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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى

بدون ترديد نقش ارامنه در توسعه و پرورش فرهنگ و هنر در تاريخ 500 
ساله اخير ايران زمين به دليل آن كه مذهب شان با مذهب اكثريت - به 
عنوان يك اقليت دينى - متفاوت بوده نه اين كه  مورد پژوهش و كاوش 
قرار نگرفته است بلكه تا آن جا كه ممكن بوده تالش بر بى رنگى آن شده 
است و در اين جا از اين كه صفحات محدود ايرانشهر نمى تواند همه آن 

تالش ها و نقش  بالنده آن ها را منعكس كند پوزش مى خواهيم .
يكى از مباحث و موضوع هايى كه در 150 سال گذشته مورخان ايرانى 
و فرنگى را به خود مشغول داشته  اين است كه چگونه مدرنيزاسيون در 
ايران شكل گرفت و پيش آهنگان برون آمدن  از  الك عقب ماندگى و 
خمودگى و جهل و خرافات چه عواملى و چه كسانى بوده اند؟  به نظر 
نگارنده اين سطور ارامنه و حضور آنان  در پهنه ايران زمين و پيش آهنگى 
آنان در بسيارى از امور فرهنگى و هنرى موجبات اصلى و اساسى در اين 

دگرگونى عظيم بوده اند.
زمانى كه مى گوييم "لرتا" نخستين هنر پيشه سينما يك ايرانى ارمنى 
بوده  و يا تئاتر مدرن ايران را هنرپيشگان ارمنى به سامان رسانده اند و 
يا آكادمى  جانبازيان، رقص باله را در ايران به راه انداخت يا ويگن اين 
اسطوره خوانندگى، صداى فروخفته شهروندان درجه دوم را فرياد كرد... 
نبايد و نمى توان به سادگى از اين مقوله ها گذشت و نقش اين پيش آهنگان 

را فراموش نمود.
نخستين كسى كه من در گوشه و كنار تاريخ پيدا كرده ام كه نقش اين 
هم ميهنان ما را بدرستى شناخته و آن را به زبان آورده است، سيد ضياالدين 

طبابايى است در گفتگو با دكتر صدرالدين الهى: 
ارمنى ها دوستان يك دل سيد*

با سيد از  كميته ى مجازات صحبت مى كنم. آدم هاى هفت جوش غريبى 
كه با آرمان وطن خواهى و خشم ضدانگليسى خود جمع شده اند و زير 
نفوذ تئورى هاى نيهيليستى و با اعتقاد به ترور فردى تصميم گرفته اند كه 

موافقان سياست انگلستان را با گلوله از پا درآورند. مالك تشخيص و 
قضاوت آن ها خودشان هستند و شايعات روز و نيز رفتار بعضى از 
رجال كه به انگلوفيل معروف شده اند. سيد- مدير روزنامه ى شرق و 
برق و رعد- يكى از آن ها است. او قاعدتاً بايد در روز روشن در وسط 
خيابان از پا دربيايد. همان طور كه متين السلطنه مدير روزنامه ى «عصر 

جديد». اما سيد مى گويد: 
• من مى دانستم كه آن ها دنبال من هستند. به اين جهت هشت نفر «ترور» 

اجير كرده بودم. 
«ترور» گويا اسم آن روزى «بادى گاردهاى مسلح» است.

• در خيابان هم آفتابى مى شديد؟
• خيلى زياد. منتهى با محافظان كاركشته ام. آن ها اكثراً از ارامنه بودند.

• داشناكيون؟
• بله، من با داشناك ها روابط خيلى نزديك داشتم. ارامنه شريف ترين 

طايفه ى ايرانى بوده و هستند.
• ولى خيلى از ارامنه مى گويند كه داشناك ها فاشيست و تروريست 

هستند.
سيد سرى تكان مى دهد، به افسوس:

• آن ها همان هايى هستند كه ايروان و قراباغ را مثل بزغاله ى بريان توى 
طبق تقديم بلشويك ها  كردند ... ميكويان. اهللا اكبر... يك وقت از آقاى 

ساعد بپرسيد اين كار چه طور اتفاق افتاد.
• با آقاى ساعد دوست هستيد؟

از سال هاى خيلى پيش. ازهمان سال كه رفتم قفقاز. آن وقت ايشان 
لقب شان ساعد الوزراه بود. مرد بسيار وطن پرستى است. ايران را بيش تر 
از خودش دوست دارد. اين در بين رجال ايران خيلى كم پيدا مى شود. 
داده اند.  نجات  مرا  جان  بار  چند  آن ها  مى گفتم.  ارامنه  درباره ى 
دست شان  را  مال تان  پول تان،  مى توانيد  هستند.  امينى  آدم هاى 
بدهيد. ايران خيلى به آن ها مديون است. شما دنيا نيامده بوديد؛ 

ارمنى ها
 باب تجدد معقول را به 

ايران باز كردند
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تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

ارمنى ها باب تجدد معقول را به ايران باز كردند و قفقازى ها.
• منظورتان آذربايجان شوروى است؟

سيد هم اين تركيب را دوست نمى دارد. در طول سال ها هر وقت از 
دهان من اين تركيب بيرون آمد، لبش را گاز گرفت و گفت:

سواى  قفقازى  تركى  داريم.  آذربايجان  يك  فقط  ما  استغفراهللا ،   •
تركى آذربايجانى است. قفقازى ها ايران را دوست مى داشتند چون با 

آذربايجانى هاى ما هم نزديكى زبانى داشتند، هم پيوند خانوادگى.
• مگر نه اين كه يك وقتى هم جزو ايران بودند؟

• آقا ... آقا ... آن را ولش كن. آن مال تاريخ است. از اين حرف هاى صد 
تا يك  غاز هفده شهر قفقاز و قندهار و كابل نزن. من دارم از كمكى 
كه ارامنه و قفقازى ها در همه ى جهات به ما ايرانى ها چه قبل و چه 
بعد از مشروطه كرده اند حرف مى زنم. كمك آن ها از صافى يك 
فكر و تمدن حساب شده رد شده و به ايران آمده بود. به اين جهت 
مقبول بود. يعنى فرنگى بازى هاى دوران بعد و عطر «كتى» و ادوكلن 
«سواردوپارى» را با خود نداشت. ارمنى ها و قفقازى ها به هنر روس ها 
و پتروگراد  دسترسى داشتند و بعد آن  را باب طبع خودشان ساختند و 
به ما تحويل دادند. من اين را به مرحوم حسن مقدم در همان سال هاى 

اول مهاجرت خودم به اروپا گفتم.
•  حسن خان مقدمِ «جعفرخان از فرنگ...»؟

• بله.

 من بواسطه شغلم با ايرانيان بسيارى در 32 سال گذشته در لوس آنجلس 
سر و كار داشته ام، ايرانيان از شهرهاى مختلف ايران، ايرانيان از اقوام 
مختلف، ايرانيان از مذاهب گوناگون و ايرانيان ارمنى بدون ترديد يكى 

از نقش آفرينان شكل گرفتن جامعه بزرگ ايرانى در لوس آنجلس بزرگ 
بوده اند. صفحات نخستين يلوپيج شركت  كتاب تا آخرين يلوپيج، نمايشگر 
كار و كوشش هم ميهنان ارمنى ما در براه انداختن مشاغل مختلف بوده 

است. 

گلندل و روزهاى نخستين شركت كتاب 
مهمترين  كار ما درزمان تاسيس  شركت كتاب، پيدا كردن كتاب فارسى به 
هر جان كندنى بود و به هر درى مى زديم كه كتاب فارسى پيدا كنيم، چرا كه 
كتاب فارسى، حكم كيميا داشت و كتاب از ايران آوردن نيز حكم قاچاق! و 
فقط به صورت محدود مى شد از ايران آن هم توسط پدر و مادر و برادر و 
خواهر ودوست و آشنا - پنج كيلو، پنج كيلو از اداره هاى پست مختلف در 

تهران كتاب به خارج ارسال كرد.
پخش مطبوعات در لس آنجلس به عهده شخصى بود بنام "ورژ" كه هم 
او كتاب فروشى ارمنى ساكو ( كه در تهران نيز پيشينه اى طوالنى از خدمات 
فرهنگى داشته است) را نيز در گلندل در بلوار برند داير كرده بود. در اين  
كتابفروشى چند قفسه كتاب فارسى نيز بود و او تصميم گرفته بود كه 
كتاب هاى فارسى خود را يك جا به فروش برساند و بالفاصله دست به 
كار شديم و تا آن جا كه يادم مى آيد 300 جلدى كتاب فارسى داشت كه  
خريديم و اين نخستين آشنايى من  بود با شهر گلندل، شهرى كه خيلى زود 

به پايتخت ايرانيان ارمنى در تبعيد تبديل شد

پانويس:
*كتاب "سيد ضيا" – مرد اول يا دوم كودتا، تاليف دكتر صدرالدين الهى، 

چاپ دوم، بهار 2013، از انتشارات شركت كتاب، لوس آنجلس، آمريكا 
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پرونده 

در بلوار برند در شهر گلندل به يكي از اولين فروشگاه هايي كه پا مي 
با  بلندقامت  آقايي  به  بگيري  را  ارامنه  انجمن  آدرس  سراغ  تا  گذاري 
موهاي بلند جوگندمي برمي خوري كه با رويي خوش از شما استقبال 

مي كند. 
معلوم مي شود هم يك ارمني ايراني است و به زبان فارسى هم 

كامال مسلط پس گفت وگو فوراً به فارسي برمي گردد. او 
سال 1987 از تهران به گلندل مهاجرت كرده و حاال 

سال هاست كه اين فروشگاه را در قلب جامعه 
ارامنه در اين ناحيه از لس آنجلس مي گرداند.

 با گشت و گذار كوتاهي در شهر مي توان حضور 
ديگر ارامنه را به راحتي حس كرد: رستوران ها، 
آرايشگاه ها،چاپخانه ها،  دكه ها،  كتابفروشي ها، 

بزرگ  كليساي  فروشى ها،  شيرينى  صحافى ها، 
ارامنه و مهمتر از همه چهره هايي كه بعضي از آنها 

شايد به خاطر آنكه تداعي گر گذشته هاست در ذهن 
نقش مي بندد. مثل جواني كه روبه روي كليسا دكه ساندويچ 

فروشي دارد يا زن و شوهر پيري كه روبه روي سينما در يك روز 
بهاري روي نيمكت نشسته اند.

گلندل از سه دهه پيش همزمان با تحوالت بزرگي كه در خاورميانه 
با  سرشتش  گويي  كه  شد  قومي  براي  تازه  مقصدي  مي گرفت  شكل 

مهاجرت عجين شده است.
 براساس برخي تخمين ها اكنون 40 درصد جمعيت گلندل را ارامنه 
تشكيل مي دهند، يعني چيزي در حدود 85 هزار نفر. تعداد زياد ديگري 
در شهرهاي اطراف از جمله بربنك، هاليوود، پاسادينا، فرزنو، مونتبلو، 
هاليوود شمالي و حتي محله اي كه «ارمنستان كوچك» نام گرفته زندگي 

مي كنند.
جمعيت ارمني امريكا (اعم از ارمنى تبار و ارمنيان ايرانى تبار) حدود يك 

ميليون و چهارصد هزار نفر رقم زده مي شود و 80 هزار ارمني نيز در 
كانادا زندگي مي كنند.

نفوذ ارامنه در گلندل به قدري زياد شده كه در سال 2005 اكثريت 
اعضاي شوراي شهر براي نخستين بار به آنها - سه عضو از پنج عضو- 

تعلق گرفت.
 گلندل، در شمال لس آنجلس، پاي ارتفاعات بنا شده 
و دو طرف بلوارهاي شمالي آن را نخل هايي كه 
منظره  پوشانده اند.  ابرهاست  ميان  سرشان  انگار 
پاي  در  روشن  سقف هاي  با  وياليي  خانه هاي 
كوه بي شباهت به برخي محله هاي شمال تهران 

نيست. 
بلوار برند در قلب گلندل يك مركز مهم تجاري 
است كه بخش بزرگي از آن در دست ارامنه است 
و ارامنه ايرانى هم در ميان آنها اكثريت دارند. تا آن 
اندازه كه پس از صحبت كردن به زبان ارمنى احتمال 
شنيدن صدايى كه فارسى صحبت مى كند بيش از هر 

زبان ديگرى است.
اما فعاليت هاي اين قوم از امرار معاش فراتر مي رود. اين جامعه اي 
است كه نشانه هاي بلوغ آن در قالب موسسات و فعاليت هاي خيريه و 

جمعي خودنمايي مي كند.
در بلوار «گلن اوكس» كمي باالتر از مركز گلندل در بخش آرام تر و 

مسكوني شهر، ساختمان «انجمن امداد ارامنه» جا خوش كرده است.
كه  تعارف،  بي  و  پرانرژي  جدي،  بنياتيان-جراحيان،  ژاسمن  خانم   
رئيس حسابداري بنياد است 25 سال پيش پس از ترك ايران در گلندل 

رحل اقامت افكند و 16 سال است براي اين سازمان كار مي كند.
«انجمن امداد ارامنه» يك سازمان مستقل با هدف حفظ ميراث فرهنگي 
ارامنه و رفع نيازهاي اجتماعي، پزشكي و آموزشي جوامع ارمني در 

نگاهى به جايگاه ارامنه ايرانى  در بازآفرينى جامعه موفق مهاجر ايرانيان در كاليفرنيا:

از تهران تا گلندل

نمايى عمومى  از شهر گلندل در شمال لس آنجلس
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ارمنستان و ساير نقاط دنياست.

تاسيس شد  سال 1910  اين بنياد كه اصًال در 
مي شود.  اداره  داوطلبانه  صورت  به  زنان  توسط 
شعبه غرب امريكاي اين انجمن در گلندل در كنار 
سازمان دولتي «خدمات اجتماعي» كه اكثر مراجعه 

كنندگان آن نيز ارامنه هستند قرار دارد.
ارامنه زندگي مسالمت آميزي در جامعه امريكا 
دارند اما خواهي نخواهي اصطكاك فرهنگ ها گاه 

در مواردي غيرقابل اعتنا پيش مي آيد.
اخيراً قانوني در شهر وضع شد كه رستوران ها 
را از درست كردن كباب در هواي آزاد، چنانكه 
عادت بسياري از رستوران هاي ارمني است، منع 

مي كرد.
مردم شهر شكايت داشتند كه از بوي كباب كه 
تمام روز، شهر را گرفته خسته شده اند. در مقابل 
مشتريان شان  كه  مي گويند  رستوران ها  صاحبان 
انتظار بهترين كباب را از آنها دارند بنابراين بايد 

با ذغال درست شود.
تا  هم  گلندل  شهر  شوراي  اخير  انتخابات  در  ارامنه  پيروزي  علت 

حدودي همين بود، اما اعضاي ارمني 4 
راي الزم را براي لغو اين دستور به دست 
نياوردند و اكنون رستوران هاي ارمني به 

تدريج مجبور به پيروي از آن شده اند.
 ارامنه همواره در طول تاريخ رابطه كم 
و بيش عاشقانه يي با زبانشان داشته اند و 
به رغم سكونت طوالني در كشورهاي 
مختلف زبانشان را محفوظ داشته اند و 
سعي كرده اند آن را به نسل هاي بعد منتقل 
نسل هاي  بار  اولين  براي  گويي  كنند.اما 
دوم و سوم ارامنه در امريكا كه در اين 
كشور به دنيا آمده اند يا بزرگ شده اند، 
ديگر اين دلبستگي را نشان نمي دهند و 
اين تا حدودي باعث نگراني نسل هاي 

قبلي شده است.
يكى از اهالى درباره دو فرزند خود كه 
شده اند  بزرگ  اينجا  اما  متولد  ايران  در 
جذب  نخواهي  «بخواهي  مي گويد:  
خواهرم  با  كه  وقت ها  خيلي  مي شوند. 
و بچه هايش جمع مي شويم بچه ها با هم 
انگليسي صحبت مي كنند... بايد به آنها 
بگوييم كه شما يك زبان ديگر هم داريد.»

شده اند  امريكايي  كامًال  حاال  بچه ها  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در 
مي گويد: «اگر هم نشده اند در راه هستند.»اما چنانچه قوميت هاي ديگر در 
امريكا شهادت مي دهند شايد اين سرنوشتي باشد كه از آن گريزي نيست.

با اين حال سر نخ بسيارى از رخداد هاى جامعه ايرانيان جنوب كاليفرنيا 
را بايد در همين گلندل جستجو كرد. از موسيقى 
گرفته تا مطبوعات، از چهره هاى سرشناس علمى 

گرفته تا بهترين رستوران هاى ايرانى. 
از  خاچاطوريان».  «رافى  تا  گرفته  «اندى»  از 
از  بسيارى  و  زادور»  «هنرى  تا  گرفته  «وارطان» 
نام آشناترين چهره هاى محبوب جامعه ايرانى در 
وجود  با  كه  شهرى  دارند.  سكونت  شهر  همين 
مغازه هاى بيشمار ايرانى ارمنى چهره اى تمام نما 
از جامعه مهاجران ايرانى-ارمنى در اياالت متحده 

آمريكا را به نمايش گذاشته است.
در  زبان  فارسى  روزنامه هاى  و  مجالت  اكثر 
چاپخانه هايى چاپ مى شوند كه در همين شهر 
بنا شده است و ارامنه آنها را اداره مى كنند. درست 
مانند همين مجله ايرانشهر كه چاپ متن، جلد و 
صحافى آن در سه موسسه معتبر متعلق به ارامنه 

به انجام مى رسد.
چند رستوران معروف ايرانى - ارمنى، چند موسسه معتبر هنرى و 
ده ها فروشگاه ايرانى ارمنى در يك نگاه ساده و اوليه در گلندل چشم 
از  جداى  تازه  اين  و  مى كند  نوازى 
خدمات  موسسات  رنگ  پر  حضور 
و...)  صافكارى ها  خودرو(مكانيكى ها، 
است كه در نوع خود زبانزد خاص عام 
كليپ  ويدئو  كه  هم  روزها  اين  است. 
كه  مكانيكى ها  همين  از  يكى  تبليغاتى 
ارمنى(آقاى  ايرانى-  يك  وسيله  به 
گرگين زرگريان) اداره مى شود، توانست 
ركوددار ديده شدن در يوتيوپ شود. يك 
آگهى ساده كه مى شود در آن زيبايى هاى 
صداقت،  شادى،  يعنى  ارامنه  زندگى 
به  را  زندگى  به  احترام  و  درستكارى 

خوبى ديد.
اما پيدايش گلندل نه يك شبه و حتى 
سى ساله كه با ريشه هايى چندصد ساله 
محقق شده است. ريشه هايى كه از كوچ 
اجبارى ارامنه به ايران در چندصد سال 
البته  صد  و  مى گردد  آغاز  اين  از  پيش 

هنوز هم ادامه دارد.
در  كه  مقاالتى  مجموعه  در  ما  تالش 
صفحات بعد مى خوانيد اين است كه شما 
را بيشتر با اين ريشه ها و دستاوردهاى 
حضور منسجم جامعه ارمنيان ايرانى آشنا كنيم تا توانسته باشيم ضمن 
اداى احترام به ايشان، قدر شناس خدمات متقابلى باشيم كه فرصت بروز 

آن براى قرن ها با حضور ارامنه براى ايرانيان محقق شده است.  
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معموالً نخستين سال هاى سده هفدهم ميالدى را تاريخ ورود ارامنه به 
ايران مى دانند، يعنى زمانى كه شاه عباس گروه كثيرى از ارمنيان را از شهر 
جلفا واقع در كرانه رود ارس به مناطق مركزى ايران كوچاند. اّما واقعيت 
اين است كه حضور ارمنيان در سرزمين هايى كه درون مرزهاى ايران 

امروزى جا مى گيرند پيشينه اى ديرينه تر دارد.
در پس اين پرسش كه «ارامنه كى به ايران آمدند» دو فرض نادرست 

وجود دارد.
نخست اين كه گويى مرزهاى كنونى ايران و ارمنستان هميشه همين 
بوده كه امروز هست و ارامنه از آن سوى مرز به اين سو آمده اند و در 

ايران سكونت گزيده اند.
دوم اين كه گويى در گذشته نيز مهاجرت مانند امروز با تصميم شخصى 

و داوطلبانه صورت مى گرفته است.
ارمنستان  هخامنشيان،  زمان  در  كه  گفت  بايد  نخست  فرض  درباره 
جزئى از امپراتورى بزرگ ايران بوده است و به اين معنا، همه ارامنه، 

ارامنه ايران به حساب مى آمده اند. اين وضعيت در دوره ساسانيان نيز 
كه ارمنستان ساتراپ نشين ايران بوده وجود داشته است و در بسيارى از 
دوره هاى ديگر (ساتراپ ها حاكمانى بودند كه از طرف حكومت ساسانى 

