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تقديم خوانندگان مي شود بر پايه آگاهي هاي        » ارمنيان تهران «مطالبي كه تحت عنوان     

. اسـت گسترده اي آماده گرديده كه براي نگارش تاريخ مفصل ارمنيان ايران گردآوري شده      
اين آگاهي ها از سوئي گسترده و از ديگر سو نيز به علت كمبود منابع كـافي موثـق داراي                    

 انجام چنين كار جامع و كاملي نيازمند زمان و پژوهش فراوان مي             لذاسيار است   كاستي هاي ب  
تر مي بايست   دباشد ليكن از آنجا كه ارائه موضوع براي تهيه مجموعه تاريخ تهران هر چه زو              

آماده مي گرديد لذا به همين مقدار بسنده كرده ايم بدون آنكه ادعايي در جامع و كامل بودن                  
نكته ديگر كه بايد يادآوري شود اين است كه چـون محـدوديتي در حجـم                . آن داشته باشيم  

مطلب وجود داشت لذا در بسياري موارد وارد جزئيات نگشته موضوع را به طور كلي بررسـي               
 اكنـون سـه    .كرده ايم چه در غير اينصورت حجم مقاله به چندين برابر افـزايش مـي يافـت                

به ارمنـي در   (تاريخ مفصل ارمنيان تهران      -1:  ايم ويرايش از تاريخ ارمنيان تهران تهيه كرده      
 يخرتـا   خالصـه -3 )صـفحه  130بـه ارمنـي در   (ارمنيان تهران  اجمالييخر تا -2) صفحه 450

 فارسـي  بـه   (ارمنيان تهران   يخرتانگاهي به    -4)صفحه 25به ارمني در    (ارمنيان تهران  اجمالي
چـاپ شـده در      - مقالـه حاضـر    ارمني  هنسخ(ارمنيان تهران   يخرتانگاهي به    -5 )مقاله حاضر 

  .)شماره هاي مختلف ماهنامه آراكس تهران
در اين جا بايسته است از كليه آگاهان و دارندگان رأي در اين باب درخواست نمـائيم                  

 انجام اين  رآگاهي هاي تكميلي و تصحيحي و نقطه نظرهاي خود را جهت راهنمايي نگارنده د             
       .ال نمايند كه باعث سپاسگزاري و امتنان نگارنده خواهد بود ارسويامر مهم و دشوار، به 

  گرمانيك. ا
   تهران1368د ماه اامرد
  )79بازنگري تيرماه (

  
  پيشگفتار-1

 پيش از پرداخت به تـاريخ اسـتقرار ارمنيـان در تهـران سـخن كوتـاهي در بـاره                    
، نخـستين    يون كنـ  بـين المللـي    بـا در نظـر گـرفتن مرزهـاي        . ارمنيان ايران بايسته است   

گروههاي ارمني در ايران در سده ششم پيش از ميالد به صورت هنگ هـاي سـپاهي در       
غيـر از اينـان گروهـي بازرگـان و          . خدمت حكومت مركزي هخامنشي استقرار يافتنـد      

ارمنيان به عنوان ساكنان بـومي     . پيشه ور نيز به اقتضاي شغلي در ايران به سر مي بردند           
تبريـز،  [باسـتان   ) parskahayk(ان يـا اسـتان پارسـكاهايك        در ايران در آتورپاتك   

، مـاكو   )zarevandزاروانـد (، مراغـه، سـلماس      )هٍر(، خوي   )كبودان(مرند، اروميه   
نخستين .  زندگي مي كردند   ]و جز آن  ) paytakaranپايتاكاران(، قره داغ    )آرتاز(

) وم مـيالدي سـده سـ   ( ايران در زمان اردشير ساسـاني        كزر م مهاجرت بزرگ ارمنيان به   
صـورت گرفـت و اكثـر مهـاجران در          ) سده چهارم ميالدي  (سپس در زمان شاپور دوم      

مهاجرت ارمنيان به ايـران در  . خوزستان و بخش هاي جنوب غربي كشور اسكان يافتند    
در سـالهاي    . زمان چيرگي تركان سلجوقي و مغوالن روند شديدتري بـه خـود گرفـت             

بنا به منابع ديگـر     (هزار نفري   300رت بزرگ   ، شاه عباس اول صفوي مهاج     .م5-1604
ارمنيان به ايران را باعث گرديد كه انگيزه هـاي نظـامي، اقتـصادي و               ) هزار نفري 500

سياسي عوامل مهم اين كار بودند و انتظار مي رفت با يـاري آنـان اوضـاع اقتـصادي و                    
در بخـش   ” اينان عمدتا .  و خارجي كشور دگرگون گردد     ي داخل ي و بازرگان   وري پيشه

. هاي مركزي كشور به ويژه در جلفاي نو در نزديكي پايتخت اصفهان اسـتقرار يافتنـد               
بازرگانان ارمني با كشورهاي فرانسه، انگلستان، هلنـد، تركيـه، جنـوا، ونيـز، روسـيه و                 

پيشه وران ارمني به حرفه هاي زرگري، جواهر        . پرداختند مي   هندوستان به داد و ستد      
وستين دوزي و نجاري مشغول بوده ارمنيان بسياري نيـز در شـغل      سازي، اسلحه سازي، پ   

در دهه هـاي    . ، ترجماني، سفارت، سپاهيگري و جز آن خدمت مي كردند         ههاي مشاور 
) هندوستان” عمدتا( سده هفدهم مهاجرت ارمنيان ايران به كشورهاي آسيايي          80 و   70

بـزرگ از ايـران پـس از        مهـاجرت   . و اروپا آغاز شد و تا سده هجدهم به طول انجاميد          
هاي لدر طول سـا   . چاي آغاز شد و آنان به ارمنستان شرقي باز گشتند         انعقاد پيمان تركمن  

اوضـاع  . هزار نفر بـه اسـتانهاي ايـروان و نخجـوان منتقـل شـدند              45 حدود   30-1828
. ارمنيان در سده نوزدهم بهبود نسبي يافت و آنان اجازه ارتقاء به مقامات باال را يافتنـد              

جملــه ميــرزا ملكــم خــان، هــوانس ماســهيان، هــوانس خــان آگچاليــان، ســت خــان   از 
نيكولوپيان، داويت خان داوتيان، سـرهنگ زهـراب خـان اميـر            يآستوازادور، خانواده   

،  تـادئوس آراكليـان و فرزنـدانش اسـتپان و تيگـران            . توپخانه و جز آنان قابل ذكرنـد      
دكتـر داويـت    .  دوز دربار بودنـد    اسماعيل خان كه زرگران و هوانس غازاريان پوستين       

خان مگرديچيان و فرزندانش سوغومون و هونان، جراح كاراپت آبراهاميان و ديگـران             
 1890هـزار نفـر، در   20 حـدود    1851جمعيت ارمني ايـران در سـال        . مشهور بوده اند  

طبقـه بنـدي اجتمـاعي    . هـزار نفـر بـوده اسـت    200 حدود 1978هزار، و در   80حدود  
نوع است، از سويي سـرمايه داران و بازرگانـان بـزرگ و از ديگـر سـو                  جامعه بسيار مت  

صنعتگران و پيـشه وران، هنرمنـدان و انديـشمندان و طبقـه روشـنفكر تحـصيل كـرده                   
روشنفكران شامل پزشكان، مهندسـان، آموزگـاران و كارمنـدان مؤسـسه            . وجود دارند 

خليفه گـري اداره    جامعه توسط شوراهاي    . هاي خصوصي و دولتي را تشكيل مي دهند       
مي گردد و توسط دولت در جهت انجام امور خاص جامعه همچون مـسائل مربـوط بـه                  

كليـساي  1956تـا سـال   . خانواده ، ارث، تولد و غيره به آنها رسـميت داده شـده اسـت     
 مستقر در اچميادزين ارمنستان بود      جهانارمني ايران وابسته به مقر كل جاثليق ارمنيان         

 به بعد در اثر برخي تحوالت سياسي ايـران و نيـز بنـا بـه تـصميماتي                ليكن از اين تاريخ   
در ايـران سـه     . كليسا به مقر دوم كليسايي ارمني واقع در آنتيليـاس لبنـان وابـسته شـد               

با مركـز   (يكم حوزه آذربايجان    . وجود دارد ) مسيحي گريگوري (حوزه اسقفي ارمني    
با مركز جلفاي    (زه جنوب ايران    دوم حوزه تهران، سوم حو    )  كليسا 57تبريز و داراي    

غير از كليـساهاي يـاد شـده، كليـساي كاتوليـك ارمنـي،              ).  كليسا 21اصفهان و داراي    
انجمن هاي  . كليساي ارمنيان پروتستان و چند گروه مذهبي كوچك تر نيز وجود دارد           

، سازمان ورزشي، فرهنگي  )1931از سال   (انجمن كل خيريه ارمني     : موجود عبارتند از  
، )1979از  (، انجمن زنان، انجمـن ملـي و فرهنگـي ارمنيـان ايـران               )1941از  (ات  آرار

  .انجمن ساناهين، انجمن سيپان و جز آنها
 در اثـر سياسـت      1936در سـال    .  مدرسه ارمنـي وجـود دارد      40در ايران حدود    

رضا شاه كليه مدرسـه هـاي ارمنـي تعطيـل شـد و پـس از بازگـشايي                   » ايرانيزه كردن «
ريس كليه دروس به زبان فارسي اجباري گرديد و تنها زبان و ادبيـات              تد) 43-1941(

پس از انقالب اسـالمي تـدريس       . و تاريخ و دروس ديني به زبان ارمني تدريس مي شد          
 .بـاقي اسـت  تا امروز آثار آن در مدارس ارمني دچار مسائلي گرديد كه      دروس ارمني   
  و دانشگاه آزاد اسـالمي     اه اصفهان  دانشگ  در اكنون در دانشگاه تهران و      پيش از انقالب  

  .  استدوره هاي ارمني شناسي برقرار
نـام  ) راه يـا روش   (” شـاويغ “و  ) جنـبش (” شارژوم“نخستين نشريات ارمني ايران     

 در تهران انتـشار يافتـه و تـا كنـون حـدود يكـصد نـشريه                  1894داشته اند كه در سال      
  .انتشار يافته است

پس از انقالب مـشروطه     ( دو نماينده را دارند      ارمنيان در مجلس ايران حق داشتن     
  ).1905-11سالهاي 

از چهره هاي سرشناس ارمنيان ايران در دوران اخير بايـد آلنـوش دريـان سـتاره                 
شـاعر و اديـب،     ) خاننس(شاعر، گالوست خانيان    ) دِو(شناس ارمني، ماركار قره بگيان      

