازي الماس ارمنستان نيز در اين نمايشگاه         كارخانه ماشين . ر خواهد گرديد  برگزا
به نظر مسئولين اين كارخانه ماشينهاي برش و صيقل توليـد           . شركت خواهد كرد  
  . هاي فراوان در روسيه، ايران و اروپا شرقي دارند اين كارخانه مشتري

  08/06/81   بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان
  

  كاتوليك در شهر گيومريكليساي 
كليساي ارمني كاتوليـك در گيـومري دومـين شـهر بـزرگ ارمنـستان               

اين كليسا با بودجه اهـدايي سـركيس هاكوپيـان يكـي از ارمنيـان           . افتتاح گرديد 
مراسـم افتتـاح بـا حـضور سراسـقف نرسـس نرسيـسيانتس              . آمريكا بنا شده است   

ان، ســفير آمريكــا در پيــشواي مــذهبي ارمنيــان كاتوليــك ارمنــستان و گرجــست 
ارمنستان، خانم لوئيز سيمون مانوكيان رئيس انجمن نيكوكاري ارمنيان و اعـضاي            

  . خانواده اين نيكوكار انجام گرفت
  08/06/81  بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان*/ 

  
  روز انتخابات رياست جمهوري و
   پارلماني ارمنستان تعيين شد

 19روز  . ارلمـاني آتـي تعيـين شـد       روز انتخابات رياسـت جمهـوري و پ       
 مـي انتخابـات     25 انتخابات رياست جمهوري ارمنـستان و روز         2003فوريه سال   

اين اولين تصميمي بود كه كميسيون مركزي جديد        . پارلماني برگزار خواهد شد   
امـروز رئـيس كميـسيون جديـد نيـز          . انتخابات در اولين جلسه خود اتخـاذ كـرد        

ن رئيس كميسيون مركزي انتخابات اختيارات خود       آرتاك ساهراديا . انتخاب شد 
  . را در اين مقام حفظ كرد

 قانون جديد انتخابات از سوي مجلـس ملـي         2002 ژوئيه سال    3در روز   
 بر اساس ماده ثبت شده در اين      . تصويب و سپس از سوي رئيس جمهور تأييد شد        

ون مركزي   قانون سابق بود، تركيب قديمي كميسي      35قانون كه هماهنگ با ماده      
بر اساس اين مـاده كليـه نيروهـاي       . انتخابات منحل و كميسيون جديد تشكيل شد      

سياسي داراي فراكسيون در پارلمان حق دارنـد در كميـسيون مركـزي انتخابـات               
عالوه بـراين رئـيس جمهـور نيـز حـق دارد سـه عـضو                . يك نماينده داشته باشند   

اسـتاني و حـوزه اي نيـز        هنگام تشكيل كميـسيونهاي     . كميسيون را منصوب كند   
از طرف رئـيس جمهـور آرتـاك سـاهراديان          . همين اصل بكار گرفته خواهد شد     

رئيس كميسيون، آرتور بغوسيان معاون رئـيس شـوراي خـدمات مـدني و آرمـن                
سينانيان رئيس اداره مـسايل جوانـان وزارت فرهنـگ، مـسايل جوانـان و ورزش                



 

 

  ٤صفحه   ١٣٨١     شهريور  ٥٧‐٦٠ شماره    لويس 

مرور اخبار

شش كرسـي ديگـر     . شده اند بعنوان اعضاي كميسيون مركزي انتخابات منصوب       
 ، ويلـن سوكـسيان دبيـر      ”حق و اتحـاد   “را زاون پلوزيان مسئول بخش سازماندهي       

كـشور  “ آرتاشس آبويان حقوقدان فراكسيون       كميته منطقه اي حزب كمونيست،    
ــد ــان حــزب   ”قانونمن ــت آبراهامي ــيس شــوراي آژم، هامل ــديگاريان رئ ــاول ي ، پ

بـه خـود    ” وحـدت “ارشـد فراكـسيون     داشناكسوتيون و آنا آلكسانيان كارشناس      
دو نفـر آخـر بـه ترتيـب در مقـام معـاون و دبيـر كميـسيون                   . اختصاص داده اند  

  .  مركزي انتخابات منصوب شده اند
  16/05/81 شبكه تلويزيوني شانت 

  
 گزينه مغري بطور جدي بررسي شده است

هــر بــار  كــه در خــصوص تبــادل ارضــي بــين ارمنــستان و آذربايجــان در   
صحبت مـي شـود،     ” راهكار مغري “حل مناقشه قره باغ و يا به اصطالح         چارچوب  

آخـرين بـار    . مقامات ارمنستان اعالم مي كنند كه چنين چيزي مطرح نبوده است          
مـتهم  ” دروغگـويي “مقامات در رابطه با اين مسأله واغارشاك هاروتيونيان را بـه            

در ماه مارس سال . متهم كرد” دروغگويي“ولي نمي توان كل جهان را به . كردند
، يكي از معتبرترين نشريات سياسي جهـان،    ”لوموند ديپلماتيك “ در نشريه    2001

مقاله مفصلي در مورد حل مناقشه قره باغ منتشر شد كـه طـي آن پيـشنهاد تبـادل        
بـه نظـر مقالـه      . ارضي بين ارمنستان و آذربايجان بطور مفصل تـشريح مـي شـود              

 قبـل از مـذاكرات در داوس مطـرح          2000ال  نويس اين پيشنهاد در ماه ژانويه س      
بـه  . بعد هاجامعه به طريقي در خصوص اين پيشنهاد اطالع يافته اسـت           . شده است 

گفته مقاله نويس پس از علني ساختن پيشنهاد، عكس العمل طرف ارمني همراه با              
از نقشه ارائه شده پيدا است كه بـر اسـاس           . تأخير بوده و بسيار آشفته بوده است      

جالب است، (رنامه نيروهاي ارمني بايد از كليه مناطق آزاد شده خارج شوند اين ب
 98، كه قبل از كودتاي      ”قره باغ مستقل با هشت هزار كيلومتر مربع وسعت        “پس  

بايـد بـا    ) حتي نه كل منطقه   (و راهروي الچين    ) وعده آن را مي دادند كجاست؟     
مقامـات ارمنـستان در     . يك مورد جالب توجه ديگـر     . راهروي مغري مبادله شود   

) 1: هر قدم اعالم مي كنند كه سه اصل براي حل قابل قبول مناقـشه وجـود دارد                
قره باغ بايد با ارمنستان مرز زميني   ) 2قره باغ نبايد تحت تبعيت آذربايجان باشد،        

آخـرين بـار سـرژ      . قره باغ نياز به تضمين بين المللي امنيتي دارد        ) 3داشته باشد،   
راهكـار  (پيـشنهاد ارائـه شـده       . ص اين اصول يادآوري كـرد     سركسيان در خصو  

يعنـي در صـورت واگـذاري مغـري چـه           . شامل اين سـه اصـل مـي باشـد         ) مغري
آذربايجان و چه جامعه بين المللي با خشنودي موافقت خواهند كرد كه قـره بـاغ          
در تركيب آذربايجان نباشد، با ارمنستان مرز زميني و تضمين بين المللـي امنيتـي               

بحث ديگري است كه تمام اينها به حساب تماميت ارضـي ارمنـستان             . اشته باشد د
چنانكه بهتر بود اگر مقامات جمهوري ارمنستان چهارمين   . صورت خواهد گرفت  

هيچيك از مناطق جمهـوري ارمنـستان نمـي توانـد بـه             “اصل را نيز مبني براينكه      
ر ضمن در بين تمام د. اعالم مي كردند” عنوان موضوع مورد مذاكره مطرح شود

بدون شـك جامعـه درك مـي كنـد كـه            : اينها خطرناكتر از همه مورد ذيل است      
ولـي بخـش   . تحقق راهكار مغري براي ارمنستان تا چه حد ويرانگـر خواهـد بـود    

قابل مالحظه جامعه ارمنـي الزم نمـي دانـد بـر عليـه ايـن مـسأله قيـام كنـد و بـه                         
ي كوچاريان اقـدام بـه چنـين گـام          اگر حت “اينصورت خود را تسلي مي دهد كه        

در حالي كـه  . ”خائنانه اي بكند، روسها اجازه نخواهند داد تا مغري از دست برود        
در طول تاريخ چندين بار اطمينان يافته ايم كه الزم است بـه پـاس منـافع مبـارزه                   

و امـا در    . كرد و نه اينكه منتظر ماند تا ديگران به پاس اين منـافع مبـارزه كننـد                
  . سياست اميدواري مطلق به نيروهاي خارجي امري ويرانگر استعرصه 

  15/5/81 چورورد ايشخانوتيون
  

  تركيه بايد گشوده شود-مرز ارمنستان 

  
طـي  ” مركـز قفقـاز در گيـومري      “نمايندگان سازمان اجتماعي غيـر دولتـي        

مالقاتي كه اخيرأ با تايار اُرالي رئيس اتاق بازرگاني شـهر ايگـدير انجـام گرفتـه                 
 تركيـه بايـد گـشوده شـود، آنچـه كـه         –است اعالم كرده اند كه  مرز ارمنستان         

  .  امكاني فراهم خواهد آورد تا روابط تجاري بين دو كشور حل شود
چاپ تركيه، طرفين امكانات همكاري     ” تركيش ديلي نيوز  “به نوشته نشريه    

بـه گفتـه    . اقتصادي همجوار مرزي  بين ارمنستان و تركيه را بررسـي نمـوده انـد              
نمايندگان طرف ارمني، ارمنستان و تركيه بايد به پاس بهـروزي مـردم ارمنـي و                

اگـر مرزهـا قابـل رؤيـت باشـند، ميـزان            . ترك با هم روابط تجاري داشته باشـند       
برخي از نيروها سعي مـي كننـد        . درآمدهاي دو كشور نيز افزايش خواهد يافت        
  .ه امري مجاز نيستمانع توسعه روابط اقتصادي دوجانبه شوند، آنچ

تايار اُرال رئيس اتاق بازرگاني شهر ايگدير از نظر ميهمانان ارمني حمايـت             
كرده و اشاره نموده است كه طي ماه جاري گروهي از دسـت انـدركاران تـرك        

  . به ارمنستان خواهند آمد
به گفته تايار اُرال هدف از سفر آنها بررسي مسايل مربوط به ايجاد شـرايط         

