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  مرور اخبار
  وزير آموزش وپرورش ايران نزد آرتاشس تومانيان

اد رياست جمهوري ارمنستان، آقاي آرتاشس تومانيان رئيس نه
 ايران ديروز هيئت ايران به –رئيس مشترك كميسيون بين دولتي ارمنستان 

سرپرستي آقاي مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش جمهوري اسالمي 
خصوصاً به موازات همكاري اقتصادي ارمني . ايران را به حضور پذيرفت

تماعي و آموزشي  ايراني در مورد توسعه همكاري در عرصه هاي اج–
علمي و بدين منظور استفاده كردن از امكانات كميسيون بين دولتي ارمني 

ضمن صحبت كردن در مورد انتخابات .   ايراني صحبت شده است–
رياست جمهوري ايران آقاي مرتضي حاجي يقين بخشيده است كه در 

  ايراني تغييرات به–صورت انتخاب هر نامزدي در روابط متقابل ارمني 
اگر هم تغييرات به ثبت برسند لذا تنها از لحاظ . ثبت نخواهند رسيد 

ديروز نخست وزير ارمنستان نيز وزير .پيشرفت به ثبت خواهد رسيد
  . آموزش و پرورش ايران را به حضور پذيرفت

  26/3/1384آراووت 
 

  دورنماها ثابت هستند:  ايران-ارمنستان
جمهوري و رئيس آقاي آرتاشس تومانيان رئيس نهاد رياست 

 ايراني و آقاي مرتضي حاجي وزير -مشترك كميسيون بين دولتي ارمني
آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران ديروز دورنماهاي توسعه روابط 

  .  ايراني را بررسي نمودند-ارمني
طي مالقات گشايش سركنسولگري ارمنستان در تبريز بررسي 

جمهوري آتي در ايران آقاي در رابطه با انتخابات رياست . شده است
مرتضي حاجي ابراز اطمينان كرد كه حتي اگر انتخاب يكي از نامزدان به 

 ايراني و برنامه هاي مشترك -سمت رياست جمهوري بر روابط ارمني
  . تأثير بگذارد، اين تأثير حتماً مثبت خواهد بود

  26/3/1384نووايه ورميا 
  

  ز انتقال نيروي روسي به ارمنستان نگران استناتو ا
جون كالستون دستيار دبير كل ناتو در امور برنامه ريزي دفاعي و سياسي 
در باكو اعالم كرده است كه ناتو از انتقال مهمات روسي از گرجستان به 

در آينده نزديك ما اين مسئله را «: وي گفته است. ارمنستان نگران است
خبرگزاري . »ولين روسي مطرح خواهيم كرددر مذاكرات با مسئ

اطالع مي دهد كه جون كالستون با استقبال از خروج نيروهاي » رگنوم«
روسي از گرجستان خاطرنشان ساخته است كه ناتو معذلك معتقد است كه 

م نبايد باعث بي ثباتي قفقازجنوبي شود،  و مهمات روسي بايد اين اقدا
و اما الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان روز . فقط به روسيه انتقال يابد

حيدر علي «شنبه طي سخنراني در مقابل فارغ التحصيالن دانشكده نظامي 
آذربايجان اعالم كرده است كه افزايش مخارج نظامي در بودجه » اف

يجان در ارتباط با انتقال تجهيزاتنظامي پايگاه روسي مستقر در آذربا
درست است، اين «: الهام علي اف گفته است. گرجستان به ارمنستان است

تجهيزات نظامي به ارمنستان واگذار نمي شود، اما به ارمنستان منتقل مي 
  . »شود و اين از ما اقدامات هم ارزش مي طلبد

  7/4/1384هايكاكان ژاماناك 

  روسيه قره باغ را بعنوان كشور مستقل برسميت نمي شناسد
قره باغ كوهستاني را بعنوان يك كشور مستقل «روسيه 

در وزارت امور خارجه روسيه ضمن تفسير . »برسميت نمي شناسد
انتخابات پارلماني برگزار شده در قره باغ كوهستاني چنين اعالم نموده 

  .اند
لمت آميز مناقشه نبايد به روند مسا«در مسكو معتقدند كه 

در وزارت . »برگزاري انتخابات در قره باغ كوهستاني بستگي داشته باشد
شهروندان روسيه كه در «امور خارجه خصوصاً تأكيد ورزيده اند كه 

انتخابات بعنوان ناظر شركت كرده اند بنا به ابتكار خود و مطلقاً به 
  .»ور يافته اندخواست و اراده شخصي در قره باغ كوهستاني حض

مسكو با «: در وزارت امور خارجه روسيه خاطرنشان ساخته اند
جديت از اصل تماميت ارضي آذربايجان و همچنين ساير نرمها و اصول 

  .»حقوق بين الملل حمايت مي كند
  2/4/1384هايوتس آشخار 

  
   را برسميت شناختارمنيانايالت نيوجرسي قتل عام 

ريكا ، مجمع عمومي ايالت بر اساس گزارش مجمع ارمني آم
نيوجرسي اياالت متحده آمريكا يكصدا قطعنامه مربوط به برسميت 