 پاپيـك توماسـيان، و هارپيـك    آرا هوانسيان اديب، مانوئل ماروتيان هنرپيشه، مهنـدس       
تامرازيان، ساموئل خاچيكيان كارگردان سينما، آرامائيس آقاماليان و آربـي هوانـسيان            

         . نام بردكارگردان تئاتر و غيره را 
ادامه  دارد

)1(  
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مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  سفر رهبران ديني ارمنيان ايران به ارمنستان •
اسقف سبوه ساركسيان، رهبر مذهبي ارمنيان تهران       
ــان     ــري ارمني ــه گ ــل خليف ــان كفي ــشان توپوزي و ن
آذربايجان، روز دوم تير به ارمنـستان سـفر نمودنـد           
تا در مراسم  نخستين سالگرد وفات جاثليق گارگين         

  .ن جهان، شركت نماينداول، رهبر كل ارمنيا
  

  ايــــــران
  

ساختمان خليفه گري ارامنه آذربايجان در  •
  تبريز اثر ملي شناخته شد

ساختمان خليفه گري كل ارمنيان آذربايجان در 
محله ارمنستان قديم تبريز به جمع آثار ملي كـشور          

معـاون مرمـت و احيـاي ميـراث فرهنگـي           . پيوست
نا شامل حيـاط،    اين ب : آذربايجان شرقي اظهار داشت   

باغچه و اصل بناست كه در سـالهاي اخيـر تغيـرات            
زيادي در آن داده شده و بناي باقي مانده شامل سـه     
طبقــه زيــر زمــين، همكــف و طبقــه اول اســت كــه 
اتاقهاي مشرف به شمال بـه صـورت بخـش اداري و          
اتاقهاي مشرف به جنوب به صورت باشگاه ورزشي        

تزئينات : ه افزودوهاب زاد. شود مي ارامنه استفاده
هـا و پيـشاني    غالب ساختمان انواع گچبـري در پايـه     

ــاري   ــوط معم ــه خط ــودي(بناســت ك ــي و عم ) افق
كند، سقف طبقه زير زمـين   مي ساختمان را مشخص

  .طاق آهنگ و طبقات فوقاني مسطح چوبي است
در ســالهاي اخيــر نــسبت بــه : وي اضــافه كــرد

 1377تعميرات استحفاظي بنا اقدام شده و در سـال          
از كليه قطعات گچبري روي نماي سـاختمان نمونـه          
  .  برداري و بخشهاي از بين رفته باز سازي شده است

  
 مشخصات اسناد و مدارك گمشده اعالم •

  شود مي
براي آگاهي شهروندان ساكن تهران بـه ويـژه         
صاحبان اسناد و مدارك گمشده، اطالعاتي در بـاره         

بـار در   اسناد و مدارك مكشوفه هر دو هفتـه يـك           
» صـبح و آينـه    «روزهاي دوشـنبه از طريـق برنامـه         

روابـط  . شـود  مـي  جمهـوري اسـالمي ايـران اعـالم    
عمومي پست همچنين اعالم كرده است كه فهرست        
اســامي كليــه اســناد و مــدارك مكــشوفه روزهــاي  

هـاي كثيـر     پنجشنبه هـر هفتـه در يكـي از روزنامـه          
صـاحبان اسـناد و     . االنتشار نيـز اعـالم خواهـد شـد        

ــه      ــت آن ب ــراي درياف ــود ب ــه خ ــق ب ــدارك متعل م
  .  نزديكترين دفتر پستي مراجعه كنند

  
همايش فرصتهاي تجاري و سرمايه گذاري  •

  ايران و چين
به گزارش واحد مركزي خبر، همزمان با سـفر         
ــران      ــالمي اي ــوري اس ــيس جمه ــاتمي رئ ــاي خ آق

همــايش فرصــتهاي تجــاري و ســرمايه گــذاريهاي «
ر شـانگهاي چـين برگـزار       پنجـشنبه د  » ايران و چين  

در اين همـايش كـه بـا حـضور نماينـدگاني از             . شد

دويست شركت چيني و صـاحبنظراني از جمهـوري         
اسالمي ايران برگزار شـد آقـاي خـسروتاج رئـيس           
مركز توسعه صـادرات ايـران سياسـتهاي اقتـصادي          

  .هاي صادراتي تشريح كرد ايران را در عرصه
اري در اين همايش رئـيس شـوراي توسـعه تجـ          

شانگهاي و رئيس مركز توسـعه صـادرات ايـران بـا            
هــاي تجــاري و اقتــصادي خــود     تــشريح برنامــه 

عالقمندي شركتهاي تجـاري را بـراي ارتقـاء سـطح           
بنا به اين گزارش . همكاريهاي دوجانبه اعالم كردند

همايش همكاريهاي اقتصادي ايران و استان آنخـوي    
  . نيز ديروز در اين استان آغاز شد

 حاضـر حجـم روابـط تجـاري ايـران و            در حال 
چين ساالنه بالغ بر يك ميليـارد و سيـصد و چهـل و     

  . هفت ميليون دالر است
  
هواي آلوده تهران دست به دامن كارشناسان  •

  شود مي روسي
هاو كارشناسان شـهري     گروهي متشكل از مقام   

روسيه براي بحث و گفتگو در زمينـه تكنولـوژي و           
بـا مقامهـاي شـهري      مسائل شهري در هفتـه گذشـته        

  .ايران ديدار كردند
به گزارش خبرنگـار گـروه اجتمـاعي يكـي از           
موارد مطرح شده در اين بحث و گفتگوها آلودگي         

با بررسي مسائل و مشكالت تهران . هواي تهران بود  
متخصصين روسي، اذعان كردند  كه بين مـشكالت         

امـا  . مسكو وتهران شـباهتهاي بـسياري وجـود دارد        
 سريعتر و پرشتاب و جدي در راه حـل          روسيه بسيار 

حيدرزاده مدير  . مشكالت مسكو قدم برداشته است    
بخش مـاهواره دفتـر فـن آوري رياسـت جمهـوري            

در ايــن مــورد كارشناســان روســي پــس از  : گفــت
بازديد از نقاط مختلـف مـرتبط بـا آلـودگي هـوا و              
ترافيك تجربيات خود را در اين زمينه، به ما انتقال          

كو براي مبارزه با اين معضل بيـشتر از         در مس . دادند
بـه ايـن    . اهرم مديريتي و قانوني استفاده شده است      

ترتيب كه در مسكو به غير از پليس شـهري پليـسي            
مخصوص براي برخورد با متخلفـين مـوارد زيـست          

ــي دارد ــسكو   . محيط ــه م ــرب دار ب ــزين س ورود بن
ــسيار   ممنــوع اســت و در صــورت تخلــف جــرايم ب

 نقطه نظر علمي نيز روسيه با بهينـه         از. سنگيني دارد 
ــاي    ــاربراتور اتوموبيله ــور و ك ــستم موت ــازي سي س
توليدي خود و همچنين نـصب فيلترهـايي بـر روي           
اگزوز آنها در جهت كاهش آلودگي هـواي مـسكو         

  .قدم برداشته است
ــان    ــور پيك ــور   30موت ــر از موت ــده ت ــر آالين  براب

اد اتومبيلهاي خارجي است و با وجود فـشارهاي زيـ         
ــران    ــه اي ــه كارخان ــازمانهاي مختلــف ب از طــرف س

آن انجام  خودرو هنوز هيچ اقدامي براي بهينه سازي 
  .نشده است

  
نخستين نمايشگاه بين المللي محيط زيست ايران  •

  گشايش يافت
با حضور رئيس سازمان حفاظـت      : گروه شهري 

ها، چند   محيط زيست، گروهي از معاونان وزارتخانه     
جلس، مديران بخش خـصوصي و      تن از نمايندگان م   

صاحبان صنايع ايـران و چنـد كـشور ديگـر  اولـين       
نمايشگاه بين المللي محـيط زيـست ايـران در محـل            

  .نمايشگاههاي بين المللي ايران گشايش يافت
بــه گــزارش خبرنگــار مــا در مراســم گــشايش  
نمايشگاه خانم دكتر معصومه ابتكار رئـيس سـازمان         

تجـارت ملـي،   حفاظت محيط زيـست تحـت عنـوان      
رونـد  : تجارت جهاني و محيط زيست اظهار داشـت       

جهاني شدن هر روز تأثيرات قابل مالحظـه خـود را         
بيش از پيش بـر ابعـاد مختلـف اجتمـاعي، سياسـي،             

در اين . سازد مي فرهنگي و اقتصادي جوامع آشكار
ميان بي شك مهمتـرين تـأثير جهـانگرايي در ابعـاد            

صـورت اتخـاذ    بـه   » تجارت«اقتصادي، بر موضوع    
  .   سياستهاي همگن جهاني نمود خواهد يافت

 5اولين نمايشگاه بين المللـي محـيط زيـست از           
 نمايـشگاه بـين     5 تيـر مـاه در سـالن شـماره           11الي  

  . المللي ادامه خواهد داشت
  
زيان حاصل از قاچاق سيگار خارجي ساالنه  •

   ميليون دالر است300
  

شور معاون صنعتي و توليد شركت دخانيات كـ       
 300قاچاق سـيگار خـارجي سـاالنه بـيش از           : گفت

  . كند مي ميليون دالر به اقتصاد كشور زيان وارد
به گزارش خبرنگار همـشهري از ايـالم، كـريم          
ملك آسا، در مراسم معارفه فرامـرز حيـدرزاده بـه           

: عنوان مدير كل جديد دخانيات استان ايالم افـزود        
عـوارض  اين ميزان زيان دهي بدليل عدم پرداخـت         

  .قانوني سيگارهاي قاچاق است
 ميليـارد   40وي با اشاره به اينكه ساالنه بيش از         

شود، تـصريح   مي نخ انواع سيگار در كشور مصرف
ــرد ــصرفي در    : ك ــيگار م ــزان س ــن مي ــي از اي نيم

كارخانجات داخلي توليد و نيم ديگـر آن از طريـق           
مرزهــاي غربــي و شــرقي كــشور بــه صــورت غيــر 

  . شود مي ردقانوني و قاچاق وا
ملك آسا سوددهي هر نخ سيگار توليـد داخـل          

سـال  :  ريال عنوان كـرد و گفـت       20براي دولت را    
 ميليــارد ريــال از محــل توليــد ســيگار 200گذشــته 

داخلي براي توسـعه فـضاهاي ورزشـي بـه سـازمان             
  . تربيت بدني كشور پرداخت شده است

  
همه بايد براي استقرار صلح در منطقه تالش  •

  كنند
  

يس جمهوري ديروز در ديدار با كوفي عنان        ري
دبير كل سـازمان ملـل، بـا اشـاره بـه عقـب نـشيني                
ــان از     ــوب لبن ــستي از جن ــم صهيوني ــاي رژي نيروه
تالشهاي خيرخواهانـه ايـن سـازمان تقـدير كـرد و            

