
 

 

  ١صفحه   ١٣٧٩ ارديبهشت٢٦  ٤ شماره    لويس

سرمقاله

قوم ارمن خود به تنهايي، همه رنجهايي كه در طول تاريخ در گوشه و كنار جهان، اقوام ديگر تك تك « 
ديده اند، يكجا ديده است، گزافه نيست اگر بگوييم كه قوم ارمن به اندازه تمام مردم جهان فرياد خشم سر 

    .»ت ستيز كرده استداده، در عين اسارت با اسار
  787شماره » روشنفكر«                         نشريه 

  
يكـي از   .   آري ، قوم ارمن در طول تاريخ چند هزار ساله خود كمتر در دوران آرامش بـسر بـرده اسـت                         

 مهمترين داليل عدم ثبات و امنيت سرزمين ارمن را مي توان قرار گرفتن آن بـر سـر راه شـرق بـه غـرب و                         
و در درازنـاي تـاريخ ايـن قـوم همـواره بـا خطـر برونـي و             . شمال به جنوب منطقه غرب آسيا قلمـداد كـرد         

جالب توجه آن است كه در طي . مخاطرات دروني منتج از عوامل بروني روبرو و دست به گريبان بوده است
ده و هـر چـه بـه سـده        سده هاي متمادي هرگز آزاديخواهي و مبارزه با ظلم و ستم و بردگي را فراموش نكر               

بـراي  . هاي اخير نزديك شده درجه احساسات و جنبش هاي آزادي خواهي خود را چند برابر نمـوده اسـت                  
نمونه در سده هاي اخير با دستاني تهي در برابر دشمنان مسلح تا دندان خود كه در رأس آنها تركان عثمـاني                      

 بـه رهبـري داويـت بـگ و مخيتـار            1722-30بوده اند، ستيز كرده همچون جنبش هاي آزاديبخش سـالهاي           
اسپهبد كه پس از كسب پيروزي هاي شگفت انگيز مورد حمايت شاه تهماسب صفوي قرار گرفت و توانست   

  .پرچم آزادي را بر قله كوههاي ستبر سيونيك و آرتساخ بر افرازد
كـه مـي دانـيم پـس از         چنان  . روحيه آزاديخواهي ارمنيان همچنان در طول زمان حفظ و تقويت گرديد                  

بـه  . م19 اين جنبـشها در اواخـر سـده    . ندانقالب فرانسه جنبشهاي آزاديخواهي اقوام ديگر از آن الهام گرفت         
در اين حين احساسات ملي و تمايالت آزاديخواهي در ميان ارمنيان بخش روسي و عثماني . اوج خود رسيدند  

 اهداف خـود مختـاري و اسـتقالل ارمنيـان در نقـاط              سرزمين ارمن تهيج گرديد و انجمنها و احزاب سياسي با         
قرار گرفتنـد  ” مسئله ارمني ”در همين اثنا تركان عثماني در برابر مسئله بزرگي به نام            . مختلف تشكيل گرديد  

 سوي ديگر بـصورت ابـزاري در دسـت    ازكه از يك سو منعكس كننده آمال و آرزوهاي ديرينه قوم ارمن و 
  .وپا در جهت كسب نفوذ سياسي و اقتصادي آنان در عثماني در آمدقدرتمندان پشت پرده سياست ار

 حكام عثماني با حمايت و تشويق اربابان اروپاي خود و در رأس آنان محافل صهيونيستي و ماسونري بـا                         
در ” مـسئله شـرق  ”را بـه عنـوان بخـشي از         ” مسئله ارمني ”چهره هاي آلماني، انگليسي و فرانسوي، حل نهايي         

كي از باستاني ترين فرهنگها و تمدن هاي جهان يعني قوم ارمن پيدا نمود لذا كشتارهاي منظم ارمنيان حذف ي
طبـق اولـين   ( در نقاظ مختلف ارمنستان غربي و نواحي غربي آناتولي آغـاز گرديـد     19از ده هاي ششم سده      

 صـورت   1844 سـال    آمار سرشماري نفوس در ارمنستان غربي كه توسـط نماينـدگان دولتهـاي اروپـايي در               
  ). ميليون ارمني در آن منطقه زندگي مي گرد كه امروزه هيچ اثري از آنان وجود ندارد4/2گرفت، كال 

 در اثنـاي جنـگ   1915-16 كشتارهاي ارمنيان كه به يك پديده طبيعي بدل شده بود بويژه در سـالهاي                  
يليون زن و مرد و كـودك و پيـر و جـوان از     م5/1جهاني اول به اوج خود رسيد و تنها در طول اين دوسال             

دم تيغ جالدان عثماني گذشتند كه اگر شهيدان سالهاي قبل از آن تاريخ و بعد از آن را نيز اضافه كنيم جمعـا                       
 ميليون از سكنه ارمني ارمنستان غربي و سـواحل مديترانـه اي آنـاتولي و بخـش اروپـايي تركيـه                      2/2حدود

، حكام تركان جـوان و تركيـه كماليـستي از حـق زنـدگي محـروم شـدند و                    عثماني به دست سالطين عثماني    
امروزه وارثان آنان كليه رويدادهاي ياد شده را انكارمي كننـد و حتـي آثـار باسـتاني و معابـد و كليـساهاي                        

و . متعلق به پيشينيان تـرك خـود مـي داننـد          ) كه به خط ارمني روي ديوارهاي آنها تعبيه شده بود         (ارمني را   
 به اصطالح متمدن ديروز و امروز آنچنان كه بايد عكس العمل انساني در مورد اين فاجعه بزرگ تاريخ                   جهان

  .از خود نشان  نداده است
سه سال بعد از شـروع نژادكـشي ارمنيـان          . ليكن سيه چهرگان تاريخ نتوانستند به هدف نهايي خود برسند               

كه قواي روسيه شوروي جبهه قفقاز را ترك كردند و يك           ، پس از آن   1918يعني در واپسين روزهاي ماه مه       
اكترين مصائب را در برابر چنگالهاي ن مشت سرزمين باقيمانده براي ارمنيان و جمعيتي آواره و غرق در اسف

خون آلود لشكر تركان بي پناه گذاشتند، شعله هاي آتش خشم قـوم ارمـن از زيـر خاكـسترهايي بـه قـدمت                        
 ملي ارمنيان كليه اقشار مردم را با يكديگر متحد و يك زبان و يـك دل نمـود و در                     تاريخ زبانه كشيد و عزم    

اثناي نبردهاي دالورانه سردارآباد، ساريقاميش و باش آباران چنان ضربه مهلكي به نـوكران امپرياليـسم وارد                 
ه مهلكتـر  نمود كه هفتاد سال طول كشيد تا دشمن زخم شكست خود را التيام بخشد و آمـاده گـردد تـا ضـرب                      

  . دريافت كند )1992 مه 9بويژه ( سده بيستم90 و اوايل دهه 80ديگري در اواخر دهه 
 پيامد منطقي نبردهاي ماه مه استقالل ارمنستان و تشكيل جمهوري اول و سـپس جمهـوري هـاي دوم و                           

كـه  رزوهاي ديرينه خود جامع عمل بپوشـاند بل       قوم ارمني با دالوري هاي خود نه تنها توانست به آ          . سوم بود 
موفق گرديد بعنوان سد استواري در برابر سياستهاي تعرضي و توسعه طلبـي غـرب بـراي كـسب امتيازهـاي                     
سياسي در شرق درآيد و اقوام و سرزمينهاي ديگر از ايران تا چين از اين پديده مهم بعنوان ضـمانت امنيـت                      

  .   ملي و ثبات منطقه بهره مند گردند
وامع بشري بايسته است از رادمـردي مـردان و زنـاني قـدرداني كننـد كـه بـا                     امروز بر كليه انسانها و ج           

مبارزات آزاديبخش خود درس آزادي و آزادگي و چگونه زيستن و چگونه بـه كـام شـهادت شـتافتن را بـه                       
   .ديگران آموختند
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مرور اخبار

  
  جامعه ارمني ايران

  
  راهپيمايي ارمنيان تهران •

تعــداد كثيــري از ارمنيــان بــه :  آوريــل24 -ايرنــا
مناســبت ســالروز قتــل ارمنيــان در تهــران راهپيمــايي 

آنـان خواسـتار شناسـايي قتـل عـام از طـرف             . كردند
  .جوامع بشري و احقاق حق ملت ارمن شدند

  
  )12/2/79يران روزنامه ا( •

شـهروندان  :معاون امور اجتماعي شهرداري تهـران     
 ارامنه از خوشنام ترين     .ارمني خوشنام و با اخالق اند     

و با اخالق ترين شهروندان شهر تهران محـسوب مـي           
ــاير      ــار س ــت در كن ــميميت و محب ــا ص ــه ب ــوند ك ش

  .شهروندان زندگي مي كنند
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شـهرداري تهـران      

من بيــان ايــن مطلــب در ديــدار بــا آلبــرت بازيــان ضــ
شهردار ايروان پايتخت ارمنستان كـه در رأس هيـأتي          

