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  مرور اخبار
پيام تبريك رئيس جمهوري ارمنستان به 

  رئيس جمهوري ايران
  

  عاليجناب آقاي محمود احمدي نژاد 
  رئيس جمهور جديداالنتخاب جمهوري اسالمي ايران

  
  عاليجناب    

از طرف مردم جمهوري ارمنستان و شخصاً اينجانب بمناسبت 
بريك مي انتصاب جنابعالي در مقام عالي رئيس جمهور كشور دوست ت

  . گويم
در ارمنستان روابط با جمهوري اسالمي ايران بسيار مهم ارزيابي مي 

  .شود
 اميدوارم، كه در دوران رياست جنابعالي روابط دو كشور به مسير 
رو به توسعه خود ادامه داده و بپاس مردم دو كشور موفقيتهاي روزافزون 

  . خواهند داشت
تندرستي و موفقيت، و فرصت را مغتنم شمرده براي عاليجناب 

  .براي ملت دوست ايران صلح و رفاه آرزو دارم
  با احترام فائقه

  روبرت كوچاريان رئيس جمهوري ارمنستان     
  7/4/1384هاياستاني هانراپتوتيون 

خبر ورزشي از حضور تيم بوكس ايران در 
  ارمنستان

در چارچوب مقدمات قهرماني جهان، اردوي مشترك 
در . ستان و ايران با ديدار دوستانه اي به پايان رسيدورزشكاران بوكس ارمن

مسابقات آزمايشي ويژه و منحصربفردي كه در سالن باشگاه دينامو برگزار 
  . به پيروزي رسيدند8:4شد ورزشكاران ارمني با نتيجه 

پس از فروپاشي نظام شوروي چنين مسابقات و پيكارهاي تيمي 
 48(ران هوانس دانيليان ورزشكا. در ارمنستان برگزار نشده بود

 57(، هاروتيون توماسيان ) كيلوگرم54(، گاپريل تولماجيان )كيلوگرم
 91(، آرتاك مالوميان ) كيلوگرم60(، هراچيك جاواخيان )كيلوگرم
از گيومري، )  كيلوگرم64(از ايروان، آرتيوم هوانيسيان ) كيلوگرم

 75(يك هاكوپيان از وانادزور و آندران)  كيلوگرم69(ساموئل ماطئوسيان 
از اجمياتزين با پيكار و پيروزي خود در موفقيت تيم ما سهم ) كيلوگرم
مالوميان در دور دوم پشت سر هم مسابقه در اين وزن شركت كرد . داشتند

  .و همانند بازي در ايران، در مقابل همان رقيب به پيروزي دست يافت
ن از در بازي وزنهاي سنگين كه از كشور ما آرسن گالستيا

صفر حاصل شد كه -مدرسه تربيت بدني بوكس شركت داشت نتيجه صفر
  .براي اين عرصه امري غيرعادي است

بمنظور كسب توضيحاتي درخصوص اين ديدار با رافائل 
مهرابيان مربي اصلي تيم ملي ارمنستان و مربي باسابقه اتحاد جماهير 

  . شوروي گفتگو كرديم

 هدف اصلي ديدار اين بود . اين يكي از مراحل مقدماتي بود-
مايل . كه ورزشكاران در حضور تماشاگران با يكديگر به پيكار بپردازند

از اين لحاظ از ورزشكاراني كه . بودم آمادگي رواني آنها را محك بزنم
. در مسابقات قهرماني جهان در پاييز آينده بدانها اميد بسته ام، راضي هستم

و .  اين مرحله از آنها انتظاراتي نداشتمبه لحاظ ساير كيفيتهاي آمادگي در
.  ژوئيه نيز انتظاراتي نخواهم داشت5حين مسابقات قهرماني ارمنستان در 

بسيار مهمتر است كه براي مسابقات بين المللي بزرگ سواستروپل در 
  . ژوئيه آمادگي داشته باشند17-25تاريخ 

 تيم  آيا مي توان گفت كه در باشگاه دينامو هسته اصلي-سؤال
  ارمنستان را ديديم؟
 در اين چهار وزن از اعضاء تيم منظور نكرده بودم، -جواب

اين ورزشكاران را با ضمانت مربيانشان . چون هنوز در جستجو هستم
نگراني هم از بابت وزن . انتخاب كرده بودم تا از نزديك با آنها آشنا شوم

به همين دليل . يستمالبته از هاروتيون توماسيان راضي ن.  كيلوگرم دارم57
هم ادگار مانوكيان برنده مدال در مسابقات جوانان اروپا را نيز امتحان 

  .كردم
در شرايط نبود مارات توماسيان وضعيت نامشخصي در وزن 

 كيلوگرم والري ميكائليان حضور يافت 81در وزن . سنگين هم حاكم است
خوبي بر جاي وي حين تمرينات تأثير . كه از آستاراخان دعوت شده بود