براي نخستين بار تن دادن رژيـم صهيونيـستي     : گفت
هاي شوراي امنيت و سازمان ملل       به يكي از قطعنامه   

د موفقيت بزرگي براي سـازمان ملـل و جامعـه           متح
  .آيد مي بين المللي به حساب

هـاي منطقـه    همه كشورها و قـدرت  : وي افزود 
. بايــد بــراي اســتقرار صــلح در منطقــه تــالش كننــد

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد نيـز در ايـن            



 

 

  ٣صفحه  ١٣٧٩ تيرماه٢٥   ٨ شماره     لويس

مرور اخبار

هاي جمهوري اسالمي    ها و حمايت   ديدار از همكاري  
وري از ســازمان ملــل ايــران و شــخص ريــيس جمهــ

  .متحد، قدرداني كرد
  
  مركز علوم ستاره شناسي تهران افتتاح شد •

مركز علوم ستاره شناسي تهـران، در مراسـمي         
ــا حــضور   توســط معــاون اول رئــيس جمهــوري و ب
شهردار تهران و جمعي از مسئوالن و فعاالن عرصـه          

  .نجوم در نياوران افتتاح شد
در ايــن از تجهيــزات ارائــه شــده % 90بــيش از 

 دسـتگاه   4مركز، ساخت داخلي بوده و فقط حدود        
از خارج خريداري و نصب شده كه نشانگر توانايي         

  .حوزه علمي كشور است
گفتني است مركز علوم و ستاره شناسي تهران        

هـاي   هاي مختلف علوم از جملـه در رشـته         در حوزه 
فيزيك، مكانيك، شيمي، كيميـاگري، هواشناسـي،       

ورشـيدي، سـنجش زمـان و       زمين شناسي، انـرژي خ    
اســتفاده از مــاهواره و ديگــر مــوارد را بــه معــرض 

 75سـاخت ايـن مركـز از سـال     . گـذارد  مي نمايش
 6اي بـه مـساحت    توسط شهرداري تهران در محوطه    

 هزار متر مربع 2 متر مربع و با زيربناي 700هزار و 
آغاز شد و در هفته جاري مورد بهره بـرداري قـرار     

 - خيابـان عمـار    - ميدان قدس  اين مركز در  . گرفت
شـهردار تهـران اظهـار      . كوچه عرفـات واقـع اسـت      

اميدواري كرد ساير شهرها نيـز بـا الگـو گـرفتن از             
هـاي مـشابهي را طراحـي و         اين مركز بتوانند نمونه   

در ضمن فاز دوم ايـن مركـز كـه در           . احداث كنند 
آينده اي نزديك شاهد راه اندازي آن خواهيم بود،         

ــستر و ك  ــل ب ــده   مكم ــل كنن ــود و تكمي ــد موج الب
  .  امكانات و تجهيزات مركز فعلي خواهد بود

  
 -ايران«بررسي روند اجراي طرح خط لوله گاز  •

  »ارمنستان
  

كارشناسان كشورهاي ارمنستان، يونان و ايران      
در نشست روز چهارشنبه خـود، مـسايل مربـوط بـه            

 ارمنستان، تشكيل يك    -احداث خط لوله گاز ايران    
  .   مؤسسه مشترك را بررسي كردندبانك و چند

” ميـدياپرس “گزارش خبرگزاري غيـر رسـمي       
” روبرت نظريان “ : جمهوري آذربايجان حاكي است   

معـاون اول وزيــر انـرژي ارمنــستان، تهيـه گــزارش    
پيرامون نتايج كارهاي انجام گرفته را هدف اصـلي         

  . نشست ايروان عنوان كرد
ــد      ــه عالقمن ــان ك ــشور يون ــه وي، ك ــه گفت ب

 -اركت در اجـراي طـرح خـط لولـه گـاز ايـران             مش
 هزار دالر براي تهيـه  150باشد، معادل  مي ارمنستان

اســناد فنــي و اقتــصادي ايــن طــرح تخــصيص داده 
  .است

بالفاصله بعد از تهيه و تنظـيم اسـناد         : وي گفت 
فني و اقتصادي طرح اجراي خط لولـه انتقـال گـاز            

آغـاز   ايران، مذاكره با سـرمايه گـذاران         -ارمنستان
  .خواهد شد

 

  ارمنستان
  

دانش آموزان ارمني براي اولين بار در المپياد  •
  جهاني فيزيك

دانش آموزان ارمني براي اولين بار در المپيـاد         
جهاني فيزيك كه در هشتم مـاه ژوئيـه در انگلـيس            

شـركت  . برگزار خواهد  شد شركت خواهند نمـود   
از ميـان برنـدگان المپيـاد برگـزار         ” كنندگان عمدتا 

بنـا بـه گفتـه ادوارد    . باشـند  مـي  ه در جمهـوري شد
رود  مـي  قازاريان وزير علوم و آموزش اميد زيادي

. ها پيروزيهـايي را بـه دسـت خواهنـد آورد           كه بچه 
شركت كنندگان ارمنستاني سه نفرنـد يـك نفـر از           

سفارت انگلـيس   . شهر گيومري و دو نفر از ايروان      
ا هـاي اعـزام شـركت كننـدگان ر         در ايروان هزينـه   
امـروز در محـل وزارت علـوم و         . تقبل نموده است  

هاي سفر به ايـن كـشور        آموزش سفير انگليس بليط   
آقاي قازاريان  . را به شركت كنندگان واگذار نمود     

اطمينان داد شركت كنندگان المپياد بدون امتحانات      
  .هاقبول خواهند شد ورودي در دانشگاه

  )8/4/79تلويزيون ملي ارمنستان (
  
   عرصه حمل و نقلهمكاري در •

محمود حجتـي وزيـر راه و ترابـري جمهـوري           
اسالمي ايـران بـراي سـفر رسـمي يـك روزه وارد             

ادوارد ماداتيـان وزيـر حمـل و نقـل و           . ايروان شـد  
مخابرات ارمنستان ضمن اسـتقبال از هيئـت وزارت         
راه و ترابـــري و آقـــاي كلينـــي ســـفير ايـــران در 

 -ستانارمنستان خاطر نشان ساخت كـه روابـط ارمنـ         
سودمند به ويژه ” توانند با همكاري متقابال مي ايران

وزير حمل ونقل . در عرصه حمل و نقل توسعه يابند
ضمن دادن اهميت به مسأله انتقاالت بـار بـه طـرف            
ايراني پيشنهاد نمود كه اتومبيلهاي ارمني كه مجوز        
عبور از مرز ايران تا جلفـا را دارنـد حـق تـردد در               

آقاي حجتي به نوبه    . داشته باشند خاك ايران را نيز     
خود ابراز اميدواري نمـود كـه روابـط همـه جانبـه             

سودمند داشـته   ”  ارمنستان بيشتر جنبه متقابال    -ايران
و راههاي مواصالتي ايران نيـز بـراي ارمنـستان بـاز        

وزير راه و ترابري ايران اظهار داشت عرصه        . باشند
 -حمل و نقـل هـوائي بـه ويـژه پروازهـاي ايـروان             

  . تبريز را واقع بينانه تلقي نمودند-تهران و ايروان
  )4/4/79هاياستاني هانراپتوتيون (

  
توان خود در % 30فرودگاه شهر گيومري با  •

  حال كار است
اطالعات رسيده از فرودگاه شـهر گيـومري حـاكي          
است كه مشكل بتوان تعداد افـرادي را كـه از ايـن             

زيرا . شتروند اعالم دا مي طريق به خارج از كشور
هابـه   مردم براي خروج از كـشور ابتـدا بـا اتوبـوس           

روند و از آنجا از طريق هواپيما عازم  مي گرجستان
زيـرا در گرجـستان عـوارض بـه     . شـوند  مـي  روسيه

دوازده سال است . شود نمي اصطالح هوايي دريافت
كه مقامات فرودگاه گيومري، اين شـهر زلزلـه زده        

ند كه اخذ اين مبلغ كن مي از مقامات مربوطه تقاضا

را براي مسافرين گيـومري لغـو نمايـد ولـي دولـت             
اين فرودگاه  . هنوز جوابي در اين مورد نداده است      

  .كند مي از ظرفيت خود كار%  30در حال حاضر با 
  )06/04/79تلويزيون ملي ارمنستان (

  
   ژوئن در عراق كاردار دارد25ارمنستان از  •

جه جمهـوري   وارتان اوسكانيان وزير امور خار    
اتحاديه تجـار   “  ارمنستان هنگام مالقات با نمايندگان      

اعالم نمود كـه ارمنـستان از     ” و صنعتگران ارمنستان  
ايجـاد  .  ژوئن در عراق كـاردار خواهـد داشـت         25

روابط ميان ارمنستان و عراق به تجار ارمنـي امكـان        
خواهد داد تا بازارهاي فروش كاالهاي خـود را در          

وارتان اوسكانيان خطـاب    . ه باشند اين كشورها داشت  
امكـان  “: به تاجران و صنعتگران ارمني چنين گفـت       

دارد كه درگيري قراباغ زمان زيادي بطلبـد كـه در           
.  نتيجه آن گشايش مرزها نيز به تاخير خواهد افتـاد         

كنم با در نظر گرفتن مـوارد فـوق بايـد در     مي فكر
 زمينه سياست خارجي به حل مسائل اقتصادي بيـشتر   

وضـعيت اقتـصادي مـا بـسيار        .  توجه داشـته باشـيم    
ما بايد گامهاي بسيار جـدي و قـاطعي         . سنگين است 

 3-4در دو سـال اخيــر  . در زمينـه اقتـصاد بـرداريم   
درصد رشد اقتـصادي داشـتيم، امـا قبـل از آن كـه              

 در صد برسانيم احتيـاج بـه        7-8حداكثر رشد را به     
خـالص   سال داريم تـا بتـوانيم حجـم توليـدات نا           15

اما نبايـد فرامـوش كـرد       . كنوني را دو برابر نماييم    
كه حجم توليدات ناخالص امروز به حدي كم است         

 سـال توليـدات ناخـالص را        15كه حتي اگر بعد از      
سطح زندگي مردم ما با سطح      ” دوبرابر نمائيم مطمئنا  

  .  ”زندگي كنوني تفاوتي نخواهد داشت
  )31/3/79آزگ، (

  
سيان با نخست وزير مالقات كاري سرژ سركي •

  روسيه
در طي مالقـات كوتـاه سـرژ سركيـسيان دبيـر            
نخست شوراي امنيت وابسته به رياست جمهوري، و        
وزير دفاع ارمنـستان بـا ميخائيـل كاسـيانف نخـست         
وزير روسـيه مـسائل تـأمين مـالي تـدريس نظاميـان             
ارمني در آموزشگاههاي روسـيه، روابـط اقتـصادي         