هموطنـان  : مشغول ديدار از شهر تهـران اسـت، گفـت         
ارمني همراه و همگام با ساير هموطنان خـود شـهداي           
گرانقدري را در طول دفاع مقدس تقديم كشور كرده 

  .اند
مـور اجتمـاعي    به گزارش روابط عمومي معاونت ا     

و فرهنگي شهرداري تهران ارگاني با اشاره به تمركـز     
ــات و      ــران و امكان ــهر ته ــرق ش ــه در ش ــسبي ارامن ن
تسهيالت اجتماعي، فرهنگي و ورزشـي كـه از سـوي           
شهرداري تهـران در اختيـار عمـوم شـهروندان بـويژه            

: همشهريان مسيحي قرار گرفتـه اسـت، تـصريح كـرد          
ــان ارمنــي در  ــان و نوجوان رشــته هــاي مختلــف جوان

  .ورزشي موفقيت هاي زيادي را به دست آورده اند
ــدرداني از    ــا ق ــروان ب ــهردار اي ــدار ش ــن دي در اي
تالشهاي شهرداري تهران جهت رسيدگي بـه وضـعيت         
اجتماعي اين شهر و بـا تأكيـد بـر مـشتركات فـراوان          
تهران و ايروان، تقدير و تكريم از مقام رفيع شهدا را           

ك دو ملــت دانــست و اظهــار از جملــه وجــوه اشــترا
ما خواستار استفاده از تجربيات شما در زمينـه         : داشت

  .چگونگي كمك و حمايت از خانواده شهدا هستيم
  

  نسخه دادگاه براي پزشكان بيمار •
   دو پزشك جوان بخـاطر سـرقت و اخـاذي از يـك             
مهندس ساختمان پـس از محاكمـه در مجتمـع قـضايي       

  .ميرداماد مجرم شناخته شدند
  بر اساس مدارك پرونده، اين دو پزشك جوان كه          

ــهريار ــك-ش ــي از  -ز و هوتي ــد و در يك ــام دارن ق ن
بيمارستانهاي شمال تهران كار مي كردند با يك برنامه 
ريزي مجرمانه قصد داشتند از يك مهنـدس ثروتمنـد          

 هـزار دالر اخـاذي    200كه ساختمان سازي مي كنـد،       
  .كنند

محاكمه به خبرنگار ما       اين مهندس در آخرين جلسه      
چهارشنبه سوم . من يك مهندس ساختمان هستم: گفت

 جوان آراسته اي كه خـود را مهنـدس          1378شهريور  
عزيزي معرفي مي كرد به محل كارم آمد و از من در            
مورد يك طرح ساختماني سؤاالتي كـرد و راهنمـايي          

در ميان صحبتهايش متوجه شدم كه او نبايد        . خواست
را كه سؤاالت بي موردي مي پرسيد و   مهندس باشد چ  

  .مشخص بود كه اصال به كار ساختمان وارد نيست
بعد از يك سـاعت او از دفتـر كـارم           :    وي ادامه داد  

 همان شـب شـخص ناشناسـي بـه          10خارج شد ساعت    
خانــه ام تلفــن كــرد و خــود را از مــأموران عاليرتبــه 
امنيتي معرفي كرد و بدون اينكه نـام خـود را بگويـد          

 سـال قبـل تـا كنـون بـا تمـام             50سوابق زندگيم را از     
جزئيات بازگو كرد و آدرس كامل خانه، محل كار و          
حتي رفتـار و حركـات مـن را موبـه مـو شـرح داد و                 

از دو سال قبل تا به  حال از سوي مقامهاي عالي    :گفت
مملكت دستور داشتيم شما را تحت كنترل داشته باشيم 

ــد   ــما پرون ــال ش ــن دو س ــي اي ــاوي و ط ــوري ح ه قط
اطالعات مربوط به فعاليتهاي ضد انقالبي و خيانت بـه          
مملكت و خروج ازر و غيره داشته ايد كه مدارك آن 
در اختيار ما است و از سوي مقامها دستور تير شـما را    

اما بخـاطر انـسانيت حاضـريم بـا تـو همكـاري             . داريم
 هـزار دالر پرونـده را       200كرده و در مقابل دريافت      

  .ميشه از ميان ببريمبراي ه
پـس از قطـع تلفـن،       :    اين مهنـدس سـاختمان افـزود      

بالفاصله موضوع را با نيروي انتظامي در ميان گذاشتم         
و از آنــان تقاضــاي كمــك كــردم، چــرا كــه شــخص 
ناشناس پشت تلفـن اعـالم كـرد كـه چنـد تيـر بـه در                 

امـا ايـن بـار گلولـه را بـه           . شركتم شليك كرده است   
  . مي گيردسوي مغز من نشانه

 روز ادامه داشت و    16   تلفن هاي تهديد آميز بمدت      
زندگي من را مختل كرده بود چـرا كـه آثـار شـليك            
گلولــه بــه در خانــه ام كــامال مــشهود بــود و مــن مــي 

  .ترسيدم كه آنان تهديدهاي خود را عملي كنند
   در كمين مردان ناشناس

    مأموران انتظامي موضوع اين حادثـه را بـه دادگـاه          
انقالب گـزارش كردنـد و بـر اسـاس دسـتور قاضـي              
پيگيري پرونده را بر عهده گرفتند و بـه ايـن تربيـب             
تعقيب و مراقبـت بـراي شناسـايي مـردان ناشـناس را             

 روز تـالش موفـق بـه        16آغاز كردند و سرانجام طي      
در جريان تحقيقات مشخص    . دستگيري دو متهم شدند   

  .اشتندشد كه آن دو پزشك هستند و قصد اخاذي د
  دو پزشك متهم

ــان و   ــازجويي از آن ــان و ب    پــس از دســتگيري متهم
-برگزاري چندين جلسه محاكمه، دو پزشك هوتيك      

ز در مقابل قاضي به جرم خود اعتـراف         -ق و شهريار  
كردند و پس از بررسي و تحقيقات از سوي قاضي بـا            
توجه به موقعيـت اجتمـاعي آنـان عـدم سـوء پيـشينه              

همان و بخشش شاكي آنان را بـه        كيفري و پشيماني مت   
  . ماه حبس تعزيري محكوم كرد6
  
   

  ايران
  سيزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب •
 سـيزدهمين نمايـشگاه بـين المللـي          ارديبهشت 13-23

 در تهـران    ارجيخـ شران داخلـي و     كتاب با شركت نا   
  .برگزار شد

 –خبرنامه اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان (
  )79فروردين

دســـتاوردهاي ســـفر اقتـــصادي و تجـــاري بـــه  •
اولين گروه اقتـصادي متـشكل از        :جمهوري ارمنستان 

 نفر از بازرگانان صاحب صـنايع بخـش خـصوصي           32
اروميه به سرپرستي نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه، 
با همكاري اتاق مشترك ايـران و ارمنـستان بـا هـدف             

جمهوري توسعه صادرات غير نفتي و حفظ جايگاه به         
  .ارمنستان اعزام شد

در جريان ايـن سـفر، ابتـدا اعـضاي هيـأت بـه آقـاي                
قرباني، كاردار سفارت جمهوري اسالمي معرفي شدند 

  .و سپس اهداف سفر تشريح شد
كــاردار ســفارت جمهــوري اســالمي ايــران نيــز در     

سطح : خصوص وضعيت اقتصادي ارمنستان متذكر شد
 200 حـدود    95ل  معامالت جمهوري ارمنستان در سـا     

ميليون دالر بوده كه با توجـه بـه محـدوديت و بـسته              
بودن مرزهاي قره باغ در دوران جنگ، از حجم قابـل           

 بـه بعـد بـا       96قبولي برخـوردار بـوده، ولـي از سـال           
سرازير شدن پيله وران مرزي، كاالهاي ايراني بـدون         
كنترل الزم وارد بازار ارمنـستان شـده و بـا توجـه بـه               

 كيفيــت و عــدم رعايــت اخــالق تجــاري پــايين بــودن
توسط تجار، محصوالت ايراني به مرور جايگاه خـود         

  .را از دست دادند
در اين راستا، جمهوري اسـالمي ايـران بـه منظـور               

ساماندهي به موقعيت اقتصادي ايـران، ضـمن اخـراج          
تجاري كه باعث مخدوش شدن چهره نظام شده بـود،           

اتحاديـه  ”ي در قالـب   اقدام بـه سـاماندهي تجـار ايرانـ        
نمود و به عنوان يك تشكل      ” ايراني فعال در ارمنستان   

  .اقتصادي در ارمنستان ثبت شد
  
  كار خط برق فشار قوي ايران •

بعلت وزش بادهاي قوي فعاليت خط برق فـشار قـوي           
ايران وارمنستان متوقف شده بود كـه پـس از دو روز        

 در حال حاضـر ايـران     . مجددا از سر گرفته شده است     
 ميليــون كيلــووات 300از طريــق ايــن خــط بــيش از 

ساعت برق ارائه شده در تابستان به ارمنستان بـاز مـي            
الزم به يادآوري اسـت كـه توافـق پيرامـون           . گرداند

تبادل متقابل برق ميـان ارمنـستان و ايـران چنـد سـال              
طبق اين توافق، ارمنـستان در      . پيش بدست آمده است   