وي همچنـين  بـه   . ري دوجانبه با دست اندركاران ارمنـي خواهـد بـود        مساعد تجا 
ضرورت گشايش برخي پاسگاه هاي عبور مرزي كه توسط آنها تجارت به تحقق             

  .خواهد پيوست اشاره كرده است
  15/05/81آرم اينفو، هاياستاني هانراپتوتيون

  
  بازديد نموده است” اُران“سفير ايران از دفتر روزنامه 
   

مـد فرهـاد كلينـي سـفير جمهـوري اسـالمي ايـران در جمهـوري         آقـاي مح 
بازديـد كـرده    ” هاياتسك يـروانيتس  “و ماهنامه   ” اُران“ارمنستان از دفتر روزنامه     

 50از نـشريات جديـد كشورارمنـستان اسـت كـه تـاكنون              ” اُران”روزنامه  . است
ز سـفير ايـران ا    . شماره منتشر كرده و با استقبال گـرم مـردم روبـرو شـده اسـت               

فعاليت و مواضع اين روزنامه تقدير كرده و آن را حامي ارزشـهاي ملـي دانـسته                 
مدني بوده و رئيس آن رافـي       -ناشر اين روزنامه و مجله سازمان ابتكار ملي       . است

  .هوانسيان وزير امور خارجه اسبق ارمنستان است
  12/05/81بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان  

  
  سفارش از ايران 

طي گفتگـو   ” يروان استروي “وسيان مدير كل شركت سهامي عام       وازگن بغ 
گفته است كه شـركت وي از ايـران سـفارش           ” اينفو  آرم“با خبرنگار خبرگزاري    

  . احداث آب انبار در تبريز را دريافت كرده است
باشد و امـور احـداث         ميليون دالر مي   1,5به گفته وي مبلغ قرارداد بالغ بر        

وازگن بغوسيان تأكيد كرد كه سفارش ايرانـي تنهـا          . دنيز بزودي آغاز خواهد ش    
در مقابـل مبلـغ     ” يروان استروي “شركت سهامي عام    . سفارش اين كارخانه نيست   

را بازسازي خواهد ” اسپندياريان. آ“ ميليون دالر ساختمان تئاتر اپرا و باله 2,116
 50ت كل البته جناب مدير كل تأكيد كرد كه تعمير ساختمان داراي مساح. نمود

وازگـن بغوسـيان    . هزار متر مربع به مطالعات جدي قبل از مراتب تعمير نياز دارد           
سازي معلوم شده است كـه بـام سـاختمان            خاطرنشان كرد كه مثالً طي امور آماده      

نيز در وضعيت نامساعدي قرار داد و آن را نيز بايد تعمير كرد، اما تعمير بـام در                  
يشنهاد اختصاص منابع اضـافي يـا سـازماندهي         شركت پ . بيني نشده بود    پيش طرح

  . ارائه كرده است” لينسي“مناقصه جداگانه براي تعمير بام را به بنياد 
سراي موسيقي كامرائين ايروان را ” يروان استروي“شركت سهامي عام 

 هزار دالر تا پايان سال جاري به 250تمامي امور با مبلغ . كند نيز بازسازي مي
اين شركت همچنين قصد دارد دو ساختمان مسكوني در . دپايان خواهد رسي

  . گيومري را نيز بازسازي نمايد
وازگن بغوسيان بويژه خاطرنشان كرد كه اكنون در شركت سهامي عام 

 نفر اشتغال دارند، اما در رابطه با قرارداد 600تقريباً ” يروان استروي“
اين تعداد به بيش از يك ساختمان تئاتر اپرا، بزودي  كاري جهت تعمير مقاطعه

به گفته وي، احداث كليساي بزرگ گريگور لوساووريچ . هزار نفر خواهد رسيد
از ” يروان استروي“ سال حاكي از برخورداري 2,5در ايروان طي مدت كوتاه 

  . امكانات فني 
  10/05/81اينفو، گولوس آرمني آرم

  
  گارگين دوم جاثليق اعظم ارمنيان نامه اي

  وزيراسراييل ارسال نموده استخطاب به نخست
گارگين دوم رهبر مـذهبي ارمنيـان جهـان اعـضاي شـوراي روحـانيون               
وانك را كه امور جاري آستان قدس اجميادزين را هنگام غياب وي اداره كـرده               

در پايان رهبر مذهبي تشكرات     . بودند به حضور پذيرفت و گزارش آنها را شنيد        
ام گرفته خطاب به اعضاي شورا ابـراز نمـوده و           خود را در رابطه با فعاليتهاي انج      

بـارون  “اطالع داد كه اسقف نشيني ارمنيان اورشليم در رابطه با تحوالت اراضـي              
رهبـر  . خطاب به مرجع عالي دادگاه اسراييل دادخواست ارائـه كـرده اسـت            ” تر

نموده كه نامه اي ويـژه خطـاب بـه آريـل             مذهبي همچنين به اعضاي شورا اعالم     
خست وزير اسراييل ارسال داشته و دولت اسراييل را فراخوانده است تـا             شارون ن 

” بـارون تـر   “ راه حل قابل قبولي پيرامون مسايل مطرح شده در خصوص اراضي            
 سـال بـه اسـقف       400 فرهنگي اراضـي را كـه بـيش از           –بيابند و ارزش روحاني     

  .نشيني ارمنيان متعلق بوده است به مخاطره نياندازند
  .  همواره با اسقف تورگوم مانوكيان در ارتباط استرهبر مذهبي

 سرويس خبررساني آستان قدس اجميادزين، هاياستاني
  10/05/81هانراپتوتيون
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  بين المللي
  

 اند دو نفر ارمني ساكن روسيه نشان  افتخار دريافت كرده
طبق حكم والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه دو ارمنـي بـه كـسب نـشان           

اين دو نفـر سـورن سـاهاكيان سـفير سـابق            . اند   روسيه نائل گشته   افتخار از دولت  
  . ارمنستان در روسيه و لئون پيروزيان دانشمند معروف ارمني ساكن روسيه هستند

  12/05/81 بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان  
  

 افزايش تعداد اعضاء گروه حاميان ارمنستان در كنگره آمريكا
سناتورهاي حامي ارمنستان در كنگره آمريكا يك نفر ديگر نيز به شمار 

روبرت سيمونس نماينده كنگره نيز به گروه حاميان ارمنستان و . افزوده شد
  .  فعاليت دارد1995اين گروه از سال . مسأله ارمنيان پيوست

14/06/81بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان    
  

  روز استقالل قره باغ
ــا  2روز  ــصادف ب ــپتامبر م ــ-11 س ــاغ از  م ــره ب ــتقالل ق ــالگرد اس ين س
 مـيالدي ابتـدا بـا انتـشار     1991 سـپتامبر سـال     2مردم قره باغ در     . آذربايجان بود 

پرسي استقالل طبق قوانين اتحاد شوروي        منشور استقالل و سپس با برگزاري همه      
قره باغ اكنون داراي تمامي نهادهاي    . و آذربايجان شوروي از اين كشور جدا شد       

آركادي غوكاسيان رئيس جمهور قره باغ به مناسبت اين         . تش است حكومتي و ار  
روز پيامي صادر كرده و آمـادگي قـره بـاغ را بـراي ادامـه مـذاكرات صـلح بـا                      

آندرانيك ماركاريان نخست وزير ارمنـستان ضـمن        . آذربايجان اعالم داشته است   
  . ارسال تلگرافي اين روز را به مردم قره باغ تبريك گفته است

  12/06/81رسي راديوي سراسري ارمنستان  بخش فا
 سفروزيرمشاور تركيه به آذربايجان

رمضان ميرزا اوغلي وزيرمشاور تركيه طي هفته جاري به آذربايجـان سـفر             
هنگام مالقات حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان و وزير امـور  . نموده است 

ري از نعمت هـاي     تركيه براي بهره بردا   “: خارجه تركيه، طرف آذري گفته است     
وزير مشاور تركيه حين بازگشت بـه وطـن         . درياي خزر بايد تالش بيشتري نمايد     

آذربايجان در خـصوص مـسأله دريـاي        “: خويش خطاب به خبرنگاران گفته است     
خزر با مشكالت بسيار جدي مواجه است و تركيه از هيچ كوششي درايـن زمينـه                

در وهلـه اول آنكـارا بـا مـسكو          بر اساس اظهارات وي،     . كوتاهي نخواهد ورزيد  
 روسي كانالي را كه هـشت سـال پـيش از            –مذاكره خواهد نمود تا طرف تركي       

  .اين بسته شده، باز نمايد، زيرا اين كانال براي آذربايجان اهميت حياتي دارد
  09/06/81 شبكه تلويزيوني پرومتوس 

  
  عمليات ساختماني خط لوله نفت 

  جيحان آغاز شد-تفليس -باكو 
ديروز وزير امور خارجه تركيه اعالم نموده است كـه عمليـات سـاختماني              

 32 سپتامبرآغاز و 10 جيحان در اراضي تركيه از – تفليس –خط لوله نفت باكو 
  .ماه به طول خواهد انجاميد

  09/06/81شبكه تلويزيوني پرومتوس 
 ديپلمات آمريكايي در آخلكاالك

سي و اقتصادي سفارت آمريكـا      ديروز نيكوالس دين مشاور درامور سيا     
وي مالقاتهايي بـا نماينـدگان اداره       . در گرجستان عازم آخلكاالك شده است     

طي مالقاتهـا ايـن ديپلمـات       .داشته است ” ويرك“منطقه اي و مسؤوالن حزب      
عـالوه بـر    . آمريكايي با مسايل اساسي موجود در جاواخك آشنا شـده اسـت           

 ديدني جاواخك نيـز ديـدن نمـوده         مالقاتهاي كاري، نيكوالس دين از مناطق     
  .است

  09/06/81آرم اينفو، هايوتس آشخار
  

  پيرامون تأمين مالي شاهدين يهوا در گرجستان
گرجستان مقاله اي منتشر ساخته مبني بر ” جرجيان تاميز“نشريه 

اينكه البي ارمني كنگره آمريكا  تأمين مالي شاهدين يهواي 
 .ي سازدگرجستان و حمايت از آنها را عملي م

