
 

 

  ١صفحه   ١٣٨٠ ماه خرداد٢٥  ٢٩ شماره    لويس

  انتخاب رئيس جمهور

  
به نظام شاهنشاهي سه هزار ساله      ) ره( خميني   م به همت اما   1357 بهمن   22

 براي نخستين بار در تـاريخ        پس از چندي    و ايرانيان   ه شد  ايران زمين پايان داد   
. خود پاي صندوق هاي راي جهت انتخاب اولين رئيس جمهـوري خـود رفتنـد              

ت دوره انتخابات رياست جمهوري     شاكنون خالصه اي از چگونگي انتخابات ه      
  :گردد ارائه مي ايران

  
  5/11/1358 : دوره اول
.  اولين دوره انتخابات رياست جمهوري برگـزار شـد         5/11/58-4روزهاي  

بيبي، احمـد   ح نسح ، جالل الدين فارسي     ،نامزدهاي مطرح ابوالحسن بني صدر      
، محمـد   مدني، كاظم سامي، داريوش فروهر، صادق قطب زاده، صادق طباطبايي         

از آنجا كه بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران معتقد بودند روحانيان . مكري  بودند
جـالل  . نبايد مقام اجرايي داشته باشند لذا روحانيان در اين دوره نـامزد نـشدند              

در عمـل از    . الدين فارسي به دليل عدم اصليت ايراني مجبور به كناره گيري شد           
 7/10بيشترين آراء نصيب بني صدر با       . رداختند نفر به رقابت پ    8 نفر نامزد    124

   . آنها سرانجام از كشور گريختند. ميليون راي شد2/2ميليون و احمد مدني 
  

  2/5/1360 :دوم دوره
ر نامزد شـدند     نف 70در اين دوره    . پس از فرار بني صدر دوره دوم انجام شد        

علي اكبر  : اينان عبارت بودن از   .  نفر به مرحله نهايي رقابت راه يافتند       4كه تنها   
، عباس شـيباني    )راي523000(، حبيب اهللا عسگراوالدي     )راي464000(پرورش  

 راي به رياست جمهـوري      12722000، محمد علي رجايي با اخذ       )راي629000(
 كوتاهي براي رياست جمهوري گذراند      اما عمر بسيار  . اسالمي ايران انتخاب شد   

  .و در بمب گذاري به شهادت رسيد
  

  10/7/60 :دوره سوم
 44. در اين دوره امام خميني منع شركت روحانيان را در انتخابات برداشتند           

 16آيت اهللا خامنـه اي بـا        .  نفر به رقابت پرداختند    4” نفر نامزد شدند كه نهايتا    
: ديگر نامزدها عبارت بودند از    . انتخاب شدند ميليون راي به عنوان رئيس جمهور       

  .علي اكبر پرورش، سيد رضا زواره اي و حسن غفوري فرد
  

  25/5/64 :دوره چهارم

آيت اهللا خامنه اي به عنوان اولين رئيس جمهور كـه دوره چهـار سـاله را                 
 ميليون راي به عنوان چهـارمين  12سپري نمود، بار ديگر در دوره چهارم با اخذ        

: در اين دوره دو نفر ديگر نيـز نـامزد شـده بودنـد             . هوري انتخاب شدند   جم رئيس
 ميليـون   39/1راي و سيد محمود كاشاني با       282000حبيب اهللا عسگر اوالدي با      

  .  راي
  6/5/68: دوره پنجم

حجـت االسـالم اكبـر هاشـمي       . در اين دوره دو نفر به رقابـت پرداختنـد         
 با اكثريت آراء به رياست جمهوري       آقاي رفسنجاني . رفسنجاني و عباس شيباني   

  . انتخاب شد
  21/3/72دوره ششم، 

 ميليون راي براي يك چهار سال       5/10آقاي رفسنجاني براي بار دوم با اخذ        
: رقيبان وي عبارت بودند از    . ديگر به رياست جمهوري اسالمي ايران انتخاب شد       

ر پيـشين كـار      وزي ي، احمد توكل  ) راي 5/1(عبداهللا جاسبي رئيس دانشگاه آزاد      
  .و رجبعلي طاهري)  ميليون راي2/4(

  2/3/76دوره هفتم 
علي اكبر ناطق نوري، سـيد      : نامزدهاي رقيب در اين دوره عبارت بودند از       

رقيب هاي نهايي   . واره اي، محمد محمدي ري شهري و سيد محمد خاتمي         رضا ز 
ـ  7بـا   (و اكبر ناطق نـوري      )  ميليون راي  20با  (سيد محمد خاتمي     ) ون راي  ميلي

در اين دوره از انتخابات ركـورد تعـداد راي چـه در انتخابـات رياسـت                 .بودند
 تا ) 11/1/58-10(جمهوري و چه در ميان كليه انتخابات از رفراندوم تغيير رژيم      

 شكسته شد و آقاي سيد محمد خاتمي با شعار اصـالحات بـه عنـوان                زمان  آن  
  .   هفتمين رئيس جمهور انتخاب شدند

  18/3/80تم دوره هش
 28160405از  . در اين دوره از ميان نامزدها ده نفر واجد شرايط اعالم شدند           

 %) 08/77 ( راي 21659053 براي ماخوذه آقاي سيد محمد خـاتمي بـا كـسي   
 .براي يك دوره چهار ساله ديگر به عنوان هشتمين رييس جمهور انتخاب شدند            

 ،  737051 ، شـمخاني     4387112تـوكلي   :  نامزدها بدين قـرار اسـت      آراي بقيه 
 ،  60546 ، صـدر     114616 ، رضـوي     129155 ، غفـوري فـرد       237660جاسبي  

 همه انتخاب هاي    آقاي خاتمي ركورد   . 27949 ، هاشمي طباء       55225فالحيان  
  .گذشته را براي بار دوم شكستند

  
   جناب شايستهانتخاب

   خاتميسيد محمد قايآ 
  شادباش مي گوييم مهور ايران زمينشتمين رئيس جبه عنوان هرا  

  

  نشريه لويس
 

  نگاهي به
پيشينه انتخابات رياست جمهوري 

 اسالمي ايران



 

 

  ٢صفحه   ١٣٨٠ ماهخرداد٢٥   ٢٩ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  واراز نوشاديان نايب قهرمان مسابقات
  فريقاآ -سياآ 

  

ت بين المللي شـنا كـه در مـصر           در مسابقا  ”يراخا
ـ برگزار شد و      ،، كويـت   مـصر  ، ايـران   زناگراني ا ش

و چنـد   زايـر   الج ،سـعودي   عربستان ،، مراكش سوريه
 ايـران   كشور ديگر شركت داشتند واراز نوشاديان از      

 جايگـاه دوم    4×200 متر كرال و     200زاد  آدر شناي   
بـا ايـن     واراز نوشـاديان     .ص داد را به خـود اختـصا     

مي پيروزي خود ركورد جديدي براي جمهوري اسـال       
      .ايران كسب نمود

  
  ايــــــــران

   
نيروهاي واكنش سريع و جنگ ضد الكترونيكي در 

  80رزمايش اقتدار 
فرمانده ارشد ارتش در غـرب كـشور، هـدف از           

 در مرزهـاي غربـي و       "80اقتـدار   "اجراي رزمايش   
جنوبي كشور را با توجه به رهنمودهاي مقـام معظـم           

امي مهم در جهـت افـزايش تـوان نظـامي           ري گ رهب
  .كشور و اقتدار ملي ذكر كرد

به گزارش ايرنا امير محمد علي آرمـانفر، هـدف          
ديگر از اجراي اين رزمايش را افزايش تـوان رزمـي           

در ايــن : نيروهــاي ارتــش برشــمرد و اضــافه كــرد
واكـنش  "رزمايش توان يگانهاي مختلف ارتش براي       

عمليــات " و "يكــيجنــگ ضــد الكترون"، "ســريع
 بـه آزمـايش     ")هلي برد (متحرك انتقال نيرو از هوا      

  .گذاشته مي شود
 زرهـي، تيـپ     81به گفته وي، نيروهايي از لشكر       

 مخابرات، پشتيباني   404، گروه   55، تيپ 35، تيپ   21
منطقه، هوانيروز و نيروي هوايي ارتش در اجراي اين         

  .رزمايش شركت داشتند
  در منطقه عمومي     80 مرحله اصلي رزمايش اقتدار   

 سومار آغاز شد و تا روز نهم خرداد مـاه           –نفت شهر   
  . ادامه يافت

  
تهراني ها با اينترنت از وضعيت ترافيك آگاه مي 

  شوند
بزودي و براي نخستين بار شهروندان تهراني مـي         
توانند اطالعات مربوط به ترافيـك تهـران و تـراكم           

رنـت و وب    تقاطع هاي مهم اين شهر را از طريق اينت        
  . دريافت كنند"تهران ترافيك"سايت تخصصي 

مهندس عليرضا فتاحي مجري اين طرح با بيان اين         
در وب سايت ايجاد شـده تحـت عنـوان          : خبر گفت 

 همچنين تـازه تـرين اطالعـات در         "تهران ترافيك "
زمينــه دانــش حمــل و نقــل و ترافيــك در جهــان، 
ــه   ــده در زمين ــاخته ش ــتگاههاي الكترونيكــي س دس

يريت ترافيك و نيز اطالعات مربوط بـه آخـرين          مد
مقاالت و مجله هاي ترافيك دنيا در اختيار عالقمندان         

  .قرار مي گيرد
به گفته وي اين مركز با دسترسـي بـه اطالعـات            

هـاي ترافيكـي دنيـا، اطالعـات        "وب سايت "تمامي  
مربوط به همايـشها و نمايـشگاههاي مختلـف را در           

ـ        ه دو زبـان فارسـي و       زمينه حمل و نقل و ترافيك ب

تاريخ و محل برگـزاري همايـشهاي       "انگليسي شامل   
  .  در اختيار عالقمندان قرار مي دهد"ترافيكي

شهروندان تهراني به زودي مي توانند از       : وي افزود 
ــايت   ــه سـ ــه بـ ــا مراجعـ ــت بـ ــق اينترنـ  طريـ

tehrantraffic.com       از وضعيت عمـومي تـراكم
كنتـرل  خودروها در تقاطع هاي مجهـز بـه سيـستم           

هوشمند كسب اطالع و با آگاهي از وضعيت ترافيك         
برنامه كاري خـود را تنظـيم و مـسير مناسـبتري را             

  .انتخاب كنند
  

  فرآورده هاي گوشتي داخلي آلوده نيستند
دبير انجمن صنايع همگن فرآورده هـاي گوشـتي         

گوشت مصرفي در فرآورده هاي     : استان تهران گفت  
ليل وجود نظام كنترل    گوشتي توليد داخل كشور به د     

گسترده در مراحل مختلـف ذبـح، انتقـال  و توليـد،             
آلودگي و بيمـاري هـاي شـايع در           عاري از هرگونه  

  .جهان از جمله جنون گاوي است
ــزود ــاس و  : وي اف ــد سوســيس، كالب ــراي تولي ب

همبرگر توليد داخل از گوشـت گـاو داخلـي و يـا             
  .وپايي استفاده مي شودروارداتي غير ا