همزمان كميسيون .  را پذيرفته است1915 در سال ارمنيانشناختن قتل عام 
 را نيز تاييد ارمنيانآموزشي اين ايالت برنامه مطالعات همه جانبه قتل عام 

  .نموده است
مين سال -90اين قطعنامه « : در اين سند چنين آمده است كه 

 را برسميت مي شناسد و برخوردي كه امپراتوري عثماني ارمنيانقتل عام 
 داشته است را بصورت يك مسئله مهم تاريخي و بين ارمنياننسبت به 

  .»المللي ارزيابي مي نمايد
قتل عام « بر اساس طرح مطالعات مربوط به قتل عام ، كتاب 

بين  مدارس  و كالج هاي ايالت » ر و تمدن  ، جرائم نسبت به بشارمنيان
  . نيوجرسي پخش خواهد شد

  2/4/1384آزگ 
  

  2006ميزان كمك آمريكا به ارمنستان و قره باغ در سال 
كميسيون اختصاصات كاخ نمايندگان كنگره اياالت متحده آمريكا در 
خصوص مبالغ كمك اختصاصي به ارمنستان و قره باغ كوهستاني در سال 

. 5 ارمنستان 2006بر اساس آن در سال . يم اتخاذ كرده است تصم2006
  .  ميليون دالر دريافت خواهند كرد5 ميليون و قره باغ كوهستاني 67

  28/3/1384هايكاكان ژاماناك 
  
اعالميه وزارت امور خارجه در مورد مصوبه در مجلس آلمان 

  ارمنياندر خصوص قتل عام 
ه با تصويب قطعنامه در مورد وزارت امور خارجه تركيه ديروز در رابط

 توسط پارلمان آلمان اعالميه اي صادر ارمنيانبرسميت شناختن قتل عام 
. كرده و طي آن اين اقدام نمايندگان پارلمان آلمان را محكوم كرده است

اتخاذ تصميم مشابه توسط آلمان، كشوري كه «: در اين اعالميه آمده است
سوب كرده ايم، عميقاً ملت ترك ما همواره آن را متحد و دوست خود مح
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ما عالقمنديم خاطرنشان سازيم كه اين اقدام بر روابط . را ناراحت مي كند
و اما رجب طيب اردوقان نخست وزير . »ما تأثير منفي خواهد داشت

تركيه در اين رابطه اظهار داشته است كه اميدور بود قطعنامه مزبور، بعد از 
 را به ارمنيان مي 4مان در تاريخ اينكه گرهارد شرودر صدراعظم آل

پذيرفتن پيشنهاد اردوقان در خصوص تحقيق مسئله قتل عام توسط 
مورخان فرا خواند، ديگر در بوندستاگ مورد رأي گيري قرار نخواهد 

  .  گرفت
  28/3/1384هايكاكان ژاماناك 

  
  در كنگره آمريكا ارمنيانقطعنامه برسميت شناختن قتل عام 

جورج رادانوويچ ، آدام شيف ، :  ژوئن ، آرمينفو15ايروان ، 
جو نولمبرگ و فرانك پالون قطعنامه اي پيرامون برسميت شناختن قتل 

بر اساس .  را به كنگره اياالت متحده آمريكا ارائه نموده اندارمنيانعام 
آمريكا اين قطعنامه بيانگر موضعگيري : گزارش مجمع ارمني آمريكا 

منبع . نسبت به فاجعه اي كه نسبت به بشريت انجام شده است، مي باشد
 تن از اعضاي كنگره به مولفين 50بييشتر از : فوق چنين ادامه مي دهد كه 
دراين قطعنامه خطاب به جورج بوش اعالم . طرح اين قطعنامه پيوسته اند

 سياست  برخوردي كه شايستهارمنياننسبت به قتل عام «  مي شود كه 
در ضمن در اين قطعنامه به . »خارجي آمريكا باشد، را پياده نمايد

 بخود ارمنيان آوريل نسبت به قتل عام 24موضعگيري كه جورج بوش در 
كه از اعضاي كنگره آمريكا مي ( رادونويچ . مي گيرد نيز اشاره مي شود

نامه افتخار مي كند كه بار ديگر قطع: چنين اعالم نموده است كه ) باشد 
 مي باشد، را به 20 كه اولين قتل عام قرن ارمنيانمربوط به قتل عام 

نديده گرفتن قتل عامي كه در دوران عثماني . كنگره ارائه مي نمايد
بوقوع پيوسته است باعث تكرار قتل عام هاي ديگر شده است ، چنانكه با 
ي برسميت شناختن قتل عام مي توان از وقوع قتل عام هاي ديگر جلوگير

اگر اولين قتل عام اوائل قرن بيستم نديده گرفته نمي شد بدون . نمود
ترديد ما شاهد قتل عام ملت يهودي، قتل عام در كامبوج و روآندا نمي 

  . شديم
  

 امثال و حكم
 تأليف زنده " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم "مطالب اين بخش از كتاب 

