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 چهار سرباز ارمنستان
 در جريان درگيري هاي قره باغ كشته شدند

 

 
 

 وزارت دفاع ارمنستان از كشته شدن چهار سرباز ارمنستاني در جريان - تهران 
 . آذربايجان خبر داد"قره باغ ناگورني" منطقه جدايي طلب نبردي در

: به گزارش خبرگزاري فرانسه از ايروان، وزارت دفاع ارمنستان در بيانيه اي آورد
چهار سرباز عضو ارتش دفاعي قره باغ روز جمعه پس از درگيري با يك گروه 
  .اكتشاف مسلح آذربايجان كشته و چهار نفر نيز زخمي شدند

انيه همچنين حاكي است كه يك سرباز آذربايجاني نيز در جريان اين نبرد اين بي
اين در حالي است كه امكان دسترسي به مقامات آذري براي . كشته شده است

 .اظهار نظر در مورد اين مساله فراهم نشد
يك گروه مسلح از سربازان آذربايجان جمعه شب : بيانيه مزبور در ادامه آورد

شورشي شدند و پس از وقوع درگيري به منطقه تحت كنترل وارد اين منطقه 
  .آذربا يجان عقب نشيني كردند

تنش بر سر قره باغ در ماه هاي اخير در بحبوحه مذاكرات متوقف شده بر سر 
جدايي طلبان قومي ارمنستان كه از حمايت . وضعيت اين منطقه، شدت يافته است

 30ميالدي در جريان نبردي با باكو كه  90ايروان برخوردار بودند، در اوايل دهه 
  .هزار كشته برجا گذاشت، كنترل اين منطقه برعهده گرفتند

، رييس جمهوري آذربايجان، پس از متهم كردن ارمنستان به "الهام علي اف"
ايجاد تاخير در مذاكرات صلح درخصوص وضعيت اين منطقه، نسبت به عقب 

  .نشيني از اين مذاكرات هشدار داد
وهاي ارمنستان و آذربايجان در سراسر خط آتش بس در منطقه قره باغ نير

  .ناگورني و اطراف آن مستقر هستند و تيراندازي در اين منطقه امري رايج است
باكو كرارا هشدار داده است كه براي بازگرداندن كنترل قره باغ به آذربايجان با 

  .زور، آماده مي شود
 

 :آهارونيان در گفتگو با مهر 
  شود مركز تجاري ايران در ارمنستان ايجاد مي

 
رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ارمنستان از احداث مركز تجاري ايران در 

 . ميليون دالر خبرداد4,5اي بالغ بر  ارمنستان با هزينه
مهر از ايجاد مركز تجاري ايران در ارمنستان در   لئون آهارونيان در گفتگو با

راه اندازي مراكز تجاري يكي از برنامه ها : برداد و گفتآينده اي نزديك خ
براي رونق و گسترش روابط اقتصادي ايران با ساير كشورهاي دنيا است كه در 

 ميليون دالر 4,5اين راستا، مركز تجاري ايران در ارمنستان نيز با هزينه اي حدود 
 .احداث خواهد شد

ركز تجاري ايران در ارمنستان در م  :رئيس اتاق مشترك ايران و ارمنستان افزود
ضمن اينكه بازدهي بااليي . به ارتقاء روابط كمك كند   تواند مي مدت چند ماه

 .داشته باشد
همچنين سرمايه گذاران ايراني نيز مي توانند در زمينه هاي : وي تصريح كرد

 .متعددي در اين كشور فعاليت كنند
در دنيا افتتاح شده، اين درحالي مهر، تاكنون سه مركز تجاري ايران   به گزارش

هشت مركز   است كه بابك افقهي، معاون وزير بازرگاني نيز چندي پيش از ايجاد

جديد تجاري ايران در پكن، سنگال، افغانستان، قطر، سودان، ارمنستان، تاجيكستان 
 .و آفريقاي جنوبي خبرداده بود

 
  ايران درتانر آكچام 

 
23 June, 2010 08:20:00 نپرتال خربی ارامنه ايرا   

به عقيده تانر آكچام هيچ محقق واقعي نمي تواند واقعيت نسل 
 دمورد ترديد قرار ده  ارامنه راكشي

و استاد دانشگاه  تانر آكچام نويسنده ، روشنفكر ، تاريخدان معروف تركيه
خليفه  كالرك آمريكا به دعوت كميسيون يادبود نژاد كشي ارامنه كه از سوي