براى اداره ارمنستان تعيين مى شدند).
بزرگ  تيگران  دوره  مانند  كوتاه،  دوره هاى  برخى  در  ديگر  سوى  از 
(پادشاه ارمنستان از سال 95 پيش از ميالد مسيح تا سال 55 ميالدى) 
بخش هاى قابل توجهى از آذربايجان ايران امروز جزو قلمرو او بوده اند، 
كه از دريا تا دريا، يعنى از درياى مازندران تا درياى مديترانه، گسترده 
دور  زمان هاى  از  اورميه  درياچه  پيرامون  مناطق  از  بسيارى  بوده است. 
ارمنى نشين بوده اند و ارامنه اين مناطق به يك معنا هرگز به ايران نيامده اند، 

همان جا بوده اند، منتها آن جا زمانى ارمنستان بوده است و امروز ايران.
اّما درباره ارامنه اى كه در مناطق ديگر ايران (غير از آذربايجان غربى 
امروز) سكونت داشته اند، چه مى توان گفت؟ آن ها از ابتدا آن جا نبوده اند، 
اّما خود نيز نيامده اند، آن ها را آورده اند و به اين معنا لفظ «آمدن» درباره 
آن ها نيز نادرست است. حركت هاى بزرگ جمعيتى در گذشته بسيار 
بيش از امروز جنبه اجبارى داشته است. آن ها را در دوره هاى تاريخى 

گوناگون يا به  اسارت آورده اند يا به كوچ مجبورشان كرده اند.
نظامى  فرماندهان  حضور  و  مادها  به  ارمنستان  كمك  درباره  آن چه 
ارمنى در ارتش هخامنشيان و همكارى هاى مشابه گفته مى شود، در واقع 
رابطه يك قوم تابع در يك امپراتورى است با سران امپراتورى، و گاهى 
همكارى دو كشور (در سال هايى كه ارمنستان مستقل بوده است). در 
زمان اشكانيان رابطه از اين هم نزديك تر بوده است. در سال هاى 66 تا 
428 ميالدى شاخه اى از خاندان اشكانيان بر ارمنستان حكومت مى كردند 
كه ارمنى بودند. اين همكارى ها و ارتباطات در عين حال كه گواهى است 
بر نزديكى فرهنگى دو قوم و مى تواند زمينه ساز تفاهم متقابل آن ها در 
زمان حاضر باشد (واژه قوم را در مورد ايران با اغماض به كار مى برم. 
سرزمين ايران و امپراتورى هايى كه در دوره هاى تاريخى مختلف بر آن 
حكومت كردند، مجموعه اى از اقوام گوناگون بوده اند)، اّما با الگوى 
حضور يك اقليت دينىـ  قومى يا مّلى در يك كشور تفاوت اساسى دارد 

و نمى تواند آغاز اين حضور دانسته شود.
اّما به هر رو، نخستين گروه هاى مردمان ارمنى كه در مناطق درونى ايران 
به شكل جوامع كوچك در ميان ديگر ايرانيان مى زيسته اند، چه زمانى 

شكل گرفته اند؟
 گفته مى شود كه از زمان داريوش هخامنشى ارامنه در ايران مى زيسته اند، 
اّما اين ها بيشتر واسال هايى بوده اند (زمين داران بزرگ) كه براى انجام 

وظايف شان نسبت به شاه شاهان به ايران مى آمدند.
شاه آرشاوير در دوره پيش از اسالمى شدن ايران در سده سوم ميالدى، 
و شاهپور دوم در سده چهارم ميالدى در پى لشگركشى به ارمنستان در 

چگونه ايران خانه دوم ارامنه شد؟
روبرت صافاريان 
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سال هاى 368-370 چند صد هزار ارمنى را به ايران آورده و در خوزستان 
و مناطق جنوب غربى ايران كنونى اسكان داده اند. بعد از ورود اعراب به 

ايران، اين ارامنه هم همراه باقى مردم به اسالم گرويده  اند.
حمله  زمان  در  ايران  به  ارامنه  اجبارى  مهاجرت هاى  جديد  دور 
سلجوقيان رخ داده است. در حمله سلجوقيان به ارمنستان در سال 1048 
به نوشته اورهايِتسى (مورخ ارمنى) يك صدوپنجاه هزار نفر را از دم تيغ 
گذرانده و همين تعداد را به زور به ايران رانده اند[تاريخ مختصر جامعه 

ارمنى در ايران، اديك باغداساريان (به زبان ارمنى)].
عالوه بر اين، بعد از فروپاشى دولت مستقل ارمنى در سده يازدهم 
ميالدى، مناطق ارمنى نشين ماكو، سلماس، خوى، اورميه و قره باغ داخل 

مرزهاى حكومت ايران جاى مى گيرند.
ارامنه  به  نسبت  شاه (1092-1072)  ملك  سلجوقى،  شاهان  ميان  از 
خوش رفتارى كرده است و اورهايتسى به نيت نيك او نسبت به ارامنه 

اشاره كرده است.
به نوشته گاندزاكِتسى، در زمان مغول ها نيز در سال هاى 1238-1237 
تعداد كثيرى از ارامنه به اسارت به ايران آورده شده اند. همين طور، به 

نوشته سركيس گريچ، در سال هاى 1340 ميالدى.
در سده سيزدهم ميالدى شاهد مهاجرت هاى دواطلبانه هم هستيم. با 
تغيير مسير راه هاى بين المللى و عبور آن ها از تبريز، گروهى از تجار و 
صنعتكاران ارمنى از موطن خود به اين شهرها مى آيند. ماركوپولو در 
سفرنامه خود، از بين مسيحيان تبريز اول از همه از ارامنه نام مى برد (او 
در سال1270 در تبريز بوده است). جهانگرد اسپانيايى كالويخو كه در 
سال 1405 در خوى بوده نوشته است كه اكثريت ساكنان اين شهر ارمنى 

بوده اند.
به نوشته مورخان و پژوهشگران، در سده هاى يازدهم تا پانزدهم ميالدى 
سكونت گاه هاى ارامنه در شهرهاى تبريز، سلطانيه، مراغه و رشت به 
وجود آمده بودند. به گواه منابع تاريخى در ايران همواره جوامع كوچك 
ارمنى وجود داشته اند، اّما اين ها پراكنده بودند، فاقد فرهنگ و ويژگى هاى 
قوم شناختى مشترك بودند، با هم ارتباط نداشتند و يك جامعه قومى 

واحد را تشكيل نمى دادند.
در سده دوازدهم ميالدى با  افزايش جمعيت ارامنه در آذربايجان شاهد 
تأسيس نخستين تشكيالت كليساى ارمنى (تِم يا خليفه گرى) در ايران 
هستيم. در آذربايجان دو خليفه گرى «زارواند و ِهر (خوى)» و «سلماس 

و پايتخت» تشكيل مى شود.
به نوشته آندرانيك هوويان وجود شمار فراوانى كليسا در نقاط مختلف 
آذربايجان مانند كليساى تاتووس مقدس در ماكو (سده هفتم ميالدى)، 
استپانوس مقدس در جلفاى ارس (سده نهم ميالدى)، سورپ سركيس 
دوازدهم  (سده  تبريز  در  موژامبار  ميالدى)،  دوازدهم  (سده  خوى  در 
ميالدى)، نشانه هاى حضور ارمنيان در اين مناطق است[ارمنيان ايران، 

آندرانيك هوويان، انتشارات هرمس].
به نوشته هوويان مداركى دال بر حضور بازرگانان ارمنى مستقر در 
با  ايران  راه  از  بازرگانان  اين  دارد.  وجود  نيز  ديگر  شهرهاى  و  شيراز 

هندوستان تجارت داشتند.
راه  در  گروهى  مى شدند،  آورده  ايران  به  اسارت  به  كه  ارامنه اى  از 

كشته مى شدند و گروهى ديگر مى توانستند خود را به عنوان صنعتكار و 
بازرگان اثبات كنند و يك زندگى معمولى در پيش بگيرند.

اين كه بيشتر ارامنه به اجبار به مناطق مركزى ايران آورده مى شدند 
پى آمدهاى مهمى در خاطره جمعى آن ها داشته است. كسى كه به اجبار 

به جايى برده شود بسيار دير آن جا را از آن خود مى داند.
در واقع بيشتر ارامنه ايران فرزندان اسيران و رانده شدگان به عنف هستند 
و اين امر به يك عدم تعلق ريشه دار در آن ها دامن مى زند. در بحثى 
درباره مهاجرت ارامنه و اين كه چرا آسان دل مى كنند (هرچند اين روزها 
ديگران هم كم آسان دل نمى كنند)، دوستى مى گفت دليلش شايد همين 
باشد كه به ميل خود به اين جا نيامده اند(البته آن ها به سرزمينى كه پدرشان 
سده هاى پيشتر از آن جا رانده شده اند هم برنمى گردند. و اين نيز قابل 
بحث است كه آيا اين ضعف دلبستگى انسان به سرزمينى كه سده هاى 
متوالى در آن زيسته ، محصول همان جابه جايى اجبارى نخستين است، 
يا در يكى دو سده اخير تحت تأثير ايدئولوژى ناسيوناليستى تكوين پيدا 

كرده است).
اين پيشينه تاريخى نشان مى دهد كه آوردن ارامنه به اصفهان توسط 
اجبارى  كوچ  الگوى  است.  نبوده  بى سابقه اى  كار  صفوى  شاه عباس 
پيش از او نيز بوده است، منتها جابه جايى هاى جمعيتى اجبارى پيش 
از او گستردگى كمترى داشته و از آن ها مدارك بسيار كمترى به جا 

مانده است.
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چند سال پيش از اين به مناسبت چهارصدمين سال كوچ ارامنه به 
ايران اينجا و آنجا مراسمى برپا شد تا بدين وسيله از اين اقليت بزرگ 
و برجسته در ايران قدردانى شود. هر چند اين كار با توجه به پراكندن 
اقليت هاى ايرانى بعد از انقالب اسالمى و ايجاد شرايطى كه آنان را 
ناگزير به مهاجرت گسترده از ايران كرد، شايد گامى در جهت جبران 
مافات بود، اما به هر حال گامى بود براى يادآورى خدمات برجسته اقليتى 

تاثير گذار بر تاريخ و فرهنگ ايران. 
ارامنه در طول چهارصد سال زندگى در ايران(از دوره كوچ شاه عباس) 
كه به آنان هويت ايرانى بخشيد، هر چه توانستند از فرهنگ و تمدن 
ايرانى گرفتند – پذيرفتن چيزهاى خوب خوى آنان بود – و چند برابر 
آنچه پذيرفته بودند بر فرهنگ ايرانى تاثير گذاشتند. تاثير فرهنگ ايران 
بر ارامنه موضوعى است كه بيشتر خود ارمنى ها مى توانند در آن باب 

بگويند و بنويسند. آنچه مقصود اين گزارش است تاثير ارامنه بر فرهنگ 
و جامعه ايران است.

(عباس  مردگان»  «سمفونى  رمان  در 
معروفى) كه در دهه بيست مى گذرد و 
موضوع آن برادر كشى است، هر كس 
قهرمان  آيدين،  روزگار  كردن  سياه  در 
خانواده  يك  اال  مى زند  نقشى  داستان 
كارخانه  صاحب  ميرزايان،  ارمنى، 
راه  در  كمكى  هيچ  از  كه  چوب برى، 
نجات قهرمان مسلمان رمان دريغ نمى 

ورزد. 
اين يك تصوير ساختگى و تصادفى 

ايرانيان ارمنى:
 وزن يك اقليت در ميان يك ملت

سيروس على نژاد

نمايى از خيابان نادرشاه در قلب شهر تهران كه اكثر مغاره هاى آن در تملك ارامنه است
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از ارامنه ايران نيست، تصويرى است كه به تقريب عموم ايرانيان از اين 
هموطنان چهار صد ساله خود دارند. هر يك از ما كه در شهر و ديار 
خود با ارامنه سروكار داشته، تصويرى از همدلى و همراهى آنان در ذهن 
دارد. اما اشاره سمفونى مردگان تنها به پاكى نهاد اين گروه اقليت نيست، 

به صنعتگرى آنها نيز اشاره دارد.
كه  است  ماهرى  صنعتگران  تصوير  ايرانيان،  ذهن  در  ارامنه  تصوير 

اعتماد،  قابليت  از  سرشار  و  بى كلك 
و  كار  به  فنى  گوناگون  رشته هاى  در 
كسب مشغول اند. تا زمان انقالب يعنى 
در  گسترده ترى  شكل  به  كه  زمانى  تا 
بهترين  معموال  داشتند،  حضور  ايران 
سازان،  مبل  سليقه ترين  با  نجاران، 
غذايى،  مواد  تهيه كنندگان  پاكيزه ترين 
خياط ها،  مكانيك ها،  اعتمادترين  قابل 
كفاش ها، شيرينى پزها را همواره در ميان 
جست.  مى توانستى  و  مى بايستى  آنان 
كوى مى فروشان نيز البته از متعلقات 

هميشگى آنان بوده است. 
رشته هاى  پيشروان  نام  در  درنگ 
مختلف هنر و صنعت و بازرگانى در 
اين  كه  مى كند  روشن  معاصر  دوران 
اقليت چه تاثير بزرگى بر فرهنگ ايرانى 
ايران  پيشرفت هاى  در  است.  گذاشته 
معاصر، عرصه اى وجود ندارد كه از نام 
آنان خالى باشد. همه جا يا از سرآمدان 

اند يا از پيشروان. 
ارامنه پس از كوچ جانكاه دوره شاه عباس، و پس از استقرار در جلفاى 
اصفهان و ترميم جراحت ها كه به جد در آن زمينه كوشيدند، ايرانى شدند 
و در آبادانى كشور بى اندازه كوشيدند و از آنجا كه مردمى با فرهنگ 
بودند در تمام زمينه ها پيشگام ترقى و نوآورى شدند؛ در سياست، در 

هنر، در علم و دانش، در موسيقى، در سينما، در نقاشى، در تئاتر، در 
عكاسى، در روى آورى به تمدن، در چاپ و نشر، در صنعت و معمارى 
صف  در  ايران  ارامنه  نام  كرد  را  فكرش  بتوان  كه  اى  زمينه  هر  در  و 
پيشروان جاى دارد. شايد هيچ اقليتى را در هيچ جاى جهان نتوان سراغ 
كرد كه اينهمه به كشورى كه بقاعده مى بايست كشور دوم آنان باشد و در 

عمل كشور اصلى شان شد، خدمت كرده باشند. 
آنان از همان زمان شاه عباس به علت 
ورود در كارهاى بازرگانى عامل ارتباط 
ايران با غرب بوده اند. پراكندگى ارامنه 
در جهان كه رفت و آمد آنان را به نقاط 
ديگر سهل مى كرد از يك سو و رفت و 
آمد مسيحيان اروپا با آنان از سوى ديگر 
سبب مى شد كه زودتر از ديگر ايرانيان 
با نوگرايى و تمدن غرب آشنايى يابند. 

همين امر آنان را پيشتاز كسب علوم و 
مهارت هاى فنى كرد و اين خود سبب 
شد تا در دوره هاى بعد به ويژه در صد 
و پنجاه سال اخير، كه نگاه ايران متوجه 
پيشرفت هاى غرب شده بود، اينان چون 
اروپا  تمدن  برابر  در  گشوده  پنجره اى 

عمل كنند. 
كه  هستند  و  بوده  مردمى  ارمنيان 
چهارصد سال در ميان ايرانيان زيستند، 
فارسى آموختند و به فارسى آثارى پديد 
ملكم  ميرزا  (برجسته ترينشان  آوردند 
خان) اما زبان خود را حفظ كردند. هيچ 
قوم و ملت ديگرى سراغ ندارم كه وزن آنان را داشته باشد، چند قرن 
در ميان غريبه ها زيسته باشند، از غريبگى به در آمده باشند، اينهمه نقش 
عجب زده باشند، صاحبخانه شده باشند و در عين حال هويت و استقالل 

خود را نباخته باشند. اين هنرى است كه از هر قومى بر نمى آيد.
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 تهران بهترين بناهاى خود به ويژه در ناحيه مركزى شهر را كه هنوز 
ديدنى ترين ناحيه شهر است، وامدار ايرانيان ارمنى است. 

در اين ناحيه به غير از ميدان حسن آباد كه با آن معمارى دلپذير 
زيباى  عمارت  چند  است،  شهر  ميدان هاى  ترين  شكيل  از  هنوز 

ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از 
دادگسترى،  كاخ  پست،  ساختمان 
كاخ گلستان، بناى وزارت خارجه، 
مركز،  شعبه  ملى  بانك  سپه،  بانك 
باستان،  ايران  موزه  افسران،  باشگاه 
عمارت  چند  شايد  و  مرمر  كاخ 

ديگر. 
همه اين عمارت ها به استثناى كاخ 
گلستان (از كارهاى دوره قاجاريه) 
آن  طراح  كه  باستان  ايران  موزه  و 
آندره گدار بوده است، كار ايرانيان 
ارمنى است. اگر اين مجموعه را از 

وسط شهر تهران برداريم چيزى جز كوچه پس كوچه هاى كم ارزش 
باقى نخواهد ماند. 

 ميدان حسن آباد كه بعدها يك ضلعش را بانك ملى خراب كرد، 
ولى با همان سه ضلع باقى مانده اش، يادآور معمارى اروپايى است، 
كار قليچ باقليان است (كه عمارت شهربانى را هم ساخته است) اما 

مهندس محاسب آن، معمار برجسته 
بوده است.  تادوسيان  لئون  ايران 
پايان  به  هم  را  مرمر  كاخ  كه  كسى 
قرار  اين  از  مرمر  كاخ  داستان  برد. 
كه  آنطور  را  كاخ  نقشه  كه  است 
مسعود  براى  لرزاده  حسين  استاد 
نوربخش نويسنده كتاب «تهران، به 
است،  كرده  تعريف  تاريخ»  روايت 
خود رضاشاه داده بود اما معمارانى 
كه دست اندركار ساخت آن بودند 
و  شدند  اخراج  كار  از  زود  خيلى 
تادوسيان  لئون  دست  به  كار  ادامه 
رسيد.  سرانجام  به  و  شد  داده 

تادوسيان زاده تهران بود.
اصفهان،  جلفاى  زاده  گالستيانس،  الگال  را  پستخانه  عالى  عمارت 
مناقصه  به  شمسى   1307 سال  در  عمارت  اين  بناى  است؛  ساخته 
اما  شد،  آن  برنده  گرجى،  معمار  ماركف،  نيكالى  و  شد  گذاشته 
ساخت آن به دست گالستيانس انجام گرفت. عباس مسعودى كه در 
سال 1313 شمسى گزارشى از عمارت پستخانه در روزنامه اطالعات 

نوشته، الگال گالستيانس را سازنده آن معرفى كرده است. استاد لرزاده 
نيز روايت كرده است كه عمارت پست، كار الگال گالستيانس است. 
ساختمان وزارت خارجه در ميدان مشق نيز كار دو تن از معماران 
ارمنى است. طرح آن را گابريل گوريكيان داد. كسى كه در استانبول 
م)   1900) سال  همان  و  شد  زاده 
خانواده اش از بيم سخت گيرى هايى 
كه بر ارامنه در آن ديار شروع شده 
بود و به آوريل 1915 ختم شد، به 
ايران آمدند و او را به ايران آوردند. 
تا ده سالگى در ايران ماند. چند سال 
ابتدايى را در تهران خواند، تابعيت 
ايرانى گرفت و آنگاه راهى اروپا شد 
به  رضاشاه  دعوت  به  كه  زمانى  و 
شهرت  با  معمارى  بازگشت،  ايران 

جهانى بود. 
چهار  تنها  بازگشت  در  گوريكيان 
سال در ايران ماند (1312 تا 1316) و باز راهى اروپا و آمريكا شد 
قرن  تا  كه  گذاشت  بجا  خود  از  يادگارهايى  سال  چهار  آن  در  اما 
برقرار  مى خواست  خود  چنانكه  ايرانى،  يك  عنوان  به  را  او  نام  ها 
ميهن  هم  و  داد،  او  را  خارجه  وزارت  ساختمان  مى دارد. طرح  نگه 
به  دو  آن  گرفت.  عهده  به  را  ساختش  گالستيانس  الگال  ديگرش، 
از  هنوز  كه  نهادند  پى  بنايى  اتفاق 
بهترين و كارآمدترين بناهاى ناحيه 
مركزى شهر تهران است. طرح كاخ 
مهمترين  از  كه  نيز  را  دادگسترى 
بناهاى دوره رضاشاه است، گابريل 

گوريكيان داد. 
عالوه براين از او طرح ساختمان 
كاخ  كنار  در  را  صنايع  وزارت 
همان  كه  را  ويال  چند  و  گلستان 
او  به  تهران،  به  ورودش  اول 
اگرچه  داريم  بود  شده  سفارش 
يا  دارند  وجود  امروزه  دانيم  نمى 
در تخريب هاى مدام شهر تهران از 
دست رفته اند؛ ويالهاى پناهى، خسروانى، نظام مافى، ملك اصالنى 

و فيروز.
گابريل گوريكيان به همراه دو معمار ديگر از برجسته ترين ها در 
هوانسيان  وارطان  و  آبكار  پل  ديگر  تن  دو  آن  اند.  بوده  خود  دوره 

نام دارند. 
مهمانخانه  و  توپخانه  ميدان  در  سپه  بانك  مركزى  ساختمان   

يادگارهاى معماران ارمنى در تهران
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و  فردوسى  هتل  طرح  و  دربند 
سوم  خيابان  در  دختران  هنرستان 
كاخ  و  سخايى)  (سرگرد  اسفند 
كار  پهلوى)  (شهناز  اختصاصى 
وارطان هوانسيان (زاده تبريز) است 
پهلوى)  (بى سيم  راديو  ايستگاه  و 
باغچه بان  ناشنوايان  مدرسه  و 
دارايى  ادارات  از  بسيارى  و 
(زاده  آبكار  پل  كار  شهرستان ها 
تهران). اينان هريك حدود نيم قرن 
به ايران خدمت كرده اند، و بناهاى 
ساخت آنان تنها به همين تعداد كه 

نام برديم محدود نمى شود.
اوژن  كنيم؛  ياد  ديگر  نامدار  ارمنى  يك  از  بايد  اينان  كنار  در 
آفتانديليانس، زاده تبريز به سال 1292 خورشيدى، كه تاالر فرهنگ 
تهران)  استان  كنونى  پرورش  و  آموزش  (اداره  فردوسى  دبستان  و 

(اكنون  هنر  و  فرهنگ  وزارت  و 
وزارت ارشاد اسالمى)، و ساختمان 
كليساى  و  مهرآباد  فرودگاه  اوليه 
خان  (كريم  مقدس  سركيس 
نوربخش  دبيرستان  و  ويال)  نبش 
يادگارهاى  از  همه  كبير)  (رضاشاه 

اوست. 
در بين ساختمان هاى مدرن امروز 
تهران نيز، بناى تاالر رودكى، سينما 
سينما  سيتى،  گلدن  سينما  متروپل، 
نياگارا، سينما ديانا و سينما كريستال 
رودكى  تاالر  اند.  ساخته  ارامنه  را 

از بهترين و امروزى ترين بناهاى شهر، كار همان اوژن آفتاندليانس 
دارد،  نام  فلسطين  سينما  امروز  كه  هم  را  سيتى  گلدن  سينما  است. 
ساخته هاى  از  ديانا  كريستال،  متروپل،  سينماهاى  است.  ساخته  او 

سينما  اما  است  هوانسيان  وارطان 
نياگارا ساخته پل آبكار است.