  
حتي اسامي آن دسـته از اعـضاء كنگـره را كـه مـستقيماً در                 نويسنده مقاله 

در ايـن رابطـه وان   . پشت اين اقدامات ايستاده و فعاليت دارند ذكر نمـوده اسـت   
بايبورت نماينده ارمني مجلس گرجستان با يكي از كارمندان سفارت آمريكـا در             

ص ايـن موضـوع نمـوده       تفليس مالقات كرده و درخواست توضيحاتي درخـصو       
اما ديپلمات آمريكايي در پاسخ گفته است كه سفارت مزبور هيچ اطالعـي             . است

پيرامون مسأله حمايت شاهدين يهوا در گرجستان توسط اعضاء كنگـره آمريكـا             
  . ندارد

  08/06/81آرم اينفو، هايوتس آشخار
  

  مسأله ارمنيان در كتب تاريخ مدارس تركيه
  گنجانده خواهد شد

بر خبرگزاري آرم اينفو از سال تحصيلي جديد مسأله ارمنيان در برنامـه             بنا  
كتب تاريخ آموزشگاههاي تربيت معلم و مدارس دوره متوسطه تركيـه گنجانـده             

چاپ تركيه بغير از مسأله ارمني در كتب        ” زمان“به گزارش روزنامه    . خواهد شد 
نتـوس و سـوريه     تاريخ مدارس دوره متوسطه موضوعات قتل عام يوناني هاي پو         

  . گنجانده خواهد شد
  17/05/81شبكه تلويزيوني آرمنيا  

  
  اعالميه كميته يهوديان آمريكا عليه اشغال

   اراضي اسقف نشيني ارمنيان
كميته يهوديان آمريكا در رابطه بـا اشـغال اراضـي اسـقف نـشيني ارمنيـان                 

ولين كميتـه   مسئ. اورشليم از سوي ارتش اسرائيل سخت ابراز نگراني نموده است         
وزير دفاع اسرائيل را فرا خوانده است تـا در رابطـه بـا ديـواري كـه اسـرائيل و                     

در پيـام  . فلسطين را از هم مجزا مي سازد با اسقف نشيني ارمنيان همكـاري نمايـد       
خصوصاً اشاره شده اسـت كـه سـاليان متـوالي جوامـع ارمنـي و يهـودي تمـامي                    

.  درك متقابـل بكـار مـي گيرنـد         تالشهاي خـود را در راسـتاي كـسب احتـرام و           
همزمان بر اساس گزارش اسقف نشيني ارمنيان آمريكا، رهبران كليساي ارمنيـان            
بطور كلي مسأله احداث ديوار را بررسي نكرده اند ولي با احداث ديواري كه از           

نمايندگان مذاهب مختلـف    . قلمرو اسقف نشيني عبور مي كند مخالفت نموده اند        
 واقعيت اشغال اراضي اسقف نشيني ارمنيان به مقامات رسـمي  در رابطه با پيگيري   

روبرت ادگار دبير كل شـوراي ملـي كليـساها در پيـام            . اسرائيل رجوع كرده اند   
وزير اسرائيل اشاره نمـوده اسـت كـه ايـن واقعيـت              خود به آريل شارون نخست    

  . باعث نگراني ساير اقليتهاي مذهبي اسرائيل شده است
  17/05/81” ورك منين نتپان آر“سايت خبري 

 فعاليت كليساها در تركيه بيانيه اتحاديه اروپا در مورد

اي محدوديت فعاليت كليساها در تركيـه را          اتحاديه اروپا با صدور بيانيه    
در اين بيانيه آمده است كه محـدوديت فعاليـت كليـساها       . محكوم كرده است  
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وزارت كـشور تركيـه     . دساز  در تركيه، ملتهاي مختلف را با مشكل روبرو مي        
  . قول داده است، قانون جديدي را در مورد آزادي كليساها تنظيم نمايد

  18/05/81 بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان 
  تواند بر روسيه اعمال نفوذ داشته باشد آمريكا نمي
چاپ مسكو مذاكرات روسيه و آمريكـا بـراي         ” گازتا“به گزارش روزنامه    

آمريكا روسيه را تحت فـشار  . اند ايران با شكست مواجه شدهتحت فشار گذاشتن  
ايـن  . گذارد تا از احداث نيروگاه اتمـي در جنـوب ايـران صـرف نظـر كنـد                  مي

مذاكرات با شركت اسپِنسٍر آبراهام و آلكساندر روميانتسو وزيران انـرژي اتمـي       
ال والري وورگليات معاون اول شوراي روسيه فـدر       . دو كشور انجام گرفته است    

 ميليارد دالري تحت نظـارت سـازمان انـرژي          10اعالم داشته است كه اين معامله       
  . گردد و روسيه در نظر ندارد از آن صرف نظر كند اتمي جهاني انجام مي

  17/05/81 بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان  
  گوناگون

  
  ارتباط مصرف نمك با پوكي استخوان

غذايي سرشار از كلسيم مي تواند از       افزايش فعاليت جسمي و مصرف مواد     
اما تحقيقات جديد نشان مي دهد ايجاد يك        .بروز پوكي استخوان پيشگيري كند    

غيير ديگر در عادات غـذايي يعنـي نخـوردن غـذاهاي پرنمـك نيـز در سـالمت                   
براساس ايـن گـزارش، پژوهـشگران اسـتراليايي ميـزان           .استخوان ها اهميت دارد   

 سـال   2 زن يائـسه را طـي مـدت          124 لگـن در     مصرف نمك و تراكم اسـتخوان     
اين محققين دريافتند كساني كـه بـاالترين مقـدار مجـاز مـصرف              .بررسي كردند 

 ميليگـرم يـا كمتـر را رعايـت مـي كردنـد بـه پـوكي               2100نمك در روز يعني     
اما هرچه مقدار مصرف نمك از اين حد فراتـر رفـت بـر              . استخوان دچار نشدند  

مكمل هاي كلسيم، در كساني كه مقدار       . افزوده شد  شدت پوكي استخوان ها نيز    
 درصـد از نمـك      77حـدود   .زيادي نمك مصرف مي كنند، از بدن دفع مي شود         

مصرفي در آمريكا، از طريق غذاهاي فرآوري شـده بـه بـدن مـي رسـد و فقـط                    
ــردد     ــي گــ ــافه مــ ــذا اضــ ــرف غــ ــع صــ ــد موقــ ــش درصــ ــدود شــ   .حــ

قـدار نمـك موجـود در          اين پژوهشگران توصـيه كردنـد ضـمن توجـه بـه م          
غذاهاي فرآوري شده، از محصوالت منجمـد كـه مقـدار سـديم آن پـايين اسـت            
استفاده شود و از خوردن غذاهاي آماده كـه سرشـار از نمـك اسـت خـودداري                  

 .گردد
  

  ابداع سريعترين آزمايش ايدز در جهان
دانشمندان چيني موفق به ابداع يك آزمايش جديد ايدز شده : تهران ـ ايرنا

ايـن تـست، سـريعترين    . اند كه نتيجه آن فقط در سه سـاعت مـشخص مـي شـود           
به گزارش خبرگـزاري آلمـان از هنـگ    .آزمايش ايدز درجهان محسوب مي شود  

وي را بـه    .آي.كنگ، اين تست سريع به پزشكان امكان مي دهـد تـا ويـروس اچ              
اي اين در حاليست كه در تستهاي متداول بـر        . محض ورود به بدن شناسايي كنند     

بـه نوشـته روزنامـه    .شناسايي ويروس به چهـار تـا هـشت هفتـه زمـان نيـاز اسـت                
مورنينگ پست چاپ هنگ كنگ، اين تست همچنـين ارزيـابي دقيقـي از شـدت       

اين تست نتيجه سه سال تحقيـق توسـط محققـان           . عفونت ويروسي ارائه مي دهد    
اقـع در  شركت بيومهندسي پيجي است و براي بيماران بيمارستان مردمي شـنزن و     

ــده   ــي شــــــــــــــ ــين طراحــــــــــــــ ــوب چــــــــــــــ   .جنــــــــــــــ
محققان، ابداع اين تست را يك پيشرفت عظيم ناميده اند و معتقدند هزينه جهاني 

 آسـان   آزمايش ايدز را كاهش مي دهد و در عـين حـال دسترسـي بـه آن بـسيار                  
ــت   .اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 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 

 
 

121- ²ÝÏÇõÝÇ ù³ñÁ, áñ Íáõé ¿É³õ, å³ïÁ  Íáõé 
Ïµ³ñÓñ³Ý³Û: 

  خشت اول گر نهد معمار كج            تا ثريا مي رود ديوار كج

An ill beginning, and ill ending. 
 
122- öáÕÁ ÷áÕ Ï³ßË³ïÇ: 

  .پول ، پول مي آورد

Money begets money. 
 
123- Ø³ñ¹áõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ñ³·áõëïáí ãÇÙ³óõÇ: 

  .آستين تو پلو بخور

Good clothes open all doors.  

124- Â³Ý ã¿, Ù³ÍáõÝ ã¿, ³Ù¿Ý Ù³ñ¹áõ µ³Ý ã¿:
  د و مرد كهنكار هر بز نيست خرمن كوفتن     گاو نر مي خواه

Every man to his trade. 
 
125-´»ÕÇó ·áÕ³ÝáõÙ, ÙÇñùÇÝ ¿ ï³ÉÇë. 

  از ريش برداشتن و به سبيل گذاشتن

To give to the left.

126- ºñ»Ë³Ý Ù³Ñ³Ý³Û, Ù¿ñÁ Ïßï³Ý³Û:
  .به بهانه بچه ، ننه مي خورد قند و كلوچه

Nurses put one bit in the child's mouth and two in their 
own.

127- ²Ù¿Ý åëåÕ³óáÕ áëÏÇ ã¿:
  .هر گردي گردو نيست. هر درخشنده اي طال نبود

All is not gold that glitters.

128-²Õ¿Ï ûñÁ ³é³õûïÇó, ³Õ¿Ï ï³ñÇÝ ·³ñÝ³ÝÇó:
  .سالي كه نكوست از بهارش پيداست

April and may , the keys of the year.

129- Þï³åáÕÇÝ ãÇ Û³çáÕõÇ:
        Ð³Ý¹³ñï ·Ý³óáÕÁ ßáõï Ï»ñÃ³Û: 

  .عجله كار شيطان است

The more haste, the less speed. 
 