  
  ـانــتـارمــنس

  
   تن از بانفوذ ترين رجال  ارمنستان20

ــا " انفورماتيــك –مركــز كارشناســي   " پانورم
 –ي پيرامـون دنيـاي سياسـي        ي ها مسكو كه پژوهش  

 انجام مي   مستقل مشترك المنافع    اجتماعي كشورهاي 
ـ      )  www.panorama.ru  (دهد  هدر اواخر ماه م

 براي بار دوم    " آزگ   "با همكاري مشترك روزنامه     
فعاليت هاي  . ه است انجام داد   كارشناسي    -نظرسنجي  

 هدف روشن نمودن با نفوذترين رجالي       اكارشناسان ب 
 شرفت ارمنستان تاثير داشته باشند    كه مي توانند در پي    

  .د مي باش
اين بار تعداد كارشناسان بيشتر ازتعداد كارشناسان        

ايــن بــار نــه فقــط . بــود)  مــارس 19 -23( قبلــي 
ني و رسانه هاي گروهي  بـا        نمايندگان منابغ خبررسا  

نفوذ ارمنـستان بلكـه تعـدادي از جامعـه شناسـان و             
سياستمداران  معروف نيز شركت داشته اند كه تعداد         

  . كارشناس بوده است24كل آنها 
 نفره بكاربرده شـده كـه       10براي ارزيابي، جدول    
 100 نفر از با نفـوذترين         10هركدام از كارشناسان،    
اي خبري و دست انـدركاران      رجال سياسي ، رسانه ه    

ارائه شده ، را انتخاب نموده سپس نتيجه نهائي بدست          
 قبلـي ارقام داخل پرانتز نتايج نظرسـنجي       . آمده است 

  : مي باشدكارشناسان 
  رئـيس جمهـور      -روبرت كوچاريـان     )  1 ( -1

   )93/ 2  ( 98/ 9ارمنستان 
 وزير دفاع جمهـوري     –سرژ سركيسيان    ) 2 ( -2

   ) 89/ 1   ( 90/ 6ن ارمنستا
 نخـست وزيـر     –آندرانيك ماركاريان    )  3 ( -3

   ) 35/ 6  ( 48/ 9جمهوري ارمنستان 
 وزبر امور خارجـه     -وارتان اوسكانيان       ) 4 ( -4

   )22/ 9  ( 24/ 6جمهوري ارمنستان  
ــان  )  14 ( -5 ــيس حــزب –اســتپان دميرجي  رئ

   ) 9/ 7  ( 14/ 8مردمي  

 نماينـده  بيـوروي      –كاريـان   هراند مار  ) 6 ( -6
   ) 17 / 1 ( 14/ 1حزب داشناكسوتيون  

 رئيس فراكـسيون    -آرتاشس گقاميان    )  20 ( -7
   ) 7/ 6  ( 13/ 50حقوق و اتحاد مجلس ملي 

ــان   ) 9 ( -8 ــوت منوچاري ــان -آش ــر پيم  رهب
   ) 12/ 6  ( 13/ 5نيروهاي سوسيالست  

ــان   ) 18 ( -9 ــدرانيك  مانوكيـ ــر –آنـ  وزيـ
 8/ 2  ( 12/ 5آمدهاي دولتي  جمهوري ارمنستان      در
 (  

ــان  ) 10( -10 ــد وارتاني ــيس -هران ــد " رئ  گران
   ) 12/ 4 ( 12/ 1 – "توباكو 
 اولــين رئــيس –لئــون تــر پطروســيان ) 5( -11

   )12/ 3 ( 11/ 9جمهور ارمنستان 
  نخست وزير سـابق      -آرام سركسيان    ) 8 ( -12

2/11 ) 7 /14(   
 مــدير تلويزيــون -دليان ن نقــتيگــرا ) 25( -13

   ) 5/ 3  ( 10/ 4سراسري  
 9/ 1 شهردار ايروان    -روبرت نظريان    ) 25( -14

 )3 /5 (   
 نماينـده مجلـس     –آرشاك سـادويان     ) 13( -15

   ) 10 ( 8/8ملي  جمهوري ارمنستان  
 رئـيس كميـسيون     -واهان هوانيسيان    ) 28( -16

   ) 4/ 1  ( 8/8دفاعي مجلس ملي 
 معـاون رئـيس     –تيگران توروسـيان     )  11( -17

   )11/ 2  ( 8/ 3مجلس ملي  
  8/ 1 رئيس آژم    -وازگن مانوكيان      )  30 ( -18

 )2 /3 (   
 " رئـيس حـزب      –آرتور باغداساريان    ) 7 ( -19

  ) 15  ( 7/ 9  "كشور قانونمند 
 وزيـر دارائـي     –وارتان خاچاطوريان    )  29( -20

   ) 3  /5  ( 7/ 9جمهوري ارمنستان  
  15/03/80آزگ 

  
  جمهور ارمنستان به بروكسل جزئيات سفر رئيس

 روبرت كوچاريان رئـيس جمهـور ارمنـستان در         
برتسون دبير كـل نـاتو مالقـات     بروكسل با جرج رو   

اين مالقات بيش از زماني كـه درنظـر گرفتـه           . مودن
  بعـد از پايـان مالقـات          و شده بود ، بطـول انجاميـد      

در طـي   .  مشترك صورت گرفت   مصاحبه مطبوعاتي 
به اين مورد كه ناتو چگونه مي تواند        ياد شده   مالقات  

براي حل درگيري قره باغ به روساي مشترك گـروه          
  . مينسك كمك نشان دهد اشاره شده است

روبرت كوچاريان در مصاحبه مطبوعـاتي چنـين        
با درنظر گرفتن اينكه ارمنستان رياست       : گفته است   

اد امنيـت جمعـي را بـه عهـده          نهادهاي كاري قرارد  
گرفته، وظيفه خود مي داند درخصوص فعاليت هـاي         
. انجام شده جرج روبرتـسون را در جريـان بگـذارد            

جرج روبرتسون خطاب به خبرنگـاران چنـين گفتـه          
ارمنستان يكي از شركت كنندگان اساسـي و         : است  

.  قديمي طرح همكاري جهت برقراري صلح مي باشد         
 ارمنـستان عالقمنـد      بـا   همكاريهـا  ناتو به گـسترش   

  .باشد مي
مالقات ديگر رئيس جمهور ارمنستان بـا رومـاني         

  . فروندي رئيس اتحاديه اروپائي بوده است
بــرت كوچاريــان  قبــل از مالقــات بــا جــرج رو

روبرتسون  با كريـست پـاتن وزيـر امـور خارجـه             
 " ، موضوع مـورد بحـث        اروپاي متحد مالقات نمود   
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 كمك هاي اروپا جهـت      " ،   "حل درگيري قره باغ     
 نقش اروپا در پيـشرفت      " و   "حل درگيري قره باغ     

بعد از آن روبرت كوچاريـان بـا        .  بوده است  "منطقه  
 و   كـرد    نسو ايندن معاون رئـيس مجلـس مالقـات        ر

 " و " دورنماي همكاريها و امكانـات       "مجددا مسائل   
بايـد  .   مورد بررسي قرار گرفـت      "ارمنستان و اروپا    

 ارمنستان  "گفت كه موضوع اساسي كليه مالقات ها        
، اروپا، درگيري قره باغ و امكان پيشرفت همكاريها         

مهمترين مالقات  بدون ترديد   .  مي باشند  "اقتصاديي  
اين مالقـات  .   روبرتسون بود -، مالقات  كوچاريان   

  .طول كشيد بيشتر از آنچه تصور مي شد 
در ماه ژوئن سرژ سركيسيان  در اجـالس وزراي          
دفاع مشاركت جهت برقراري صلح  شركت خواهـد         
كرد، قابل ذكر است كه سرژ سركيسيان در مالقـات      

.  روبرتسون نيـز شـركت داشـته اسـت         –كوچاريان  
كارن گالوستيان وزير انرژي و كـارن چـشماريتيان         

 بازرگـاني نيـز مـسائل مربـوط بـه           وزير صـنايع و   
 همكاريهاي اقتصادي را با كميسيون اروپائي بررسـي        

  .نمود
 – در مصاحبه مطبوعـاتي مـشترك كوچاريـان          

جملـه از تركيـه ،        ن بسياري من  روبرتسون خبرنگارا 
روسيه ، آذربايجان ، بالروس ، كشورهاي اروپائي و         

ايـن بـه نـشانة آن اسـت كـه           . غيره شركت داشتند  
هركدام از كشورها به عللـي دورنمـاي همكاريهـاي          

  . كنند  اروپا را دنبال مي–ارمنستان 
  16/03/80رومتوس  شبكه تلويزيوني پ

  
  نتايج مالقات كوچاريان با دبير كل ناتو

روبرت كوچاريان نتايج مالقات خود با دبير كـل         
 چون ارمنـستان عـضو    ":  ارزيابي كرد  نهوگناتو را اين  

المنـافع نيـز    ي مشتركاقرارداد امنيت جمعي كشوره  
باشد و اجالس سران قرارداد امنيت جمعـي اخيـراً            مي

در ايروان به اتمام رسيده اسـت، مـن بعنـوان رهبـر             
كشور رياست كننده در قرارداد امنيت جمعي در طي         

  . ام هساختع لطوي را مصحبت در بارة اين روندها نيز 
 طبيعتـاً   . تبادل نظر گرديـد    ايلسدر مورد برخي م   

روابط دوجانبة ما موضوع اصلي مالقات بود و ما واقعاً          
مـشاركت بـراي    "آماده هستيم در چارچوب برنامـة       

  . "تر با ناتو همكاري كنيم  بطور فعال"صلح
  17/03/80هايوتس آشخار 

  
  سفر رئيس دوماي دولتي روسيه

   به ارمنستان
اي  دوم هيئتي به سرپرستي گنادي سلزنيوف رئيس     

و در چارچوب سـفر      شد دولتي روسيه وارد ارمنستان     
مالقاتهايي با رئيس جمهور ، نخست وزيـر و رئـيس           
مجلس ملي ارمنـستان و گـارگين دوم رهبـر دينـي            

از كارخانه كنياك سـازي     . داد  انجام    جهان   ارمنيان
  . مدآبه عمل نيز بازديد 

  16/03/80 "آر" شبكه تلويزيوني
  

  ترك باكو توسط 
 كاركنان سفارت تركمنستان

  
چهارم ژوئن كليه كاركنان سفارت تركمنستان در       

عـشق آبـاد رسـمأ      . آذربايجان باكو را ترك كردند    
سفارت تركمنـستان در بـاكو را بطـور موقـت بـه             

تركمنستان منتقل كرد و ايـن گـام را مـشروط بـر             
آشكار است كه همه ايـن      . مشكالت مالي توضيح داد   

 عـشق آبـاد     -ي سياسي باكو   تضادها مربوط به موارد  
 –بعيـد نيـست كـه بحـران تركمنـستان           . مي باشـد  

آذربايجان در رابطه با بهره برداري از سوخت درياي         
. خزر موجب تشديد روابط دو كشور ترك زبان شود        

يكي از مقامات عالي رتبـه تركمنـستان خطـاب بـه            
اينترفاكس گفته است كه عـشق آباددرصـدد اسـت          

 باكو بكار گيرد چنانچه بـاكو       اقدامات سختي بر عليه   
در رابطه با منابع بحث انگيز دست به سازش متقابـل           