بناهاى  تنها  نه  ارمنى  معماران   
از  بسيارى  كه  تهران  شهر  مهم 
را  ديگر  شهرهاى  مهم  بناهاى 
ساخته اند.  و  كرده  طراحى  هم 
كه  دارد  اصلى  خيابان  يك  تبريز 
امروز  و  داشت  نام  پهلوى  قبال 
داده اند.  تغيير  خمينى  به  را  نامش 
اوهانجانيان  اوديس  را  خيابان  اين 
ايروان  زاده  معمارى  كرد؛  طراحى 
به  ارمنستان  الحاق  از  پس  كه 

شوروى به ايران آمد. 

تمام  در  ارامنه  يادگارهاى  ذكر 
شهرها اين گزارش را دراز خواهد 
كرد. همين نمونه ها كافى است اما 
قلم براى دادن يك نمونه ديگر بى 
طاقتى مى كند و آن شهر قم است. 
مصالى  ملى،  بانك  مركزى  شعبه 
دانشكده  اتوبوس ها،  پايانه  و  شهر 
ديگر  بناهاى  شايد  و  پزشكى 
مهندس  نقشه  و  فكر  حاصل  هم 
اش  اصلى  نام  كه  است  گورگين 
معمارى  است؛  پيچيكيان  گورگن 
متولد ولگاگراد كه از هفده سالگى 
به ايران آمد و تا پايان عمر در ايران 

زيست و در ايران به مهندس گرگين شهرت داشت. 
ژانت الزاريان كه اطالعات مربوط به بناهاى قم از كتاب او «دانشنامه 
ايرانيان ارمنى» استخراج شده مى نويسد «در سده اخير بيش از يكصد 
ايران  در  ارمنى  معمار  پنجاه  و 
مشغول كار بوده اند يا از اين كشور 
به  آن  از  خارج  در  و  برخاسته اند 
فعاليت پرداخته اند». در همان كتاب 
و  رامسر  مهمانخانه  كه  مى خوانيم 
مهندس  كار  رامسر  كاخ  همچنين 

معمار هوانس غريبيان است.
كليساهاى ايران نيز كه از آن سوى 
و  پراكنده اند  اصفهان  تا  آذربايجان 
از آثار مهم تاريخى و مذهبى ايران 
دست  كار  طبعا  مى روند  شمار  به 

ارامنه ايران است.
 ژانت الزاريان مى نويسد: «در هيچ كدام از كشورهاى جهان (به غير 
از ارمنستان) معمارى ارمنى همچون ايران رشد نكرده است و تنها در 
جلفاى اصفهان در حال حاضر سيزده كليسا داير مى باشد. كليساهاى 
تهران،  شهرهاى  در  نيز  ديگرى 
كه  شده اند  ساخته  غيره  و  قزوين 
داراى  مهندسى   – معمارى  نظر  از 
در  مى باشند.  شايسته اى  ارزش 
ارامنه  كه  ايران  كشور  از  نقطه  هر 
بناى  يك  حداقل  دارند  سكونت 
و  است  شده  بنا  ارزنده  تاريخى 
امروز  كه  گذاشت  نبايد  ناگفته 
ميراث  توسط  بناها  اين  تمامى 
مهندسان  همكارى  با  و  فرهنگى 

ارمنى در حال مرمت هستند.»
دولتى  ايران  در  اگر  شك  بى 
دموكراتيك سر كار بود اكثر اين ابنيه با حمايت دولت مرمت مى شد.
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بسيارى  است.  عجين  ارامنه  نام  با  آغاز  همان  از  دانشگاه  تاسيس   
نخستين دانشگاه ايران را دارالفنون مى دانند. دارالفنون به معنى امروزى 
زيرا  داشت.  خود  در  را  دانشگاه  اصلى  هسته  اما  نبود  دانشگاه  كلمه 
از جنس مدارس سنتى ايران نبود. مدرسه اى غير دينى بود كه در آن 

پزشكى و مهندسى و زبان خارجه به شيوه امروز تدريس مى شد. 
به عنوان اين نامه كه اميركبير نوشته است توجه كنيد: «عاليجاه ذكاوت 
و فطانت همراه، زبدة المسيحيه موسيو جان داوود مترجم اول دولت 
عليه ايران ...»، اين خطاب اميركبير به مسيو جان داوود ارمنى است كه 
به عنوان نماينده اميركبير و با سمت سفير فوق العاده ناصرالدين شاه 
به اتريش رفت تا معلمان و استادان دارالفنون را انتخاب و استخدام 
سامان  به  را  معلمان  استخدام  كار  داوود  جان  مسيو  تا  اگرچه  كند. 
برساند درباريان كار امير را يكسره كرده بودند، و او به همراه معلمانى 
از  قبل  روز  دو  كه  بازگشت  تهران  به  زمانى  بود،  كرده  استخدام  كه 
آن اميركبير را در حمام فين رگ زده بودند. همانطور كه در خطاب 

اميركبير آمده جان داوود مترجم اول دولت ايران بود. 
بعدها دكتر بازيل ارمنى در همان دارالفنون شروع به تدريس طب 
فرنگى كرد. تا پيش از دارالفنون طب رايج در ايران طب سنتى بود و از 
شروع كار دارالفنون طب امروز جاى طب سنتى را گرفت. طب امروز 
را در مقابل طب سنتى، طب فرنگى نام نهاده بودند. دكتر بازيل ارمنى 
كه در انگلستان تحصيل كرده بود، توسط مخبرالدوله وزير علوم، به 

جاى دكتر آلبو (آلمانى) براى تدريس طب دعوت شد و بيست و پنج 
سال به اين كار پرداخت. 

دانشگاه تهران نيز كه نخستين دانشگاه ايرانى به معنى اروپايى كلمه 
است، هيچگاه از ارامنه خالى نبوده است. به غير از دانشگاه تهران، 
دانشگاه هاى تبريز، صنعتى، ملى (شهيد بهشتى) صنعت نفت آبادان و 
بويژه اصفهان، استادان ارمنى بسيار داشته اند. دانشگاه اصفهان از اين 
نظر شايد سرآمد دانشگاه هاى ديگر باشد. در همين دانشگاه بود كه 
براى نخستين بار رشته آرمنولوژى (مطالعات ارمنى) داير شد كه بعدتر 

در سال 1350 به دانشكده آرمنولوژى ترقى كرد. 
ارامنه در پذيرفتن آموزش و ايجاد مدارس از ديگر ايرانيان همواره 
آمادگى بيشترى داشته اند. ميرزا حسن  خان رشديه كه براى تاسيس 
مدارس به سبك امروز در ايران قرن نوزده به جان كوشيد، نخستين 
مدرسه خود را براى بچه هاى ايرانى در ايروان داير كرد. او كه مرد 
زيركى بود هنگامى كه ناصرالدين شاه از سفر فرنگ باز مى گشت، به 
دست بچه هاى مدرسه خود در ايروان، پرچم هايى داد تا سر راه شاه 

بايستند و براى او ابراز احساسات كنند. 
ناصرالدين شاه از اين ابراز احساسات خوشش آمد. پياده شد و به 
پيش بينى  را  اتفاقى  چنين  كه  خان  حسن  ميرزا  رفت.  مدرسه  داخل 
مى كرد، از قبل خود را آماده كرده بود. چندى در فوايد ايجاد مدارس 
سخن گفت و از شاه خواست كه اجازه دهد چنين مدارسى در ايران 

پيشگامى ارامنه در آموزش
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تاسيس شود. شاه چنان تحت تاثير سخنان ميرزا حسن خان قرار گرفت 
كه دستور داد پا در ركاب كند و همراه شاه عازم تهران شود. ميرزا 
حسن خان چنين كرد اما تا به نخجوان برسند، مخالفان زير پايش را 

خالى كرده بودند. 
هنگامى كه كالسكه شاه از نخجوان حركت كرد، او را بر جا گذاشتند 
به اين بهانه كه ساعتى ديرتر و با ديگران حركت خواهد كرد. اما در 
واقع زندانى اش كرده بودند. ميرزا حسن ناگزير به ارمنستان گريخت 
و كار مدرسه اش را از سر گرفت. بعدها البته كارهاى بزرگى در زمينه 
آموزش در ايران كرد و مدارس بسيارى بنا نهاد كه موجب خوشنامى 
او در ميان روشنفكران شد. چنانكه نيما درباره او مى گفت «ياد بعضى 
نفرات خوش دلم مى دارد» اما هر بار كه مدرسه اى بنا مى گذاشت، 
طالب و متحجران با بيل و كلنگ مى ريختند و مدرسه اش را ويران 
خان  حسن  ميرزا  مى زدند.  كتك  را  مدرسه اش  بچه هاى  و  مى كردند 
از تهران به مشهد مى گريخت و چون در مشهد مدرسه اش را خراب 
مى كردند به تبريز مى رفت و از آنجا به تهران. اين كشاكش سالها ادامه 
داشت و سرانجام موفق شد در تهران، تبريز و مشهد مدارسى داير كند 

و بناى آموزش دبستانى را در ايران بگذارد. 
هر چه ايجاد مدارس در بين ايرانيان مشكل بود و با مخالفت هاى 
صورت  آسانى  به  كار  اين  ايران  ارامنه  بين  در  مى شد،  مواجه  بسيار 
مى گرفت. آنان به داليل مختلف براى نو شدن و معاصر شدن آماده تر 
بودند. نخستين مدارس ارامنه بسى زودتر از كوشش هاى ميرزا حسن 
مدرسه  اولين  م)   1858) خورشيدى  در 1237  حتى  گرفت.  پا  خان 

دخترانه ارامنه در ايران تاسيس شده بود و اين كار ادامه يافت.
پس از دوران قاجار، در دوران رضاشاه نيز ارامنه در ايجاد مدارس 
سهم بسزايى داشته اند. نام مدرسه برسابه را گويا همه نسل هاى پيش 
زاده  و  ارمنى  بانوى  يك  هوسپيان  برسابه  باشند.  شنيده  انقالب  از 

چهارمحال بختيارى بود كه از يك سالگى به همراه خانواده اش ساكن 
تهران شد. او نخستين كودكستان ايرانى را در سال 1309 خورشيدى 

(1930 م) با مجوز رسمى وزارت فرهنگ در تهران تاسيس كرد. 
بعدها، برسابه، دبستان و دبيرستان خود را هم به كودكستان افزود. 
بود.  فارسى  زبان  به  كار  ابتداى  از  نيز  برسابه  مدارس  در  آموزش 
جمله  از  بعضى،  قلم  به  برسابه  مدارس  در  خواندن  درس  روايت 
دكتر صدرالدين الهى، روزنامه نگار و استاد روزنامه نگارى، در زمينه 
كودكستان برسابه، گوياى تالش هاى ارزنده اين بانوى ارمنى است. اين 
مدارس از نامدارترين مدارس ايران پيش از انقالب به شمار مى رفتند. 
متاسفانه مدرسه هاى برسابه بعد از انقالب تعطيل شد و برسابه هوسپيان 
اواخر عمر خود را نه در ايران كه در امريكا سپرى كرد و در سال 1378 

خورشيدى در اين كشور بدرود حيات گفت.
 جالب است كه در دوره رضاشاه كه ايجاد مدرسه به معناى وسيع 
كلمه در ايران جدى شد، چندى مدارس ارامنه را تعطيل كردند. دستور 
رضاشاه به عنوان ممنوعيت استفاده از زبان هاى خارجى در مدارس 
از  حتى  خورشيدى)   1315 از  (بعد  دوره  آن  در  و  بود  شده  صادر 
چاپ كتاب و اجراى تئاتر به زبان ارمنى جلوگيرى مى كردند اما اين 

جلوگيرى ها، مانع آموزش كودكان به زبان ارمنى نشد.
برگزارى  در  وسيعى  بطور  ايران  ارامنه  وضع،  اين  با  مقابله  براى 
كالس هاى خصوصى و غير رسمى كوشيدند و از اين راه توانستند 
آموزش كودكان را ادامه دهند و نگذارند آموزش به زبان مادرى شان 

تعطيل شود. 
ديگر  مدرسه  چند  نام  از  كردن  ياد  شايد  برسابه  مدرسه  از  غير  به 
ارامنه كه پيش از انقالب فعاليت مى كردند و در تهران شهرتى داشتند، 
گلبنگيان،  مهرجردن،  كوشش،  مريم،  مدرسه  باشد.  داشته  ضرورت 

رستم و ...  
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«گلهاى  داستان  ترقى  گلى   
دنيا)  دو  كتاب  در  شده  شيراز»(منتشر 
خود را اينطور شروع مى كند: «مادام يلنا 
معلم رقص است و كالسش در خيابان 
نادرى جنب پيراشكى خسروى ست. در 
اين كالس مى توان تمام رقص هاى دنيا 
را ياد گرفت: باله كالسيك با كفش هاى 
لزگى،  رقص  پا،  نوك  روى  مخصوص 
مدرن  رقص  عربى،  ايرانى،  ارمنى، 
آمريكايى (به سبك فرد آستر)، آفريقايى، 
هندى، و رقص اسپانيولى با قاشقك هاى 

چوبى و بادبزن.» 
 – است  شلوغ  «شهر  است.   1332 سالهاى  فضاى  داستان  فضاى 
تظاهرات، بگير و ببند، تيراندازى، ....» و راوى داستان مى گويد كه 

مادام يلنا كه يك خانم ارمنى است كالس رقص دارد، دخترش پيانو 
مى زند و او مى خواند: 

«قر بيا دختر قر - ناز بيا دختر ناز» 
در  كه  نيست  آوديسيان  يلنا  مادام  به  پرداختن  قصد  اينجا  در 
به  جوانى  در  خواند،  باله  درس  بلغارستان  در  شد،  زاده  استانبول 
تبريز آمد، در ميان سالى وارد تهران شد و در اين شهر به كارهاى 
هنرى و كالس هاى رقص پرداخت و سرانجام به آمريكا رفت و در 
دو  يكى  همين  نقل  با  مى خواهم  درگذشت.  آمريكا  در  سال 1379 
پاراگراف از داستان گلى ترقى بگويم ارامنه در هنرهايى چون رقص 

و موسيقى در ايران پيشگام و سرآمد بوده اند.
 از پيشگامان رقص مى توان از سرگيس جانبازيان ياد كرد كه اولين 
دخترش  كرد.  تاسيس  تهران  در   1320 سال  در  را  رقص  هنرستان 
اداره  را  تهران  باله  هنرستان  سال  دوازده  مدت  به  جانبازيان  آناهيد 
كرد. مادام يلنا پس از اينان وارد تهران شد و كالس هاى رقص داير 

از مادام يلنا تا ويگن 
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كرد. بسيار كسان ديگر هم بوده اند كه 
فهرست  حتى  مختصر  اين  در  نمى توان 

وار از آنان ياد كرد.
از  مى توان  موسيقى  سرآمدان  از 
لوريس چكناوريان نام برد، يا از مليك 
اصالنيان، يا ويگن كه در موسيقى جاز 
ايران درخشيد. همه اينها نام هاى بزرگى 
را  ايران  سراسر  شهرتشان  يا  كه  هستند 
گرفته، يا دست كم در بين اهل موسيقى 
نام هاى بلند آوازه اى هستند. اما يك نام 

هست كه هرچند نام مشهورى است، اسمش هيچ به ارامنه نمى رود. 
شهرت  يحيى  تار  است  شان  اصيل  آالت  از  تار  كه  ايرانيان  بين  در 
دارد. آنها كه تار مى خريدند بر اساس توصيه معلمان موسيقى اول 
ديگر  تارهاى  دنبال  نمى شد  پيدا  اگر  و  مى گشتند  يحيى  تار  دنبال 

مى رفتند. 
ارامنه  از  تارساز  خان  يحيى  ميرزا 
اش  اصلى  نام  و  بود  اصفهان  جلفاى 
ساخت  تارهاى  روى  آبكار.  هوانس 
كه  مى گذاشت  امضا  يحيى  خودش 
نامى ارمنى نيست، اسم مستعارش بود. 
يحيى،  نام  ايران  موسيقى دانان  بين  در 
يحيى  نام  خوب  تار  و  خوب  تارهاى 
را تداعى مى كند. هر اهل موسيقى كه 
دنبال تار مى گشته، ابتدا سراغ تار يحيى 
پهلوى  دوره  اواخر  در  است.  مى رفته 

ديگر تار يحيى پيدا نمى شد و اگر مى شد قيمت آن چند برابر تارهاى 
است.  ايران  تارسازى  در  مارك  مهمترين  يحيى  تارهاى  بود.  ديگر 
و  مى كرد»  «اعجاز  تار  ساختن  در  سپنتا  نوشته  به  يحيى  يا  هوانس 
تار يحيى «مشهورترين و گرانبهاترين تارهاى دنيا» بود. يحيى خان 
در  بعد  و  مى كرد  كار  باشى  نجار  خاچيك  پدرش  نزد  عمر  «اوايل 
همان كارگاه پدرش روى تارهاى ساخت خود ريزه كارى و تزئين 
شمسى   1312 سال  حدود  در  خان  يحيى  سپنتا  نوشته  به  مى كرد». 

درگذشت.
 پس از يحيى خان تارساز بايد از مليك 
اصالنيان ياد كنيم كه در سال 1382 در 
پيانيست  و  آهنگساز  درگذشت.  تهران 
مطرح  جهانى  سطح  در  كه  برجسته اى 
تبريز  در  ش.   1294 سال  در  وى  بود. 
چشم به جهان گشوده و آموزش پيانو 
مليك  بود.  كرده  آغاز  شهر  همان  از  را 
اصالنيان در سال 1317 در كنسرواتوار 
بعدها  و  كرد  موسيقى  تحصيل  برلين 

موسيقيدانان  از  بسيارى  شد.  موسيقى  عالى  هنرستان  برجسته  استاد 
تراز اول ايران شاگرد او بوده اند.

مهمترين  تهران  سمفونيك  اركستر  رهبر  چكناواريان  لوريس 
بروجرد  زاده  او  است.  ايرانيان  از  گروه  اين  موسيقى  عرصه  در  نام 
(1316 خورشيدى) و فارغ التحصيل هنرستان موسيقى تهران است. 
رهبرى  رشته  در  ميشيگان  و  وين  در  را  موسيقى  عالى  تحصيالت 
و  رستم  اپراى  او  مهم  هاى  ساخته  از  برده است.  پايان  به  اركستر 

سهراب و خسرو و شيرين را مى توان 
نام برد.