خـي مـسائل مربـوط بـه     روسيه به ويژه بر   -ارمنستان
تأمين ارسال مواد سوخت روسيه به ارمنستان مـورد         

  . بحث و گفتگو قرار گرفت
  ) 8/4/79هايستاني هانراپتوتيون، (

  
  معرفي كتاب در كانون نويسندگان ارمنستان •

به ابتكار كـانون نويـسندگان ارمنـستان مراسـم          
. معرفي كتاب در مركز اين كانون برپـا شـده بـود            

سفير جمهوري اسالمي ايران و محسن      فرهاد كليني   
ابوطــالبي مــسئول مركــز فرهنگــي ميهمــان كــانون 

مترجم كتابي كه مراسـم معرفـي       . نويسندگان بودند 
آن بدون نوشيدن شراب انجـام گرفـت ادوارد حـق      

از اشـعار  ” حجـم سـبز  “منظومـه  . باشـد  مـي  ورديـان 
مـا هـيچ، مـا      “ مختلف شاعر سهراب سـپهري اسـت        

صـداي پـاي    “و  ” مسافر“ ،  ”وهازندگي آرز “،  ”نگاه
اشــعار ســهراب ســپهري بــراي اولــين بــار در . ”آب

انتشار اين كتاب از . گردد مي كتابي جداگانه منتشر
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و باحمايت مركز فرهنگي    ” نور دار “ سوي چاپخانه   
سـفير  . جمهوري اسالمي ايران انجـام گرفتـه اسـت        

آپينيـان دبيـر كـانون نويـسندگان     . آقاي كليني و آ 
 با ابراز تشكر و تعارفـات سـخناني گـرم در            ”متقابال

خـصوص همكــاري در عرصـه فرهنگــي و دوســتي   
آقـاي سـفير در پاسـخ بـه سـئوالهاي           . اظهار داشـتند  

خبرنگاران ابـراز اميـدواري كـرد كـه پـس از ايـن              
روابــط فرهنگــي جنبــه و جــالي ديگــري بــه خــود 
خواهندگرفت تمايالت بسياري وجود دارد كه هـر        

. در ارمنستان و ايران برگزار شود     سال فستيوالهايي   
آن در . شـود  نمي روابط فرهنگي ما با حال محدود“

آقاي سـفير در    . ”خون ما، تفكر ما و تاريخ ما است       
خصوص ديدارهاي متقابل نويسندگان گفت كه مـا        
بايد تالشهايمان را در اين راستا نيز متمركز نماييم و 

ا بـا   تر و عميـق تـر هـستند و مـ           مناسبات ما گسترده  
وي همچنين اظهـار    . جديت پيگير اين مسائل هستيم    

ما آماده هستيم تا آثار نويـسندگان قـديم و          “داشت  
  .”جديد ارمني را به فارسي ترجمه كنيم 

  )8/4/79آراووت، ( 
  
   اكتبر به دستور چه كسي بوده است؟27وقايع  •

وكيل مدافع سابق ناييري هونانيان، متهم اصلي       
 اظهار نمود كه اين جنايت،       اكتبر، 27پرونده ترور   

خود سرانه نبوده و دستور دهنده اي داشـته اسـت،           
  .اما متأسفانه هنوز هويت وي فاش نشده است

  )خبرگزاري نويان تاپان(
  

اهالي ارمني آخالكاالك گرجستان موافق  •
  نيستند

ارمنيــان منطقــه آخالكــاالك بــا برچيــده شــدن 
آنـرا  پايگاههاي نظامي روسيه مخالفند، زيرا وجـود        

مليـك رايـسيان،   . داننـد  مـي  به نفـع اقتـصاد منطقـه   
نماينده مردم آخالكاالك در مجلس، اظهار نمود كه   

هزار نفري منطقه از طريق كـار       76نيمي از جمعيت    
هاو ارائه خدمات بـه نظاميـان روسـي          در اين پايگاه  
  .كنند مي امرار معاش

  )31/3/79ژاماناك،  (
  
امون مسئله مذاكرات كوچاريان و كلينتون پير •

  قراباغ
هـاي ارمنـستان و آمريكـا در         رؤساي جمهوري 

 تيــر بــا يكــديگر مالقــات و پيرامــون مــسئله 7روز 
 دقيقه به طول    35اين ديدار   . قراباغ مذاكره نمودند  

ــد ــو . انجامي گــزارش داد كــه بخــش  ” آزادي“رادي
بزرگي از كمكهاي آمريكا به ارمنستان مـشروط بـه       

  .حل مسئله قراباغ خواهد بود
  )خبرگزاري رويتر (

  
  عضويت ارمنستان در اتحاديه اروپا •

ــاني    ــن مجمــع پارلم ــشتم ژوئ ــست و ه ــاريخ بي در ت
 رأي ممتنـع و     7 رأي موافـق،     123شوراي اروپا بـا     

بدون رأي مخالف به عضويت ارمنستان در شـوراي         
ديـروز آرمـن مارديروسـيان معـاون        . اروپا راي داد  

عاتي اظهـار  وزير امور خارجه در طي مصاحبه مطبو  
داشت عضويت ارمنستان در شوراي اروپـا رويـداد         

من : مارديروسيان افزود . بزرگي براي ارمنستان بود   
ــشكر   ــراز ت ــستان اب ــوري ارمن ــاع جمه  از كــل اتب

در نوامبر سال . ما با موفقيت امتحان داديم. نمايم مي
. جاري شوراي وزيران تصميم نهايي خواهد گرفت      

ماني با موفقيت به پايان     مرحله بررسيهاي مجمع پارل   
كنـيم   مـي  نتايج رأي گيري را مثبت ارزيـابي . رسيد

زيرا هيچ نماينده اي رأي مخالف نداد و آن ارزيابي          
عملكرد مقامهاي جمهوري، احزاب سياسي و مـردم        

  .بود
يكـــي از جهـــات اساســـي سياســـت خـــارجي 
ارمنستان كمك بـه رونـد توسـعه مردمـي منطقـه و             

ايـن  . باشد مي قراري منطقهتأمين ضمانت ثبات و بر
معـاون  . مورد براي تصميم نقـش مثبـت ايفـا نمـود          

وزير امور خارجه ضمن اشاره به اصـالحات كـشور      
ــق    ــشان ســاخت كــه تحق ــتقالل خــاطر ن ــد از اس بع
اصالحات بـه اعطـاي هويـت عـضويت امنـستان در           

: مارديروسـيان افـزود   . شوراي اروپا مساعدت نمود   
شر، آزادي مطبوعات هاي حقوق ب به ويژه در عرصه

ــه ثبــت رســيدند  . و وجــدان دســتاوردهاي جــدي ب
ارمنستان با عضويت در شوراي اروپا نسبت به بنـاي   
جامعه مدني در جمهوري تعهدات بيـشتري خواهـد         

ارمنستان بـراي عـضويت در شـوراي اروپـا          . داشت
 ارمنستان داراي تعهـداتي اسـت كـه   . تعهداتي دارد

ي نيــز بايــد بايــست ظــرف ســه ســال و تعهــدات  مــي
بالفاصله بعد از عـضويت در شـوراي اروپـا تحقـق            

مارديروســيان ابــراز اميــدواري نمــود كــه . بخــشند
كميته وزيران در نـوامبر سـال جـاري تـصميم غيـر             
منتظره اي اتخاذ ننمايد و ارمنـستان در فـصل پـاييز      

  .عضو كامل شوراي اروپا شود
  )10/4/79هاياستاني هانراپتوتيون، (

  
  عاتي گارگين دوممصاحبه مطبو •

امروز در اچميادزين مقدس مصاحبه مطبوعاتي 
جاثليق گارگين دوم رهبر كـل كليـساي ارمنـي در           

هدف از اين مصاحبه ارائه نتـايج       . جهان برگزار شد  
اجالس شوراي عالي مذهبي كه سه روز متـوالي در          

وي نخست بـه    . اچميادزين مقدس جلسه داشت، بود    
ه كـرد و در ايـن       اجالس شوراي عالي مذهبي اشـار     

چارچوب رهبر كل كليساي ارمني برنامـه جـشنهاي       
هــزار و هفتــصدمين ســالگرد پــذيرش مــسيحيت را 

گارگين دوم خاطر نـشان كـرد       . حائز اهميت شمرد  
باشد و تا يكماه آينده بـه طـور    مي كه برنامه آماده

گارگين دوم در . مفصل به مردم ارائه خواهد گشت
هيئـت آسـتان    “: فتهاي آتي خويش گ    مورد برنامه 

مقدس اچميادزين به رياست اينجانـب در مـاه اوت          
عازم آمريكا خواهـد شـد تـا در اجـالس پيـشوايان             
كليساهاي مسيحي جهان كه تحـت پوشـش سـازمان          

در مـاه نـوامبر   . شود، شركت نمايد مي ملل برگزار
ــا پــاپ پــل دوم رهبــر   عــازم رم خــواهيم شــد تــا ب

آسـتان  . ”اشـيم كاتوليكهاي جهـان مالقـاتي داشـته ب       
مقــدس اچميــادزين همچنــين از پــاپ ژان پــل دوم  
براي سفر به اچميادزين مقـدس دعـوت رسـمي بـه            
عمل آورده است ولي تا كنـون پاسـخ مشخـصي از            

  .واتيكان دريافت نشده است

  )4/4/79راديو آزادي، (
  
  گفتگوي دو جانبه ارمنيان و تركان در فرانسه •

ــه  ــر“روزنام ــا چــ ” يرگي ــستان ب اپ چــاپ ارمن
بارسقيان، مسئول موزه و انستيتوي . مصاحبه اي با ل

نظـر  «: قتل عام ارمنيان، از زبـان وي چنـين نوشـت          
مردم فرانسه را كه اينـك قتـل عـام را بـه رسـميت               

  .»دانم مي شناخته اند بسيار با اهميت
  
  مدرسه خصوصي با نام يقيا كشيشيان •

اكنون يك سال اسـت كـه مدرسـه خـصوصي           
ميادزين مـشغول كـار اسـت و از         در شهر اج  » اليتا«

اول سپتامبر امـسال بـه نـام يكـي از قهرمانـان ملـي               
  .ارمني، به نام يقيا كشيشيان نامگذاري خواهد شد

   )3/4/79يرگير،  (
  پروژه جديد •

ــام    ــاده و ت ــوق الع ــفير ف ــان س ــام غريبجاني گق
االختيار جمهـوري ارمنـستان در جمهـوري اسـالمي          

 ايـران قـصد دارنـد       ايران اطالع داد كه ارمنستان و     
 كاجـاران احـداث     -تونلي در مسير شهرهاي مقـري     

الزم به يادآوري است كـه مـسير كاجـاران ـ     . كنند
  .گردد مي                                   باشد مي مقري بسيار مرتفع

  )9/4/79هايكايكان ژاماناكِ، (
  
  تأثير مثبت داروي آرمنيكوم •

 تـا   1998از سـال     بيمـار مبـتال بـه ايـدز          165تعداد  
كنون تحت درمان داروي آرمنيكوم قرار گرفته اند 

اين افراد رضايت بخـش     % 90و اينك حال عمومي     
ــت ــشورهاي   . اس ــه از ك ــاران ك ــن بيم برخــي از اي

آمريكا، روسيه و قزاقستان هستند، در بـاره اوضـاع          
عمــومي و ســالمتي خــود توضــيحاتي در اينترنــت  

وان در صـفحه  تـ  مي اين توضيحات را. خواهند داد
WWW.Aids-armenicum.comخواند . 