بايـد اضـافه كنـيم كـه بـدهي آذربايجـان بـه              .نزند
  .  ميليون دالر مي باشد52تركمنستان 

  16/03/80 "آر" شبكه تلويزيوني
  

  ري با گشايش راهرويغم
   نخجوان موافق نيست- آذربايجان

  
 امناي مغـري ديـروز      شهرداران، دهداران و هئيت   

انــد كــه آنهــا بــا گــشايش راهــروي  اعــالم كــرده
 منطقة مغري و اسـتقرار      از طريق  نخجوان   -آذربايجان
  . المللي در آنجا موافق نيستند  بين صلححافظ نيروهاي 

يـن  اشود كـه گـشايش        در اعالميه خاطرنشان مي   
باغ در مقابـل      راهرو در روند مذاكرات حل مسئلة قره      

باغ و ارمنستان را به       ين كه جمهوري قره   راهروي الچ 
مؤلفين اعالميه با حـل     . شود  پيوندد، بررسي مي    هم مي 

باغ بـر اسـاس سازشـهاي         آميز درگيري قره    مسالمت
اي موافـق     متقابل و همچنين گشايش ارتباطات منطقه     

هستند و در عين حال بنظر آنها ثبت بندهاي پيرامون          
ار نيروهـاي   گشايش راهرو از طريق مغري و اسـتقر       

المللي در منطقة مغري در توافقنامـة          بين    صلحظ  حاف
  . صلح غير قابل قبول است

  16/03/80يه ورميا رنوو
  

  مقامات منطقه مغري با راهروي 
   نخجوان مخالف مي باشند–آذربايجان 

  

رياست جوامع روستائي و شهرهاي منطقـه مغـري         
استان سيونيك اعالميه اي مبني بر نارضايتي خـويش         

 نخجـوان و    –ون افتتـاح راهـروي آذربايجـان        يرامپ
در . استقرار نيروهاي صلح در آنجا را صادر نموده اند        

اعالميه فوق مقامات اين منطقه براين موضوع تاكيـد         
ين راهرو چنين مشاهده مي گـردد        ا ايجاد با دارند كه 

كه درمذاكرات قره باغ راهروي الچين را  نيز بـراي           
  .ه قره باغ اختصاص مي دهندپيوستن ارمنستان ب
ــزاري ــه    CAN خبرگ ــد ك ــي ده ــزارش م گ

دراعالميه چنين آمده اسـت كـه گـشودن راهـروي           
مغري نه فقط  به حل درگيري قره باغ كمك نخواهد           
نمود بلكه خودمختـاري و امنيـت ملـي ارمنـستان را            

 اين  تهيه كنندگان در هر صورت    . تهديد خواهد كرد  
د دانسته و همزمـان     اعالميه افتتاح چنين راهرو را بعي     

  .به ضروريت ايجاد ارتباطات اشاره مي نمايند
اعالميه فوق از سوي شهرداران مغري و آگاراك ،         
ــات    ــه، مقام ــتاهاي منطق ــه روس ــاء كلي ــت امن هيئ
خودمختارداخلي منطقـه  و همچنـين شـعبات حـزب          
مردمي ، جمهوريخـواه و كمونيـست ، امـضاء شـده            

  .است
  17/03/80 آزگ 

  

   مغرياهالي يه اعالم
با مطالعة اطالعـات ارائـه شـده از سـوي مراجـع             
مختلف پيرامون حل مناقشة قره باغ تصور مـي شـود           
كه بعنوان سازش متقابل در قبال راهروي الچين و به          
بهانة استفاده از راههاي مواصالتي، واگذاري راهرويي       

 پيش بيني مي    مغريبه جمهوري آذربايجان از طريق      
  . شود

  :در اين اعالميه به نكات زير يشاره شده است
 در مجموعـه    مغـري واگذاري راهرو از طريـق       •

اسناد سازش متقابل حل درگيري و يـا اسـتقرار          
نيروهاي حافظ صلح بمنظور بازگشايي راههـاي       
مواصالتي نه تنها به حل مسئله كمك نمي كند،        

ودمختاري و امنيـت ملـي      بلكه بطور مستقيم خ     
  . جمهوري ارمنستان را تهديد مي كند

با مستثني ساختن وجود راهرو و نيروهاي حافظ         •
اســـتفاده از راههـــاي مواصـــالتي را    صلح

 محسوب مي كنيم و بـه ميـزان سـهم           يضرور
خود براي فعاليت بي وقفـة آن پاسـخگو مـي           

  . باشيم
قرار  و يـا اسـت     مغـري واگذاري راهرو از طريق      •

نيروهاي حافظ صلح به بهانة بكار گيري راههاي        
مواصالتي آبستن عواقب غيرقابل پيش بيني مـي        

ه مايل   ك است باشد و مسئوليت آن بعهدة كساني     
   .تندبه اينگونه راه حل هس

 و آگــاراك، كليــة دهــداران و مغــري شــهردار 
، مغـري اعضاي هيات امناي تمام روسـتاهاي منطقـة         

 حـزب    ، حزب مردمي ارمنـستان،    "يجمهور"حزب  
جمهوريخواه ارمنستان، حزب كمونيـست ارمنـستان،       

ــه اي   ــازمانهاي منطق ــاي س ــريروس ــت مغ  و داوي
ماطوسيان نمايندة سابق مجلس ملـي ايـن اعالميـه را           

  .امضا كرده اند
  16/3/80 هايكاكان ژاماناك

  
  "ارمنستان روشنفكر"اعالميه حزب 

الميـه اي صـادر      اع "ارمنستان روشـنفكر  "حزب  
در مجاورت  :  آمده است  چنينكرده است كه در آن      

سفارت اياالت متحدة آمريكا جوي كه حيثيت كشور        
سـد و موانـع     . ما را پايمال مي كند، برقرار شده است       

متعدد ساخته شده در بيرون از ساختمان سفارت بطور         
 قـانون اساسـي جمهـوري    22 بـا مـادة   مغايرمستقيم  
عده اي از كارمندان سفارت مسلح      . مي باشد  ارمنستان

به باتوم در خارج از سفارت اياالت متحـدة آمريكـا           
درصدد ايجاد نظم مي باشند و در امـور شـهروندان و            
رانندگان اتومبيلهاي در حال تردد در خيابان باقراميان        

اين مورد  . نندز خشونت مي    دست به   مداخله نموده و    
 و معيارهاي بـين     آميز حقوق   را بعنوان نقض خشونت   

المللي محسوب كرده و بثبت مي رسانيم كه مداخلـة          
غير قابل قبول خـارجي در امـور داخلـي جمهـوري            
ارمنستان صورت مي گيرد و درخواست مـي نمـائيم          

  .كه مقامات ارمنستان اقدامات الزم را بعمل آورند
  15/03/80 "+1آ"شبكة تلويزيوني  

  
  اولين محمولة كود ازت دار از ايران

   شد ارمنستان وارد
 ملي  بر اساس قرارداد منعقده در تهران بين شركت       

ــنايع ــشاورزي   ص ــران و وزارت ك ــيمي اي  پتروش
جمهوري ارمنستان ديروز اولين محموله ده هزار تني        
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ده كاميون  ( كود ازت دار از ايران وارد ارمنستان شد         
بـه گفتـه آرام ميكائليـان       ) .  تن 20ظرفيت هر يك    

ـ         ع آرارات و   رئيس اداره توزيع كننده از سـوي جوام
 تهران پـيش پرداخـت      "ملت"آرماوير قبأل در بانك   

محموله اول بطور كامل    . مربوطه پرداخت شده است     
به زارعين جوامع فوق اختصاص داده خواهد شدكه از         
لحاظ زماني براي ميوه جات، انگور و سـبزيجات بـه           

  . موقع مي باشد
به گفته رئيس اداره توزيع كننـده محمولـه هـاي           

 4000 كيلـوگرمي    50كيسة(يمتهاي تجاري بعدي به ق  
توسط شعبه هاي استاني شركت سهامي خاص       )  درام

 ماسـيس بـه واحـدهاي كـشاورزي      "آگرو كيميـا  "
استانهاي كوهستاني و نيمـه كوهـستاني بـه فـروش           

  . خواهد رسيد
  15/03/80پرس، هاياستاني هانراپتوتيون  آرمن

  
  "وان"درخصوص احداث هتل در شهر 

  
ـ     الع ميدهـد كـه يـك ارمنـي           آرمن پـرس اط

در شــهر وان "ســيرهان "آمريكــائي هتلــي را بنــام 
ــام خريــداري نمــوده و  ــرا بن  ناميــده "وارطــان"آن

كن موفق به انجام اين هدف خود نشده اسـت          يل.است
زيرا كه مقامات محلي ووزارت جهـانگردي تركيـه         

آنان چنين اسـتدالل نمـوده   .جارو جنجال بپا كرده اند 
يكائي ياد شده حق سكونت در وان       اند كه ارمني آمر   

 اهداف  "وارطان"را نداشته و تجديد نام اين هتل بنام         
و به هم ميهن ما جهت تخليه       . ديگري را دنبال ميكند   

  .هتل يكروز فرصت داده اند
  16/03/80 شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان

  
 ژوئن روز  شناخت رسميت كليساي 17روز 

  حواريون ارمني
  

اندار نيويورك طي صدور حكـم      جرج پاتاكي فرم  
ــژه اي روز  ــناخت  17وي ــوان روز ش ــن را بعن  ژوئ

بنـا بـه    . كليساي حواريون ارمني اعالم كـرده اسـت       
 ذكر مي شود كـه از طريـق         "آزادي"گزارش راديو   

آن توجه اهالي نيويورك به مسيحيت برقرار شـده از          
ــسروپ   ــراث م ــستان، مي ــون در ارمن ــوي حواري س

تسي و نرسـس شـنورهالي،      ماشتوتس، گريگور ناركا  
 جهاني اعطـا كـرده      فرهنگ به   ارمنيانارزشهايي كه   

 آمريكـا و    منيـان رااند، تاريخ طوالني و افتخار آميز       
، كـه تئـودور روزولـت       ارمنيـان همچنين قتل عـام     

فرماندار سابق نيويـورك آن را بزرگتـرين جنايـت          
  . جنگ جهاني اول ناميده است، جلب مي شود

  15/03/80ن ارمنستان شبكة سراسري نلويزيو
  

  قطعنامة ويژه
 با دعـاي  ه ماه م23ست كنگرة آمريكا در روز   نش

 . جهان آغاز شد   يانمنگارگين دوم رهبر ديني كل ار     
در همان روز كنگره با صـدور قطعنامـه اي هـزار و              
هفتصدمين سالگرد پذيرش مسيحيت را به جمهـوري        

كنگـره در   . ارمنستان و گارگين دوم تبريك گفـت      
بزرگداشت آن ايده آلها و ارزشها، كه براي   "بطه با   را

 بـه مـردم     "مردم آمريكا نيـز حـائز اهميـت اسـت         
ارمنستان، گارگين دوم و كليساي حواريون ارمني در        

  .اياالت متحدة آمريكا ملحق مي شود
   15/3/80هايكاكان ژاماناك  

  ها ندارد ارمنستان نيازي به عفو بدهي
   

 همـه وامهـاي      اسـت  دولت ايتالياتـصميم گرفتـه    
پرداخت نشده را كه زماني بـه كـشورهاي در حـال            