ايرانيان  موسيقى  در  اين  وجود  با 
كه  است  ويگن  نام  مشهورترين  ارمنى، 
پس از انقالب به آمريكا كوچ كرد و در 

همانجا درگذشت.
 صدرالدين الهى، روزنامه نگار و استاد 
گزارشى  او  مرگ  در  نگارى،  روزنامه 
نوشت و ضمن آن به نكته اى اشاره كرد 
است:  گزارش  اين  تمامى  مقصود  كه 

هنوز  كه  ايرانى ها  ايرانى ترين  اين  ايران،  ارامنه  به  بايد  روزى  «يك 
شاه دخترشان، بانوى ارمن، شيرين در بيستون معنى عشق را بر سنگ 

جاودانه كرده است بپردازم. ايران خيلى به اينها بدهكار است».
ويگن از وقتى نسل ما به ياد دارد به فارسى مى خواند. من اصًال خبر 
ندارم كه او به زبان ارمنى هم ترانه اى خوانده است يا نه. او ايرانى بود 
و زبانش فارسى. نزد ما جز اسمش هيچ از ارمنستان نشان نداشت. 
او چندان ايرانى بود كه وقتى اسب ابلق سم طاليش را زين مى كرد، 
و  مى شد  ايلى  و  مى خواست  را  خان  دختر  و  مى رفت  ايل  ميان  به 
مى خواست سر بشكند يا تبرزين بردارد و به جنگ برود: «يا تبرزين 

وردارم/ نيمه شبون/ خونه شونو/ در بشكنم دربشكنم.»
باباكرم،  خواند.  ايرانيان  براى  را  فارسى  ترانه هاى  ايرانى ترين  او 

شادوماد، و مانند آنها.
هر قدر ناز كنى ناز كنى باز تو دلدار منى

هر چقد عشوه كنى عشوه كنى تو گل بى خار منى
حاال ديگه مال منى
مال منى و يار منى
شيشه بابا را نشكنى

شايد از همه ايرانى تر الاليى هايش باشد:
الاليى كن مرغك من؟ دنيا فسانه است

هر ناله شبگير اين گيتار محزون
اشك هزاران مرغك بى آشيانه است

بعد  كه  آنها  همه  مانند  او  اما  درگذشت  آمريكا  در  ويگن  هرچند 
از انقالب ناگزير وطن خود را ترك كرده بودند، ايران را ترك گفته 
بود. احتماال اين حرف دكتر الهى درباره لوريس چكناوريان درباره 
ويگن بيشتر صادق است اال آنكه ويگن در همدان به دنيا آمده بود نه 
بروجرد: «لوريس چكناوريان همبازى دوران كودكى همسرم، همين 
آخرى ها يك روز به او گفت كه همچنان كودك بازيگوش كوچه هاى 
خاك آلود بروجرد است، حتى اگر در اپراى سانفرانسيسكو يا مترو 

پوليتن نيويورك باشد». 
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حضور ارزشمند ارامنه در سينماى 
بهروز تورانىايران

در سينماى ايران كه اندكى بيش از صد سال از عمر آن مى گذرد، صد ها تن از 
ارامنه در زمينه هاى فنى و هنرى فعاليت داشته اند و دارند. فهرست زير تنها نام 

چند ده تن را كه در اين زمينه ها نام آور شده اند، دربر مى گيرد:
آوانس اوگانيانس، سليمان ميناسيان، هراند ميناسيان، روبيك روبن زادوريان، 
روبيك منصورى، ويكتوريا، ويگن دردريان، ژوزف واعظيان، واروژان، واخناك 
نرسى گرگيا، مرى آپيك، آپيك يوسفيان، ماركو گريگوريان، واهاك وارطانيان، 
لوريك  هوسپيان،  آرمان  يفيازاريان،  قهرمانى  ويدا  تبريزى،  هايراپتيان  لرتا 
ميناسيان، آنيك شفرازيان، هايك كاراكاش، روبرت اكهارت، ساموئل خاچيكيان، 
ادوين خاچيكيان، ميشا، ساناسار خاچاطوريان، لوريس چكناواريان، پطرس پاليان، 
هنرى استپانيان، بابكن آويديسيان، آربى آوانسيان، آرامائيس آقاماليان، آنوش، 
آراپيك باغداساريان، آراكل، گورگى آرزومانيان، زاون قوكاسيان، زاون، وازريك 
درساهاكيان، روبرت صافاريان، ژرژ هاشم زاده، ژانت وسكانيان، آناهيد مانوكيان، 
آناهيد آباد، آرمن مارگوسيان، آيرا گريگوريان، تيگران گريگوريان، واروژ كريم 
مسيحى، آناسيك سيمونيان، ژرژ پطروسى، سرگون براندو، آرگين آبراهاميان، 

دونا آوانسيان، ژانت آوانسيان و ... 
يك دهه قبل از اين كه نخستين مراسم بزرگداشت سينماگران ارمنى ايران در 
مدرسه آرارات در خيابان قوام السلطنه تهران برگزار شد، قدمى بود در باز شماسى 
بهتر تاثير ارامنه بر هنر هشتم در ايران و حاال در اين نوشتار از ده چهره از چهره 

هاى صاحب نام ارامنه در صنعت فيلم ايران يادى كرده ايم:

آوانس اوگانيانس

مدرسه آرتيستى سينما، چراغ اول 
 1308 سال  در  اوگانيانس  آوانس   
زبان  حتى  شد  ايران  وارد  كه  هنگامى 
لطف  به  اما  نمى دانست.  را  فارسى 
استعداد شگرفش در مدتى بسيار كوتاه 
فارسى را آموخت و «مدرسه آرتيستى 
سينما» را تاسيس كرد. در اين مدرسه 
از  تن  ده ها  آموزشى،  دوره  دو  طى 
هنرپيشگى،  رموز  با  تنها  نه  ايرانيان 
بلكه با فن فيلم سازى و هنر سينما آشنا 

شدند. 
(با  سينما  آكتور  آقا  حاجى  و  رابى  و  آبى  بلند  فيلم  دو  اوگانيانس 
همكارى ابراهيم مرادى) و چند فيلم كوتاه ساخت و باالخره در سال 
1317 هنگامى كه از حمايت مقامات كشور از سينما نااميد شد، ايران 
را به مقصد هند ترك كرد. اما در سال 1326 بار ديگر به ايران برگشت، 

اسالم آورد و نام رضا مژده را براى خود انتخاب كرد. 

به داليل بسيار، اوانس اوگانيانس ديگر نتوانست در سينما فعاليت كند 
اما با ساختن همان دو فيلم بلند و ايجاد مدرسه آرتيستى سينما نام خود 

را در زمره پيشگامان سينماى ايران به ثبت رساند. 
بى نهايت  فردى  عنوان  به  او  از  ديده اند  را  اوگانيانس  آقاى  كه  آنها 
مبتكر، با پشتكارى مثال زدنى ياد مى كنند. اوگانيانس تحمل غروب هاى 
چراغى  پس  نداشت.  را  پيش  قرن  آغاز  تهران  خاموش  و  انگيز  غم 

روشن كرد: چراغ سينما

ساموئل خاچيكيان

«طوفان» در شهر ما 
دوستان  كه  خاچيكيان  ساموئل   
ول»  «سام  نام  با  را  او  همكارانش  و 
دوران هاى  از  يكى  در  مى شناختند، 
فترت سينماى ايران با خالقيت بى نظير 
و هنر چشمگيرش به يارى اين هنر و 

صنعت شتافت. 
فنى  مهارت  ابتدا  خاچيكيان  آقاى 
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خود را با به نتيجه رساندن پروژه سنگين و پيچيده شب نشينى در 
جهنم به اثبات رساند و سپس با «طوفان در شهر ما» سبك خاص خود 

را در سينماى ايران بنا نهاد. 
ايجاد  و  سينمايى  سازى  فضا  در  آليك،  روزنامه  شاعر  اين  مهارت 
ميزانسن به جايى رسيد كه به گفته همكارانش مى توانست تنها با يك 
المپ، يك ميز و يكى دو چهره انسانى، زيرزمين هر قهوه خانه اى را به 

عنوان قصر تبهكاران به تماشاگران بقبوالند. 
كردن  پيدا  براى  ويژه اى  توانايى  خاچيكيان  آقاى  اين،  بر  عالوه 
از  متفاوت  چهره هايى  داشت.  استثنايى  و  جذاب  جديد،  چهره هاى 
آنچه در سينماى آن روز ايران مرسوم بود. عبداهللا بوتيمار، رضا بيك 
رئوفى،  گرشا  نفره  سه  گروه  و  آرمان،  شاندرمنى،  على  ايمانوردى، 

منصور سپهرنيا و محمد متوسالنى از جمله اين چهره ها هستند. 
ويژگى ديگر ساموئل خاچيكيان، توانايى و انعطاف پذيريش براى 
پيمودن راه هاى نپيموده و آزمودن شيوه هاى تازه بود. ساختن فيلم هاى 
اين  از  نشانه هايى  عقابها  و  تهران  خداحافظ  شرف،  و  خون  جنگى 

توانايى است. 
آقاى خاچيكيان به سينماى ايران نشان داد كه دوربين مى تواند حركت 

كند و جهان را از زاويه اى ديگر ببيند.

ايرن زازيانس

شكوه مهد عليا 
سرش  پشت  كه  بافته اى  موهاى  با   
چشم  جفت  يك  با  مى خورد،  تاب 
گونه هاى  از  باالتر  كه  عسلى  درشت 
سياه  فيلم هاى  در  حتى  برجسته اش 
و  مى درخشيد  روزگار  آن  سفيد  و 
جلوه  چشمگيرترين  هنگام  همان  از 
وجودش شد، با لبخندى سخاوتمند و 
جسارتى كه تا آن زمان كم نظير بود، 

آمد. 
همراهش، در آن فيلم، مردى بود كه قله هاى بلند را نشانه گرفته بود 
و آگاهانه داشت براى ستاره شدن خيز برمى داشت. اما در آن فيلم، 
تنها ايرن زازيانس بود كه ديده مى شد. هيچكس نام خانوادگيش را ياد 
نگرفت. اما «ايرن» در يادها ماند. با همان چشم هاى عسلى و خاطره 

تكان دهنده و فراموش نشدنى يك حضور دلپذير.
بعد ها، ايرن، حتى درساليان پس از ميانسالى، در هر فيلمى كه حضور 
داشت، درخشيد. از جمله در درشكه چى نصرت كريمى و سلطان 

صاحبقران، اثر فناناپذير استاد على حاتمى، به نقش ملكه مهد عليا.
تا سال 1336 سينماى ايران بازيگر داشت اما ستاره نداشت. چشمه 
شد.  ستاره  صاحب  ايران  سينماى  آمد،  پرده  روى  به  كه  حيات  آب 
سرانجام اما پايانى كه براى همه متصور است در انتظار ستاره سينما 
هم بود. ايرن در آغوش مرگ آرام گرفت و چشم هاى عسلى اش از 

درخشش بازماند. اما نامش هنوز مى درخشد.

آرمائيس هوسپيان

چهره اى متفاوت 
تماشاگران  كه  هوسپيان  آرمائيس 
آرمان  نام  با  را  او  ايران  در  سينما 
مى شناختند، با حضورش به سينماى 

ايران رونق داد. 
موهاى  بازيگران  او  از  پيش  تا 
كرنلى  فرهاى  با  داشتند،  زده  روغن 
كرنل  ياد  (به  دوگالسى  سبيلهاى  و 
اگر  و  فربنكس)  داگالس  و  وايلد 
سر  اصالح  با  داشتند،  صاف  موهاى 

شبيه به كالرك گيبل.
اما آرمان مرد ديگرى بود، پيشانى بلندى داشت و جلوى سرش و 
حتى مقدارى از پشت آن خلوت بود. با شكمى اندكى برآمده و راه 

رفتنى كه خاص او بود. 
آرمان همه اين –ظاهرا– معايب را به حسن بدل كرد. «آن» ى داشت 
ستاره ها  از  را  عادى  آدمهاى  كه  «آن»  همان  دارند.  بازيگران  تنها  كه 

متمايز مى كند. 
چهره اش خاصيتى داشت كه روزنامه هاى آن روز آن را «ديناميك» 
توصيف مى كردند. حتى آنها كه نمى دانستند چهره ديناميك يعنى 
چه، آرمان را مى شناختند، هنرش را مى ستودند و او را در هرنقشى كه 

داشت، باور مى كردند. 
اين گوهرى است، كه مى تواند هر مردى را به «بازيگر» تبديل كند. در 

مورد زن ها اما، موضوع فرق مى كند. 

ويگن دردريان

ببار اى نم نم باران...   
براى ايرانيان، با هر كيش و مسلكى، 
كوچكش  اسم  با  دردريان  ويگن 
كه  مردى  ويگن.  شود:  مى  شناخته 
براى همه عاشقان همدمى محرم بود. با 
آنهمه آواز دلكش كه از عاشقى خواند 

و آن نقشها كه بر پرده آفريد. 
خواند  يا  شد  ظاهر  فيلمها  بسيار  در 
هم  آن  در  كه  دريا  عروس  مثل  يا 
بازى كرد و هم خواند. باال بلند بود و 

آنقدر خوش منظر و مهربان كه شاهزادگان شرقى به او دل مى باختند 
آنچنانكه در حكايتها آمده است. 

ويگن همه شهرت خو را از راديو به سينما كشاند. كيست كه داستان 
شب را به خاطر نداشته باشد كه با ريمسكى كورساكف آغاز مى شد 
و با ويگن به پايان مى رسيد. كه مى خواند: ببار اى نم نم باران، زمين 

خشك را تر كن!
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بى  نياورد.  خانه  به  را  خود  بخت  عروس  او  آواز  بى  مردى  هيچ 
آنكه بشنود: «بعله برونه، گل مى تكونه، دسته به دسته، دونه به دونه، 

شادوماد. «
چه شوخى زيبايى است از اين روزگار شوخ: ويگن، اول بار با بى 

ستاره ها بود كه ستاره شد.

روبيك منصورى

«آقا روبيك خودش درست مى كنه» 
تا همين چند سال پيش كه او هنوز 
تمام  در  كه  نبود  هيچكس  بود،  زنده 
عمرش فقط ده فيلم ايرانى ديده باشد، 
اما اسم او را روى پرده نخوانده باشد. 
منصورى  روبيك  روها  سينما  براى 
تنها يك نام بود. اما براى حرفه اى هاى 
گشاى  مشكل  روبيك»  «آقا  سينما، 
همه كارهايى بود كه به صداى فيلم ها 

مربوط مى شد. 
نزديك  سال  هر  كه  روزگارى  در 
هشتاد فيلم در ايران ساخته مى شد، كم 

فيلم  الينحل  ظاهرا  مشكالت  از  بسيارى  حل  كه  فيلم سازانى  نبودند 
خود را از روبيك منصورى مى خواستند: يك قطعه موسيقى كه بايد 
بار عاطفى صحنه اى را تشديد كند، يك «افكت» مناسب كه مى بايست 
ضعف تصوير را با صدا بپوشاند، و گاه پيدا كردن صدايى كه هيچ 

«شاهد»ى برايش وجود نداشت.
بر ديوار يكى از استوديوهايى كه روبيك در آن كار مى كرد، يكى از 
همكاران با ذوقش در فهرست صداهاى موجود در آرشيو او «صداى 
درست كردن نيمرو با دو تخم مرغ» و «صداى ترمز پيكان جوانان زرد 

مدل 52 با الستيك سابى» را هم گنجانده بود. 
بخاطر همين آرشيو كامل و مهارت زبانزد همگان بود كه متخصصان 
فنى سينماى ايران مى دانستند اگر اشكالى در موسيقى يا صداى فيلم 

هست، در آخرين لحظه «آقا روبيك خودش درست مى كنه!»

آربى آوانسيان

چشمه در زمين خشك 
از  يكى  عنوان  به  آوانسيان  آربى   
يادها  در  ايران  در  نو  تئاتر  پيشگامان 
مانده است. اما او دستى هم در ادبيات 

و هنر هاى ديگر دارد. 
پرويز  بازى  با  او  چشمه  فيلم 
پورحسينى، مهتاج نجومى و كهكشانى 
و  چهل  دهه  پايان  جوان  بازيگران  از 
آغاز دهه پنجاه شمسى در جشن هنر 

شيراز به نمايش درآمد. 
«چشمه» آشكارا فيلم متفاوتى بود كه سال هاى هنوز نيامده را پشت 
خوبى  به  استعدادهاى  و  هنرى  نبوغ  يك  از  نشانى  بود.  گذاشته  سر 
پرورش يافته اى كه تا زمان بروز عمومى شان هنوز چند سالى مانده بود. 

اما مجال اين بروز حتى از همان چند سال هم تنگ تر بود. 
آنها كه آوانسيان را از تئاتر مى شناختند، با ديدن «چشمه» كه بر آن  
همه زمينه غنى فرهنگى متكى بود، به آينده سينماى نو ايران اميدوار تر 
شدند. هرچند كه برخى فاصله فيلم را با واقعيت هاى موجود سينماى 
آن روز ايران آنقدر بعيد مى دانستند كه امكان ايجاد هرگونه رابطه اى 
ميان فيلمى از نوع چشمه و جامعه بشدت نامتقارن و ناهمگون آن روز 

را منتفى مى دانستند. 
اما كمياب بودن، دور دست بودن و بلند پرواز بودن به معنى وجود 
نداشتن نيست. چشمه آربى آوانسيان از آن تك گلها بود كه به يك 

بهار مى ارزيد.

واروژ كريم مسيحى

از تيره استادان 
 واروژ كريم مسيحى سالها پيش از 
فيلم خوش  كارگردان  عنوان  آنكه به 
ساخت پرده آخر شناخته شود و حتى 
ساليانى پيش از آنكه فيلم كوتاه بسيار 
فيلمسازى  بسازد،  را  سلندر  زيباى 
تمام عيار بود. با ديدن فيلم تلويزيونى 
فاخته هم مى شد به همين نتيجه رسيد.

آقاى كريم مسيحى بيش از هرآنچه 
احتماال در هركالسى يادگرفته، كارش 

را با كار كردن و شاگردى كردن آموخته است. از كاركردن با مردانى 
كاردان همچون بهرام بيضايى. 

كريم  واروژ  كار،  در  سختكوشى  و  رفتار  در  سادگى  باز،  روحيه 
مسيحى را به دستيار و برنامه ريزى تبديل كرده كه تنها در شيرين ترين 

روياهاى هركارگردان پر وسواس مى گنجد. 
اما اين همه هنر واروژ كريم مسيحى نيست. او خود كارگردانى است 
توانا كه مى تواند همين توانايى را در تدوين، فيلمنامه نويسى، يا هر كار 

ديگرى كه نامش سينما باشد نشان بدهد. 
وقتى شروع به تماشاى فيلمى از او مى كنيد، همه چيز آنچنان روان 
و پاكيزه پيش مى رود كه اگر خود اصرارى نداشته باشيد، ديگر تا پايان 

فيلم، فيلمساز را نخواهيد ديد. 
اما شما با تاثيرى كه او بر ذهن تان گذاشته به خانه خواهيد رفت.

همكارى  و  همنشينى  سال ها  و  گشود  جهان  به  چشم  اراك  در  او 
نزديك با بهرام بيضايى به وسواسى هنرى در او دامن زد كه فاصله 18 
ساله ميان دو فيلم باند سينمايى اش «پرده آخر» و «ترديد» از همين جا 
سرچشمه مى گيرد. واروژ ميراث دار سينماى تعليق است و آثارى كه 

مى آفريند ته مايه اى از ذهنيت چند وجهى دارد.
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وازريك درساهاكيان

عيارسنج بى غرض
وازريك درساهاكيان دانش آموخته 
تنها  احتماال  اما  سينماست  رشته 
است  تجربياتى  او  سينمايى  كارهاى 
كه ممكن است بتوان آنها را در آرشيو 
پيدا  تهران  فيلمسازى  دانشكده هاى 

كرد. 
در  درساهاكيان  آقاى  كار  اهميت 
دانش  افزايش  و  ايجاد  به  كمك 
سينمايى نسلى از سينما دوستان ايران 

از طريق نقد و ترجمه است. نقد هايى حقيقت جويانه و بى غرض و 
عيارسنج و موشكاف و ترجمه هايى دقيق و سنجيده. آنقدر دقيق و 
سنجيده كه كار ارزشمند مهندسان ارمنى ايران را در رشته هاى مختلف 

حرفه و فن به ياد مى آورد. 
ترجمه دو متن مرجع در زمينه تاريخ و تدوين فيلم از جمله مهمترين 
دستاوردهاى آقاى درساهاكيان به عنوان يك مترجم شيفته سينماست.