  
  بين المللي

  
توسعه ناتو به تقويت امنيت اروپا كمك : پوتين •

  نخواهد كرد
والديميــر پــوتين ريــيس جمهــوري روســيه     
تصويري تازه از سپر دفاعي اروپا در برابر حمالت         

ه با وجود ترديدهاي موشكي ترسيم و تأكيد كرد ك
  .آمريكا، طرحش از نظر فن آوري امكان پذير است

  
رئيس جمهور ارمنستان  از نتايج سفر راضي  •

  است
ــور     ــيس جمه ــن رئ ــشتم ژوئ ــست و ه ــاريخ بي در ت
ارمنستان در واشـنگتن بـا نماينـدگان گـروه مـسأله            

. ارمني در كنگـره آمريكـا ديـدار و گفتگـو كـرد            
ن و فـورتر رؤسـاي      كوچاريان بنا بـه تقاضـاي پـالو       

مشترك گروه وضعيت اقتصادي ارمنستان، مرحلـه        
فعلي حل و فصل مناقشه قرابـاغ كوهـستاني، نتـايج           

اف و اصـالحات جمهـوري را        هـاي بـا علـي      مالقات
كوچاريان ضمن ابراز تشكر از فعاليت . تشريح نمود 

ارمني گراي گروه به روابط ارمنستان بـا كنگـره و           



 

 

  ٥صفحه  ١٣٧٩ تيرماه٢٥   ٨ شماره     لويس

مرور اخبار

كوچاريـان بعـد از     . شـد سناي آمريكا اهميت قائـل      
پاسخ به پرسشهاي حـضار مـسائل قتـل عـام ارامنـه،             

هادر ارمنستان   ، تشويق سرمايه گذاري   907قطعنامه  
همان . و مالقاتهاي رسمي در آمريكا را مطرح نمود       

ــت      ــسئول اكثري ــوتي م ــا ل ــور ب ــيس جمه روز رئ
جمهوري خواهان در سنا، سناتور مك رلي، كلهـان         

خارجي و پلوسي نماينده    رئيس كميسيون معامالتي    
كوچاريان در طي مالقـات بـا       . كنگره مالقات نمود  

هرست كوهلري رئيس صندوق بين المللي پول بنـا         
به تقاضاي وي وضعيت اقتصادي ارمنستان، انديـشه        
ــود     ــتاي بهب ــي در راس ــدامات عمل ــالحات و اق اص

كوهلر . وضعيت اقتصادي جمهوري را تشريح نمود     
كوچاريان بـه توسـعه     خاطرنشان ساخت كه سياست     

تجــارت و ايجــاد جــو مــساعد تــشويق ســرمايه      
نمايـد رئـيس صـندوق بـين      مـي  هامـساعدت  گذاري

المللي پول به ويژه به برقراري ثبات سياسي و ادامه 
  .همكاري با ارمنستان اهميت داد

عــصر همــانروز بــه افتخــار رئــيس جمهــور در 
ســفارت ارمنــستان در واشــنگتن ضــيافتي بــراي     

 خارجي مقـيم ايـن كـشور و نماينـدگان           ديپلماتهاي
كوچاريـان در طـي     . جامعه ارمني ترتيـب داده شـد      

سخناني در برابر نمايندگان جامعه ارمني خاطر نشان  
ساخت كه از نتايج سفر راضي بوده و موفقيت سفر          

. باشـد  مي با سازماندهي خوب و وجود جامعه منوط
كوچاريان به ويژه بـه مـشاركت ارمنيـان خـارج از            

منستان در حيات اقتصادي ارمنستان اهميت داد و        ار
ارمنستان بايد با كمك ايـن ارمنيـان سياسـت         : گفت

جهاني را مطابق رونـدهاي جهـاني پيـاده كنـد و در             
  .عرصه بين المللي نيز جايگاه ويژه اي داشته باشد

  
  )10/4/79هاياستاني هانراپتوتيون، (

  
اعالميه وزارت خارجه روسيه در خصوص  •

  رمنستان و آذربايجانعضويت ا
   در شوراي اروپايي

  
وزارت امــور خارجــه روســيه در خـــصوص    
ارزيابي مثبت مجمع پارلماني شوراي اروپا در رابطه    
با عضويت ارمنستان و آذربايجان در شـوراي اروپـا    

در اين بيانيه آمده است     . بيانيه اي صادر كرده است    
كه عضويت ارمنستان و آذربايجان در شوراي اروپا        
شرايط مطلوبي براي پيشبرد اصالحات دمكراتيـك       
ايجاد خواهد كـرد، بـه حـل مناقـشات منطقـه اي و         

سودمند در قفقاز كمك    ” توسعه همكاريهاي متقابال  
روسيه آماده اسـت كـه در چـارچوب         . خواهد كرد 

شوراي اروپا به طور فعال با ارمنستان و آذربايجـان          
  .همكاري نمايد

  
  )10/4/79تلويزيون ملي ارمنستان، (

سياست مضاعف پاكستان، باكو را نااميد كرده  •
  است

 روسـي چنـين  ” كومرسـانت “نـشريه بـا نفـوذ    
هاي پرويز مـشرف ژنـرال و        اعالميه“: نويسد كه  مي

ــدرعلي  ــستان و حي ــامي پاك ــشواي نظ ــيس  پي اف رئ
جمهور آذربايجان در اجالسيه سـازمان همكاريهـاي        

ــصادي در  ــه صــورت  9-10اقت ــران ب ــن در ته  ژوئ
  .”نجال بين المللي در آمده استج

اولين كشوري كه به اين مـسئله واكـنش نـشان           
ــود ــراي . داد، هندوســتان ب ــه اول ب دهلــي در مرحل

. دولت آذربايجان يادداشت اعتـراض ارسـال نمـود        
قابــل ذكــر اســت كــه دردنــاكترين مــسئله سياســت 

هايي است كه در مسئله      خارجي هندوستان درگيري  
هندوسـتان نـسبت بـه هـر        . كشمير با پاكـستان دارد    

گونه ميانجيگري اعم از سياسي يا نظـامي در مـسئله           
. دهــد مــي كــشمير برخــورد  خــشمگينانه اي نــشان

ژاندارم بين المللي يعنـي آمريكـا نيـز بـه خـوبي از              
حساسيتي كه هندوستان نسبت به مسئله كشمير دارد       

بيل كلينتون رئـيس جمهـور آمريكـا    . باشد مي مطلع
باشـد در   مـي  قه با پاكستان هم پيمـان كه در اين منط

سفر چند ماه قبل خويش به هندوستان چنين گفـت          
كنـد و بـا    نمـي  از دادخواهي اسالم آباد دفاع“ : كه

  .”باشد مي تماميت ارضي هندوستان موافق
ــه  ــماره” آزگ“روزنام ــي خــود   در ش هــاي قبل
سفارت پاكستان در بـاكو گـزارش       : نوشته است كه  

هائيكـه   خبـري پيرامـون قـول     هـاي    بعضي از رسـانه   
اف داده اسـت را رد       مشرف در تهران به حيدر علي     

ســود “نمــوده و انتــشار چنــين خبرهــا را بــه عنــوان 
لـيكن نهـاد رياسـت      . ارزيـابي نمـوده اسـت     ” جويي

جمهوري آذربايجان به كلمات مشرف بـيش از حـد          
نـوروز محمـدوف مـسئول      . جنبه جـدي داده اسـت     

 جمهـوري آذربايجـان     بخش بين المللي نهاد رياسـت     
هاي وفا قلي زاده به وي سپرده شـده          كه مسئوليت (

اشـاره  ” كومرسـانت ”در مـصاحبه بـا نـشريه        ) است
نموده است كه قولهاي اسـالم آبـاد رضـايت سـران            

وي در پاسـخ بـه ايـن        . آذري را فراهم آورده است    
آيا به نظر شما اين احتمال وجـود دارد         “: سئوال كه 

” ان بـر ضـد قرابـاغ بجنگنـد        كه آذربايجان و پاكست   
آذربايجـان در نظـر نـدارد       ” فعـال “ چنين گفت كـه     

مــسئله درگيــري قــرا بــاغ را از طريــق جنــگ حــل 
ــد ــه ســئواالت  . ”نماي ــوروز محمــدوف از پاســخ ب ن

اجتناب ورزيده و از اعالميـه سـفارت پاكـستان در           
  .باكو ابراز تعجب نموده است

از منــابع غيــر ” كومرســانت“همزمــان، نــشريه 
ــت   ر ــوده اس ــت نم ــالبي درياف ــات ج ــمي اطالع . س

موضوع آن اسـت كـه مـشرف در تركيـه تحـصيل             
نموده و به زبـان تركـي كـه بـه زبـان آذري بـسيار                
نزديك است تسلط كامل دارد و زماني كه خبرنگار 

 به زبان تركي پيرامون همكاريهاي ANSتلويزيون 
مـشرف  .  تركيه سئوال نموده است    -نظامي پاكستان 

به زبان تركي   ” هاي پروتكل  نورم“ نمودن  با پايمال   
خبرنگـار سـعي نمـوده      . به سئوال پاسـخ داده اسـت      

هـاي   است اين موضوع را روشن سـازد كـه كمـك          
وي نيز در پاسـخ  . نظامي به چه صورت خواهند بود    

را ” درگيري قـرا بـاغ    “ و  ” هاي نظامي  كمك“ خود  
البد به علت تسلط نداشتن كامـل       . به كار برده است   

. بان تركـي افكـار مـشرف مخـدوش شـده انـد            به ز 
 تفـسيرفوق را آنچنـان جـدي   ” كومرسـانت “نشريه 
افزايــد كــه آذربايجــان و  مــي گيــرد و چنــين نمــي

پاكستان سعي دارند از جنجالهاي بين المللي اجتناب        
  .ورزند

  )6/4/79آزگ، (تاتول هاكوپيان : به قلم
  

  عـلـمـي
  

ها خطر بالقوه اي براي زمين  شهاب سنگ •
  تندهس

اختــر :  خبرگــزاري جمهــوري اســالمي-لنــدن
شناسان طي تحقيقاتي موفق شدند موقعيت بـيش از         
نهــصد شــهاب ســنگ را كــه در كمربنــدي بــه دور 