130-²ãù áõÝÇ , ÉáÛë ãáõÝÇ: 

  .چشم دارد و نمي بيند

None so blind as those who won't see.



 

 

  ٧صفحه   ١٣٨١   شهريور ٥٧‐٦٠ شماره       لويس

معاهده سور

  ارمنستان براساس نظريه ويلسون
  )  و  پاياني4بخش (

  
  )كشيشيان(ترجمه ويولت جواكيم 

  
 4 به نقطه اي در حـدود   (Sasun Dere)از آنجا به سمت غرب بطرف دره ساسون 

 47”  و حـدودا (Kabil Jeviz)كيلومتر بطرف جنوب غربي از دهكـده كابيـل جـويز    
 خطي بر روي زمين تثبيت گـردد در          ، (Mush)كيلومتر به سمت جنوب از شهر موش        

)  پـا 6565 متر يا 2001 ((Cheyardash)ادامه تقسيمات اصل آب از ميان قله چيارداش      
، قلـه اي بـدون نـام روي ساسـون           )  پا 6335 متر يا    1931 ((Keupeka)از قله كيوپكا    

(Sasun Dagh)  كيلومتر به سمت جنـوب غربـي از كـوه مـاالتو     4 حدود  (Malato 

Dagh) )2967    و براي تركيه دهكده گونـدنو      )  پا 7310 (2229، نقطه   )  پا 9735 متر يا
(Gundenu)را باقي گذارد .  

 در نقطه اي  در حدود (Telury Dere)از آنجا به سمت شمال غرب بطرف دره تالوري 
 كيلـومتر بطـرف   37 و حـدود  (Kasser) كيلومتري باالي رودخانه از دهكده كاسـر    2

 خطـي روي زمـين تثبيـت    (Seylevan Farkin)ه سيلوان فـارقين  شمال شرق از دهكد
 كيلـومتر بـه     2گردد در ادامه نقسيمات اصلي آب  كه از ميان يك قله بينام در حدود                

، بـراي   )  پـا  6800 (2073 بگذرد و از نقطـه       (Seyluk)سمت شرق از دهكده سيلوك      
  .  را باقي گذارد (Heyshtirem)ارمنستان دهكده هيشتيرم  

 در  (Talury Dere)آنجا به سمت شمال غرب بطرف شاخه غربي دره تالوري از 
 و در حـدود     (Helin) كيلومتر به سمت جنوب شرق از دهكده هلين          2” نقطه اي حدودا  

خطـي روي زمـين تثبيـت        .(Mush) كيلومتر به سمت جنوب غربي از شهر مـوش           42
  .  بگذرد)  پا7385(    2251گردد در ادامه تقسيمات اصلي آب و از نقطـــــه

 Kulp)از آنجا به سمت شمال غرب به طرف محل تالقـي كولـپ بوغــــــــازي    

Boghazy) كولپ سو (Kulp Su) و دره آسكار (Askar Dere) كيلومتر 42 در حدود 
خطي روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقسيمات         .(Mush)به سمت جنوب غربي موش      

 و براي ارمنستان دهكده كهيروانيـك       (Helin)ين  اصلي آب كه براي تركيه دهكده هل      
(Kehirvanik)                از آنجا به سمت شمال غربي به نقطه اي بـر روي مـرز اجرايـي بـين ، 

 بطرف شمال شـرقي  (Mush) و موش (Sandjaks of Gendj)مناطق ساندجاكس گنج 
 كيلـومتر بـه سـمت غـرب از     5 و در حـدود  (Mir Esmail Dagh)كوه مير اسماعيل 

 كيلومتر به سمت جنوب از دهكـده اردوشـين          19 و در حدود     (Pelkoz) پلكوز   دهكده
(Ardushin)     خطي روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقسيمات اصـلي          . قرار گرفته است

  . بگذرد (Kumiss Dagh)آب و از كوه كوميس 
 مورادســــــو  (Frat Nehri)از آنجا به سمت شـمال غـرب بطـرف فـرات نهـري      

(Murad Su)ا فرات  ي(Euphratis) كيلومتر 1 نقطه اي روي زمين معين شود در حدود 
 كيلومتر بـه سـمت غـرب از شـهر     56”  و حدودا(Dorne)بطرف باال از دهكده دورن    

   .(Mush)موش 
 بـه  (Mush) و مـوش  (Sandjaks of Genj)مرز اجرائي بين مناطق سنجك هاي گنج 

زمـين تثبيـت گـردد در ادامـه      كيلومتر ، سـپس خطـي روي      2سمت شمال در حدود     
 كيلومتر شرق كوه    6تقسيمات اصلي آب به سمت غرب بطرف قله اي بي نام در حدود              

سپس به سمت شمال از ميـان تپـه هاديجـه           )  پا 9645 متر يا    2940 (Chutela)( چوتال
(Hadije Tepe)   از روي كوه آرشيـــــــــــــك (Arshik Dagh)  ميگـذرد و 

 را  (Kluhuran) و براي ارمنستان دهكده كلوهوران       (Kulay)كولي  براي تركيه دهكده    
  .   باقي ميگذارد 

”  در نقطـه اي حـدودا  (Gunik Su)از آنجا به سمت شمال غرب بطرف گونيـك سـو   
 مسير اين رودخانه را قطع مي كند و در حدود نيمه راه بـين دهكـده                 2اواسط راهي كه    

 كيلومتر به سمت شـمال  26  در حدود (Elmaly & Chenajki)هاي المالي و چناجكي 
   (Cholik)(Chevelik)شرقي از دهكده چوليك 

خطي بر روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقسيمات اصلي آب و از طريق يك قله بـي                  
 در امتـداد كـوه   (Shanghar) كيلومتر به سمت غرب از دهكده شـانقار  2نام در حدود    

ميگـذرد و بـراي تركيـه    )  پا7220 (2200ه  و از ميان نقط(Solkhan Dagh)سولخان 
 و بـراي ارمنـستــــان   (Shanghar and Chenajky)دهكده هاي شانقار و شـناجكي  

 ,Kumistan)دهكــده هــاي كوميستـــان ، ليچينــــاك و المالـــــــــــي   

Lichinak and Elmaly) ميگذرد .  
وم و بيتليـــــــــس  از آنجا به سمت شمال غرب بطرف مـرز بـين اسـتانهاي ارزر             

(Erzerum & Bitlis)   در نزديكي قله اي بدون نام جائيكه خطي مـستقيم بيـــــــن 
 مرز استان مذكور را قطـع  (Archek and Agha Keui)دهكده هاي ارشك و آقاكويي

خطـي روي زمـين تثبيـت گـردد در ادامـه تقـسيمات اصـلي آب و از                   .خواهد كـرد  
  .ذرد بگ)  پا6725 (2050نقطـــــــه 

 كيلومتر  8از آنجا به سمت شمال بطرف قله بدون نام روي مرز استان مذكور در حدود                
 (Choris Dagh) كوه كوريس (Kartalik Tepe)به سمت شمال غرب از تپه كاتاليك 

   (Erzerum and Bitlis)مرز اجرائي بين استانهاي ارزروم و بيتليس 
 در نقطه (Kighi Su)  كيقي سو (Buyuk Su)از آنجا به سمت غرب بطرف بيوك سو 

 به آن متصل مـي  (Ghabzu Dere) كيلومتر بطرف باال جائيكه دره قابزو 2” اي حدودا
 خطي روي   (Kighi) كيلومتر به سمت شمال غرب از دهكده كيقي          11شود و در حدود     

 Sheitan)زمين تثبيـت گـردد در ادامـه تقـسيمات اصـلي آب و از شـيطان داغـالر        

Daghtar) پا8565 (2610نقطه  از  (   كـوه شـيطان ،(Sheitan Dagh)) 2906   متـر يـا 
 ميگذرد و براي ارمنستان دهكده دينـك  (Hakstun Dagh)، كوه هاكستون )  پا9535

(Dinek)و گذرگاه آبي كم عمق يا پل در جنوب غربي اين دهكده را باقي ميگذارد .  
 Kutu)كوتـــــــو   دره (Dar Boghaz)از آنجا به سمت غـرب بطـرف داربوغـاز    

Dere)      كيلـومتر بـه سـمت جنـوب از دهكـده چـارداك الر               3 به نقطه اي در حـدود 
(Chardak Lar) پالومور (Palumor)،   

خطي روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقسيمات اصلي آب و براي ارمنـستان دهكـده                
كـوه   را بـاقي بگـذارد و از ميـان    (Shorakh and Farhadin)هاي شوراخ و فرهادين 

 متـر بـرروي مـسير    2450، گـذر  )  پا9020 متر يا 2550 ((Ghabarti Dagh)قابارتي 
 Mustapha) نزديك مصطفي بـي كوناقــــــــي   (Palumor Kighi)پالومار كيقي 

Bey Konaghy) تپه فزيريــا ، (Feziria Tepe)) 2530 2244نقطـه  )  پا8300 متر يا 
  .دبگذر)  پا6675 (2035و نقطه  )  پا7360(

 Sandjaks)از آنجا به سمت غرب بطرف نقطه مشترك مرزهاي مناطــــق ارزينگان 

of Erzingan) و ارزروم (Erzerum) ــز -ال– و اســتان مــامورت -Mamuret–ul)عزي

Aziz)            كيلـومتر بـه سـمت غـرب از          24 كه در گوشه تيزي در مرز استان ، در حدود 
جنـوب غـرب از شـهر ارزينگـان          كيلومتر به سمت     32 و   (Palumor)دهكده پالومور   

(Erzingan) واقع شده است .  
خطي روي زمين تثبيت گردد ، در ادامه تقسيمات اصلي آب ، و از سمت شمال غـرب                  

 كيلومتر بـه سـمت جنـوب غـرب از پـالومور             2از طريق قله اي بي نام كه در حدود          
(Palumor Dagh)  از ميان كوه سـيلوس  (Silos Dagh)   كـوه كرسـينود (Kersinod 

Dagh)) 2405    بطرف قله اي بي نام بـه سـمت مـرز جنـوبي منطقـه               )  پا 7890 متر يا
 كيلومتر به سمت جنوب غربـي از گـذر   8 در حدود (Sandjak of Erzingan)ارزنجان 
 بگذرد ، سپس بطـرف جنـوب غربـي در    (Palumer – Erzingan) ارزينگان –پالومور 