  ياد مهدي پرتوي آملي گرفته شده است
  

  تري است كه در خانه همه كساين ش
  مي خوابد

اصطالح و ضرب المثل باال به عنوان تسليت و همدري به كار 
مي رود تا مصيبت ديدگان را موجب دلگرمي و دلجويي باشد و متعديان 
و متجاوزان را مايه تنبيه و عبرت؛ تا بدانند كه عفريت مرگ در عقب 

ه و كاشانه اي زانو به زمين در هر خان است و مانند شتر قرباني در آستانه
و همچنين از باب . مي زند و تا بهره و نصيبي نستاند بر پاي نمي خيزد

تذكار و هشدار به كساني كه در حس نسيان و فراموشي، آنان را در 
فراغ و آسايش از دريافت نشيب و فرود روزگار باز مي دارد نيز  روزگار

ر مي گيرد و با زبان بي زبان قرا ضرب المثل باال مورد اصطالح و استناد
غره مشو، به خود مبال كه زمانه هميشه بر يك منوال و به يك : مي گويد

دير يا زود، دريافت مرگ و مير، كابوس وبال و . صورت و حال نيست
پنداشتي جامه  نكاي بر باالي سر تو نيز سايه خواهد افكند و آنچه نمي

 هر خانه مي خوابد و بهره آري، اين شتري است كه در. پوشاند عمل مي
  :اما ريشه تاريخي آن. بر ميگيرد

شتر قرباني در كتاب  گوشت و در مقاله بطوري كه مي دانيم
في الجمله شرح داده شد، سه روز قبل از عيد قربان يك شتر ماده  حاضر

را در حالي كه به انواع گلهاي رنگارنگ و حتي سبزي و برگهاي درختان 
معيت بسياري از هر طبقه و صنف دنبال او مي زينت داده بودند و ج

افتادند؛ در شهر ميگرداندند و براي او طبل و نقاره و شيپور مي زدند و 
اين شتر از هر جا و هر كوي و . سخنان ديني و اشعار مذهبي مي خواندند

پشم حيوان را عوام الناس  ميگذشت مردم دور او جمع ميشدند و برزن كه
 مايه اقبال و رفع نكبت و وبال دانسته، به عنوان - د بويژه زنان آرزومن-

اجزا تعويذ و حرز بازو و گردن  تيمن و تبرك از بدنش مي كندند و از
  . خود و اطفال قرار مي دادند

رسوم كه رياست آن به عهده  جريان و آداب و اين
معيني بود و مباشرين اين كار القاب خاصي داشتند؛ مدت سه روز  شخص

اعيان  نجاميد و در اين مدت شتر گرداني به در خانه هر يك ازبطول مي ا
و اشراف شهر كه ميرسيدند شتر را به زانو در مي آوردند و از صاحب 

ميگرفتند  خانه به فراخور مقام و شخصيتش چيز قابل توجهي نقداً يا جنساً
روز عيد قربان بود، اين حيوان زبان  روز سوم كه. و از آنجا مي گذشتند

جان در بدن داشت كه  هنوز ه را به طرز جانگدازي نحر مي كردند، وبست
ميشد، و هنوز چشمان وحشت  هر كس با خنجر و چاقو و دشنه حمله ور

زده اش در كاسه سر به اطراف مي نگريست كه تمام اعضاي بدنش پاره 
  . پاره شده، گوشتهايش به يغما مي رفته است

ن است كه به گفته استاد تفصيل قضيه نداريم، غرض اي كاري به
از مبناي همين كار در زبان «: جالل الدين همايي ارجمند شادروان سيد

يعني كار . "شتر را كشتند"فارسي كنايات و امثالي وارد شده است مانند 
هر كس او را به طرفي مي :  يعني"فالني شتر قرباني شده است". تمام شد

، اهميتش مي دهند ولي باالخره كشيد، يا به معني اينكه دور او را گرفته
در دنباله مطلب اين اصطالح و ضرب المثل مي رسد » .نابودش مي سازند

غائله را به گردن او انداخته : يعني. فالني خوابانده اند شتر را در منزل: كه
  . اند

ضرب المثل اخير بعد از مرور زمان رفته رفته بصورت و اشكال 
يك شكل از آن استفاده و استناد  يتي بهمختلفه در آمد و هر دسته و جمع

مي كنند كه از همه مهمتر و مشهورتر همان ضرب المثل عنوان اين مقاله 
كه به هر حال بايد چشيد و . است كه ناظر بر شرنگ مرگ و مير مي باشد

چون جهاز رنگارنگ شتر قرباني  زياده طلبي كه از غرور و خودخواهي و
و براي  زودگذر است؛ بايد چشم پوشيدديرپا نيست، بلكه فريبنده و 

نداي وجدان، به دستگيري نيازمندان پرداخت و بر  آرامش خاطر و رضاي
  : نهاد، زيرا به قول شاعر قلوب جريحه دار دلسوختگان مرحم

  
   سلطان مرگ هيچ محابا نمي كند         ابقا نمي كند بر هيچ آدمي اجل

  