مي دارد و هنگام زمـستان      تابستان برق به ايران ارسال      
  .ايران به ارمنستان برق مي دهد

  
  )10/2/79روزنامه ايران (
  اصفهان، خواهر خوانده ايروان شد •

عقد خواهر خواندگي دو شهر اصـفهان و ايـروان          
بـين شــهرداران ايـن دو شــهر طـي مراســمي در محــل    

  .شهرداري اصفهان بسته شد
اهميت ارتبـاط دوسـتانه و نزديـك بـين تمـدنهاي           
بزرگ بشري با علم به تمايل شهروندان جوامع بـشري          
در خصوص تـشريك مـساعي و تبـادل ديـدگاهها بـا             
آگاهي از تأثير همه جانبـه توسـعه روابـط بـين كـالن        
شهرها و همچنين مشتركات تاريخي دو شـهر از مفـاد           
عقد نامه خواهر خواندگي اين دو شـهر عنـوان شـده            

يـادي از   تـشابه هـاي ز    : شهردار اصـفهان گفـت    . است
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قبيل آثار تاريخي، مساجد، كليساها، قصرها و از نظـر          
فرهنگي و اقتصادي بـين دو شـهر اصـفهان و ايـروان             

ايروان به عنوان شهر دانش، علم و هنر و         . وجود دارد 
پايتخت كـشور ارمنـستان اسـت و اصـفهان نيـز شـهر              

شـهردار ايـروان،   . دانـش ايـران بـه حـساب مـي آيـد      
يران حقـوق اقليتهـا رعايـت       در ا : آلبرت بازيان گفت  

. مي شود و ارمني ها از احتـرام خاصـي برخوردارنـد           
» گفت و گوي تمـدنها    «وي همچنين با اشاره به طرح       
ما از اين طـرح اسـتقبال       : از سوي آقاي خاتمي افزود    

مي كنيم و از هـيچ كوشـشي در ايـن خـصوص فـرو               
  .گذاري نخواهيم كرد

، )چـين (شهر اصفهان تا كنـون بـا شـهرهاي شـيان          
) روماني(، ياشي )ايتاليا(، فلورانس )مالزي(كواالالمپور

، عقـد خـواهر خوانـدگي       )روسـيه (و سنت پتربورگ  
  .بسته است

  
  ارمنستان

  
  پيام آرمن سركيسيان •

ــه    ــدن ب ــستان در لن ــفير ارمن ــسيان س ــن سركي آرم
مناسبت بركناري خود از مقـام سـفارت ارمنـستان در           

اي در  لندن توسط روبرت كوچاريان نامـه سرگـشاده         
خطـاب بـه ارمنيـان    ) روز عيد پاك( آوريل  23تاريخ  

در اين پيام توضيحاتي    . در شبكه اينترنت منتشر نمود    
در مورد روابط لندن و ايـروان، تالشـهاي خـود بيـان             
  .نموده است و مراتب تأسف خود را ابراز داشته است

  
  اعالميه حيدر علي اف •

حيـدر علـي اف     ). آرمن پرس ( آوريل   28ايروان  
طي جلـسه اي در مجلـس       » آذربايجان«يس جمهور   رئ

نمايندگان آلمـان بـر ضـرورت برقـراري صـلح ميـان             
ارمنستان و آذربايجـان تأكيـد نمـود و خواسـتار حـل             

  .سريع مسئله قراباغ شد
  
  روابط روسيه و ارمنستان •

در جريان ديدار   ): آرمن پرس ( آوريل   28مسكو،  
ــستان از مــسكو،  ــر ارمن ــسيان نخــست وزي  آرام سركي

مقامات بلند پايه روسـي از جملـه ميخاييـل كازيـانف            
معاون اول نخست وزير اعالم كرد كه روسـيه آمـاده            
اســت در خواســتهاي ارمنــستان را جهــت حــل مــسائل 

  .اقتصادي و ايجاد ثبات مورد توجه قرار دهد
  
  

  بين المللي
  
  دعوت بطريق اعظم استامبول از پاپ •

ــل24اســتامبول،  ــر( آوري ــق ارم-)رويت نــي  بطري
استامبول از پاپ ژان پـل دوم بـراي ديـدار از تركيـه             

  .طي سال آينده دعوت به عمل آورد
بطريق مسروب دوم رهبر روحـاني جامعـه ارمنـي          
تركيه اين دعوت را در جريـان ارائـه پيغـام خـود در              

  .روز عيدپاك مطرح نمود
  كلينتون از قتل عام ارمنيان ياد كرد •

يكـا روز   رئـيس جمهـوري آمر    . رويتر، واشينگتن 
 ميليون ارمني در تركيـه      5/1 آوريل از نژادكشي     24

وي در پيـام خـود خواسـتار ايجـاد          . عثماني ياد كـرد   
آينده اي همراه با احقاق حقـوق بـراي كليـه جوامـع             

  . شد
جلسات و گردهم آيي هاي ويژه سالروز  •

  نژادكشي ارمنيان
 آوريل، دانشگاه هاروارد، سخنران پروفسور  20 -

  . دانشگاه جرج تاوناسكات ردفورد از
  .آوريل، بوستون، ماساچوست، گردهم آيي23 -
 آوريل، كليساي وارتان مقدس، نيويـورك،       24 -

  .بزرگداشت خاطره شهدا
 آوريل، اطراف بناي يـاد بـود قتـل عـام در             24 -

ــا شــركت    ــريم مقــدس ب ــساي م ــو و كلي مونتبل
  . لس انجلس-روحانيون ارمني

يم  آوريل، تاالر دولتي فرزنو، سـخنراني جـ        24 -
  .پاترسون شهردار فرزنو

ــال،  24 - ــات شــهر ويلوب ــالن اجتماع ــل، س  آوري
ــه همــت احــزات هنچــاك،   ســيدني اســتراليا، ب

  .رامكاوار و داشناك
 آوريل، نژادكشي ارمنيان، به همت واهگـن        25 -

  .دادريان، پيتر باالكيان و آلن رايان
سياست تاريخ، نژادكشي ارمنيان و     “ آوريل،   27 -

اقتصاد لندن، سخنران   ، دانشكده   ”سكوت تركها 
  .دكتر تانرا كچام

 آوريل، تاالر دولتـي ماساچوسـت، بـستون،         28 -
  .سخنران، قاضي ماگارت مارشال

ــل، 28 - ــان“ آوري ــاتر ” نژادكــشي ارمني ســالن تئ
پارلمــان و نيوســاوت ويلــز، ســخنران، بــارونس 

  .كارولين كوكس
 آوريــل، ســالن چلــشي، لنــدن، ســخنران     28 -

  .پروفسور تانرا كچام
يل، سمينار نژادكشي، هتل هاليدي اين،       آور 29 -

  ).كانادا(انتاريو
  
  خواست نمايندگان مجلس آمريكا •

   بيش از چهل نفر از نمايندگان مجلس اياالت متحـد           
آمريكا طي يك برنامه تلويزيوني طـي ايـراد سـخنان          
خــود ضــمن گرميداشــت خــاطره شــهداي نژادكــشي  

ر ارمنيان خواستار شناسـايي رسـمي آن و اعمـال فـشا           
روي دولت تركيه به منظور صرف نظر از انكـار ايـن            

سـخنراني هـاي    . واقعيت تاريخي و شناسايي آن شدند     
ويــژه اي توســط فرانـــك پــالون و ادوارد پـــورتر    
سازماندهي شـده بـود و چهـل و سـه نفـر از اعـضاي                
مجلس نمايندگان به ايراد سخنراني پرداختند متن اين        

ــا  ــه ملــي ارمني ن آمريكــا ســخنراني هــا توســط  كميت
(ANCA)        توسط پست الكترونيكي به نشريه لـويس 

نيز ارسال شده است كه متاسفانه به خاطر حجم مطلب          
  .از چاپ آن معذوريم

   
، برگزاري سمپوزيوم قتل عام     2000 ژانويه   20 •

  .ارمنيان در استوكهلم سوئد
  ) سوئد-نور هوريزون: منبع(

   فستيوال فيلم هاي ارمني در شـهر مـونرال          •
  اينترنت   ارسالي از:  منبع(      اكاناد

  ) اوتاوا- پانوسيان. ا
 7 آوريل تا    27   نخستين فستيوال فيلم هاي ارمني از       

ماه مه به همت انجمن زنان ارمني كانـادا بـا همكـاري             
سفارت ارمنستان در اتاوا، مؤسسه فيلم كانادا، مركـز         

  .ميراث زبان در دانشگاه مونرال برگزار مي شود
 فستيوال ده ها فيلم تهيـه شـده در ارمنـستان               در اين 

دوران شوروي و ديگـر كـشورهاي جهـان ارائـه مـي             
فيلم هايي از پاراجانف، هنريك ماليان، آتوم       . (گردد

  ).اگويان و ديگران
  

جامعه ارمني سوئد سالروز قتل عام ارمنيـان         •
  .را گرامي داشت

اينترنت، :  منبع                                                   
                   شبكه خبري ارمني(

