
 

 

  ١صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه ١٠  ٢٣ شماره    لويس

  مطبوعات ارمني

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)2(  

  گرمانيك.  ا
  گرجستان

، هفته نامه سياسي و پژوهشي، بعنوان نسخه ارمني         )، تفليس 1846-47(” قفقاز“-
  .ارگان نيابت السلطنه روسي قفاز بچاپ رسيد” كاوكاز“خبرنامه 

، هفته نامـه سياسـي، تجـاري و پژوهـشي بـه             )، تفليس 1850-51(” آرارات“-
  .كانيانپات. كوشش گ

، بـه   )، تفليس meghu-hayastani)(86-1858(” مغو هاياستاني “هفته نامه   -
  .ماندينيان، ضد اصالح طلب. كوشش س

، 1860-63)(درنـاي سـرزمين ارمـن     (” كرونك هايوتس آشخارين  “ ماهنامه  -
  .آقابگيان، ادبي، تحقيقي، آماري، اخالقي. ، به كوشش م)تفليس
، تفلـيس، شوشـي،     1874-79،  1864-71)(دنياي ارمـن  (” هايكاكان آشخار “ -

  .استپانه. ، ماهنامه تربيتي، به كوشش خ)گنجه، باكو، ايروان
-1921(، سـردبير، گريگـور آرزرونـي      )كشاورز، زارع، كـارگر   (” مشاك“-
  . سياسي-، خبرنامه ادبي)،تفليس1872
مجله ) ، تفليس 1876-81(، سردبير آشوت هوانسيان   )تجربه، آزمايش (”پوردز“-
  .اجتماعي -ادبي

  ).، تفليس1882-98(، آشوت هوانسيان)پژواك(”آرزاگانك“هفته نامه -
 محافظه كار،   -اسپانداريان، روزنامه ادبي سياسي ملي    . ، س )عصر نو (” نور دار “-

  ).، تفليس1916-1883(
، 1918(نازاريان، نخستين ماهنامـه مـصور كودكـان،         . ، ت )چشمه(”آغبيور“-
  ).تفليس
  ).1889-1907(خانيانآراس.، آ)چكش(”مورچ“-
، بـه   ” دموكراتهاي ارمني  -اتحاديه سوسيال “، ارگان   )غيرعلني(”پرورلتاريات“-

  ).، تفليس1902(خوماريان، . كنونيانتس، آ. شاهوميان، ب. كوشش س
، 1906(كاسـيان،   . اسپانداريان، س . شاهوميان، س . ، س )رعد، برق (”كايتس“-
  . روزنامه، اولين ارگان بلشويك هاي ارمني، سه)تفليس
  ).، تفليس1906(، ادامه كايتس، )سخن نو(”نور خوسك“-
، ادبي، اجتمـاعي، سياسـي و       )، تفليس 1915-19(،  )پيكار(” پايكار“هفته نامه   -

  .اقتصادي
  ارمنستان

در ارمنستان صدها نشريه منتشر شده است كه برخي از آنها بـشرح زيـر مـي                 
  :باشند

، ارگـان   )، اروان 1920(،  )ن شـوروي  بعدها بنام ارمنستا  (”كمونيست“روزنامه  -
  .شوراي عالي مجلس ارمنستان و هيئت وزيران

  .1921، ايروان، )رستاخيز(”ورازنوند“-
  ).1921-22آلكساندراپل،(”كارمير شيراك“-
  ).  تاكنون1923ايروان، از سال (”آوانگارد“-
  ). تا كنون1925 ندا، ايروان -”كانچ“اكنون (” پيونر كانچ“-
  ). به بعد1955ايروان، از (، )روزنامه ادبي(”گراكان ترت“-
  ). به بعد1934ايروان، )(ادبيات شوروي(”سوتاكان گراكانوتيون“-
 1967ايروان از   (، ماهنامه ارگان انجمن نويسندگان ارمنستان،       )بهار(”گارون“-

  ).تا كنون
 نشريات جديدي منتشر شدند كه برخي       1991پس از استقالل ارمنستان در سال       

  :ا بقرار زيرنداز آنه
  ).ايروان(، سردبير مهر داوويان،”نوراترت“-
، هفته نامه ارگان انجمن حقـوق مـشروطه، سـردبير ويگـن             )حق(”ايراونك“-

  .هاكوپيان
  .، سردبير گاگيك مگرديچيان)سرزمين ارمن(”هايوتس آشخار“روزنامه -
  ، سردبير آرام آبراهاميان،)بامداد(”آراووت“روزنامه -
  .ارگان حزب داشناكسوتيون، سردبير شاغيك ماروخيان). كشور(” يرگير“-
  .، ارگان حزب رامكاوار، سردبير هاكوپ آوتيكيان)ملت(”آزگ“-
  .، ارگان مجلس ارمنستان)جمهوري ارمنستان(”هاياستاني هانراپتوتيون“-
  .، سردبير ژوليت مارتيروسيان”آوانگارد“هفته نامه مستقل -
  .، سردبير تيگران نيكوغوسيان)كان هاياستانادامه روزنامه سوتا(”هاياستان“-
  .، ارگان انجمن نويسندگان، سردبير آپكار آپينيان)عصر نو(”نور دار“ماهنامه -

  هندوستان
 در  1794-96در سـالهاي    ” آزدارار“ اولين نشريه ارمني دنيا و هندوستان بنام         -

آن هـدف اصـلي     . بچـاپ رسـيد   ) توسط كشيش هاروتيون شماونيان   (شهر مدرس   
. آشنايي ارمنيان با دنياي مترقي و تربيت صحيح جوانان با اتكا به فرهنگ ملي بـود               

  .مقاالت اجتماعي، علمي و ترجمه در آن بچاپ رسيده است
  . 1821-23،كلكته،)eshtemaran(”شتٍماران “-
  .1845-48، كلكته،)ملت دوست-azgaser(”آزگاسر “-
  .1848-52، كلكته،”آزگاسر آراراتيان “-
  .    1948-49، مدرس،)banaser(”باناسر “-
  .1950-60، كلكته،”نور آزدارار “-

  ايتاليا، اطريش
” تارگروتيون“، نشريه   )هندوستان( دومين نشريه ارمني جهان پس از آزدارار         -

)taregrutiun در ونيز ايتاليا بچاپ رسيد     1799-1802بود كه در سالهاي     ) ، سالنامه
  .   ادي، كليسايي و فرهنگي مي پرداختو به ارائه مسايل سياسي، اقتص

، 1803-20، ) فصل بيزانس yeghanak-biuzandian(” يغاناك بيوزانديان “-
  .ونيز، سياسي، تفحصات ادبي، كليسا، آمار، علمي، هواشناسي

، اولين نشريه ويژه سياسي ارمني، به همت جامعـه          )اروپا(” يوروبا“ هفته نامه    -
  .1847-63روحاني مخيتاريان ونيز، 

  . تا كنون1843، ونيز،از سال )bazmavep(”بازماوپ “-
، ونيـز،از  )، جريـده روزانـه  handes-amsoria(”هاندس آمسوريا “ ماهنامه   -
  .  تا كنون1887سال

دو نشريه اخير داراي ارزش فراواني در گسترش فرهنگ ملي و تاريخ و ادبيات              
  .ارمني هستند

  . به بعد1969ز سال ، ونيز،ا)خانواده ارمني(”هاي انتانيك “-
  . به بعد1980، رم، از سال ”زيتون “-
  ). هفته نامه فرهنگي اجتماعي( به بعد،1984، وين، از سال ”هرايرك “-

  فرانسه
  .1855-56پاريس، . وسكان. ، به كوشش س)شرق(”آرولك“ دو هفته نامه-
 نشريه ارمني در فرانسه منتشر شده اسـت كـه اهـم             30 بيش از    1920 تا سال    -

، )1859و  1864-65(”آروموتـك “،  )1855-58(”ماسياتس آغاوني “: نها عبارتند از  آ
) 1885-1923(، ”آرمنيـا “پـاريس،  ) 1898-1949(” آناهيت“،  )1860-63(”پاريس“

  .مارسي و غيره
 نـشريه ارمنـي بـا ويژگـي هـاي           90 در فرانسه حدود     1920-30 در سالهاي    -

ارگـان بخـش ارمنـي حـزب     ) 1924-25(” پـاريس  -بـانور “: مختلف منتشر شـدند   
، )1926-27)(ترقـي (” ورلـك “كمونيست فرانسه و پس از آن نشريات كـارگري          

، )1932حملـه،   (و آرشـاو  )1928-29زحمـتكش، كـارگر،     (” بانور“هفته نامه هاي    
به كوشـش ميـساك     ” زانگو“، هفته نامه    )1925-30(”ايروان“،  )1932(”داربنوتس“

  ).1935-37(مانوشيان
قش مهمي در نزديكي و ارتباط ارمنيان فرانسه با ارمنستان و           كليه اين نشريات ن   

  . خنثي كردن گروههاي ارتجاعي داشتند
-50،  1920-40آينده وابسته به حزب رامكاوار، پـاريس        (” آپاگا“ هفته نامه    -
  ).ارمنستان شوروي را به عنوان تنها وطن براي ارمنيان مي دانست. (1946
طرفـدار  ) 1929-31پـاريس   (هنچـاك   ارگـان حـزب     ” هنچاكيان مـامول   “-

  .ارمنستان شوروي و مخالف نشريات حزب داشناكسوتيون
 اجتمـاعي،   -روزنامه سياسي .  به بعد  1925پاريس، از سال    ) به پيش (” هاراج “-

گر چه به حزب داشناسوتيون تمايالتي دارد امـا در دهـه هـاي اخيـر بـا پـذيرش                    
اعي و فرهنگي آن كشور نيـز مـي         موجوديت ارمنستان شوروي به ارائه حيات اجتم      

  .  پرداخت و از مطبوعات ارمنستان مطالبي را در صفحات خود درج مي نمود
” تـسولك “ ، )1926(” آراگـاتس “،  1920-30نشريات ادبي ارمني دهه هـاي       -

” hokهـوك   “و  ) 1928-40(” ميوتيـون “،  )1935-37(” مشاگويت“،  )32-1931(
  .به انجمن كل خيريه ارمني بودندهر دو نشريه اخير وابسته ) 35-1933(

 1944-48(ارگان نيروهاي مبارز ضـد فاشيـستي ارمنـي          ) مردم(” ژوغوورد “-
  ).پاريس
:  نشريه ارمني در فرانسه منتشر شده انـد        60 پس از جنگ جهاني دوم بيش از         -

). 1952-69پـاريس،   (” آنداسـتان “،  1952-71، پـاريس،    )چشمه نور (” لوساغبيور“
 190از آغاز تا امروز بـيش از  .  به بعد1960از سال ) دنيا(” آشخار“ي  هفته نامه مترق  

  .نشريه ارمني در فرانسه منتشر شده است

  ادامه دارد



 

 

  ٢صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه١٠   ٢٣ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  
به مناسبت فـرا رسـيدن سـالروز پيـروزي           •

انقالب اسالمي وزارت ارشاد جشني با شـركت        
نمايندگان مذهبي ، فرهنگي و جرايـد اقليتهـاي         

  .مذهبي در هتل الله تهران برگزار شد
ــان   • ــيم نوجوان ــان ت ــازي دوســتانه اي مي ب

كه براي مسابقات دها فجـر      (بسكتبال ارمنستان   
ـ    و تـيم نوجوانـان     ) وت شـده بـود      به ايران دع

  .آرارات بر گزار شد
احمد نوري زاده شاعر و متـرجم در يـك           •

مصاحبه در باره فرهنگ و زبان و ادبيات ارمني         
  .در مركز گفتگوي تمدن ها شركت نمود

  
  

  ايــــــــران
  

با : رئيس جمهوري در همايش امنيت عمومي و وحدت ملي
ي شود مورد تشويق هم عوامل بر هم زننده امنيت برخورد نم
  قرار مي گيرند

  
براي برقراري امنيـت واقعـي، مـردم ابتـدا بايـد            
احساس امنيت دروني كنند و اين مهم محقق نمي شود          
مگر آنكه همه آحاد جامعه و روشـنفكران بتواننـد از           