ماهايا پطروسيان

پايان عصر زنان گريان سينى به 
دست 

 از نيمه دوم دهه شصت كه سينماى ايران 
بار ديگر بارقه هايى از شكوه و رونق را در 
تاريكى سينما به چشم ها كشاند، حتى آن 
هنگام كه آنقدر جا افتاد و موفق شد كه در 
خارج از ايران هم سر و صدا به پا كرد، 

هنوز چيزى كم داشت: بازيگر زن.
ماهايا  آمدن  صحنه  به  از  پيش  تا 
پطروسيان نقشى كه براى همه بازيگران 

زن در نظر گرفته مى شد، نقش زنى بود كه همواره با يك سينى پر از 
استكان هاى چاى به صحنه وارد مى شد و گاه در همان حال مى گريست 

و نفرين و ناله مى كرد. 
ماهايا پطروسيان كه آمد، فيلمنامه نويسان حاال بايد براى او نقشى 
مى نوشتند كه در آن بتواند حس و توان زنان جوان جاندار و واقعى 
را به نمايش بگذارد. زنى جسور، جنگنده و پر توان كه مى تواند حس 

زندگى و سرزندگى را در صحنه بدمد. 
روزگار  از  سال هايى  كه  اينك  بود.  راهگشا  حضورى  حضورش 
گذشته  خبر  چه  ديگه  و  سينما  آكتور  شاه  ناصرالدين  و  هنرپيشه 
است، خانم هاى جوان محترم بسيارى به گروه بازيگران زن سينماى 
ايران افزوده شده اند. اين دختران جوان پاك اين اطمينان را از ماهايا 
پطروسيان گرفته اند كه مى توان بازيگر بود و محترم بود و محترم ماند. 

مى توان لبخند به لب داشت. شكوفا چون گل.

 1338 ارديبهشت  يكم  روز  در  اندى 
خورشيدى در مجيديه تهران به دنيا آمد.

 قبل از انقالب براى آرتوش و كوروش 
يغمايى گيتار بيس مى نواخت. اين نكته 
الزم به ياد آ>رى است كه ساز تخصصى 
تاكنون  اندى  است.  ساز  همين  وى 
همكارهاى زيادى با موسسه هاى خيريه 
و سازمان هاى حاميان صلح جهانى داشته 
است و همچنين با خواننده هاى مشهور 
كرده  منتشر  و  ضبط  آهنگ هايى  جهان 

است.
 اندى كار حرفه اى خود را با كوروس شاه ميرى شروع كرد. هر دو از 
نوازندگان گيتار براى شهرام شب پره بودند كه از آن گروه به تدريج خارج 
شدند و مستقل كار كردند. آنها 4 آلبوم با هم ضبط كردند آنها براى پيشرفت 

بيشتر از هم جدا شدند. اما دوستى شان تا امروز ادامه دارد.
 اندى در تاريخ 12 نوامبر 2011 برابر با 21 آبان 1390 با «شينى» ازدواج 
مى كند. در زندگى شخصى وى حدود 20 سال است گياهخوار مى باشد. به 

گفته وى حتى لباسى از كه از چرم حيوان باشد هم به تن نمى كند.
اندى در خالل سال هاى 2003 تا 2010 ميالدى در چهار فيلم همكارى 
داشت كه فيلم «خانه اى از شن و مه-2003» از شهرت بيشترى برخوراست.

زاون ، همكار قديمى ايرانشهر از روزنامه 
است  سال ها  كه  است  نامى  به  نگاران 
و  مى كند  زندگى  گلندل  در  چنان  هم 
در لوس آنجلس قلم مى زند و با راديو و 
تلويزيون ها همكارى مى كند. زاون متولد 
اراك  شهر  در  ماه 1327  بهمن  پانزدهم 
است وتحصيالت خود را در تهران به اتمام 
رسانده است. كارنامه فرهنگى او كه زبان 
فارسى زبان اول اوست،بسيار پربار است. 

و  ادبيات  زمينه  در  سالگى  چهارده  از 
سينما فعال بوده است. همكارى با نشريات 

فردوسى، كاريكاتور، آيندگان، تماشا، راديو تلويزيون ملى و انتشارات سروش 
را در ايران و همكارى با نشريات جوانان، عاشقانه، رايگان، تصوير، جنگ، 
پيام ايران، گپ، پيام، سبز و همكارى با گروهى ازتلويزيون هاى ايرانى در 

لس آنجلس بخشى از كارنامه شغلى او محسوب مى شود.
او در حال حاضر در تلويزيون پى ان جى دبير برنامه هاى سينمايى است . 
جمله معرف او: «كى نوشته ها تمام مى شود كه شروع كنم دوباره بنويسم؟!» 

آندرانيك  مدديان(اندى)

زاون  هواسپيان
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يـِپرم داويديان گانتاكتسى (1247گنجه - 
1291 همدان) معروف به يپرم خان ارمنى 
از انقالبيون و يكى از رهبران نظامى انقالب 

مشروطه است.
وى در سال 1247 خورشيدى برابر با 1868 
ميالدى در روستاى بارسوم در نزديكى شهر 
گنجه زاده شد. نخست و در آغاز جوانى به 
رزمندگان ارمنى كه مى خواستند از مرزهاى 
روسيه تزارى بگذرند و با عثمانيان نبرد كنند 
پيوست. ولى روس ها دستگيرش كردند و به 
اردوگاه هاى كار اجبارى در سيبرى تبعيد شد. 

او به گونه اى شگفت انگيز از اردوگاه مرگبارش گريخت. نخست خود را به ژاپن 
رساند و پس از گذراندن راهى دراز به ايران آمد و دوباره به ارمنستان رفت. در 
رويداد استبداد صغير به تبريز آمد و دوشادوش مجاهدان با سپاه محمد على شاه 
به نبرد پرداخت در گشايش تهران همراه بود و پيروزى مشروطه خواهان را ديد. 
سپس به رياست نظميه (شهربانى) گمارده شد. او كوشش هاى بسيارى در نبرد با 
مشروطه ستيزان انجام داد. آثار به يادگار مانده از وى هم اكنون در موزه كليساى 

وانك در اصفهان قابل بازديد براى عموم است.

او كه با لقب ناظم الدوله،شناخته مى شود 
و  ديپلمات  روزنامه نگار،  روشنفكر، 
بنيانگذار  و  قاجار  دوره  سياست مدار 

فراموشخانه در ايران است.
ملكم در سال 1249 هجرى قمرى در 
قصبه جلفا (كه اكنون از محله هاى اصفهان 
است) در خانواده اى متوسط زاده شد.  ملكم 
از  پس  و  رفت  فرانسه  به  تحصيل  براى 
بازگشت بارها به ماموريت هاى سياسى به 

اروپا سفر كرد.
ملكم خان نخستين شماره روزنامه قانون 

را در اول رجب سال 1307 هجرى قمرى منتشر كرد. از اين روزنامه امروز 41 
شماره به جا مانده است. انتشار قانون هشت سال طول كشيد و انتشار اين روزنامه 

نشانگر چهره روشنفكرى آزادى خواه و هوادار حكومت قانون وى است.
پس از تأسيس دارالفنون ملكم به عنوان معلم حساب و هندسه در آن به تدريس 
پرداخت. در همين دوران وى با همراهى تعدادى از محصلين فراموش خانه را در 
جهت اهداف اصالح طلبانه به شيوه اروپايى بنيان گذاشت. وى معتقد بود كه راه 

پيشرفت ايران پذيرش نظام حكومتى غرب است.

از سياستمداران ارمنى-ايرانى و نمايندگان 
اقليت هاى دينى مجلس شورا. او دكتراى 
ششم  مجلس  در  و  داشت  روانپزشكى 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 

بود.
 7908 شماره  پرواز  در  نماينده  اين   
به  و  كرد  سقوط  كه  كاسپين  هواپيمايى 
مرگ كليه 168 مسافر آن انجاميد يكى از 

قربانيان حادثه بود.
داويديان به دليل داشتن تخصص علمى 
علمى  مجامع  احترام  مورد  همواره  باال 

ايران، ارمنستان و دانشگاه هاى دنيا بود و هرگز اجازه نداد نزديكى به سياست 
او را از وجه علمى اش دور نمايد. او در كارنامه خود مسئوليت هاى زير را 

ثبت كرده است:
استاديار روانپزشكى

 رئيس بخش روانپزشكى بيمارستان دانشگاه علوم پزشكى
 عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى

 عضو هيات بورد ارزشيابى تخصصى رشته روانپزشكى

هايك هوسپيان مهر جان باخته مسيحى 
(زاده 6 ژانويه 1945 در تهران، كشته شده 
در ژانويه 1994)، روحانى ايرانى بود كه 
تا زمان مرگش اسقف كليساى جماعت 
سروده هايى  همچنين  او  بود.  ربّانى 
عرفانى براى پرستش در كليسا سروده 

است.
برجسته  شخصيتهاى  از  يكى  وى   
براى  سالها  بود.  ايران  ارمنيان  جامعه 
دفاع از حقوق اقليت هاى دينى و نجات 
زندانيان سياسى و عقيدتى تالش كرد. 

سه روز پس از به نتيجه رسيدن تالش هايش براى آزادى مهدى ديباج 
و در حالى كه به فرودگاه مهرآباد مى رفت در بين راه ربوده شد (19 
ژانويه 1994). به گفته اكبر گنجى چند روز پس از آن پليس خبر از پيدا 
شدن جسد وى داد. چهار سال بعد مشخص شد كه وى توسط مامورين 

وزارت اطالعات جمهورى اسالمى به قتل رسيده است.
او در راه برابرى حقوق انسانى در دوران سياه جمهورى اسالمى در 
ايران تالش هاى فراوانى انجام داد كه سرانجام به قيمت جانش تمام شد.

ميرزا  ملكم  خانيپرم  خان

هايك  هوسپيان مهرلون   داويديان
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آنتوان سوروگين اواخر دهه 1830 ميالدى 
برابر با حدود سال 1219 خورشيدى در 
سفارت روسيه در تهران از يك پدر و مادر 
گرجى تبار ارمنى به نام هاى واسيلى و آچين 

زاده شد.
او مردى آرام، گوشه گير و خوش برخورد 
و گشاده رو و در عكاسى استاد بود. او براى 
كامل كردن مجموعه عكس هاى خود تمامى 
سوژه هاى  از  و  گذاشت  پا  زير  را  ايران 
گوناگون بهترين تصاوير را تهيه كرد. مردم، 
مناظر، بناهاى تاريخى، آداب و رسوم، مشاغل 

و حرفه ها، اشياء و سرانجام تمام زواياى زندگى ايرانيان سوژه عكاسى او بودند. 
يكى از موفق ترين عكاسهاى عصر خود بود. بيشتر عكس هاى گرفته شده توسط 
آنتوان خان متعلق به سال هاى 1249 تا 1309 خورشيدى است. او به علت 
اين كه توانايى صحبت كردن به زبان فارسى را مانند زبان مادرى داشت، به خوبى 
توانست با اقشار فرهنگى مختلف مردم ايران ارتباط برقرار كند. عكس  هاى او از 
دربار سلطنتى، حرمسراها، مساجد و بناهاى يادبود ديگر اديان بسيار شاخص بود 

و او را متمايز با ديگر عكاسان مشهور اروپايى در ايران مى كند.

آيدا سركيسيان يا آيدا شاملو با نام واقعى 
و  فرهنگ نويس  سركيسيان  آتانث  ريتا 

سرپرست مجموعه كتاب كوچه است.
آيدا آخرين همسر احمد شاملو است 
و در شعرهاى شاملو، به ويژه در دو دفتر 
«آيدا، درخت و خنجر و خاطره» و «آيدا 
در آينه» به عنوان معشوقه شاعر، جلوه اى 
خاص دارد. شاملو درباره تأثير فراوان آيدا 
در زندگى خود به مجله فردوسى گفته 
است: «هر چه مى نويسم به خاطر اوست 
و به خاطر او... من با آيدا آن انسانى را كه 

هرگز در زندگى خود پيدا نكرده بودم، پيدا كردم».
 آيدا در برخى كارهاى احمد شاملو مانند مجموعه كتاب كوچه با او 
همكارى داشت و سرپرست اين مجموعه بعد از وى شد. او كتاب بامداد 
هميشه را، كه مجموعه اى است از نوشته هاى ديگران درباره احمد شاملو 
پس از درگذشت او، گردآورى و تنظيم كرده است. «بامداد» اشاره به تخلص 
احمد شاملو دارد. توانايى هاى ادبى و فرهنگ شناسى آيدا سركيسيان اگرچه 

در سايه شاملو قرار گرفت اما از اهميت آنها هرگز كاسته نشد.

او در سال 1294 شمسى در شهرتفليس در 
جمهورى گرجستان در يك خانواده ارمنى 
متولد شد. درتهران موسيقى را نزد پدر و بعد 
از آن اساتيد روسى و بلژيكى فرا گرفت. 
وى درسال 1317 همراه تحصيل هنرستان 
موسيقى غالمحسين مين باشيان به اداره 
موسيقى كشور وارد شد. تحصيالت خود را 
در هنرستان موسيقى تهران به پايان رسانيد و 
مدتى رهبر آوازهاى دسته جمعى هنرستان 
بود. پس از آن عهده دار مديريت هنرستان 
عالى موسيقى بود و مدتى نيز رهبرى اركستر 

سمفونيك تهران را به عهده داشت.
وى نخستين كسى است كه ترانه هاى محلى ايران را جمع آورى كرد و براى 
چهار صدا تنظيم نمود. در همين زمينه كتابى در دو جلد بنام «ترانه هاى محلى» 
انتشار داد. از جمله اين ترانه ها مى توان به «آى سرُكتل»، «َمُسم، َمُسم»، «هى يار، 
هى يار» اشاره نمود. وى در سال 1331 خورشيدى رهسپار آمريكا شد و در شهر 
بوستون ساكن شد. در بوستون به عضويت هنرستان موسيقى درآمد و رهبرى 
اركسترهاى مجلسى و سمفونيك را به عهده گرفت. در سال 1370 خورشيدى 

در سن 76 سالگى درگذشت.

ادوارد حق ورديان (زاده 1952 ميالدى در 
تهران) شاعر، مترجم و روزنامه نگار و عضو 
كانون نويسندگان ارمنستان زاده تهران است. 
او كه از سال 1970 در ارمنستان اقامت دارد، 
در 30 سال گذشته بخش عمده وقتش را 
صرف ترجمه آثار ادبى معاصر فارسى به 
زبان ارمنى كرده است. او تنها كسى است 
كه بيش ترين حجم ادبيات معاصر ايران را 
به ارمنى برگردانده و در ارمنستان و امريكا 

منتشر كرده است.
در   1952 سال  در  حق ورديان  ادوارد 

تهران در خانواده اى ارمنى زاده شد. خانواده وى اصالتاً اهل خمين بودند. وى 
تحصيالت ابتدايى اش را در «مدرسه ملى ارس» به اتمام رساند. در دبيرستان هاى 
فارسى زبان «فرخ منش»، «پايدار» و «علوم» درس خواند و سپس در سال 1970 

همراه خانواده اش به ارمنستان مهاجرت كرد و در شهر اچميادزين ساكن شد.
از ترجمه هاى او مى توان به ترجمه آثار سهراب سپهرى،  شمس لنگرودى،  
گروس عبدالملكيان، رسول يونان، عباس جهانگيريان،  محمدرضا يوسفى،  

فروغ فرخزاد، صادق چوبك و غالمحسين ساعدى اشاره كرد.

آيدا  سركيسيان آنتوان  سوروگين

ادوارد  حق ورديانروبن  گريگوريان
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پرونده 

در  را  پايه  تحصيالت  طريان  آلينوش 
مدرسه ارامنه و دوره دبيرستان را در دبيرستان 
مدرك  او  كرد.  سپرى  دادگر  انوشيروان 
ليسانس خود را در سال 1326 از دانشگاه 
تهران دريافت كرد و همانجا به عنوان متصدى 
عمليات آزمايشگاهى دانشكده علوم استخدام 
شد. سپس براى بورس تحصيلى درخواست 
كرد ولى به دليل زن بودن او، استادش دكتر 
محمود حسابى، با اين درخواست موافقت 
نكرد، بنابراين آلينوش طريان به خرج خانواده 
خود به دانشگاه سوربن رفت و سال 1335 

(1956 ميالدى) از آن دانشگاه مدرك دكترا گرفت.
 با وجود پيشنهاد استادى در دانشگاه سوربن، دكتر طريان با هدف خدمت به 
كشورش به ايران بازگشت و در دانشگاه تهران به عنوان دانشيار ترموديناميك 
منصوب شد. خانم دكتر طريان در سال 1343 به مقام استادى در دانشگاه 
تهران رسيد و نخستين شخصى بود كه درس فيزيك ستاره ها (اختر فيزيك) 
را در ايران تدريس كرد.وى به زبانهاى فارسى، ارمنى، فرانسوى تسلط داشته 

و با تركى و انگليسى آشنايى داشت.

پژوهشگران  از  لوكاس  يا  لوكس  كارو 
بود.  ايران  در  هوشمند  سيستم هاى  به نام 
زمينه پژوهش هاى او پيش بينى سرى هاى 
زمانى، مدل هاى عاطفى و منطق فازى بود. 
او در سال 1385 خورشيدى به عنوان چهره 
ماندگار شناخته شد. وى همچنين به عنوان 

«پدر علم رباتيك ايران» شناخته مى شود.
كارو لوكس در سال 1328 خورشيدى در 
خانواده اى از ارمنى هاى ايران در اصفهان زاده 
شد. وى مدرك كارشناسى ارشد مهندسى 
برق را از دانشگاه تهران (1973 ميالدى) 

دريافت كرد و در سال 1976 ميالدى مدرك دكتراى خود را از گروه مهندسى 
برق و علوم كامپيوتر دانشگاه بركلى با گرايش مهندسى كنترل دريافت كرد. 
او سال ها استاد دانشكده فنى دانشگاه تهران و دوره اى هم رئيس گروه برق 
اين دانشكده بود و مركز «كنترل و پردازش هوشمند» را در اين دانشگاه بنيان 
گذاشت.  كارو لوكس يكسال با بيمارى سرطان روده مبارزه كرد و بر بيمارى اش 
غلبه كرد اما زخم ايجاد شده در اثر عدم دقت كافى در انجام كولونوسكوپى روده 

و تبديل آن به عفونت باعث شد تا در 17 تير 1389 چشم از جهان فرو بندد.

دكتر نرسيسيانس مدير گروه انسان شناسى 
دانشكده علوم اجتماعى در دانشگاه تهران و 
همچنين مدير گروه مطالعات انسان شناسى 
ايران  شناسى  جامعه  انجمن  فرهنگى 
در  متعدد  مقاالت  داراى  وى  بوده است. 
مجالت معتبر داخلى و خارجى و بيش از 
50 مقاله ارائه شده در كنفرانس هاى ايرانى 

و بين المللى بوده است.
 در طراحى آزمون هاى (كنكور) دكترى 
ايران  دانشگاه هاى  ارشد  كارشناسى  و 
مشاركت داشته و از اعضاى كميته انتخاب 

سؤاالت كنكور محسوب مى شود.
اميليا نرسيسيانس كه از ارمنيان ايران است، در سال 1332 در منطقه الله 
زار تهران زاده شد. او در رشته تاريخ و فرهنگ تطبيقى در ايران مدرك 
كارشناسى گرفت و براى ادامه تحصيل در رشته مردم شناسى در مقطع 
كارشناسى ارشد به دانشگاه سالفورد انگلستان رفت و كارشناسى ارشد و 
دكتراى جامعه شناسى تعليم و تربيت خود را از دانشگاه سنچرى آمريكا نيز 

دريافت كرد.

در  دانشگاه  استاد  ساناساريان  اليز 
ايران  اهل  سياسى  علوم  رشته هاى 

است.
 ساناساريان فوق ليسانس و دكتراى 
دانشگاه  از  را  خود  سياسى  علوم 
و  گرفت  بوفالو  در  نيويورك  ايالتى 
تطبيقى،  قومى  سياست  حوزه هاى  در 
بين المللى،  توسعه  و  زنان  مطالعات 
سياست تطبيقى و … متخصص است 
جنوبى  دانشگاه  در  را  درس ها  اين  و 

كاليفرنيا تدريس مى كند.
انجمن  سياسى،  علوم  آمريكايى  انجمن  عضو  ساناساريان  اليز 

مطالعات ارمنيان، و انجمن مطالعات ايران است
مهم ترين  از  كه  دارد  متعددى  ارزش  با  تاليفات  ساناساريان  دكتر 

كتاب هاى ساناساريان مى توان به موارد زير اشاره كرد:
- جنبش حقوق زنان در ايران، طغيان، افول و سركوب از 1280 

تا انقالب 57
- اقليت هاى مذهبى در ايران

كارو  لوكسآلينوش طريان

اليز  ساناسارياناميليا   نرسيسيانس
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 - تهران   1303) داويديان   هاراطون 
1388 تهران) از بنيان گذاران روانپزشكى 

در ايران است.
در  را  متوسطه  تحصيالت  داويديان 
دبيرستان البرز، تحصيالت پزشكى را در 
دانشگاه تهران و ديپلم عالى روانپزشكى را 

در دانشگاه لندن به پايان رسانيد.
وى در سال 1347 مقام استادى دانشگاه 
در  همچنين  وى  نمود.  كسب  را  تهران 
سال هاى 1360 تا 1365 رياست بيمارستان 
روانپزشكى روزبه را بر عهده داشت. وى 

همچنين بيش از 100 مقاله علمى منتشر نمود.
 دكتر داويديان در سال 1370 پس از 42 سال خدمت دانشگاهى بازنشسته 
شد و در سال 1377 به عضويت افتخارى فرهنگستان علوم پزشكى در آمد.