  )خبر مخابره شده توسط كارو هاكوپيان
   بــيش از هفتــصد نفــر از ارمنيــان از همــه شــهرهاي  

ــنبه  ــوئد روز دوش ــراي  24س ــاري ب ــال ج ــل س  آوري
گراميداشت خاطره قربانيان قتل عام ارمنيان گرد هـم         

  .آمدند
ــتمداران     ــا و سياس ــشگاه ه ــتادان دان ــسياري از اس    ب

ــا . ســوئدي در ايــن گردهمــايي شــركت داشــتند  تاني
ــاره      ــپ در ب ــاح چ ــان از جن ــضو پارلم ــدبورگ ع ه
نژادكــشي ارمنيــان و حقــوق بــشر ســخنراني كــرد و  
دولت تركيـه را بخـاطر سـرباز زدن از شناسـايي ايـن              

ــيلس الو ســخنران اصــلي از . واقعــه ســرزنش نمــود ن
) 60000(رمنيان خواست تا با جامعه بزرگ آشوري        ا

رهبـر ايـن جامعـه از    . و كردان سوئد همكـاري كننـد     
شهروندان سوئد خواستند تا به مبارزه خـود بـر عليـه            
جنايات غير انساني ادامـه دهنـد و يكـي از مهمتـرين             
موضوعات قرار گرفتن مـسئله نژادكـشي ارمنيـان در          

  .ودكتابهاي درسي تاريخ مدارس سوئد ب
 مارس پارلمان سوئد نـژاد      29   الزم به ذكر است كه      

. كشي ارمنيان به دست تركان را به رسـميت شـناخت          
  . نفر ارمني در سوئد زندگي مي كنند5000بيش از 

  
  

  علمي
  

   ويروس رايانه اي12فعاليت  •
ــه اي شــناخته شــده و  12    ــاك رايان  ويــروس خطرن

  و روزهــاي1999ناشــناس در آخــرين ســاعات ســال 
 از طريق شبكه هاي اطـالع رسـاني و          2000اوليه سال   

از طرف اشخاص ناشناس ) اينترنت(پست الكترونيكي 
  .ارسال شد

   كارشناسـان رايانـه از مؤسـسات مجهـز بـه رايانـه و       
دارندگان رايانه اي شخصي خواستند، براي جلوگيري    
از بــروز هــر گونــه مــشكل ناخواســته، از بــاز كــردن 

 افراد ناشناس به آنان ارسال شده       پيامهايي كه از سوي   
  . است، خودداري كنند
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سلولهاي چشم انـسان مـي تواننـد جراحـات           •
  خود را ترميم كنند

  
 پژوهـشگران كانـادايي اعـالم كردنـد چـشم           -تورنتو

ايـن  . انسان قادر است جراحـات خـود را تـرميم كنـد        
پژوهشگران اميدوارند در آينده بتوانند شـبكيه چـشم         

رين بخش بينايي است وادار كنند كه انسان را كه مهمت
. سلولهاي سالم بسازد و چـشم مجـروح را تـرميم كنـد            

تحقيقات پژوهشگران نـشان داده اسـت كـه در چـشم            
يك سيستم همكاري بـين سـلولها وجـود دارد كـه بـا              
ايجاد جراحت، تمامي سلولها براي ترميم آن دست به         

  .كار مي شوند
هي هـا و    تا كنون تصور مي شد كه تنها چشم مـا                

خزندگان قادر بـه تـرميم جراحـات شـبكيه اسـت امـا          
تحقيقات جديد وجود ايـن ويژگـي را در انـسان نيـز             

  .ثابت كرده است
  
ــاز روي شــبكه   • بخــش تــصوير جراحــي قلــب ب

  اينترنت
 يك بيمارستان در كشور چين مراحـل جراحـي     -پكن

. قلب باز را روي شـبكه اينترنـت بـه نمـايش در آورد             
هاي شـهر پكـن هنگـام انجـام عمـل           يكي از بيمارسـتان   

 ســاله، تمــامي 57جراحــي قلــب بــاز روي يــك مــرد 
مراحل جراحي را به صورت زنده روي شبكه اينترنت 
ــا پخــش تــصاوير جراحــي    ــان ب پخــش كــرد و همزم
اطالعاتي در زمينه حمالت و نـاراحتي هـاي قلبـي در            

  .اختيار بينندگان قرار داد
 در كشور   اين نخستين بار است كه يك بيمارستان            

چين اقدام به پخش مراحل يـك عمـل جراحـي روي            
مــسئوالن ايــن بيمارســتان . شــبكه اينترنــت مــي كنــد

معتقدند مردم بايد با نـاراحتي هـاي قلبـي و علـل آن              
. آشنا شوند تا بيش از پيش از قلب خود مواظبت كنند

بيماري هاي قلبي در چين رو به افزايش است و سيگار 
  . اصلي آن استو غذاهاي پر چرب عوامل

  
  درمان سرطان با كمك ويروس تب خال •

 پژوهشگران آمريكايي با كمك مهندسـي       -نيويورك
. ژنتيك راهي جديد براي مبارزه با سرطان يافتـه انـد          

اين پژوهشگران در ويروس مولد تب خـال تغييراتـي          
ايجاد كرده اند و با كمك اين ويـروس تغييـر شـكل             

طان پرداختـه   داده شده، به جلوگيري از گسترش سـر       
  .اند

  ويروس تب خال داري يـك ويژگـي منحـصر بـه               
فرد است كه به سـرعت وارد سـلولها مـي شـود و بـه                

پژوهشگران با الهام از همـين     . تخريب آنها مي پردازد   
ويژگي، ويروس تغيير شكل يافتـه تـب خـال را وارد            
سلولهاي سـرطان معـده كردنـد و متوجـه  شـدند كـه              

 شدت كاهش يافـت و ايـن        سرعت رشد اين سلولها به    
. تغيير بدون هيجگونه عوارض جانبي صورت گرفـت       

در حال حاضر پژوهشگران سرگرم آزمايش ويـروس        
تغيير شكل يافته تب خال روي سلولهاي سرطاني مغـز          
هستند و اميدوارند با كمك اين ويروس بتوانند راهي   

  . مطمئن براي درمان انواع سرطان بيابند
  

  ندگان خودرورايانه هاي ويژه ران •
 دو شركت آمريكايي نوعي رايانـه جيبـي         - واشنگتن

طراحي كرده اند كه با صداي صاحبش كار مي كنـد           
. و به اين ترتيب زمان رانندگي را پربار تـر مـي كنـد             

در واقع اين رايانه براي افرادي كه رانندگي مي كنند       
طراحي شده اسـت تـا هنگـامي كـه در پـشت فرمـان               

 بتوانند به كارهـاي رايانـه اي        سرگرم رانندگي هستند  
اين رايانه جيبي در جلوي خـودرو       . خود نيز بپردازند  

بـا  . نصب مي شود و با صـداي راننـده كـار مـي كنـد       
كمك تلفن همراه مي تـوان ايـن رايانـه را بـه شـبكه               

به اين ترتيـب راننـدگان مـي        . اينترنت نيز وصل كرد   
ار توانند همزمان رانندگي كنند، به رايانـه دسـتور كـ          

دهند و از شبكه اينترنت نيز استفاده كنند و اطالعات          
  .مورد نيازشان را از اين شبكه دريافت كنند

       
  

  گوناگون
  
  كشتار مردم بي گناه در آمريكا •

 يك مرد مسلح آمريكايي پس از ورود بـه           -واشنگتن
يك مجتمع مسكوني ويژه سالمندان در شهر ديترويت 

ايـن مـرد از     .  كرد  نفر را مجروح   6دو تن را كشت و      
ســاختمان محــل زنــدگيش كــه در نزديكــي ســاختمان 
ــه ســاختمان    ــرار داشــت، خــارج شــد و ب ســالمندان ق

او ابتدا به دفتر مدير مجتمع رفت و به . سالمندان رفت
سپس بـه   .  زن تيراندازي كرد و آنها را كشت       2سوي  

خانــه اش بازگــشت و از پنجــره بــه ســوي رهگــذران  
  . وح شدند نفر مجر6شليك كرد كه 

پليس اين مرد را دسـتگير كـرده  اسـت امـا هنـوز                   
انگيزه او از كشتن و مجروح كـردن افـراد بـي گنـاه              

  .       روشن نيست
  
  كودكان، بنيانگذاران زبانهاي بشري هستند •

 پژوهشگران زبانشناسي در كشور آمريكـا       -نيويورك
اعالم كردند كودكاني كه زبان به سخن مـي گـشايند           

. ستين زبانهاي بشر را پايه گذاري كرده انـد احتماال نخ 
بــه گفتــه ايــن زبانــشناسان كودكــان سراســر دنيــا در  
نخستين روزهايي كه زبان به سخن مي گشايند حروف 
و صداهاي يكساني توليد مي كنند كه اين اصـوات و           

آنهــا . حــروف مبنــاي نخــستين زبانهــاي بــشري اســت
لـف  معتقدند حروف و صداهايي كـه در زبانهـاي مخت         

