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 سخنچند 
  

از دشواري هاي انتشار مطبوعات اكثر خوانندگان آگاهي كافي دارند، لذا 
نيازي به تكرار آنها نيست اما آنچه كه بايد در اينجا به آگاهي خوانندگان محترم 

 و به .برسانيم اين است كه مجله لويس نيز از اين دشواري ها مبرا نبوده است
:  شد كه به اختصار به آنها مي پردازيمتحوالتيهمين دليل انتشار مجله دچار 

 طي درخواستي از اداره مطبوعات داخلي نخست از تعداد صفحات كاستيم آنگاه
 با محدود  در اين فاصله . تبديل نموديمامهن دوهفته نامه را به ماهوزارت ارشاد

اهش داديم ليكن براي ككردن تعداد انتشار هزينه هاي چاپ را بطور چشمگير 
  .ن امر  انتشار مجله را در شبكه جهاني اينترنت بطور فعال دنبال كرديمجبران اي

اكنون پس از پيگيري هاي بسيار خوشوقتيم به آگاهي ياران و خوانندگان 
 كه از اين پس در كنار انتشار اينترنتي مجله   برسانيم"لويس"گرامي و صبور 

يش فضاي سايت اينترنتي ضمناَ مشغول افزا. شمار چاپي آن را نيز افزايش داده ايم
را از نخستين شماره به بعد در آنجا   "لويس"هستيم تا بتوانيم همه شماره هاي 

  .بگنجانيم
دگر يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه نشريه بر روي اهداف اعالم 
شده در اولين شماره خود پافشاري خواهد كرد و سعي خواهد نمود تا خالء يك 

ك مبه تشكل و يكپارچگي جامعه ارمني ك نمودهاالمكان پرنشريه مستقل را حتي 
  .كند

م از كليه افرادي كه همواره با حمايت هاي يدر پايان وظيفه خود مي دان
معنوي و تشويق هاي بي دريغ خود ما را در ادامه كار دلگرم كرده اند، صميمانه 

  .  ميسپاسگزاري نماي
  

 

  خالصه اخبار
  

  نسفر احمدي نژاد به آذربايجا
  

محمدرضا رشيدي دبير دوم سفارت ايران در آذربايجان  اعالم كرده است كه 
 ايران طي دو ماه آينده يك سفر رسمي  اسالميمحمود احمدي نژاد رئيس جمهور

  . به آذربايجان خواهد داشت
در طي اين سفر امضاي قرارداد در خصوص همكاري ايران و آذربايجان در 

در ضمن اين اولين سفر رسمي احمدي نژاد به . دبرخي عرصه ها پيش بيني مي شو
 دو بار به آذربايجان 2006رئيس جمهور ايران در سال . آذربايجان خواهد بود

  .سفر كرده است، اما اين سفرها كاري بوده اند
  

  :معاون بانك مركزي
  ميليارد دالر از صندوق ذخيره ارزي برداشت شده است56،1 
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، از صندوق 85 تا پايان سال 79از سال : عاون اقتصادي بانك مركزي اعالم كردم

صندوق ذخيره ارزي كشور . ميليارد دالر برداشت شده است56،1ذخيره ارزي 
براي جلوگيري از نوسانات قيمت نفت و اجراي سياستهاي كالن اقتصادي در سال 

مارگيران اقتصادي اكبر كميجاني در حاشيه سمينار آموزشي آ. تاسيس شد79
بانك مركزي در گفتگو با ايرنا جمع كل منابع ذخيره ارزي كشور را در سالهاي 

 85،9،4تا پايان سال : وي اظهار داشت. ميليارد دالر اعالم كرد65،2ياد شده 
ميليارد دالر در حساب ذخيره ارزي كشور وجود داشت كه با كسر برخي 

  .ر كاهش مي يابد ميليارد دال3،1تعهدات، اين مقدار به 
معاون اقتصادي بانك مركزي سرعت برداشت از حساب ذخيره ارزي را با ظرفيت 

برداشت هاي باالتر از ظرفيت، : اقتصادي كشور ناهماهنگ دانست و اضافه كرد
  .طي دو برنامه توسعه، ميزان نقدينگي در كشور را رشد داده است

در مورد افزايش نرخ تورم را در رشد نقدينگي در جامعه، نگراني : وي ادامه داد
 13،6 در كشور را 85كميجاني، ميزان نرخ تورم سال .كشور افزايش مي دهد

 درصد پيش بيني 11، نرخ تورم كشور 86براساس بودجه سال. درصد ذكر كرد
  .شده است

  يك فيلم ساز ايراني
  از آكاپولكو مكزيك جايزه گرفت
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 دور دست رامين محسني بهترين فيلم جشنواره آكاپولكو مكزيك از          
فيلم سينمايي از دور دست به كارگرداني رامين محسني در جشنــواره  .شناخته شد