 وى در سال 1388 -پس از درگذشت لون داويديان برادرزاده اش 
كه روانپزشك و ادامه دهنده راه وى بود در سانحه هوايى پرواز شماره 
7908 هواپيمايى كاسپين- پس از طى يك دوره اندوه و بيمارى ناشى از 

اين سانحه، درگذشت.

يرواند آبراهاميان (متولد 1319 در تهران) 
تاريخ نگار ارمنى ايرانى است. او در سال 
1329 به بريتانيا مهاجرت نمود و به سال 
1342 درجه كارشناسى و كارشناسى ارشد 
خود را از دانشگاه آكسفورد دريافت كرد. 
آبراهاميان پس از مهاجرت به آمريكا موفق 
به گرفتن دكتراى خود، در سال 1348 از 

دانشگاه كلمبيا شد. 
و  پرينستون  دانشگاه هاى  در  وى 
آكسفورد به تدريس «تاريخ ايران» پرداخت 
و هم اكنون در كالج باروك دانشگاه شهر 

نيويورك (CUNY) به تدريس تاريخ جهان و خاورميانه مشغول است.
تاريخ نگاران  برجسته ترين  از  معاصر»،  ايران  «تاريخ  مقوله  در  آبراهاميان 
محسوب مى شود. فرد هاليدى دانش پژوه ايرلندى، او را در زمينه نگارش 

تاريخ «احزاب سياسى ايران»، برترين محقق دنيا مى داند.
از شاخصترين آثار او مى توان به اين كتاب ها اشاره كرد: «ايران بين دو 
انقالب»، «اسالم راديكال: مجاهدين ايرانى»، «خمينيسم: نوشتارهايى درباره 

جمهورى اسالمى»، «اعترافات شكنجه شدگان»  و «تاريخ ايران مدرن».

در  تهران  در   1329 سال  به  زويا 
به   آذربايجان  ارامنه ى  از  خانواده اى 
دنيا آمد. پدر و برادرش هر دو نوازنده 
بودند و مادرش خواننده گروه كر بود. 
آغاز  نوجوانى  سن  از  را  ترانه نويسى 
دانشگاه  به  ديپلم،  اخذ  از  پس  كرد. 
پهلوى شيراز رفت تا پزشكى بخواند، 
در  تحصيل  براى  سال  يك  از  پس  اما 
بازگشت.  تهران  به  هنرى  رشته هاى 
دانشگاه  در  شيراز  از  بازگشت  از  پس 
تحصيل  به  شروع  دراماتيك  هنرهاى 

كرد. نخستين ترانه اش چلچله نام داشت كه آن را بر روى آهنگى از 
حسن شماعى زاده نوشت.

در سال 1984 ايران را ترك كرد و به آلمان رفت و پس از دو سال به 
آمريكا مهاجرت كرد. در تمام اين سال ها چند نمايشنامه نوشته و براى 
آوازخوانان بسيارى ترانه سروده است. ترانه شب زده يكى از بهترين 

آثار اوست. وى همسر رضا ژيان هنرمند برجسته سينماى ايران بود.
او اينك در لس آنجلس ساكن است و به ترانه سرايى اشتغال دارد.

فروردين   19 متولد  گرگوريان  وارتان 
1313 در تبريز يك آمريكايى ايرانى تبار 
بنياد  رياست  عنوان  همكنون  كه  است 

كارنگى در نيويورك را بر عهده دارد.
 او در تبريز از پدر مادرى ارمنى به دنيا 
آمد و تحصيالت مقدماتى را در ايران و 
لبنان به اتمام رساند و در سال 1956 وارد 
دانشگاه استنفورد شد و در رشته هاى تاريخ 
و علوم انسانى به پايان رساند و با مدرك 

دكترى فارغ التحصيل شد.
رياست  سال   9 براى  اين  از  پيش  او 

دانشگاه معروف براون در شرق اياالت متحده امريكا را به عهده داشته است 
و در زمينه هاى گسترش علوم پايه در دوران زمامدارى اش در دانشگاه براون 

توانست گام هاى موثرى بردارد.
دكتر گرگوريان تاليفات متعددى در زمينه هاى تاريخ شناسى دارد كه برخى 
از تاليفات او به عنوان كتب مرجع دانشگاهى از رتبه بااليى در درجه بندى 

علمى برخوردار است.
او همواره خود را يك امريكايى ايرانى-ارمنى تبار دانسته است.

يرواند  آبراهاميانهاراطون داويديان

وارتان  گرگوريانزويا  زاكاريان
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آبادان)  در   1331 (زاده  پيرزاد  زويا 
نويسنده معاصر ارمنى تبار ايرانى است. 
او در سال 1380 با رمان «چراغ ها را من 
خاموش مى كنم» جوايز مهمى همچون 
رمان  بهترين  پكا،  سال  رمان  بهترين 
سال بنياد هوشنگ گلشيرى، كتاب سال 
وزارت ارشاد ايران  و لوح تقدير جايزه 
ادبى يلدا را بدست آورد و با مجموعه 
داستان كوتاه «طعم گس خرمالو» يكى 
از برندگان جشنواره بيست سال ادبيات 
داستانى در سال 1376 و جايزه «كوريه 

انترناسيونال» در سال 2009 شد. وى از معدود نويسندگان ايرانى ست كه 
تمام آثارش به فرانسوى ترجمه شده است.

اولين رمان بلند زويا پيرزاد، با نام «چراغ ها را من خاموش مى كنم» در 
سال 1380 به چاپ رسيد. داستان اين رمان كه با نثر ساده و روانى نوشته 
شده است، در شهر آبادان دهه چهل خورشيدى مى گذرد و شخصيت هاى 
داستان از خانواده هاى كارمندان و مهندسين شركت نفت هستند كه در 

محله بريم جدا از بوميان آبادان زندگى مى كنند.

متولد  ايرانى  آهنگساز  همايونفر  كارن 
شش  از  او  است.  تهران  در  سال 1348 
سالگى مشغول فراگيرى پيانو و تئورى 
موسيقى در خانواده بهبود شد. وى پس 
از اتمام تحصيالت دبيرستان براى ادامه 
تحصيل در رشته موسيقى به انگلستان و 
سپس به تركيه رفت. در انگلستان وارد 
مدرسه موسيقى بيلكنت شد و بعد از آن 
در كنسرواتوآر موسيقى «هاِجد تپه»  آنكارا 
، به تحصيالت تكميلى خود ادامه داد .  
همايون فر از سال 1374 به آهنگسازى 

فيلم مشغول مى باشد. او تاكنون براى بيش از هفتاد فيلم و سى سريال 
تلويزيونى موسيقى متن ساخته است . او در سال هاى 1386 و 87 در 
جشن خانه سينما براى فيلم هاى «ژانى گه ل» (جميل رستمى) و «خاك آشنا» 
(بهمن فرمان آرا) تنديس بهترين موسيقى متن را دريافت كرده است و در 
سال 1387 براى موسيقى فيلم «زادبوم» (ابولحسن داوودى) و 1389 براى 
فيلم «جرم» (مسعود كيميايى) سيمرغ بلورين بهترين موسيقى متن فيلم 

جشنواره فيلم فجر را از آن خود كرده است.

سمبات در كيورغيان از برجسته ترين و 
نام آورترين نقاشان آبرنگ ايران بود. 

در  ارمنى  خانواده اى  در   1913 سال 
محله جلفاى اصفهان به دنيا آمد. او از 
برجسته ترين و نام آورترين نقاشان آبرنگ 
در  و  بوده است  ايران  كارهاى  آبرنگ  و 
مدرسه ارمنى اين شهر از ميان همه واحدها 
بيشتر به نقاشى عالقه داشت. زبان انگليسى 
را در كالج انگليسى پسرانه اصفهان فرا 
گرفت. اما فشار روزگار او را واداشت كه 
تحصيل را كنار بگذارد و به كار و كاسبى 

بپردازد. اما ورود «سركيس خاچاطوريان»، نقاش ارمنى مقيم پاريس، در سال 
1929 بود كه سمبات را بازپس به عالم رنگ و تصوير فرستاد. سمبات 
و همسرش سال 1980 بعد از وقوع انقالب 1357 كه باعث سركوب و 
سانسور در عرصه فرهنگ و هنر ايران شد به ناچار از ايران به آمريكا آمد و 

به فرزندانش در شهر لس آنجلس پيوست.
سمبات در آمريكا هم نگارستان خود را داشت و سرگرم كشف چشم اندازها 

و شيوه هاى تازه نقاشى بود. تا سرانجام در تابستان 1999 درگذشت.

 او كه در جمع هنر شناسان به گريگوري 
مارك (1304 - 1386)، نيز معروف است، 
نقاش و هنرشناس برجسته ارمنى ايرانى 
بود. ماركو سومين فرزند از يك خانواده 
ارمنى بود كه در قتل عام ارمنيان از وان به 
قارص و سپس به روسيه مهاجرت كرده 
بودند. ماركو در سال 1925 در كروپوتكين 

در روسيه به دنيا آمد.
گريگوريان  خانواده   1319 سال  در 
كالج  وارد  ماركو  و  بازگشت  تهران  به 
آمريكايى تهران شد. آموختن نقاشى را در 

سال 1327 در مدرسه كمال الملك آغاز كرد. دو سال بعد ماركو به ايتاليا رفت 
و در آكادمى هنرهاى زيباى رم ثبت نام كرد و تحت آموزش پرفسور روبرتو 
ملى قرار گرفت. ماركو در سال 1333 بالفاصله پس از فارغ التحصيلى، با 
آموخته هاى خود از اكسپرسيونيسم ايتاليا به ايران بازگشت. ماركو گريگوريان 
از آن پس نقش مهمى در صحنه هنر مدرن در ايران داشت. گريگوريان پس 
از سال 1357 ايران را ترك كرد و كار هنرى خود را در آمريكا پى گرفت. در 

سال 1990 ميالدى به ارمنستان رفت و در شهريور 2007 درگذشت.

كارن  همايون فرزويا  پيرزاد

ماركو  گريگوريانسمبات  در  كيورغيان
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ِسواگ ساگينيان در 1921م در تبريز 
دنيا آمد. وى شش دوره (24سال)  به 
نمايندة ارمنيان در مجلس شوراى ملى 
توسعه  در  مهم  نقشى  ساگينيان  بود. 
ارمنيان  مستغالت  و  اراضى  آبادانى  و 
جنوب ايران (آبادان، خرمشهر، جلفاى 
نشين  ارمنى  روستاهاى  و  اصفهان 
همت  با  و  داشت  اصفهان)  اطراف 
بخش  تأسيس  مجوز  وى  تالش  و 
اصفهان  دولتى  دانشگاه  ارمنى شناسى 

به دست آمد.
او در بسيارى از جلسات عالى شوراى خليفه گرى و مجمع شوراى 
نمايندگان جاثليقى كيليكيه شركت داشت و ساليان بسيار از اعضاى 
هيئت مديره و صاحب امتياز باشگاه فرهنگى ـ ورزشى آرارات بود.

ساگينيان، كه در طول حيات خود به دليل تالش هايش يازده نشان 
افتخار دريافت كرده بود، در 9 اكتبر 2003، در اياالت متحدة امريكا، 

دار فانى را وداع گفت.

 1925 سال  در  بااليان  مسروب  دكتر 
ميالدى در شهرتبريز چشم به جهان گشود. 
دكتراى  مقطع  تا  را  خود  تحصيالت  او 
فرانسه  سوربن  دانشگاه  از  روانشناسى 
ادامه داد و توانست با قيد دانش آموخته 
ممتاز اين دانشكاه يكى از پيشگامان علوم 
روانشناسى در جهان باشد و به عضويت 
مجمع بين المللى روانشناسى درآيد و به 
روانشناسى  انجمن  اصلى  عضو  عنوان 
تطبيقى منشا خدمات شايانى در عرصه بين 

المللى گردد. 
او براى ساليان متمادى صاحب كرسى استادى در دانشگاه اصفهان در ايران 
بود و براى چندين دوره نيز مديريت دانشكنده روانشناسى اين دانشگاه را 

عهده دار بود.
او برنده مدال افتخار علمى خليفه آرام رهبر معنوى ارامنه جهان(1996) 
مرد سال علمى دانشگاه كمبريج(1987) منتخب سازمان يونسكو به عنوان 
چهارمين روانشناس برگزيده جهان(1990) وبرنده مدال هاى علمى متعدد 

در ايران بودند.

پروفسور جورج چيلينگاريان، از پدرى 
پزشك و در خانواده اى تحصيل كرده در 
روسيه متولد شد و همه دوران كودكى 
خود را در ايران سپرى كرد. او بعد ها به 
آمريكا مهاجرت كرد و در رشته نفت و 
انرژى به تحصيل پرداخت و تا باالترين 
مدارج علمى در اين زمينه را كسب نمود.

پرفسور چيلينگاريان از 42 سال پيش به 
اين سو صاحب كرسى نفت در دانشگاه 
كنون  تا  و  است   USC كاليفرنيا ايالتى 
زمينه  در  را  مستعد  دانشجوى  هزاران 

كشف، استخراج و مديريت منابع نفتى تربيت كرده است كه بسيارى از آن ها 
اينك از مناصب قابل توجهى در حوزه انرژى بين المللى برخوردارند.

جورج چيلينگاريان تا كنون 72 عنوان كتاب در زمينه نفت و اكشاف آن و 
نيز ميزان و مديريت منابع نفتى در كشور هاى نفت خيز جهان به رشته تحرير 
در آورده است كه بسيارى از آنها جزو اسناد مرجع علمى و اقتصلد انرژى 

محسوب مى شود.
او نقش پر رنگى در توسعه آموزش ارامنه در آمريكا به عهده دارد.

«واروژ هاخبانديان» ملقب به «واروژان» در 
خانواده اى ارمنى در قزوين متولد شد. در 
دو سالگى مادرش را از دست داد. بعد از 
اتمام تحصيالت مقدماتى، وارد مدرسه عالى 
موسيقى تهران شد و زير نظر آموزگارانى 
چون: روبن، گريگوريان و لودويك وازل 
اين  پايان  موسيقى را فرا گرفت. پس از 
دوره، با بورسيه اى كه از راديو و تلويزيون آن 

سال ها گرفت، راهى آمريكا شد.
«واروژان» در آمريكا مشغول به تحصيل در 
رشته «آرانژمان موسيقى و تنظيم آهنگ» شد 

و در سال 1343 به ايران بازگشت .  در سال هاى ابتدايى دهه پنجاه كه ذائقه 
موسيقى روز ايران كم كم به سمت موسيقى پاپ تمايل پيدا كرد،  «واروژان» 
فردى بى رقيب در اين نوع موسيقى گرديد. وى چه با ساخت ملودى و چه 
تنظيم آثار ديگران، صاحب شناسنامه اى پربار در اين حيطه شد. واروژان در 
شهريورماه سال 1356، در حال ضبط موسيقى فيلم «بر فراز آسمان ها»، سكته 
كرد و روز 26 شهريور 1356 بعد از ده روز بسترى بودن در بيمارستان جم 

تهران در سن 42 سالگى درگذشت.

مسروب بااليانسواگ  ساگينيان

واروژ  هاخبانديانجورج  چيلينگاريان
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سكه هاى توجيبى  را كه روى هم مى گذاشتى، تنها كفاف خريد چند 
كلوچه و صابون و مسواك جهت بيماران آسايشگاه معلولين را مى داد. 

از اتوبوسى كه تو را از رشت به محله سليماندراب مى برد 
پياده مى شدى و در برابر سراى امن اسايشگاه مى ايستادى، 
احساس آرامش عجيبى مى كردى و قطره اهدايى ات را كه 
به درياى عشق و همدلى آرسن مى بردى، هرچند ناچيز 

مى نمود، اما احساس مشاركت مى كردى.
به آن سال هاى نوجوانى كه باز مى گردم، در مى يابم كه 
آرسن، آن يگانه ى نيكوكار، جايگاه ويژه اى در «قلِب خاطره» 

دارد.
از ديدارهاى متعدد او ساليان درازى مى گذرد. به ياد و 
پيروى از او، گاه گزارش ها و فعاليت هاى نيكوكارانه را پى 
مى گيرم و از ايجاد تشكل هاى سازمان يافته تر امروزى جهت 

پوشش نياز دردمندان و جلب كمك دهندگان، خشنود مى شوم. با اين 
وجود و با توجه به وضعيت نيكوكارى پيش از او در ايران كه تنها به احشام 
نذرى و اطعام مسكين محدود مى شد، ظهور آرسن در جامعه آن زمان، يك 

آرسن ميناسيان...
انسانى كه رو به سوى كمال داشت

پديده و استِثنا محسوب مى شد. او به تنهايى توانست پايه هاى سازمان هاى 
نيكوكارى و سراى سالمندان و معلولين را نه تنها دررشت بلكه در سراسر 

ايران پى ريزى كند.
در اتاق هاى آسايشگاه كه قدم مى زدى، آرسن را مى ديدى 
كه آرام و متين در كنار يك معلول كه قادر به حركت و 
و  نشسته  تلويزيونى  فيلم  تماشاى  به  نبود،  زدن  حرف 
هر از گاهى گويى واكنش هاى احتمالى بيمار را از ديدن 
صحنه هاى مختلف فيلم، دنبال و تاييد مى كند و مانند پدرى 
كه دريافت هاى حسى و احساسى فرزند خود را همچون 
پيمانه اى در خود مى پروراند وبه او باز مى نماياند، او نيز از 

اين طريق با بيمار، همدل و سهيم مى شد.
بعد او را در اتاق ديگرى مى ديدى كه در برابر زنى ايستاده 
دستخوش  بكلى  بدنش  و  چهره  سوختگى،  اثر  در  كه 
دگرگونى شده و دورتا دور تختش عكس هاى جوانى را به ديوار كوبيده؛ 
آرسن به گونه اى با او رفتار مى كرد كه زن ديگر شرمنده نبود، چهره اش 
را پنهان نمى كرد و به زيبايى درونش سخت اطمينان مى يافت و دلخوش 

سراى سالمندان و معلولين رشت
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مى شد.

در جاى ديگرى، با يك بانوى معلول هلندى آشنا مى شدى كه زبان 
فارسى را آموخته بود و آسايش اين آسايشگاه را در كنار آرسن بهترين 

گزينه براى ادامه زندگى  يافته بود و بعد 
كودكان معلول، عقب افتادگان ذهنى، 
مطرود شدگان اجتماع.... كه همگى از 
خدمات ارزنده او، سرپناهى يافته بودند.

آرسن،  شفقت  پر  روح  و  دهش  اما 
به سراى سالمندان و معلولين محدود 
مى شد.  توانمند  او  با  شهر  نمى شد، 
آرسن، تجسم و تجسد نيك ورزى بود، 
گويى «مهربانى» با او معنا        مى يافت 
و چراغ هايش را در كورسو ترين، در 
متروك ترين نقطه شهر مى تاباند. اين 

نور سرايت مى كرد، از روزنه ى اين پستو به اتاق آن خانه ى مشرف... و 
از آنجا به قلب تپنده شهر راه مى يافت و در شريان هايش جارى مى شد. 
شهرجان مى گرفت، بيدار مى شد، ديگر نمى شد كه روبرگردانى وبى تفاوت 
باشى، تو را نيز دخيل مى كرد. احساس مى كردى « قلب مهربانى» براى تو 
نيز مى تپد. معلول ديگر آن بى كس و بى سرپناهى نبود كه از چشم جامعه 
افتاده بود، سايه اى بر سرش بود. مى دانستى كه اگر از پا بيافتى، عصايى 
هست.... اين اميد و همبستگى، دست به دست طبيعت سرسبز گيالن مى داد 

و بركت آسايش و غرور و حرمت نفس را نويد مى داد.
ما آرسن خود را يافته بوديم، همانگونه 
كه  همانگونه  را،  گاندى اش  هند،  كه 

زمين، مادرترزايش را.
آرسن خاچاطوريان ميناسيان در سال 
1285 خورشيدى در شهر رشت ديده 
به جهان گشود. مى دانيم كه ارامنه به 
-1038) صفوى  عباس  شاه  فرمان 

تن  اجبارى  كوچ  به  ق)   – هـ   996
سكنى  گيالن  در  گروهى  و  دردادند 
گزيدند. بسيارى از اين افراد، فرزندان و 
نوادگانشان، به رشته هايى مانند پزشكى، 

داروسازى، موسيقى، سينما، تـاتر، و ورزش روى آوردند و در اين زمينه 
ها به ويژه در جمع آورى اعانه و كمك به نيازمندان، با برگزارى نمايش و 

جشن، پيش آهنگ ديگران شدند.
آشكار  آرسن  در  دوستى  نوع  و  ايثار  ويژه گى هاى  كودكى،  همان  از 
بود، به همكالسى هاى بى بضاعت، دفتر،قلم، مداد و حتى پالتوى خود را 
مى بخشيد. پس از اعالم مشروطيت در ايران، انجمن هاى مختلفى تشكيل 
شدند كه يكى از آنان «انجمن اخوت» نام داشت كه عده اى از افراد با سواد 
و آزاديخواه براى خدمت به مردم و به وطن به عضويت آن در آمدند. آرسن 
از 14 سالگى به عضويت اين انجمن در آمد و سال هاى در آن جا خدمت 
مى كرد. وى پس از اخذ ديپلم چون به شيمى و داروسازى عالقه مند بود، 
به كار داروسازى رو آورد و داروخانه شبانه روزى « كارون» را در رشت 

بنا نهاد و همواره داروها را با بهاى ارزان و گاه رايگان در اختيار عموم قرار 
مى داد.