  .حكومت پرسش و انتقاد كنند
حذف دين از صحنه، جامعه ما را بـه دمكراسـي و          

يرا محتواي وجود و تـاريخ ايـن        آزادي نمي رساند، ز   
  .جامعه ديني است

با آمار و ارقام به ملت سـر افـراز ايـران خـواهم              
گفت كه دولت و جامعه به سوي اقتصاد پويا پيش مي         
روند و بحران هاي اقتـصادي متعـددي را پـشت سـر             

  .گذاشته ايم
  

 ديدگاههاي مطبوعات ايران در خصوص سياست
  ارمنستان

  
 ارمنستان را واقع بينانـه و       مطبوعات ايران سياست  

 ديلـي روزنامـه     –ايران  . دور انديش ارزيابي كرده اند    
انگليسي زبان چنين قيد كرده است كه سياست واقـع          
بينانه ارمنستان ضامن اجراي موفقيت آميز برنامه هاي        

اين روزنامه از سياست اعمـال شـده        . منطقه اي است    
ـ         اد كـرده   آذربايجان در قبال روندهاي منطقـه اي انتق

در : اين منبع خبـري خـاطر نـشان مـي سـازد           . است  
هاي مفيد و ثمر    حاليكه ارمنستان در حال اجراي طرح       

بخش مي باشد آذربايجان همه ورقهاي بازي سـودمند         
خود را با معامالت نفتي خود با غرب  از دسـت مـي              

  . دهد
  

قويترين ماده منفجره غير اتمي جهان در وزارت دفاع 
  توليد شد

 قـويترين   - خبرگزاري جمهوري اسـالمي    -نتهرا
ماده منفجره غير اتمـي موجـود در جهـان در وزارت            
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران        

  .توليد شد

به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفـاع،      
ماده اكتوژن به دليل خواص ويژه اش، مصارف خاصي 

يـشرفته و فتيلـه     در سرجنگي، خرج گود، سوختهاي پ     
  .هاي انفجار حفاري چاه هاي نفت دارد

  
مردم در مقابل بي احترامي و تحقير : وزير كشور

  ايستادگي مي كنند
وزير كشور از كساني كه به بهانه امر به معـروف           
و نهي از منكر به اعمـال خودسـرانه و هـرج و مـرج              

  .طلبانه دست مي زنند انتقاد كرد
 هـاي دولـت     موسوي الري در تـشريح سياسـت      

سياست و جهت گيـري عملـي دولـت حفـظ           : گفت
ساختار نظام در چارچوب قوانين است و دولـت فعلـي    

  .حرف تازه اي نزده است
: وي با اشاره به برخي رفتارهاي خودسرانه گفـت        

نبايد به بهانه امر به معروف و نهي از منكر و به بهانـه              
دفاع از دين به حركات هرج و مرج طلبانه دست زده،           
فالن سخنراني را به هم زد يا در نماز جمعه افـرادي را             
كتك زد و راهپيمايي غير قانوني راه انـداخت و بعـد            

  .گفت، تكليف شرعي بود
وي با اشاره به اينكه نقش مردم بايد تعيين كننـده           

از بعضي از علمـا مـي شـنويم كـه مـي             : باشد، گفت 
گويند، باالخره شرع يك اختياراتي را بـراي متوليـان          
امر مشخص كرده كه حضور مردم در آن نقش نـدارد           

صوري و تفننـي اسـت و اگـر         ” و حضور آنان صرفا   
  .نيامدند هم نيامدند

نبايد مشاركت و حضور مردم     : الري تصريح كرد  
را تفنني و صوري تلقي كرد، حفظ اسـتقالل و آزادي           

اگر مـردم در يـك نظـام        . مردم را بايد محترم شمرد    
ردند، آنگاه ارزشهاي آن    احساس حرمت و كرامت ك    

  .نظام توسط خود مردم حفظ مي شود
هيچ ارزشي بـراي مـردم بـاالتر از         : وي ادامه داد  

ارزش و كرامت آنان قرار نمي گيـرد و مـردم اگـر             
  .  تحقير شوند در مقابل عامل تحقير مي ايستند

  
  ارمــنســتــان

  
زمان خود مختاري جاواخك مدتي است فرا رسيده 

  است
اراتيان عضو گـروه پارلمـاني حـزب        فرونزه خ 

كمونيست  ضمن صحبت در باره مـسائل جاواخـك          
چنين منعكس نمود كه سياسـت گرجـستان در قبـال           
اقليتهاي ملي خاصـه ارمنيـان جاواخـك قابـل قبـول            

  . نيست
در اينجا ابتدايي ترين شرايط براي تـامين امـور          

بنا به گفته فرونـزه     . حياتي اقليتهاي ملي وجود ندارند      
خاراتيان هر گونـه اقـدام در خـصوص بهبـود وضـع         

  . ارمنيان جاواخك براي ما قابل قبول هستند
هـر چـه مـي خواهيـد        « :وي چنين اظهار كـرد      

بنويسيد ، ميخواهيد بنويسيد جنگ، ولـي زمـان خـود           
  .  »مختاري جاواخك مدهاست كه فرا رسيده است 

  21/11/79 هايوتس آشخار 
  

  كونت داشته اند؟آيا درارمنستان يهودياني س
ــده    ــل آم ــاقي بعم ــاي  اتف ــام حفاريه درهنگ
درنزديكي  مردابهاي روستاي يقگيس استان وايـوتس        

دزور سنگ نوشته هائي با حروف غير عادي بـرروي          
مايكل ستون  .آرامگاههاو ستونهاي آنها كشف شده اند     
ــليم   ــري اورش ــشگاه عب ــسور دان ) Hebrew(پروف

 ارمنــي وسرپرســت برنامــه تحقيقــات و پژوهــشهاي
. درمحل ياد شده قبرستان يهودي كشف كـرده اسـت         

آقاي ستون اغلب به ارمنستان سفر ميكند ولي هرگـز          
نميتوانست تصور كند كه زماني در اين محـل جامعـه           

وي در منابع ارمني به يك      .يهودي زندگي كرده است   
اشاره تاريخي برخورد نموده اسـت كـه بموجـب آن           

ـ        ه ارمنـستان آورده    تيگران كبير هزاران يهـودي را ب
  .است

در گرجـستان و آذربايجـان جوامـع        .وي ميگويد 
يهودي وجود دارند اما در ارمنستان تنهـا چنـد هـزار            
ــا   ــاير جاه ــيه و س ــارا ، روس ــاجر از بخ ــودي مه يه
ــرده     ــت ك ــرائيل عزيم ــه اس ــه ب ــتند ك وجودداش

يهودي باقي مانده است و ما      700درارمنستان تقريبأ   .اند
امعه قـديمي يهـودي نـشنيده       هيچگاه درباره وجود ج   

  .بوديم
  كاوشگران از سنگقبرهاي عبـري و نقـل قـول          
هائي از كتاب مقدس به اين نتيجه دست يافته اند كـه            

دراين نقطـه    )12درسده  “ احتماال( در  سده هاي ميانه      
جامعه يهودي وجود داشته است كـه احتمـاأل بخـشي           

دانشمندان ضـمن   .ازيك جامعه بزرگ يهودي بوده اند     
همكاري با اسقف  آبراهام مگرديچيان رهبر شـوراي         
خليفه گري سيونيك مجوز انجـام كاوشـها در نقـاط           
مسكوني قديمي نزديك بـه يقگـيس از شـاخه هـاي            

  .جنوبي رودخانه آرپا را بدست آورده اند
 بنا بر يك فرضيه ديگر ارمنيان محل زبان عبـري          
ميدانستند اما كشفيات دانـشمندان ثابـت ميكنـد كـه           

علــي .برســتان را خــود يهوديهــا بوجــود آورده انــدق
الخصوص كه  در سوي ديگر شهر قـديمي سـنگهاي           
قبر پادشاهان سلسله اربليان وجود داشـته انـد كـه بـا             

بعيـد  .همان ماده و سبك يهوديها كنده كاري شده اند        
بنـا بـه    .نيست كه آن آثار نيز كار همان دستها باشـد         

 از ايران آمده انـد      فرضيه آقاي  ستون يهوديها احتماأل     
. و در اطراف و اكناف جاده ابريشم سكني گزيده انـد          

درديوارهاي كليسائي كه از ايـن محـل نـيم سـاعت             
فاصله دارد نوشته ئي وجود دارد كه تا به امروز هـيچ            

اين نوشته  حـاكي از      .كس به آن توجهي نداشته است     
اين است كه اين قطعـه زمـين را قـبأل از يـك نفـر                

  .داري كرده اندخري“ جهود“
در آنزمان دراروپا “ . آقاي استون ميگويد

هيچ كس نميتوانست حتي وجود مالك يهودي براي 
ليكن همه اين موارد تنها اولين . زمين را تصور نمايد

  .نمونه ها براي ياد كردن از يهوديهاي ارمني  ميباشد
  19/11/1379“آراووت “

  
  سرشماري در ارمنستان

  
اكتبـر در ارمنـستان     19-10 در سال جـاري از      

ايـن سرشـماري    .سرشماري صورت خواهـد گرفـت     
هـزار  400000دالر هزينه خواهد داشت كـه     2000000

 هزينـه هـا بـا       بقيـه .دالر آنرا دولت تقبل خواهد نمود     
ســازمانهاي بــين المللــي ) وام هــاي اعطــائي(گرانــدها

  .تأمين خواهد شد
  24/11/79 شبكه اول تلويزيون 
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  يانمصاحبه روبرت كوچار

   با فيگارو
  

روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان قبـل از        
چـاپ  ” فيگارو“سفر خود به فرانسه با روزنامه معروف      

فرانسه مصاحبه داشته است كه خالصه آن بشرح زسر         
  : است

  
 آيا نمي ترسيد كه بـا نمـايش گذاشـتن           –سئوال  

مسيحيت روابط ارمنستان با كشورهاي مسلمان همسايه  
  ؟بد خواهد شد

 سال پيش اين مورد را در نظر        1700 اگر   –جواب  
مي گرفتيم ، مسيحيت را بعنـوان ديـن رسـمي نمـي             

شـايد در   . پذيرفتيم يا بعد دينمان را عوض مي كرديم       
قرون وسطي مسيحي بودن در اين منطقه واقعـأ امـري           
خطرناك بود ولي اكنون مي توان در بستر گفتگـوي          

مي توانـد اولويـت   تمدنها به اين مسأله پرداخت آنچه    
  . بسيار بزرگ و جالبي باشد

 نظرتان در مورد  تدوين  سياست خارجي          –سئوال  
  بر اساس  شناسايي قتل عام ارمنيان ، چگونه مي باشد؟

 اين مسأله جايگـاه خـود را در سياسـت           –جواب  
خارجي دارد ولي نبايد گفت كه كل سياست خـارجي   

در اين جهـت     فعاليت اصلي   . ما در اين راستا مي باشد     
در واقـع   . بر عهده جوامع ارمنيـان خـارج مـي باشـد          

ارمنستان سعي كرده است موضع خود را در خـصوص          
  . اين مسئله در محافل بين المللي مشخص سازد

 چنـان تـصوري وجـود دارد كـه رهبـر       –سئوال  
كشور يا چهره سياسي وقتي تـصميم هـايي پيرامـون           

كنـد ،   سازش در خصوص مسأله قره باغ اتخـاذ مـي           
بالفاصله موج اعتراض در كشور بلند مـي شـود و تـا             

  .حدي چهره سياسي اسير افكار اجتماعي مي گردد
 اين مـسأله چـه در ارمنـستان و چـه در             –جواب  

آذربايجان مطرح است و آن از ويژگي هاي اينگونـه          
براي من مهم آن است كـه مطمـئن         . درگيريها است   

ورت نيـاز   باشم تصميمگيري درست است و در اين ص       
  . به بروز اراده سياسي خواهد بود

 آيا حضور نظـامي روسـيه در ارمنـستان          –سئوال  
باعث مي شود كه ارمنستان نسبت به تركيـه خـود را            

  مطمئن تر احساس نمايد؟
ولـي  .  در اين گفته حقيقت وجـود دارد       –جواب  

. اين مسئله را بايد در بستر گسترده تري مشاهده كرد          
اد شـوروي وضـعيت جديـدي در        بعد از فروپاشي اتح   