جهان به ويژه در زبانهاي منسوخ به چشم مـي خورنـد            
همان صداها و حروفـي اسـت كـه تكـرار آنهـا بـراي          
كودكان آسان است و كودكان هنگام زبان باز كردن         

اين تحقيقات نشان داده اسـت      . آنها را به كار مي برند     
 در صد از زبانهاي دنيا براي صدا كـردن مـادر            80كه  

و براي صدا كردن پـدر  از يك حرف صدادار دماغي     
يك حرف صدادار دهـاني وجـود دارد و ايـن بـه آن             
دليل است كه كودكان هنگام شير خوردن صـداي از           

  . بيني خود توليد مي كنند تا مادر را خطاب كنند
  
  پدر و پسر جنايتكار •

 يك پدر و پسر آمريكايي به اتهام شركت         -واشنگتن
ــوب   ــي در جن ــسلحانه و راهزن ــالت م ــوس «در حم ل

 ساله در سال    45پدر  . به زندان محكوم شدند   » نجلسا
 جرم دستگير شد و دادگاه      13 به اتهام اقدام به      1997

 ساله اين   23پسر  .  سال زندان محكوم كرد    20اورا به   
 جـرم سـنگين دسـتگير       16مرد نيز به تازگي به اتهـام        

دادگاه لوس آنجلس اين پسر خطاكار را به . شده است
 مسلحانه، تيراندازي و تـالش      دليل ارتكاب به حمالت   

 سال زنـدان    475براي فرار از دست پليس و قانون به         
پدر اين جوان به دليل آنكه خـود را بـه         . محكوم كرد 

پليس معرفي و به جرم خود اعتراف كـرده بـود تنهـا             
  . سال زندان محكوم شد20به 
  
  مطبوعات جهان •

  
   2000 آوريل U.S.News 24مجله  -

 شــدن حــضرت مــسيح از موضــوع تــاريخي مــصلوب
ديدگان مسيحيان و چالش ديرينه آنها بـا يهوديـان بـر          
سر اين موضوع با توجه به بهبود رابطه دنياي مـسيحي    
و يهودي در دهه هاي اخير، موضوعي فراموش شـده          

اما مجله يواس نيوز با اختـصاص دادن يكـي از           . است
موضوعات اصلي خود به اين مناقشه ديرينه، به طـرح          

نويـسنده ايـن مقالـه عقيـده        .  پرداخته است  مجدد آن 
دارد پيامبر مـسيحيان از آن رو كـشته شـد كـه سـلطه               
امپراتوري روم به بيت المقدس و الگوي مـسلم دينـي           

  .آنها را مورد سئوال قرار داده بود
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  ٧صفحه   ١٣٧٩ ارديبهشت٢٦   ٤ شماره    لويس

دانش

  آشنايي با فرزانگان ايران زمين
  :يك زندگي پر ثمر 

   استاد احمد بيرشكآشنايي با
  

  سورن خچوميان:  تهيه و تنطيم 
  
اين دانشگاه به خاطر    “ 

قـــدرداني از يـــك عمـــر 
تالش شـما در زمينـه هـاي     
علمي و فرهنگـي، مفتخـر      
است كه دكتراي افتخاري    
رياضي را بـه شـما تقـديم        

مر اميدواريم پرتو ع  . دارد
ــان   ــر افتخــار شــما همچن پ
مسير دانش را براي ساليان     

” .متمادي روشن نگـه دارد    
اظهـارات فـوق در مراسـم    
ــراي افتخــاري  اعطــاء دكت
به احمد بيرشك توسط مشاور رئيس جمهور آقاي حسن حبيبي و وزيـر             

  .فرهنگ و آموزش عالي مصطفي معين ابراز شد
عنـوان يـك    بـدنيا آمـده اسـت و اكنـون بـه          1286بيرشك در سال    

وي عالوه بر آمـوزش دانـشجويان برجـسته         . سرمايه ملي تلقي مي شود    
 مقالـه و    900بسياري كه صدها نفر آنها امروزه افراد سرشناسي هـستند           

عنـاوين و القـاب بـسياري همچـون         .  كتاب نيز منتشر كـرده اسـت       120
. نويــسنده سرشــناس، اســتاد برجــسته دانــشگاه بــه وي عطــا شــده اســت

 گاه شماري وي در مورد تقويم ايران هنوز تمـامي گـاه             تحقيقات جامع 
  .  شناسان از سراسر جهان را به حيرت و تعجب وا مي دارد

پـدر مـن يكـي از       . بيرشك در مورد شهرت خود سخن نمـي گويـد         
او به همراه آموزش الفبـا عـشق بـه مـردم، وطـن              . كاركنان گمرك بود  

موخـت، مـن بـه او    پرستي و بي توجهي به جنبه هاي مادي زنـدگي را آ   
وقتي وارد دانشگاه شدم دريافتم كه والـدين مـن خـود            . افتخار مي كنم  

نمونه بارز آن چيزهايي بودند كه در كتابهاي دانـشگاهي آمـوزش داده             
  .مي شود

در تمـام طـول زنـدگي    : وي در رابطه با فعاليتهاي خود اظهار داشـت  
نـستم يـك    اگر مـي توا   . خود مشغول آموزش، ترجمه و نوشتن بوده ام       

بار ديگـر همـه چيـز را از اول شـروع كـنم مـسلما همـين مـسير را مـي                       
  .پيمودم

  
: آقاي دكتر حبيبي مشاور رئـيس جمهـور بـه درسـتي اظهـار داشـت               

ايشان مي توانند به آثار متعدد خود افتخار كنند ولي بزرگتـرين اثـر او               
  .زندگي پر از مهر و عاطفه اوست كه صرف علم و فرهنگ كرده است

  
  

  
  
  
  
  

مراآز فروش دوهفته نامه 
 لويس

  

  روزنامه فروشي دكه ‐قائم مقام فراهاني نبش مشاهير  •

  دكه روزنامه فروشي‐سنايي روبروي بيمارستان تهران •

   دكه روزنامه فروشي‐نبش سنايي و مطهري  •

   دكه روزنامه فروشي تفرشي‐جمهوري جنب كوچه نوبهار  •

   كلوب ارامنه تهران–خيابان نوفلوشاتو  •

   قهوه فروشي ست– چهارراه كالج – خيابان انقالب  •

  كتابفروشي آرارات متري دوم ١٦مجيديه  جنوبي •

   انجمن ملي و فرهنگي ارامنه تهران–مجيديه جنوبي خ اكبري  •

   شهر كتاب- متري اول جنب شهرداري ١٦مجيديه  جنوبي •

    شهر كتاب ‐ مجيديه  شمالي  •

   دكه روزنامه فروشي ‐ متري دوم ١٦مجيديه  جنوبي  •

 متري اول جنب كوچـه هفـتم عكاسـي    ١٦مجيديه  جنوبي     •

  )بقآني سا( پامچال 

   دكه روزنامه فروشي‐ سه راه ارامنه ‐مجيديه  جنوبي   •

 خواجه نظام الملك  ابتداي خيابان پلـيس جنـب           –حشمتيه   •

   دكه روزنامه فروشي‐پارك 

 جنب مسيل باختر    – انتهاي خيابان شيرمرد جنوبي    –نارمك   •

   دكه روزنامه فروشي‐

   مجموعه فرهنگي ورزشي رافي– خيابان زركش  •

پل نارمك خيابان مسيل باختر نرسـيده بـه          خيابان دماوند    •

    گارون كامپيوتر‐  ٢٦٨خيابان آبادان پالك 

 شـاهين   –در شهرهاي اصفهان    ”  لويس  “نمايندگي  هاي         •

  . اراك ‐ اروميه – تبريز –شهر 
هبرتين و مناسب ترين راه دريافت 

دوهفته نامه لويس از طريق اشرتاك 
 .مي باشد

ا تلفن ب“ براي اشرتاك نشريه لطفا
 فرماييد  متاس حاصل٦٤٩٥١٨٠

  



 

 

  ٨صفحه   ١٣٧٩ ارديبهشت٢٦   ٤ شماره    لويس

دانش

  

    سابقه تحقيقات و نتايج آن:آرمنيكوم 

   اينترنت-خبرگزاري نويان تاپان : منبع 
  ورژيك كاراپتيان: ترجمه 

به اطالع مي رساند، مركز اطالعات نويان تاپان خبرهـا، مقالـه هـا و               
آرمنيكـوم  . مصاحبه هايي را در رابطـه بـا آرمنيكـوم معرفـي مـي كنـد               

ن ارمنـي بـراي معالجـه بيمـاري ايـدز      داروي است كه بوسـيله دانـشمندا   
اطالعات مختصري در باره اين دارو در ذيـل تقـديم           . اختراع شده است  

  .مي شود
  

  چگونگي شروع
 گروهي از محققـين و دانـشمندان پزشـكي ارمنـستان            80اواخر دهه   

خوشبختانه كار آنهـا نتيجـه      . مشغول مطالعاتي در باره بيماري ايدز شدند      
 را اختراع كردند به نام آرمنيكوم، كـه خـون را            آنها دارويي . بخش بود 

