
 

 

  ١صفحه   ١٣٧٩من ماه  به٢٧  ٢٢ شماره    لويس

  مطبوعات ارمني

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)1(  

  گرمانيك.  ا
   سخن آغاز-1

 سياسي، اقتصادي -مطبوعات يكي از ابزارهاي بسيار مؤثر در روابط اجتماعي
جرائد آزاد منعكس كننده واقعي ديـدگاه هـا،         . و فرهنگي جوامع بشمار مي روند     

اني و گروهي   رويدادها و پديده هاي گوناگون هستند و در برابر آنها جرائد سازم           
در هر حال وجود همه آنها براي       .آنچه را كه صالح خود مي دانند بيان مي نمايند           
در اين مقالـه تـالش مـي گـردد          . سالمت انديشه اجتماعي ضروري به نظر مي آيد       

نگاهي كلي به تاريخ مطبوعات ارمني داشته شمه اي از كارهـاي پيـشينيان در ايـن             
  .زمينه را بيان نماييم

  ي در باره تاريخ مطبوعات جهانشمه ا-2
بنـابراين از  . نياز به اطالعات يكي از ضروريات اساسي زندگي اجتماعي است      

نظر روزنامه نگاري، در ميان تمدن هـايي كـه چـاپ را نمـي شـناختند، مـي تـوان                 
كنجكـاوي عمـومي همـواره    . ابزارهايي را يافت كه پاسخگوي چنين نيازي باشـند      

ا بر انگيخته است، كساني كه وظيفه برقراري ارتبـاط و           ذوق رقم زنندگان تاريخ ر    
كشورهاي بزرگ و كوچـك باسـتان يـا         . نيز اغلب رسانيدن اخبار را بعهده داشتند      

سده هاي ميانه براي رفع نيازهاي اداري خود شبكه هاي بـزرگ و كوچـك گـرد                 
آوري و بخش اطالعات را ايجاد كرده بودند و پيـام رسـانان مـي توانـستند بطـور                   

ماننـد جـارچي همـراه بـا     (شفاهي يا كتبي اخبار را بالفاصـله از راه هـاي مختلـف              
. در معرض آگاهي جمعتي كم و بيش وسيع قـرار دهنـد           )  ديواري   -اعالميه كتبي 

در تمام تمدن هايي كه نوشتن را مي شناخته انـد، در حاشـيه شـبكه هـاي رسـمي،                    
تجـارت و اعـضاي     مكاتبات خصوصي براي مؤسـسات مجهزتـر و معتبـر، اربـاب             

طبقات مختلف، نوعي منبع ادواري خبري محسوب مي شدند كـه از چهـار چـوب             
  .تنگ روابط شخصي يا شغلي فراتر مي رفته اند

كه نوعي خبرنامه در بـاره مجلـس   ” Acta publica“در رم باستان در كنار 
 خبرنامـه  Acta diurnaسنا بود و از پايان حكومت جمهوري منتشر شـده بـود   

   .     و منعكس كننده زندگي رمي وجود داشتحقيقي
از آغاز سده پانزدهم ميالدي يك رشته از عوامل سياسي، اقتصادي و فكـري،    

رنـسانس و رفـرم     . عطش كسب اخبار را در غرب به نحو قابل توجهي افزايش داد           
  .بر كنجكاوي هاي كسب اخبار افزودند) اصالح اجتماعي(

ار بـه شـكل كـااليي حقيقـي درآمـد و            حداقل از آغـاز سـده چهـاردهم، اخبـ         
خبرنگاران براي شاهزادگان يا بازرگانان خدمات منظم مكاتباتي دسـتنويس ارائـه            

) Avvisi(” آويـزي “اين اخبار دستنويس كه اغلب به نـام ايتاليـائيش   . مي كردند 
ناميده مي شد زيرا ونيز چهارراه بزرگ بازرگاني يكي از مراكز پخش اين نوشـته               

  .ي رفت، نشانه هاي خود را در تمام اروپا برجا گذاشتها بشمار م
از پايان سده پـانزدهم چـاپ كننـدگان، نـشرياتي را بـه شـكل دفترچـه هـاي                    
كوچك چهار، هشت يا شانزده صفحه اي منتشر كردند كه گاهي به وسيله كليـشه            

اين اوراق خبري از حوادث مهمي چون       . هاي چوبي به تصاويري مصور شده بود      
داري، تشييع جنازه پادشاهان و شاهزادگان، جشن ها و غيـره خبـر مـي               جنگ، عزا 

، در زبـان    )Relations(” رالتـسيونس “به اين روزنامه هـا در زبـان التـين           . دادند
ــسه  ــل“فرانـ ــاني  )Occasionnels(” اُكازيونـ ــان آلمـ ــسايتونگن“، در زبـ ” تـ

)Zeitungen (  ــايي ــان ايتالي ــا“و در زب ــا ) Gazzeta(” گازت ــاسكوران“و ي ” ت
)Corantas (       مي گفتند كه بوسيله كتابفروشي ها يـا دوره گـردان در شـهرهاي

روزنامه هايي بودند كـه  ) Canard(كانارها . بزرگ اروپايي به فروش مي رسيد  
اخبار اغراق آميز و زنده منتشر مي كردند و خيلي ديرتر متولد شده نمايانگر نوع           

ي ترين آنها در فرانسه و در سـال         قديم. جديدي از روزنامه هاي تك ورقي بودند      
  . منتشر شده است1529

) Chansons(، ترانـه هـا      )placard(پالكاردها  ) Libelles(هجونامه ها   
اصالح طلبي و بعد ضد اصالح طلبي بصورت روزنامه هـاي تـك ورقـي در سـطح                  

  .وسيع منتشر مي شدند

نامه هاي نام داشت كه از سال ) Almanach(” آلماناك“اولين نشريه ادواري    
  . مشتق شده بود1448چاپ شده در شهر ماينس آلمان در سال 

تولد نشريات ادواري چاپي موجب از ميان رفتن اخبار غير ادواري نشد، بلكه             
برعكس اخبار دستنويس در آغاز سده هفدهم و هجدهم توسعه يافتـه، خبرنگـاران              

 در خـور تـوجهي      در كنار گازت نويسان به عنوان پيشبيني كنندگان اخبار اهميت         
  . داشتند

در باره روزنامه هاي تك ورقي، آلماناك ها و نشريات فراوان گرايش هـاي               
” ادبيات كوچه و بـازاري    “مخفي بايد گفت كه آنها حداقل تا اواسط سده نوزدهم           

  .و عاميانه را ترويج مي كردند
 در شـهر استراسـبورگ تولـد        1438صنعت چاپ سربي گـوتنبرگ در سـال         

  .تين مطبوعات ادواري چاپي يك قرن و نيم بعد پديد آمديافت و نخس
امروز با پيشرفت شگفت آور فنون و تكنولـوژي، روزنامـه هـا و مجلـه هـاي                
الكترونيكي در شبكه جهاني اينترنت ارائه مي شوند با اين حـال مطبوعـات چـاپي                

  .كماكان اهميت خود را در زندگي اجتماعي افراد حفظ كرده اند
طبوعات ارمني جهاننگاهي به م-3  

ــان در    ــي جه ــات ارمن ــاريخ مطبوع ت
پايان دهه نخـست سـده سـوم خـود قـرار            

ــان   . دارد ــي جهـ ــشريه ارمنـ ــستين نـ نخـ
 بـه معنــي هــشدار  Azdarar(” آزدارار“

نـام دارد كـه در   ) دهنـده، آگـاهي رسـان   
 بــه همــت كــشيش   1794-96ســالهاي 

ــهر    ــيرازي در ش ــماونيان ش ــاروتيون ش ه
وي به سال . يدمدرس هندوستان بچاپ رس

 در شيراز متولد شـد و تحـصيالت         1750
خود را در زادگاه، وانك جلفاي اصفهان       

. كسب نمود و به لباس روحانيت در آمـد        
پــس از ضــايعه بــزرگ از دســت دادن دو 

در حـوالي شـيراز     ” بابـاكوه “فرزندش به   
نــزد درويــشان صــوفي متوســل شــد و در 
آنجا زبان و ادب فارسي را بـه نيكـي فـرا       

اهالي ارمني شيراز جهت نجـات او       . تگرف
از گوشه نشيني به خليفه جلفاي اصـفهان مراجعـه و يـاري او را مـي خواهنـد لـذا                    
كشيش هاروتيون بنا به دستور خليفه به سمت كـشيش منطقـه اي بـه شـهر مـدرس           

 چاپخانه اي در آنجا تأسـيس كـرد و از      1789در سال   . هندوستان مأمور مي گردد   
را بعنوان اولين نشريه ارمني ” آزدارار“ شماره از ماهنامه 18د  تعدا1796 تا 1794

 در مدرس ديده از جهـان فروبـست و          1824كشيش هاروتيون بسال    . بچاپ رساند 
  .   در صحن كليساي مريم مقدس مدرس بخاك سپرده شد

به منظور ارائه تصويري كلي از مطبوعات ارمني در كشورهاي مختلف جهان            
 بر اساس جوامع ارمني سـاكن در كـشورهاي جهـان ارائـه مـي                در زير اهم آنها را    

  :كنيم
  روسيــــه

ــمونك “- ــان زانوس ــا ) arevelian-dsanutsmunk(”آرولي ــاهي “ي آگ
يـا  ( در هـشترخان   1816نخستين نشريه ارمني در روسيه بـود كـه در سـال             ” شرقي

  .بچاپ رسيد” وستوچيا ايزوستيا“بعنوان نسخه ارمني نشريه روسي ) آستراخان
، بــــه كوشــــش اســــتپانوس )hiusisapayl(”ماهنامــــه هيوسيــــساپايل“-

ــانس ــده جنــبش روشــنگري و  )، مــسكو1864 و 1858-62(نازاري ــنعكس كنن ، م
نازاريــانس و . ادبيــات نــوين ارمنــي بــود كــه در راس آن خاچــاتور آبويــان و س

  .  بودند) 1858-59(ميكايل نالبانديان
ران مـسريان، ارگـان جنـبش    ، به كوشش براد  )، مسكو 1858-62(”چراكاغ“-

  .ضد اصالح طلب فئودالي
. ، به كوشش گ   ) تئودرسيا 1860-65(،)كبوتر ماسيس (”ماسياتس آغاوني “-

  .هفته نامه ارگان جنبش ضد اصالح طلب فئودالي. آيوازوسكي

  )١٧٥٠-١٨٢٤(كشيش مشاونيان 

  ادامه  دارد



 

 

  ٢صفحه   ١٣٧٩ بهمن ماه٢٧   ٢٢ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  » روز خدا12« اجراي نمايش
   در انجمن آرارات

  
اثـر پـرچ    »  روز خـدا   12« بهمن ماه نمـايش      13

آقاماليان به كارگرداني   . زيتونسيان توسط گروه تاتر آ    
خانم كيتوش آرزويان به صحنه رفت و مورد اسـتقبال          

  .شايان حضار قرار گرفت
  

  اركستر سمفونيك تهران
 بهمن ماه گروه خواننـدگان      15  مناسبت دهه فجر  

ــري گــورگن   ــه رهب اركــستر ســمفونيك تهــران ب
  . موسيسيان برنامه اجرا كرد

  
  ايــــــــران

  
  نتايج نظرسنجي محبوبيت آقاي خاتمي

  80 در انتخابات 
 80در آستانه انتخابـات رياسـت جمهـوري سـال         

موسسه ملي پژوهش افكار عمـومي بنـا بـه سـفارش            
ي و تبليغاتي وزارت فرهنـگ و       معاونت امور مطبوعات  

 23 و   22ارشاد اسالمي يك طرح نظر سنجي در تاريخ         
 نفـر در بـين      1118 با نمونه اي بـه حجـم         79دي ماه   

 سال به باالي منـاطق بيـستگانه        16ساكنين مرد و زن     
  .تهران به اجرا در آورده است

اين نظر سنجي با دو هدف كلي زيـر اجـرا شـده             
  :است

وبيت آقـاي خـاتمي و دوم       اول سنجش ميزان محب   
 و شخـصيت    80ارزيابي شهروندان از انتخابـات سـال        