منطقه حاكم بود و سه جمهوري نمي توانـستند بطـور           
مستقل با فعال شدن كشورهاي مقتـدر در منطقـه بـه            
مقاومت بپردازند و در اين شمار تركيـه، اگـر چنـين            
نگرانيهايي در رابطه با دورة انتقالي وجود داشت لذا ما          

 فكر مـي . آن را بايد توسط روسيه مشخص مي ساختيم  
كنم حـضور پايگاههـاي نظـامي روسـي يـك گـام             

رئـيس  . ضروري براي حفظ ثبات در منطقه مي باشـد        
جمهور در پايان مصاحبه با  پاسخ گفـتن بـه سـئوال             
مربوط به سفر اشاره كرده است كه انتظار مي رود كه           
با فرانسه و توسط فرانسه روابط چند جانبـه بـا اروپـا             

  . تحكيم يابد
  24/11/79” آر“ شبكه تلويزيوني

  

  
  پيشنهاد دوماي دولتي روسيه

  
دوماي دولتي روسيه  پيشنهاد برخي از نماينـدگان    
خود را مبني بر تشكيل كميسيون بين المللـي جهـت           
بررسي قتل عام ارمنيان را از دستور جلسه خود حـذف       

مبتكر اين طرح آلكساندر متروفانف مـي       . كرده است 
ـ        . باشد ين المللـي   اين طرح به پيشنهاد رئيس كميتـه ب

. دميتري راگوزين از دستور جلسه حذف شـده اسـت         
چرا كه ممكن بود روابط بين روسيه و تركيه را مكدر           

  .سازد
  )26/11/79شبكه تلويزيوني آرمنيا (

  
  بين المـللـــي

  
  توافق محرمانه

در مذاكرات اخير كه در پايتخت كـشور فرانـسه          
ت انجام گرفتند رئيس جمهور آذربايجان موفق شده اس       

تا با ژاك شيراك و روبرت كوچاريان بتوافقاتي نائل         
رئيس جمهور آذربايجان در واقع پيشنهاد قبلـي        . آيد  

را تقبل نموده است    » كشوري واحد « مربوط به ايجاد    
بنا به مطبوعـات آذربايجـان رئـيس جمهـور ژاك           . 

شيراك امضاي اين پيشنهاد را اجتناب نا پذير بـشمار          
ين توافق به اصطالح به رئـيس       در ازاي ا  . آورده است   

جمهور آذربايجان قول داده شده كه در حفط حكومت         
عالوه بر اين   . موروثي مساعدت نشان داده خواهد شد       

ژاك شيراك از طرف گروه مينسك قول داده اسـت          
كه حيدر علي اوف و روبـرت كوچاريـان را بعنـوان            

  . نامزد دريافت جايزه نوبل معرفي نمايد
  19/11/79 هايوتس آشخار 

  
  سفر حيدر علي اف به تركيه

حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان در اول        
علـي اف در    . و دوم مارس به تركيه سفرخواهد نمـود       

نظر دارد در اين سفر مسائل مربوط به گسترش روابط          
دو كشور بويژه طرح هاي اقتـصادي منطقـه را مـورد            

 كه  كارشناسان بر اين نظر مي باشند     . بررسي قرار دهد  
در اين سفرتوافقنامه اي پيرامون شاه دنيـز بـه امـضاء            

گذشته از آن مسائل مربوط به خط باكو        . خواهد رسيد 
 جيحان را نيز مورد بررسي قـرار خواهنـد          – تفليس   –
  .داد

  24/11/79 شبكه تلويزيوني پرومتوس 
  

مخالفت وزارت امور خارجه ايران با اعالميه اخير 
  حيدر علي اف

  
 امـور خارجـه ايـران در روز         سخنگوي وزارت 

وزارت امـور خارجـه     “: يكشنبه اعالم نموده است كه      
ايران بطور قـاطع بـا اعالميـه اخيـر حيـدر علـي اف              

. ”پيرامون  رژيم حقوقي درياي خزر مخالف مي باشـد         
دبير مطبوعاتي  سخنان خـويش را چنـين ادامـه داده            
است كه آخرين اعالميه هـاي علـي اف بـر خـالف             

ديپلمات ايراني بر اين نظر     .  المللي مي باشند   قوانين بين 

 كشور درياي خزر بايد هويـت جديـد         5مي باشد كه    
  .درياي خزر را مشخص نمايند

  24/11/79شبكه تلويزيوني پرومتوس 
نمايشگاهي بمناسبت هزارمين سالگرد بنيانگذاري شهر 

 آني در پاريس
 

 فوريه بر اساس اقدامات شهرداري پـاريس،        8روز  
 شهردار ژان ديبر، و ادوارد نعلبنـديان سـفير          خصوصاً

آنـي،  “ارمنستان در فرانسه، نمايشگاهي تحت عنـوان        
در غرفـه هنرهـاي     ” ، پايتخـت ارمنـستان    1000سال  

ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه     . پاريس افتتاح شد  
خانم لـوئيز سـيمون   . از اين نمايشگاه حمايت مي كند    

نيز در  ” رمنيانجمن خيريه مشترك ا   “مانوكيان رئيس   
 100در اين نمايشگاه حدود     . اين مراسم حضور داشت   

نمونه از اشياء بدست آمده از حفاري هـا از پايتخـت            
معروف ارمنستان سده هاي ميانه كه از موزه تـاريخ و           

ارمنـستان، و لـوور و      ) ماتنـاداران (موزه نسخ قديمي    
كتابخانه ملي فرانسه تأمين شده به نمايش گذاشته شده         

اين نمايشگاه تا نيمه هاي مـاه مـه ادامـه خواهـد             . اند
  . داشت

اداره روابط عمومي وزارت امور خارجه ارمنستان 
20/11/79  

  
 -عالقمندي كي يف به احداث خط لوله گاز ايران 

  ارمنستان
  

 –كي يف عالقمند احداث خط لوله گاز ايـران          
دولت اوكراين  و ايـران گروههـاي        . ارمنستان است   
ي دهند تا امكانات تحقق طرح انتقـال        كاري تشكيل م  

گاز طبيعي ايران اروپا از منطقه اوكراين مورد تحقيق         
در اين خصوص توافقهايي بـين      . و بررسي قرار بگيرد   

نخست وزير اوكراين و حسن حبيبي معاون اول رئيس        
بايـد يـادآوري كنـيم      . جمهور ايران كسب شده انـد     

منـابع  بسياري از رسـانه هـاي خبـري بـا اسـتناد از              
اوكرايني اعالم مي دارند كه كيف عالقمنـد احـداث          

در احداث خـط    .  ارمنستان است  –خط لوله گاز ايران     
 ارمنستان كنسرسيوم  بين المللي خزر       –لوله گاز ايران    

ميانه كه در اين اواخر تـشكيل شـده اسـت شـركت             
در تركيـب كنـسرسيوم واحـد علمـي         . خواهد كـرد  

نزه اوكراين، شـركت    توليدي ماشين سازي به نام فرو     
هاي به ثبت رسيده در قبرس و لندن و همچنين گروه           

  . بين المللي شركتهاي ايترا شركت دارند
  21/11/79”  آر“ شبكه تلويزيوني 

  
  بررسي قطعنامه قتل عام ارمنيان در پارلمان سوئيس

  
خبرگزاري مديا ماكس چنين گزارش مي دهد كه        

 نزديـك   چنين پيش بيني مـي شـود كـه در آينـده           : 
قطعنامه قتل عام ارمنيان در پارلمان سوئيس نيز مـورد          

قطعنامـه اي  كـه قـرار اسـت در           . بررسي قرار گيرد  
پارلمان سوئيس مورد بررسي قرا گيرد از سوي ژوزف      
زياديز نماينده مجلس سوئيس كه اصـل و نـسب وي           

 نماينـده   4در ضمن   . يوناني مي باشد آماده شده است       
طعنامه استقبال مي كنند نا گفته      مجلس نيز از بررسي ق    

  .نماند بررسي قطعنامه درماه مارس پيش بيني مي شود
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   شبكه تلويزيوني پرومتوس 
21/11/79  

  يمـلـعــ
  تخم مرغ ضد سرطان

 مهندسان ژنتيك براي توليد تخم مرغ با        -اسكاتلند
خاصيت ضد سرطان تالش گسترده اي را آغاز كـرده         

ه تلويزيوني جزيره بر اساس ايـن       به گزارش شبك  . اند
طرح كه قرار است با همكـاري محققـان اسـكاتلندي           
اجرا شود تخم مرغي توليد خواهد شد كـه مـواد ضـد             

ايـن طـرح بـر اسـاس     . سرطان آن تقويت خواهد شد    
انتقال ژن ضد سرطان به سلول و استفاده از سـلولهايي           

در ايـن   . كه تغييرات ژنتيك يافته اند اجرا مـي شـود         
ح از تجربه شبيه سـازي گوسـفند كـه پيـشتر در             طر

  .اسكاتلند تحقق يافته است استفاده خواهد شد
  

  فشار خون هميشه سردرد ايجاد نمي كند
پژوهـشگران معتقدنـد،   : واحد مركزي خبر  -تهران

افزايش فشار خون، در همه موارد سردرد را در افـراد           
  .افزايش نمي دهد

بــر، بــه گــزارش رســيده و بــه نقــل از شــبكه خ
پژوهشگران برزيلي به تازگي با مطالعه حاالت شماري        
از مبتاليان به فشار خون باال، دريافته اند، افزايش فشار          

  .خون در بيشتر موارد به بروز سردرد منجر نمي شود
طبق نتايج اين بررسي كه در شماره ژانويـه مجلـه           

منتشره شده از آنجا كه بـسياري       » آرشيو طب داخلي  «
به افزايش فشار خون كه به سردرد دچـار         از مبتاليان   

مي شوند، هنگام انجام دادن معاينات پزشكي، بـيش از          
اندازه مضطربند، پژوهشگران علت اصلي بروز سردرد       

دانـشمندان  . در اين بيماران را، اضطراب آنان مي دانند       
طبق يافته هاي اين پـژوهش تأكيـد دارنـد، تنهـا راه           

گاه هـاي فـشارسنج   سنجش فشار خون، استفاده از دست   
است و مبتاليان به عارضه فشار خون باال، نمي تواننـد           
با در نظر گرفتن عالئمي مانند سردرد، در بـاره فـشار            

  . خون خود قضاوت كنند
  

  ابداع يك روش جديد براي درمان سرطان مغز
براي درمان نوع كشنده    : واحد مركزي خبر   -تهران

  .اي از سرطان مغز روش جديدي ابداع شد
ر اين روش كـه توسـط پژوهـشگران دانـشگاه           د

لس آنجلس ارائه شده است، سـلولهاي       » سدار سينايي «
ايمني بدن جهت شناسايي سلولهاي سـرطاني تقويـت         

به طور طبيعـي، سـلولهاي بـدخيم سـرطان          . مي شوند 
توسط دستگاه ايمني بـدن قابـل    ) گليو بالستوم (مغزي  

ي كنند و   شناسايي نيستند و از اين رو به راحتي رشد م         
  .گسترش مي يابند

پژوهشگران موفق شدند سلولهاي ايمنـي را عليـه         
حساس كنند و هـر دو هفتـه     » گليوبالستوم«سلولهاي  

  .آنها را به داخل بدن بيمار تزريق كنند
اين روش درماني موجب دو برابر شدن طول عمر         

  .اين بيماران مي شود
به گفته محققان، ايـن روش درمـاني هـيچ گونـه           

 خطرناكي در پي ندارد و به راحتي قابل استفاده   عارضه
نوعي سـرطان بـدخيم و كـشنده        » گليوباستوم«. است
ميانگين طول عمر بيماران پس از تشخيص ايـن         . است

پايگاه رويتر در   : منبع.   بيماري، كمتر از يكسال است    
  اينترنت 

  كشف يك داروي جديد براي درمان آرتروز
يـك گـروه از     : خبرگزاري جمهوري اسالمي   -رم

محققان ايتاليايي موفق به ساخت يـك داروي جديـد          
از ” داروي مذكور عمدتا  . براي درمان آرتروز شده اند    

تهيه شـده و بـا مـصرف آن،         » گلوكزامين سولفات «
محققان ايتاليـايي  ايـن      . رشد آرتروز متوقف مي شود    