مكزيك كه ارديبهشت ماه برگزار شد، ) Acopulco(فيلــم آكــاپــولكــو 
  .جايزه بهترين فيلم اين جشنواره را به خود اختصاص دهد

دور دست در بخش اصلي و رقابتي جشنواره سينمايي آكاپولكو با عنوان فيلم از 
كارگردانان جديد براي دريافت پلنگ نقره اي كه جايزه بزرگ اين جشنواره 
  .است با فيلمهايي از كشورهاي فرانسه، مكزيك، برزيل، كوبا و هلند رقابت كرد

 ازدوردست هستند كورش تهامي، جمشيد هاشم پور و بهناز جعفري بازيگران فيلم
وفيلم به سير و سلوك معنوي يك جوان ايراني، در گيرودار رويدادهاي روزمره 

فيلم سينمايي از دور دست در بيست و  .زندگي در تهران امروز مي پردازد
چهارمين جشنواره فيلم فجر نامزد سيمرغ بهترين فيلم اول و در دهمين جشن 

راحي هنري بوده است و پيش از اين در سينماي ايران هم نامزد تنديس بهترين ط
جشنواره هاي ونكوور، كانادا، مكزيك فيلم شيكاگو درآمريكا، كراال در هند و 

اين فيلم محصول موسسه آذر  .اسپوكين واشنگتن درآمريكا حضور داشته است
سام فيلم و مركز سيمافيلم است و ارائه جهاني آن را رسانه بين المللي سيما برعهده 

  .دارد
 تحقيقات جديد درباره عوارض مصرف الكل 
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محققان علوم پزشكي اعالم كردند نوشيدن الكل : تهران ـ واحد مركزي خبر
به گزارش رويترز از  .موجب افزايش خطر بروز حمالت نقرس مي شود

ر نيويورك، محققان دانشگاه بوستون اعالم كردند تأثير انفجاري مصرف الكل د
 ساعت بعد از مصرف الكل بروز مي 24بروز حمالت درد نقرس ظرف مدت 

  .كند
نقرس يكي از اشكال شايع آرتريت و التهاب مفاصل است كه اغلب با حمالت       

مصرف الكل به عنوان يكي از عوامل  .راجعه درد و تورم در مفاصل بروز مي كند
 179 محققان با بررسي اين .آغاز كننده حمالت اين بيماري محسوب مي شود

بيمار كه دچار حمالت نقرس در يك سال گذشته شده بودندبه اين نتيجه رسيدند 
 ساعت بعدي موجب بروز حمالت مي 48 تا 24كه مصرف الكل ظرف مدت 

 .شود و اين تأثير حتي با مصرف مقادير كم تا متوسط الكل بروز مي كند

  
 چهار خط قطار هوايي در تهران ايجاد مي شود
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معاون امور عمراني وزارت كشور از تصويب ايجاد چهار خط قطار هوايي 

توسعه حمل و : مهدي هاشمي روزيكشنبه به ايرنا گفت .منوريل در تهران خبر داد
نقل عمومي با استفاده از قطار هوايي در دستور كار قرار دارد و ايجاد اين خطوط 

  . عالي ترافيك به تصويب رسيده استهفته گذشته در شوراي
شهرهاي ديگري نيز متقاضي ايجاد قطار هوايي هستند كه پس از : وي گفت

تكميل مطالعات، نتايج كار كارشناسي به شوراي عالي ترافيك ارائه خواهد شد تا 
 كيلومتر خطوط ريلي مترو را از 500هاشمي همچنين ايجاد .تصميم گيري شود

خطوط مترو :  توسعه حمل و نقل شهري اعالم كرد و افزودديگر برنامه ها براي
 كيلومتر است و تا پايان امسال حداقل يك خط در كالن 90در كشور هم اكنون 

  .شهرهاي تبريز، مشهد، شيراز و اصفهان راه اندازي خواهد شد
طرح ايجاد خطوط مترو در شهرهاي ديگري از جمله قم، كرج و : وي گفت

هزار ميليارد ريال 10هاشمي از تصويب  .ت بررسي استكرمانشاه نيز در دس
 براي توسعه حمل و نقل شهري در سال جاري خبر داد و 13اعتبار در قالب تبصره 

اين اعتبار همانند سال گذشته است و عالوه بر آن چهار ميليارد دالر اعتبار : گفت
 .ارزي از منابع فاينانس نيز پيش بيني شده است
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  خابات پارلماني جمهوري ارمنستاننتايج اوليه انت
 هزار 285 ميليون و 2تعداد كل واجدين شرايط براي شركت در راي گيري 