تواننـد بـه طـور     مي خورشيد در گردشند و هر يك
بالقوه براي سياره زمين خطر آفرين باشند، شناسايي 

  .كنند
ب به نوشته روزنامه اينديپندنت، قطر ايـن شـها        

شود و در صـورت   مي هابه يك كيلومتر بالغ  سنگ
توانند فاجعـه اي در ابعـاد بـسيار     مي اصابت با زمين

گسترده براي ايـن سـياره و سـاكنان آن بـه وجـود              
  .آوردند

% 40اختر شناسان تاكنون فقط موفق شده انـد         
هاي موجـود در     از مدارهاي مربوط به شهاب سنگ     

 اختر شناسان بر    اين. منطومه شمسي را رديابي كنند    
ايــن باورنــد كــه شناســايي مــدار بقيــه شــهاب       

  . هابسيار دشوار و حتي غير ممكن است سنگ
ــنگهاي    ــهاب س ــت ش ــدار و موقعي ــشخيص م ت
ــه    ــين از آن رو اهميــت دارد كــه ب ــه زم نزديــك ب

ايـن سـنگهاي   ” دهـد مـستمرا   مـي  دانشمندان اجـازه 
آسماني را تحـت نظـر داشـته باشـند و در صـورت              

نـوع اخـتالل در مـسير شـهاب سـنگ،           مشاهده هـر    
اقــدامهاي پيــشگيرانه بــراي جلــوگيري از برخــورد 
جرم فلكـي بـا زمـين و ياكاسـتن از ابعـاد خـسارت               

  . احتمالي را به مورد اجرا در آوردند
  
  آيد؟ مي سرطان به زانو در •

سـرطان يكـي از     : واحـد مركـزي خبـر     -تهران
عمده ترين عوامل مرگ و مير در جهان اسـت، امـا       

شمندان انگليسي معتقدند كه تكميل نقشه برداري دان
ژنتيكي از ژانوم انسان، تأثير عميقي را در مبارزه با          

  .اين بيماري خواهد داشت
به گزارش رويتر از لندن، نقشه برداري ژنتيكي 

ژنهاي موجود در بدن انـسان بـه دانـشمندان       % 97از  
اين امكان را خواهد داد كه با شناسـايي عامـل ايـن             

  .ري، بهترين روش درمان را ارائه دهندبيما
رئـيس طـرح ژانـوم      » مايك اسـتراتون  «دكتر  

بــاور كردنــي نيــست كــه : سـرطاني انگلــيس گفــت 
 سال گذشته بـر پايـه       30 تا   20درمان سرطان ظرف    

  .بررسي و كشف ژانوم انساني، دگرگون نشده است
هاو  روش نقشه برداري ژنتيكي به جاي مقايسه اندام       

ــاي  هــاي عــادي ســلول ــه روي دني  و بيمــار، در را ب
ــدي از  ــد   ژن» اي. ان. دي«جدي ــسان خواه ــاي ان ه

  .گشود
توانند با استفاده از  مي در اين طرح، دانشمندان

هاي عامل  اطالعات به دست آمده از ژنوم انساني ژن



 

 

  ٦صفحه  ١٣٧٩ تيرماه٢٥   ٨ شماره     لويس

مرور اخبار

پژوهشگران اميدوارند تـا    . سرطان را شناسايي كنند   
ــسه   ــا مقاي ــادي و » اي. ان. دي«ب » اي. ان. دي«ع

موجــود در ســلولهاي ســرطاني بــه درمــان دارويــي 
  .جديدي براي سرطان دست يابند

رئيس طرح ژانـوم سـرطاني انگلـيس همچنـين           
 هارا از سلولهاي سرطاني بر پژوهشگران ژن: افزود
دارند و در يك بررسي نظام مند تفاوتهاي ميـان           مي

 هاي عادي را بررسي و مطالعـه  ژنهاي سرطاني و ژن
  .كنند مي

هادر نظر دارند سرطانهاي ريه،       شروع، آن  براي
ســينه، پروســتات، تخمــدان و انتهــاي روده را كــه  

شود، بررسي  مي هابيمار ساالنه منجر به مرگ ميليون
 .كنند

  
  

  واكسن جديد ايدز •
  

 پژوهشگران آمريكايي راه جديدي      -واشنگتن
اين پژوهشگران . براي ساختن واكسن ايدز يافته اند

زمايـشگاه پـشت و رو كردنـد        ويروس ايدز را در آ    
ايـن  . وآن را در برابر دستگاه ايمني بدن قرار دادند   

امــر موجــب افــزايش قــدرت پاســخگويي دســتگاه 
هـاي مـؤثرتر و    توانـد پـادتن   مـي  ايمني اين سيـستم 

ــسازد    ــدز ب ــروس اي ــا وي ــارزه ب ــراي مب ــشتري ب . بي
پژوهشگران براي ساخت اين واكسن جديـد، ابتـدا         

د و سپس با روش ويـژه اي  كشن مي ويروس ايدز را
كننـد و سـپس بـه بـدن بيمـار       مي آن را پشت و رو

نمايند و به ايـن ترتيـب قـدرت دسـتگاه      مي تزريق
 ايمني بدن را براي مقابله با ويروس ايـدز افـزايش  

  .دهند مي
  
  هاي جديد ضد پنچري الستيك •
   

 دو شركت آمريكايي و اروپايي در       -واشنگتن
چري جديدي به بازار    هاي ضد پن   نظر دارند الستيك  

هـا را در     عرضه كنند و استفاده از اين نوع الستيك       
  .جهان گسترش دهند

هــا  شــود توليــد ايــن نــوع الســتيك مــي گفتــه
ــتيك در    ــاي الس ــول در دني ــرين تح ــال 50مهمت  س

هاي  خودروهايي كه به الستيك   . گذشته خواهد بود  
توانند پـس از پنچـر شـدن     مي ضد پنچري مجهزاند

خود ادامه دهند تـا در يـك محـل بـي            مدتي به راه    
ــود  ــويض ش ــتيك تع ــر الس ــتيك. خط ــن الس ــا  اي ه

هــاو  راننــدگان را از تعــويض الســتيك در بزرگــراه
قـرار اسـت   . كنـد  مـي  هـاي خطرنـاك بـي نيـاز     پيچ

هاي جديد ضد پنچري به يك وسيله مجهـز       الستيك
اين . شود كه راننده را از پنچري الستيك آگاه كند 

گيـرد و خطـرات    مي تيك قراروسيله در داخل الس
  . دهد مي ناشي از پنچري را كاهش

  سيب ضد سرطان است •
ــورك ــالم   -نيوي ــايي اع ــشگران آمريك  پژوه

بـه گفتـه    . كردند سيب خاصيت ضد سـرطاني دارد      
ــاهي    ــواد گيـ ــيب داراي مـ ــشگران سـ ــن پژوهـ ايـ

است كه براي تندرستي انسان بسيار      » فيتوكميكال«

رطاني ضروري است و نقـش ضـد سـمي و ضـد سـ             
  .دارد

تحقيقات اين پژوهشگران نشان داده است كـه        
 خوردن انواع سيب وبه ويژه سيب سرخ بـا پوسـت  

تواند از بروز انـواع سـرطان، بـه ويـژه سـرطان              مي
روده بزرگ و كبـد پيـشگيري كنـد و از گـسترش             

  .ها نيز جلوگيري كند سرطان
 ميلـــي گـــرم 1500 گـــرم ســـيب داراي 100

المتي و جلـوگيري از     ويتامين ث است كه براي سـ      
تحقيقات پژوهـشگران   . انواع سرطان سودمند است   

روزانـه يـك    «: مهر تأييد است بر عقيده گذشتگان     
ســيب بخوريــد تــا از مراجعــه بــه پزشــك بــي نيــاز 

 ».شويد
  

  
  هاي همراه  عوارض تلفن •

 پژوهشگران كشور سوئد اعـالم كردنـد        -لندن
ن استفاده كنندگان از تلفن همراه بهتـر اسـت از ايـ           

ايـن پژوهـشگران بـا      . ها كمتـر اسـتفاده كننـد       تلفن
 هزار نفر از استفاده كنندگان تلفـن        17مطالعه روي   

پـس از   ” همراه نتيجه گرفتند كه اين افـراد معمـوال        
هـا دچـار سـردرد و سـوزش در           مكالمه با اين تلفـن    

  سـاعت ادامـه  2اين سردردها تـا  . شوند مي پوست
شگران علـت  پژوه. شود مي يابد و سپس برطرف مي

داننـد، امـا بـه     نمـي  بروز اين حاالت را بـه درسـتي  
كنند  مي هاي همراه توصيه استفاده كنندگان از تلفن

 دقيقه بيشتر ادامـه     5ها   مكالمات خود را با اين تلفن     
  .ها استفاده نكنند ندهند و تا حد ممكن از اين تلفن

  
واكنش مخالفان به تكميل نقشه ساختار ژنتيكي  •

  انسان
ندان با تكميل نقشه كلي ساختار ژنتيكـي        دانشم

ــا    ــارزه بــ ــاريخي در راه مبــ ــامي تــ ــسان گــ انــ
 هابرداشتند، اما بدبينان هشدار دادند اين كار بيماري

تواند سر آغاز عصر سياه انسانهاي كامل و مرگ  مي
  .معلوالن باشد

بــه گــزارش رويتــر، اســتيو نيكينــز ســخنگوي 
رود،  مـي  هر چه علم جلوتر: كليساي انگليس گفت

من مخالف علم نيـستم،  . شوند مي مصايب تلخ بيشتر
اما اين كشف بدان معنا نيست كـه ديگـر نيـازي بـه              

  .خدا نداريم
گروهي دانشمند چند مليتي اعالم كردنـد كـه         

. ســاختار ژنتيكــي انــسان را كــشف كــرده انــد% 97
دكتر مايكل دكستر از دانشمندان انگليسي اين طرح 

ه در كل تاريخ بشريت     اين دستاوردي برجست  : گفت
  .است

سـاختار  ”  مركز تحقيقي عمال16دانشمندان در  
ژنتيكي بدن انـسان در بـه زنجيـره پيچيـده حـروف             

هاتحول  تواند در درمان بيماري مي تبديل كردند كه
بزرگي ايجاد كند، اما گروهي نگران سوء اسـتفاده         
 از علم براي ايجاد جهاني بي عيب و نقص هستند و

ط گروه معدودي از ايـن كـشف بهـره          گويند فق  مي
ريچـارد نيكولـسون سـردبير بـولتن     .شـوند  مـي  منـد 