) آرتـروز (كشف را انقالبي در معالجه بيماري مفاصل        
 ميليون تـن و     4 ميليوني ايتاليا    57يت  از جمع . مي دانند 
جمعيت جهـان بـه ايـن عارضـه مبـتال           % 12همچنين  
 تن فرد مبتال، آزمـايش      212اين دارو بر روي     . هستند

در جريـان ايـن   . شده و نتايج آن مثبـت بـوده اسـت    
 تن از مبتاليان مقـدار يـك هـزار و           106آزمايش به   

ز و  پانصد ميليگرم گلوكزامين سولفات، يكبـار در رو       
 تن بقيه فقط    106براي مدت سه سال تزريق كردند و        

نتايج اين بررسـي    . از داروي جايگزين استفاده كردند    
سه ساله نشان داد، افرادي كه اين دارو به آنها تزريـق            
شد، نتايج مثبت و بهبودي بخش، عالوه بر توقف رشد          

  .آرتروز از خود نشان دادند
كـه يـك متخـصص دارويـي        » لوچيو روواتـي  «

: ي ايتاليا اسـت در ايـن بـاره گفـت          »پارما«دانشگاه  
داروي ياد شده در دو جهت عمل مي كند، بر التهـاب            
مفاصل اثر مي گذارد و از بوجود آمـدن ريـشه هـاي        

بـر  ” همچنين مستقيما. سوپر اكسيد جلوگيري مي كند 
غضروف اثر مي گذارد و متابوليسم را براي جلوگيري         

  .از انحطاط تحريك مي كند
يج اين تحقيـق و كـشف ايـن دارو در نـشريه             نتا

آمريكا چـاپ  » بوستون«گروه مفصل شناسي دانشگاه   
  .  شده است

  
نسل جديدي از رايانه ها براي كشف اسرار زيستي 

  انسان ساخته مي شود
وزارت : خبرگزاري جمهوري اسـالمي     -واشينگتن

با چند شـركت آمريكـايي      : انرژي آمريكا اعالم كرد   
  . رايانه به توافق رسيده استبراي ساخت يك ابر

بـا  ”  كامپـك “در اين طرح شركت رايانه سـازي        
و شـركت   ” سـلرا جنـوميكس   “شركت بيوتكنولوژي   

  .همكاري خواهند داشت” سانديا“آزمايشگاهي 
يكي از دو شركت آمريكـايي اسـت كـه          ” سلرا“

سال گذشته مسيحي اعالم كرد، براي اولين بار توانسته         
شـركت  . انسان را تهيه كنـد    است، نقشه كامل ژنهاي     

كامپك كه بزرگترين توليد كننده رايانه هاي شخصي        
در آمريكاست نيز رايانه هاي مـورد نيـاز در كـشف            

در ” سـانديا “شركت  . ژنهاي انسان را تأمين كرده بود     
ايـن  . زمينه آزمايش تسليحات هسته اي تخصص دارد      

شركت در زمينه ساخت رايانه هايي كه در آن هزاران         
ازشگر به طور همزمان روي يك برنامه كـار مـي           پرد

مأموريت . كنند، دانش فني و تجربه كسب كرده است       
شركتهاي فوق ساخت نسل جديدي از رايانه ها اسـت          
. كه كار اصلي شان كشف اسرار زيستي انـسان اسـت          

چنين رايانه اي بايد بتواند يكصد تريليون عمليـات در          
 ميليـون دالر    30طرح مـذكور تـا      . هر ثانيه انجام دهد   

هزينه در بر دارد و قرار است تا چهار سال ديگـر بـه              
اين طرح گامي است در راه توليد رايانـه         . نتيجه برسد 

هايي كه بتوانند يكصد هزار تريليون عمليـات در هـر      
اين رايانه ها ممكن است براي انـواع        . ثانيه انجام دهند  

بـه  . تحقيقات علمي و تسليحاتي مصرف داشـته باشـد        
نبال اعالم كشف نقشه كامل ژنها انسان، شـركتهاي         د

مهندسي ژنتيك اعالم كرده اند كه بزرگترين مانع در         
راه ادامه تحقيقات ايشان، نبودن رايانه هاي مورد نيـاز          

  .است
  

  صرع، عالئم و روش هاي درمان
  

  از دكتر حسين پاكدامن
  رئيس انجمن علوم اعصاب ايران

  
ختالل ناگهاني در   صرع نوعي بيماري است كه از ا      

عملكرد مغز كه منجر به اخـتالل روانـي و حـسي از             
جمله از دست رفتن هوشياري و انجام حركات تشنجي         

  .و يا تركيبي از اين عالئم مي شود، پديد مي آيد
صرع براي نخستين بار در فرهنگ يوناني در قرن         
پنجم توضيح داده شده اما بـشر دو هـزار و چهارصـد             

آن پي برده و هيپوكرات نخـستين       سال پيش به وجود     
كسي بوده كه ادعا كرده است كه اين بيماري در اثر           
اختالل در عمل مغز ايجاد مي شود و يكصد سال پيش           
نيز جاكسون تعريفي را ارائه كـرده اسـت كـه ايـن             
بيماري در اثر اختالل در عمل مغز ايجاد مـي شـود و             
 يكصد سال پيش نيز جاكسون تعريفي را ارائـه كـرده   

يافته هاي الكتروفيزيولوژيك نيز مصداق آن      ” كه بعدا 
  .را ثابت كرده است

اين بيماري از نظر شـيوع در بـين بيمـاري هـاي             
. سيستم عصبي بعد از سوانح عروقـي مغـز قـرار دارد           

بررسي هاي تحقيقاتي نشان مي دهد كه ايـن بيمـاري           
در بين تمام نژادهاي انساني و حتي حيوانات نيز ديـده           

  .ن شروع آن در انسان زير دو سالگي استشده و س
صــرع بــر حــسب تظــاهرات بــاليني و تغييــرات 
الكتروانسفالوگرافي به دو دسته صرع ژنراليزه و صرع        

  .موضعي تقسيم مي شود
، )گرانـدمال (صرع ژنراليزه شامل صـرع بـزرگ        

، صرع ميوكلونيك جوانـان،     )پتي مال (صرع كوچك   
گي و صـرع    سندرم كنوكس گاستو، اسپاسم شيرخوار    

آتونيك است و صرع موضعي شامل صـرع حركتـي          
موضعي، صرع حسي موضعي و صرع موضعي پيچيـده         

  .است
  عالئم و تظاهرات انواع صرع

شروع حمله صـرعي    ) گراندمال(در صرع بزرگ    
با عالئم خبركننده اي كه بـه صـورت بـي تـوجهي،             

بـي حركتـي    ” افسردگي، تحريك پذيري و يا نـدرتا      
گاهي اوقات يك يـا چنـد حركـت         همراه بوده و يا     

پرشي تند در اندامهاي بيمار بخصوص در موقع بيـدار          
  .شدن از خواب مشاهده مي شود

بعد از اين مرحله بيمار بيهـوش شـده و حركـات            
در اندامها  ) تشنج(و كلونيك   ) سفتي عضالت (تونيك  

ديده مي شود و پلك ها و مردمك چشم ها به طـرف             
 زبانش را گـاز بگيـرد و   باال رفته و بيمار ممكن است     

  .بي اختيار ادرار كند
 30 ثانيه و حمله كلونيـك       20 تا   10حمله تونيك   

در مرحله بعد از ختم حمله  بيمار        . ثانيه طول مي كشد   
آرام و بي حركت بوده و تنفس هم به صورت          ” كامال

آرام صورت مي گيرد و اين مرحله نيز يك دقيقه بـه            
ممكن است تا چند    طول مي كشد و پس از  آن بيمار          

  . ساعت به خواب برود



 

 

  ٥صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه١٠   ٢٣ شماره     لويس

مرور اخبار

 درصد از موارد حمالت صرع بـزرگ        8 تا   5اگر  
به طول بيانجامد   )  ثانيه 30بيشتر از   (به صورت طوالني    

  . درصد افزايش مي يابد30 تا 20مرگ و مير آن 
به دو صـورت سـاده و       ) پتي مال (صرع كوچك   

كمپلكس روي مي دهد كه در نوع ساده فقط از دست           
هوشياري و خيره شدن بيمار وجود دارد امـا در          رفتن  

شكل كمپلكس روي مي دهد كه در نوع ساده فقط از           
دست رفتن هوشياري و خيره شدن بيمـار وجـود دارد           

افـزون بـر از دسـت       ) پيچيده(اما در شكل كمپلكس     
ــي تكــراري   ــر طبيع ــياري حركــات غي ــتن هوش رف

سن شروع صـرع    . در بيمار ديده مي شود    ) اتوماتيسم(
 سالگي است و طول مـدت هـر         20 تا   4وچك ساده   ك

.  ثانيه و تعداد آن در روز زيـاد اسـت          20 تا   10حمله  
البته ممكن است در موقع برخـي حملـه هـا بـه جـز               
خيرگي و حركات پلك و انگـشتان مـورد ديگـري           

  .مشاهده نشود
  كمك هاي اوليه در صرع

هر گاه با بيمار مصروع در خيابان، ميهماني و يـا           
يت و شرايط مواجـه شـديد، نخـستين اقـدام           هر موقع 

ضروري پيشگيري و ممانعت از صدمه زدن بيمـار بـه      
  .خود است
تمهديداتي كه بـراي جلـوگيري از گـاز         ” معموال

گرفتن زبان بيماري به كار مـي رود در اكثـر مواقـع             
مفيد نيست  چرا كه در بيشتر موارد دهـان بيمـار بـه              

دهان بيمـار و    اصطالح قفل شده و سعي در باز كردن         
گذاشتن پارچه يا يك شيئي در بـين دنـدانها موجـب            
صدمه بيشتر مي شود و تنها در مواردي كه هنوز دهان           

  .بيمار بسته نيست بايد شيئي را بين دندانها گذاشت
در صورت روبرو شدن با بيمـاري كـه حركـات           

شروع شده و در حـال تـداوم اسـت          ” تشنجي وي قبال  
يمار توجه كرد چـرا كـه بـه         بايد با قرار گرفتن سر ب     

هنگام حمله ترشح بزاق و مجاري تنفسي افزايش مـي          
. يابد و بنابراين بايد سر بيمار را به يك طرف چرخاند          

اين عمل همچنين موجب جلوگيري از ورود اسـتفراغ         
احتمالي بيمار به داخل مجاري تنفسي و ورم ريه بعد از 

  .حمله مي شود
لـت هوشـياري و     اگر بيمار بعد از برگشت به حا      

سالمت اظهار داشت كه مدتي است دچار صرع بوده و          
تحت نظر و درمان پزشك است نيازي بـه انتقـال وي            
به مراكز درماني نيست اما اگر حمـالت بـه صـورت            
مكرر عارض شد يا طبق اظهار بيمار نخـستين حملـه           
وي بوده باشد بالفاصله بايد به مراكـز درمـاني اعـزام            

  .ار گيردشده و تحت درمان قر
حمالت صرع كوچك سـاده و صـرع حركتـي و       
حسي، موضعي با مدت كوتاه نيازي به كمـك هـاي           
اوليه ندارنـد ولـي در صـرع كوچـك كمـپلكس در             
صورت وقوع رفتار تهاجمي و تخريبي مـي تـوان بـه            

  .كمك بيمار شتافت
  

  درمان صرع
 حذف عوامل  -1:  مرحله است  4درمان صرع شامل    

 رعايـت بهداشـت     -2رع،  مسبب يا تشديد كننده صـ     
دارو درمـاني صــرع و      -3فيزيكي و رواني در صرع،      

  . روش هاي خاص درماني صرع-4
در روش حذف عوامل مسبب، صـرع را عالمـت          
يك بيماري در نظر گرفته و سعي در تشخيص علت و           
فراواني آن است و تا زمـاني كـه علـت را تـشخيص              

 ندهيم و برطرف نكنيم هـيچ مـوفقيتي در درمـان آن           
  .حاصل نمي شود

در مورد رعايت بهداشت فيزيكي و روانـي بـراي          
صرع نيز مـساله اي كـه از اهميـت ويـژه اي             . درمان

. برخوردار است خواب كافي براي بيمار مصروع است       
بايد بدانيم كه در تمامي انواع صرع بيخـوابي موجـب           