مورد نظر بـراي كانديـداتوري ايـن دو هـدف كلـي             
اهداف جزيي تري را در بر مي گيـرد كـه گـزارش             
يافته هاي آن به صوررت چكيده در پـي ارائـه شـده             

  :است
% 5/46افراد نمونه زن و     % 5/53در اين نظر سنجي     

  .مرد بوده اند
كل پاسخگويان به آقـاي خـاتمي اعتمـاد         % 8/77

” نـسبتا % 46آنها خيلـي زيـاد و    % 8/31زياد دارند كه    
دانـش آمـوزان، زنـان خانـه دار،         . زياد بـوده اسـت    

 سال  24 تا   16 سال و به باال و جوانان        55سالخوردگان  
% 1/83. و كم سوادترها بيشتر به ايشان اعتمـاد دارنـد         

ي خـاتمي تـا كنـون       كل پاسخگويان از عملكرد آقا    
% 1/54راضـي و    ” كـامال % 29راضي هستند كه از آن      

راضي بوده اند بـا فـرض برگـزاري انتخابـات           ” نسبتا
% 6/57رياست جمهوري با كانديداتوري آقاي خاتمي       

% 7/10راي مي دهند و     ” كل افراد نمونه به ايشان قطعا     
نيـز راي خـود را    % 4/17به ايشان راي نمـي دهنـد و         

. ص شـدن سـاير كانديـداها مـي داننـد          منوط به مشخ  
 واجـد شـرايط راي      76افرادي كه در خـرداد      % 9/73

دادن نبودند در انتخابات آينده به آقاي خاتمي راي مي      
  .دهند
كل پاسخگويان بهترين فرد براي رياسـت       % 2/53

% 3/83 را آقاي خاتمي مي دانند و        80جمهوري خرداد   

خابـات  كل پاسخگويان مايلنـد آقـاي خـاتمي در انت         
  . كانديدا شود1380رياست جمهوري خرداد 

كل پاسخگويان بيشترين   % 9/30همچنين به عقيده    
مانع بر سر راه رئيس جمهوري براي انجام وظايفش از          
سوي شخصيت ها و نهادهاي رسمي نظام ايجـاد شـده           

  .است
كل پاسـخگويان معتقدنـد آقـاي       % 7/62در ضمن 

ختيـارات  خاتمي براي تحقق خواسته هـاي مـردم از ا         
  .  كافي برخوردار نبوده است

  
  قطار مسافري 

   استانبول- دمشق و تهران-تهران
   راه اندازي مي شود

بـر اسـاس يادداشـت      :  واحد مركزي خبر   -تهران
تفاهم همكاريهاي حمل و نقلي جمهوري اسالمي ايران      
و جمهــوري تركيــه، از اســفند مــاه امــسال قطاهــاي 

 دمشق و بـالعكس     -ن استانبول، تهرا  -مسافربري تهران 
  .راه اندازي مي شود

به موجب مفاد اين تفـاهم نامـه كـه وزيـر راه و              
ترابري ايران و وزير حمل و نقل و ارتباطات تركيـه،           

 دمـشق از    -آن را در تهران امضا كردند، قطار تهـران        
بيستم اسفند با استفاده از امكانات ريلي كشور تركيـه          

  . مسافران را جابجا خواهد كرد
 اســتانبول و -ين قطــار مــسافربري تهــرانهمچنــ

 اسفندماه فعاليت انتقال مسافران ايران و       22بالعكس از   
  .تركيه را به دو كشور آغاز خواهد كرد

  .  حركت هر دو قطار يك روز در هفته خواهد بود
  

  نشان ايثار به 
  معلم فداكار گيالني تعلق گرفت

با موافقت هيئت دولـت و بـا درخواسـت وزيـر            
بـه معلـم فـداكار      » نشان ايثـار  «و پرورش،   آموزش  

  .گيالني تعلق گرفت
بــه گــزارش روابــط عمــومي وزارت آمــوزش و 
پرورش، هيئت دولت با تقاضاي حسين مظفـر، وزيـر       
آموزش و پرورش مبني بر اعطاي نشان ايثار به معلـم           

بـر اسـاس ايـن    . فداكار حسن اميدزاده موافقت كـرد  
 گيالني در بهمن    گزارش، حسن اميدزاده، معلم فداكار    

 تـن از دانـش آمـوزان دوم      30 جـان    1376ماه سـال    
بيجـار از توبـع شـفت       » خونين شهر «ابتدايي دبستان   

  .گيالن را از ميان شعله هاي آتش نجات داد
از ابتداي وقوع حادثه تا كنون ، وزارت آموزش و          
پرورش پيگير كليه مراحل درمان وي و تأمين هزينـه          

  .اكار گيالني بوده استهاي مداواي اين معلم فد
  

  پيكر پدر مهندسي ايران تشييع شد
پيكر مرحوم استاد حامي پدر مهندسـي ايـران  از           
مقابل مسجد دانشگاه تهران با حضور وزراي مسكن و         

  .كرج تشييع شد» بهشت سكينه«نفت به سمت 
به گـزارش روابـط عمـومي انجمـن شـركتهاي           

ـ    1286ساختماني، استاد حامي در سال       سي  هجـري شم
در تهران متولـد شـد و تحـصيالت خـود را در دوره              

  .دبيرستان در دارالفنون به پايان رساند
وي جزو اولين گروه دانش آموزان ايراني بود كه         

 پس از موفقيت در آزمون ورودي براي        1308در سال   
  . تحصيالت دانشگاهي راهي برلين شد

استاد حامي بنا به داليلي پـس از يـك سـال بـه              
گشت و سپس به سوئيس رفت و دكتـراي         كشور باز   

مهندسي راه و سـاختمان را از پلـي تكنيـك زوريـخ             
  .دريافت كرد

  
  ارمــنســتــان

  
  گشايش نمايشگاه

  آثار هنري ايران در گالري ملي
در تاريخ دوم فوريه نمايشگاهي بمناسبت بيست و        
دومين سـالگرد پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران در            

اين نمايـشگاه از    . شايش يافت گالري ملي ارمنستان گ   
سوي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايـران        

  .در ارمنستان ترتيب يافته بود
محسن ابوطالبي رايزن فرهنگي سفارت جمهـوري       
اسالمي ايران طي سخناني در مراسم افتتاحيه نمايـشگاه    
خاطرنشان كرد كه با وجود اينكه يكسال است رايزني         

در مـدت   “فعاليت مي كند، ولي     فرهنگي در ارمنستان    
زمان كوتاه، با مساعدت دولـت ارمنـستان و كمـك           
دوستان ارمني، چندين نمايشگاه برپـا گـشته و آثـار           
نقاشان ايراني و همچنين هنرهاي دستي، كـاربردي و         

با تاكيد بـر    ” .سنتي به هنردوستان ارمني ارائه شده اند      
 2001سـال  (اينكه ريشة اصلي تمدن فرهنگ مي باشد      

، )نيز بعنوان سال گفتگوي تمدنها اعـالم شـده اسـت          
آقاي ابوطالبي نزديكي هر چه بيشتر ارمنستان و ايران         
بعنوان دو كشور داراي تمدن ديرينه را اولويت شمارة         

البته اين روابط بر پاية فرهنـگ       “:يك خوانده و افزود   
توسعه خواهند يافت، ولي فرصتي خواهد شد تا روابط         

ــف   ــشورهاي مختل ــا و  ك ــد، ادعاه ــشخص گردن م
خواستهاي متقابـل روشـن شـوند، برخـي اصـالحات           

  ”...صورت پذيرند
در اين نمايشگاه كه از سوي ادوارد غازاريان وزير   
آموزش و علوم جمهوري ارمنـستان بعنـوان يكـي از           
جلوه هاي خوب روابط فرهنگـي دو كـشور ارزيـابي           
 شد، كارهاي دستي، آثار مينياتور و نقاشي هنرمنـدان        

  .ايراني و لباسهاي سنتي بانوان ارائه شده اند
  15/11/79 يرگير 

  
  نامه ژاك شيراك به جرج بوش

ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه پس از ديـدار         
با علي اف و كوچاريان درباره نتايج اين مالقاتها نامـه        
اي به جرج بوش رئيس جمهور اياالت متحده آمريكـا       

يه ارسال نمـوده    و والديمير پوتين رئيس جمهور روس     
جالب آنست كه بر خالف پوتين، جـرج بـوش      . است

طي نامه اي از ژاك شيراك براي رسالت ميانجيگري         
  .ابراز تشكر كرده است

  15/11/79 هايكاكان ژاماناگ 
  

اظهارات نگراني مجلس آذربايجان درخصوص 
  تاييد قطعنامه قتل عام ارمنيان از سوي پارلمان فرانسه

 اعالميه دوم فوريـه نگرانـي       مجلس آذربايجان در  
خويش را جهت تاييد قطعنامـه قتـل عـام ارمنيـان از             

خبرگـزاري  . طرف پارلمان فرانسه ، ابراز نموده است        
در ايـن   : چنين گـزارش مـي دهـد كـه          ” سنارك  “ 

اعالميه اشاره مي شود كه چنين اعمال مقامات فرانـسه      
 مي تواند وضعيت قفقاز و تركيه را متشنج نمايد زيـرا          
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تا امروز نيروهاي مسلح ارمني بخش بزرگي از اراضي         
نماينـدگان مجلـس    .  آذربايجان را در تصرف دارنـد     

آذربايجان شكايات خويشرا جهت تاييد قطعنامه ابـراز        
چنـين برخـورد    : مي نمايند و چنين ادامه مي دهندكه        

پاريس مفيد بودن فرانـسه بـه عنـوان رئـيس گـروه             
اعالميه فوق يكـصدا    . مينسك ، را  به شك مي اندازد       

 نماينده اي كه در مجلس حضور داشتند ،         96از طرف     
  . پذيرفته شده است

دانشجويان ترك در باكو با تخم مـرغ ، سـفارت           
شعارهاي دانشجويان تـرك    .فرانسه را بمباران نمودند     

. پيرامون دفاع از تركيه و محكوم نمودن فرانـسه بـود          
جويان پـرچم   گذشته از بمباران با تخـم مـرغ ، دانـش          

فرانسه را درجلوي ساختمان سفارت به آتـش كـشيده       
  .اند

  11/79/ 15 شبكه تلويزيوني پرومتوس 
  

نمايندگان مجلس آذربايجان درصدد جايگزيني 
 به جاي OSCEآلمان در تركيب رؤساي مشترك 
  فرانسه مي باشند

  
خبرگزاري مدياماكس حـاكي از آن اسـت كـه          

د هستند تا آلمـان     نمايندگان مجلس آذربايجان درصد   
ــشترك  ــاي م ــب رؤس ــايگزين OSCEدر تركي  ج

  بـه سـفر      CISفرانسه شود و اما نشريه الكترونيكـي        
ادوارد شواردنادزه رئيس جمهور گرجستان به تركيـه        

 تركـي   –اشاره كرده است و تقرب همكاري گرجي        
. را تهديدي  جدي براي مسكو  محسوب كرده اسـت          

 مجلـس آذربايجـان     آقاي مولوزاده يكي از نمايندگان    
اعالم كرده است كه فرانسه را بايد از تركيب رؤساي          
مشترك گروه مينسك خارج كرد ، آخـرين تـصميم          
هاي ارمني گراي مسئولين فرانسه گواه آن است كـه          
عملكردهاي فرانسه بعنـوان رئـيس مـشترك گـروه          
مينسك نتايج مثبتي براي آذربايجان نخواهد داشـت ،         

است كـه اگـر آلمـان در ايـن          مولوزاده اشاره كرده    
تركيب بجاي فرانسه جايگزين شود لذا توازن قـدرت         
به نفع آذربايجان تغيير خواهد كرد بايد در نظر گرفت     
كه نفوذ جامعه ارمني در آلمان به اندازه كافي ضعيف          
  . است بغير از اين آلمان منافع نفتي در آذربايجان ندارد