با وجودي كه با آسيب جزئي در . گذاشته بود اما در اينجا ما را نااميد كرد
  .ناحيه پا شركت كرد

 ايرانيها تا چه حد رقيبان مناسبي براي مسابقات آزمايشي -سؤال
  هستند؟

همه ورزشكاراني كه . آسيا است2-3تيم ايران در مكان -جواب
براي پيروزي .  برندگان آسيا هستنددر اينجا حضور يافتند نيز قهرمانان و

. در برابر ايران هم آمادگي تاكتيكي هم جسماني و هم تكنيكي الزم است
  .مايل بودم آمادگي رواني آنها را امتحان كنم

  7/4/1384هايوتس آشخار 
  

تفسير وزارت خارجه روسيه از انتخابات در 
  قره باغ 

ت امور بنابر گزارش خبرگزاري آرم اينفو در تفسير وزار
 ژوئن در جمهوري قره باغ 19خارجه روسيه در رابطه با انتخابات پارلماني 

كوهستاني گفته مي شود كه روند حل مسالمت آميز درگيري قره باغ 
  . كوهستاني نبايد به برگزاري انتخابات در قره باغ بستگي داشته باشد
معلوم «: در تفسير وزارت امور خارجه روسيه گفته مي شود

ه مسكو بطور پيگيرانه از اصل تماميت ارضي آذربايجان  و همچنين است ك
روسيه . ديگر موازين و اصول اساسي حقوق بين المللي حمايت مي كند

بنظر ما هويت آتي . قره باغ كوهستاني را بعنوان كشور مستقل نمي پذيرد
آن بايد بدون اعمال زور و تهديد زور و تنها در نتيجه مذاكرات سياسي 

در مسكو فكر . تمامي طرفين در چارچوب روند مينسك تعيين شودبين 
مي كنند كه روند حل مسالمت آميز درگيري نبايد به برگزاري انتخابات 

بويژه مي خواهيم تأكيد كنيم كه شهروندان . در قره باغ بستگي داشته باشد
روسيه فدرال كه بعنوان ناظر در انتخابات شركت مي كردند، بنابر ابتكار 

  . ود و با هويت شخصي در قره باغ كوهستاني بسر مي بردندخ
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در رابطه با روسيه مي توان گفت كه آن در همكاري نزديك با 
همكاران خود در چارچوب رياست مشترك گروه مينسك سازمان 

منبعد نيز بطور فعال در ) آمريكا، روسيه، فرانسه(همكاري و امنيت اروپا 
  . »بايجانيها و ارامنه كمك خواهد كردامر حل سريع تر درگيري به آذر

  4/6/1384گولوس آرمني 
  

 امثال و حكم
 تأليف زنده   " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم        "مطالب اين بخش از كتاب      

  ياد مهدي پرتوي آملي گرفته شده است
  

  اين به آن در
 

گاهي اتفاق مي افتد كه افرادي در مقام قدرت نمايي بر مي 
شك نيست كه طرف . ادي يا معنوي مي رسانندآيند و زيان و ضرر م

مقابل هم دست به كار مي شود و تا عمل دشمن را كامالً پاسخ نگويد 
عبارت مثلي باال هنگامي عمل متقابل مورد استفاده قرار . پاي نمي نشيند از

به نظر مي  ميگيرد، ولي اين ضرب المثل به قدري ساده و پيش پا افتاده
 تصور كند براي اين سه كلمه عاميانه هم ريشه رسد كه شايد كمتر كسي

جريان تاريخي زير  تاريخي وجود داشته باشد در حالي كه في الواقع
  . موجب اشتهار آن گرديده است

مغيرة بن شعبه از بزرگان عرب و معاصر حضرت علي بن 
در زيركي و استفاده از موقع به شهادت غالب . و معاويه بود) ع(ابيطالب 

 پس از معاويه و عمر و -المي جزء چهار تن از دهاة عرب مورخان اس
به حدي  فراست و تيزهوشي او تا.  شناخته ميشود-عاص و زياد بن ابيه 

اگر شهر هشت دروازه اي باشد و از هيچ « :بود كه به قول جرجي زيدان
تمام  نتواند، مغيره از دروازه آن بدون فريب و فسون كسي بيرون آمدن

 باري، مقصد و مقصود مغيره صرفاً  ». بيرون مي جهدآن هشت دروازه
و مكنت بود؛ و به همين جهت شخصيت افراد را  تجمع مال احراز مقام و

مقصودش  حصول به تناسب مقام و قدرتشان مي سنجيد و اگر در راه
اين خوي و سرشت نكوهيده به . صدها تن كشته مي شدند پروايي نداشت