 "به گزارش هفته نامه . گري ارامنه تهران تاسيس شده است در تهران به سر ميبرد
چام در چهارچوب اين بازديد در مراسم معرفي كتاب وي  آقاي آك"آراكس 

  .داشت به زبان فارشي شركت " Shameful act "تحت عنوان 
 نوشته پروفسور تانر "اقدام شرم آور"فارسي كتاب  مراسم رونمايي از ترجمه

 تيرماه در تهران 2دانشگاه كالرك آمريكا  آكچام آكادميسين ترك تبار و استاد
پروفسور تانر آكچام آكادميسين ترك تبار به گزارش خبرنگار مهر،  .دش ر برگزا

 درباره قتل "آور اقدام شرم"كتاب  و استاد دانشگاه كالرك آمريكا و نويسنده
فارسي اين كتاب به ايران   براي رونمايي از ترجمه1915عام ارمنيان در سال 

  اقدام شرم"آكچام با عنوان  كترياين كتاب در واقع ويرايشي است از تز د .مدآ 
 جايزه كتاب 2007  كه در سال"پذيري ترك كشي ارمنيان و مسئوليت نسل: آور
آلماني، اسپانيايي،  هاي يوناني، رومانيايي، سوتا را از آن خود كرد و به زبان مينه

  .فرانسوي و اخيراً فارسي ترجمه و منتشر شده است
 2 روز چهارشنبه 19 ساعت "شرم آوراقدام "رونمايي از كتاب مراسم 

، خيابان )حافظ(ارامنه واقع در خيابان وحدت اسالمي  تيرماه در انجمن اجتماعي
 .دش  برگزار 1خيابان خارك، شماره  ،)خيابان تاالر رودكي(رودكي 

 
 تهديد هاي البي صهيونيستي درواشنگتن عليه تركيه

 
البي صهيونيستي در واشنگتن حمالت : سرويس تركيه / اري آران خبرگز

خود عليه تركيه را افزايش داده و از دولت آمريكا خواسته است كه موضعي 
 "مخالف با هرگونه محكوميت بين المللي عليه رژيم اسرائيل به خاطر حمله به 

اه مي گذشته  عازم غزه درآب هاي بين المللي در سي ويكم م"ناوگان بين المللي 
 .، اتخاذ نمايد

 نفر از 126گروهي از نمايندگان آمريكايي طرفدار رژيم اسرائيل گفتند 
نمايندگان مجلس آمريكا نامه اي را امضا كردند كه درآن از باراك اوباما رئيس 

اين نمايندگان . جمهوري آمريكا خواسته اند كه از تل آويو حمايت كند
 " نفر از شهروندان خود در حمله به 9شته شدن آمريكايي ، تركيه را مسئول ك

  . دانستند"ناوگان آزادي
 كه يك گروه فشار ميانه روي " جي استريت "اين درحاليست كه سازمان 

 آمريكايي طرفدار اسرائيل است ، با اتخاذ موضعي متفاوت اعالم كرد - يهودي 
   براي دراصل"اظهارات برخي نمايندگان درباره كاروان كمك به غزه ، 
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  ."مصرف سياسي درداخل آمريكا بود
 از نمايندگان " جي استريت " رئيس سازمان " جريمي بن امي "

آمريكايي خواست كه نقطه نظرات خود را با درك دقيقتري از وضعيت فعلي بيان 
كنند و بر اين مساله تاكيد نمايند كه مسئوالن آمريكايي بايد براي پايان دادن به 

ي دو طرف اسرائيلي و فلسطيني از طريق راه حل تشكيل دو اختالفات و درگير
  .كشور ، تالش كنند

 
 روسيه آمادگي خريد همه گاز جمهوري آذربايجان را دارد

 
روسيه آمادگي خود را براي : سرويس آذربايجان / خبرگزاري آران 

 .همه گاز جمهوري آذربايجان اعالم كرده استخريد 
صحبت مامدف تحليلگر روزنامه اينترنتي روسي نيزاويسيمايا گازيه تا با 
اشاره به اين كه جمهوري اذربايجان و ايتاليا درحال انجام گفتگوهاي فشرده اي 
در خصوص تحويل گاز هستند نوشت به گفته آكين اوزكان نماينده شركت 

ون در تركيه درحال حاضر امكان خريد و فروش گاز جمهوري ايتاليايي اديس
اذربايجان دردست بررسي قرار دارد و امسال توافقي در زمينه بهاي گاز حاصل و 