  15/11/79”   آر“ شبكه تلويزيوني 
  

  ISO 9002ريافت گواهي نامه د
   توسط شركت يوروستان اويوت

ــه     ــواهي نام ــوت گ ــتان اوي ــركت يوروس  ش
ISO9002       ايـن شـركت    . را دريافت  داشـته اسـت

نهمين شركت ارمنستاني اسـت كـه گواهينامـه بـين           
  .المللي مرغوبيت را دريافت داشته است

  14/11/1379– شبكه اول تلويزيون
  

  وعده كمكهاي مادي 
  ستانبه ارمن

فرانك پالون عضو كنگره آمريكـا خـاطر نـشان          
ساخته است كه در مـاه مـارس در كنگـره آمريكـا             
فعاليتهائي در خصوص اختصاص كمكهاي مـادي بـه         

در سـال جـاري تـالش       . ارمنستان بعمل خواهند آمـد    
خواهد شد تا ميزان كمكهاي بـشر دوسـتانه ارمنيـان            

  . افزايش يابد 
ل جاري مبلغ نـود     وي اعالم كرده است كه در سا      

ميليون دالر به ارمنستان كمك خواهد شد كه گر چـه       

از سال قبل كمتر است ولي نسبت به ساير كشورهاي          
   .شوروي سابق بيشتر از همه مي باشد 

پالون اظهار اميدواري كرده است كه بـا علـم بـه            
بيانات مثبتي كه بوش در هنگام رقابتهـاي انتخابـاتي          

رمنيان ابراز داشته بود ، رژيم      نسبت به مسئله قتل عام ا     
جديد آمريكا در راستاي مسئله ارمنيان پيشرفت مثبتي        

ما « وي در اين مورد گفته است ؛      . بثبت خواهد رساند  
ازقولي هم كه هاسترت سخنگوي تاالر نمايندگان داده        

وي قول داده است كـه مـسئله      . است بهره مند هستيم     
و مرتبـه   برسميت شناختن قتـل عـام را در كنگـره د          

مطرح خواهد كرد و ما هم بر او فـشار خـواهيم آورد             
  . »تا بقول خودش وفا كند

  14/11/79 هايوتس آشخار 
  

  اعزام كمك هاي فني و داروئي 
  به هندوستان

 نفري از اداره زلزله شناسي  ارمنستان بـا          18گروه  
. كمك هاي فنـي و داروئـي عـازم هندوسـتان شـد              

در زلزلـه   . آشنا مي باشد    ارمنستان با اين بالي طبيعي      
ــال  ــسياري از  1988س ــستان روي داد ب ــه در ارمن  ك

كشورها كه هندوستان نيز شامل آن مي شـود دسـت           
اكنـون نوبـت    . كمك بسوي ارمنـستان دراز كردنـد      

ارمنستان رسيده كه در اين وضـعيت سـخت كمـك           
  .خودرا به مردم هند نشان دهد

  14/11/79 شبكه تلويزيوني پرومتوس 
  

  يد بررسي دور جد
  مسئلة دادخواهي ارمنيان

   در واشنگتن
در واشنگتن نسبت به دور جديـد بررسـي مـسئلة           

فرنك پالون رئيس   . دادخواهي ارمنيان اقدام خواهد شد    
مشترك كميتة مسئلة ارمني كنگـرة آمريكـا دوبـاره          
قول داده است كه از هيچ تالشي جهـت بـه رسـميت             

  . رزيدشناختن قتل عام ارمنيان دريغ نخواهد و
  14/11/79 شبكه تلويزيون ملي 

  
   ميليون دالر90دريافت 

   كمك بشردوستانه
  

خبرگزاري نويان تاپان بـه اطـالع مـي رسـاندكه            
گلندل مالقـاتي بـا     ” مجمع ارمني “شعبه غربي سازمان    

فرانك پالون عضو كنگره در امور ارمني ترتيـب داده          
پالون اشاره كرده اسـت كـه در مـاه مـارس در             . بود
نگــره فعاليتهــايي در زمينــه اختــصاص كمكهــاي ك

به گفته وي   . بشردوستانه به ارمنستان شروع خواهد شد     
 ميليـون دالر كمـك بـشردوستانه        90ارمنستان امسال   

  . دريافت خواهد كرد
  13/11/79”  آر“ شبكه تلويزيوني 

  
  مسائل ارمنيان  لبنان

سـاعته اعتـراض    3ارمنيان لبنـان تظـاهرات         
قرار بود كه بر طبق قـانون  .ار كرده اند آميزي را برگز  

 وزير را در كابينه اين كـشور        2اساسي  ارمنيان لبنان     
داشته باشند در صورتي كه اكنـون تنهـا يـك وزيـر             

  .وجوددارد) امور ورزش و جوانان(ارمني
  

  13/11/1379 شبكه اول تلويزيوني

  اظهارات نائيرا ملكوميان 
  وزير امور خارجه جمهوري قره باغ

 
ئيرا ملكوميان وزير امور خارجه جمهـوري قـره         نا

باغ اعالم كرد كه آنچه بستگي به كـشورش داشـت،           
انجام شد تا درگيري قره باغ مزاحم عضويت ارمنستان         

در اين راستا خـانم ملكوميـان   . در شوراي اروپا نگردد  
امروز سخنراني آركادي غوكاسيان رئيس جمهور قره       

وپا در مـاه دسـامبر      باغ در اجالس پارلماني شوراي ار     
 و همچنين شـركت نـاظران شـوراي اروپـا در            1998

انتخابات مجلس قره باغ در سال گذشـته را ثمـربخش           
بنظر خانم ملكوميان غير ممكن نيـست       . محسوب كرد 

كه روزي هم قره باغ در رابطه با عضويت در شـوراي            
نـائيرا ملكوميـان  بـا اشـاره بـه           . اروپا فعاليت كنـد   
رمنستان و آذربايجان، متـذكر شـد       مذاكرات روساي ا  

بنظـر  . كه از برخورد علي يف هيجان زده نشده اسـت       
خانم ملكوميان علي يف خاطرنشان كرده است كه در         
صورت دستيابي به راه حل مشخص، مي توانند طرفين         

وزير امور خارجـه    . سوم، چهارم و پنجم موجود باشند     
قره باغ اطمينان مي دهد كه بدون شـركت قـره بـاغ             
هيچگونه موافقتي كاربرد حقوقي، سياسي يـا معنـوي         

خــانم ملكوميــان ذكــر كــرد، كــه . نخواهــد داشــت
 وجود برخوردهاي   osceدرمجموعه پيشنهادات جديد    

 موضـع   1988تحمل پذير براي آذربايجاني كه از سال        
بگفتـه  . گيري خود را تغيير نداده است، احتمـال دارد        
هاد، كـه   وي فعال از سوي روساي مـشترك آن پيـشن         

اجازه گردهم آمدن مجدد طرفين مـذاكرات را فـراهم      
روساي مشترك درباره حـدود  “ : كند، پيدا نشده است   

سازشهاي ما اطالع دارند و فكر نمي كـنم كـه آنهـا             
. ”آماده مواجه  شدن با نارضايتي دوطرف ارمني باشند         

بنظر وزير امور خارجه، تنها نكته مثبت ديدار پاريسي         
يف از آن تريبـون بـاال، بـار ديگـر           آنست كه علي    

درباره ضرورت شركت طرف سـوم شـنيد و او بايـد            
   .بطور جدي در اين رابطه فكر كند

  11/11/79” + 1آ“  شبكه تلويزيوني 
  

قصد شوراي فدرال آلمان در خصوص به رسميت 
  شناختن قتل عام ارمنيان

  
بنا به خبر گزاري سنارك  شوراي فـدرال آلمـان           

ه در يكي از جلسات آتي خود قطعنامـه    در نظر دارد ك   
مربوط به رسميت شناختن قتل عام ارمنيـان را مـورد           

در حـال حاضـر بـيش از نيمـي از           . بررسي قرار دهد  
نمايندگان بوند استاگ در نظر دارد راي موافق به اين          

  . قطعنامه بدهد
  10/11/79اخبار آرمنيا 

  
 نصب مجسمه كوميتاس در پاريس

   قتل عام ارمنياندررابطه با ياد بود
  

 بنا به تصميم شهردار پاريس در يكي از خيابانهاي         
  .اين شهر مجسمه كوميتاس نصب خواهد شد
  10/11/1379 اخبار شبكه اول 

  
نطق خانم كارولين كوكس  معاون رئيس مجلس 

  لردها به پاس قتل عام ارمنيان
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درمدتي كه تركيه مشغول تدوين مجازات ها مي        
بوط به قتل عام ارمنيان در لنـدن       باشد، صحبت هاي مر   

خانم كاولين كوكس معاون    . به اوج خود رسيده است    
 دقيقه اي بـه     8 ژانويه نطق    25رئيس مجلس لردها در     

“ خبرگـزاري   . پاس قتل عام ارمنيان ابراز نموده است      
كليه اعضاء  : چنين گزارش مي دهد كه      ” نويان تاپان   

بخش ارمنيان ،    گروه پارلماني بريتانياي كبير در امور       
زنده زنده بـه    “ جهت شركت در مراسمي كه به پاس        

برگزار  شـد ، دعـوت شـده         ” آتش كشيدن يهوديها    
  . بودند

  07/11/79 شبكه تلويزيون ملي 
  

  عرصه فعاليت براي مطبوعات روسي زبان
   در ارمنستان محدودتر مي گردد

  
بنا به عقيـده آقـاي آنـاتولي دريوكـف سـفير       

ان طيف فعاليـت مطبوعـات روسـي        روسيه در ارمنست  
  . زبان در ارمنستان بطور كلي تنگ تر مي شود

اين موضوع البته نه تنها به پخش تلويزيون بلكه         
بعـد  . به روزنامه هاي روسي زبان  نيز مربوط مي شود         

رسـپوبليكا  « از قطع عمليات چاپ و انتشار روزنامـه         
ديگر نشريه اي كه هـر روز چـاپ شـود در            » آرمنيا
  . ستان وجود ندارد ارمن

اگر وضـع  « :وي به اين موضوع اشاره كرد كه        
به همين منوال ادامه پيدا كند ديگر در ارمنستان كسي          

بنا . »نمي ماند كه بخواهد نشرياتي بزبان روسي بخواند       
به عقيده آقاي سفير ارمنـستان بعنـوان يـك كـشور            
كوچــك بمنظــور تمــاس و گفتگــو ي مــستقيم بــا 

. أ به يك زبان خارجه نياز دارد        كشورهاي جهان حتم  
وي بر اين باور است كه ارمنستان از تجربه  خوب فرا            
ــد ،     ــي باش ــور دارم ــر خ ــي ب ــان روس ــري زب گي
تعدادمتخصصين و آموزگاران زبان روسي زياد اسـت        

در خاتمـه  . ماخذ ادبي روسي زبان فراواني وجود دارد        
لزومي ندارد در جائي هم     «: وي خاطر نشان مي سازد      

ه مشكلي وجود ندارد اشكاالتي بوجود بياوريم بلكـه       ك
  .»بايد به تحقيق و مطالعه دقيق زبان همت گماريم 

  13/11/79 نويان تاپان، هايوتس آشخار 
  

  بين المـللـــي
  

  بازگشايي مي شود” پيزا“برج 
برج كج پيـزا پـس از       :  واحد مركزي خبر   -تهران

  . سال تعطيلي، بازگشايي خواهد شد10
ش خبرگـزاري آلمـان از رم، در جريـان          به گزار 

مراسم بازگشايي اين برج مراسـم باشـكوهي برگـزار          
  .خواهد شد

برج پيزا كه متعلق به قرن دوازدهم مـي باشـد، از            
 به روي بازديد گنندگان بسته شد تا شـيب          1990سال  

  .آن ترميم گردد
 ميليـارد ليـر     5هزينه بازسازي اين برج در حدود       

  .بوده است
  

   روسيه را به شمال آمريكا وصل مي كندتونلي كه
برنامــه : خبرگــزاري جمهــوري اســالمي-تورنتــو

احداث تونلي ميان روسـيه و شـمال آمريكـا كـه دو             

منطقه دور افتاده جهان را به هـم متـصل مـي سـازد،              
  .مستلزم يك زمان بندي بيست ساله است