 كيلومتر مي پيچـد، و از ميـان   13زديك به   مذكور براي ن   (Sandjak)امتداد مرز منطقه    
  . ميگذرد )  پا10470 متر يا 3100 ((Karaja Kaleh)كاراجاكاله 

از آنجا به سمت غرب بطـرف قلـه اي بينـام بـر روي مـرز بـين اسـتانهاي ارزروم و                       
 كيلومتر 3 در حدود  (Vilayets of Erzerum and Mamuret-ul-Aziz)العزيز-مامورت

 (Monzur Silsilesi)ي از گذر مسيري كه از ميان مونزور سيلسيلي به سمت شمال شرق
 (Dersim) در درسيم    (Pelur) و پلور    (Euphrates)  روي فرات     (Kennakh)بين كناخ   

  . كيلومتر به سمت جنوب غرب از شهر ارزينگان قرار دارد 40، قله اي در حدود 
 ،  *غييـر شكـــــل يافتـه     عزيـز، ت  -ال-مرز اجرائي بين استانهاي ارزروم و مـامورت       

درصورتيكه اكثريت اعضاي داراي حق راي كمسيون تعيين مرز ، خردمندانـه بداننـد ،               
 كيلومتر به سمت    2نقسيمات اصلي آب در امتداد خط الراس بين قله اي بينام در حدود              

و تپه كاتـار  )  پا11315 متر يا 3449 ((Merjan Daghlar)جنوب غرب مرجان داغالر 
(Katar Tepe)) 3300 دنبال شود)  پا10825 متر يا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
    برطبق برگه خوزات درسيــــــــــم(در محل نامبرده ، مرز استان   *

(Khozat Dersim)      كـه از  ) 200000/10(  از نقـشه سـتاد ارتـش تركيـه در مقيـاس
 كيلـومتر  7 براي در حـدود  (Monzar Silsilesi) سيلسيلسي –سرآشيبي شمالي مونزار 

 و كماخ (Kazas of Erzingan)محل اتصال مرز بين كزاس ارزينگان . سرازير مي شود
(Kemakh) در منطقه ارزينگان از ارزروم (Erzingan Sanjak of Erzerum).   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Kara Su or))كاراسو يا فرات ((Frat Nehri) از آنجا به سمت شمال بطرف رود فرات

Euphrats)  كيلـومتر بـه سـمت شـرق از     6 نقطه اي روي زمين تعيين شود در حدود 
 كيلومتر بـه سـمت جنـوب غـرب از شـهر             35 در حدود    (Kemagh)دهكده يا كماق    

ارزنجان خطي روي زمين تثبيت شود در ادامه تقسيمات اصلي آب و براي تركيه مسير               
 در درسيم تا كماخ روي رودخانه فرات و براي ارمنستان دهكده كوجا             (Pelur)ور  از پل 

  . را باقي گذارد (Koja Arbler)اربلر 
 Erzerum and)از آنجا به سمت شمال بطرف مرز بـين اسـتانهاي ارزروم و ترابـوزان    

Trebizond)       8625 يـا    2630 (2930 كيلومتر بطرف غرب قله      1 در نقطه اي در حدود 



 

 

  ٨صفحه   ١٣٨١   شهريور ٥٧‐٦٠ شماره       لويس

معاهده سور

 ، يا در حـدود      (Metkut) كيلومتر به سمت جنوب از دهكده متكوت         4 و در حدود     )پا
  . كيلومتر به سمت شمال غرب از شهر ارزنجان مشخص شود 39

خطي روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقـسيمات اصـلي آب ، بـراي تركيـه دهكـده                   
 Chalghy)هــــاي چالقـــي يــــادي ، تومــــــس و آالمليــــــــــك   

Yady,Toms & Alamlik) و براي ارمنستان دهكده اركقـــــان (Arkghan) و جاده 
 Utch) را باقي گذارد و از تپه يوچ كارداش (Metkut)و گردنه جنوب دهكده متكوت 

Kardash Tepe) كلك كيران (Kelek Kiran))   تكتـاشTekketash 2800   متـر يـا 
 متـر يـا   Kara Dagh 3030)ه كـارا  يا كو ((Kehnam Dagh)، كوه كهنام )  پا9185
 2بگذرد ، و بطور مساوي بين ارمنستان و تركيه نقطه مرتفع عبور در حـدود                )  پا 9940

 و بطور يكسان نقطه مرتفـع عبـور         (Zazker)كيلومتر به سمت غرب از دهكده زازكر        
 را (Chardakli) مجاور دهكده چـاردكلي  (Kral Kham Boghazy)كرال خام بوغازي 

 8990 (2740، نقطـه  )  پـا 9055 ((Kara Dagh) كوه كارا 2760كند و از نقطه تقسيم 
 كمتر (Iky Sivry)بگذرد ، و نقطه اي روي زمين معين شود، كه نزديك نهر ايكي ) پا

 قـرار گرفتـه   (Chimen Dagh) كيلومتر به سمت غرب از گـذر كـوه چيمـــن    2از 
  غرب كشيده شـده بـه طـرف          بنحوي كه براي تركيه محل الحاق دو جاده كه بطرف         

 و كارا يا يـراك و بـراي ارمنـستان محـل     (Kuchi Keui)دهكده هاي كوچي كويي 
 Metkut and)الحاق دو جاده ديگر كـه بطـرف دهكـده هـاي  متكـوت و كيرمانـا       

Kirmana)                 منتهي شده ، باقي گذارد، كمسيون تعيين مرز محلي ، كه به بـاالترين حـد 
 فـراهم كنـد،معين خواهـد       2740 و   2760بزرگراه بين نقطه    حق استفاده مساوري را از      

 العزيـز در  – از استان مـامورت  (Dersim Sandjak)استان با مرز سنجك درسيم  .كرد 
اين براي تركيه پلي نظامي در شـمال كـوهي   .  كيلومتري رودخانه فرات قرار گرفته     14

اختيار تغيير  . اقي ميگذارد  كيلومتر جنوب شهر ارزينگان ب     20 پا و تنها     11000به ارتفاع   
 كيلومتر مربـع از منطقـه در        40مرز اجرايي در اين نقطه بمن تفويض نشده است و اين            

به هر  .  معاهده سور مشخـــص شده اند، قرار گرفته         89خارج چهار استاني كه در ماده       
 توجه كمسيون تعيين مرز را به مطلوبيت مشاوره با اهالي محلـي بـا             ” حال ، من جسارتا   

  اين نظر كه امكان تغييرات مرز استان در اين نقطه وجود دارد، جلب مي نمايم ،
 Kelkit)) كلكيت ايرمــــــاق (از آنجا به سمت شمال غرب بطرف كلكيت چاي  

Chai)  در نقطه اي كه مرز بين استانهاي ترابوزان و سـيواس (Trebizond and Sivas) 
  .از طرف جنوب به آن ميرسد 

ين استانهاي ترابوزان وارزروم و سپس مرز اجرايي بين استانهاي ترابـوزان            مرز اجرايي ب  
  .و سيواس 

از آنجا به سمت شمال به طرف قله اي بينام بر روي مـرز بـين اسـتانهاي ترابـوزان و                     
 2995 ((Borgha Paya) كيلومتر به سمت جنوب غربي از بورقاپايا 4سيواس در حدود 

- كيلومتر به سمت جنوب غربـي از شـهر گومـوش           38كه در حدود    )  پا 9825متر يا   
  . قرار گرفته (Gumush Khana)خانا

خطي بر روي زمين تثبيت گردد، در ادامه تقسيمات اصلي آب، براي ارمنستان دهكـده               
هاي كيت ، سينانلي، كيليكتـين و كيرتـانوس و بـراي تركيـه اسـتانهاي كاركيـشال،                  

 در حالي كه گذر بـين  (Kar Kishla, Sadik, Kara Kia, Ara)ساديك، كاراكيا و آرا 
 و شـرق سـرآبهاي  دره   (Shiran Chai)غرب انشعابات رودخانه هـاي شـيران چـاي    

 كيلومتر به سمت شرق 43 در حدود (Kara Chai)  كارا چاي(Barsak Dere)بارساك 
ــسارشاركي   ــهر كاراهي ــسار  (Karahissar Sharki)از ش ــبين كاراهي  Shebin) ش

Karahissar)طع ميكند  را ق.  
از آنجا به سمت شمال شرق ، به سمت شمال و به سمت غرب بطـــرف قله اي بينـام                   

 كيلومتر به سمت شمال غرب      7بر روي مزر بين استانهاي ترابوزان و سيواس در حدود           
 كيلومتر جنوب به 47” و حدودا)  پا8825 متر يا 2690 ((Yerchi Tepe)از تپه يرچي  

  . قرار گرفته (Kerasun)راسون سمت جنوب شرق از شهر ك
  مرز  اجرايي بين استان هاي  ترابوزان و سيواس

از آنجا به سمت شمال از نقطه اي كه در آخر ذكر شد در مرتفع تـرين نقطـه سلـسله                     
 بطرف درياي سياه در نقطـه اي روي سـاحل دريـا در    (Pontic Range)جبال پونتيك 

 كيلومتر به   9 و در حدود     (Keshab)  كيلومتر به سمت غرب از دهكده كشاب       1حدود  
  . تعيين شود (Kerasun)سمت شرق از شهر كراسون 

خطي بر روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقسيمات اصلي آب ، بـراي تركيـه دشـتها،                  
حـوزه رودخانـه دره كوميـت       ) كـاريز (مراتع، جنگلها و دهكده ها در داخل آبگـذر          

(Kumit Dere)آك سو (Aksu) و براي ارمنستان دشتها ، مراتع ، جنگلهـا   و انشعاباتش
ــه دره ياغــاج    دره (Yaghaj Dere)و دهكــده هــا در داخــل كــاريز حــوزه رودخان

 دره كـشاب  (Venazit Dere)  و دره ونازيـــــت   (Espiya Dere)اسپيـــــــا  
(Keshab Dere)   و انشعاباتش را باقي گذارد و به نحوي ترسيم شود كه بـشود از مـرز 