 7بروز حمله مي شود بنابراين بايد خواب كافي بـراي           
  .شود ساعت رعايت 8تا 

همچنين مصرف زياد الكل و تركيباتي مانند مواد         
مخدر از عوامل تسهيل كننده در ايجاد حمله در بيمـار           

  .صرعي است
رژيم غذايي اين بيماران بايد متعادل و تنظيم شـده          

 بار در   3مصرف غذا به صورت ثابت و       ” باشد و اساسا  
  .روز بهتر از مصرف آن به هنگام نياز است

له در مواردي است كه صـبحانه       بيشترين خطر حم  
به صورت كامل و در زمان كافي صرف نشده و يا از            
كربوهيدارت ها و مواد پروتئيني همراه استفاده نشود،        
كه در اين موارد خطر حمله در ساعات صـبح وجـود            

  .دارد
درمان دارويي صرع نياز به توجه و دقـت كـافي           

  .دارد
خطرنـاكي  اما اشتباه در اين باره مي تواند عواقب         

  .داشته باشد
  :اين اشتباهات مي تواند شامل اين موارد باشد

درمان ” فرضا(درمان بر اساس تشخيص غلط       -1
  ).شبه صرع به عنوان صرع واقعي

ــا داروهــاي ضــد   -2 ــه صــرع ب ــان حمل  درم
براي مثال درمان صرع كوچك با فني ترين و         (صرع

  ).يا كاربا مازيپن
  . درمان با دز ناكافي دارو -3
مقادير زياد دارو و بـه دنبـال آن          درمان با    -4

  .ايجاد مسموميت دارويي
  .  تغيير پي در پي داروي ضد صرع -5
قطع ناگهاني يا زودتر از موعـد داروي ضـد           -6
  .صرع
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در اين سايت كـه از سـوي انجمـن صـنفي روزنامـه         
نگاران راه اندازي شده، برنامه هاي آموزشـي انجمـن،          
اخبار مربوط به روزنامه نگـاران ايرانـي و اطالعـات           

  .مربوط به انجمن ارائه شده است
  

  كشف يك مقبره متعلق به فراعنه
 گروهي از باستان شناسان مصري و هلندي        -قاهره

ه در جنوب قاهره يك مقبره متعلق بـه         در منطقه صغار  
  .يكي از فراعنه مصر را كشف كردند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره دبيـر كـل          
شوراي عالي كاوشهاي آثار باستاني مصر گفت، ايـن         
مقبره به مري اتون اسقف اعظم فراعنه مصر در دوران          

  . پادشاهي اختاتون از سلسله هيجدهم تعلق دارد
چنين دو اتـاق كـشف كردنـد كـه          اين گروه هم  

ديوارهاي آن سراسر پوشيده از سنگ مرمر و مـنقش          
  . به تصاوير مربوط به مراسم تشييع جنازه اتون بود

  تلفن همراه هشدار دهنده
 عرضه تلفن همراهي كه مضرات استعمال       -مادريد

سيگار را يادآوري مي كنـد بـا اسـتقبال شـهروندان            
زارش شبكه تلويزيوني به گ . اسپانيايي روبرو شده است   

اين تلفن همـراه هنگـامي كـه صـاحبش          . سي. بي. ام
سيگار مي كشد با ارسال پيامهايي به او مضرات سيگار     

از ديگر خواص جالب ايـن تلفـن        . را گوشزد مي كند   
همراه آن است كه به صاحبش اعمال ديگري همچون         

  . پياده روي و ورزش را پيشنهاد مي كند
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³é³Í³ÝÇ 
Armenian-persian-english proverbs 

 
 تامار پانوسيان: گردآوري و پژوهش

²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 
By Tamar Panosian 

 
36- àã Ïáõï»Ù, áã Ïáõï»óÝ»Ù, 
¹³ñ³ùÁ Ï¹Ý»Ùª ÏÁ Ñáï»óÝ»Ù: 

س دهم، گنده كنم، به سگ نه خود خورم، نه ك
  .دهم

 He plays the dog in the manger. 

 
37- êáí³ÍÁ Ñ³ó ÏÁ ï»ëÝÇ 
»ñ³½áõÙ, Í³ñ³õÁ çáõñ: 

  .تشنه در خواب آب مي بيند
  .آدم گرسنه نان خواب مي بيند

The cat dreams of mice. 
The lover dreams of his mistress. 

 
38- Ð³Ý³ùÁ ¹³Ý³Ï ÏÁ ¹³éÝ³Û: 

  .ي، آخرش جدي مي شودشوخي شوخ
To carry a joke too far. 

 
39- È³õáõÃÇõÝÁ çáõñÝ ¿É ·ó»ë, 
ãÇ ÏáñãÇ: 
تو نيكي مي كن و در دجله انداز   كه ايزد در 

 )سعدي(بيابانت دهد باز

Virture is its own reward. 

 
40- Ð³ñë³ÝÇùÇó Û»ïáÛ ¹³÷ 
áõ ½áõéÝ³: 

  .مرگ سهراب نوش دارو پس از
After death the doctor.  
 



 

 

  ٦صفحه   ١٣٧٩ اسفند ماه ١٠  ٢٣ شماره     لويس

  يونان و مسئله ارمني 

  يــونـان 
  و

   مسئله ارمني
  )يونان(خاسي اوتيس . اي: نوشته 

  كارو ساركسيان: ترجمه 
    

موضع يونان نسبت به مسإله ارمني همواره تابع عوامل گونـاگون بـوده اسـت،               
 اجتماعي يونانيان و ارمنيان تابع امپراتـوري        -عواملي چون اوضاع اقتصادي و سياسي     

هـاي بـزرگ و      ستگي هر دو به سياست دولـت      عثماني، نزديكي مذهبي دو قوم، واب     
اين عنواني بود كه رهبـران مـذهبي        (ارمني،  )) ملت برادر ((ها با    رفتار يوناني . غيره

بـا  . در اصل رفتاري دوستانه بوده اسـت ) يونان در آن روزگار به ارمنيان داده بودند   
 مـسائل   اي بـراي حـل     اين همه، محافل رهبري كننده اين دو ملت نتوانستند برنامـه          

  .مشترك خود طرح نمايند
نخستين گام براي برقراري تماس ميان نمايندگان ارمني ساكن يونان و عثماني            

 بـه هنگـام تـشديد       1876-77المللي در قسطنطنيه كه در زمـستان         در كنفرانسي بين  
سفير يونان در عثماني و نمايندگان كـرت،        . بحران شرق برگزار شد صورت گرفت     

تراس از يكسو و عاليجناب نرسس وارژاپتيـان، بطريـق ارمنيـان            تساليا، اپيروس و    
هاي يوناني نشين  استامبول از سوي ديگر كوشيدند تا طرح اصالحات اداري در ايالت         

ها سودي   اما اين كوشش  . و ارمني نشين عثماني را وارد دستور كار كنفرانس نمايند         
نماينـدگان يونـاني    . البته خود كنفرانس نيز با شكـست روبـرو شـد          . در بر نداشت  

 نسبت به موضع سازشـكارانه حكـام عثمـاني در    1877 ژوئن 26پارلمان عثماني در    
هاي شرقي آسـياي صـغير بدسـت         استان) عمدتاً ارمني (مورد كشتار اهالي مسيحي     

اين اعالميه مـشترك نماينـدگان      . ها، شديداً به اعتراض برخاستند     كردها و چركس  
نخستين طرح رسـمي مـسئله ارمنـي در قلمـرو عثمـاني             توان   يوناني و ارمني را مي    

  .دانست
كامالً ) 1878(اما منافع ارمنيان و يونانيان در مورد مصوبات پيمان سان استفانو            

ها خواستار بازنگري در ماده مربوط به بلغارستان بودند،          يوناني. در راستاي هم نبودند   
با اين حال، . كردند  تالش مي اين پيمان16در حالي كه ارمنيان در جهت تحقق ماده     

ها با   ها و ارمني   ، باز هم در جهت همكاري يوناني      1878در آستانه كنگٌره برلين سال      
پس از آن، جوامع يونـاني و ارمنـي منچـستر و    . هايي انجام گرفت  يكديگر كوشش 

لندن تمايل خود را به سازش متقابل در كنگره آتي ابراز نمودند، اما اين فكر نيز به                 
  .يقت نپيوستحق

در دهه پس از آن، در محافل رسمي يونانيان گرايش خاصي نسبت بـه مـسئله                
هـا، فعـاالن اجتمـاعي و روزنامـه      ارمني ديده نشد، با اين حال، تني چند از ديپلمات   
-96در هنگام كشتار ارمنيـان در       . نگاران در جهت نزديكي دو قوم كوشش نمودند       

راتوري عثماني خود با خطـري جـدي روبـرو          هاي ساكن امپ    با آن كه يوناني    1894
آنها در تظـاهرات ارمنيـان در      . دادند بودند، اما غالباً نسبت به ارمنيان عالقه نشان مي        

 در طرابوزان و ديگر نقاط امپراتوري، ارمنيان        1895 شركت كردند و در پاييز       1890
ي آتـن بـه     نـشريات يونـان   . هاي خود پنهان نمودند    گريخته از كشتارها را در خانه     

هاي سياسي   حمايت از ارمنيان برخاستند و انديشمندان يوناني با برگزاري گردهمايي         
هـا در آن     ايـن موضـعگيري يونـاني     . و فرهنگي، با ارمنيان اعالم همبستگي كردند      

همچنين اين موضـوع كـه دولـت        . زمان، به علت تيرگي روابط آنها با عثماني بود        
 داشـت، تـا     1880-90هـاي    سياست يونان در سـال    بريتانيا، كه تاثيري چشمگير بر      

اي در ايـن كـار تـاثير         داد، تا انـدازه    اي نسبت به مسئله ارمني عالقه نشان مي        اندازه
كوشيد نسبت به جنبش رهـايي بخـش ارمنيـان           به هر حال، دولت يونان مي     . داشت

يـان و   هاي ارمن  علت اين برخورد محتاطانه، همكاري    . برخوردي محتاطانه داشته باشد   
محافل رسمي يونان بـا  . بلغارها بود، كه در سياست رسمي يونان بازتابي منفي داشت    

شـد بـه مخالفـت       هر نوع قيام كه باعت بحراني شدن اوضـاع خـاور نزديـك مـي              
هاي پيش آمـده ميـان كليـساي         البته مسائل ديگري همچون اختالف    . خواستند برمي

. ران دو ملت و غيره نيز تاثير گذار بود        يوناني و ارمني در فلسطين، رقابت سرمايه دا       
در .  ميالدي به همين علت بود     20برخورد دوگانه يونان با مسئله ارمني در آغاز سده          

 ميالدي، در زمان تشديد اختالفات يونان و بلغارستان بـر سـر منطقـه               1905تابستان  
نان كه  مقدونيه، و بحراني شدن روابط يونان و عثماني بر سر جزيره كرت، دولت يو             

از كشف سالح و مهمات انتقالي توسط حزب داشناكسوتيون ارمني از مارسي فرانسه             
 هـا وادار بـه   به بندر ازمير و آسياي صغير ناراحت شـده بـود، زيـر فـشار عثمـاني               

اما فعالن ليبرال يونـاني و      . دستگيري سراسري ارمنيان جامعه كوچك آتتيكا گشت      
ميد به دفاع از ارمنيان برخاستند و با تالش آنها          مخالفان نظام استبدادي سلطان عبدالح    

  .نام گرفتند)) جانسپاران راه آزادي((ارمنيان دستگير شده آزاد شدند و حتي 
هاي جـوان، و      ترك 1908رابطه دوستانه يونانيان با ارمنيان پس از انقالب سال          

 هاي جـوان   پس از آن كه موضوع اتحاد حزب داشناكسوتيون ارمني با حزب ترك           
هـا از همـان آغـاز هـيچ      يونـاني . بر همگان آشكار شد، بار دگر رو به سردي نهاد         

با اين وجود، اين موضوع نتوانست مـانع        . هاي جوان نداشتند   اعتمادي به حزب ترك   
بـسياري از   .  شود 1909كمك يونانيان منطقه كيليكيه به ارمنيان در كشتارهاي سال          