به گفتة آقاي پاولو    .  عفو نمايد  توسعه داده شده بودند     
آندرِا ترابالتـسا سـفير ايتاليـا در ارمنـستان، دولـت            

رد  ميليـا  4,1ي به مبلـغ كـل       يها   تنها بدهي  مطبوعش  
را عفو نموده است كه بزرگتـرين       يي   كشورها   دالر  
  .  را دارندها بدهي

 كشور در   31 كشور دنيا از جمله      37اين ابتكار به    
 كشور در آمريكاي التـين و دو كـشور در           4افريقا،  

سـفير ايتاليـا تأكيـد كـرد كـه          . آسيا مربوط اسـت   
. شـود   ارمنستان كشور بدهكار بزرگ محسوب نمـي      

. ارمنستان اقتصاد بـسي مـستحكم دارد      ": سفير گفت 
. تصميم ما به فقيرترين كشورهاي دنيا مربـوط اسـت        

  ."وضعيت ارمنستان كامالً متفاوت است
   11/03/80 نويان تاپان، يرگير

  
باغ بايد در مذاكرات شركت  آيا نمايندگان قره

  كنند؟
بعد از بيانات نيكوالي گريبكوف رئيس مـشترك        

 يـان منرة اينكه ار  ر با د OSCE روسي گروه مينسك  
ــره ــل    ق ــد ح ــذاكرات رون ــد در در م ــز باي ــاغ ني ب

باغ شركت كنند، تقريباً همـه        آميز مسئلة قره    مسالمت
سياستمداران آذربايجاني مطمئن هستند كه هيچ انتظار       

  . خوبي از مسكو نبايد داشته باشيم
نظرسنجي افكار عمومي ميان نمايندگان مجلس كه       

آذربايجاني انجام شده است، از سوي يكي از كانالهاي    
نشان داد كه نمايندگان مجلس آذربايجان نـسبت بـه          

كنند   ها فكر مي    بعضي. اين مسئله رفتار متفاوت دارند    
كه انجام اين امـر اكنـون غيـرممكن اسـت، بنظـر             

ها ايـن     ديگران اين امر هرگز نبايد انجام شود، بعضي       
ــة   ــدگان جامع ــا شــرط شــركت نماين راهكــار را ب

اصوالً بيـشتر   . دانند  پذير مي   باغ امكان   اني قره آذربايج
سياستمداران آذربايجـان از راهكـار سـوم پـشتيباني          

ي متفاوتاما افرادي هستند كه ديدگاه كامالً       . كنند  مي
زاده رئيس مشترك     مثالً بنظر زاردوشت علي   . را دارند 

حزب سوسيال دمكرات آذربايجان، وزير امور خارجة       
جمهـوري  "طلبـي     ات جـدائي  آذربايجان بايد با مقام   

 خودخوانده مـذاكره كنـد چـون        "باغ كوهستاني   قره
. ز. باغ هنوز شهروندان آذربايجان هـستند      جمعيت قره 

ما بايد تضمين كنيم كه حقوق      ": زاده گفته است    علي
  . " آذربايجان نقض نخواهند شد شهرونديانمنار

ــواد مــصطفي اف معــاون رئــيس حــزب  بنظــر ف
بـاغ مـدت       در امور سياسي مناقشة قره     "طلبان  اصالح"

زيادي است كه از مناقشة محلي بـه مناقـشة جهـاني            
بنظر وي صـلح تنهـا در صـورت         .  تبديل شده است  

امضاي توافقنامة دوجانبه بين ارمنستان و آذربايجـان        
در رابطه با حقـوق     ": او خاطرنشان كرد  . ستممكن ا 

توانم بگويم كـه آنهـا         شهروند آذربايجان مي   يانمنار
تنها بعد از نرمال شدن روابط بين دو كشور يعني بعد           

توانند در روند تعيين      از بازگرداندن اراضي اشغالي مي    
تضمينهاي حقوقي كـه بـه      . حقوق خود شركت كنند   

هـاي    مينهاي آذربايجاني شوند، بايد با تض     آنها داده مي  
باغ نيز    بعبارت ديگر ارامنة قره   . ارزش باشند   باغ هم   قره

. "باغ چنين تضمينها بدهند     هاي قره   بايد به آذربايجاني  
زاده تنها يك     علي. اف در بارة پيشنهاد ز      مصطفي. ف

چـون  . آن به نيات نيك منوط است     : چيز گفته است  
ني اشغال  در هر حال اراضي ما به كمك نيروهاي ارم        

  . اند شده
. بكــوف مثــل ف شــناس رســيم موســي سياســت

اف مطمئن است كه مذاكرات مربوط به رژيم          مصطفي
بـاغ تنهـا     حقوقي يا تضمينهاي حقوقي به جمعيت قره  

اما در  . بعد از بازگرداندن اراضي اشغالي ممكن هستند      
 سازمان ملل متحـد  هاي  وضعيت كنوني وقتي قطعنامه   

 حتي  باغ در گفتگو    وند، شركت ارامنة قره   ش  انجام نمي 
بكـوف    موسـي . ر. توانـد موضـوع بحـث باشـد         نمي

زاده باور    اگر زاردوشت علي  ": خاطرنشان كرده است  
بـاغ زنـدگي       هزار ارمني كـه در قـره       60كند كه     مي
كنند، توانستند ارتش قوي ايجاد كننـد و اراضـي            مي

مـذاكره   با آنهـا     توان آذربايجان را اشغال نمايند، مي    
دانيم كه اراضي ما از سـوي نيروهـاي           اما ما مي  . كرد

 يانمناگر ما اكنون با ار    . اند  مسلح ارمنستان اشغال شده   
باغ مذاكره كنيم، اين امر به نفع ارمنستان خواهـد            قره
 به تمام دنيا خواهد گفت كـه نيروهـاي          ارمنيان. بود
اند و ارمنستان هـيچ       باغ با آذربايجان جنگ كرده      قره
  ."ي به اين مناقشه نداردربط

بنظر القار محمدوف معاون رئيس حزب اسـتقالل        
بـاغ    ملي آذربايجان، حضور جمعيـت ارمنـي در قـره         

كوهستاني از سوي ارمنستان براي پنهان كردن تجاوز        
بنظر . نظامي خود بر عليه آذربايجان استفاده شده است       

وي بهمين دليل مذاكرات حل مناقشه بايد بين باكو و          
باغ   براي تأمين حقوق جمعيت قره    . وان انجام شوند  اير

هـا گفتگـوي بـين دو كـشور           و از جمله آذربايجاني   
توانند   باغ مي   نمايندگان هر دو جامعة قره    . ممكن است 

  . در اين مذاكرات شركت كنند
زاده از لحاظ تئـوري       محمدوف ديدگاه علي  . بنظر ا 

بنظـر  . درست است اما از لحاظ عملي درست نيـست        
باغ اثبـات     دوف حضور سربازان ارمنستان در قره     محم

طلبـان    آنها جدائي ": گويد  محمدوف مي . ا. شده است 
هستند اما از ارمنستان كمك نظامي و از جمله منـابع           

لذا بنظر ما، صلح تنها بعـد از      . كنند  انساني دريافت مي  
  . "دستيابي به توافق با ارمنستان ممكن است

  9/03/80يه ورميا ر، نوو"زركالو" 
  

  تشكيل كميسيون موقت رسيدگي به
    اكتبر27 پرونده 

همانطوري كه قبأل به اطالع رسانده بوديم در جلسه    
ـ   مـاه    23 در    ارمنـستان  فوق العاده مجلـس ملـي       ه م

تصميمي اتخاذ شد تا كميسيون مـوقتي در خـصوص          
 رسمأ تركيـب    كنونا.  اكتبر تشكيل شود   27پرونده  

كميسيون موقت مشخص شـد ، اعـضاي كميـسيون          
 نفر مي باشد در تركيـب كميـسيون از   12 از   متشكل

كليه گروهها و فراكسيونها و يك نماينده مستقل در         
 سـه نفـر از فراكـسيون         ازجمله   بر گرفته شده است   

  ).دو نفر از حزب مردمي(وحدت 
  08/03/80 "آر"شبكه تلويزيون 

  
  ــيـمـلعـ

  
  آسمآبريزش بيني محافظ كودكان در برابر 

آبريزش بينـي   :  پزشكان آلماني مي گويند    -برلين
در كودكان بدان معناسـت كـه كـودك كمتـر در            

  .معرض ابتال به آسم قرار دارد



 

 

  ٥صفحه   ١٣٨٠ ماهخرداد٢٥   ٢٩ شماره     لويس

مرور اخبار

بــه گــزارش خبرگــزاري رويتــر از لنــدن،     
سرماخوردگي و عفونتهاي ويروسي در اوايل زندگي       
سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند و اين امر خطـر            

محققـان وضـعيت    . ش مي دهـد   ابتال به آسم را كاه    
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اين تحقيـق كـه يافتـه هـاي         . سالگي بررسي كردند  
پيشتين را مودر تأييد قرار مي دهد نشان داد كه اگـر            
كودك پيش از رسيدن به سن يك سالگي، دو بار يا           
بيشتر دچار آبريزش بيني شود خطر ابتال به آسـم در           

  . هفت سالگي، به نصف كاهش مي يابدوي تا سن
  

  شب ادراري و چگونگي درمان
  

همانطور كه جسم كودكان بيمار مي شـود، روان         
آنها هم در مقابل عوامل بيروني و دروني آسيب پذير          

  .است
 كودكان بـه    يالاين عوامل ممكن است باعث ابت     

مـشكالت  . اري عـصبي شـود    مشكالت رفتاري با بيم   
اما در اين كار نيز     . رفتاري كودكان قابل درمان است    

مانند بيماريهاي جسمي، بهترين اقـدام، پيـشگيري از         
  .ايجاد بيماري است

تشخيص به موقع و درمان سريع مشكالت رفتاري        
كودكان نه تنها باعـث بهبـودي آنهاسـت، بلكـه از            

ايش مزمن شدن آنها جلوگيري كـرده و باعـث افـز          
  . كارايي كودكان در آموزش و يادگيري مي شود

  :نقش خانواده
نقش خانواده به عنوان اولين محـيط آموزشـي در          
ايجــاد بيماريهــاي عــصبي و مــشكالت رفتــاري در 

بعـضي از خـانواده هـا،       . كودكان انكارناپذير اسـت   
الگوي تربيتي مفيدي را براي كودكان خود پياده نمي        

ـ       صي و گـاه اشـتباه بـه        كنند و بر طبق نظريات شخ
  .تربيت كودكان خود مي پردازند

  شب ادراري چيست و چگونه درمان مي شود؟
شب ادراري عبارت اسـت از دفـع ارادي و غيـر            
ارادي و تكرار شونده ادرار در شلوار يا رختخواب در          

 15روز يا شب و بعد از پنج سالگي، دفع ادرار تا سن             
. مـي داننـد   سالگي و حداقل ماهي يكبـار را طبيعـي          

ايـن  . پسرها دو برابر دخترها دچار اين مشكل هستند       
اختالل در تمام فرهنگ ها و بين افراد غنـي و فقيـر             
ديده مـي شـود، ولـي شـيوع آن در طبقـات پـايين            