 نفر در راي 521 هزار و 389 ميليون و 1 نفر بوده است كه از اين تعداد 830و 
تعداد اوليه . است درصد واجدين شرايط 59,99گيري شركت كردند كه بالغ بر 

  . مي باشد10942آراي باطله 
  : استآراي احزاب شركت كننده در انتخابات بدين شرح

  457032         حزب جمهوريخواه ارمنستان-1
  204443         حزب ارمنستان شكوفا-2
  177192         حزب داشناكسوتيون-3
  95256         حزب كشور قانونمند-4
  80890           حزب ميراث-5
  59307           حزب متحد كار-6
  49863           حزب وحدت ملي-7
  47018           حزب دوران نوين-8
  37034           حزب مردمي-9

  33093           حزب پيمان-10
  23629         حزب مردمي ارمنستان-11
  22609           حزب جمهوري-12
  17808           پيمان استيضاح-13
  8835         حزب كمونيست ارمنستان-14
  8591         حزب دمكراتيك ملي-15
  8468         حزب مسير مردمي-16
  4251           حزب توافق ملي-17
  2896                        حزب ماركسيستي ارمنستان-18
  3780         حزب دموكرات ارمنستان-19
  3591       حزب رستاخيز دموكرات مسيحي-20
  2302         حزب جوانان ارمنستان-21
  2748         حزب ليبرال متحد ملي-22
  1033      دموكرات هنچاك حزب سوسيال -23

  24/2/1386خبرگزاري نويان تاپان 
  

  براي بستن نيروگاه اتمي ارمنستان
   ميليون دالر الزم است240 

آرگ گالستيان معاون وزير انرژي ارمنستان اطالع داد كه براي بستن نيروگاه 
  .  ميليون دالر الزم خواهد بود240حدود » چمن سبز«اتمي متسامور بنابر متد 

ه وي توقف نهايي فعاليت نيروگاه اتمي مي تواند با دو مرحله انجام بگفت
دومين مرحله .  سال توقف موقت آن انجام خواهد شد10در مرحله اول طي . شود

گالستيان يادآوري كرد كه .  سال را پيش بيني مي كند50اقدامات جامع طي 
 و اضافه كرد كه  به اتمام مي رسد2016مهلت بهره برداري نيروگاه اتمي در سال 

ارمنستان با امضاي برنامه عمليات سياست همساگي جديد اروپايي تعهدات بستن 
اما نيروگاه فقط بعد . نيروگاه اتمي در مهلت هر چه كوتاه تر را بعهده گرفته است

از ايجاد قدرتهاي جديد جبران كننده فعاليت نيروگاه اتمي در كشور بسته خواهد 
  . شد

  

وليك ها در باكو قبل از افتتاح به آتش كشيده كليساي جديد كات
  شده است

) كه اخيرا ساخته شده است ( يك فرد ناشناس از پنجره كليساي كاتوليك 
واقع در باكو موادي داخل كليسا پرتاب نموده كه در نتيجه آن چند متر مربع از 
داخل كليسا و صليب چوبي كليسا آتش گرفته و بر روي بسياري از تصاوير 

چنين اعالم مي نمايد كه اين » توران « خبرگزاري . هبي دود نشسته استمذ
گذشته از آن بعضي از . واقعه بصورت يك عمل وحشيانه ارزيابي مي گردد

نمايندگان مذهبي آذربايجان براين نظر مي باشند كه فردي كه دست به چنين 
 نمي باشد كه عملي زده نمي تواند يك فرد عادي و با ايمان باشد، چنانكه بعيد

قابل ذكر است كه در . عمل فوق از سوي دشمنان آذربايجان انجام شده باشد
داشت بعد از نشان دادن » ان .ان . سي « تبليغاتي كه آذربايجان از شبكه 

اين عمل . نيز اشاره نموده است) روسي(تصاويري از مسجد به معبدهاي مسيحيان 
                                                                                     . مي گرددآذري ارزيابي » تحمل پذيري « به نشانه 
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   يانمخالفت كوندوليزا رايس با قطعنامه قتل عام ارمن
كوندوليزا رايس وزير امورخارجه وبرت گيتس نامه اي خطاب به نانسي پلسون     

االت متحده آمريكا و توم النتوس رهبر سخنگوي  سخنگوي كاخ نمايندگان اي
 يانحزب جمهوري نامه اي ارسال نموده توصيه كرده اند كه قطعنامه قتل عام ارمن

چنين گزارش مي دهد كه كوندوليزا » آذري پرس « خبرگزاري . را تاييد ننمايند
ابط رايس به اين مسئله اشاره مي نمايد كه تاييد اين قطعنامه مي تواند بر نه تنها رو