عثماني و سفيران خارجي خواستند تا به       هاي ملي و مذهبي يوناني از حكام         شخصيت
در پايـان   . ارمنيان كمك نمايند و اهالي يوناني نيز ارمنيان رانده شده را پناه دادنـد             

هـاي سـاكن     ، وزارت خارجه يونان سياست خود را تغيير داد و به يوناني           1909سال  
. عثماني توصيه نمود تا با اقوام غيـر تـرك، بخـصوص ارمنيـان، همكـاري كننـد                 

مـثالً  . ها و ارمنيان در چندين اقـدام صـلح آميـز نمـود يافـت               هاي يوناني  مكاريه
درخواست مشترك رهبران ديني يوناني و ارمني از باب عالي در مخالفت با سياست              

امـا  . هاي جوان، توافق ميان نمايندگان ارمني و يوناني پارلمان عثماني و غيره            ترك
نه رهبران  .  محدود به مسائل روزمره بود     هاي محافل گوناگون دو ملت تنها      همكاري

  .اي را كه در راه بود پيش بيني كنند ارمني، و نه رهبران يوناني، نتوانستند فاجعه
نزديكي دو ملت بيش از پيش در دوره نخـست وزيـري ونيـزه لـوس شـكل                  

 هـزار قبـضه     7 تعـداد    1913به گزارش منابع موثق انگليسي، در پاييز سال         . گرفت
ان به منطقه ارمني نشين زيتون منتقل شده بود تا پيش از جنگ قريـب               تفنگ از يون  

  .الوقوع ميان يونان و تركيه، جبهه دومي در آنجا گشوده شود
 و نژادكـشي ارمنيـان در       1913-14گرچه برخورد خشونت آميز با يونانيان در        

 نتيجه بالفصل سياست عثمـاني      1916-22هاي پونتوس در      و كشتار يوناني   16-1915
مبني بر ادغام اجباري اقوام امپراتوري بود، با اين همه، رهبران سياسي اين دو ملـت                

هاي  البته شخصيت . نتوانستند جبهه واحدي در برابر اين نظام كشتاركننده ايجاد كنند         
گاه گاه بر ضـد كـشتار جمعـي         ) از جمله خريسانت مطران يوناني    (معروف يوناني   

 مردم يوناني نيز به هـر طريـق سـعي در كمـك              خاستند و  ارمنيان به اعتراض برمي   
هايي نيز در راستاي تدارك      حتي كوشش . نمودند هاي آواره ارمني مي    رساني به توده  

اما همكاري  .  صورت گرفت  1915دفاع مسلحانه مشترك در برخي نقاط عثماني در         
سياسي يونانيان و ارمنيان پس از شكست تركيه در جنگ جهاني نخـست و ايجـاد                 

اين همكاري بالفاصله پـس از پيمـان     . ي ارمنستان شكل واقعي بخود گرفت     جمهور
به ابتكار ونيزه لوس نخست وزير يونان كه با جـديت           ) 1918(آتش بس مودروس    

در طـول سـه سـال       . كرد، آغـاز شـد     در راه همبستگي پايدار دو ملت كوشش مي       
ـ  اسـكان هـزاران كـودك بـي       . اقدامات مشترك بسياري انجام گرفت     ت و  سرپرس

 ارمنـي در پونتـوس، تـدارك        -فراريان و امضاي توافقنامه تشكيل فدراسيون يوناني      
هـاي   ، كمـك  1921-22هـاي    عمليات مشترك نظامي در هانيه و كيليكيه در سـال         

ديپلماتيك به يكديگر و گشايش نمايندگي جمهوري ارمنستان در آتن از جمله اين             
 به داليل مختلف نتايج مورد انتظار را        ها نيز  اما اين همكاري  . اقدامات مشترك بودند  

هـاي   ها، بويژه زمينه نظامي، با دشـواري       هر دو ملت نيز در همه زمينه      . در بر نداشت  
هاي بزرگ، كه گاه متحد  بسياري دست به گريبان بودند، بخصوص زماني كه دولت      

سياسي تجربگي و نداشتن دورانديشي  همچنين بي. ها را تنها گذاشتند ايشان بودند، آن
اي نيرومنـد بـراي      سياستمداران آنها، از جمله عواملي بودند كه سد راه ايجـاد پايـه            

پيمان صلح سور كه به امضاي ونيـزه لـوس و           . شدند همكاري يونانيان و ارمنيان مي    
هاي آزاديخواهانه ارمنيان و يونانيان را به رسميت شناخت،          آهارونيان رسيد و تالش   

در . سمبليك داشت و هيچگاه به مورد اجرا كٌذاشته نـشد         بنا به داليل روشن خصلتي      
كه در پـي شكـست يونـان از تركيـه برگـزار شـد،               ) 1922-23(كنفرانس لوزان   

امـا  . ها كوشيدند تا براي ارمنيان باقي مانده در تركيه امتيازاتي بدست آورنـد         يوناني
ر امر پناه دادن    عملكرد دولت يونان و مردم يوناني د      . ها نيز بي ثمر ماند     اين كوشش 
ها هزار تن از ارمنياني كه پس از شكست يونانيان در آسـياي صـغير از         و اسكان ده  

پس از اين رويـدادها بـود كـه    . مناطق تراس و ازمير گريختند، بسيار چشمگير بود    
جامعه ارمنيان يونان گسترش يافت و نقش ايشان در اقتصاد و فرهنگ يونان رو بـه                

  .افزايش نهاد
  1996، ايروان، ))مسئله ارمني((انشنامه د: ماخذ 
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مهر مگرديچيان

  خاطراتي از زبان 

  مهر مگرديچيان
  هنرمند بزرگ تئاتر ارمنستان
  ورژيك محموديان: ترجمه

  …اتللوي شكسپير؟
من استاد بـزرگ تئـاتر، واهـرام پاپازيـان را از زمـاني كـه در                   

پسر كوچكي بودم كه شانس به من رو كـرد          . شناختم شهرلنيناكان بوديم مي  
يـك  . سالها گذشت. شدم)) همبازي ((و در تئاتر شهرمان با واهرام پاپازيان 

. روز به ايروان آمده بودم كه در راهروي تاالر تئاتر با اسـتاد روبـرو شـدم                

  :مرا شناخت و صدا زد. خواستم خودم را پنهان كنم كه نشد مي
   پسر جان، به لنيناكان رفت و آمد داري؟-  
  .آيم  بله، دارم از آنجا مي-  
  دهند؟ چه چيزهايي نمايش مي خوب، از تئاتر آنجا چه خبر؟ -  
  .كنند را آماده مي)) اتللو(( همين حاال دارند -  

  كند؟ نقش اتللو را كي بازي مي -
  .يكي آرتاوازد پاشايان و ديگري ژان ايلويان.  دو نفر-  
   چي؟ پاشايان و ايلويان؟-  
  . بله استاد-  
خواهند كدام اتللو را بـازي كننـد؟         اين ها مي  !  لعنت بر شيطان   -  

  …تللوي شكسپير را؟ا
***  

جامعه تئاتر ارمنستان براي برگزاري جشن سالروز استاد پاپازيان           
بازيگران تئاتر سوندوكيان تصميم گرفته بودند كه به مناسـبت      . شد آماده مي 

اين روز پرشكوه قسمتهايي از نمايشنامه اتللو را كه استاد پاپازيان بارهـا در              
براي ايـن كـار قـرار شـد         . ش در بياورند  نقش اتللو بازي كرده بود به نماي      

تعدادي از هنرمنـدان بـزرگ تئـاتر، از جملـه سـوس ساركـسيان، خـورن           
ما با طـرز لبـاس پوشـيدن و         . آبراهاميان، والوديا آباجيان و من بازي كنيم      

گريم صورت سعي كرده بوديم تا آنجا كه ممكن است شبيه اتللوي پاپازيان             
استاد به  . جا كه جا دارد سياه تر به نظر بياييم        خواستيم تا آن   خالصه، مي . شويم

طرز پرشكوهي در وسط تاالر نشسته بود و با دقت تمام بـازي مـا را دنبـال      
كرد  ما اكثراً آن قسمت از نمايشنامه را كه اتللو دزدمونا را خفه مي            . كرد مي

 ما تا  .اي شبيه استاد شويم    انتخاب كرده بوديم، به اين اميد كه بتوانيم تا اندازه         
كـرديم   ، امـا هـر چـه سـعي مـي           گذاشـتيم  شد از خود مايه مي     آنجا كه مي  

هـاي   استاد با خوشـحالي كودكانـه و خنـده   . توانستيم مثل او بازي كنيم    نمي
هاي مخـصوص بـه      داشت، و با ايماء و اشاره      بلندي كه همه را به خنده وامي      

كارهـا خـوب   آمد كه  چنين به نظر مي   . داد خود رضايت خويش را نشان مي     
  :پس از پايان برنامه از استاد پرسيدم. پيش رفته و استاد از ما راضي است

   خوب، استاد بازي ما چطور بود؟-  
  .خيلي شبيه خودتان بوديد.  اي، بد نبود-  

  پس به اتللو چي؟ -
پسر جان، هر   . به اتللو؟ نه، نه، شبيه اتللو شدن كار آساني نيست         -  

  ...!كه سياه شد كه اتللو نميشه
  خاطراتي در باره مهر مگرديچيان

  هراچيا ايكيليكيان: نوشته

داشت با آب   . يك روز در فرودگاه ادسا مهِر مگرديچيان را ديدم          
اش تعريـف    زد و چيزهـايي از خـاطرات جالـب زنـدگي           و تاب حرف مي   

او . شـديم  خنديد، اما ما داشتيم از خنده روده بر مي         خودش اصالً نمي  . كرد مي
بعـد بـه طـرف مـا        .  جيبش چيزي درآورد و روي زمين گذاشت       ناگهان از 

برگشت و مثل كسي كه از هيچ چيز خبر ندارد به شوخي و حرفهاي شيرين               
ناگهان مسافراني كه در فرودگاه جمع شده بودند بـا جيـغ و             . خود ادامه داد  

بعد ديديم كه   . دانستيم چه اتفاقي افتاده است     نمي. فرياد شروع به فرار كردند    
كند و روي مسافران      قورباغه خيلي بزرگ روي زمين جست و خيز مي         يك
  .آورد مهر اصالً به روي خود نمي. پرد مي

بله، معلوم شد كه او يك قورباغه كوكي از مغازه خريده و بـراي             
  ...همين كار به فرودگاه آورده بود

***  
  :مهر مگرديچيان روزي به اتاق رئيس كميته ورزش رفت و گفت

  !لطفاً تقاضاي مرا رد نكنيد. داشتم عرضي -  
  .كنم، البته اكٌر چيزي از دستمان بربيايد  خواهش مي-  
هر پستي باشد فرق    . خواهم در تيم فوتبال آرارات بازي كنم        مي -  

  .دهم خوب بازي كنم قول مي. كند نمي
 اما چرا اينقدر ناگهـاني و بـدون         -: رئيس كميته با تعجب پرسيد      

  ايد؟ شما كجا، فوتبال كجا؟ مقدمه تصميم گرفته
  .كنم  باور كنيد خوب بازي مي-: مهر با اصرار فراوان ادامه داد  

  ايد؟ خيلي خوب، ولي چرا اين تصميم را گرفته -
هر چـه فكـر     . خواهم يك ماشين ولگا داشته باشم       راستش، مي  -  

 ...اي جز اين كار ندارم كردم ديدم چاره
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  سفر يك نامه الكترونيكي 

  سفر يك نامه الكترونيكي
 )   E-mail (  

 را مي دهيد   sendدر واقع وقتي شما دستور “
  چه اتفاقي رخ مي دهد؟

  John Dyson: نويسنده
ويولت جواكيم : مترجم

  )كشيشيان(
 Reader’sماهنامه : منبع

Digest   
مارس )  ريدرز دايجست(

 2000   
  
    زماني پيش مي خواستم عكسي     

دوستان بفرستم اگر بـا     را براي يكي از     
 4پست معمولي ارسال مي شـد حـداقل         

بجاي اينكار پشت كامپيوترم نشستم و يادداشت كوچكي نوشـتم و           . روز در راه بود   
اسكن كرده بودم، ضميمه كردم و بعد وارد حافظه كامپيوترم          ” عكس را هم كه قبال    