  .ايتاليا اغاز مي شود-  يونان-پس از ان اجراي طرح ساخت خط لوله گازي تركيه
اين سخنان را نماينده شركت اديسون به تازگي در انكارا يعني محل 
برگزاري مراسم امضاي پروتكل ساخت خط لوله بين شركتهاي بوتاس تركيه، 

  .اديسون ايتاليا و دپاي يونان اعالم كرده است
تانرييلديز وزيرانرژي و منابع طبيعي تركيه درگفتگو با خبرنگاران اعالم 
كرده قرار است سالي يازده ميليارد و ششصد ميليارد مترمكعب گاز از طريق اين 

به گفته وي توافقنامه بين دولتي دراين خصوص درسال دو . منتقل شودخط لوله
هزارو هفت در رم امضا شده و درمرحله كنوني گفتگوهايي درخصوص 

  .مشاركت شركتها در تامين هزينه هاي ساخت و ساز درحال انجام است
ايتاليا در - يونان-به نوشته تحليلگر روزنامه قرار است خط لوله تركيه

- اين طرح مدرنيزه سازي خط لوله تركيه.ار و پانزده راه اندازي شودسال دو هز
ايتاليا را پيش بيني مي كند كه درادامه يكي - يونان و ساخت خط لوله يونان

صادركنندگان اصلي گاز از طريق اين لوله در مرحله نخست .خواهند شد
  .جمهوري اذربايجان و بعد تركمنستان خواهند بود

 
  قديمي ترين كفش چرمي جهان در ارمنستان كشف شد

 
باستان شناسان، قديمي ترين نمونه كفش چرمي جهان را در غاري در 

اين لنگه كفش، با پنج هزار و پانصد سال .شرق ارمنستان كشف كرده اندجنوب 
قدمت، هزار سال پيش از اهرام ثالثه مصر 
. ساخته و خيلي خوب حفظ شده است

محققان مي گويند اين كفش از يك تكه 
چرم گاو درست شده است و شكل دوخت 
آن نشان مي دهد كه قرار بوده كامال قالب 

زئيات اين كشف ج. پاي صاحب آن باشد
، )Plus One(جديد در نشريه پالس وان 

 داخل لنگه كفش پر است .چاپ شده است
از خرده علف و سبزه؛ با اين كه باستان 
شناسان در مورد نقش سبزه مطمئن نيستند 
حدس مي زنند كه صاحب كفش احتماال با 

ن كه از پر كردن داخل كفش با سبزه قصد داشته پاي خود را گرم نگه دارد يا اي
محققان در گزارش خود همچنين اذعان كرده . بي قواره شدن آن جلوگيري كند

اند كه مطمئن نيستند اين كفش را يك زن مي پوشيده يا يك مرد اما به هر حال 
 37اندازه اش نسبتاً كوچك است و با معيارهاي امروزي تقريبا با كفش زنانه سايز 

، در نزديكي مرز )Arni -1 ("1 -ي آرن"اين لنگه كفش در غار . برابر است
باستان شناسان مي گويند دليل سالم . ارمنستان با ايران و تركيه پيدا شده است

هواي . بودن نسبي اين كفش، به رغم سن و سالش، شرايط در داخل اين غار است
آنها افزودند . داخل اين غار تغيير چنداني نمي كند، خنك و همچنين خشك است

 در باره محل كشف اين كفش اين است كه كف غار با اليه اي از كه نكته ديگر
اليه اي از پشكل گوسفند، مانند عايقي . فضوالت گوسفند پوشيده شده است

محكم از آسيب رسيدن به كفش جلوگيري و آن را چند هزار سال حفظ كرده 
ت از جمله اشياي باستاني كه در اين غار كشف شده انواع ظروف در دار اس. است

                        .كه برخي حاوي گندم، جو، زرد آلو و ساير سبزيجات خوراكي هستند
  >آراكس <
 

   هاي ايراني پيش از اسالم خط
  

 كه در شاهنامه نيز آمده، تَهمورث از ديواني كه  هاي باستاني بنا به افسانه
بايد اسيران به گمان محقّقان اين ديوان . دربند كرده بود سي نوع خط آموخت

كردند و با خطّ  آرامي بوده باشند كه براي تجارت به نواحي مختلف سفر مي
هاي خط كه درنجد ايران به  قديم ترين نمونه. اقوام گوناگون آشنايي داشتند