به نقل از يك مقام روسيه      » ونكوور سان «روزنامه  
 ميليارد دالر كانادا هزينـه      90معادل  اين طرح   : نوشت

  .در بر دارد
طرح احداث تونل همچنين موجب از سـر گيـري          
مذاكراتي در زمينه راه اندازي يك خط آهن سراسري         

كانـادا مـي    » پرنس جورج «و منطقه   » آالسكا«ميان  
شود و اين شبكه از طريق شهر ونكوور بـه شـيكاگو            

  .متصل خواهد شد
ش مقام هاي آمريكـا و       ميالدي تال  1949در سال   

كانادا براي احداث اين خط آهـن كـه در آن زمـان             
 ميليارد دالر آمريكا برآورد شده بود، بـي         3هزينه آن   
  . نتيجه ماند

با اين حال، مسئوالن نوسازي شمال روسيه اعتقـاد         
 كيلـومتري كـه شـرق       97دارند كـه سـاخت تونـل        

در روسيه و به غرب آالسـكا متـصل مـي           » جاكوتا«
تنها مستلزم صرف وقت فراوان است و مـشكل         كند،  

  .تأمين اعتبار آن چندان دشوار نيست
اين طرح بزرگترين برنامه جهـان در نـوع خـود           

  .محسوب مي شود
مطالعه احداث اين تونل هم اكنون آماده ارائـه بـه           
بانك جهاني شده و دولتهاي آمريكا و روسـيه توافـق    

 را بـه عمـل      مقدماتي در زمينه نحوه پيشبرد برنامه آن      
  .  آورده اند

  
 ميليون دالر از سرمايه داران 80علي اف 

  آمريكايي دريافت كرد
تعدادي از  : خبرگزاري جمهوري اسالمي   -واشنگتن

ــه مقامهــاي   ــا ب ــزرگ آمريكــا و اروپ شــركتهاي ب
  .كشورهاي در حال توسعه رشوه داده اند

اين شركتها معترف شدند كه براي پيشبرد مقاصد        
امهاي كشورهاي ديگر را تطميع كرده      تجاري خود، مق  

  .اند
كه حاصـل ادغـام     » اموكو. پي. بي«شركت نفتي   

دو شركت آمريكايي و بريتانيايي است، اعـالم كـرد          
كه در مواردي به مقامهاي كشورهاي در حال توسـعه          

  .مبلغي داده است تا امر معامله تسهيل شود
در ماه گذشته كميسيون مبادله هاي سهام و اوراق         

را به دليل فـساد     » .ام. بي. آي«دار آمريكا شركت    بها
مالي در كـشورهاي خـارجي محكـوم بـه پرداخـت            

  .هزار دالر جريمه كرد300
اين شركت اعتراف كرد كه در گزارشهاي مـالي         

 چند مورد رشوه دادن به مقامهـاي        1995خود در سال    
  .ارشد دولت آرژانتين را پنهان نگهداشته است

اداره پلـيس فـدرال آمريكـا       در نوامبر گذشته نيز     
ويكتور كوزني دلال سرمايه گذاري در      .) آي. بي. اف(

  .جمهوري چك را مورد بازجويي قرار داد
 ميليـون دالر از سـرمايه       80وي اعتراف كرد كه     

داران آمريكايي گرفته است و بـه رئـيس جمهـوري           
ــدادي از   ــوري و تع ــيس جمه ــسر رئ ــان، پ آذربايج

ت تا معامالتي را در باره      وابستگان وي تحويل داده اس    
  .نفت حوزه درياي خزر صورت بدهد

شركت نفتي موبيل نيز در سال گذشته محكوم شد         
كــه بــه همــراه دو شــركت نفتــي ديگــر در بــستن 
قراردادهاي نفتي با قزاقستان به جاي پرداخت پول بـه          
خزانه دولت اين كـشور، آن را از مـسيري پرداخـت            

خـصي مقامهـاي    كرده است كه سرانجام به حساب ش      
  .ارشد دولت قزاقستان وارد شده است

  
  هشدار اوج آالن به دولت تركيه

عبداهللا اوج آالن رهبر حزب كارگران كردسـتان        
هشدار داد، اگر دولت تركيه بـه       .) ك. ك. پ(تركيه

كردها حمله كند، حاميان او حمالت مسلحانه خـود را          
  .از سر مي گيرند

 اوج آالن در    ،.سي. بي. به گزارش شبكه خبري بي    
بيانيه اي كه توسط وكيل او منتشر شد، هشار داد، مـا            
خواهان جنگ نيستيم اما اگر دولت تركيه حمله كند،         
  .ما هم از حق قانوني خود براي دفاع استفاده مي كنيم

 با اعالم اينكـه     1999پاييز سال   . ك.ك.حزب پ 
 15در پي يك راه حل صلح آميز است مبارزه مسلحانه  

را براي به دست آوردن خودمختاري متوقف       ساله خود   
  .كرد

اين كار به دستور اوج آالن كه اكنون در زندان به     
  .سر مي برد، صورت گرفت

دولت تركيه گزارشهاي اخير در مورد اعزام نيـرو        
در آنجـا   . ك.ك.به شمال عراق كه اكنون اعضاي پ      

حضور دارند و قصد حمله به اين كردهـا را رد كـرده         
  .است

ن در بيانيه خـود تحركـات نظـامي اخيـر           اوج آال 
تركيه در اين منطقه را تحريك آميز خوانده و نـسبت           
  .به هر گونه حمله احتمالي به كردها هشدار داده است

  
  ـيـمـلـعــ

  
  در نوشيدن آب سرد دقت كنيد

 متخصـصان روانپزشـكي انگلـستان اعـالم         -لندن
رايي كردند، نوشيدن آب سرد در زمان نامناسب بركـا        

  .مغز تأثير سوء مي گذارد
انگلـستان و   » بريستول«از دانشگاه   » پيتر راجرز «

 نفـر داوطلـب را بـر        60گروه محققان وي، وضعيت     
اساس ميزان تشنگي آنان پيش از انجام يك عمل كـه           
شامل فشار دادن دكمه ها در يك واكنش فـوري بـر            

  .روي يك صفحه رايانه بود، طبقه بندي كردند
يش از انجـام آزمـايش يـا هـيچ آبـي            اين افراد پ  

ننوشيدند يا اينكه يك فنجان آب سرد شده تـا دمـاي            
  . درجه سلسيوس را نوشيدند10

در اين آزمايش افرادي كه پيش از انجام آزمايش         
تشنه بودند و آب نوشيدند در مقايسه بـا افـرادي كـه             

بـه نوشـته    . بهتر عمل كردند  % 10هيچ آبي ننوشيدند،    
در افرادي كه به گفتـه خـود        » تيستنيو ساين «نشريه  

تشنه نبودنـد امـا آب نوشـيده بودنـد، يـك كـاهش           
  .درصدي در كارايي مغز آنان مشاهده شد15

معتقد است دماي آب آشـاميدني نقـش        » راجرز«
تحقيـق ديگـر بـه    . مهمي در كارايي مغز ايفا مي كند 

عمل آمده نشان مي دهد كه اين امر مي توانـد ميـزان        
مـا  : وي مـي گويـد  . غز را تغيير دهد جريان خون به م   

  . تمايل داريم نوشابه سرد يا گرم بنوشيم
بدن بايد براي مقابله با تأثير سرد شدن موضعي در          

  . روده منابع را تغيير دهد
  

  زلزله هاي اخير در جهان ارتباطي با هم ندارند
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 زمين لرزه قوي در هند هزاران كشته بـر          -توكيو
له ديگري بخشي از كـشور      جا گذاشته، اندكي قبل زلز    

السالوادور را نابود كرده، در جزيره كيوشـوي ژاپـن          
زمين لرزه اتفاق افتاده و زمين لرزه ماليمي اوهـايوي          

  .آمريكا را لرزانده است
مدير مركز اطالعات زمين لرزه در گلدن واقع در         
ايالت اوهايو كه زمين لرزه هاي سراسر دنيا را رديابي          

ن زمين لرزه ها ارتباطي بـا هـم         اي: مي كند، مي گويد   
  .ندارند

 زمين لـرزه را در      50ما هر روز حدود     : وي گفت 
نقاط مختلف جهان ثبت مي كنيم، اما مردم فقط زماني          
از وقوع زلزله خبردار مي شوند كه در نتيجه آنها مردم           

او . كشته شده باشند و يا وقوع آن را حس كرده باشند          
كنيم همان زمين لرزه    دليلي ندارد كه تصور     : مي گويد 

السالوادور را لرزاند،   )  دي ماه  24( ژانويه   13اي كه در    
  .باعث زمين لرزه در شبه قاره هند شده است

به گفته وي، ايـن زمـين لـرزه هـا در صـفحات              
تكتونيك جداگانه اي اتفاق افتاده و زلزله روي يكـي          
از اين صفحات، روي صفحه ديگر اثر دومينويي برجا         

   . نمي گذارد
  

  گونــــاگون
  

   هزار ساله در چين100كشف سنگواره
 باستانشناسان چيني موفـق شـدند سـنگواره         -پكن

 هـزار سـال پـيش را        100حيوانات باستاني متعلق بـه      
  .بيابند

به گزارش خبرگزاري شين هوا، اين سنگواره هـا         
گوانـگ  «منطقه خود مختار    » پينگ شينگ «در بخش   

در جنـوب چـين     در مرز ويتنام، واقـع      » شي جوانگ 
  .كشف شده اند

به گفته يكي از باستانشناسان، سنگواره هـاي يـاد          
شده متعلق به فيلهاي آسيايي، پانـداهاي غـول پيكـر،           

  .ميمونهاي دوران باستان و گوزن هستند
اين سنگواره ها مي تواند اطالعات علمي با ارزشي         
در مورد آب و هوا، محيط زيـست و حيوانـات دوران          

  . يار دانشمندان قرار دهندباستان در اخت
  

  پيرترين دانشجوي جهان
سـاله از كـشور چـك بـه         100 يك پيرزن    -وين

بالنكـا  «. عنوان پيرترين دانشجوي جهان شناخته شـد      
كه صدمين سال زندگيش را مي گذراند، هم        » ورونيكا

اكنون سرگرم گذراندن ترم هاي دانـشگاه اسـت تـا           
  .ندچهارمين مدرك دانشگاهي خود را دريافت ك

اين پيرزن فعال و اميدوار بـه تـازگي بـه نـوعي             
ناراحتي چشم مبتال شده است و به زودي تحت عمـل           
جراحي قرار خواهد گرفت، اما در نظر دارد بالفاصـله          
پس از پايان دوره نقاهت دوبـاره سـر كـالس هـاي             

او از اين كه به دليل بيماري چـشم         . درس حاضر شود  
ــ  ــر ش ــهاي درس حاض ــسته در كالس ــسيار نتوان ود ب

خشمگين است و به هم كالس هايش توصـيه كـرده           
  .است  تا از چشمان خود به خوبي مراقبت كنند

اين دانشجوي كهنسال هيچ گاه به مرگ فكر نمي         
كند چون عقيده دارد كه در زنـدگي فرصـتي بـراي            

  . انديشيدن به مرگ وجود ندارد
  

  روبوت هاي نظافتچي
دند روبـوت    پژوهشگران آلماني اعالم كر    -مونيخ

هاي خدمتكار به زودي كارهاي سخت خانه را انجـام          
خواهند داد و خانم هاي خانه زندگي راحـت تـري در      

  .پيش خواهند گرفت
به گفته اين پژوهشگران قابليت و توانايي تقويت        
شده مكانيك، نـرم افـزار رايانـه اي، حـس گرهـا و              
فناوري كنترل از راه دور مي تواند استفاده از روبـوت           

ا را از خط توليد كارخانـه هـا تـا كارهـاي منـازل               ه
اين پژوهشگران معتقدند روبوت ها بـه       . گسترش دهد 

زودي مي توانند در منازل كارهايي چون جاروكـشي،         
تميز كردن شيشه پنجره ها و حمل وسايل خريـداري          
شده از فروشگاهها را انجام دهنـد و حتـي بـه عنـوان           