 مونيتور من   بالفاصله عكس از روي صفحه    . را فشردم ) ارسال (sendكردم و دكمه    
  .به مقصد رسيد” محو شده  فورا

” e-mail“ ميليون نفر ديگـر در دنيـا از پـست الكترونيكـي              150من باضافه   
استفاده مي كنيم و نمي توان تصور كرد كه   

طرز . بدون آن چگونه مي توان زندگي كرد   
كار آن بـه افـسانه بيـشتر شـباهت دارد و            
روزي تصميم گرفتم در مورد چگونگي آن       

  .يق كنمتحق
اولين محلي كه مراجعه كردم شـركت       
پست و مخابرات و تلگراف بـود شـركتي         
كه كامپيوتر مرابوسيله خطـوط تلفـن  بـه          

. مرتبط مي سازد  ) Internet(شبكه جهاني   
مرا چند نگهبان همراهـي كردنـد تـا وارد          
اطاقي بسيار روشن و بدون پنجره شـديم در    
آنجا كابينت هاي فلزي در چند رديف بـه         

اندازه يخچال قرار گرفته بودند كه محتوي كامپيوترهايي به اندازه دستگاه تلويزيون            
چنـدين  . هر كدام از اين كامپيوترها قيمتش به اندازه يك خودرو مـي باشـد           . بودند

متخصص كامپيوتر پشت اين كامپيوترها نشسته بودند و بـراي ارقـام پيچيـده روي               
ماروين كه اين نام مي شود صندوق پـستي         ” مونيتورشان اسم انتخاب مي كردند مثال     

وقتي كامپيوتر شما شماره ما را مـي گيـرد توسـط يكـي از ايـن مـودم                   . يك نفر 
)modem (    اين مودم ها نام وكـد       . ها جواب داده مي شود)password (   شـما را

كامپيوتر جواب مي دهد نامـه ارسـالي        . حك مي كند بعد مي پرسد چه مي خواهيد        
 در حافظــه دارم و بعــد نامــه

)mail server (  ضبط مـي
ــود ــامپيوتر  . ش ــدين ك چن

مشغول ضبط نامه ها هـستند      
كامپيوتر آدرس هاي شـبكه     

)Internet (  ــي ــك م را چ
كند و ماننـد يـك كتابچـه        
عظيم راهنمـاي تلفـن همـه       

 مـورد   10راهنماي اداره پست و تلگراف مي تواند        . آدرسها را در حافظه خود دارند     
بررسي كرده و اگر آدرسي را پيدا نكند به يك كتابچه راهنماي            نامه را در هر ثانيه      

در حدود ده ميليون آدرس اروپا و آمريكا و در حافظـه            . مفصل تر مراجعه مي كند    

 كتابچه راهنماي جهـاني سـؤال       13خود جاي داده است و اگر آن هم كافي نبود از            
جـواب  ). ر ژاپـن  ده كتابچه در آمريكا و دو عدد در اروپا و يك عـدد د             (مي كند   

بفرسـتيد ايـن شـركت،    ) Buckey Net(دريافت مي شود كه نامه را بـه آدرس  
  .مركزي است كه دوست مرا به اينترنت مربوط مي سازد

در اينجا اتفاق جالبي مي افتد تصور كنيد كه يك مأمور پست نامه شـما را بـه                  
اين عمل .  دهدقطعات ريزي تبديل كند و هر كدام از اين قطعات را در پاكتش قرار    

نامه يا عكس به قطعـات      . انجام مي شود  ) نامه پست الكترونيكي   (e-mailبراي هر   
 پاكت قرار مي گيـرد و بـه آدرس          120تقسيم شده و در حدود      ) Bytes(كوچك  
اين پاكتها همه با هم و يكباره ارسال نمي .  تمبر مي خوردBuckey Netشركت 

 شده و اين ارسال راه را بـراي پاكتهـاي           شوند بلكه در وهله اول يك پاكت ارسال       
  .بعدي هموار مي كند

  
 شـاهراه از جهـات      000،65مانند  ” Internet“تصور كنيد شبكه ارتباط جهاني      

مختلــف كــره زمــين عبــور 
ــا و    ــاده ه ــه ج ــرده و ب ك
خيابانهاي كـوچكتر مربـوط     

ــده . مــي شــود هــدايت كنن
)router (     يك نامـه پـستي
)e-mail (    مانند يك مـأمور
ليس با داشتن گيرنده بر سر      پ

چهار راه ها مستقر شده و بـه      
سرعت تشخيص مـي دهنـد      
چطور و از چه راهي در اسرع       

او مسيرها را مي شناسد و با ارتباط با مأمورين ديگـر            . وقت نامه را به مقصد برساند     
ترافيك كدام قسمت سنگين    ” هر نيم دقيقه يكبار تأخيرها را كشف مي كند و مثال          

شركت پست پاكت هـا را بـه يـك هـدايت     ) router(هدايت كننده  . …است و 
كننده ديگر منتقل مي كند و آن هديت كننده پاكتها را به يك هدايت كنند ديگر                

  .  هزارم ثانيه انجام مي شود4و همه اين اعمال در 
 صـفحه  000،100نامه من به همراه سيلي از نامه هاي الكترونيكـي مـساوي بـا        

 تماس تلفني همزمان تصورش را بكنيد خيلـي زيـاد      000،400ه يا   تايپ شده هر ثاني   
  . كامپيوتر دارد13 در حال حاضر يك هزار مشتري و Bucky Netشركت . است

 بـا  America Online در دنيا اكنون شركت Internetبزرگترين شركت 
  . ميليون عضو با محلي به عظمت يك زمين فوتبال مي باشد19

 پاكـت  Buckey Netشركت ) mail server (سرويس پست الكترونيكي
مرا باز كرده و بالفاصله اعالم وصول براي ايستگاه بعد بوسيله خطـوط تلفـن  مـي                  

 Sendدر واقع زماني كه دكمه . نمايد كه در طول يك دهم ثانيه به مقصد مي رسيد 
   كامپيوتر مي فشارم در كمتر از نيم دقيقه پيغام، نامـه           keyboardرا روي   ) ارسال(

 مـي  Buckeye Netشـركت  )  mail server(ياعكس من به سرويس پـست  
  .رسد

علت اينكه پيغامي به قطعات كوچك تقسيم مي شود ايـن اسـت كـه سـرعت       
  .ارسال آن خيلي سريع تر و آسان تر مي شود

 را مي فشارم تمام پيغامهايي كه در صندوق پستي مـن  Get Mailوقتي دكمه 
ه، داخل خط تلفن من خـالي مـي شـود و در     جمع شدBuckeye Netدر شركت 

  .كوتاهترين زمان ممكن نامه ها و پيغامها را دريافت مي كنم
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   جهاني حقوق كودك پيمان

  پيمان جهاني حقوق كودك
  

  با پيمان جهاني حقوق كودك آشنا شويم
پيمان جهاني حقوق كودك يك پيمان نامه بين المللـي اسـت كـه بـراي دفـاع و                   

ايـن پيمـان پـس از ده سـال گفتگـو بـين              . حمايت از حقوق كودكان تهيه شده است      
 بـه  1990 ميالدي تـدوين گرديـد و در سـال     1989كشوهاي عضو سازمان ملل در سال       

 كشور به اين پيمان ملحـق      191 كشور جهان،    193در حال حاضر از     . مرحله اجرا در آمد   
 به  1373جمهوري اسالمي ايران در سال      . شده و خود را ملزم به اجراي مفاد آن نموده اند          

  .صورت مشروط به پيمان حقوق كودك ملحق گرديده است
ا كودك سر و كـار دارنـد،        آشنايي با پيمان حقوق كودك براي تمام كساني كه ب         

اين ضرورت براي والدين، مربيـان، معلمـان و خـود كودكـان، از              . امري ضروري است  
  .اهميت بيشتري برخوردار است

  ضرورت تدوين پيمان جهاني حقوق كودك
پيمان جهاني حقوق كودك بر اساس نيازهاي كودكان كه ناشي از ضرورت هـاي              

  :زير است، تدوين شده است
  :ران كودكي اهميت دو-1

در واقـع پايـه و      . دوران كودكي در رشد و پرورش كودكان اهميت ويژه اي دارد          
از . اساس رشد جسمي، ذهني، عاطفي و احتماعي كودكان در اين سال ها شكل مي گيرد              

اين رو، توجه به اين دوران از راه وضع قوانين مناسب بـراي كودكـان و تـالش در راه                    
  . ، امري ضروري استبهتر كردن شرايط زندگي آنان

  : آسيب پذيري كودكان-2
كودكان به علت شرايط سني خود آسيب پذيرنـد و نيـاز بـه حمايـت و مراقبـت                   

آسيب پذيري كودكان ايجاب مي كند كه با وضـع قـوانين مناسـب و               . بزرگترها دارند 
  .حمايت و مراقبت الزم از آنان، رشد و سالمت جسم و روان آنان را تأمين كنيم

  :وت كودكان با بزرگساالن تفا-3
ضرورت قوانين خاص براي كودكان از اين اصل اساسي روانشناسي ناشي مي شـود              
كه كودكان نه تنها از نظر كميت، بلكه از نظر كيفيت با بزرگساالن تفاوت هاي اساسي                

بنابراين از نظر حقوقي نيز، نيـاز       . دارند و خواست ها، نيازها و ويژگي هاي خود را دارند          
  .قوانين خاصي دارند كه با بزرگساالن متفاوت استبه 

  ويژگي هاي پيمان جهاني حقوق كودك
پيمان جهاني حقوق كودك ويژگي هايي دارد كه آن را از ساير پيمان هـاي بـين                 

  :مهمترين ويژگي هاي اين پيمان به شرح زير است. المللي، متمايز مي سازد
  :پذيرش عمومي پيمان-1

ن از نظر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با يكديگر          با آن كه كشورهاي جها    
 آن را پذيرفته اند و اين امر نشان         - به استثناي دو كشور    -تفاوت دارند، اما تمام كشورها    

مي دهد كه دولت ها به زندگي كودكان اهميت مي دهند و به اين نكته باور دارند كـه                   
  .كودكان امروز، سازندگان فرداي جامعه اند

  :ردگي مخاطبان پيمانگست-2
اين گروه بيـشترين  .  سال را در بر مي گيرد     18پيمان حقوق كودك تمام افراد زير       

تعداد جمعيت جهان را به ويژه در كشورهاي جهان سوم تشكيل مـي دهـد و از طرفـي،                   
در واقع اين پيمان، بعد از اعالميه حقـوق    . مهمترين بخش جمعيت جهان به شمار مي آيد       

 را زيـر    - يعنـي كودكـان و نوجوانـان       - مهمترين بخش جمعيت جهـان     بشر بيشترين و  
  . پوشش حمايتي خود قرار مي دهد

  :انعطاف پذيري پيمان-3
ازآنجا كه پيمان حقوق كودك براي اجرا در كشورهاي مختلف جهان بـا شـرايط               
سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي متفاوت تدوين شـده اسـت، از انعطـاف پـذيري                

دار است تا بتواند با وجود اين تفاوت ها در تمام كشورهاي جهـان قابليـت                كافي برخور 
  .كاربرد و اجرا داشته باشد

  : جامعيت پيمان-4
رشد جـسمي،   . پيمان حقوق كودك، تمام جنبه هاي رشد كودك را شامل مي شود           

ذهني، عاطفي و اجتماعي كودك در مواد مختلف اين پيمان مورد توجه قرار رفته اسـت                
  .اين رو با اصول و قوانين روانشناسي كودك تطابق داردو از 

  : نگرش علمي پيمان-5
پيمان حقوق كودك از آنجا كه حاصل سالها تجربه و كـار مـستمر كارشناسـان و        
متخصصان مسائل كودك و در زمينه هاي مختلف است، از نگرش علمي و صحيح نسبت               

 …ژادي، سياسي، مذهبي، قومي و      به كودك برخوردار است و به دور از تعصبات ملي، ن          
اصول راهنماي حقوق كودك را كه شامل همه كودكان جهان مي شود، ارائه مي دهد و                

ــوان   ــه عن ــودك را ب ــي ك از طرف
ــاوت از   ــستقل و متف ــودي م موج
بزرگساالن با نيازها و ويژگي هاي       