اين نوشته . شناسي در سيلَك نزديك كاشان است هاي باستان دست آمده از كاوش
ه خطّ تصويري و نيمه تصويري كنده ها اسناد حكومتي است كه بر روي سفال ب

گمان مي رود كه اين لوحه ها مربوط به زماني باشد كه عيالم در اوج قدرت . شده
ممكن است عيالمي ها در . رفت بود و شوش مركز تجارتي مهمي به شمار مي

ها موفّق به ابداع خط تصويري يا تكميل  دوران پيش از آرياها زير تأثير سومري
ها خطي   سال پيش از ميالد مسيح عيالمي2800به هرحال، حدود . آن شده باشند

اند  نيمه تصويري و نيمه الفبايي نزديك به آنچه بين سومري ها رايج بوده، داشته
  .كه با افزودن حركات و مصوت ها آن را كامل كرده بودند

اي قديم ترين نوشته موجود مربوط به تمدن ايراني، لوحه زرين آريارمنَه، ني
به ) همدان(داريوش بزرگ، است كه در كاوش مركز اسناد هخامنِشي در هِگمتانه 

اين لوحه به زبان فارسي باستان و خطّ ميخي الفبايي است كه سي و . دست آمده
شش حرف، دو واژه جداكن و هشت انديشه نگار دارد و از چپ به راست نوشته 

ي، چنان كه در اين لوحه ديده تكامل خطّ و رسيدن به مرحله الفباي. شود مي
سنگ نوشته داريوش . شود، نشان از سابقه ديرين خط ميان اقوام ايراني دارد مي

هاي سنگي و سفالي  ها و استوانه هاي بسيار برلوحه بزرگ بر سينه بيستون و نوشته
از دوره هخامنِشي شماري لوح هاي سنگي و . نيز به همين خط ميخي الفبايي است

جمشيد يافت شده كه   در انبارهاي تخت ز به زبان پارسي و خطّ عيالميسفالي ني
  . سند هزينه كارگران ساختمان قصرهاست

پس از حمله اسكندر، خطّ يوناني نيز به خطوط رسمي ايراني افزوده شد و تا 
بر روي سكّه ها و سنگ نوشته ها . اواسط دوران شاهنشاهي اشكاني رواج داشت

اما در ميانه . ني درسرزمين هاي ايران بسيار ديده شده استنمونه هاي خطّ يونا
دوران اشكاني، به دستور بالش اول، خطّ رسمي دربار از يوناني به خطّ پهلوي، كه 

. ط ايراني كهن بود و ريشه آرامي داشت، برگردانده شدصورت اصالح شده خ
شد و براي بيست و سه حرف تنها هفده نشانه  اين خط از راست به چپ نوشته مي

اوايل دوران ساساني، بار ديگر همين خط با تغييرات و اصالحات بسيار به . داشت
لوي و درهمين زمان ماني نيز براساس خطّ په. صورت خطّ پهلوي ساساني درآمد

خط سرياني، خطّي تازه اختراع كرد كه از راست به چپ و با حروف جدا از هم 
روان او برجاي مانده به اين  كتاب هايي كه تا امروز از ماني و پي. شد نگاشته مي

  .خط است كه بسيار ساده و روان است
نويسندگان و مترجمان دوره اسالمي از هفت خط يا دبيره كه در دوره 

  :رايج بوده به اين ترتيب ياد كرده اندساسانيان 
 آم دبيره كه خطّ همگاني بوده و سي وسه حرف داشته است و از آن براي - 

  . نوشتن مطالب عادي استفاده مي شده
ها و  داده و مخصوص قباله  گشته دبيره كه حروف در آن تغيير شكل مي- 

 بيست و چهارحرف نقش جامه و انگشتري را به اين خط كه. عهدنامه ها بوده است
  . اند نگاشته داشته است مي
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 نيم گشته دبيره خطّي است با بيست و هشت حرف كه نيمي از آن ها تغيير - 
  . مطالب مربوط به پزشكي و فلسفه را با اين خط مي نوشتند. يافته شكل مي

 شاه دبيره يا فرورده دبيره به كار نوشتن نامه ها و فرمان هاي دربار مي - 
  . دم عادي حقّ نوشتن به آن را نداشتندآمده و مر