كودكاني كه دچار شب ادراري     . اجتماعي بيشتر است  
فقـط در روز و     % 5از آنها فقط در شـب،       % 80هستند  

وز اين اختالل را بروز مي      هم در شب و هم در ر      % 15
از كودكان مبتال بـه شـب ادراري دچـار          % 10. دهند

ضايعات عضوي مثل بيماري قند، صـرع، عفونتهـاي         
علـل  % 90ادراري و يا سنگ مجاري ادراري هستند و        

كودكـاني كـه دچـار شـب        % 75. غير عضوي دارند  
ادراري هستند يكي از بستگانشان نيـز شـب ادراري           

ع زمينه ارثي اين مشكل را نـشان        دارند كه اين موضو   
  .مي دهد

  علل غير عضوي
أخير در رشد دستگاه عـصبي عـضالني كنتـرل          ت -1

با افزايش سن، اين مشكل خود  . كننده دفع ادرار  
  .به خود رفع خواهد شد

سردي هوا و يا نداشتن باالپوش مناسب در مناطق          -2
  .و يا فصول سرد

  .مصرف مايعات زياد در عصر و شب -3

گين بودن خواب كودك به علت فعاليت زياد        سن -4
  .در روز

اضطراب و افسردگي به علت مشكالت و مسائل          -5
  .محيطي

احساس ناامني در محيط خانوادگي يا مدرسه مثل         -6
دعواهاي مكرر پدر و مادر و خشونت بـرادر و          

  .خواهر ها و يا مربيان مدرسه
  .تنبيه كردن بدني و فحش دادن -7
و دور بودن مـستراح از      ) توالت(راحترس از مست   -8

  .محل خواب
م بودن گنجايش مثانه براي حفظ ادرار به علت         ك -9

  .اضطراب
  .شار رواني روزمره مثل شروع مدرسهف -10
  .رگ يكي از والدين يا نزديكانم -11
  .دايي والدينج -12
  .ولد فرزند جديدت -13
  .غيير مدرسهت -14
را و  اين شب ادراري گـذ    . انه و شهر  خ غييرت -15

  . كوتاه مدت است
  :درمان

ن، كتك زدن، تحقير، بـه رخ كـشيدن         تنبيه كرد 
شب ادراري، داغ كردن آلت و ساير اقدامهاي خـود          
سرانه پدر و مادر نه تنها باعث بهبودي نيست، بلكـه           

  .شب ادراري را شدت مي دهد
اولين اقدام درماني توجيه اين مسئله براي پدر و         -1

همانطور كه  . مادر است كه شب ادراري بيماري است      
دچار شـب ادراري      -2ل مي شود،كودك دچار اسها

همانطور كه كـودك در مقابـل دفـع         . هم مي گردد  
اسهال كنترل ندارد بر روي دفع ادرار خود هم كنترل          
ندارد و بايد به دنبال راه حل مناسب براي رفـع ايـن             

  .مشكل بود
به منظور كاهش اضـطراب  و احـساس كنـاه            -3

 كودك بايد به او اطمينان داد كـه مـشكل وي رفـع            
  .هد شدخوا

ب و مهرباني كـردن والـدين و بـي تفـاوت         ب مح
  .بودن در مقابل شب ادراري كودك

 تشويق، محبت و جايزه دادن به ازاء هر شب كـه           
  .كودك ادرار نمي كند

 ايجاد گرماي مناسب و مطبـوع اتـاق خـواب در           
مناطق سردسير و استفاده از بـاال پـوش مناسـب در            

  .فصول سرد
 ساعت يكبار و بـردن او        بيدار كردن كودك هر   

به مستراح به مدت حداقل دو هفته، در صورت عـدم           
بهبودي بعد از وقفه يك ماهه، يك بـار ديگـر ايـن             

  .  عمل را تكرار مي كنيد
 و مايعات در عصر و شـب        اه محدود كردن ميوه    

به مدت يك ماه، بجز مواردي كه كـودك تـب يـا             
ات به مقدار  و مايعاهتوجه كنيد كه ميوه     . اسهال دارد 

كافي در روز به كودك داده شود و محـدود كـردن            
  .مايعات به معني حذف آن نيست

 نوشيدن يك اسـتكان چـاي دو سـاعت قبـل از            
  .خواب در كودكاني كه خواب سنگين دارند

 نوشيدن آب در روز و عـادت دادن كـودك بـه            
  .نگهداري ادرار يا دادن جايزه به كودك

داده شـود و از او      در روز به مقـدار مناسـب آب         
 5خواسته شود بعد از اينكه احساس دفـع ادرار كـرد            

دقيقه ادرار خود را نگـه دارد و بـه ازاي ايـن عمـل               

جايزه يا امتياز به او داده شود و در روزهاي بعد ايـن             
بيشتر كنيـد تـا    )  دقيقه 5هر دو روز    (زمان به تدريج    

  .به يك ساعت برسد
آرام و با امنيـت     بهترين اقدام درماني ايجاد محيط      
  .در خانه و مدرسه براي كودك است

 با اقدامات فـوق مـشكل كـودك حـل           " معموال
خواهد شد و در صـورت اسـتمرار شـب ادراري بـه             

  . شودهعرجمپزشك 
 در مواردي كه علل عضوي مطـرح اسـت يـك     -

آزمايش ادرار كمك كننده است، بنـابراين بررسـي         
و ادراري توسط پزشك عمومي و متخـصص اطفـال          

  .كليه نيز مفيد است
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61- Ð³íÏÇÃÇ ·áÕÁ Ñ³õ ¿É ÏÁ 
·áÕ³Ý³Û: 

 .تخم دزد شتر دزد مي شود

He that will steal an egg will 
steal an ox. 
 
62- ²ÝáÃÇ Ù³ñ¹Á ù³ñ ÏáõïÇ: 

 . مي خوردهمرا سنگ آدم گرسنه 

Hunger is the best sause, and 
fatigue the best pillow. 
 
63- ¶ÇÝÇ ËÙáÕÁ ÏÁ Ñ³ñµÇ: 

  .تدسيش نيز ازر خورد بپاي لهزهر كه خرب
  بزه مي خورد پاي لرزش هم هر كس خر

 .ي نشيندم

After the feast comes the 
reckoning. 
Those who play with edged 
tools must expect to be cut. 
 
64- ä³ïÝ ³Ï³Ýç áõÝÇ: 

 . موش هم گوش دارد،ديوار موش دارد

Walls have ears. 
Little pitchers have long ears. 
The fields have eyes and the 
hedges ears. 
 
65- Â³ÝÏÇó ¿Å³ÝÁ ãÇ ÉÇÝÇ: 

 .ي انبان خريارزان خر

    . گران به حكمت،ارزان به علت

Bad ware is never cheap. 
Cheap is dear in the long run. 
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ادبيات

  شعر مادرانه در ادب ارمن
  ”پيشكش به روان و ياد جاوداني مادرم“

  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان
  

  بخش دوم 
  

  حسرت
  )1869-1923(هوانس تومانيان 

  ملكه قلبم
  دلم تنگ شده است

  آه چه مي شد
  ناگاه ظاهر مي شدي

  ”ولو اينكه فورا
  و دگر بار ناپيدا،

  چون رويائي هم
  شبانه و كوتاه

  و من تنها مي ديدم
  پيكرت را دوباره

  تنها مي گفتم، مي گفتم
  .نغمه اين دل تنگم را

  1984گرمانيك . ترجمه ا
  

         
   به مادرم

  )1875-1957(آوتيك ايساهاكيان 
  

  از وطنم دور شده ام،
  و از مادر عزيزم جدا

  غريب و بينوايم، بي خانه ام
  .ام، بي خوابمغمگين و افسرده 

  
  اي مرغان رنگين كه از كوهساران مي آييد

  راستي را، مادرم را ديده ايد؟
  اي نسيم هايي كه از درياها مي وزيد  

  راستي را، خبري آورده ايد؟
  

  مرغ و نسيم به نزدم آمدند
  بي صدا از كنارم گذشتند

  قلب تشنه ام، قلب آرزومندم را 
  .بي سخن و آوا ديدند و گذشتند

  
   به ديدار تو و زبان شيرينت،آه،

  دلم تنگ شده است، اي مادر عزيزم،
  اي كاش، اي كاش، در خواب بودم،

  پيش تو پر مي گشودم، اي مادر عزيزم،
  

   خواب نازيردآنگاه كه در شب آرام 
   آغوش گيرم و بوسه زنمردروحت را 

  .با اشتياقي آتشين، قلبت را بر گيرم
  .يزمگريه كنم، خنده كنم، اي مادر عز

  
  1993 و 1984گرمانيك . ان و اسيترجمه دكتر هراند غوكا

  

  قلب مادر 
  )1875-1957(آوتيك ايساهاكيان

  
  حديثي است ديرين

  كه پسري
  تنها فرزند مادر

  دوست مي داشت دختري
  تو ديگر: دختر گفت

  دوست نداري مرا
  گر نه برو

  .برو بياور قلب مادرت را
  

  آن پسر سرگردان و حيران
  تگام برداش

  گريست و گريست
  .نزد آن دختر شد

  :آنگاه كه ديد او را بر آشفت
  ديگر نيايي

  نيايي نزدم، گفت،
  .يرتا قلبش را نياو

  پسر رفت و شكار كرد،
  آهويي از كوهساران

  قلبش در كشيد، 
  آورد داد به آن دختر،
  :او كه ديد برآشفت
  !از چششم دور شو

  تا نياوري
  .صميمي قلب مادرت را

  ادر بكشتپسر رفت و م
  آنگاه كه شتابان مي دويد،

  و قلب مادر در دست،
  .پايش لغزيد و بزير افتاد

  ،قلب مادر نغمه اي غمناك برآورد
  :گريان

  اي پسرك بيچاره ام،“
  ”؟…هيچ جايت درد نكرد

   ژنو1919 مارس 15
  1984گرمانيك . ترجمه ا

  
   ميهنش      در ستاي

  )1897-1937(يغيشه چارنتس
  

  مزه وطنم را مي پرستم،من واژه آفتاب 
  ديرين نغمه هاي پرسوز و جانگداز را مي پرستم،

  لعل گون گلهاي آتشين و گلهاي پر رايحه،
  .دل انگيز رقص پر ناز دختران نائيري را مي پرستم

  
  نيلگون آسمان را، چشمه ساران را، درياچه پر نور،

  آتشين آفتاب را و غريو پرخروش زمستاني،
  اي غرق در ظلمت را،ديوارهاي تار كلبه ه

  .و سنگ بناهاي شهرهاي كهن سال را مي پرستم
  

  كي توان از ياد برد نغمه هاي ديرين ما؟
  كي توان از ياد برد آن كتب، همچون دعا؟
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  تو اي گزمه بتاز بر من، خونم  بريز، جانم ستان،
  .بر آنم گر چه خونريزم، وطنم را مي پرستم

  
  ز،در قلب آرزومندم دگر رويا مجو هرگ

   كي آمد در اين دنيا،كاديبي چون كوچاك، نار
  آرارات گنبد زيبا كه بي همتاست در اين عالم، 