.  پاك كرده و سيستم دفاعي بدن را تقويـت مـي كنـد   HIVاز ويروس  
بدون شك قبل از آنكه بطور رسـمي اعـالم شـود، دارو مـي بايـست در                 

اين دارو در   . معرض يك سري تست هاي آزمانشگاهي قرار مي گرفت        
ت و سـپس يكـي از   آغاز بر روي حيوانـات مـورد آزمـايش قـرار گرفـ            

اعضاي گروه آمـادگي خـود را جهـت مـصرف دارو بـر روي خـود را                  
 اين دارو در ارمنستان مـورد مـصرف قـرار           1998در پاييز   . اعالم نمود 

 بـه اطـالع جهانيـان رسـيد، و بعـد از آن              1999كـشف دارو در     . گرفت
مراجعه بيماران مبتال به ايدز از ديگر كشورها به كلينيك هاي ارمنستان            

تمـام  .  نفر معالجه شـده انـد      130بنا به اطالع واصله تا كنون       . روع شد ش
نتيجة به دسـت    . اين افراد تحت نظر آزمايشات پزشكي منظم قرار دارند        

آمده رضايت بخش بـوده و هچگونـه ويروسـي در هـيچ مـوردي ديـده                 
  .نشده است

  
  آرمنيكوم چيست؟

 عمـوم نرسـيده   اجزاء تشكيل دهنده اين دارو بداليل امنيتي به اطالع     
تا زماني كه سازمان جهاني مربوطه ايـن دارو را بـه ثبـت برسـاند                . است

  .تمام اطالعات مربوطه به صورت محرمانه باقي خواهد ماند
آرمنيكوم محلول قهوه اي تيـره      : نكاتي چند را مي توان توضيح داد      

اين تزريق ممكن است باعث تـب       . اي است كه به بيمار تزريق مي شود       
رد بيمار شود كه اين حالت بيشتر از سه ساعت طول نمي كشد و              يا سر د  

در زمـان تزريـق بيمـار    . پس از آن بيمار به حالت طبيعي بـر مـي گـردد            

ممكن است سوزشي در رگهاي خود احساس كند، كه اين مسئله نيـز بـا               
همـه بيمـاران تـصديق  مـي         . كند كردن تزريق مي توان بر طرف نمود       

رمنيكوم تغييـر بزرگـي احـساس مـي كننـد بـه             كنند كه بعد از تزريق آ     
طوري كه آنها اشتياق فراواني براي راه رفتن، دويدن و زندگي كـردن             

بعد از چندين مرحله تزريق، بيمار شروع بـه         . در خود احساس مي كنند    
زخمهاي پوستي ناپديد مي شوند و دردها بهبـود         . افزايش وزن مي كند   

نيز به حالت طبيعـي اول بـر مـي گـردد و             صدا و تنفس بيمار     . مي يابند 
بيمـار  . مهمتر از همه دارو تأثير نامطلوبي بر ارگانيسم بـدن نـدارد           . غيره

يك يا چند دوره از درمان را بسته به ميزان پيشرفته بودن بيمـاري بايـد                
مسئولين مركز درماني ايـدز اعـالم داشـته انـد كـه درمـان بـا                 . بگذراند

ايـدز كـشورهاي    -درمـان بـا داروهـاي ضـد       آرمنيكوم خيلي ارزانتـر از      
  .خارجي مي باشد

  
  :بيماريهايي را كه آرمنيكوم درمان مي كند

 را درمـان  Cآرمنيكوم تمام بيماريهاي ويروسـي بخـصوص هپاتيـت      
بسياري مايلند بدانند كه آيا آرمنيكـوم سـرطان را درمـان مـي     . مي كند 

ان تحقيقـات   متأسفانه جواب منفي است، ولـي دانـشمندان ارمنـست         . كند
  .بسياري را نيز در اين زمينه درحال انجام دادن هستند

  
  نحوة مراجعه و درمان بيماران خارجي در ارمنستان

بيماران خارجي كه خواهان معالجه در ارمنستان هستند بايد 
درخواست خود را همراه مدارك پزشكي به مسئولين كنسولگري يا 

هيچ بيماري بدون . هندسفارت ارمنستان در كشور خودشان ارائه د
. دعوتنامه از درمان در ارمنستان مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت

مقامات ارمنستان اجازه اخراج افرادي كه بدون مدارك قانوني وارد 
  .ارمنستان مي شوند را دارند

  
  وضعيت فعلي

در آغاز، سازمانهايي كه در ارتباط با بيماري ايدز فعاليت مـي كننـد              
 واصله از ارمنستان عالقه مندي نشان نمي دادند، ولي نظر           نسبت به اخبار  

تمـام مقـدمات    . آنها با مشاهده نتايج مثبت اين دارو تغييـر كـرده اسـت            
قانوني براي به رسميت شناختن بين المللي آرمنيكوم تقريبا تكميل شده           

سـازمانهاي پزشـكي كـه در رابطـه بـا درمـان ايـدز در جمهـوري                  . است
ند گسترش يافته اند و بزودي يك مجموعه پزشـكي          ارمنستان فعال هست  

  .جداگانه براي اين منظور احداث خواهد شد
  

  
  روش جديد درمان سرطان

 پزشكان انگليسي موفق شدند بيمـاري سـرطان يـك زن را بـا      –لندن  
 سـاله ده  43اين زن . استفاده از  واكسن تهيه شده از بدن او درمان كنند 

تومور مغزي  “ دي ان اي    “ آنها  . سي  بود  سال تحت درمان پزشكان انگلي    
سـرطاني ايــن زن را بـا ســرنگ خـارج كردنــد و سـپس واكــسني از آن     

تومور را دو باره به بـدن زن        ” دي ان اي  “ساختند و واكسن تهيه شده از       
اين زن شش هفته پـس از تزريـق واكـسن سـالمت             . بيمار تزريق كردند  

  .اپديد شدكامل خود را باز يافت و تومور از مغز او ن
ــينه و     ــرطانهاي س ــن روش س ــا كمــك اي ــد ب ــشگران اميدوارن پژوه

  .پروستات را نيز درمان كنند
  

درمان بيماريهاي 
مهلك ايدز و 
هپاتيت توسط 

دانشمندان پزشكي 
  ارمنستان
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ي دهقان دعوايي بپـا شـده       »هامبو«در خانه   
ــود هــامبو دوســت داشــت پــسر دوازده ســاله اش،  . ب

را به شهر برده، به كـاري مـشغول كنـد تـا             » گيكور«
آدم بشود و تن بكار بدهد، اما زنش موافق نبود، و بـا             

  :يه مي گفتگر
نمي خواهم، بچه معصوم را به دنيايي كه در آن           -

  .     از عدالت خبري نيست ببري، نمي خواهم
. صبح گرفتـه و غمنـاكي بـود       . هامبو گوش نكرد  

خانواده اش و همسايه ها تا نزديك جاده براي بدرقـه           
آمدند، گونـه هـاي گيكـور را بوسـيدند و روانـه اش              

  .كردند
ــواهرش  ــين«خ ــي » زان ــه م ــردگري ــي . … ك ول

  : مادرش صدا مي زدآغوشكوچولو از » گالوي«
  .…، كجا ميلي، اي گيكول»گيكول« -

   گيكور تند تند به پشت سرش نگاه مي كـرد و مـي             
ديد كه هنوز آن ها لب جاده ايستاده انـد، و مـادرش             

  .دارد با پيش بندش اشكهايش را پاك مي كند
   گاهي گيكور از پدرش جلوتر مـي دويـد و گـاهي            

او بـراي آخـرين دفعـه كـه         . هم با او همگام مـي شـد       
 غليظي فرو رفتـه     در مه   پشت سرش را نگاه كرد، ده       

  .بود
   بعد از مقداري راه رفتن گيكور خسته شـد و عقـب            

هامبو خورجيني كه در آن چند تكه نان و پنيـر           . ماند
و مقداري توتون گذاشته بود، به پشتش انداخته بود و 

  :ند به گيكور مي گفتهمين طور كه مي رفت
  .بيا گيكور جان، بيا داريم مي رسيم -

   غروب كه از كوهستان مـي گذشـتند، از دور ده را           
گيكور با انگشتش ده را نشان داد و . در ميان مه ديدند

  :گفت
  خانه ما اونجاست مي بيني؟! اي بابا! بابا -

  .   اما خانه اي به چشم نمي خورد
صاحبخانه يكي از . ند   شب اول را در دهي مهمان شد

  .دوستان قديمي هامبو بود
   صداي غلغل سماور برنجـي كـه روي نيمكـت بـود            

  .فضاي اطاق را پر كرده بود
   دختر جواني كه استكان ها را به هـم مـي زد و مـي               
شست و بساط چاي را آمـاده مـي كـرد، لبـاس قرمـز               

گيكور همان جا تصميم گرفـت،      . زيبائي بر تن داشت   
 كه در شهر به كار مـشغول شـد و پـولي             به محض اين  

به دست آورد، لباسي به همين زيبايي براي خواهرش         
  .بفرستد» زانين«

   بعد از خوردن شام، صاحبخانه و هامبو به هـم تكيـه            
راجـع بـه    . داده، مشغول كشيدن چپق و گفتگو شـدند       