زميني مشغول كـار    نظافتكار در ايستگاههاي قطار زير      
  .شوند

اين پژوهشگران هم اكنون سرگرم توليد روبـوت        
. هاي نظارت چي، كوهنـورد و آتـش نـشان هـستند           

 روبوت توليد شده توسط آنها هم اكنون     3گفتني است   
در موزه ارتباطات شهر برلين بـه عنـوان راهنمـا بـه             

  .بازديد كنندگان خدمت مي كنند
  

  پليس بين الملل
http://www.interpol.int  

با هدف ارائـه خـدمات      ) اينترپل(پليس بين الملل    
جهت بهينه سازي و حمايت از تالشهاي بـين المللـي           

اين سـازمان در    . براي مبارزه با جرايم ايجاد شده است      
 تشكيل شد و مقر آن اكنون در شهر ليـون           1923سال  

  .در فرانسه است
رپل سايتي است غني و انواع اطالعـات        سايت اينت 

در مورد خود سازمان و ساختار آن، مبارزه بين المللي          
با انواع مواد مخدر، معرفي مشخصات اين قبيل مـواد و           
محل توليد آنها، جديدترين روشهاي شناسايي مجرمان       

نگاري، انگـشت نگـاري، افـراد       . اي. ان. از قبيل دي  
چاق انساني از جملـه     تحت تعقيب بين المللي، مسئله قا     

زنان و كودكان براي سوء استفاده جنسي و استفاده از          
  .اعضاي بدن را در بر مي گيرد

  
  ساعت كشورها

http://www.hilinkcom.au./times/  
 

تطبيق ساعات كشورها براي تنظيم زمان برقـراري     
  .ع مهمي استبرخي ارتباطات تلفني موضو

در اين سايت ساعت محلي كشورهاي جهـان بـه          
اضافه مختصات جغرافيايي و اختالف سـاعت منـاطق         

  .مختلف با ساعت گرينويچ وجود دارد
  

  ميراث فرهنگي
http://www.iranmiras.org  

  
سازمان ميراث فرهنگي كشور متولي امور باستاني       

ه شمار مي رود و اداره ابنيـه باسـتاني بـه آن             كشور ب 
سايت اين سازمان كه بـه دو زبـان         . سپرده شده است  

انگليسي و فارسي است، شـامل تـصاوير و اطالعـات           
ابتدايي دربرگيرنده آثار باستاني برجسته در ايران مـي         

شمار آثار باستاني هر استان به تفكيك شهرهاي        . باشد
مـت هـا در ايـران،       آن و در دوره هاي مختلف حكو      

مــوزه هــاي موجــود در شــهرهاي ايــران و اخبــار و 

گزارشهاي باستانشناختي و ميراث فرهنگـي از جملـه         
  .ديگر داشته هاي اين سايت زيباست

 
- فارسي-زبانزدهاي ارمني
 انگليسي

 
Ð³Û»ñ¿Ý-å³ñëÏ»ñ¿Ý-³Ý·É»ñ¿Ý 

³é³Í³ÝÇ 
Armenian-persian-english proverbs 

 تامار پانوسيان: گردآوري و پژوهش
²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 

By Tamar Panosian 
 
31- Ø³ñ¹ Ï³Û Ù³ñ¹ ³, Ù³ñ¹ 
Ï³Û ½³ñ¹ ³: 

  )خواجه عبداهللا انصاري. (نادان را زنده مدان
  )قابوسنامه. (مردم بي قدر را زنده مشمار

A man without knowledge is as 
one that is dead. 
 
32- äëïÇÏÇó ëÏëÇñ áñ Ù»ÍÇÝ 

Ñ³ëÝ»ë: 
   .آدم تا كوچكي نكند به بزرگي نمي رسد 

To learn to command one must 
learn to obey. 
 
33- ²·é³õÁ áõ½»ó Ï³ù³õÇ 
ù³ÛÉ»É, Çñ»ÝÝ ¿É Ùûé³ó³õ: 
كالغ خواست راه رفتن كبـك را بيـاموزد، راه      

  .رفتن خود را هم فراموش كرد
   .هر كس را بهر كاري ساخته اند
  .كار هر بز نيست خرمن كوفتن

Every man to his trade. 
 
34-È³óÇ í»ñçÁ áõñ³ËáõÃÇõÝ 

¿: 
     È³óÝ áõ ÍÇÍ³ÕÁ »Õµ³Ûñ-

Ý»ñ »Ý: 
  .از پي هر گريه آخر خنده اي است

 )مولوي           (

After night comes the dawn. 
After sorrow comes joy. 
 
35- ¾ßÝ ¿ÉÇ ¿Ý ¿ßÝ ¿, ÷³É³ÝÝ ¿ 
÷áËõ³Í:  

 .خر همان خر است، پاالنش عوض شده

It is an old wine in a new bottle. 
 
 



 

 

  ٦صفحه   ١٣٧٩ بهمن ماه ٢٧  ٢٢ شماره     لويس

  انگليس و مسئله ارمني 

  بريتانياي كبير
   و

   مسئله ارمني
  
  
  

  آرمن كراكوسيان: نوشته 
  كارو ساركسيان: ترجمه 

  
اي غير مـستقيم   تنها به گونه) 1912(         شكست تركيه در جنك نخست بالكان   

در واقع، بزرگترين خطـر بـراي بريتانيـا همانـا           . بر منافع بريتانيا تاثير مي گذاشت     
ربي بود، كه موجب به خطر افتادن اهداف اسـتعماري          موفقيت روسيه در ارمنستان غ    

در شرايطي كه توازن قوا ميان دولتها برقرار  . شد انگليس در خاور نزديك و ميانه مي      
. شده بود، حفظ تماميت مرزهاي شرقي تركيه كامالً همسو بـا منـافع بريتانيـا بـود                

پرداخت و   ميدولت انگليس از همين موضع به بررسي دوباره طرح اصالحات ارمني            
. االمكان در جهت مقاصد سياسي خود بكـار بـرد         كوشيد تا اين مذاكرات را حتي      مي

 كه پيرامـون انجـام اصـالحات در منـاطق     1914موافقتنامه روس و عثماني در سال      
ارمني نشين صورت گرفت، در كل با اهداف سياسـت خـارجي انگلـيس منافـاتي                

ديـد بخـوبي      دخالت در امور ارمنيان مـي      دولت بريتانيا كه خود را مجاز به      . نداشت
دانست كه در اين پيكار سخت، نه روسيه و نه آلمـان نتوانـستند در امپراتـوري                  مي

  .عثماني برتري خاصي بدست آورند
دولت تركهاي جـوان دسـت بـه تبعيـد       ) 1914-18(    با شروع جنگ جهاني اول      

ـ    . جمعي و كشتار ارمنيان قلمرو عثماني زد       ود كـه نيروهـاي مـسلح       اين در حالي ب
هـايي بدسـت     انگليس و فرانسه در حومه شهر استامبول مـستقر بودنـد و پيـروزي             

اي در  ، دولت بريتانيا به همراه روسيه و فرانـسه اطالعيـه   1915 مه   24در  . آوردند مي
هـاي   انگليس در طول سـال    . مورد كوچ اجباري و كشتار ساكنان ارمني صادر نمود        

 را در جهـت بـرانگيختن افكـار عمـومي خـود و ديگـر                 كشتار ارمنيان  16-1915
، و )مجار و تركيـه -آلمان، اتريش(هاي سه گانه  طرف در برابر دولت كشورهاي بي 

 بدون اطالع روسيه،    1916اين دولت در فوريه     . گرفت در وهله اول آلمان به كار مي      
انگلـيس و   بدين ترتيب،   . به مذاكره پيرامون مسئله عربها و تجزيه عثماني پرداخت        

فرانسه بار ديگر به مذاكره پيرامون تجزيه بخش آسيايي تركيـه نشـستند تـا مـانع                 
مذاكرات . پيروزي ديوانساالري روسيه و پيشروي آنها به سمت خاور نزديك شوند          

پيكـو  -اي مخفـي موسـوم بـه سـايكس         انگليس با فرانسه منجر به امضاي توافقنامه      
به موازات آن، سران دولـت      . ني گرديد در جهت تجزيه بخش آسيايي عثما     ) 1916(

اي رياكارانه بـه حمايـت از        هاي رسمي و غير رسمي خود به شيوه        بريتانيا با اطالعيه  
از همان آغاز جنگ جهـاني اول، لـرد كرومـر در پارلمـان              . دادند ارمنيان ادامه مي  

يكي از اهداف اين جنگ، آزادسـازي ارمنـستان از سـلطه            : ((انگليس اظهار داشت  
 اعالم نمود كـه     1916اسكويت، نخست وزير انگليس، نيز در نوامبر        )). يه است ترك

ايجـاد خواهـد    )) كشوري آزاد ((به سلطه تركها پايان خواهد داد و براي قوم ارمني           
اما در زماني كه مذاكرات پيرامون تجزيه منـاطق آسـيايي عثمـاني، از جملـه                . شد

قالل و خودمختـاري ارمنـستان بـه        ارمنستان غربي، جريان داشت، هيچ سخني از است       
 مـارس   12حتي بدتر از آن، سايكس، وزير مختار دولـت انگلـيس، در             . ميان نيامد 

اي خطاب به سفير انگليس در پطربورگ تشكيل دولـت ارمنـي و يـا                 در نامه  1916
  .واگذاري ارمنستان غربي به روسيه را امري ناممكن خواند

تبر روسيه، در شـرايطي كـه جبهـه قفقـاز از            ، پس از انقالب اك    1917     در پاييز   
سربازان روسي خالي شده بود، دولت بريتانيا كوشيد تا از جنبش داوطلبان ارمني بـر               

از سـوي  . هاي مـالي تخـصيص داد   ضد تركيه استفاده كند و به همين منظور كمك      
ن كردند كه پـشتيبان ارمنيـا      ديگر، سياستمداران انگليس به سراسر جهانيان اعالم مي       

خـود را خواهنـد داشـت و        )) حكومت ملي ((هستند و ارمنيان پس از پايان جنگ        
  .به واقعيت خواهد پيوست)) آزادي و استقالل((آرزوي ديرين آنها در مورد 

اي ديگر بـود    منعقد شد، ضربه1918     پيمان ترك مخاصمه مودروس كه در سال   
بايست تحت سلطه تركيه     ربي مي بر پيكر ارمنيان، زيرا مطابق اين پيمان ارمنستان غ        

بايست شرايطي مساعد براي تجزيه نهايي       به عقيده انگليس، اين پيمان مي     . باقي بماند 
بريتانياي كبير پيش از رسيدن زمان امضاي اين سند         . امپراتوري عثماني فراهم آورد   

به بررسي موقعيت ارمنستان در اسناد آتي و اين كه چـه كـشوري بايـد مـسئوليت              
كوشـيد تـا از    روشن بود كه بريتانيا مي. ندهي امور را بر عهده بگيرد پرداخت   سازما

 پيمـان   24نتيجه آن شد كـه در مـاده         . بار مسئوليت ارمنستان غربي شانه خالي كند      
در هـر يـك از واليـات ارمنـي نـشين            ((ترك مخاصمه چنين آمد كـه چنانچـه         

اين به معنـاي    . ل خواهد شد  اين مناطق از سوي متفقين اشغا     )) اغتشاشاتي ايجاد شود  
مسئله مربوط به آينده ارمنستان غربي      .  عهدنامه برلين بود   61اي از ماده     برداشت تازه 

 نيز در محافل حكومتي انگليس بـه بحـث و           1918در طول ماههاي نوامبر تا دسامبر       
برخي بر اين عقيده بودند كه ارمنستان و ماوراء قفقاز بايد تحت            . بررسي گذاشته شد  

سرانجام . كردند ايت فرانسه قرار گيرند، برخي ديگر اياالت متحده را پيشنهاد مي          حم
 وزير جنگ انگليس تصميم  گرفت كه براي كنترل اوضاع ماوراء            1918در دسامبر   

خطـر  ((قفقاز دست به اقدامات نظامي و سياسي زند تا منافع بريتانيـا در آسـيا را از    
 از نظـر منـافع اسـتعماري انگلـيس، كمتـرين         ارمنستان. در امان دارد  )) ها بلشويك