  .جاودانه قله دنيا، آرارات را مي پرستم
  يك آواكيانب آ شادروانترجمه

  1984گرمانيك . تنظيم ا
  

       غزلي براي مادرم
  يغيشه چارنتس                         

   دارم اي مادر عزيزمت را به يادرخسار پير
  .ت، اي مادر عزيزمچين و چروك هاي نوراني ا

  
  اكنون بر در خانه نشسته اي و درخت توت تنومند،

  . اي مادر عزيزم، سايه بر رخسارت افكنده
  

  خموش و غمناك نشسته، روزهاي قديم را بياد مي آوري،
  .كه آمده اند و شده اند، اي مادر عزيزم

  
  م كه از دير باز دور شده است،من فرزندت را بياد دار

  .به كجا رفته؟ نمي دانم، اي مادر عزيزم
  

  اكنون كجاست، و اينكه زنده يا مرده؟
  .و كدامين درها را زده، اي مادر عزيزم

  
  آنگاه كه خسته و كوفته و فريب خورده از معشوق،

  .گريسته است؟ اي مادر عزيزم در آغوش كه
  

  غم انگيز مي انديشي و درخت توت،
  .دردهاي بي پايانت را قطاره مي كند اي مادر عزيزم

  
  ه هاي غمناك اشكهايت فرو مي ريزند يكايك،رقط

  .روي دستان پيرت، اي مادر عزيزم
  گرمانيك. ترجمه ا
12/07/1993  

  

  )1975-1915( شعر مادرانه از هوانس شيرازهع چند قط
  گرمانيك. ترجمه ا
12/07/1993  

  
  ه مادرم رفتمباز هم به ديدار مزار سرگشت

  كانه در آغوشش گرفتمدينه اش افتادم، با اشك كوسبه 
   برخاست همچون ماسيسشمزار خاك يك مشت 

  .تقديس شد، مزه مقدس شيرش را احساس كردم
  

  
  خداوند نمي توانست حاضر باشد همه جا 

  پس مادران را جانشين خود برگزيد
  د،اين است كه هر گاه زخمي مي بين

  . سر مي رسدپيش از خدا، مادر
  

  
  آنكه نمي پرستد مادر عزيزش، نمي پرستند كوه و دشت،        

  د، نه ژرف تر از منو آنكه مي پرست

  مادر باالتر است يا مام ميهن؟
  .د مادرشد قوم خويش، نمي پرستآنكه نمي پرست

  
  

  دستان اميد براي خانه نوميدم،
  دستان سيه، دستان پاك

  روشني بخش اجاق خانه ام،
  ان مادرم، دستان نوراني،دست

  سنگ آسياي بخت خانه ام،
  اي دستان آبي آسيابان،

  معبد مقدس كلبه ام،
  اي كندر و شمع، دستان آتشين،

  من بدون شما هيچ ام،
  دستان پر رايجه نان روزانه ام،

  چشمه هاي روان خانه ام،
  دستان روزه دار هميشه تشنه،

  از كودكي تا كنون،
  ارم،دستان نوراني راه هاي ت
  مرا جريحه دار نگذاريد،

  .اي دستان پاك مريم عذرا
  

  
  دردم را به نسيم سپردم نگرفت
  .دردم را به دريا سپردم نگرفت

  دردم را به دوستم سپردم نگرفت
  دردم را به معشوقم سپردم نگرفت
  دردم را به سنگ سپردم نگرفت

  .دردم را به خواهرم سپردم نگرفت
  .ي خاك شدمادرم به جان خريد و خود مشت

  
  

  در آن دور دست، فرا سوي دشت ها،
  كلبه اي است در آن دشت،

  و در آن چراغي روشن
  چون زندگي پر رنج،

  آن كلبه، كيست؟ كيست در 
  در آن دشت تنهايي،

  !غم ها در دل! آه، مادر من
  .ليك هنوز هم چشم انتظارم

  
  

  گر خوبي، بد را نبخش،: پدرم گفت
   نبخش،بي ايمان را تو: مادرم گفت

  گر چه وجدانت دريا شود،
  .زن خانه برانداز را تو نبخش

  
  

  آيا زير مهتاب، همچون من،
  همه فرزندان مادرشان را چون من دوست مي دارند؟

  و اينكه همه مادران در دنيا،
  فرزند خود را اينگونه دوست مي دارند؟
  .گر آري، پس تنها خوشبخت دنيا منم

  . گر نه، تنها بدبخت دنيا نيم
   داردادامه  
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 با» لويس«گفتگوي اختصاصي 
   

  محسن ابو طالبي
 

  رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در ارمنستان

  
ذاشتيد گ جناب آقاي ابوطالبي، از اين كه وقتتان را در اختيار ما             -اغداساريانب. ا

  .ان ما معرفي فرماييدگخود را براي خوانندلطفاً . بسيار متشكريم
دانـم از حـضرت      يز الزم مي  چقبل از هر    .  بسم اهللا و الرحمن و الرحيم      -ابوطالبي

 وي دوستانه فراهم آورديد   تگفگ كه اين موقعيت را براي يك         دوستانتان  و عالي
ـ بنده محسن ابوطـالبي هـستم و در حـال حاضـر رايـزن فرهن              . تشكر كنم  ي گ

 سال است كه در زمينـه       20حدود  . باشم ان در ارمنستان مي   جمهوري اسالمي اير  
هاي خارج از كشور مشغول كار هستم و از زماني كه بخش بـين الملـل                 فعاليت

ام و در  وزارت ارشاد ايجاد شد به عنوان معاونت بين الملل در آنجا مشغول بـوده   
در ايـن    سـال    10حـدود   . ام اكستان ماموريت داشته  پالدش و   گشبه قاره هند، بن   

ـ هـاي مختلـف فرهن     در تهـران هـم در بخـش       . ام كشورها خـدمت كـرده     ي گ
ـ  نيـز در بخـش فرهن      1378از تابـستان    . ام هايي داشته  وليتئمس ي سـفارت در    گ

  .ارمنستان مشغول فعاليت هستم
  

هـا و اقـدامات      ر ممكن است در مـورد برنامـه       گا.  بسيار متشكرم  -باغداساريان
 .وري اسالمي در ايروان توضيحاتي بفرماييدي جمهگي رايزني فرهنگفرهن

  
هاي مختلـف    ي قراردادي كه در زمينه    پ همان طور كه مستحضريد در       -ابوطالبي

ي بين ايران و ارمنستان به امضا رسيد مقرر شد كه در دو كشور كارهاي               گفرهن
ي سفارت در محـل خـود سـفارت         گدر ابتدا بخش فرهن   . يردگي صورت   گفرهن

هـا احـساس      از آن با توجه به نياري كه براي توسعه اين فعاليت           فعال شد و بعد   
هـا   شد، و به اصطالح مخاطبين ما در ارمنستان نيز مايل به افزايش ايـن فعاليـت               

 1378رفته شد و مركزي در شهريور ماه        گبودند، بر اساس همان قرارداد تصميم       
جـه ارمنـستان،    توسط آقاي خرازي، وزير امور خارجه ايران و معاون وزير خار          

با . ند از مقامات محلي ارمنستان افتتاح شد      چمعاونان وزارت خارجه ايران و تني       
هـاي   در ابتـدا همكـاري    . ها جهش بيشتري يافـت     ي، فعاليت گافتتاح اين نمايند  

ها را در    شايد بتوان اين فعاليت   . رفتگ هاي مختلف صورت مي    ي در زمينه  گفرهن
ـ     جنبه  يكي معرفي  :سه بخش تبيين كرد     و ادب ايـران بـه       گهاي مختلف فرهن

خود شما مستحـضريد كـه هـم        . سترش زبان و ادبيات فارسي    گارمنستان، يكي   
اي كـه از خـود       اي كه از ايران به آنجا رفتند بسيار فراوانند و هـم ارامنـه              ارامنه

ه الزم چنانچحاال . يري زبان فارسي هستند   گارمنستان هستند بسيار عالقمند به ياد     
هاي مختلـف در   تيئبخش سوم تبادل ه. د در جاي خود توضيحاتي خواهم داد     ش

در . هاي موسيقي، تاتر، نقاشي و غيره بوده  است         هاي مختلف، كه در زمينه     زمينه
  .ايم همين زمينه نيز تبادل استاد و دانشجو داشته

  
ي كـه بـراي     گهاي مشخص فرهن   ر ممكن است در مورد برنامه     گ ا -باغداساريان

 .ايد توضيح دهيد ريزي كرده نده برنامهآي
  

هـاي بـاال     هاي مـا در همـان مقولـه         همانطور كه عرض كردم برنامه     -ابوطالبي
زار كرديم  گال در بخش زبان فارسي آموزش آزاد زبان فارسي را بر          ثم. نجدگ مي

فقط در ايام تابـستان ارمنـستان مـدتي        . كه همه روزه بدون تعطيلي برقرار است      
ها تعطيل است و امكان حـضور        اهگشود، آن هم به خاطر اين كه دانش        تعطيل مي 

شما شايد مطلع باشيد كه زبان فارسـي        . ها وجود ندارد   دانشجويان در اين كالس   
 مدرسه در ايـروان     5. شود  مدرسه تا سطح دبيرستان تدريس مي      15هم اكنون در    

ها   اين كالس  جالب اين است كه براي افزايش     .  مدرسه در شهرهاي مختلف    7و  
حاال در حال بررسي است     . در شهرهاي مختلف، حتي در ايروان تقاضا هم داريم        

. و قرار است در سال جاري يكي دو مركز زبان فارسي به اين مراكز اضافه شود               
ـ رد  گمـين سـال   - 1700دانيد امسال مصادف اسـت بـا         همانطور كه مي   ذيرش پ

هـا شـركت كـرده        اين فعاليت  ايران هم بطور رسمي در    . مسيحيت در ارمنستان  
ولين عاليرتبه ارمنستان تنظيم كرده و هم بـا آقـاي           ئهايي را با مس    است و برنامه  

خسرو هاروطونيان كه نماينده رسمي دولت است و هم با آقاي دردريان كـه از               
وليت اين مراسم را به عهده دارد درحال بررسي و برنامه ريزي            ئطرف كليسا مس  

هاي متنوع و مختلفي در ارمنستان و ايران بـا   انشاءاهللا برنامهتصميم داريم   . هستيم
هـا   ه جلوتر برويم برنامـه    چمشاركت خود دولت ارمنستان داشته باشيم، كه هر         

وميان در مرداد مـاه تـاتري       چقرار است با همكاري آقاي خ     . شود تر مي  مشخص
و ما هم بتوانيم در     اميدواريم كه ايشان به قول خود وفا كنند         . داشته باشيم انشااهللا  

يش پاه  گهار نمايش چما براي سال جاري     . خدمتشان باشيم و زمينه را فراهم كنيم      
يكي به مناسبت دهه فجـر خواهـد        . زار كنيم گايم كه در ارمنستان بر     بيني كرده 

 در آنجـا    ر  گـ اه دي گمين سال و دو نمايـش     -1700بود و يكي هم در ايام مراسم        
ـ  ه عملـي مـي    چشود و آن   يش بيني مي  په  چالبته بين آن  . واهد شد زار خ گبر ردد گ

در همـين   . ها انجام شود   اما ما تصميم داريم كه اين برنامه      . مقداري فاصله هست  
هاي آموزش زبان فارسي در ايران را داريم كه هر سـاله تعـدادي از                راستا دوره 