 راز دبيره يا راز سرّيه خطّي بوده است كه اسرار حكومتي و رمزها با آن - 
اين خط با چهل حرف كه بعضي نقطه دار بوده نوشته مي شده و . شده ثبت مي

هزوارش كلمات آرامي بوده . كلمات و عبارات هزوارِش در آن بسيار بوده است
. به هزارتاي آن ها در خطّ پهلوي اشكاني و ساساني واردشده بوداست كه نزديك 

  . خواندند نوشتند اما به فارسي مي دبيران لغات را به آرامي مي
 ويس دبيره يا ويش دبيره جامع همه خط ها بوده و سيصد و شصت وپنج - 

حرف داشته و عالوه بر كلمات عادي به نگارش آثار قيافه، صداي شرشر آب، 
 را كه از  كلماتي. نيز توانابوده است  چشم و طنين نغمات موسيقي اشارات

 ديگر از جمله زبان مردم روم و مصر و چين و هند و ترك و عرب وارد  هاي زبان
  .نوشتند زبان پهلوي مي شده و تلفّظ خاص داشته به اين خط مي

.  اند دين دبيره خطّي است كه در زمان ساسانيان اوستا را به آن باز نوشته- 
 دبيره كامل ترين و پيش رفته ترين خط هاي شناخته شده جهان است كه  دين

گمان مي . شصت حرف، و پيش از هرخطّ ديگر در جهان، حروف صدادار دارد
رود كه موبدان، به ياري اين حروف صدا دار در دين دبيره، مي توانسته اند نغمه 

  . ه ها يكسان نگه دارندو نواي خاص سرودهاي مذهبي را طي قرن ها و هزار
به اين ترتيب، آثار ايراني بازمانده تا ظهور اسالم به خط هاي ميخي، پهلوي، 

هاي مورخان يوناني  در اسناد بسيار، از جمله در نوشته. اوستايي و مانوي است
خطّ . نشانه هايي از سهم بزرگ ايرانيان در آفرينش و تكميل خط وجود دارد

ريشه و مشابه دانسته اند و خطّ ميخي   خطّ سنسكريت هماوستايي باستان را با
دانند، در آثار دوره هخامنِشي به مرحله  الفبايي، كه برخي اصل آن را آرامي مي

درحالي كه خط ميخي آرامي . نمايد اي از تكامل رسيده است كه اعجاب انگيز مي
  .هم زمان با آن هنوز هجايي بود و نه الفبايي

  
  خطّ فارسي

  

ز غلبه اعراب مسلمان، زبان، خط، آداب و رسوم و معتقدات ايراني پس ا
عرب ها دانستن خط و نويسندگي را . براي مدتي دچار سكون و سكوت گرديد

. كردند داشتند و از آن فقط درمحاسبات و تجارت استفاده مي چندان محترم نمي
 .هاي عظيم از ميان رفت اند كه درحمله عرب كتاب هاي نفيس و كتاب خانه نوشته

 قرن طول كشيد تا ديوان محاسبات را از پهلوي به زبان و خطّ عربي  بيش از يك
سبب پذيرش . برگرداندند و ايرانيان به تدريج نوشتن به خطّ عربي را پذيرفتند
شته هاي پيشين، خطّ عربي را عالوه بر غلبه اعراب و اصرار آنان در محو نو

  .اند نارسايي خط پهلوي و وجود هزوارِش درآن دانسته
اند كه خط عربي اصل نَبطي دارد كه اعراب حدود صدسال پيش از  گفته

هم زمان با ظهور اسالم دو . اسالم ضمن سفرهاي تجارتي با آن آشنا شده بودند
از . ه رواج داشتنوع متمايز خطّ عربي كه بسيار نزديك به خط نَبطي بود درحير

همين دو خط در دوره هاي اسالمي نگارش هاي ديگري ابداع شد كه به نَسخ و 
هشتم ميالدي اين خط ها درهمه / از اوايل قرن دوم هجري. كوفي شهرت يافت

برخي ديگر از زبان شناسان نيز . سرزمين هاي اسالمي از جمله ايران رايج گرديد
ايراني دارد، زيرا حيره يا هاماوران، كه خطّ اعتقاد دارند كه خطّ عربي منشايي 

عربي از آن جا گرفته شده، مدت هاي دراز تا سقوط ساسانيان يكي از ايالت هاي 
  .دست نشانده ايران و يكي از كانون هاي فرهنگ ايراني بوده است