  .گيكور هم صحبت كردند
    صاحبخانه كـار هـامبو را كـه تـالش مـي كـرد تـا                

رش آدمي شود ستايش كرد بعد، باقي حرفهايـشان         پس

ولـي گيكـور كـه      . دبـو راجع به جنگ و گرانـي نـان         
  .خيلي خسته بود خوابش برد
  كاروانـسرا  نـزد صـاحب   .    روز بعد به شـهر رسـيدند      

در بازار تاجري از . صبح هم سري به بازار زدند. رفتند
  :داخل دكان پرسيد

  عمو اين بچه را به نوكري مي دهي؟ -
  : هامبو گيكور را به طرف خودش كشيد و گفت  
  .بلي آقا -

  :   تاجر گفت
  .او را پيش من بگذار قبول مي كنم -

و مردم او را . و شغلش بزازي بود» آرتم«   اسم تاجر 
  .آرتم بزاز صدا مي زدند
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بـزاز بـه    » آرتم«هامبو، گيكور را در شهر و در خانه         
دت يـك   قرار بر اين شد، كه گيكور م      . نوكري سپرد 

سال نظافت خانه را انجام دهد و ظرف بشويد و كفش           
ها را واكس بزند و ناهار به دكان ببرد و از اين قبيـل              

  .كارهاي خانگي انجام دهد
   ضمنا قرار شد پس از يكسال خدمت در خانه، آرتم          
بزاز او را به مغازه خود ببرد و به عنوان شـاگردي در             

ه كارهاي تجـارت    مغازه بكار مشغول كند، تا كم كم ب       
  .و كسب آشنا شود

  :هنگام بستن پيمان، بزاز گفت
اگر راسـتش   . تا پنج سال به او پولي نخواهم داد        -

را بخواهي بـداني، تـو بايـد پـول بـدهي چـون              
آخـر او   . پسرت بـاالخره چيـزي يـا مـي گيـرد          

  .چيزي بلد نيست
 بلـد بـود   از كجا بايد بلد باشد ارباب جان؟ اگر          -

ش؟ مـن او را بـه اينجـا         چرا پيش تو مي آوردم    
  .آوردم تا چيزي ياد بگيره

همـه چيـز يـاد مـي        . ياد مـي گيـرد    . ياد مي گيرد  -   
 از اهــالي ده شــما …طــوري بــه او يــاد بــدهم. گيــرد

را كه فعال دكان شخصي دارد مي شناسـي؟         » نيكول«
امـا در اواخـر     . پيش مـن شـاگردي كـرد تـا آدم شـد           

كــارش يــك جفــت قاشــق چــايي خــوري و بعــضي   
  .زهاي ديگري را از دكانم دزديدچي
اگـر چنـين    . خير ارباب جان پسر من دزد نيست       -

كاري بكند، مي آيم يقه اش را مي گيـرم و بـه             
  .پرتابش مي كنم» كر«رودخانه 

ــاك اســت، آدم    - ــسيار خــوب اگــر دســتش پ  ب
  .خواهد شد

 كه  ، ارباب جان  ، اين بود     من هم همينه   آرزوي  -
آداب نـدن و    او آدم بشود، زبان ياد بگيـرد، خو       

 يــاد بگيــرد، نشــستن و برخاســتن يــاد معاشــرت
ــشناسد، تــا در زنــدگي مثــل مــن   بگيــرد، آدم ب

  .بيچاره و درمانده نشود
 در مدسـه ده الفبـا را        …   او بچه با هوشي اسـت           

ياد گرفته و حروف را مي شناسد و سـياه را از سـفيد              
  .تشخيص مي دهد

مع كرد و پس    آرتم بزاز، خاطر هامبو را از هر نظر ج        
  : از خارج شدن از دكان با صداي بلندي فرياد زد

  .…براي اينها چاي بياوريد -
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  .پدر و پسر در آشپزخانه آرتم بزاز نشسته بودند
  :هامبو بعد از آتش زدن چپقش به گيكور گفت

حاال ديگر تو مي داني گيكور جـان، ببيـنم چـه             -
پسري خـواهي شـد؟ طـوري بايـد رفتـار كنـي             

  ، من چه مي دونم؟ خداوندا…كه
  .   گيكور داشت به اطراف خودش نگاه مي كرد

  بابا اينها كرسي ندارند؟ -
  …نه، اينها بخاري دارند، آنجاست ببين -
 اينها شهري هـستن، دهـاتي نيـستن كـه خـرمن             -

  .جمع كنن
   پس از كجا نان مي خورند؟ -
نـان شـير و     .  با پـول مـي خرنـد و مـي خورنـد            -

  .ل مي خرندماست و چوب و آب همه را با پو
  ! عجب -
اگر » تفليس« بلي اينجا اسمش شهر است، شهر        -

  .باهوش باشي خيلي چيزها را مي فهمي
   بابا اين ها نمازخانه دارند؟ -
.  اين ها هم مثل ما ديـن دارنـد       – البته كه دارند     -

! گوش كـن گيكـور مبـادا دسـت درازي بكنـي           
ممكن است براي امتحـان تـو پـولي روي زمـين      

اگر هم برداشـتي    . زديك نشوي ن. انداخته باشند 
خانم اين پول آنجا افتاده  «مي بري و مي گويي      

   …واال» آقا اين را از اينجا پيدا كردم«يا » بود
   مگر اينجا كالنتر هست؟ -
 البته كه هست، وقت و بي وقت اين طـرف آن            -

طرف نـروي پـولي را كـه بـه دسـت آورده اي              
هـزار و يـك گرفتـاري       . بيهوده خـرجش نكـن    

شـبها وقتـي    . مواظـب سـالمتي ات بـاش      . داريم
خوابيدي لحاف را از رويت كنار نزن كه سـرما          

گاهي به وسيله مسافري كه بـه ده مـي          . بخوري
  …آيد نامه بنويس

   گاهي هامبو چپق را از دهـانش بيـرون مـي آورد و             
همانطور بـه نـصيحتش ادامـه مـي داد، در حـالي كـه               

داد و  امـا او اهميـت نمـي        . گيكور بخواب رفتـه بـود     
  …همچنان به سخنان خود ادامه مي داد

ممكن است نان بيات و خورده هـاي آن را بتـو             -
بدهند، يا هـر چـه از غـذا زيـادي مانـده باشـد،               
بعضي وقتها هم خودشان سير مـي خودنـد و بـه            
تو نمي دهند، مانعي ندارد، رسم نـوكري همـين          

  …طور است روزگار مي گذرد
ــدري چي  ــه ق ــن دو روزه او ب ــد و    در اي ــاي جدي زه

گوناگون ديده و در خيابانها ايـن طـرف و آن طـرف             
نگاه كرده بود كـه خـستگي حـسابي از پـا در آورده              

  .بود
   دكانهاي پر از ميوه، چيت هاي رنگارنگ كـه روي          

. اسـباب بازيهـاي جورواجـور     . هم چيده شـده بودنـد     
. دسته هاي دانش آموزاني كه بـه دبـستان مـي رفتنـد            

 سـر هـم مـي دويدنـد كـاروان           درشكه هايي كه پشت   
تمام اينها  . چهارپايان كه بارشان سبزيجات بود    . شترها

او در نتيجــه از ايــن ســر و . او را گــيج كــرده بودنــد
صداها خسته شده و به پـدرش تكيـه داده بـه خـواب              

  .عميق فرو رفته بود
   حاال در اطاق پهلويي بزاز و زنش با هـم دعـوا مـي              

  :  زن بزاز مي گفت.كردند
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وكري كه آورده اي بي تجربه است و از كـوه         ن -
ــشيها اســت  ــل وح ــده و مث ــوهرش . آم ــي ش ول

خوشحال بود كه نوكري براي مدت چنـد سـال          
و در جواب بـه     . مفت و مجاني پيدا كرده است     

  :زنش گفت
  . ياد مي گيرد، اين طور نمي ماند -

  :   مادر پير بزاز دائما مي گفت
  .ناراحت نباش. ياد مي گيرد دخترم -

راضي نمي شد و با گريه به » ناتو«اما زن بزاز خانم    
  .بخت بدش نفرين مي فرستاد
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 در آشپزخانه آرتـم بـزاز نشـسته         و تنها     گيكور تك 
  . او حاال خدمتكار رسمي منزل بزاز است. بود

   كاله كهنه اربابش را بسر گذاشـته و تـا گوشـهايش            
راهن كفشهاي كهنه را پوشيده و پيـ    . پايين كشيده بود  

انگار سر تا پا عوض     . نيمدارش را نيز به تن كرده بود      
  .شده، تغيير شكل داده بود

   او تنها در آشپزخانه با خود فكر مي كرد كه بـراي            
چه از ده به شهر آمده، اينجا كجاست و حاال چه كـار             

» نـاتو «بايد بكند؟ توي افكارش غرق بود كـه خـانم           
ش تكــان گيكــور اصــال از جــا . وارد آشــپزخانه شــد

گويي خانم چيزي بـه او گفـت ولـي گيكـور            . نخورد
  . خوب نشنيد يا متوجه نشد