ش خميره گرفته بود؛ كما اينكه نسبت به جواني در نهاد هنگام شباب و
همشهريانش، يعني دوازده تن از مردم طائف غدر و حيله كرد، به اين 
ترتيب كه ممزوجي از شراب و بيهوشي به آنها خورانيد، سپس همگي را 

) ص(كشت و اموالشان را برداشته در شهر مدينه به خدمت رسول اكرم 
  . داشت عرضه

در غدر « :قه امتناع ورزيد و فرمودحضرت از قبول اموال مسر
  ».حيله خير و بركت نيست و

مغيره عرض كرد كه پس از ارتكاب اين عمل به دين اسالم 
  مشرف گرديده و اكنون متحير است كه چه بكند؟

اسالم به گذشته كاري ندارد و آنرا « :پيامبر اسالم فرمود
ه را مي پوشاند اسالم روي گذشت«: يا به گونه اي ديگر» .فراموش مي كند

  ».و عطف به ماسبق نمي كند
خالصه مطلب آنكه مغيرة بن شعبه در سال پنجم هجرت اسالم 

حديبيه و يمامه و فتوح شام حضور داشت و يك چشم  آورد و در جنگهاي
خود را در جنگ يرموك از دست داد، و در جنگهاي قادسيه و نهاوند و 

كسي بود كه پس از مغيره اول . همدان و جز آن نيز شركت داشت
بني ساعده آگاه گشت و جريان را  از ماجراي سقيفه) ص(پيغمبر  رحلت

شايد اگر هوش و تيزبيني او نبود، مسير . به اطالع عمر بن خطاب رسانيد
تاريخ اسالم عوض مي شد و خالفت در قبضه انصار مدينه قرار مي 

د؛ ولي بعدها از طرف خليفه دوم به حكومت بصره منصوب گردي. گرفت
دير زماني نگذشت كه به زنا متهم شده نزديك بود حد زنا از طرف خليفه 

به علت لكنت زبان احد از شهود زياد بن ابيه از  جاري شود كه بر او عمر
مغيرة بن شعبه يكي از . و همچنين واليت بصره معاف گرديد مجازات

الم عوامل غير مستقيم در قتل خليفه دوم عمر بوده است؛ چون اگر غ
شكايت به خليفه نمي برد قطعاً آن  ايرانيش ابولؤلؤ بر اثر ظلم و ستم وي

مغيره سالها حكومت كوفه را داشت و چون عثمان كشته . نميداد واقعه رخ
در وقايع جمل و صفين شركت نداشت ولي . شد، گوشه نشيني اختيار كرد

 حب براي اثبات. مي گويند در اجماع حكمين دست اندر كار بوده است
دنيا و مادي گري مغيرة بن شعبه همين بس كه چون تشخيص داد حضرت 

از دنيا روي برتافته است جانب معاويه را گرفت و به سوي شام ) ع(علي 
   .روانه شد

و معاويه حاضر و ناظر ) ع(در پيمان صلح بين امام حسن مجتبي 
بود و چون معاويه خواست عبداهللا بن عمر عاص را به حكومت كوفه 

اي پسر سفيان، پدر را به حكومت «: گفت! بگمارد از باب خير خواهي
مصر و پسر را به حكومت كوفه مي گماري و خويشتن را در ميان دو فك 

صالح در آن  معاويه از اين سخن بيمناك شد و» شير شرزه قرار مي دهي؟
كماكان به حكومت كوفه منصوب دارد تا خسارت انزوا  ديد كه مغيره را

  .  نشيني چند ساله را از بيت المال كوفه جبران كندو گوشه
پس از چندي عمر و عاص به جريان قضيه و سعايت مغيره 
واقف شد و براي آنكه خدعه و نيزنگ مغيره را بالجواب نگذارد به 

پول در دست مغيره به سرعت ذوب مي شود، مصلحت  معاويه فهمانيد كه
 كوفه گردد و مغيره فقط به عهده دار امر خراج است كه ديگري در اين

  .و تعاليم اسالمي بپردازد كار نماز و اجراي احكام
را تنها  معاويه نصيحت عمر و عاص را بكار بست و مغيره

  . كار جنگ و نماز كرد و متصدي مسئول
عمر و عاص و مغيرة بن شعبه اتفاق  دير زماني نگذشت كه بين

اين : يعني » هذه بتلك«: عمرو عاص نيشخندي زد و گفت. مالقات افتاد
  !آن در به

اين به آن "ترجمه اين اصطالح عربي به صورت  بديهي است
 در ميان ايرانيان مصطلح گرديده، رفته رفته به صورت ضرب المثل "در

طاعون   هجري در كوفه به مرض47مغيرة بن شعبه به سال . درآمده است
  . درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد

  
  
  
  