ــرداري از ســاختار : اخــالق پزشــكي گفــت نقــشه ب

ژنتيكي دستاورد بشري بزرگي است اما اين احتمال        
. وجود دارد كه به شمار زيادي از مردم لطمـه بزنـد           

از اين پس نـوزادان بـا طراحـي ژنتيكـي بـه وجـود             
هاي معيوب كشته خواهند شـد       جنينخواهند آمد و    

  .و ننگ كامل نبودن فراگير خواهد شد
ــوالن و     ــلطنتي معل ــن س ــر از انجم ــنس فلچ اگ

معلوالن وظيفه خـود ميداننـد كـه        : بازپروري گفت 
  .زنگ خطر را به صدا در آوردند

ــس     ــوكرات مجل ــده دم ــالتو نماين ــوييس اس ل
سياست اجتمـاعي بايـد بـا       : نمايندگان آمريكا گفت  

گان باشد اما بايد از سوء استفاده از اطالعات علم هم
 . ژنتيكي پيشگيري كرد

  
  
  خطرات نوشيدن بيش از حد قهوه و چاي •

 پژوهشگران استراليايي اعـالم كردنـد       -سيدني
 فنجـان قهـوه در      2 فنجان چاي يا     5نوشيدن بيش از    

  .روز براي سالمت رواني افراد زيان آور است
 فنجان قهوه 2به گفته اين پژوهشگران نوشيدن 

 فنجان چاي در روز به دليل كافئين موجـود در           5يا  
آنها، موجب افزايش هوشياري و بيداري، انگيـزش        

اما اگر بيش از اين مقدار قهوه و . شود مي و تمركز
هـاي روانـي و    چاي در روز به بدن وارد شود حملـه        

هيجـان زدگـي    . اضطراب را به دنبال خواهد داشت     
ز نوشيدن بيش از حد قهـوه       نيز ديگر عارضه ناشي ا    

  .زند مي و چاي است كه آرامش انسان را بر هم
 ميلـي ليتـر     250به گفته ايـن پژوهـشگران در        

 ميلـي ليتـر     375 ميلي گـرم و در       120 تا   60قهوه،  
.  ميلي گرم كـافئين وجـود دارد       50 تا   10چاي نيز   

 گـرم شـكالت و يـك ليتـر          100ميزان كـافئين در     
ميلـي گـرم بـرآورد شـده         35 تا   20) كوال(نوشابه  
  .است

  
 

  گوناگون
  
   سالگي33 فرزند در 24 •

 سالگي شاهد تولـد     33 يك مرد هندي در      -دهل نو 
 14ايـن مـرد در      . بيست و چهارمين فرزنـدش بـود      

 24 زن و    3سالگي ازدواج كرده است و هم اكنون        
او كه يك كـارگر بـي سـواد اسـت از            . فرزند دارد 

ــسيار    ــت ب ــر جمعي ــانواده اي پ ــتن خ راضــي و داش
  .داند مي خوشحال است و آن را نعمت خداوند

 تـن از فرزنـدان او   8دانـد كـه    مـي  ايـن مـرد فقـط   
  .داند نمي پسرند، اما نام آنها را به درستي

جمعيت هند از مرز يك ميليارد تن فراتر رفتـه   
است و رشد بي رويه جمعيت مقامات اين كشور را          

 ميليــون 200در حـال حاضـر   . نگـران كـرده اسـت   
كنند  مي  ساله در كشور هند زندگي24 تا 15جوان 

كــه بيــشترين شــمار جمعيــت جــوان در كــشورهاي 
 .جهان است
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ادبيات

 
در  

  آمريكاي
  ”آزاد “

  
  اثر
   سورن آيوازيان
   ترجمه
  آندرانيك خچوميان

  
از ساكنان شهر آكرون، به منظور      ” ويكتور سنسير    “

نگهداري هفت فرزندش، چشمهاي خـود را بـه فرمـر      
از روزنامـه   . پكرن، بـه مبلـغ ده هـزار دالر فروخـت          

  ”درابوروژ“
  

 در حـالي كـه       سنـسير     كارگر بيكـار، ويكتـور    
 داشت، وارد خانه شد، فقـط   لبخند ماليمي به لب   

نزديكانش مي توانستند لبخندش را ببينند، هفـت        
فرزند و زنـش بـر چهـره هميـشه غمگـين او آن              
ــحال او را دوره    ــي خوش ــده، همگ ــد را دي لبخن
كرده و بـا هـم ولـي بـا صـداهاي مختلـف از او                

  پدر، نكنه كار پيدا كردي؟: سؤال كردند
   و اين سؤال گو اينكه زبان فقر و بدبختي بـود           
كه زير سـقف خانـه خـالي ويكتـور فريـاد مـي              
كشيد، اين فرياد انسانهاي گرسنه و برهنـه ماننـد      
  .هزاران سوزن بر بدن ويكتور سنسير فرو رفت

  .   قلب پدرانه او از غصه مچاله شد
كار پيدا نكردم، كار نيست، ولي براي شما         -

از اين پس شما هميشه سير         ، نان پيدا كردم  
خواهيــد بــود، از ايــن پــس لباســهاي گــرم 

  .خواهيد پوشيد
  ولي از كجا؟:    زنش پرسيد

ايــن بچــه هــا چــه گنــاهي :    ويكتــور پاســخ داد
دارند؟ آنها پدر دارند، بگذار از هر كجا كه مـي        

من آنرا به   . …خواهد به دست آورده باشد، من       
  .دست آوردم

 آن لبخنـد ماليـم ماننـد گريـز              و با اين حرفها   
  .نوري از تاريكي از لبانش گريخت

خوب بياييد جلو، باز هم، بـاز هـم جلـوتر،            -
نگـاه كنيـد و     . …همگي به من نگـاه كنيـد      

ــدگيم در   ــار در زن ــد، بگــذار يــك ب بخندي
ــد    ــنم، بخنديـ ــده ببيـ ــشمهايتان خنـ  …چـ

  …بخنديد
   زن و بچه هايش از رفتار غير عـادي او تعجـب            

، ويكتور سنسير به چهره تـك تـك         كرده بودند 
آنها نگاه كرد و بعد در حالي كـه چـشمهايش را            

مي خواهم با چشمهاي بـسته نيـز        : بسته بود گفت  
  .شما را ببينم

   و با دستهايش بـه نـوازش موهـاي بچـه هـايش             
دست به چهره آنها كـشيد، بازوانـشان        . پرداخت

را در آغوش گرفت و وقتي برگشت كه از خانه          
، همه ديدند كه از چشمهاي او اشـك         خارج شود 
  .جاري است

   مادر بچه ها با ديدن رفتار شوهرش، بـي اراده           
خـداي مـن او     : و با لحنـي آكنـده از درد گفـت         

  .ديوانه شده
 بچـه هـا، اطـاق خـالي را پـر            دردمند   و صداي   

  .كرد
×××××××  

 
   فرمر پكرن، در حالي كه ده هزار دالر را مـي           

داد، وارد حيـاط شـد و در    شمرد و به سنسير مي      
اتومبيلش را بـاز كـرده از سنـسير خواسـت كـه             

  .سوار شود
آقاي پكرن، خـواهش مـي كـنم        :    سنسير گفت 

اجازه دهيد، من پاي پياده بيايم، مي خواهم براي   
آخرين بار شهرمان را ببينم، خاطرتان جمع باشد،        

  .فرار نمي كنم
خواهش مي كـنم، ولـي بـه        :    پكرن جواب داد  

طر اينكه اتفـاقي بـراي پولتـان نيفتـد، بدهيـد         خا
و . ويكتـور پولهـا را پـس داد       . برايتان نگهـدارم  

پكرن در حالي كه در اتومبيلش نشـسته و آمـاده           
دير نكنيد، تا نـيم سـاعت خودتـان را          : بود گفت 
ويكتــور سنــسير، كــارگر . و رفــت. …برســانيد

ــهر    ــلي ش ــان اص ــار، از خياب ــاهزادبيك ــودگ  ، خ
از فــشار نــاراحتي شــديد . آكــرون مــي گذشــت

درونــي، پيــشانيش بــاد كــرده بــود، چــين و      
چروكهاي چهـره اش بـيش از حـد گـود افتـاده             
بود، او زير درخت تازه سبز شده اي ايستاد، بـه           
ــه اي،     ــراي لحظ ــت ب ــي خواس ــه داد، م آن تكي
طراوت بهار را در شهرشـان احـساس كنـد، مـي            
خواست همـه مكانهـاي آشـنا را ببينـد و بخـاطر             

رد تـا بتوانـد در درون خـود هميـشه آنهـا را              بسپ

ولي امروز براي او همـه چيـز غيـر عـادي            . ببيند
مي نمود، حتي گلهاي بهاري نيز در نگـاه او بـي            
طراوت بودند، شهر چهـره هميـشگي خـود را از      
دست داده بود و هيچ چيز آشنايي به نظرش نمي        
رسيد، ويكتـور چـشمهايش را بـست و زيـر لـب             

ون شـما هـم مـي شـود زنـدگي           بد“: زمزمه كرد 
ــه  ”  كــرد ــه خان ولــي در همــان لحظــه فكــرش ب

برگشت، نزد زن و بچـه هـايش و از همـه بيـشتر              
بچه كوچكش، با آن چشمهاي آبـي،       ” جك“نزد  

پدر در چشمهاي آبي بچه خيـره مـي شـود و بـه              
نظرش مي آيد كه تمـام شـگفتيهاي دنيـا را مـي             

  .                  شود در آن ديد
 دينـگ مـي      بار دينـگ   12 بزرگ شهر       ساعت

كند، ويكتور اين صدا را براي اولين بار در سـن           
بعد از آن تقريبـا هـر روز        . ده سالگي شنيده بود   

د، ولي امروز به او الهام شـده بـود   ينآن را مي ش   
كه ساعت با فرمان آقاي فرمز پكرن به صـدا در           
آمده، او بـه خـود آمـد و بـه طـرف بيمارسـتان               

  .دويد
ــد، از      در  ــه كردن ــور را معاين ــتان ويكت بيمارس

انگشت و رگش خون گرفتند، آزمايش كردند و        
سپس بر تخت جراحي خواباندند و چشمهايش را        
در آوردند، چشمهاي او براي پسر بزرگ آقـاي          
  .فرمر پكرن كه ناراحتي چشمي داشت الزم بود

  
××××××  

   ده روز بعد، ويكتور در حالي كه دستهايش را         
 دراز كرده بود و براي اينكه حفره هـاي          به جلو 

چشمش معلوم نشود عينكي دودي بـه چـشم زده          
بچه . بود در خانه اش را باز كرد و وارد خانه شد         

ها در حالي كه گريه مي كردند، پدر خود را در           
پدر، پدر چه اتفـاقي     : آغوش گرفتند و پرسيدند   