 (Kersun)و كرسـون   ) Tireboliتيربولي  ((Kazas of Tripoly)اس تريپولي بين كاز
اسـتفاده كـرد و مناسـبترين       )  پا 5565 متر يا    1696 () كيلومتري جنوب تپه كارا      7در  

ارتباط را بين مرزهاي جديد و مسيرها در طول سلسله كوهها تامين كند، طوري كه اين                
تي پس از مشورت با اهـالي محلـي برقـرار           ارتباطات توسط كمسيون تعيين مرز در دش      

  .گردد 
درصورت وجود هرگونه اختالف بين مفاد اين حكم و نقشه هاي ضميمه در مقياس               -1

  .  مفاد حكم نهائي خواهد بود 10ر002ر000 و 1 : 1ر000ر000
 پذيرفتـه   1914 اكتبـر    29 معاهده سور از تاريخ      89 استان تعيين شده در ماده       4محدوده  
  . شده است

رزي كه در باال توضيح داده شد ، به رنگ قرمز بر روي يك نقشه معتبر و موثـق در                    م
 كه به مفاد حكم سرحدات كنوني ضميمه شده ، ترسيم شده است             1:1ر000ر000مقياس  

اسامي جغرافيايي كه در اينجا به آنها اشاره شده بر روي نقشه هاي همـراه ايـن مـتن                   . 
  .نشان داده شده است 

شدي كه براي اسامي مشخـصات جغرافيـايي از آنهـا اسـتفاده شـده و در                 سازمانهاي ار 
 ، منطقـه    (Vilayet)مشخصات جغرافيائي و ارتفـاع كوههـا و موقعيـت هـاي اسـتان               

(Sandjak)     و مرزهاي كازا (Kaza)            مطابق با نقشه ستاد كل ارتش تركيـه در مقيـاس 
  . ميباشد 1 : 10ر000ر000 و بخشي نيز از نقشه بريتانيا در مقياس 1 : 200ر000

 فراهم شده به كمسيون تعيين مرز توصيه شده است ،           1 : 200ر000نقشه هاي با مقياس     
كه از آنها جهت نشانه گذاري مزرهاي ارمنستان كه با اين حكـم تاسـيس مـي شـود                   

  .استفاده شود 
II   مرزي كه در باال تشريح شد ، با گذاشتن بندر ترابوزان و دره كاراشـوت (Karashut 

Su)               براي ارمنستان ، از ضرورت جهت وضع مقررات بيشتر براي دستيابي ارمنستان بـه 
  .دريا بي نياز ميگردد

III                عالوه بر وضع مقررات كلي جهت محدوديتهاي تسليحاتي كه شامل نيروهاي نظـامي و
 معاهده سور ، غير نظامي نمـودن قلمـرو تركيـه در        5دريايي و هوايي مي شود ، بخش        

  :رز ارمنستان مطابق آنچه در باال بنا نهاده شد بصورت ذييل اجرا  خواهد شد مجاورت م
 معاهده سور قيد شده     196-200كمسيون كنترل و سازماندهي نظامي متفقين كه در ماده          

است ، مامورين ارشد ژانـدارمري را كـه در اسـتانهاي تركيـه در مجـاورت مرزهـاي                   
مورين تامين شده توسط نيروهاي متفقـين يـا         از ما ”  ارمنستان مستقر ميباشد و منحصرا    

  . معاهده مذكور ميباشند، تعيين خواهد كرد 139بيطرف مطابق ماده 
وظيفه خواهند داشت كـه مراقبـت       ” اين مامورين عالوه بر ساير وظايفشان ، مخصوصا       

كرده و به كمسيون كنترل و سازماندهي نظامي متفقين در مورد هرگونـه تمـايالت  و                 
ر داخل استانهاي تركيه در مقابل تعرضات نظـامي برعليـه مـرز ارمنـستان               گرايشات د 

،مانند ساختن خط راه آهن و بزرگراه هاي استراتژيك ، اسـتقرار انبارهـاي ملزومـات                
نظامي ، ايجاد مستعمرات نظامي استفاده از تبليغات خطرنـاك ، جهـت حفـظ صـلح و                  

.  گرفتـه انـد ، گـزارش كننـد         آرامش سرزمينهاي ارمنستان كه در جوار مرزهـا قـرار         
كمسيون كنترل و سازماندهي نظامي متفقين بـر ايـن اسـاس اقـداماتي را كـه جهـت                   
جلوگيري از تمركز و ساير فعاليتهاي معترضانه فوق الـذكر ، ضـروري باشـد، اعمـال                 

  .خواهد نمود 
در تائيد صحت حقايقي كه من آنرا گواهي مي كنم ، موجب الصاق مهر ايـاالت                

  . آن شده است متحده بر
     تهيه شده در دو نسخه در شهر واشـنگتن در بيـست و دومـين روز مـاه نـوامبر ،                     

  .يكهزار و نهصدو بيست و ممهور به مهر استقالل اياالت متحده يكصد و چهل و پنج 
  :توسط رياست جمهوري           

  وودرو ويلسون          
  :دبير             

  باينبريج كولبي              
              Bainbridge Colby 

  ايران  تركيه

  مرز تعيني شده
  توسط ويلسون

  ارمنستان

  گرجستان

 آذرباجيان

  درياي سياه



 

 

   لويس   شماره    ٦٠-٥٧   شهريور  ١٣٨١  صفحه ٩ 

آرتساخ 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ قراباغ  
 

(تا سال ١٩١٧)  
ا.گرمانيك 
 
    در دوران باستان ارمنستان بزرگ (ياهايك بزرگ به ارمنيmeds - hayk بــه التيـن 
ــاهي ارمنسـتان   Armenia Major) شامل پانزده استان بود. اين سرزمين در برابر پادش
ــه  كوچك (هايك كوچك،،Armenia Minor ) كه در سوي باختر رود فرات واقع بود، ب
پادشاهي ارمنستان بزرگ نامزد گرديد. بعدها زماني كه در ســال ١١٢ پيـش از ميـالد 
پادشاهي ارمنستان كوچك منقرض گرديد و پهنه آن به پادشاهي پونـت پيوسـت، نـام 
ــان سلسـله آرتاشسـيان  ارمنستان بزرگ به عنوان نام رسمي پادشاهي ارمنستان در زم
(١٨٩ پ م- سال ١ ميالدي) و دوران بي ثباتي سالهاي ٦٢-٣٧ و پادشاهي متمركــز 
 Vuzurg و استوار اشكانيان ارمني (٣٨٧-٦٢) باقي ماند. در سنگ نبشتههاي پارتي نام
Armenan براي اين سرزمين ثبت شده است. وسعت ارمنستان بزرگ بالغ بر ٣١٦ هزار 

كيلومتر مربع بود. 
ــرارات، واسـپوراكان، سـيونيك،  پانزده استان ارمنستان بزرگ اينان بودند : آي
ــران  آرتساخ، گوگارك، ارمنستان عليا (بارزر هايك) يا استان كارين، توروب
ــايك چـهارم)،  يا تارون، آغزنيك، سوپك يا سوفن يا ارمنستان چهارم (ه
ــا كـاران،  تايك، پارسكاهايك (نوشيراكان)، كورچك (كوردوك)، موك، پايت
اوتيك(اوتي). مطابق كتاب آشخاراتسويتس (ashkharatsuyts) اثــر آنانيـا شيراكاتسـي 
ــه عنـوان دهميـن اسـتان  (anania shirakatsi) مورخ سده هفتم ميالدي استان آرتساخ ب
 miyus-،(سيسـاكان-ئـي-كوتـاك) ــه بـود: ميوسهابـاند ارمنستان داراي دوازده ناحي

haband sisakan-i-kotak)، وايگونيــك (vaykuninik) يــا زار (dsar)، بــردازور 
(berdadzor)، مسـيرانك (medsirank)، مـس كوانـك (meds-kovank)، مــس 
 ،(muxank) موخـانك ،(harchlank) ــك كوغمانك (meds koghmank)، هارچالن
ـوس  پرانك (perank)، پارزوانك (parzvank) يا پارساوانك (parsavank) پاريس

 .(koght) و كوغت (kusti parnes) يا كوستي پارنس
منطقهاي كه در طي ٧٠ سال اخير به نام منطقه خود مختــار قرابـاغ كوهسـتاني، يـا 
ــتاني يـا جمـهوري آرتسـاخ معـروف اسـت در واقـع شـامل  امروز، جمهوري قراباغ كوهس
بخشهايي از استانهاي آرتساخ، سيو نيك و اوتيك است و بخش بزرگي از آن در اســتان 
ــده اسـت و  آرتساخ واقع ميباشد و به همين علت نيز اين جمهوري به نام آرتساخ نامزد ش
هرگاه در اين كتاب نام آرتساخ به كار ميرود منظور منطقهاي با مرزهاي كنوني ميباشد. 