اهالى رشت از اقدامات فداكارانه او خاطرات زيادى دارند. آرسن در 
و  مى شد  ظاهر  سوزى  آتش  صحنه 
پا به پاى ماموران آتش نشانى به كام 
مداواى  و  نجات  به  و  مى رفت  خطر 
سال هاى  در  مى پرداخت.  مصدومين 
43-42 كه ايران گرفتار وبا و يا شبه 
وبا شده بود، او با روپوش سفيد در سم 
پاشى و ضد عفونى كردن شهر شركت 

داشت.
سهمگين  وزمستان  ريزان  برف  در 
فرو  مستمندان  خانه هاى  كه  گيالن 
نيكوكاران  جمع  به  مى ريخت، 

مى پيوست و در تهيه آذوقه در صف اول قرار مى گرفت. 
آرسن از جوانى در فكر  تاسيس محلى بود كه سالخوردگان و معلولين 
را پناهى دهد. زمانيكه در رشت شناخته شد، با كمك دكتر محمد رضا 
حكيم زاده و ديگر پزشكان و بازرگانان رشت توانست در 13 هزار مترمربع 
زمين اهدايى در سليماندراب رشت، نخستين خانه سالمندان ايران را در 
سال 1345 تاسيس كند، بعد در كنار آن براى معلولين نيز محلى ساخت، 
بطورى كه مساحت زير بنا رفته رفته به 5000 متر مربع بالغ گرديد. در 
آسايشگاه، دكترها، پرستارها و كاركنان همچون آرسن با عشق و انسان 
دوستى، غالبا رايگان و يا نيمه رايگان 

كار مى كردند.
افراد  كه  بودند  ديده  را  آرسن  بارها 
سالمند و تنها را كه در گوشه خيابان به 
تكدى مى پرداختند، براى بردن به داخل 
اتوموبيل و سپس به آسايشگاه بر روى 

دستان خود حمل مى كرده.
در خاطرات او آمده است ( نقل از 
كتاب شبه خاطرات اثر على بهزادى) 
به  نسبت  ها  انسان  جز  به  آرسن  كه 
حيوانات نيز تعصب داشت. در آن زمان 
در رشت درويشى بود به نام درويش پرسان. او هر چه كه در روز به دست 
مى آورد خرج سگ ها مى كرد. درويش پرسان درجواب مردم كه علت اين 

كار را از او مى پرسيدند، شعر عارف قزوينى را مى خواند:
مرا رسم وفا و حق شناسى   

كشاند آنجا كه با سگ خو گرفتم
وقتى در گوشه ى خرابه اى، سگى بيمار را پيدا مى كرد، يكسر به سراغ 
آرسن مى رفت و او را با خود به عيادت سگ مى آورد. آرسن با داروهايى 
كه درست مى كرد به مداواى سگ هاى بيمار مى پرداخت و درويش پرسان 
به جاى ويزيت، انگشتان دستانش را چون صليب مى ساخت و بر آن بوسه 
مى زد و آرسن پيشانى درويش را همانجا كه جاى مهر نماز آشكار بود 
 51مى بوسيد. آرسن بعدها محلى را به منظور حمايت از حيوانات اختصاص 

حه
صف

در 
مه 

ادا
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پرونده 
وارطان آوانسيان از مديران شركت ترانه: 

هنر يك زبان خاص غير اكتسابى است

تاثير بى بديل جامعه ارامنه ايران بر موسيقى اين سرزمين تا آن اندازه 
مبرهن است كه شايد سخن گفتن درباره آن بازگويى پرونده اى بسيار 

قطور از دستاوردهاى اين جامعه فرهيخته باشد.
اما آنچه بيش از هر زمان ديگر توجه مخاطبان را به خود جلب مى كند 
تاثير بسزاى ارامنه در زنده نگه داشتن موسيقى پاپ ايرانى در دوران تبعيد 
پس از انقالب 1979 ايران در خارج از اين كشور است. از همين رو به 

سراغ آقاى وارطان آوانسيان مدير و بنيانگذار شركت ترانه در لس آنجلس 
كاليفرنيا كه خود از ارامنه ايرانى تبار است رفتيم تا بيشتر و بهتر درباره 

فعاالن ارمنى در عرصه موسيقى بدانيم.
وارطان آوانسيان در ايران و در دهه 1350 خورشيدى از شركا و مدير 
شركت آونگ بود كه به همت او، جهانگير طبريايى، عباس مهاجر و 
خسرو الوى پايه گذارى شد و در توليد بسيارى از آثار ارزنده موسيقى 
پاپ پيش از انقالب نقش داشت. وارطان آوانسيان كه متولد مرداد ماه 
1323 در شهر قزوين و برزگ شده تهران است درباره مهاجرتش به 

آمريكا مى گويد:
«در سال 1979 و همزمان با بحبوهه انقالب براى نخستين بار به اياالت 
متحده آمريكا آمدم اما كمتر از يكسال بعد به ايران بازگشتم و دوباره در 
فضاى ملتهب سال 1980 بار ديگر به آمريكا آمدم و اين بار همزمان با 
لغو ويزاى ايرانيان در دوران پرزيدنت كارتر مجبور به ماندن شدم. از 
سوى ديگر چون فضا و شرايط كار در ايران به كلى دگرگون شده بود 
و محدوديت هاى گسترده اى از فرداى انقالب در موسيقى حاكم بود 
در لس آنجلس كار را بار ديگر از اول شروع كرديم. آن زمان مرحوم 
و  مى كردند  اداره  را  ساندكس  شركت  لس آنجلس  در  چمن آرا  احد 
همكارى هاى مشتركى بين ما (در مقام شركت آونگ) حاصل شد و كمتر 
از دو سال بعد در 1982 كمپانى ترانه با مشاركت مجدد من و جهانگير 
طبريايى تاسيس شد و بالفاصله كار توليد و پخش آلبوم هاى موسيقى 
را آغاز كرديم. در همان سال نخستين آلبوم شركت ترانه (آلبومى از 
ساخته هاى صادق نوجوكى با صداى هايده و داريوش) منتشر شد و اين 
روند با ورود و اسكان خوانندگان كه به زودى به لس آنجلس مهاجرت 
مى كردند تا به امروز ادامه يافت. تا آنجا كه امروزه آرشيو فعاليت هاى 

شركت ترانه بيش از 600 عنوان اثر را در بر مى گيرد.»
وارطان آوانسيان در بازشناسى نقش ارامنه در موسيقى ايرانى، ريشه هاى 
فرهنگى ارامنه را موثر دانسته و با اشاره به دوران طاليى موسيقى پاپ در 

قبل از انقالب مى گويد:

شوبرت آواكيان هلنآلفرد ماردويان آرميك
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پرونده 

«چهره هاى مطرح موسيقى قبل از انقالب را وقتى مرور مى كنيم چند 
اسم است كه به راستى از درخششى خيره كننده برخوردار است كسانى 
مانند واروژان، آندرانيك، مارسل استپانى، ژاكلين و... كه در ساخت و 
توليد آهنگ هاى پر طرفدار آن روزگار سهم چشم گيرى داشتند. براى 
مثال وقتى به كارنامه درخشان واروژان نگاه مى كنيم مى بينيم بسيارى از 
ترانه هاى پر طرفدار آن زمان محصول عمر كوتاه اوست كه با استعدادى 
بى بديل توانست بسيارى از چهره هاى مطرح آن دوران را به اوج شهرت 
برساند. يا به كارنامه آندرانيك كه نگاه مى كنيد مى بينيد چه ترانه هايى كه 
به يمن ملودى هاى خوب او ماندگار شده اند و هنوز هم در دل و زبان 

مردم كوچه و بازار جا دارند. 
از سوى ديگر چهره هاى مطرحى از جامعه ارامنه در موسيقى كالسيك، 
اپرا و كر ايران ظهور كردند كه لوريس چكناواريان، مليك اصالنيان، آلفرد 
ماردويان و... نمونه هاى نام آشناتر آنها هستند كه هر يك به نوبه خود 
توانستند در پيشرفت و آموزش موسيقى به نسل هاى بعد سهمى فراخور 

توانايى ها و دستاوردهايشان داشته باشند.»
آقاى وارطان آونسيان كه در سال هاى اخير به عنوان يكى از داوران 
برنامه پر مخاطب «نكست پرژن استار next persian star» كه در 
شش دوره حيات خود توانسته است ميزبان و كاشف استعداد هاى جوان 

داخل كشور باشد مى گويد:
«اين روزها در جريان مسابقه نكست پرژن استار كه در دوبى و تركيه 
برگزار مى شود، شاهد اين هستم كه برخى جوانان ترانه هايى را مى خوانند 
كه حتى نام خواننده، ترانه سرا و عوامل ديگر آن از ذهن نسل نو پاك 

شده است. به عنوان مثال ترانه نفرين به خوانندگى خواننده ارمنى االصل 
آرتوش. اما هنوز اين ترانه ها ماندگار هستند و اين مسئله ايست كه بار 
اكتسابى  غير  خاص  زبان  يك  هنر  زبان  كه  مى كند  دستگيرمان  ديگر 
است. شما بايد زمينه هنرى را در جان و ذات خود داشته باشيد و در 
ادامه مهارت هاى حرفه اى را از اساتيد فن بياموزيد چنان كه ستارگان 
ارمنى دنياى موزيك نيز اين زبان را مانند ديگر ستارگان موسيقى ايرانى 
ميدانسته و مى دانند. اشاره من به خوانندگانى چون «ويگن»، «اندى»، 
«مارتيك»، «آريس»، «هلن»، «سرژيك» و ... است كه برخى در پيش از 
انقالب و برخى در اينجا خوانندگى را آغاز كردند اما توانستند به اتكاى 
هنر و محبوبيت شان در موسيقى از خود رد و اثرى باقى گذارند كه 

انصافا هم مورد استقبال مخاطبان بوده است.»
آقاى وارطان آوانسيان فضاى موسيقى در ارمنستان و جامعه ارامنه ايرانى 
تبار را دو فضاى كامال متفاوت به لحاظ جايگاه ها، خاستگاه ها و سطوح 

مستقل ارزيابى كرده و مى گويد:
«ابتدا بايد قبول كنيم كه موسيقى ارمنستان از موسيقى ما جلوتر است 
چرا كه به داليل فرهنگى زمينه هاى اين رشد را از پيش از اين داشته و 
توانسته با زيربنايى حرفه اى استمرار حيات يابد و در داخل مرز هاى 
بومى با داشتن مخاطب باال راه توسعه و پيشرفت را بپيمايد. اما موسيقى 
ايرانى طبيعى است كه خاستگاه ها و شرايط رشد ديگرى داشته و به تبع 
ثمره متفاوتى هم به بار رسانده است. خوانندگان و نوازندگان ارمنى 
ايرانى تبار هم در همين مسير طى طريق كرده اند و خود را با موسيقى 
ايرانى رشد داده اند و به جستجوى شهرت و محبوبيت در اين موسيقى و 
جامعه مخاطب آن گشته اند. در قبل از انقالب كه ارامنه بيشترى در ايران 

ويگن آندرانيك واروژان اندى

آريسمارتيكسرژيكآرتوش
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پرونده 
زندگى مى كردند و شرايط براى ظهور استعداد هاى نو فراهم بود طبيعى 
است كه جوانان صاحب هنر ارمنى دوست داشتند براى همه جامعه ايران 
(فارسى زبانان) آواز و ترانه بخوانند نه فقط براى اقليت  ارمنى و همين 
باعث مى شد تا خود را در اندازه هاى ملى در رقابت ببينند. كسانى مانند 
«ويگن» و «اندى» و «مارتيك» از برندگان چنين رقابتى هستند كه توانستند 

دل ميليون ها ايرانى را با ترانه هايى كه مى خواندند همسو كنند.» 
مدير شركت ترانه كه بيش از سى سال از تاسيس آن مى گذرد، استمرار 
حيات موسيقى پاپ ايران در لس آنجلس را نيز به حمايت هاى جامعه 

ارامنه و يهوديان ايرانى مرتبط دانسته و مى گويد:
فعاليت  هنرى  چهره هاى  عنوان  به  بسيارى  ارامنه  اينكه  از  «جداى 
داشته اند، بايد به اين مسئله هم اشاره داشته باشيم كه اين هنرمندان براى 
دوام و بقاى خود بيش از هر چيزى به مخاطبان عالقمند و همراه نياز 
داشته اند. صرف نظر از اينكه هنرمند ارمنى بوده است يا نه، بايد بگويم 
كه استقبال دو گروه قوميتى ايرانى تبار، يعنى جامعه يهوديان و ارامنه 
ساكن لس آنجلس بى هيچ ترديدى بزرگترين دارايى موسيقى پاپ ايران 
در لس آنجلس محسوب شده و مى شود. در همه اين سى و چند سال 
گذشته كه موسيقى پاپ ايران مجبور به جالى وطن شد، اين حمايت 
بى دريغ ارامنه و يهوديان بود كه با حضور پر رنگ خود در كنسرت ها و 
برنامه هاى هنرى توانست راه را براى هنرمندان باز نگه دارد. حتى امروزه 
هم وقتى يك خواننده مطرح كنسرت دارد با يك حساب سر انگشتى 
مى توان گفت نزديك به سى درصد حضارى را كه در سالن نشسته اند 
ارامنه تشكيل مى دهند و اين مسئله ريشه در سبك زندگى ارامنه دارد كه 
در زندگى ايشان موسيقى از ارزشى غير قابل جايگزين برخوردار است 
و گويى هر ارمنى با هنرى زاده مى شود و به تبع چنين تربيتى هم از هيچ 

تالشى براى حمايت از هنر و هنرمندان دريغ نمى كنند.»
آقاى آوانسيان در پايان با نام بردن از برخى موزيسين هاى ارمنى كه در 

رشد و توسعه بندهاى موسيقى تاثير داشته اند مى گويد:
«آنچه در نهايت در يك كنسرت جلوى چشم مخاطبان مى آيد ثمره 

زحمات و هماهنگى يك گروه بزرگ است كه با درخشش خواننده خود 
را به نمايش مى گذارد. اما هر خواننده اى بهتر از هر كس ديگر مى داند كه 
بخش عمده اى از موفقيت او نه فقط به خاطر صداى خوب كه در داشتن 
توان جذب مخاطب و ارايه صحنه اى جذاب است و شما هم با من هم 
عقيده ايد كه يك بند حرفه اى تا چه اندازه در اين راه موثر است. امروزه هم 
وقتى به بند هاى مطرح و حتى تازه كار ايرانى نگاه مى كنيم كمتر بندى را 
مى توان يافت كه در آن يك موزيسين ارمنى نباشد. جوانان ارمنى همچون 
نسل هاى قبل از خود موسيقى را دوست دارند و فارغ از همه اختالفات 
فرهنگى با نسل هاى قبل در عالقمندى به موسيقى با آنها برابرى مى كنند. 
در اينجا جادارد تا با ياد از «زاون»، «آرميك»، «ورژ»، «نونو» و.. به «شوبرت 

آواكيان» اشاره اى داشته باشم كه اين روزها در اوج درخشش است.»
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ــاه 1317  مهرم ــم   هجده در  ــپيان  هوس ــك  ملي ژوزف  ــر  دكت
خورشيدى در شهر تاريخى اصفهان چشم به جهان گشود و پس از 
طى دوران دبستان با خانواده راهى اهواز شد و سرانجام از دانشگاه 

پزشكى شيراز در رشته پزشكى فارغ التحصيل گرديد.
در آن زمان براى ادامه تحصيل راهى اياالت متحده آمريكا شد و 

در رشته بيمارى هاى داخلى و جهاز هاضمه تخصص گرفت.
ــپيان اولين پزشكى است كه دستگاه هاى  دكتر ژوزف مليك هوس
ــردارى از روده  ــرد و نيز اقدام به نمونه ب ــكپى را به ايران ب آندوس
كوچك بدون احتياج به عمل جراحى نمود و براى مدتى به آموزش 

پزشكان در بيمارستان دانشكده پزشكى تهران پرداخت.
ــى هرگز فرو  ــى ها و تحقيقات تاريخ ــاز شناس ــتياق او به ب ــا اش ام
ننشست و همراه با فعاليت هاى پزشكى هميشه دغدغه هاى تاريخى 
و تحقيقى خود را همراه داشته است. او در ايران موفق به انتشار دو 
كتاب خاطرات پراكنده و سرقت مجسمه آزادى نيويورك نگارش 
ــپيان شد و در اياالت متحده آمريكا نيز  پدرش وانوش مليك هوس
ــذرگاه تاريخ» و  ــتان در گ ــمند «ايران و ارمنس تا كنون دو اثر ارزش
ــيحيت در ايران و ميان اعراب» را به دســت  ــه هاى عميق مس «ريش

طبع سپرده است.
ــتارهايى تحقيقى در امور اجتماعى، سياسى و ادبى  او همچنين نوش
ــار رسانده اســت. دكتر  ــى زبان به انتش را به تناوب در جرايد فارس
ــپيان نمونه اى از جويندگان حقيقت در دل تاريخ اســت كه به  هوس

روشنگرى در اين زمينه مشغول اند.

پرونده 

ريشه هاى همدلى و همزيستى

كتاب مشهور «ايران و ارمنستان در گذرگاه تاريخ - پروازى بر بام رفيع حقيقت» 
به قلم دكتر ژوزف مليك هوسپيان يكى از با ارزش ترين تحقيقات انجام شده 
در حوزه پيشينه دوستى دو قوم همسايه ايرانى و ارمنى است كه ريشه هاى اين 
دوستى را در ديرباز تاريخ مشترك اقوام ساكن در فالت ايران و قفقاز جستجو 
كرده است. اين كتاب ثمره سال ها تحقيق و مداقه دكتر هوسپيان در تاريخ آن 
منطقه جغرافيايى در گذر دوران هاى مختلف تاريخى است كه مستند به آثار 

بازمانده تاريخى از دوستى ديرين ايرانيان و آرمن ها در طول تاريخ ياد مى كند.
دكتر هوسپيان در باره اين دوستى مى گويد:

«سابقه همزيستى و همكارى هاى منطقه اى دو قوم آرمن و پارسيان به دوران 
قبل از پيدايش امپراطورى پارسى و به ايام اقتدار اقوام ماد بر فالت ايران باز 
مى گردد. تا آنجا همواره اقوام ارمن و ماد با يكديگر تبادالت سياسى داشته اند. 
حتى سردارنى نامى از ارمن ها در سيستم امپراطورى ماد بودند كه امين پادشاهان 
وقت هستند. بعدها در زمان كورش هخامنشى است كه اين مبادالت توسعه يافته 
و ارمنستان بخشى از امپراتورى بزرگ هخامنشى مى شود  و بازرگانان ارمنى 
نقش سفيران حسن نيت كورش را در بالد ديگر عصر باستان به عهده مى گيرند.»
دكتر هوسپيان ريشه هاى مشترك در باورهاى باستانى ايرانيان و ارمن ها را 
تصادفى ندانسته و آن را متضمن اين معنى مى داند كه عاليق اقليمى مشترك 
توانسته است ريشه هاى عقيدتى موازى در ساكنان آن بخش از دنياى باستان 

فراهم آورد و مى افزايد:

«نگاه به پيشينه پرستش در ميان ايرانى ها و ارمن ها در عهد باستان نشانگر 
داد وستد گسترده فرهنگى و عقيدتى است كه اين دوقوم را به يكديگر پيوند 
مى زده است. در آيين ارمن ها آتش مقدس بود و خدايانى پرستش مى شد كه 
پرستش مشابه آن در ميان ايرانيان رايج بود و شايد معروف ترين آنها آناهيد در 

ميان ارمن ها و آناهيتا در ميان ايرانيان است.»
دكتر هوسپيان اعتقاد دارد اين همزيستى در دوران اشكانى به اوج خود رسيده 
و با پادشاهى تيرداد اشكانى بر ارمنستان، اشكانيان و ارمن ها همخون مى شوند 

و مى افزايد:
«اشكانيان را مى توان برادران خونى ارمن ها بر تخت سلطنت ايران دانست 
و روابط گسترده ارمن ها و اشكانيان حتى به زمينه وجود واژه هاى مشترك 
در گويش پارتى و ارمنى دامن مى زند. اما با روى كار آمدن ساسانيان نگاهى 
بدبينانه در دربار ساسانى نسبت به ارمن ها وجود دارد كه بيشتر به دليل وقوع اكثر 
جنگ هاى ايران و روم در خاك ارمنستان است. با اينكه در غالب موارد ارمن ها از 
ايرانيان در اين جنگ ها حمايت كرده اند ولى اين شك شاهان ساسانى زمينه هاى 
دور شدن ارمن ها را از آنان فراهم مى آورد و سرانجانم با سقوط امپراتورى ايران 

در برابر اعراب دوران ديگرى در روابط مشترك رقم مى خورد.»
دكتر هوسپيان علت عدم پيروزى اعراب بر ارمن ها را اعتقاد راسخ ارمن ها به 
باور هاى مسيحى و درك عميق آنان از پيام حضرت عيسى دانسته و مسحيت را 

از آن زمان به اين سو دليل هويت ملى ارامنه قلمداد مى كند. 
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پرونده 
ــد. حتى اگر نام و اسم او را بياد  ــى نيست كه نشناس آوانس بااليان را كس
ــد مى توان گفت كه هيچ ارمنيى نيســت كه در جنوب  ــاورى بدون تردي ني

كاليفرنيا زندگى كند و درباره مجله «كاچ نازار» چيزى نداند.
ــازار در اياالت متحده  ــر و مدير مجله فكاهى كاچ ن بله او پير صنعت نش
آمريكاست كه از سال 1970 تا اكنون بى وقفه منتشر شده است. مجله اى 
كه به زبان و خط ارمنى هر شماره با توشه اى پربار از مطالب خواندنى به خانه 
هزاران ارمنى ساكن در اياالت متحده آمريكا و البته ديگر نقاط دنيا مى رود.