    افتاده؟
را ويكتور با دستهايش سر و صورت بچه هـا               

نوازش كرد، دلش مي خواست تصوير تك تك        
آنها را در درونش زنده كند، ولي گريـه و زاري         
بچه ها اين اجازه را به او نمـي داد و اشـكهاي او      
نيز در سكوتي سنگين با اشكهاي كودكـانش در         
ــبش در   ــزار دالر را از جي ــت، او ده ه ــم آميخ ه

ــت   ــپس گفـ ــت، سـ ــز گذاشـ : آورد و روي ميـ
ا فــروختم كــه شــما از   فــروختم، چــشمهايم ر 

گرسنگي نميريد، فروختم كه ديگر سرما شما را        
      .آزار ندهد
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دانش

   اوجن ليندن: نويسنده
   : مترجم

  )كشيشيان( ويولت جواكيم
   2000 فوريهريدرز دايجست، : منبع

  
  

  … محبت، گرما - خواب-غذا
  

.    ممكن است افكار آنها بسيار عميق تر از اينها باشد         
از قفسش فـرار    ) فو( كه اورانگوتاني به نام      اولين بار 

ن باغ وحش تصور كردنـد در بـستن در          كرد، مسئوال 
پـس از آن در قفـس       . قفس دقـت كـافي نكـرده انـد        

ند ولي اغلب فو و بست مي  را با دقت بيشتريها ميمون
 در هـا  خـانواده اش را بيـرون از قفـس، روي درخـت    

وقتـي  . ديدنـد  مـي  ها حال گردش و كنار اصطبل فيل     
  .دقت كردند متوجه شدند در قفس باز است

   مسئول نگهبانـان بـاغ وحـش بـه آنـان تـذكر داد و        
مجددا در زماني كه    . موضوع به فراموشي سپرده شد    

فـو از قفـس بيـرون       هوا خوب و دلچسب شده بـود،        
با پيگيـري جريـان مـسئله     .  به گردش پرداخت    و آمد

  .روشن شد
   اورانگوتان جوان در قفس را به عقب فـشار داده و           

كـرد و سـپس    مـي  كابل كلفتي را در اين شكاف فرو
  .كرد مي به نحوي ماهرانه قفل را باز

ن را چندان بـه     امد توجه محقق  ا   در آن زمان اين پيش    
 بـه ايـن فكـر افتادنـد كـه          هاآنان تن . نكردخود جلب   

  . بياموزندها زبان انسان را به ميمون
ــن     ــاني ذه ــات زم ــر و درك حيوان ــوع تفك    موض

ن را به خود جلب نمود كه ميموني به نام واشو          امحقق
اين . رفتگ كلمه آمريكايي را با زبان اشاره فرا       130

ن بـسيار جالـب بـود كـه وقتـي           اموضوع براي محققـ   
پرنـده  “گفـت   مي ديد با زبان اشاره مي واشو يك قو

  .”آبي
ي متمادي در مورد هوش و ادراك حيوانات   ها    سال

مختلف تحقيقات نموده و مقاالتي نوشـته ام و شـاهد           
مشكالتي بوده ام كه دانشمندان در اين مـورد بـا آن             

العـات فـراوان بـه ايـن     طپس از م. شده اند مي روبرو
ـ  نتيجه رسيده رسـد ايـن    مـي  ه نظـر ام كه آنچه مسلم ب

تواننـد فكـر كننـد و يقينـا در        مـي  است كه حيوانات  
 شـود فكـر   مـي  مورد مسائلي كه به خودشان مربوط

كنند و در بسياري موارد منتظر دستور مربي و يـا            مي
  .شوند نمي دهد مي محققي كه تعليمشان

 پس از مـشورت بـا دامپزشـكان و محققـان مـسائل                
 كـه اغلبـشان در      ،هـا  ن بـاغ وحـش    حيوانات و مسئوال  

بلكـه  مورد هوشياري و شعور حيوانات مطالعه نكرده        
 كـه   شـدم متقاعـد    تنها با اتفاقاتي مواجه شده بودند،     

بايستي در مورد هوشياري و شـعور حيوانـات بيـشتر           
  .تحقيق نمايم

  حيوانات قادر به معامله كردن هستند
اتفاقي كه در باغ وحش كلمبـو افتـاد در ايـن مـورد              

مطلع شدم كه گوريلي به . باشد مي جه و بحثقابل تو
شيء مـشكوكي در دسـتش پنهـان كـرده          ) كولو(نام  

 سـپس  . اعنتـايي نكـرد  ،است، كمي بـادام بـه او دادم   
 در اين هنگـام او دسـتش را         .كمي آناناس به او دادم    

 پـس از    .باز كرد و متوجـه زنجيـر جـا كليـدي شـدم            
 بـه   خوردن آناناس مقداري از زنجير را جـدا كـرد و          

توانـد بـراي هـر     مـي  كرد كـه  مي من داد، شايد فكر
اگـر  . قسمتي از زنجيـر كمـي آنانـاس دريافـت كنـد           

 بـسيار   ،ي استعداد نـشان دهـد     حيواني در معامله پاياپا   
امكان دارد در معامله با پول هم از خود استعداد نشان           

  .دهد
   ميموني در زمان يادگيري زبان اشاره توسط مربـي         

 كـه اگـر قفـس خـود را تميـز كنـد      خود، دريافـت  
ي ها با خوراكي آن را   تواند سكه به دست آورد و        مي

مربـي ايـن ميمـون      .  نمايـد  مبادلـه مورد عالقـه خـود      
بـازي  ( آزمايش نمود كه به جـاي سـكه بـه او ژتـون            

توانـد بـا    مـي   حيـوان فـورا دريافـت كـه    .داد) پوكر
ايـن  .  پـولش را زيـاد كنـد       هـا  نصف كردن اين ژتون   

 كرد پس انداز    مربي سعي 
كردن و تقسيم كـردن را      

و بـا   ا .نيز به او ياد بدهـد     
تعجب مشاهده كرد وقتي    
كه به او مقـداري انگـور       
ــت آن  داد و از او خواسـ

ــد ــسمت كن ــون ،را ق  ميم
همه را بالفاصله خـورد و      

بعد فورا دريافت كه از او خواسته شده بـود كـه  آن         
  . خود داد را به مربي ها  بنابراين ساقه ،را قسمت كند

  
  داستاني از يك وال

ــ بايــستن    چــرا حيــوان ــساني همكــاري ب ؟ كنــدا ان
محققي اعتقاد داشت ايـن مـسئله در صـورتي ممكـن            
است كه حيوان فكر كند اين عمل برايش منفعتي در          

البتـه ايـن مـسئله صـحيح اسـت ولـي كـافي              . بر دارد 
  .نيست

بـسيار جالـب    افتـاد   در مـورد يـك وال       كه     اتفاقي  
اين حيوان در ميان حيوانات ديگر بـاغ وحـش          . است

ي مختلف را ها او موقعيت. رسيد مي باهوش تر به نظر
داد كه روي  مي كرد و بعد عملي را انجام مي ارزيابي

جفت آن وال نـوزادي نـاقص       . آن تصميم گرفته بود   
ن بـاغ وحـش آن را در         بنابراين مـسئوال   ،به دنيا آورد  

دادند و پـس از مـدتي   ي ويژه قرار   ها محفظه مراقبت 

 آن  .متوجه شدند نوزاد حالت عادي پيدا كرده اسـت        
نوزاد بالفاصله از نظر . را در محفظه اصلي رها كردند

تنفــسي مــشكل پيــدا كــرد و در معــرض خظــر قــرار 
 امكان دسترسي به او در اين محفظـه بـزرگ           .گرفت

ن قـادر بـه كمـك       پر از آب وجود نداشت و مسئوال      
ــوزاد(ظــر وال مــورد ن. نبودنــد ــا ) پــدر ن بالفاصــله ب

ارزيابي موقعيت در زير بدن نوزاد قرار گرفـت و او           
ن را به سطح آب آورد و امكان داد تا يكي از مسئوال           

روي سرش بايستد و با دمش او را طوري نگه داشـت            
 با اين كار حيوان باعث شد كه        .تا تعادلش حفظ شود   

 نوزاد در دسترس قرار گيرد و بتوانـد بـه آن كمـك            
بايــد توجــه كــرد كــه ايــن حيــوان در مــورد . كننــد

هيچكدام از اين اعمالي كه انجام داد تعليم نديده بود          
  .و مستقال تصميم گرفته بود

  
   توانند شوخ طبع باشند؟ مي آيا حيوانات

   سر دبير نشريه اي مربوط به حيوانات عقيـده دارد          
كه اين امكان وجـود     

ــوطي  . دارد ــاني ط زم
ــرگ ــورد مـ  او در مـ

احتمالي طوطي ديگر   
ــود  ــه دوســـتش بـ كـ
وانمود كرد كه بسيار    
ــشوش   ــشان و مـ پريـ

اتفـاق بـه ايـن      . است
صورت بود كـه ايـن      
شخص روزي مشغول   
تكه تكه كردن مرغي    

وقتـي چـاقو را بلنـد       . جهت پختن خوراك مرغ بـود     
” پـاكو  “- نه-اوه( :كرد طوطي او با وحشت فرياد زد  

ه بــه زور ، خــانم ســردبير در حاليكــ))اســم دوســتش(
نـه ايـن پـاكو      :  گفـت  گرفته بود خنده اش را    جلوي  

دوست تو نيـست و طـوطي ديگـر را بـه طـوطي اش               
طـوطي اش مجـددا     . نشان داد كه زنده و سـالم اسـت        

و بـا صـدايي بلنـد شـروع بـه           )  نـه  -اوه ( تكرار كرد 
كرد؟ آيا جـواب   مي آيا طوطي مزاح. خنديدن نمود

يقـات نـشان    خانم سر دبير را درك كـرده بـود؟ تحق         
ي آفريقـايي طوسـي رنـگ       هـا  داده است كه طوطي     
  .كنند مي مفهوم كلمات را درك

  شعور در حيوانات چيست؟
توان در مورد مطلبي بـه ايـن وسـعت بـا ابـزار               نمي   

ــم    ــار داري ــه و اطالعــات محــدودي كــه در اختي اولي
انتظاري بيش از آنچـه تـا كنـون كـشف شـده داشـته               

 جانداراني كه در    داشته   در هر حال بايد توج     .باشيم
كننـد شـرايط محيطـي خـود را      مي اطراف ما زندگي

يي كـه در افـق   ها كنند و عليرغم محدوديت مي نظاره
ديد و احساس آنها ممكن اسـت وجـود داشـته باشـد             

  . برداشت خود را از طبيعت و جهان خارج دارند
توانيد بگوييـد كـه جانـداران نزديـك شـما       مي ـ آيا

  ند؟چقدر هوشمند هست

  

حيوانات در واقع به 
  كنند؟ مي چه فكر

  