قدمت آرتساخ به قدمت ارمنستان است و همانند ســرزمين اصلـي در اينجـا نـيز آثـار 
ــن مـانند  باستاني از دوران پارينه سنگي (در ناحيه هادروت)، سنگ مس، مفرغ و دوران آه
ــاخ در سـنگ  مناطق مسكوني و گورها (خوجالو، آرانزار و غيره) به جا مانده است. نام آرتس
ــي (ardakhuni) ( يـا  نبشتههاي اورارتو (دوران پادشاهي آرارات) به صورتهاي آرداخون
اوردخيني urdekhini) و اوردخه ( urdekhe) قيد شده است كه نام آرتساخ از آن ماخوذ 
ــه ايـن نـام در هـزاره اول پيـش از ميـالد جـزو پادشـاهي آرارات  است و سرزميني ب
ــان باسـتان ايـن سـرزمين را بـه  (اورارتو) و سپس يروانديان قرار داشت. مورخين يون
صورت ارخيستنا (orkhistena) ياد كردهاند كه انعكاس شكل ارمني آرتساخ ميباشـد. در 
منابع ارمني، يوناني و رومي بوضوح راجع به تعلق آرتساخ و استان اوتيـك واقـع در سـمت 
ــن رود مـيگذشـت.  راست رود كورا به ارمنستان سخن گفتهاند و مرز آنها با آران از همي
مورخيني چون اســترابون، پالويـوس بـزرگ، كالوديـوس بطلميـوس، پلوتـارك و ديـون 
كاسيوس در اين باره مطالب صريحي دارند. در سده دوم پيش از ميالد آرتساخ با ســاكنان 
ارمني خود و حكام آرانشاهيك جزو پادشاهي ارمنستان بزرگ بشمار ميرفت و مطابق با 
ــام وارد كـارزار  استرابون از اقتصاد غني برخوردار بود و هنگام جنگ تعداد زيادي سواره نظ
مينمود. تيگران دوم پادشاه سلسله آرتاشسيان در سال ٩٥ پيش از ميالد ايــن سـرزمين را 
ــاكرت پـايتخت  نيز در قلمرو خود داشت و وجود شهر تيگراناكرت در آرتساخ (غير از تيگران
ـران و  واقع در نزديكي دياربكر فعلي) گواه بر اين امر است. پس از تقسيم ارمنستان ميان اي
ــاخ تـا انقـراض پادشـاهي ارمنسـتان در سـال ٤٢٨ م. جـزو  بيزانس در سال ٣٨٧ م. آرتس
ارمنستان شرقي باقي ماند. سپس ايرانيان آن را به پادشــاهي آران منضـم كردنـد. پـس از 
ــوان بخشـي از مرزبـاني تـازه  انقراض پادشاهي آران در سال ٤٦٩ م. آرتساخ و آران به عن
ــر  تشكيل در آمدند و جمعا" مرزباني آران  نام گرفتند. اين مرزباني پس از صد سال در اواخ
ــه نـام خـاندان  سده ششم ميالدي در شمال به حكومتهاي كوچك تقسم شد و هريك ب
حاكم نامزد شده ديگر عنوان عمومي آران بر ايشان مصداق پيدا نميكرد. سلسله پادشاهي 
ــك و آرتسـاخ  آرانشاهيك يا يرانشاهيك يك خاندان ارمني بود كه بر استانهاي اوتي
حكم ميراند. آنها بطور موروثي بر سرزمين واقع ميان رودهاي كورا وارس (آراكــس) 
كه آران يا آغوانك نام داشت حاكم بودند (آرانشاهيك به معني حــاكم و صـاحب و شـاه 

ــه سـال ٤٢٨ م. خـود را  آران) و پس از سقوط پادشاهي آرشاگوني (يا اشكانيان ارمني) ب
ــان در برابـر يـزدگرد دوم شـركت  سلسله پادشاهي نامزد كردند و واچه دوم در نبرد وارت
جست. اقتصاد و سياست و فرهنگ آرتساخ در زمان واچاگان بارپاشت (barepasht) به 
معني خداشناس ،٥١٠-٤٨٧ م.) دوران رونق خودرا گذرانيد، حكومت او تا آران نيز گسترش 
يافته بود. در سده هفتم ميالدي سلسله آنها توسط خاندان ايراني مهرانيان قلع و قمع شد 
و اينان اگر چه بعد از مدتي به كيش مســيح در آمـده بتدريـج ارمنـي شـدند امـا هـرگز از 
انتقامجويي آرانشــاهيكها رهـايي نيافتـه و شـاهزاده آنـان جوانشـير بـاوجود احـترام و 

محبوبيتي كه ميان ارمنيان داشت در سال٦٨٣ قرباني  اين انتقامجويي شد. 
در سده نهم ميالدي دو شجره از دودمان آنها در برابر تازيان به نبرد پرداخته يكي در 
ــاچـن* (سـهل سـمباتيان،  ناحيه ديزاك (يسايي ابو موسه) ديگري در ناحيه خ
آترنرسه). شجره نخست كه مقرش در دژ گوروز واقع بود در سده دهم پادشاهي ديزاك 
ــه حكومـت  را بوجود آورد، دومي با مقرهاي خوخانابرد در خاچن و هاندابرد در زار پاي
خـاچـن و پادشـاهي هـرت- كامبجـان (heret-kambejan) را تشـكيل داد. اخـــالف 

آرانشاهيكها بعدها در حكومت مليكهاي خاچن شركت كردند. 
ــارتوني جمـهوري آرتسـاخ)  ساختمان نخستين كليسا در آماراس (اكنون در ناحيه م
ــاز و  بدست گريكور روشنگر بنيانگذار كليساي مسيحي در ارمنستان (سال ٣٠١ م. ) آغ
در زمان نوه او گريكوريس اولين اسقف سرزمين آرتساخ به پايان رسيد. نخستين مدرسه 
ــد.  در آماراس نيز بدست مسروپ ماشتوتس (مخترع الفباي ارمني در سال ٤٠٥) بنا ش
ــتبد ساسـاني از مجمـوع  پس از سقوط حكومت اشكانيان ارمني در سال ٤٢٨ م. حكام مس
ــر مرزبـان  آرتساخ، اوتيك و آران اصلي يك استان مرزي يا مرزباني تشكيل دادند كه مق
در زوغ (dzogh) قرار داشت. همانگونه كه اشــاره شـد آرتسـاخ در نـبرد وارتـان در برابـر 
ــت  يزدگرد ساساني كه در صدد باز گرداندن كيش زرتشت به ارمنستان واز ميان بردن هوي
ــال ٤٥١)  ملي ارمنيان و تصاحب كامل و قطعي سرزمين ارمن بود، فعاالنه شركت كرد. (س
ــارتيزاني  و پس از آن نيز اهالي آرتساخ با اختفا در جنگلها و دژهاي مستحكم به مبارزه پ
ــاهيكهاي آرتسـاخ و اوتيـك بـا اسـتفاده از  در برابر مستبدان زمان ادامه دادند. آرانش
اختالفات داخلي دربار ايران در اواخر سده پنجم توانستند پادشاهي خود را پديد آورند و 
ــت بـود كـه بنيـان گذار شـهر اسـتپاناكرت كنونـي  نخستين شاه واچاگان بارپاش
(وارارآكنvarar-akn) نيز ميباشد. پادشاهي واچاگان داراي نظم و نظام درونــي (بـه 
نام قانون اساسي نظام) بود و در اشاعه مسيحيت ارمنــي سـعي و تـالش فـراوان 
نمود و مراكز روحاني و فرهنگي چون وانك گديچ و كاتارو، آماراس، گانزاسار، 
ــك هـاكوپ مقـدس و غـيره در تمـام طـول  يغيشه، هورك، داديوانك، وان
ــا  سدههاي ميانه فعاالنه كار كردند. پادشاهي آرانشاهيك در سده ششم منقرض شد ام
همان خاندان ناخاراري (زمينداران مقتدر) آرانشاهيك به عنوان صاحب اصلــي آرتسـاخ 

باقي ماند.  
ــاخ  پس از استقرار حاكميت تازيان بر آرتساخ (در اوايل سده هشتم م.) اهالي آرتس
در شورشهاي متعدد ضد تــازي شـركت كردنـد. در سـده نـهم دو شـعبه از خـاندان 
آرانشاهيك جنبش ضد تازي را رهبري ميكرد، شعبه اول تحت رهبري ابوموسـه در 
ديزاك (ناحيه هادروت) و شعبه دوم به رياست سهل سمباتيان در خاچن (نواحي 
كنوني مارتاكرت، شاهوميان، استپاناكرت، شوشي، مارتوني و ســاحل شـرقي دريـاچـه 
ــوذ  سوان) قرار داشت. در سده دهم حاكم خاچن بر آرتساخ و نواحي همجوار صاحب نف
بود. در سدههاي ١٢-١١م. آرتساخ بارها زير سم اسبان تركان ســلجوقي قـرار گرفـت. 
ــاطق مسـكوني و مراكـز فرهنـگي آن  بويژه خاچن متحمل زيانهاي بسيار شد و من
ويران گرديده مردم مورد چپاول و كشتار قرار گرفتند. كنستانتين قيصر بيزانس (٩٥٩-

٩١٣م.) حكومت خاچن رابرسميت ميشناخت و اين امر از نامه او براي خاكم خــاچـن 
روشن ميشود. او اين نامه را خطاب به ارمنستان مينويسد. 

ــوغ سـلطه تركـان  در سالهاي دهه ١١٤٠ قلمرو حكومت خاچن سرانجام از زير ي
ــرو حكومـت خـاندان زاكاريـان در  سلجوقي آزاد شد و در اواخر همين سده جزو قلم
شمال شرق ارمنستان در آمد. در اوايل سده ١٣م. در سه بخش حكومت خاچن (نركين 
خاچن، هاترك، ورين خــاچـن يـا زار) اقتصـاد، هـنر و صنعـت و فرهنـگ از رونـق و 
پيشرفت بي سابقهاي بر خوردار شد. تاريخ آرتساخ در سدههاي ميانه در آثــار مورخـاني 
ــي،  چون موسس خورناتسي، ماتوس اورهايتسي، موسس كاغانكاتوتس
ـرات  گراگوس گانزاكتسي، وارتان آرولتسي، استپان اوربليان و ديگران به ك

منعكس شده است. 
 