  مگر با تو نيستم بچه خرس؟ -
   گيكور دستپاچه شد، عرق كرد، خواست بپرسد چه        

خانم با عـصبانيت بيـرون    . مي گويد ولي جرأت نكرد    
  .رفت

خاك بر سرتان كه وحشي هـستيد و مـي آييـد             -
و حرف مـي زنـم،       با ا  …بالي جان ما مي شويد    

از جايش بلند نمي شود كه هيچ، جوابم را نمـي           
  .دهد

  :  گيكور فكر كرد      
 حـاال چـه   … ولي چقدر زود تمـام شـد      …   تمام شد 

 همـه چيـز را تمـام        …كار كنم؟ پدرم هم رفته اسـت      
ناگهان پيرزن مهربان مـادر بـزاز كـه     . شده مي دانست  

ن به  لباس مشكي بر تن داشت وارد شد و نصيحت كنا         
  :گيكور گفت

وقتي خانم وارد مي شود چرا بلند نمي        ! فرزندم -
شوي؟ هر چيز از تو مي پرسد جواب بده، ايـن       

  .طور كه نمي شود
  .   پير زن را ننه صدا مي كردند

مي گفت كه   .   ننه همه چيز را به گيكور ياد مي داد         
چه كارهايي را بايد انجام دهد؟ مثال سماور را چطـور           

شها را چطور واكس بزنـد و ظرفهـا را   آتش كند و كف 
  .بشويد

   در خانــه غيــر از پيــرزن همــه گيكــور را آزار مــي  
حتي شاگردهاي دكان آقا هم هميشه به مسخره        . دادند

گـاهي بينـي اش را مـي        . صـدايش مـي زدنـد     » هالو«
يكي بر سرش مي كوبيد و ديگري كالهـش         . كشيدند

ام گيكـور تمـ   . را تا روي گوشهايش پايين مي كـشيد       
چيـزي كـه غيـر قابـل تحمـل          . اينها را تحمل مي كرد    

بود، فقط گرسنگي بود كه طاقتش را سر مي بـرد در            
دهشان هر وقـت گرسـنه اش مـي شـد نـان را از زيـر                

تشت بر مي داشت و از كوزه هم پنير در مي آورد و             
. مي خورد و براي بازي كـردن بـه صـحرا مـي رفـت              

هـر وقـت    گاهي نان را زير پيراهنش مـي گذاشـت و           
ميلش مي كشيد، زير درختي لم مـي داد و آن را مـي              

اما اينجا بكلي فرق مي كند هـر قـدر هـم كـه              . خورد
بعـد  . گرسنه اش باشد بايد تا ظهر وقت نهار صبر كند         
اين . از اين كه همه ناهار مي خوردند نوبت او مي شد  

وقت لعنتي آن قدر طوالني بود كه قلب پـسر بيچـاره            
ش مـي افتـاد از يـك تـا ده مـي             آب مي شد و به طـپ      

شمرد، بعد به چهار طرف آشپزخانه نگاه مي گرد، تـا           
ببيند آيا مي تواند تا ظهر نشده، چيـز خـوراكي پيـدا             

  كند و بخورد شايد دلش ضعف نرود؟
    روزهاي اول هر چيز را كه پيدا مـي كـرد از تكـه              
هاي نان خشك گرفته، تا استخوان دندان زده يا چيـز           

لحظـه اي بعـد بـه       . ه دهانش مـي گذاشـت     ديگري را ب  
فكرش رسيد كه مي شود توي قفسه هاي آشپزخانه را 

  .هم وارسي كند
   ولي در صورتيكه به اين عمل عادت كند و تكه اي           

  :گوشت خام از ديگ بردارد
  ! چقدر بد مي شد… مي ديدنداگر   آه 

     اگر مي ديدند؟
     پس بايد چه كار كرد؟

  رد ؟آيا بايد فرار ك   
   گيكور در مورد فرار فكر مي كرد و بـا خـود مـي              

  :گفت
چه طور و به كجا فرار كنم؟ به تنهـايي؟ راه را             -

 ولـي   …م كـسي را نمـي شناسـ       …مكه بلد نيست  
 ولي پدرش پدري كه آن قدر زحمت        …پدرش

ــود و     ــه ب ــرايش گفت ــرف زده، و ب ــشيده، ح ك
  :نصيحتش كرده بود

ي تاريــك مــي شــوند و مــ. روزهــا، فرزنــدم « -
  »…گذرند

ــي     « - ــوند و م ــي ش ــك م ــدم تاري ــا فرزن روزه
  »… مي گذرند…گذرند
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  .   زنگ در خانه را زدند
قبال به او گفته بودند، هر وقت       .    گيكور از جا پريد   

 اسـت و  ه زنگ در خانه بلند شد برود ببينـد كـ        يصدا
  چه مي خواهد؟

   گيكور بيرون آمد و از ايوان نگاه كرد ديد آقـايي           
نم دم در ايـستاده بودنـد از بـاال صـدا زد و              با چند خـا   

  :پرسيد
  ستيد؟آهاي شما كي -

   از پايين به باال نگاه كردند، خانم ها مي خنديدند اما 
آقايي كه با آنها بود عينكش را به روي چـشم مرتـب             

  :كرد و پرسيد
  خانم منزل تشريف دارند؟ -

  :   گيكور دو بار پرسيد
   چه كار داريد؟ -

  .ايين زيادتر شد   صداي خنده از پ
  :   آقا با عصبانيت گفت

  از تو مي پرسند خانم تشريف دارند يا خير؟ -
   كاري داشتيد؟-:    گيكور جواب داد

   در نتيجه سر و صداها خانم بيـرون آمـد و بـا داد و               
  :بيداد گيكور و شوهرش را نفرين كرده، گفت

  .الهي خير نبيني، برو در را باز كن -
انهــا وارد خانــه شــدند، خــانم    پــس از لحظــه اي مهم

  .صاحبخانه با تبسم از آنها استقبال كرد
  سالم، سالم چطور شده كه ياد ما كرده ايد؟ -

   آقا به محض اين كه وارد خانه شد گيكور را از سر            
تا پا بر انداز كرده خانمها نيز همچنان به خنـده خـود             

  :آقا پرسيد. ادامه مي دادند
   را از كجا آورده ايد؟وا -
  : خانم با شوخي گفت  
چه طور حسادت مي كنيد؟ اگر ميـل داريـد او            -

  .را به شما ببخشم
  .   شدند اطاق وارد   ميهمانان با خنده 

ميهمانها بعد .        خانم صاحبخانه، فورا وارد اطاق شد
از احوالپرسي تعريف كردنـد كـه چطـور وارد خانـه            

روع خانم ناتو ش  . شده اند و كار چطور بيخ پيدا كرده       
  :به شكايت از گيكور كرد و گفت

آه نمي دانيد خانمها، اين پسرك جانم را به لـبم            -
اگـر بدانيـد از دسـت او چـه مـي            ! رسانده است 

ولـي شـما كـه      . كشم؟ مي گويم بيـرونش كـنم      
او مـي گويـد گنـاه      . اخالق شوهرم را مي دانيد    

بگذار بمانـد يـك لقمـه       . دارد، بچه دهاتي است   
پـس ديگـر كـي؟      . يردنان مي خورد، ياد مي گ     

  !… آه ديگر خسته شده ام…
  .   سر درد دل خانمها باز شده بود

امان، امان از دست ايـن نـوكر كلفتهـا پنـاه بـر               -
  …خانم ديگر نگوييد. خدا

   نيم ساعتي صحبت در بـاره خـدمتكارها و خبرهـاي           
 در اين ميان گيكـور سـرزده وارد         بوددست اول شهر    
  :اطاق شده، گفت

  . آوردمخانم ميوه را -
  :   خانم از خجالت سرخ شده، با عصبانيت گفت

  !بسيار خوب برو بيرون -
  . سر دادند   ميهمانها باز خنده 

خانم، ارباب گفت آلبالو گران است الزم نيست         -
  …بخري

   به محض شنيدن اين حرف از دهان گيكور، بعـضي          
 و با دستمال محكم  د خنديدناز ميهمانها با صداي بلند  

شان را گرفتند بعضي ها هم براي پوشاندن        جلوي دهان 
رسوايي خانم صاحب خانه تصديق كردند كه در واقع 
قيمت آلبالو بسيار گران است و در اين موقـع از سـال    

بعـد هـم گفتنـد كـه        . خريدن آلبالو ديگر معني ندارد    
  .اصال خريدن ميوه موردي ندارد

چـرا زحمـت   . ما كه بـراي خـوردن نيامـده ايـم         -
  كشيده ايد؟ 

 سـرخ “ورتش كـامال  صـ خانم صاحبخانه كه از خجالت      
 بود، سعي كرد موضوع را طور ديگـري وانمـود           شده

  :كند به همين خاطر گفت
مي دانـم آقـا بـه او چـه گفتـه اسـت، ايـن ابلـه                   -

  .نفهميده
  :   گيكور قسم خورد و گفت

  …الهي هر كس دروغ بگويد زير خاك برود -
   …   ديگر همه چيز از بد هم بدتر شد

 آيندهادامه در مشاره 