  . آمريكا بلكه سيستم روابط بين المللي آمريكا نيز خسارت وارد نمايد– هتركي

 خواندني •

  پيرامون تاريخ  و فرهنگ جلفاي نخجوان
  

در ساحل چپ رود . جلفا يكي از قسمتهاي بي نظير فرهنگ و تاريخ است
ارس، در دره اي كه از طرف چپ جلفا و از طرف راست رشته كوههاي ماقارداي، 

 دارد، اين شهر  تقريبا افسانه اي قرار گرفته است كه درباره آن موسس قرار
 هزار 40 تا 17-15 يادآور شده است، در قرون – پدر تاريخ نويسان –خورناتسي 

، 1605تا كوچ اجباري شاه عباس در اكتبر سال . نفر فقط جمعيت ارمني  داشت
. ت خود ادامه مي دادنداينجا تجارت و هنر شكوفا ميشدند و بطور جوشان به حيا

خواجه هاي معروف جلفا روابط تجاري با اروپا، آسيا، و دهها كشور آفريقايي 
برقرار كرده بودند و اين شهر اجدادي به مركز شگفت انگيز طالكاري، حكاكي، 
سوزن دوزي، نقاشي مينياتوري، هنر نگارش نسخ خطي، و هنرها و مشاغل ديگر 

 استادان حكاكي –يراپت، ايسرائيل، دو گريگورها در اينجا ها. تبديل شده بود
 آثار بي نظير صليب سنگ را ايجاد كرده اند، هاكوب جوقايتسي، -روي سنگ 

 – و مريم – نقاشان مينياتوري -خاچاطور خيزانتسي، هووهان دارگمارگتسي
و ديگران  در اينجا آثار خود را خلق –هنرمند نگارش و تزئين كننده نسخ خطي 

  .كردند
 ، 1648  در سال - مسافر فرانسوي –بر طبق اطالعات آلكساندر رودسي 

 صليب سنگ كه به خوبي حفظ شده بودند، در سه تپه معروف 10000حدود 
بعد از احداث خط آهني كه از منطقه جلفا در سالهاي . قبرستان جلفا، وجود داشتند

 كاهش  مي گذشت، تعداد صليب سنگ ها به اندازه نصف آنها1904- 1903
 آذربايجان شوروي، در دوران شوروي، تعداد  زداييدر نتيجه سياست  ارمني. يافت

بر طبق حساب هاي مورخ آرگام آيوازيان، در سالهاي . آن بار ديگر نصف شد
 صليب سنگ ديگر در 250 صليب سنگ ، و نيز 2707 اينجا 1971-1973

وچي شكل و سنگهاي  حكاكي تزئيني ق1000قبرستان كليساي وانك آمناپرگيچ و 
 اين گروه مجسمه 1988بعد از سال . قبر با تصاوير حكاكي شده، باقي مانده بودند

هاي يادبود بي نظير غالبا  هدف رفتارهاي تعصبانه تنفر از ارمني قرار مي گرفت 
 بود كه در 1998اكتبر سال » بلدوزري«كه هولناكترين شاهد آن، حمله وحشيانه 

 اثر بي نظير فرهنگ 700 ماشين هاي متالشي كننده حدود روز روشن با بكارگيري
 كميسيون فرهنگي سازمان ملل –فقط يونسكو . ارمني انتقال يافته و نابود شدند

 به  ديرهنگام موفق شد– كل ارامنه جاثليق  – در پاسخ به نامه گارگين اول -متحد
  . رسيدگي كندجنايت اين 

  
 آبادان 

نام داشته » عبادان«تا مانندي است كه در گذشته آبادان نام بندر و جزيره دل
ياقوت حموي جزيره بزرگ را كه بين دو رود يعني اروندرود و كارون . است

ناصر خسرو قبادياني نيز در سال چهارصد و . نام داده است» ميان رود«واقع شده 
در اواخر قرن . ق آبادان را ديده و آن را توصيف كرده است- سي و هشت ه

.  هجري قمري آبادان به واسطه وجود صنعت نفت رونق و گسترش يافتسيزدهم
 ميالدي شركت نفت به دنبال عمليات استخراج نفت در خوزستان 1909در سال 

پس از ايجاد پااليشگاه . هاي عظيمي در آبادان ايجاد كرد خانه پااليشگاه و تصفيه
 در زمان سلطنت .فتالمللي اين جزيره افزايش يا اهميت اقتصادي، سياسي و بين

 عراق به  شهر آبادان قبل از حمله. رضاشاه پهلوي نام عبادان به آبادان تغيير يافت
ايران در سال هزار و سيصد و پنجاه و نه خورشيدي از شهرهاي بسيار باشكوه و 

در حال حاضر كار بازسازي و نوسازي اين شهر به اتمام . رفت آباد ايران بشمار مي
  .رسيده است