هـاي   دوره. فرستيم  مي هاي مختلف به ايران    دانشجويان مقاطع مختلف را در زمان     
يش بيني شده بـود همـه       پذشته  گ ماهه كه براي سال      4كوتاه مدت يك ماهه و      

  .انجام شد و اميدواريم كه امسال هم بتوانيم موفق باشيم
  

ـ  زمينـه وهش در   پژ در زمينه تحقيق و      -باغداساريان  و زبـان و تـاريخ       گ فرهن
  آيا رايزني سفارت ايران برنامه خاصي دارد؟انارمني

  
با توجه به شرايطي كه . اي به عرض برسانم    ببينيد، در اين جا بايد نكته      -بوطالبيا

 ارامنـه آشـنا     گويم كه هم ما با فرهن     گخواهم ب  اند من مي   ارامنه در ايران داشته   
حتـي  .  ايران آشنا نيستند   گاي كه خارج ايران هستند با فرهن       نيستيم و هم ارامنه   

 است، نتوانسته است به اصطالح اين مشكل را         اين بعد مسافت، كه بسيار هم كم      
يعني ما هم ارامنـه را       .لذا به نظر من بايد در هر دو بخش فعاليت شود          . حل كند 

را چبشناسانيم به داخل كشور خودمان ايران، حتي آنهايي كه داخل هم نيستند،           
ايـد   خواهم عرض كنم كه منزوي بوده      كه به لحاظ بسته بودن جامعه ارمني مي       

ـ  يا حداقل بـراي م     ،ايـد  ر آشنا نبوده  گ همدي گيلي با فرهن  و خ  خـواهم   ال مـي  ث
عرض كنم كه ما يك نفر مسلماني كه زبان و ادبيات ارمني را خوب بداند سراغ 

اه آزاد  گحاال كار نداريم به اين دهه اخيـر كـه در اصـفهان و در دانـش                . نداريم
 وقـت   چخود ما هـم هـي     . اشي است پها همه بعد از فرو     اين. تهران كالس داريم  

اشي شود و ما با جمعيتي از ارامنـه كـه زبـان             پكرديم كه زماني فرو    تصور نمي 
. ام نهضت ترجمه   ذاشتهگمن خودم اسمش را آنجا      . داند مواجه شويم   فارسي نمي 
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يعني بايد مطالب و ادبيات خوب ايراني را ترجمه كنيم و در اختيار ارامنه خارج               
. از طرفي هم ما شناختي از اين قـضيه نـداريم          .  دهيم يورك قرار پاز كشور و اس   

ه كارشناسـي  ز را به حوگكنيم كه بتوانيم فرهن ايم و داريم بررسي مي     حاال آمده 
ي گها آشنا شوند و بعد از آن برنامه ريزي فرهن          خودمان معرفي كنيم تا ابتدا اين     

يز قابلي  چه  ه اين مجموع  چنانچاز طرفي   . مناسبي در خصوص معرفي داشته باشيم     
مـا بـراي ايـن كـه ارمنـستان را      . ه دهـيم ئباشد بتوانيم آن را به عموم ايران ارا    
ويم گجهت اطالع ب  .  جلدي شروع كرديم   13بشناسيم آمديم و از دايره المعارف       

ايـم و حـاال داريـم     كه ما حرف الف و ب ارمني را بطور كامل ترجمـه كـرده       
توانـد شـما را بـا خيلـي از           معارف مي دايره ال . كنيم ر را ترجمه مي   گحروف دي 
ناً با ئر كسي با دايره المعارف بتواند آشنا شود، مطم      گيعني ا . ها آشنا كند   واقعيت

در . يشينه آن نيز آشنا خواهد شد     پ و هنر و ادب و تاريخ و         گاي از فرهن   كيدهچ
ن يـان ارامنـه، مـا داريـم نامـدارا         گل آشنايي با فرهن   ثري م گهاي دي  مورد زمينه 

جلد اول آن تهيه شده است و جلد دوم در دست           . كنيم  ارمني را تهيه مي    گفرهن
ي ورود مسيحيت   گونگچعرض شود در رابطه با كليساي ارمنستان و         . تهيه است 

يـدا  پذيرش آن، خود بنده مكتوبي بـه زبـان فارسـي            پي  گونگچبه ارمنستان و    
مين سـال نيـز از      - 1700ضيه  اين ق در  . حاال شايد كم اطالعي بنده باشد     . نكردم
 كرد اين فرضيه من مقداري      پاچهايي كه خود دولت ارمنستان شروع به         كتاب
رفت كه حتي از طرف دولت آنجا، يا به هر حال از طرف كـساني كـه                 گقوت  

دانيد، قرار است به مناسـبت       مي. رفته است گمتولي قضيه بودند، كاري صورت ن     
 شود، كه يكـي از   پاچابطه با ارامنه جهان      جلد كتاب در ر    50مين سال   - 1700
ها ظاهرا در رابطه با ايران است و دو جلـد آن در رابطـه بـا اجميـادزين و                     آن

 وقـت   چكرديم يا باز به خـاطر آن كـه هـي           لذا ما احساس مي   . باشد آرارات مي 
 وقـت   چ هـي  شناسيم و به خاطر منزوي بودن ما       ر را نمي  گاحساس نشد كه همدي   

يست يا چيست و فرق ارمني با مسيحي     كال ارمني   ثرسيم كه م  پ هم ب  آمديم از   نمي
اه گچاين به خاطر آن است كه هي      . يستچونه است و فرق شما      گچكليساي شما   

  .نياز آن احساس نشده است، اما حاال اين نياز وجود دارد

ي ارمنـستان در ايـران، آيـا        گهاي فرهن  ي برنامه گ در مورد هماهن   -باغداساريان
  كند؟ يزني در اين زمينه هم فعاليت ميرا

 طبيعي است كه به عنوان نماينده جمهوري اسالمي ايران در ارمنـستان       -ابوطالبي
ـ              يـر  گيپ كنـيم و     گعمدتا كارهاي مربـوط بـه ايـران را در ارمنـستان هماهن

 كـه مـا در آنجـا        ييا كـشور    خواهيم اجرا كنيم     هايي باشيم كه آنجا مي     برنامه
اهد در اين رابطه عمل كند، ولي در اين خصوص هم وقتي مطلبـي              خو هستيم مي 

طبيعـي اسـت    . اجرا شود يا خواسته شود ما نهايت همكاري را خـواهيم داشـت            
هايشان را   كند و بيشتر برنامه    سفارت ارمنستان هم در ايران همانكٌونه فعاليت مي       

كٌر نياز به كمك    اما در همين راستا هم ا     . كند خود سفارتخانه در ايران تنظيم مي     
  .ناً مضايقه نخواهد شدئما يا سفارت ايران در ارمنستان باشد مطم

  
ه حد كـار    چتا    ايران گ در مورد آشنايي ارمنيان ارمنستان با فرهن       -باغداساريان
 .هاي مختلف نهدر زميهم از نظر انتشارات و هم . شده است

  
اشي، ارتباطات مقداري تـسهيل شـد و رفـت و           پ در دوران بعد از فرو     -ابوطالبي

در همان ابتدا يك سري . ها آشنايي فراهم شود  شد كه در اين زمينهثآمدها باع 
اه، هفته  گايي نمايش پكارهايي از قبيل بر   . ريخته انجام شد  گكارها بطور جسته و     

اما در اين دو سال . رفتگوداتي بدين شكل صورت     مرا. هاي فيلم و نمايش فيلم    
 و  تر باشـد  ستردهگاخير ما سعي كرديم نظم و ترتيبي به اين قضايا بدهيم تا هم            

در همين راسـتا مـا   . ل كندئهم بتواند آنطور كه بايد و شايد مردم را متوجه مسا         
هايي كه آنجا    ويم ما با بررسي   گاطالع شما بايد ب   جهت  . رداختيمپ كتاب   پاچبه  

 كرديم كتاب سهراب    پاچاولين كتابي كه    .  رسانديم پاچكرديم سه كتاب به     
اين كتاب بـسيار مـود اسـتقبال قـرار          . هري بود كه به ارمني ترجمه كرديم      پس
ويم كه  گخواهم به شما ب    مي.  زيادي براي آن شد    يورك تقاضاي پرفت و در اس   گ

. كتاب بعدي قابوسنامه بـود . رفت... انتين، آمريكا و ژه، آر ئوگاين كتاب تا ارو   
. جهت اطالع شما من يك نسخه هم از اين قابوسنامه ندارم كه به شما نشان بدهم

. ا بردند همه ر .  نسخه باور بفرماييد من يك نسخه هم ندارم        1000 ژايعني در تير  
يريد گها عكس ب فتم از اينگها در رايزني  هچو جالب است كه يك روز من به ب      

البته اين غيرقابل دسترسي نيست و بايد دوباره        . و حاال ما فقط عكسش را داريم      
 كرديم كه قشر جوان هـم       پاچبعد آمديم در زمينه كودكان كتابي       .  شود پاچ

هـايي كـرديم و بعـضي        يگيزيون هم هماهن  با تلو . ار ادبي ايران آشنا شود    ثبا آ 
عرض شود باالتر از همه . كنند خش ميپهاي ايراني به صورت مستند يا فيلم      فيلم
اه مهر را كه بـا  گباشيرد، گي صورت بگها ما آمديم براي اين كه اين هماهن       اين

  زماني كه قبـل     كه   هاي سفارت ما از سابق، مخصوصاً جناب آقاي كليني         تالش
از سفارتشان آنجا بودند فعاليتهايش را شروع كرده بودند و بعد از آن كه سـفير          

 لذا اين تشكل بـه وجـود   .كنند يري ميگيپل را ئشدند واقعا با جديت ايشان مسا    
ها  اين. ها است  آمد و متشكل از ارامنه ايراني، ارامنه ارمنستان و تعدادي از ايراني           

ـ    اكنون در همين خصوص كه شما فرمو        گديد، يعني آشنايي دو ملـت بـا فرهن
 كرد به   پاچاي   نين نشريه چاه هم گاين باش . كنند ر، دارند برنامه ريزي مي    گيكدي
ايـن  . اه است و راجع بـه ايـران مطلـب دارد          گان همان باش  گكه ار )) مهر((نام  

نشريه بخش سياحتي دارد، بخش ادبي و هنري هم دارد و روز به روز نيز بهتـر                 
هاي مختلف سلسله وار مطلب دارد و هر كس به هر بخش            و در زمينه   خواهد شد 

اه گندين نمايـش چذشته گدر همين زمان . كند كه عالقمند است آن را مطالعه مي   
حتـي  . ا شده كه در رابطه با هنر نقاشي، هنر خطاطي و صـنايع دسـتي بـود             پبر  

 استقبال خوبي هـم  هاي مربوط به زنان ايراني در آنجا به نمايش در آمده و  لباس
هاي  مصاحبه. خوب، تاتر آنجا آمد، كه به لحاظ كيفيت بسيار باال بود. شده است

اه اقتصادي  گهمين نمايش . هاي مختلف بروشورهايي بود    مختلفي بود و به مناسبت    
هـاي   ربيننـده تـرين غرفـه     پشود يكـي از      زار مي گكه هر ساله در ارمنستان بر     