  .خاص خود در نظر مي گيرد
  :توجه به نهاد خانواده-6

 در  با توجه به اهميت خـانواده     
رشد و پرورش كودكـان و تـأمين        
سالمت جسمي و رواني آنان، پيمان      
حقوق كودك عالوه بر توجـه بـه        
كودك، به لزوم كمك  و حمايت       
از خانواده ها، توسط دولت ها، براي       
انجام وظايف خود، تأكيد و توجـه        

  .دارد
پيمان حقوق كودك به گونه اي تدوين شده است كه در           : اولويت منافع كودك   -7

ه مواد خود، منافع و مصالح كودك را در اولويت قرار داده اسـت و عـالوه بـر ايـن                    هم
 .جهت گيري كلي، ماده خاصي را به اين موضوع اختصاص داده است

***  
 مـاده آن   41 مـاده اسـت كـه        54پيمان جهاني حقوق كودك داراي يك مقدمه و         

اي آن در هـر      ماده آن در بـاره چگـونگي اجـر         13حقوق كودك را مطرح مي سازد و        
اين پيمان به طور كلي چهار زمينه اصلي را در ارتبـاط بـا كودكـان مـورد     . كشور است 

  .توجه قرار مي دهد كه عبارتند از بقاء، رشد، حمايت و مشاركت
  :اينك به اختصار به مواد پيمان حقوق كودك اشاره مي شود

  : تعريف كودك-1ماده
شد مگر اين كه بر اسـاس قـانون        سال با  18كودك كسي است كه سن او كمتر از         

  .ملي قابل اعمال، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد
  :منع تبعيض-2ماده

حقوق اين پيمان بدون استثناء متعلق به همـه كودكـان اسـت و دولـت هـا بايـد                    
  .كودكان را در برابر هر گونه تبعيض، حمايت كنند

  :منافع كودك-3ماده 
دك در نظر گرفته شود و در صورتي كه والـدين           در هر اقدامي بايد منافع عاليه كو      

يا سرپرستان كودك در اين زمينه كوتاهي كنند، دولت ها بايد حمايت و مراقبـت الزم                
  . را از كودكان به عمل آورند

  :تحقق حقوق كودك-4ماده 
دولت ها بايد در راه اجراي پيمان حقوق كودك بيشترين تالش خـود را بـه كـار                  

  .بندند
  :تي والدينسرپرس-5ماده 

دولت ها بايد حقوق و مسئوليت هاي والدين يا كسي كه سرپرسـتي كـودك بـه                 
  .عهده او مي باشد را در ارتباط با پرورش كودك، محترم بشمارند

  : بقاء و پيشرفت-6ماده 
هر كودك داراي حق طبيعي زندگي است و دولت ها بايد زنـدگي، بقـاء و رشـد                  

  .كودك را تضمين كنند
  : مليت نام و-7ماده

  .هر كودك حق دارد از نام و مليت مشخص برخوردار شود
  : هويت كودك-8ماده 

دولت ها بايد از هويت كودك كه شامل نام، مليت و پيوندهاي خـانوادگي او مـي                 
  .شود، حمايت كنند

  : جدايي از والدين-9ماده
در و  كودك حق دارد كه با والدين خود زندگي كند و نمي توان او را به اجبار از پ                 

  .مادر خود جدا كرد مگر اينكه اين امر، به سود او باشد
  : پيوستن به خانواده-10ماده

كودكان و والدين آنها حق دارند به منظور ملحق شـدن بـه يكـديگر كـشوري را                  
  .ترك كنند و يا دوباره به كشور خود باز گردند

  :منع انتقال غير قانوني كودك-11ماده 
ر قانوني كودكان بوسيله پدر و مادر يـا افـراد ديگـر بـه               دولت ها بايد از انتقال غي     
  .كشورهاي ديگر، ممانعت كنند

  : آزادي عقيده كودك-12ماده
كودك حق دارد در مواردي كه به زندگيش مربوط مي شود، آزادانه عقيده خود را               

  .بيان كند
  : آزادي بيان كودك-13ماده 



 

 

  ١٠صفحه  ١٣٧٩ اسفند ماه ١٠  ٢٣ شماره    لويس

   جهاني حقوق كودك پيمان

 به مرزهـا، كـسب اطالعـات    كودك حق داد عقايد خود را بيان كند و بدون توجه         
  .نمايد

  : آزادي انديشه و مذهب-14ماده
دولت ها بايد آزادي انديشه و مذهب كودك و حق هدايت كودك توسط والـدين               

  .خود را محترم بشمارند
  : آزادي اجتماعي-15ماده 

  .كودكان حق دارند كه با يكديگر ارتباط داشته باشند و تشكيل اجتماعات دهند
  :ريم كودك حفظ ح-16ماده 

امور خصوصي، خانوادگي و مكاتبات كودكان بايد در برابر هر نـوع دخالـت، بـي                
  .حرمتي و افتراء، محافظت شود

  : دسترسي به اطالعات مناسب-17ماده 
دولت ها بايد امكان دسترسي كودكان به اطالعات مناسـب را تـضمين كننـد و در         

     . محافظت آنان در برابر اطالعات زيان آور بكوشند
  : مسئوليت والدين-18ماده 

پدر و مادر در رشد و پرورش كودكان مسئوليت مشترك دارند و دولت ها بايد در                
  .اين امر به آنان كمك كنند

  : منع بدرفتاري با كودك-19ماده
دولت ها موظف هستند كودك را از هر نوع بدرفتاري والدين يا سرپرستان ديگـر               

هر نوع سوء اسـتفاده از كـودك، اقـدامات مناسـب     محافظت كنند و براي جلوگيري از       
  .اجتماعي را انجام دهند

  : كودكان بي سرپرست-20ماده 
دولت ها بايد به كودكان محروم از خانواده كمك كنند و جايگزين مناسبي بـراي               

  .آنان تعيين نمايند
  : فرزند خواندگي-21ماه

 بايد با توجه بـه منـافع        در كشورهايي كه نظام فرزند خواندگي وجود دارد، اين امر         
  .عاليه كودك و با كمك مقامات ذي صالح، انجام گيرد

  : كودكان پناهنده-22ماده 
دولت ها بايد با همكاري سازمان هاي ذي صالح، كودكان پناهنده يـا پنـاه جـو را      

  .مورد حمايت قرار دهند
  : كودكان معلول-23ماده 

سب، بـه آمـوزش، پـرورش و        كودكان معلول براي برخورداري از يك زندگي منا       
  .مراقبت ويژه نياز دارند

  : خدمات بهداشتي-24ماده 
. كودك حق دارد از باالترين سطح بهداشت و خـدمات پزشـكي برخـوردار شـود               

دولت ها بايد بر گسترش مراقبت هاي و آموزشهاي همگـاني بهداشـتي، توجـه خـاص                 
  .مبذول دارند

  : بررسي موقعيت كودك-25ماده 
 از طرف دولت به افراد يا خانواده ها سپرده مي شود، بايـد مـورد          وضع كودكي كه  
  .ارزيابي منظم قرار گيرد

  :  تأمين اجتماعي-26ماده 
  .  هر كودك حق دارد از تأمين اجتماعي از جمله بيمه اجتماعي برخوردار شود

  : سطح زندگي-27ماده
 ذهنـي،   هر كودك حق دارد از سطحي از زندگي برخوردار شود كه رشد جـسمي،             

  .رواني و اجتماعي او را تأمين كند
  : آموزش و پرورش-28ماده

برخورداري از آموزش و پرورش حق هر كودك است و دولـت هـا بايـد امكـان      
  .آموزش ابتدايي رايگان و اجباري را براي همگان فراهم آورند

  : هدف هاي آموزش و پرورش-29ماده
 هاي كودك به كامل تـرين       هدف آموزش و پرورش بايد رشد شخصيت و توانايي        

  .صورت باشد و كودك را براي زندگي فعال در يك جامعه آزاد، آماده سازد
  : كودكان اقليت هاي قومي و مذهبي-30ماده

كودكان اقليت هاي قومي و مذهبي حق برخورداري از فرهنگ خود و انجام اعمال               
  .مذهبي و تكلم به زبان خويش را دارا هستند

  :عاليت هاي فرهنگيبازي و ف-31ماده 
  .كودك حق بازي، تفريح و مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي و هنري را دارد

  : كار كودكان-32ماده
. كودك بايد در برابر كاري كه رشد و سالمت او را تهديد مي كند، حمايت شـود                

  .دولت ها بايد حداقل سن كار و شرايط كار كودكان را مشخص كنند
  : مواد مخدر-33ماده

ان بايد در مقابل استفاده از مـواد مخـدر و شـركت در تولـد و توزيـع آن،                    كودك
  .محافظت شوند

  : سوء استفاده جنسي-34ماده 
دولت ها بايد كودكان را در برابر هر نوع سوء استفاده جنسي مورد حمايـت قـرار                 

  .دهند
  : خريد و فروش كودك-35ماده

يـد و فـروش و ربـوده شـدن          دولت ها بايد اقدامات الزم را براي جلوگيري از خر         
  .كودكان به عمل آورند

  : ديگر شكل هاي استثمار-36ماده
كودك بايد در مقابل هر گونه استثمار كه سالمت و رشـد او را بـه مخـاطره مـي                    

  .اندازد، مورد حمايت و محافظت قرار گيرد
  : منع شكنجه-37ماده

.  قانوني قرار گيـرد   هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غير         
 سـال، ممنـوع     18مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خالف كاري هاي كودكـان زيـر               

  .است
  : درگيري هاي مسلحانه-38ماده 

دولـت هـا   .  سال نبايد در درگيري هاي مسلحانه شركت كنـد     15هيچ كودك زير    
  .ندبايد در زمان درگيري هاي مسلحانه از كودكان مراقبت و حمايت به عمل آور

  : توان بخشي كودكان-39ماده 
دولت ها موظف هستند از كودكان آسيب ديـده از جنـگ، بـدرفتاري و اسـتثمار،        

  . مراقبت و حمايت كنند
  : دادرسي ويژه كودكان-40ماده 

كودكان بزهكار براي دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب، مساعدت و مـشورت        
ز توسل به اقدامات شديد در مـورد آنـان پرهيـز            قانوني برخوردار شوند و تا حد امكان ا       

  .شود
  : رجحان قوانين مؤثرتر-41ماده 

هيچ يك از مواد پيمان حاضر، قوانين داخلي يا بين المللي الزم االجرا در كشورهاي               
  .عضو كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر باشد را تحت تأثير قرار نمي دهد

ي پيمان و عملكرد دولت ها در ارتبـاط بـا            در مورد چگونگي اجرا    -54 تا   42مواد  
  :آن است كه اهم نكات مندرج در اين مواد به شرح زير مي باشد

آشنا كردن عموم مردم، خانواده ها و كودكان با مفاد پيمـان حقـوق كـودك بـا        -
  .استفاده از شيوه هاي گوناگون آموزشي، تبليغي و اطالع رساني

به منظور بررسـي پيـشرفت كـشورهاي        تشكيل كميته بين المللي حقوق كودك       -
  .عضو در تحقق تعهدات مندرج در پيمان حقوق كودك

گزارش دهي منظم كشورهاي عضو پيمان بـه كميتـه حقـوق كـودك در مـورد                 -
  .  وضعيت كودكان و چگونگي اجراي پيمان

به منظور تحقق هر چه بيشتر حقوق كودك و افزايش همكاري هاي بين المللي رد               
يته مي تواند از آژانس هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحـد         اين زمينه، كم  

و ساير ارگان هاي سازمان ملل متحد جهت شركت در جلسات كميته يا ارائـه گـزارش                 
  .دعوت به عمل آورد

كميته حقوق كودك مي تواند بر حسب مورد از آژانس هاي تخصصي، صـندوق              -
ح در خواست نمايد نظرات تخصصي در       كودكان سازمان ملل و ساير سازمان هاي ذيصال       

  .مورد اجراي پيمان ارائه نمايند
تحقق حقوق كودك در هر كشور مستلزم بسيج عمومي و تالش همگـاني اسـت و             
بر اين باور اساسي استوار است كه كودكان نيز حقوقي دارند كه خود قادر به دستيابي به                 

 پيگير و مستمر در سطح ملي و بـين    آن نيستند و اين بزرگساالن هستند كه بايد با تالش         
  .المللي در تحقق آن بكوشند