اين امـر در هنگـام اختالفـات        . اهميت را در ميان سه جمهوري ماوراء قفقاز داشت        
مرزي ارمنستان با جمهوريهاي گرجستان و آذربايجان، يعني هنگامي كه نفت باكو            

 كردند، بيش از هر و موضع تركخواهانه ژنرال تامسون انگليسي نقش قاطعي ايفاء مي       
 ژنـرال   1918 دسـامبر    2بدين ترتيـب، وقتـي كـه در         . آمد زمان ديگر به چشم مي    

آندرانيك با نيروهاي ارمني خود وارد قراباغ شد و آن را در كنترل خـود گرفـت،                 
ژنرال تامسون از باكو دستور پايان عمليات نظامي و بازگشت  آنها بـه زانگـزور را         

د كه زانگزور و قراباغ كوهستاني بايد        تامسون اعالم كر   1919در ژانويه   . صادر كرد 
  .تا تصميم نهايي كنفرانس صلح آينده تحت حاكميت آذربايجان قرار  گيرند

نيز منجر به آن شـد  ) 1919(      مداخله بريتانيا در برخوردهاي ارمنيان و  گرجيان  
كه بخش ارمني نشين آخالكاالك سر از قلمرو  گرجستان در آورد و واليت لوري               

. تحت كنترل سربازان انگليـسي اعـالم شـود      )) طرف منطقه بي ((تان به عنوان    ارمنس
بايست منطقه قـارص را تخليـه        همچنين، به موجب پيمان مودروس قشون ترك مي       

اما در اثر عدم قاطعيـت فرمانـدهي بريتانيـا          .  باز گردد  1914كرده به مرزهاي سال     
 دولت بريتانيا   1919گوست  در ا .  به تعويق افتاد   1919خروج قشون ترك تا آوريل      

مسئله خارج ساختن نيروهاي انگليس از قفقاز را مورد بررسي قرار داد و با آن كـه                 
بسياري از اعضاي پارلمان و دولت بريتانيا اصرار داشتند كه براي حمايت از ارمنيان              

در . موقتاً در آنجا باقي بمانند، ستاد فرماندهي تصميم به خروج اين نيروهـا گرفـت              
 پارلمان بريتانيا بار ديگر به موضـوع ارمنـستان          1920 و آغاز سال     1919ان سال   پاي

انگليس تنها راه حل مسئله ارمني را واگذاري قيموميت ارمنستان به اياالت            . پرداخت
نيز توسـط   ) 1920(اين عقيده در كنفرانس سان رمو       . دانست متحده يا جامعه ملل مي    

كـه   (1920از امضاي پيمان صـلح سِـور در         سرانجام پس   . للويد جرج مطرح گرديد   
دولت انگليس بطور كامل از بار مـسئوليت اجـراي          ) براي ارمنيان بسيار مساعد بود    

بعد از آن، با آنكه جمهوري ارمنستان بارها تقاضاي كمك نمـود،     . آن رهايي يافت  
انگليس به تقاضـاي ارمنـستان      . اما بريتانياي كبير هيچ كمك چشمگيري ارائه نداد       

بني بر پرداخت يك ميليون پوند وام و يا تصرف موقتي بندر طرابـوزان از سـوي                 م
دولت ارمنستان تنها مقدار نـاچيزي پوشـاك و سـوخت مـايع             . متفقين وقعي ننهاد  

همچنين به توصيه نماينده انگليس بود كه دولـت ارمنـستان پيـشنهاد    . دريافت كرد 
  . را نپذيرفت1914هاي سال ميانجيگري روسيه شوروي در امر برقراري مجدد مرز

     پس از برقراري نظام شوروي در جمهوريهـاي مـاوراء قفقـاز، دولـت بريتانيـا                
 1920در آوريـل    . سرانجام موضع نهـايي خـود را در قبـال تركيـه آشـكار نمـود               

نمايندگان پارلمان بريتانيا با آنكارا تماس حاصل نمودند و پس از آن بـا مـصطفي                
و نشـست شـوراي     ) 1920نوامبر تا دسامبر    ( كنفرانس لندن    در. كمال ديدار كردند  

دولت بريتانيا از پيـشنهاد و تقاضـاي فرانـسه          ) 1921ؤانويه  (عالي دولتهاي آنتانت    
همچنين با مساعدت نماينده انگليس     . مبني بر باز نگري مفاد عهدنامه سِور دفاع نمود        

كنار  گذاشته   ) 1921(در كنفرانس لندن    )) حكومت مستقل ارمني  ((بود كه عبارت    
گرچه لرد كـرزون    . داد)) موطن ملي ارمني  ((شد و جاي خود را به عبارت نامفهوم         

در طول جنگ جهاني اول سياست تركهاي جوان نـسبت بـه ارمنيـان را بـه ظـاهر         
كرد، با اين حال، پيشنهاد وي مبني بر ايجاد موطن ملي ارمني در قلمـرو                محكوم مي 

  .پذيرفته نشد) 1922-23(ان تركيه نيز در كنفرانس لوز
  

  ))مسئله ارمني((دانشنامه : ماخذ 
 .1996 ايروان، 

  بخش دوم و پاياني



 

 

  ٧صفحه   ١٣٧٩ بهمن ماه ٢٧  ٢٢ شماره    لويس

حبهمصا

  گروه تأتر جوان سمندريان
  بخش دوم و پاياني

  
بيشتر بـا افـراد و      ”  آقاي آنداريك شما به عنوان سرپرست گروه طبيعتا        -س

مسئولين گروه آشنا و در رابطه هستيد، لطف كنيد بفرماييد كه رفتـار و برخـورد                
آنها و همچنين همكاريشان با شما چگونه بود؟ آيا با كارشان توانـستند شـمار را                

  ي كنند؟ چه مشكالتي داشتيد، چه در ارمنستان و چه در ايران؟راض
 بنده عرض كردم، آقاي قازانچيان، بخصوص همكاري بسيار خوبي با من            -ج

داشتند، شايد به جرأت بشود گفت كه اگر همكاري ايشان نبود ما نمـي توانـستيم                
كـه آقـاي    اگر غلو نكرده باشم بايستي بگويم هر آنچـه را           . نمايش را اجرا بكنيم   

در ابتـدا يـك     . داوودي مي خواستند در عرض چند ثانيه براي ما آماده مي كردند           
آقـاي ابوطـالبي رايـزن فرهنگـي        ” هفته اي را هم آقاي قازانچيان و هـم شخـصا          

جمهوري اسالمي ايران سنگ تمام گذاشتند، طوريكه هر مشكلي را كه مـا مطـرح       
به عنوان مثال ما حتي     . مي كردند مي كرديم، آقايان از هر دو طرف مسئله را حل           

افيش نداشتيم كه آفيش را خود رايزن فرهنگي براي ما آماده كرد، هماني را كـه                
دادم و يا حتي ما از طريق رايزني فرهنگي توانستيم بـا شـهردار صـحبت كنـيم و      

در واقع مي توان گفت كه هر جا كه مـا بـوديم، دوسـتان مـا نيـز                   . سالن بگيريم 
لي الخصوص آقاي ابوطالبي رايزن فرهنگـي كـشورمان، ايـران،           حضور داشتند، ع  

شخصي بسيار فعال هستند و خيلي تمايل دارند كه در اين زمينه روابط فرهنگي بـا                
ارمنستان داشته باشيم و حتي در اين زمينه نيـز چنـدين اثـر از آثـار نويـسندگان               

ارمنـي بـه چـاپ      ايراني، من جمله سهراب سپهري، فروغ فرخزاد، قابوسنامه را به           
البته قابل ذكـر    . رساندند، كه همه اينها را رايزني فرهنگي حمايت مالي مي كردند          

است كه همين آقاي قازانچيان كه كار ما را انجام داد خودش نيز تمايـل زيـادي                 
براي ادامه اين همكاري داشتند، زيرا اين چند روزي كه در ايران بودند خود ايشان               

هم شاهد اين گفته هستند كه ايشان چقدر از مهمان نـوازي            بارها گفتند و دوستان     
و برخورد دوستانه اي كه مسئوالن فرهنگي بخصوص در زمينه تأتر داشتند شگفت             

همه چيـز   . زده بودند، كه اينقدر دوستانه و از صميم قلب با اين فرد برخورد بكنند             
  .همه بما كمك كردند و دست همه درد نكند” خيلي خوب بود و واقعا

 چيزي كه در آنجا خيلي براي من جالب  بود آمـاده شـدن صـحنه       -داوودي
بود، چونكه ما همانطوري كه آقاي خچوميان صحبت كردند، صحنه بزرگتر از حد             
تصور من بود، زيرا تأتر، يك تأتر مجلسي بود و صحنه كوچكي نيـاز داشـت تـا                  

ر شهر داشـتيم مـن بـه        اجرا شود ولي خوشبختانه ما سالني به اندازه سالن اصلي تأت          
خيلي خوشم آمد، عوامل پشت صحنه شان بود كـه در           ” شخصه از چيزي كه واقعا    

تأتر آنجا كار مي كنند، طوريكه من ظرف يك ساعت توانستم صـحنه را آمـاده                
بكنم و همچنين ظرف يك ساعت نيـز مـا كـار نوربنـدي را تمـام كـرديم، در                    

وز زمان مي برد تا انجام شود ولـي         صورتيكه نوربندي در تأتر حداقل يك يا دو ر        
آنقدر هماهنگي جالب بود، بخصوص زماني كه آقاي خچوميان صحبتهاي بين من            

بسيار سريعتر از آن چيزي     ” و عوامل نور را ترجمه مي كردند، پيشرفت كار واقعا         
 3چون من كم كم فكر مي كـردم كـه ايـن مـسئله               . بود كه من تصور مي كردم     
ظرف يك ساعت يا شايد هم كمتر ما هم نور به انـدازه             ساعت وقت مي برد ولي      

كافي داشتيم و هم صحنه تنظيم شده بود و اين فكر، كه ما مي توانيم از اين عوامل                  
  .فوق الذكر استفاده كنيم براي من جالبترين قضيه بود

آقاي داوودي يك مسأله اي به خاطرم آمد و آن اينكه اگر يادتـان              -خچوميان
يـك  ) سـيران (شت صحنه نبود، كه قرار شد مسئول صحنه، آقـاي           باشد، پرده در پ   

حاضر است پرده اتاقش را كنده و در اختيار ما بگـذارد            : چنين چيزي گفته بود كه    
  .          كه اين خود حسن همكاري ايشان را مي رساند

ضمن اينكـه   . كليه دوستان صحبت كردند، مي خواهم نظر شما را هم بدانم          -س
افرادي كه پشت صحنه كار مي كنند، ارزش كارشان بيشتر است، در            من معتقدم كه    

واقع آنها به نوعي اعضاي گروه نمايش روي صحنه به حساب مي آينـد و نبايـستي              
ارزش كار را   ” اما آنها كه پشت صحنه كار مي كنند واقعا        . فرد كوچكي تلقي شوند   

  . حفظ مي كنند
 كارگردان و بقيه بچه ها كـار        من در مقايسه با آقاي    .  اين قابل عرض بود    -ج

يعني در يك كالم مي توان گفت كه نه زحمتي به آن صـورت              . خاصي انجام ندادم  
كشيدم و نه در واقع آنچنان نقطه مثبتي بودم، ولي تا آنجايي كه در توانم بود تالش                 

  .خودم را كردم و سعي كه بچه ها از كار راضي باشند
ارونيان از هم جدا بود، آقـاي داوودي در         در زمان اجرا چون صدا و نور سالن ب        

بار اول كه مـا تمـرين       . اتاق صدا بودند و من به همراه خانم رها در اتاق نور بوديم            
. داشتيم چون سالن اجرا در حالت طبيعي بود، نتيجه كار چندان رضايت كننده نبـود              

ن هم من مترجم ايشا  . ما در آنجا  يك مشكل ديگري هم كه داشتيم مشكل زبان بود            
 بگـو بياورنـد   -بگو بياورند پـايين «در آنجا ايشان مي گفتند آقاي آندرانيك    . بودم
آنها بيشتر از حـد مـورد نظـر      . ولي من تا مي خواستم بگويم، بياوريد پايين       » .پايين