ين امسال در روزنامه مطلبي نوشته شده بـود كـه            جالب است هم   .ي است گفرهن
فروخت غرفـه ايـران       يزي هم نمي  چتنها جايي كه بازديد كننده بسيار داشت و         

ها تا حدودي ارزانتر اسـت       است، قيمت پاه اقتصادي بر  گدر زماني كه نمايش   . بود
يـزي بـراي فـروش      چ چاما مـا هـي    . آورند و مردم براي خريد جنس هجوم مي      

ايـن نـشان دهنـده عالقـه        . ها بـوديم   ربيننده ترين غرفه  پلي يكي از    نداشتيم، و 
  .هاست آن
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يز خالي  چند  چندين زمينه واقعاً جاي     چآقاي ابوطالبي به نظر بنده در        -باغداساريان
. يكي اين كه در مورد تاريخ ايران تقريبا منبعي به زبان ارمنـي وجـود نـدارد       . است

يدا كند  پع شود و تا امروز و زمان معاصر ادامه          يعني منبعي كه از تاريخ باستان شرو      
يكي هم در مورد تاريخ ادبيات ايران است كه شايد از آن نيـز مهمتـر                . وجود ندارد 

از طرفـي   .  منبع جامع و كاملي به زبان ارمني وجـود نـدارد           چدر اين مورد هي   . باشد
سيار شديدي بـه  ال من اين است كه در ارمنستان عالقه بسيار زياد و نياز ب         وئمبناي س 

.  ه از طرف خـود دانـشجويان      چان و   گوهندژپه از طرف    چاين دو منبع وجود دارد،      
هـا   ذراندن دوره گهايي كه براي     روم و حتي آن    غالب اوقات كه من به ارمنستان مي      

امـر  اين  مي كنيم    نان مالقات آهايي كه ما با    آيند در فرصت    مي يرانااز ارمنستان به    
  .ر بشود كاري انجام داد بسيار مفيد خواهد بودگ در اين زمينه ا. كنند را مطرح مي

آيد و  يش ميپاه شرايطي گواقعيت اين است كه     . سنديده است پ بسيار   -ابوطالبي
حاال خـود   . شويم اند آشنا مي   ما با يك سري افرادي كه در اين زمينه كار كرده          

ببينيد ما حاال به خاطر . اند ر ما هم به اين نياز رسيده  گيحضرت عالي يا دوستان د    
نبود منبع مجبوريم براي هر مناسبتي قبل از اين كه آن مناسبت فرابرسـد اقـدام                

دين كتـاب را    چنويم كه بنده خودم نشستم      گمتْال در مورد همين نوروز، ب     . كنيم
 .يستچد كه نوروز    نبداند  نخواه آوريم مي   ما وقتي اسم نوروز را مي      .اه كردم گن

خوب ايـن خـودش موضـوع       . ها با تاريخ انقالب ما هم آشنا نيستند        يا حتي اين  
ر گتوانيم با همـدي    من با فرمايش شما صد در صد موافقم و ما مي          . ري است گدي

يا با مراجعي كه در اين زمينه هستند به بررسي بنشينيم و انشااهللا بتوانيم با كمك  
در ايـن زمينـه     . ما يك سري امكانات در ايران داريم      .  كنيم هم فعاليتي را آغاز   

ر مواد خام آمـاده باشـد و تـامين شـود مـا              گر الزم باشد و بررسي بشود و ا       گا
يعني يكي از كارهاي اصـلي مـا        . توانيم در اين زمينه هم فعاليت داشته باشيم        مي

هـا را بـه مـا        توانند ايـن بررسـي     ل شما مي  ثحاال دوستاني م  . هم اين خواهد بود   
هـايي را از     ها در محل داريم، بررسي     برسانند و ما هم خودمان يك سري بررسي       

شـود،   شود و روي آن اقدام مي      ها مجموعاً جمع بندي مي     ثرسيم و اين  پدوستان مي 
  .انشااهللا

ـ   البته يك سري كارها موجود است، ولـي متاسـفانه        -باغداساريان ون متـولي  چ
هـاي  زمينـه   هـايي در مـورد        سلسله كتاب  .انده است انتشاراتي ندارد همينطور م   

 كـه واقعـاً   وجود دارنـد ايران  ي مشترك باها  ريشه و ارمنستان   گفرهنمختلف  
ـ ها را در اينجا      وظيفه ماست كه آن    در اينجـا بـاز هـم مـشكالت       .  كنـيم  پاچ
ي سـفارت  گـ شود انتظار داشت كه رايزنـي فرهن       البته نمي . انتشاراتي وجود دارد  

اما در هر دو    . آن هم محدوديت خودش را دارد     . ها را تقبل كند و انجام دهد       ينا
 تحقيقاتي وجود داشته باشند كه اقدام به انتشار -توانند مراكز انتشاراتي  كشور مي 

 . بفرماييدزمينهاين در  نظرتان را “لطفا. ار كنندثاين آ
  

مـا بـراي كارهـاي خودمـان        . نـدان مـشكل نخواهـد بـود       چبه نظر من     -ابوطالبي
ر بر اساس آن انطباق داشته باشد و به توافق برسـيم در آن              گفاكتورهايي داريم كه ا   

ل هستيد، ما ممكـن  ير شما براي يك مجموعه الويتي قاگال اثم. ها ممكن است  زمينه
يا برعكس، ممكن است شما     . امال هم آن را رد نكنيم      نباشيم، اما ك   يلاست آن را قا   

ها نشان دهنـد كـه       ندم باشد، ولي بررسي   چمطلبي بفرماييد كه به نظر من در الويت         
به نظـر   . ها مشكلي نيست   اين. بياييد برايش يك فكري بكنيم    . اين الويت اول است   

ي شـما آشـنا     رسد بعد از اين مصاحبه و ارتباطات بيشتر ما يك مقدار با كارهـا              مي
توانيم بـا هـم توافـق        ما خودمان دنبال اين مطالب هستيم، مي      . شويم و بررسي كنيم   

ـ    ثبراي م . ر اين كار را انجام دهيم     گكنيم و با همكاري يكدي     هري پال ايده سهراب س
ل شما به ما داد و ما بررسـي    ثاي بود كه شخصي م     ايده. در واقع از خود بنده هم نبود      

خود .  كرديم پاچر هم مشورت كرديم و كتاب را برايش         گفر دي ند ن چكرديم و با    
لـذا  . قابوسنامه هم همين طـور    .  بشود پاچكرد كه اينقدر سريع      ايشان هم باور نمي   

تـوانيم   ه كنيد، مـي ائدانيد ار همين مواردي كه شما فرموديد هر طور كه مصلحت مي        
  . كنيمپاچر بنشينيم و حداقل يكي دو كار در سال جاري گبا همدي

 ي بين دو كشور   گ فرهن گاتنگنقش ارمنيان ايراني در ايجاد ارتباط تن       -باغداساريان
ـ  ا هر دو زبان ر    نانآبا توجه به اين كه حداقل        ـ چ ،داننـد   مـي  وب خ  ارزيـابي   هگون

  ؟توانند داشته باشند ه نقشي ميچروه گكنيد و اين  مي
 اين روابط وجود دارد همـين حـضور ارامنـه      اي كه اكنون در     نقش عمده  -ابوطالبي

اي از يـك اسـتاد آنجـا         مـن جملـه   . ه در ارمنـستان   چه در ايران و     چايراني است،   
اي كه نزد ارامنه و ايرانيـان هـست كلمـه بـسيار      فت بهترين كلمهگاو مي . ويمگ مي

يعنـي  . اسـت )) جـان ((جالبي است كه اين خودش جان كالم است و آن هم كلمه    
خـوب،  . برنـد  اش به كار مي     را به معناي واقعي   )) جان((ها اين كلمه      و ايراني  ارامنه

الشمس كه واقعا    طبيعي است و اظهر من    . وياي بسياري از مطالب است    گاين خودش   
دانيم،  ما خودمان را از شما جدا نمي  . در حفظ همين روابط نقش به سزايي داشته است        

كنم ارامنه هم    ا خيلي تاكيد داريم و احساس مي      اي كه م   لهئويم كه مس  گخواهم ب  و مي 
 هويت ما را خيلي به هـم        ثاين بح . له هويت است  ئروي آن تاكيد بسيار دارند، مس     

له هويـت بـسيار حـساس هـستيم و يكـي از             ئها روي مس   ما شرقي . كند نزديك مي 
ها  نر اي گاه كنيد كه ا   گشما ن . يزهايي كه من در ارامنه ديدم همين است       چزيباترين  

لي كه در طـول تـاريخ       ئبودند، با توجه به مسا     ل نمي ئبراي هويت ملي خود ارزش قا     
ماند و اين به نظـر    نام و نشاني از ايشان باقي نميچيش آمده است، حاال هي پبرايشان  

و اين، هم در ايرانيان هست و هم در ارامنه، و در ارامنه ايراني              . من يك ارزش است   
ارامنه در طول تاريخ روابـط ايـران و ارمنـستان           .  باشد تواند يك مطلب مضاعف    مي

 .اند يقينا نقش به سزايي داشته
  

   نظري داريد؟دو هفته نامه لويس در باره آيا. الوئبه عنوان آخرين س -باغداساريان
تا آنجايي كـه مـن ذهـنم        . ر بخواهم حاال نظر بدهم كمي سخت است       گا -ابوطالبي
به نظرم مجموعه   . ذردگ ام مدت زيادي مي     كه ديده  اي دهد از آخرين شماره    ياري مي 

به نظر من هر فعـاليتي      . ر نظر بدهم  گاجازه بدهيد كه من در فرصتي دي      . خوبي است 
ر بخواهيد نظـر قطعـي      گولي ا . يرد فعاليت خوبي است   گها صورت    كه در اين زمينه   

ا تـا خـدمت شـما       ه ر مروري داشته باشم بر اين     گبنده را بدانيد، من بايد يك بار دي       
 .عرض كنم

  
 بيـشتر     فرصت هـايي ديگـر     در اميدواريم كه بتوانيم  . خيلي متشكرم  -باغداساريان

 .ه در ارمنستانچه در ايران چ مزاحم شما بشويم، 
  

ـ به نظر من نقش شما و نشريه شما در تقويت روابط فرهن            -ابوطالبي ي دو كـشور    گ
لذا من تالش شـما را  . ر باشدثتواند مو كه البته زمينه ساز روابط سياسي هم هست مي     

ها را بيشتر فراهم و      شتكار بتوانيد اين زمينه   پرسد همينطور با     نهم و به نظر مي     قدر مي 
هاي مـا بـه      باالخره ما با شما بايد دست به دست هم بدهيم، سرنوشت          . تقويت كنيد 

بايد هم خودمـان    . در طول تاريخ هم همينطور بوده است      . ره خورده است  گر  گهمدي
يرند و  گها در ارمنستان، خودشان بتوانند براي خودشان تصميم ب         ان و هم ارمني   در اير 
ها راه بيايند  گخواهند از فرسن راني كه اصال ارتباطي با اين قضايا ندارند و مي     گبه دي 

ري داريد و   ثشما واقعا نقش بسيار مو    . يرند زياد هم ميدان ندهند    گو براي ما تصميم ب    
  .يد باشيدووفق و ماميدوارم كه هميشه م