كه مقارن ظهور اسالم بين اعراب رايج بود كوفي خوانده  به هرحال، خطّي
شد و از آن   خط به صورت جدا از هم و بدون نقطه نوشته ميحروف اين. شد مي

جا كه به شكل خطوط زاويه دار افقي و عمودي بود ايرانيان از آن به عنوان 
تزيين روي چوب و فلز و ظرف هاي سفالي و لعابي و گچ بري و آجركاري 

 /اين بهره گيري از خط كوفي تا قرن دهم هجري. كردند ها استفاده مي ساختمان

  .شانزدهم ميالدي همچنان رايج بود
هفتم ميالدي، دانشمندي ايراني به نام ابراهيم /حدود نيمه قرن اول هجري

سگزي با جا به جا كردن حروف خطّ كوفي و افزودن پانزده حرف اوستايي به 
برادر وي، يوسف سگزي، از اين خط، كه معقلي . آن، اين خطّ را تكميل كرد

اي استخراج كرد كه قلم جليل، ثلثين و سپس  اي تازهه ناميده مي شد، نگارش
ابن مقله بيضاوي، معروف به محمدبن علي . فيرآموز يا پيرآموز نام گرفت

دهم / فارسي، نيز كه وزير سه تن از خلفاي عباسي بود، در قرن چهارم هجري
 اين خط به. ميالدي، قلم نَسخ را ابتكار كرد كه با خطّ نَسخ عربي تفاوت داشت

  .زودي جاي خود را باز كرد و در سراسر عالم اسالمي رواج يافت
هاي  پس از ابن مقله ايرانيان مبتكر ديگري پيدا شدند كه از خطّ نسخ، خط

اين خط را در ميانه قرن هشتم . تعليق و نستعليق را به وجود آوردند
ها الفباي اين خط . چهاردهم ميالدي خوشنويسان دربار تيموري آفريدند/هجري

عربي است، اما شكل و تركيب حروف با خط هاي باستاني ايران يعني پهلوي و 
رفت به تدريج  تعليق كه براي نوشتن كتاب و نامه به كار مي. اوستايي شباهت دارد

به صورت شكسته درآمد و به سبب زيبايي ظاهر در شكل حروف و كلمات وسيله 
عليق و شكسته نستعليق سه خط تعليق نست. اي براي خوش نويسي و هنرنمايي شد

هاي  ابتكاري ايرانيان است كه ارزش هنري وااليي دارد و در ديگر سرزمين
اما بهترين . اسالمي مانند هند، مصر و عثماني نيز مورد تقليد قرار گرفته است
  .نمونه هاي تزييني اين خط ها را خوش نويسان ايراني پديد آورده اند

شود كه تركيبي از نسخ و تعليق  ستعليق خوانده ميخط رايج در ايران امروز ن
خطّ عربي هنگامي كه به صورت خطّ فارسي درآمد تفاوت هاي بسيار . است
از جمله عاليم و حروفي به آن افزوده گرديد كه بتواند خصوصيات زبان . يافت

. حروف پ، چ، ژ و گ در خط عربي وجود ندارد. فارسي را منعكس كند
برخي حروف صدا دار مركّب، . ن ها را بر الفباي عربي افزودندايرانيان ناچار آ

  . اي يافت مانند كلمات خواب و خواهر، نيز شكل تازه
هم زمان با انقالب مشروطيت برخي از روشن فكران ايراني زمزمه تغيير خط 

از آن ميان، ميرزا ملكم خان ناظم الدوله در روزنامه قانون، . را آغاز كردند
او معتقد بود كه براي پيشرفت مملكت .  و مفصلي دراين باره نوشتمقاالت تند

مردم بايد با سواد شوند و چون خطّ فارسي حروف صدا دار ندارد آموزش آن 
گرچه در دوران . بنابراين، بهتر است خطّ فارسي به التين تغيير يابد. مشكل است

آغاز برپايي اتّحاد آتاتورك، خط عربي در تركيه به التين و در تاجيكستان، در 
جماهير شوروي، به سيريليك تبديل شد در ايران صاحبان انديشه به مخالفت 
شديد با تغيير خط برخاستند و استدالل كردند كه چنين تغييري آسيب بزرگ 

بحث در باره . فرهنگي در پي دارد و به نابودي ميراث ادبي گذشته خواهد انجاميد
  . محافل روشنفكرانه ادامه داردضرورت اين تغيير هنوز در برخي 
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