منظور اينكه، ايشان در پشت صحنه، دوستان روي صحنه و آقـاي      . پايين مي آوردند  
ئوالنه و از ته دل مايه مي گذاشـتند، در آن لحظـه             داوودي در اتاق ديگر، خيلي مس     

و به نظر من ايـشان      » ترا به خدا نرويد، شايد به چيزي احتياج شود        «: بمن مي گفتند  
نكته . لطف دارند و شكسته نفسي مي فرمايند» من هيچ كاري نكردم  « كه مي گويند  

ه بچـه هـا در      جالبي كه شايد بيان آن خالي از لطف نباشد اينكه، ايشان آن زمان ك             
بچه ها را : آنجا سرو صدا مي كردند، خانم رها آنقدر عصباني شده بود كه مي گفتند          

من هم به ايشان گفتم كه شما مشغول انجام امور خودتـان باشـيد و               ! بيرونشان كنيد 
از طرفي چون به خاطر پستي كه داشتم، بـا همـه در             . كاري به سايرين نداشته باشيد    

 كه همه با هم به اتفاق خانم رها در اتاق نور بوديم، ديدم كه               ارتباط بودم، شب اجرا   
چقدر برخوردها مسئوالنه بود، هيچكس كار را براي خودش نمي خواسـت و همـه               

  .كار را براي اجراي خوب مي خواستند كه جا دارد اينجا از خانم رها نام ببريم
 و چه كساني      آيا براي انجام كارهاي هنري در خانه مشكلي داريد يا خير            -س

در به ثمر رسيدن كار شما، به شما ياري رساندند؟ آقايان، خانمها، آيا مطلبي داريـد                
بگوييد، ضمن اينكه اگر صحبتي و مطلبي هست كه فراموش كرده ايد مـي توانيـد                

  .  بيان كنيد
 همانطوري كه آقاي داوودي فرمودند، در هر كاري مشكالت وجـود            -خادمي

ز اول كه مي خواستم اين كار را شروع كنم و اآلن هـم كـه                بنده از همان رو   . دارد
هيچ كـاري بـدون مـشكل    . فعاليت خود را ادامه مي دهم، باز هم مشكالت را داريم       

وقتي كه دو آدم مختلف با هم و در كنار هم فعاليت مي كنند، هماهنگي بين       . نيست
 خوشـبختانه از   اما، مـا  . دو نفر ايجاد كردن خيلي دشوار است چه رسد به يك گروه           

نظر اخالق و اصول دوستي و صميميت در يك سطح قرار داريم و اين يكي از عمده            
زيرا گروههاي بسياري هـستند،     . ترين عواملي است كه باعث موفقيت گروه ما شد        

از دالليل ديگري كـه     . كه مانند ما كار را شروع مي كنند ولي به سرانجام نمي رسد            
ه شد، اين بود كه ما هميشه دلمان براي كار خودمـان            باعث موفقيت ما در اين زمين     
بنده به عنوان يك بازيگر، عالوه بر كار بـازيگري،          . سوخته است، نه براي خودمان    

كارهاي ديگر هم انجام داده ام يا آقاي داوودي بعنوان كارگردان كارهاي ديگـري              
هيچكس تحـت   . در حيته كارشان و كاري خودم نبوده      ” نيز انجام داده اند كه اصوال     

وظيفـه  ” هيچ شرايطي نگفته كه انجام اين كار جزو وظايف من نيست و من صـرفا              
كليه دوستان، هدفشان باال بردن پيشرفت كار گروهي بـوده         . خودم را انجام مي دهم    

بنـده بـه عنـوان    . است و براي نيل به اين هدف تالش بي سابقه اي را انجام داده اند             
دارد كه يادي از ايشان بكنم و هر جا فرصتي بوده است            شاگرد آقاي سمندريان، جا     

با افتخار بيان كردم كه من شاگرد آقاي سمندريان هستم و به شغل خودم افتخار مي                
كنم و ناگفتنيهم ندارم به هر حال ، باز هم وظيفه خودم مي دانم كه تشكري بكـنم،                  

ايـن سـفر،   . ف داشتنداز شما، از هموطنان ارمني و غير ارمني كه در ارمنستان تشري       
سفري بود به ياد ماندني براي من و اگر عمري باقي باشد، اميدوارم بتـوانم روزي از                 

  .ممنونم. شرمندگي پذيرايي گرم و صيمانه دوستان ارمني در بيايم
خدمت شما عرض كـنم كـه، در هـر    .  ناگفتني ها را دوستان گفتند   -آهي راد 

مي . ي كار هم در همين مشكالت است      كاري مشكالت وجود دارد و در واقع قشنگ       
حاال كه ما اين راه خودمان آمديم و در اين          . نابرده رنج، گنج ميسر نمي شود     : گويند

راه كليه موانع مشكالت را پشت سر گذاشتيم، گاهي كه با خودم فكر مي كنم، مـي      
بينم كه چقدر خوب و زيباست اين مشكالتي را كه سر راهمان قرا داشـت را نمـي                  

گروه  اين موفقيت را بدست نمـي        ” م و در رفع آنها تالش نمي كرديم، مسلما        ديدي
اما خدا را شكر كه تا اينجا كار را         . آوردو به قولي  قدر اين موفقيتها را نمي دانستيم         
از اينجا به بعـد را نيـز كمـك و           . با موققيت آمديم و موفقيت را بدست نمي آورد        

  .لطفش شامل حال ما بشود
بگويم، اول از اينكه عيد ژانويه نزديك است و آرزو مي كنم كه             مي خواستم   -

عيد خوبي و سال خوبي داشته باشيد و از همه مهمتر برف بيايـد كـه ديگـر خيلـي                 
  ممنون. خوش مي گذرد

در باره سؤالي كه فرموديد بايستي بگويم كه مشكالت هميشه در هر زمينـه              : ج
با مشكالتي  ” ل گيري خود، طبيعتا   كارهاي هنري، در شك   ” اي وجود دارد، مخصوصا   

وقتي آدم كار را بـه  . روبرو مي شود و من معتقدم كه زيبايي كار هم به همين است        
ثمر مي رساند و اين مشكالت و معضالت و پشت سر مي گذارد و به قول معـروف                  
فالشبكي به گذشته مي زند مي بيند و متوجه مي شود كه چه مشكالتي را پشت سر                  

 حال كه با تمام سختيها و مشقتها حاصل كار را مي بينـد، همـه آن                 گذاشته است و  
در باره اين گروه، من معتقدم كه يكي از بهترين لحظـات            . مشقتها از يادش مي رود    

چون من با گروههاي بسياري فعاليت داشـته ام،         . زندگيم را همراه اين گروه بوده ام      
 در طي اين مدت همراهشان كار       تنها گروهي بود كه بسيار راحت و روان       ” اما واقعا 

كرديم و من توانستم با بچه هاي گروه عجين بشوم و طوري شده بود كه مـا خيلـي               
راحت همديگر را درك مي كرديم و خالصه بگويم اگر قرار باشد كه همـديگر را                

بله و من از صميمي قلب دعا مي كنم كـه  . مالقات نكنيم، احساس كسالت مي كنيم     
 كه كار را به اينجا رسانديم، بتواننـد در كارشـان پيـشرفت              تك تك بچه ها، حاال    

بكنند و چنانچه ميسر باشد، بتوانيم باز هم، با هم و در كنـار هـم همكـاري داشـته                    
ولي آرزو مي كنم كه در هر جايي كه . باشيم، كه اين براي من مايه خوشحالي است    

 من از يكايك آنها     هستند موفق باشند كه موفقيت آنها باعث موفقيت من هم شد و           
زحمت كشيدند ” بنده صحبتي در باره آقاي قازانچيان داشتم كه واقعا     . تشكر مي كنم  

انشااهللا اگر قسمت باشـد و      . و من نمي دانم كه چطور خوبيهاي ايشان را جبران كنم          
تهران تشريف بياورند و لياقت اين را داشته باشيم كه در گروه ايـشان و در كنـار                  

سيار خوشحال مي شوم كه بتوانم از تجربيات گرانقدر ايشان در زمينه            ايشان باشيم، ب  
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كار كارگرداني استفاده بكنم چون باالخره ايشان در كنار اسـتادان بـسيار بـزرگ،               
ما هميشه سعي كرديم به نوعي از تجربيات اين         . تجربيات بزرگي را كسب كرده اند     

تهران بتـوانم بعنـوان دسـتيار       استفاده بكنيم، ولي بسيار خوشحال خواهم شد كه در          
آقاي قازانچيان از نظرات و تحليلهاي ايشان در زمينـه كاريـشان، بـه عنـوان يـك                  

اميدوارم كه اين مسئله تحقق يابـد و مـا بـه آرزوي ديرينـه               . دانشجو استفاده بكنم  
  .      خودمان برسيم

  خواهش مي كنم اگر ناگفتني هايي هست يا چنانچه در سفرتان مشكالتي            -س
داشته ايد كه باعث شده، كمكتان بكنند و يا اگر صحبتي در رابطـه ايـشان داريـد،                  

  .بفرماييد
 مــن كــار تــأتر را در آموزشــگاه ســمندريان آغــاز كــردم و از -خــانم رهــا

شخصيتهايي كه در اين زمينه مرا ياري كردند، آقاي داوودي هستند و بايستي گفت              
ايشان بنده را خيلي در اين كار تـشويق         . كه اولين كارم را هم با ايشان شروع كردم        

از همان روز اول ايشان خيلي به من لطف         . كردند و يكي از مشوقين اصلي من بودند       
داشتند و مرتب كارهاي متفاوت براي من پيدا مي كردند كـه در اينجـا از ايـشان                  

  .تشكر مي كنم، و پارتي بازي هم نمي كنم
ي كنم، هم از شما و همينطور از اسـتاد   بنده هم به نوبه خودم تشكر م  -داوودي

دلـم مـي خواهـد      . عزيزمان جناب آقاي سمندريان كه در اينكار ما را ياري كردند          
هنگامي كه گروه مي خواست راهي شود براي        . يك خاطره كوچكي را تعريف كنم     

روزهاي آخر ديگر، كـم كـم       . يكي از دوستانمان مشكل كوچكي بوجود آمده بود       
بوديم كه آيا مي توانند به اين سفر بروند و آيا ايشان مـي تواننـد                دچار ترديد شده    

همه دوستان نذر مي كردند كه مشكل ايشان حـل شـود            . همراه گروه باشند يا خير    
. من هم نذر كرده بودم كه چنانچه مشكل ايشان حل شود بنده نـذرم را خـواهم داد                 

بعدش هم ما مجلـسي  جالبتر اينكه روز بعد هر كسي يك جايي كاري داشت و روز   
دعوت بوديم و در آنجا قرار بود كه مشكل اين دوستمان حل شود يكـي از صـحنه                  

بـا آنهـا    ” هاي نمايش را اجرا مي كرديم و دوستان همه يكدل بـدون آنكـه قـبال               
هماهنگي شده باشد، جمع شده بودند و اين خـودش بـراي مـن يكـي  از لحظـات                    

  .  و از همه آنها تشكر مي كنمفراموش نشدني بود كه همراه گروه بودم 
 واقعيت اين است كه همه ما اين افتخار را داريم كه شاگرد آقـاي               -خچوميـان 

سمندريان هستيم و به پاس قدرداني از زحمات ايشان بود كه تصميم گـرفتيم اسـم                
مي خواستم به عرض دوستان برسانم كه       . بگذاريم» گروه جوان سمندريان  «گروه را   

 اولين گروهي بوديم كه به ارمنستان رفتـيم و در آنجـا نمـايش               درست است كه ما   
اجرا كرديم، ولي اميد اين را داريم همانطوري كـه آقـاي داوودي در مـصاحبه بـا                  

اين گروه آخرين گروهي نباشد كه در ارمنستان نمـايش        : تلويزيون ارمنستان گفتند  
ابـط فـي مـابين      اجرا مي كند، زيرا از هر دو طرف اين تمايل وجـود دارد كـه رو               