                                                           
ـيحي در  *- خاچن ماخوذ از كلمه خاچ (صليب) است. علت بكار رفتن اين نام ساكن بودن ارمنيان مس

اين ناحيه بود. اين نام در منابع بيزانس و ايران ياد شده است. (ا.گرمانيك) 

ادامه دارد 



 

 

  ١٠صفحه   ١٣٨١ شهريور٥٧‐٦٠ شماره       لويس

 روزانه يادداشتيكداستان

  داستان يك يادداشت روزانه
  وارتان گريگوريان، دكتر علوم تاريخ: نوشته 

  كارو ساركسيان: ترجمه 

    

 مــيالدي مــسئوالن مركــز اســناد خطــي ارمنــستان 1961در تابــستان ســال       
غـال  ، از آكادميسين روبرت گلبنگيان عضو وابسته آكادمي علـوم پرت          )ماتناداران(

 ورقه بلند باال كـه شـامل        44اي به زبان ارمني مركب از        اطالع يافتند كه دستنوشته   
هاي كتابخانه ملي پرتغال در      محاسباتي به خط ريز ارمني است، در بخش دستنويس        

  .شود ليسبون نگاهداري مي
بزودي روبرت گلبنگيان بنا به خواهش مسئوالن ماتناداران، ميكـروفيلم ايـن              

در .  كه در علم ارمني شناسي ناشناخته مانده بود بـراي ايـشان فرسـتاد      دستنوشته را 
ايروان نسخه عكسي آن تهيه شد و سپس خواندن آن متن دشـوار را كـه نيازمنـد                  

اي كـه در     كارشناسـان برجـسته   . زماني طوالني و كاري سنگين بود آغاز كردنـد        
ـ        خواندن متون دشوار سده    تند بـه ايـن كـار       هاي ميانه تجربه و مهارت بسياري داش

ها ليون خاچيكيان، رئيس وقت ماتناداران و عضو اصلي          يكي از آن  . همت گماشتند 
آكادمي علوم ارمنستان شوروي، و ديگري پروفسور هاكوپ پاپازيان، دكتر تاريخ           

  .هاي ميانه بود و رئيس بخش مطالعات متون و اسناد تاريخي سده
هـاي   بعضي قـسمت . ر بر داشتهاي بسياري د خواندن اين دستنوشته دشواري   

ها در همان حالت پيچ خورده       ها بيش از نيم متر بود و سده        ها، كه طول آن    آن ورقه 
هاي مكرر آنها آسيب ديده، پـاك شـده و           و لوله شده مانده بود، به سبب جابجايي       

درك خود متن اصلي نيز بسيار دشوار بود، چرا كـه بـه زبـان               . مغشوش گشته بود  
زمره ارمنيـان جلفـاي اصـفهان نوشـته شـده و مملـو از لغـات و                  اي و رو   محاوره

. اصطالحات عجيب و غريب بود و برخي جاهاي آن به هيچ وجه قابل فهـم نبـود                
هاي ناشـناخته هـيچ مناسـبتي بـا          سرانجام پژوهشگران روشن ساختند كه اين واژه      

پالي و حتي   هاي هندي، تبتي، ن    هاي فارسي، عربي و تركي ندارند، بلكه از زبان         زبان
غير از آن، متن داراي محاسباتي نامعمول با اعداد و          . اند چيني به عاريت گرفته شده    

ها بر حسب    هاي بسيار بود و نام انواع كاالها و قيمت آن          ارقام و كسرها و ترازنامه    
واحد پول كشورهاي مختلف، واحدهاي اندازه گيري و وزن، اصطالحات فرامـوش            

.خورد هاي ناشناخته در آن به چشم مي نام جايشده مالي و حسابداري و   
م ادامـه   1978هايي چند تا سـال       كار سخت و دشوار خواندن دستنوشته با وقفه         

  .يافت، اما تا آن زمان نام نويسنده و هويت دستنوشته آشكار شده بود
آن دستنوشته دشـوار  . نتايج نخست اين پژوهش مايه شگفتي دانشمندان گشت     

هاي يك بازرگان ارمنـي      داد و ارقام گوناگون، در واقع دفتر حساب       فهم و پر از اع    
كـرد و هـووانس       مـيالدي زنـدگي مـي      17اهل جلفاي اصفهان بود كه در سـده         

آن صورت دخل و خرج او بود كه گاهگاه بـه عنـوان دفتـر               . ترداوتيان نام داشت  
 1693 تـا    1682 سـال، از     11او آن را در طي      . رفت يادداشت روزانه نيز به كار مي     

  .ميالدي و در سفرهاي دور و دراز تجاري خود نوشته بود
. مسير مسافرت اين بازرگان جلفايي نيـز غيـر عـادي و بـسيار عجيـب بـود                   

م از شهر ارمني نشين جلفاي نـو در ايـران مقـداري             1682 سپتامبر   17هووانس در   
ـ  217به مبلغ   )  متر 738(ماهوت انگليسي    هـاي   ه نـام  تومان از دو برادر بازرگـان ب

هـا در    زاكار و امبروم، پسران خواجه گراك، خريداري كرده و به قصد فروش آن            
  .هندوستان به راه افتاده و با گذر از شهر شيراز به بندر عباس رسيده بود

از مطالعـه  . اطالعات مربوط به زندگي هووانس ترداوتيان بسيار انـدك اسـت       
نظـام پـولي و اوزان و مقـادير         شود كـه هـووانس بـا         هاي او روشن مي    يادداشت

كشورهاي شرقي به خوبي آشنا بوده و توانسته است همه مسائل پيچيده حـساب را               
آن گونـه كـه     . به درستي حل كند و از عهده انجام هر نوع محاسبه بغرنج بر آيـد              

در شهر جلفا تحصيل    ) جلفايي(پيداست، او در مدرسه بازرگاني كستاند جوغايتسي        
 سفر به هند با چند سفر به نواحي غرب تركيه و شهرهاي ازمير              پيش از . كرده بود 

  .و بورسا تجربه سودمندي در سفرهاي تجاري دور و دراز بدست آورده بود

 روز به بندر عباس رسيده، سـوار كـشتي شـده و بـه مركـز              48هووانس طي     
پس از چهار ماه توقف     . بزرگ تجاري هند كه سورت نام داشت رهسپار گشته بود         

پـس از آن كـه بـه        . آنجا به شهر آگرا، ديگر مركز بزرگ هند، حركت كرد         در  
آگرا رسيد، چند سفر در جهات گوناگون انجام داد و سرانجام به همـراه آوتيـك                

م راه نپال را    1686 فوريه   8پسر پطروس و دو خادم او يعني بوغوس و پطروس در            
ـ . اين سفر بيش از سه ماه به طول انجاميد        . در پيش گرفت   ووانس در كاتمانـدو،    ه

او پس از دو ماه و نيم       . مركز نپال، سه ماه ديگر ماندگار شد و سپس به تبت رفت           
 سال در آنجا    5هووانس  . سفر دشوار و پرخطر به لهاسا، پايتخت آن سرزمين رسيد         

ماند، زبان تبتي را آموخت و با اقشار گونـاگون مـردم تبـت، از روسـتايي سـاده                   
هـاي   گانان، مقامات دولتي و روحـانيون بـودايي، تمـاس         كوهنشين گرفته تا بازر   

م از لهاسا و از راه كاتمانـده        1691 ژوئن   19هووانس در روز    . نزديك برقرار كرد  
سپس از راه رود گنگ با كشتي تا راج محل رفته از آنجا به كلكتـه                . به پاتنا رفت  

هـاي    يادداشت گردد و  م از كلكته به هوكلي باز مي      1693 دسامبر   4در  . نهد پاي مي 
  .رسد او در آنجا به پايان مي

تا كنون زمان و مكان مرگ هووانس جلفايي نامعلوم مانـده اسـت و دانـسته                  
تنهـا ايـن را     . انـد  هاي او چگونه سر از كشور پرتغال درآورده        نيست كه يادداشت  

گردد و به گواهي سندي كـه در       دانيم كه او سالم و تندرست به جلفاي نو بازمي          مي
م تنظيم شده است به همراه برادرش در محلـه ميـدان آن شـهر زنـدگي              1702 سال
  .كند مي

هـاي هيماليـا    واقعيت اين است كه كشورهاي نپال و تبت، كه در بلنداي كوه             
تنها اندكي از پژوهشگران . هاي بسيار در برابر اروپاييان بسته بودند قرار دارند، سده

هاي شگفت انگيز و مردمان آنجا  ز آن سرزمينتوانسته بودند به آنجا رخنه كنند و ا   
هووانس ترداوتيـان چهـارمين كـس در        . اطالعاتي براي اروپاييان به دست آورند     

بـر  . هاي مكتوبي از سفر خود به تبت بر جاي گذاشته است           جهان است كه آگاهي   
خالف كساني كه پيشتر بـه آنجـا رفتـه و از جملـه مبلغـان كاتوليـك بودنـد و                     

هـاي مختلـف اقتـصادي و اجتمـاعي آن        ديگري داشتند، هووانس جنبه   هاي   انگيزه
او چون با داد و ستد سر و كار داشـت،           . كشورها را مطالعه و به ثبت رسانده است       

لـذا  . از قيمت كاالها و قدرت خريد مـردم و تقاضـاي ايـشان نيـك آگـاه بـود                  
ـ               نوشته باشـند، و    يهاي او كه اسناد حسابداري هستند بسيار موثق و قابـل توجـه م

. بخصوص براي مطالعه تاريخ صنعت و تجارت آن كشورها بسيار ارزشمند هـستند            
هاي موثقي در باره مقـدار و وزن و          هاي هووانس ترداوتيان داراي آگاهي     يادداشت

قيمت كاالهاي توليدي يا قيمت فروش آنها در كشورهاي ايران، هند، نپال و تبت،     
هاي گمركي و شرايط اعطاي وام و ديگر         عرفههاي حمل و نقل، ت     و همچنين هزينه  

هاي او منبع ارزشـمندي در بـاره نـرخ تبـديل           يادداشت. باشند مسائل گوناگون مي  
واحدهاي مختلف پول و به دست آوردن ارزش طال، مـس، و بخـصوص نقـره در                 

ها اطالعات بـسياري در      اين يادداشت .  ميالدي در آن كشورها است     17اواخر سده   
ها بـا حاكمـان آن كـشورها و بـسياري            ميان بازرگانان، ارتباطات آن   باره روابط   

  .مسائل ديگر در بر دارد
هاي هـووانس ترداوتيـان توجـه بـسياري از كارشناسـان را              كشف يادداشت   

در همان آغاز كار، دو دانشمند هندي براي بدست آوردن اطالعاتي از            . برانگيخت
هايي در باره يادداشتهاي اين      و گزارش مقاالت  . آن دستنوشته راهي ارمنستان شدند    

مقالـه پژوهـشي ليـون      . مسافر ارمني در نشريات معتبر هندوستان به چـاپ رسـيد          
خاچيكيان در باره هووانس و اثر او در كشورهاي هنـد، فرانـسه و ايتاليـا انتـشار                  

گزارش او در بيست و هفتمين همايش بين المللي خاورشناسان عرضه شد و             . يافت
حتي در مجارستان و ژاپن در بـاره طومـار     . ه زبان روسي به چاپ رسيد     در مسكو ب  

  .هايي منتشر شده است محاسبات هووانس جوغايتسي گزارش
چندي پيش طومار محاسبات هووانس ترداوتيان به كوشش ليون خاچيكيان و             

هاكوپ پاپازيان با پيشگفتاري مفصل و پژوهشي همه جانبه، بـا فهرسـت لغـات               
  . ها و نقشه مسير حركت نويسنده به چاپ رسيد ني آنبيگانه و معا
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