بخصوص در زمينه تأتر گسترش پيدا بكند، براي اينكـه زمينـه پيـشرفت در آنجـا                 
وجود دارد، و تا به حال هم شايد به جرأت بتوان گفت كه اين تمايل هم از طـرف                   
آقاي قازانچيان و هم از طرف آقاي ابوطالبي وجود داشته، اما متأسفانه سعادت ايـن               

اميدوارم كه نه تنها گروه ما بلكه گروههاي ديگري هم          ولي به هر شكل     . را نداشتيم 
در اين كار دنباله رو ما باشند و به قول آقاي قازانچيان ما پرستوهاي اين راه شديم و     
به اصطالح راهرو را ما باز كرديم و اميدوارم رهروان ديگري هم در اين زمينه داشته       

كه دور هم باشيم و با شـناختي        باشيم و اگر خودمان راهرو را باز كرديم بهتر است           
كارهاي بهتـر از اينهـا را       ” از تمام عوامل آنجا بدست آورده ايم، طبيعتا       ” كه تقريبا 

  .   آنجا اجرا كنيم
 پس به اين ترتيب، مـن فكـر مـي كـنم بهتـر باشـد از آقـاي                    -باغداساريان

ايند و  سمندريان تشكر بكنيم و هم اينكه خواهشي بكنيم از ايشان كه مساعدت بفرم            
در بخش فارسي مجله مصاحبه اي را با ايشان انجام بدهيم، چرا كه ايشان و شخصيت                

يـك  . ايشان در جامعه ارمني شناخته شده نيست و كمتر كسي ايشان را مي شناسـد              
مصاحبه خوب مي تواند در اشاعه فرهنگ تـأتر و همچنـين بـه پـاس قـدرداني از                   

 چه زودتر انجام شود به نظر مـن بهتـر           زحمات ايشان مؤثر واقع شود و اين امر هر        
  .است

 نكته اي كه خيلي براي من جالب بود اين بود كه هميشه احساس مي               -سكوتي
كردم اگر روزي در يك مملكت خارجي بروم بايستي برايم خيلي عجيب و قريـب               

عجيب و قريب نبود و من احساس صـميميت         ” باشد ولي عجيب اينحاست كه اصال     
وجه غربت در من رخنه نمي كرد و اينكه آنها خيلي بودند يك             مي كردم و به هيچ      

  .واقعيت انكار ناپذير است
اگر اجازه بدهيد، مي خواسـتم موضـوعي را در زمينـه تـاريخ و                -باغداساريان

كليـه  .  آريـايي - ايراني-ما هميشه مي گوئيم ارمني . زبانشناسي خدمتتان عرض كنم   
 اسمها يك وجه اشتراك وجـود دارد و آن          در تمام اين  . اين اسامي يك معني دارند    

در كليه اقوام آريايي به هر شكلي اين ويژگي در          . ويژگي قوم بزرگ آريايي است    
كمـك بـه    «يـا   » كمـك اََرمانيـان   «در شاهنامه آمده است     ” مثال. اساميشان هست 

ذكر شده اند، كه اين به معنـي        » اَرمان« ، ارمنستان در شاهنامه به صورت     » اَرمانيان
ما وقتي ايراني مي گوييم، ارمني را هم شـامل         ” طبيعتا. نه و كاشانه نژاد آريا است     خا

مي شود يا اگر چنانچه بخواهيم از روي تاريخ قضاوت كنيم همه ما حتي آن ارمنيان                
. ارمنستان هم ايراني هستند و يا حتي آن هنديان هندوستان هم با ما هم نژاد هـستند                

حتي امروز اگـر بـا      . در ميان اين اقوام وجود دارد       واژه هاي مشترك بسيار زيادي      
” كمي نكته سنجي و توجه خاص به اين مسائل نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه واقعا               

همه اين اقوام در واقع يك ملت هستند و همانطوري كه گفتيد يك احساس خيلـي                
اسـت  عميق و خالصانه اي داشتيد و آن به عقيده من دليلش حس نزديكي و برادري        

  .كه بين ما وجود دارد و از ريشه مشرك ما ناشي مي شود
  . فقط زبان را متوجه نمي شويم-
حتـي  . نه خير زبان را هم متوجه مي شويم فقط كمي دقت و توجه الزم است              -

بعضي از آنها نمي    . هم به اينحا بيايند متوجه خواهند شد      ) ارمنيان ارمنستان (اگر آنها   
 كه استفاده مي كنند در اصل واژه هاي مشترك يـا واژه             دانند كه بيشتر واژه هايي    

وقتي به ايشان مي گوييم كه اين واژه يا نام به فارسي اينگونه مي شود               . فارسي است 
يا يك ريشه دارد و بين اقوام ديگر نيز استفاده مي شود البته با اشكال ديگـر، آنهـا                   

ـ            . تعجب مي كنند   ان باشـد، اينهـا     به عنوان مثـال اگـر كـسي، اسـمش  جهانگيري
نميدانستند كه همين كلمه جهانگير، از دو بخش جهان و گير تشكيل يافته كـه بـه                 
زبان ارمني آشخاراگال معني مي دهد و اين يعني كسي كـه جهـان را مـي گيـرد،                   

يا . در صورتي كه آنها استفاده مي كنند      . تسخير مي كند و اين يك اسم ايراني است        
م اكنون در ايـران مـورد اسـتفاده كمـي دارد، در             آرشاك ه . اسامي مانند آرشاك  

اسم آرشاك را شما بين ارمنيان مي بينيـد         . حاليكه يك اسم بسيار اصيل ايراني است      
اما متأسفانه در ايران منسوخ شده ولي ارمنيان اين را بخوبي حفظ كردنـد و دههـا و          

ـ               ي دارنـد و تـا       صدها واژه و اسم در ارمني وجود دارد كه اينها ريشه باسـتاني ايران
يكي از زمينه هايي كه ايرانشناسان بزرگ تأكيد داشـتند ايـن            . امروز حفظ شده اند   

بوده كه آشنايي با زبان و فرهنگ ارمني به عنوان پلي است براي آشنايي هـر چـه                  
  .بيشتر با زبان و فرهنگ ايراني و فارسي قديم

يـدا كنـيم و واژه      بسياري از اين واژه هايي كه ما ممكن است با آنها مشكل پ            
مناسب فارسي برايشان پيدا نكنيم، با مراجعه به آن بخش و اليه از زبان ارمنـي كـه              

البتـه ارتبـاط    . در زمان اشكانيان تشكيل و قوت گرفته مي توانيم مسئله را حل كنيم            
قومي و فرهنگي بين ارمنيان ايرانيان را نبايد ناديده گرفت و حال براي روشن شدن               

  .مطلب، توضيحي خدمتتان عرض مي كنمهر چه بيشتر 
در زمانهاي قديم گنجينه اي از لغات فارسي ميانه، يا زبان پهلوي يا همان زبـان            
اشكاني وارد زبان ارمني شد كه همه اينها با خلوص تمام نگهداري مي شـوند و تـا                  

بنابراين احـساس   . امروز نيز كوشش مجدانه اي در حفظ و نگهداري آن ها مي شود            
يك احساس بسيار خالصانه بوده و بدون آنكه كسي بشما گفته باشد شـما بـه                شما،  

بنده به شما قول مي دهم كه اگر شما به كـشورهاي            . شخصه اين را احساس كرديد    
همجوار سفري داشته باشيد همين احساس را خواهيد داشت و برعكس اگر خودشان             

گفته نماند كه يـك سـري   نا. به اينجا سفر كنند نيز همين احساس را خواهند داشت      
فرق خواهد داشت ولـي در مجمـوع احـساس    ” مسائل ظاهري وجود دارد كه طبيعتا     

  .    مشتركي دارند و مي توان گفت كه يگانه هستند

  فصلنامه) پاييز(شماره سوم 

   آپاگا
   منتشر شد
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  ٩ه صفح  ١٣٧٩ بهمن ماه ٢٧  ٢٢ شماره    لويس

  آشنايي 

  آشنايي با هنرمندان ارمني
  

رافي و آرگيشتي هنرمنـدان خـارق العـاده اي          . …پسر كو ندارد نشان از پدر     
. هستند، هر كدام با استعداد شگرف، هر كدام با ارزش جذب منحصر به فرد خود              

آنهـا اولـين    . كارهاي آنها مورد استقبال كلكسيونرها و تـاجران هنـري قـرار دارد            
  .   برگزار كردند1998در سال نمايشگاه هنري خود را 

  
  :رافي

نقاش و مجسمه ساز فعالي كه ساليان متمادي مورد ستايش جهانيان قرار گرفته 
  .است

هنرمنـد مـشهوري    . رافيك موساخانيان هنرمند جديد صحنه هنر آمريكا است       
او به دانشگاه هنرهاي زيباي ايروان كه دانشگاه        . در كشور اجدادي خود ارمنستان    

  .ست راه يافتمعتبري ا
كارهاي رافي در مسكو، لنين گراد و سراسر ارمنستان به نمايش گذاشته شـده   

  .است
 بـه آمريكـا كارهـاي او        1988از زمان مهاجرت رافي و خانواده اش در سال          

مورد توجه گالري هاي معتبر قرار گرفته و حتي جزو كلكسيون دائمي شبكه هاي   
  . قرار گرفته استCBS و ABCتلويزيوني 

رافي معتقد است براي درك كارهاي يك هنرمند بايد پيـشرفت كـاري او را               
شما مـي توانيـد كتـابي را كلمـه بـه            “: او مي گويد  . در طول ساليان مد نظر داشت     

خطـوط،  . ”كلمه بخوانيد، اين كار در مورد يكايك كارهاي من نيز صدق مي كند 
دن پيام هماهنگي داشته    رنگها، اندازه و ضخامت خطوط بايد با همديگر براي رسان         

سعي كن زنـدگي،    : رافي مي گويد  . باشد، تصوراتم از زندگي سرچشمه مي گيرد      
جنب جوش و هر آنچه را كه در قرن ما اتفاق مي افتد نشان بدهي؛ اينكه چگونـه                  
مردم خودشان را سرگرم مي كننـد، چگونـه بـراي ديـدار از يكـديگر وقـت مـي             

  .ه استگذراند، احساسات متقابل آنها چگون
  

  :آرگيشتي
 ســال دارد 14فقــط 

ــز اســت  . و شــگفت انگي
آرگيشتي پديـده خـارق     
ــت،   ــاده اي اســــ العــــ
شايستگي او مورد قبـول     
برنامه هنري در دانـشگاه     
ــه   ــرار گرفت ــا ق كاليفرني
است، در عرصه موسيقي    
ــتعداد   ــا ذوق و اس ــز ب ني
ــار،  ــت، او گيتــــ اســــ
ساكسيفون، پيانو، ويلـن    

  .و فلوت نيز مي نوازد
 در 1986ل در ســــا

ــده،    ــدنيا آم ــستان ب ارمن
زماني كه نـوزادي بـيش      

نبود پدرش قلم نقاشي را در دسـتهاي كوچـك او گذاشـت، امـروز طبـع تركيـب        
تكنيك او  . ذاتي او و استفاده واضح و آشكار او از رنگ دور از انتظار سن اوست              

  . با اتمام هر اثر او جا افتاده تر و بالغ تر مي شود
هاي شخصي الهام مي گيـرد، آرگيـشتي موضـوع خـود را       از طبيعت و تجربه     

ساده، به شكل تزئيني نمايش مي دهد، او با انتخاب رنگها و ادغـام آنهـا، شـكلها و      
انتخـاب رنگهـا، شـكلهاو طرحهـاي        . طرحهايي با تركيبي موزون بدست مـي آورد       

  .تركيبي بدست مي آورد كه نتيجه آن تابلويي موزون و هم آهنگ است

عتقد است كه براي هر كسي طرح و برنامه هـست، بـا اسـتفاده از                آرگيشتي م 
راه درست براي من اين     “: او مي گويد  . توانايي هاي ذاتي مي توان آنرا پيدا كرد       

  .”است، من هميشه آرزو داشتم كه هنرمند شوم
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