ــازى  و به صنعت سينما، دوبله  ــكى و دندانس او كه در ايران به دندانپزش
ــهور آن زمان(دهه 40 و 50  ــينماهاى مش و پخش فيلم هاى خارجى در س
ــيدى) اشتغال داشــت پس از مهاجرت به آمريكا و ساكن شدن در  خورش
گلندل پايه هاى نشريه اى را بنا نهاد كه اينك يكى از قديمى ترين جرايد غير 

انگليسى زبان در حال انتشار در جنوب كاليفرنيا  است.
اگرچه او كه از خانواده اى روحانى با پدرى كشــيش برخاسته است دليل 
انتشار كاچ نازار را اشاعه خط و فرهنگ ارمنى قلمداد مى كند، بايد اذعان كرد 
كه نشريه او به دليل محبوبيت عمومى اش توانست خط سيرى معين از رشد 
ــعه جامعه ارامنه در اياالت متحده آمريكا را در چهار دهه گذشته به  و توس

تصوير بكشد.
ــتر از گلندل و ساكنان ارمنى آن صحبت  از او دعوت كرديم تا با هم بيش

كنيم. توجه شما را به ماحصل اين گفتگو جلب مى كنيم.

كوهپايه نشينى از آرارات تا گلندل
آوانس بااليان را مى توان شاهدى زنده بر رشد و توسعه جامعه ارامنه 
ايرانى تبار ساكن در جنوب كاليفرنيا دانست. او در مقام روزنامه نگارى 
روشن بين توانسته است چهار دهه حيات جامعه ارامنه را در شهر گلندل 
رصد كند و حاال بى شك يكى از چهره هاى آگاه و نمايه جامعى براى 

تاريخ شفاهى جامعه ارامنه ايرانى تبار ساكن در گلندل است.
آوانس بااليان سرآغاز ورود ارامنه به اياالت متحده آمريكا را به دوران 

جنگ جهانى دوم مربوط دانسته و مى گويد:
«در خالل سال هاى جنگ جهانى دوم، وقتى نيروهاى آلمانى در حال 
عقب نشينى از خاك روسيه بودند گروهى از ارامنه هم با آنها از فضاى 
بلشويكى حاكم در شوروى آن زمان فرار كردند. اين افراد به زودى و 
با شكست آلمان در شايط نه چندان خوبى در حال زندگى در اروپاى 
غربى بودند. در همين ايام يكى از چهره هاى مطرح ارامنه در اياالت 
متحده، آقاى جورج مارديگيان كه از شرايط اسف بار موجود مطلع بود 
تالش مى كند تا با ارتباطات سازنده اى كه با پرزيدنت روزولت رييس 
جمهور وقت اياالت متحده آمريكا داشت نسبت به انتقال نزديك به چهار 
هزار ارمنى از اروپا به اياالت متحده آمريكا مبادرت ورزد. اين حركت 
او سرآغاز  برنامه مهاجرت گروه كثيرى از ارامنه شد كه به «برنامه آنچا» 

شهرت پيدا كرد.»
متحده  اياالت  در  ارامنه  مقصد  نخستين  گلندل  راستى  به  آيا  اما 

آمريكاست؟
آوانس بااليان در پاسخ به اين سوال مى گويد:

«آنچنان كه شواهد تاريخى نشان مى دهد، براى اولين بار در آن زمان، 
با حمايت و تالش جورج مارديگيان،شهر «مونته بللو» در جنوب شرق 
لس آنجلس پذيراى ارامنه مهاجر است و آنها آرام آرام شروع به اسكان 
در اين شهر و باز آفرينى فرهنگ ارمنى در اين خطه مى كنند. اما گويى 
فرهنگ كوهپايه نشينى و عشق و ارادتى كه قله سربلند آرارات در ذهن و 
ضمير ناخودآگاه ارمنيان دارد كمى پس از بيست سال از آن زمان به تغيير 
مكان جغرافيايى جامعه ارامنه در كاليفرنيا انجاميده و به مرور گلندل به 
خانه ارامنه تبديل مى شود. موقعيت جغرافيايى اين شهر كوچك در شمال 
لس آنجلس و در كوهپايه هاى اين منطقه موجب مى شود تا خانواده هاى 
ارمنى به آن روى آورند و طبيعى است كه فرهنگ همگرايى ناشى از 
قرن ها زندگى در اقليت به آنها كمك مى كند تا هرچه زودتر و بيشتر 
ديگر خانواده ها هم ترغيب شوند تا در كنار ديگر ارامنه در اين منطقه به 

ادامه زندگى بپردازند.»
آوانس بااليان نقش ارامنه ايرانى تبار را در رونق شهر گلندل و تبديل آن 

به آنچه امروز ديده  مى شود بسيار جدى قلمداد كرده و مى افزايد:
«نبايد اين حقيقت را ناديده بگيريم كه ارامنه ايرانى تبار در رونق شهر 
گلندل و تبديل آن به يك شهر زنده، پويا و صاحب اقتصادى رو به رشد 
نقش كليدى بازى كرده اند. آنها با فرهنگى آراسته به زيور ايرانى- ارمنى 
و با روحيه همگرايى باال و با تجربه زندگى در ايران كه اتفاقا زندگى 
در محالت متمركز بود، توانستند به زودى از شهر خاموش و كم رونق 

گلندل، يك شهر پر جنب و جوش بسازند.
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پرونده 

در همين ايام است كه اولين چراغ يك فروشگاه ارمنى را «نوريك 
آواكيان» در گلندل روشن مى كند و آواكيان گروسرى به نخستين فروشگاه 
ارمنى گلندل تبديل مى شود. همين امر به تمركز بيشتر ارامنه دامن مى زند 
و در سال هاى بعد تعداد فروشگاه هاى ارمنى براى جوابگويى به خواست 
فراتر  دست  انگشتان  عدد  از  گلندل  منطقه  در  شده  ساكن  تازه  ارامنه 
مى رود و اين روند تا به امروز ادامه مى يابد كه ده ها فروشگاه ارمنى 
در منطقه وجود دارد. از سوى ديگر تمركز ارامنه روى مشاغل حرفه اى 
مانند خدمات خودرو و... موجب مى شود تا چرخ اقتصاد گلندل بيش از 
پيش بار خود را به دوش فعاالن ارمنى بگذارد كه انصافا هم فعاالن ارمنى 

خوب از پس اين امر برآمدند.»
استقبال ارامنه و به ويژه ارامنه ايرانى تبار از گلندل موجب مى شود تا 
موجى از سرمايه گذارى هاى ريز و درشت به سوى گلندل سرازير شود 
و در اين بين سرمايه گذاران و شهروندان آمريكايى نيز روى خوشى به 
گلندل نشان دهند. مدير مجله كاچ نازار اين فضاى رقابتى را يكى از داليل 

عمده رشد و رونق اين شهر قلمداد كرده و مى افزايد:
«با توسعه شهر، سيستم آمريكايى نيز به آن روى بهترى نشان مى دهد 
و در خالل دو دهه هشتاد و نود ميالدى شاهد توسعه زير ساخت ها، 
در  زنجيره اى  فروشگاه هاى  شعب  افتتاح  و  سرمايه گذارى ها  گسترش 
منطقه هستيم. با اينكه خيلى ها اعتقاد داشتند ورود اين موسسات و اين 
ميزان سرمايه ممكن است به اقتصاد نو پاى ارامنه در منطقه لطمه وارد كند 
اما در عمل شاهد آن بوديم كه فروشگاه هاى ارمنى با ارائه كيفيت بهتر با 
قيمت مناسب تر نه تنها در برخى موارد موسسات بزرگ و زنجيره  اى را از 

ميان به در مى كنند، بلكه زير بناى اقتصاد منطقه را نيز بيش از پيش تقويت 
مى نمايند. همين امر موجب مى شود تا مشاركت ارامنه در موضوعات 
اجتماعى و مديريتى شهر گلندل نيز افزايش يافته و شرايط به جايى برسد 
كه حتى تا سه نفر از پنج عضو شوراى شهر از جامعه ارامنه برگزيده 
شوند. در همين جا، جا دارد تا از آقاى «لرى زاريان» عضو شوراى شهر 
گلندل براى چندين دوره پياپى ياد كنم. او كه اصالت ايرانى ارمنى دارد، 
به راستى در توسعه گلندل و مديريت اين شهر به سوى آينده اى پر رونق 

در نزديك به دو دهه فعاليت خود نقش به سزايى داشته است.»
همزمان با توليد ثروت و تالش براى زندگى بهتر، ارامنه ساكن در 
گلندل نه تنها از ريشه هاى خود دور نمى شوند بلكه با تاسيس موسسات 
رشد  براى  را  خود  تالش  اجرايى  انجمن هاى  و  خيريه  المنفعه،  عام 
آوانس  آقاى  مى دهند.  افزايش  اجتماعى  و  فرهنگى  همگرايى هاى 
بااليان كه خود بنياگذار يكى از اين موسسات خيريه به اسم موسسه 
 «Armenian American Orphans Christmas Fund»خيريه

است مى گويد:
«نقش فعاليت هاى عام المنفعه براى زندگى بهتر چه در منطقه و چه 
شهرى  مناسبات  توسعه  با  جهان  نقاط  ديگر  و  ارمنستان  ارامنه  براى 
ارامنه و قوام تشكل هاى اجتماعى آنها رونق چشمگيرى يافت و اينك 
موسسات خيريه گوناگونى در اين زمينه ها فعال هستند. براى نمونه فقط 
در موسسه اى كه اداره آن را شخصا به عهده دارم ساالنه بين 120 تا 140 
هزار دالر كمك براى كودكان نيازمند در ارمنستان ارسال مى شود و تا 

به حال توانسته ايم بيش از 170 هزار هديه براى بچه ها ارسال نماييم.»
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پرونده 
:(Armenian Society of Los Angeles)انجمن ارامنه در لس آنجلس

جلوه اى از شكوه جامعه ارامنه

ساختمان مجلل و با شكوه شماره 117 در خيابان لويز در شهر گلندل 
را شايد بتوان پيشانى افتخارات جامعه ارامنه ايرانى تبار ساكن در جنوب 
كاليفرنيا دانست. موسسه غير انتفاعى «جامعه ارامنه لس آنجلس» كه در 
ميالدى  سال 1965  در  دارد،  شهرت  ارامنه»  «انجمن  به  عامه  فرهنگ 
تاسيس شد و اينك با داشتن بيش يك هزار عضو فعال، در پنجمين 
امور  فرهنگى،  آموزشى،  گسترده  موضوعات  در  خود  حيات  از  دهه 
عام المنفعه و مسايل حقوق بشرى از پيشتازان موسسات اجتماعى در 

كاليفرنيا محسوب مى شود.
انجمن ارامنه را بايد يكى از منسجم ترين تشكل هاى مدنى در كاليفرنيا 
دانست كه عالوه بر فعاليت هاى گسترده منطقه اى خود توانسته است در 
موضوعات بشر دوستانه نيز پيشگام باشد و برنامه هاى انسان  دوستانه اى 

را در جمهورى ارمنستان نيز به فرجام رساند.
امروزه «جامعه ارامنه لس آنجلس» همچنان با رويكرد فرهنگى، هنرى و 
با گستره اى از كاركردهاى اجتماعى، آموزشى و عام المنفعه در خدمت 
جامعه است. از اين رشته فعاليت هاى انجمن مى توان به موارد زير اشاره 

كرد:
• برگزارى مرتب كالس هاى آموزشى در روزهاى شنبه با بيش از 200 

دانش آموز با رده سنى 6-15 سال.
 Mikael Avedisian گروه كر با بيش از 85 عضو، به رهبرى استاد •

كه در سطح بين المللى شناخته شده است.
• برگزارى كالس هاى رقص فولكلور كه مورد توجه نوجوانان و ديگر 

گروه هاى سنى قرار دارد.
Women Chapter فعاليت هاى صنفى بانوان ارمنى در قالب برنامه •

• برنامه هاى منسجم براى فعاليت هاى هنرى جوانان.
• احداث و اداره كتابخانه اى  با بيش از 10،000 جلد كتاب ارزشمند 
ارمنى كه در نوع خود بى نظير است و امروزه به عنوان مرجعى از فرهنگ 

غنى ارامنه در اياالت متحده آمريكا شناخته مى شود.
• راه اندازى و اداره صندوق ذخيره حمايت از ادامه تحصيل كودكان 

نيازمند.
آنچه واضح است اينكه بنيانگذاران و مديران اين موسسه غير انتفاعى 
هميشه با سياست توسعه فعاليت هاى فرهنگى تالش كرده اند تا در تالش 
يك جامعه براى حفظ باورها و ارزش هاى خود همراه و يار آنها باشند 
و به گواه فعاليت هاى گسترده انجام شده مى توان گفت كه در اين راه 

موفق بوده اند. 
جمعيت  اين  و  است  ارمنى تبار  هزار  بيش 85  خانه  گلندل  امروزه 
چشمگير كه بخش عمده اى از آنها را ارامنه ايرانى تبار تشكيل مى دهند 
توانسته اند به وزنه اى سنگين در مناسبات اجتماعى، فرهنگى، هنرى و 
مدنى جامعه ايرانيان مقيم كاليفرنيا تبديل شوند. طبيعى است كه اداره 
راهكارهاى اجرايى چنين حضورى مستلزم تدبر، مديريت و خالقيتى 
است كه بتواند در حفظ شرايط مطلوب امروز و رشد و توسعه آن كارگر 
افتد. توقعى كه ارامنه ساكن در اين بخش از جهان از موسسه جامعه ارامنه 

لس آنجلس دارند.
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پرونده 

The Armenian Society of Los Angeles established 
in 1956 as a non-profit cultural organization. 
Today we have over 1,000 active members and are 
involved in cultural, humanitarian, and educational 
activities conducted in our center in City of Glendale, 
California.
Among numerous benevolent activities, the main 

functions can be highlighted as follows:
• Saturday School with over 200 students ages 615- 
• Choir with over 85 members with regular weekly 

practices, headed by internationally renowned 
Maestro Mikael Avedisian 
• Folklore Dance classes 
• Ladies Guild activities under Women Chapter 
• Youth and Art Chapters activities 
• Library with over 10,000 valuable Armenian books 
• Save-A-Child and Educational Fund
After the devastating earthquake in Armenia, 

Armenian Society of Los Angeles, among many 
humanitarian projects, has established a «Save-A-
Child in Armenia» and «Educational Fund» to assist 
the disadvantaged and needy children who suffered 
the most, and whom parents were perished. In the 
past Armenian Society of Los Angeles regularly has 
paid these children directly for their basic needs, with 
the help from our representatives in Yerevan. Today 
we have over 600 needy children in our care and the 
list is growing. We welcome and appreciate any and 
every help from individuals and organizations.

گراور  ليستينگ مراكز، انجمن ها و سازمان هاى  يلو پيج  شركت كتاب  در سال 1982
( مشخصات انجمن ارامنه در تصوير ديده مى شود)
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پرونده 

OLD FASHION DELIOLD FASHION DELI
1225 N. Pacific Ave Glendale, CA 91202 - 1687

در اين شماره بارها از منطقه گلندل و مردم نمونه و فهيم آن سخن به ميان 
آورده ايم و گفته ايم كه همبستگى ايرانيان اين منطقه كه اكثرا هم از ارامنه هستند 
باعث شده است تا يكى از موفق ترين جوامع در آن شكل گيرد. يكى از 
بارز ترين نشانه هاى چنين موفقيت اجتماعى حضور چشمگير فروشگاه هاى 
ايرانى اين منطقه است كه «اولد فشن ديلى» بى شك يكى از نمونه هاى مثال 

زدنى آن به شمار مى رود.
سابقه فعاليت «اولد فشن ديلى» به 29 سال قبل باز مى گردد ولى آنچه باعث 
شده تا اين فروشگاه 2000 اسكوئر فيتى يكى از پاتوق هاى ايرانيان در خيابان 
پاسفيك باشد بى شك مديريت متمركز و برجسته آقايان « آلبرت قديميان» و 
«هامو نوشاديان» است كه از سال 2009 تا اكنون با ممارستى منحصر به فرد 
توانسته اند اين مركز فروشگاهى را به مكانى خاص براى خريد ايرانيان و ارامنه 

عزيز تبديل كنند.
از آنجا كه اكثر قريب به اتفاق مشتريان اين فروشگاه را ارامنه ايرانى تبار و 
ارامنه مهاجر از كشور ارمنستان تشكيل مى دهند، وقتى به يخچال غذا هاى 
آماده مى رسيم مى بينيم كه انواع غذاها و خورش هاى ايرانى در آن وجود 
دارد و مديريت اين فروشگاه توضيح مى دهد كه مشتريان اين واحد صنفى 

چه ارامنه و چه حتى اهالى امريكايى تبار محله كه اينجا خريد مى كنند عالقه 
ويژه اى به غذاهاى ايرانى دارند. از همين روست كه ما بهترين كيفيت را براى 
طبخ غذاهايى مانند خورش قورمه سبزى، قيمه، ساالد الويه، كشك بادمجان، 
آش رشته، دلمه و ... در نظر گرفته ايم تا بتوانيم غذاها و اشتها آورهاى لذيذ 

ايرانى را در دسترس عالقمندان قرار دهيم.
كيفيت و طعم عالى اين غذا ها آنقدر خوب است كه شما نمى توانيد بين 
آنها و غذاهاى خانگى تفاوتى بگذاريد. به همين دليل بسيارى از خانواده هاى 
ساكن در اين منطقه به طور مداوم مشترى اين غذاها هستند و مى شود گفت 
«اولد فشن ديلى» توانسته است زحمت آشپزى خانم هاى خانه دار را كم كند. 
با اين حال يكى از نقاط برجسته اين فروشگاه آن است كه هر دو مدير آن به 
طور مرتب در فروشگاه حضور دارند و شخصا پذيراى قدوم مشتريان عزيز 
هستند و با صئه صدر و محبت ميزبان كسانى مى شوند كه براى خريد هاى 
خود اين فروشگاه معتبر و كامل را انتخاب كرده اند تا سبد خريد خود را با 
محصوالت متنوع از ميوه و سبزيجات گرفته تا نوشيدنى هاى الكلى از اين 
فروشگاه تهيه كنند. نا گفته نماند كه بسيارى از نشريات فارسى زبان چاپ 

لس آنجلس در اين فروشگاه براى عموم عرضه مى شود. 
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پرونده 

GOOD FELLOWGOOD FELLOW
1010 EAST BROADWAY , GLENDALE , CA 91205

 
شايد بيشتر از سى سال است كه چراغ هاى فروشگاه «گوود فلو» در قلب 
خيابان برادوى شرقى در منطقه گلندل روشن است. اما در طول 6 سال گذشته 
كه آقاى «ريموند ميناسيان» اين فروشگاه را خريدارى كرده و مديريت آن را به 
عهده دارد، همين چراغ ها جاليى بيشتر يافته و شماره 1010 خيابان برادوى 
را كه هفت روز هفته تا ساعت 10 شب باز است و به مردم خدمت رسانى 

مى كند به يكى از معروفترين گروسرى هاى منطقه تبديل كرده است.
«گوود فلو» فقط يك فروشگاه ساده خريد خواربار نيست بلكه با تدبير و 
مديريت آقاى ميناسيان اين فروشگاه بخش ساندويچ و پيتزاى ايرانى را نيز 
راه اندازى كرده است كه به يكى از پاتوق هاى ايرانيان در گلندل تبديل شده 
است. پيتزا ها و ساندويچ هايى كه عطر و طعم ويژه اى دارند و از بهترين مواد 
اوليه و با كيفيت بسيار خوب و البته كامال مناسب ذائقه ايرانى به صورت تازه 

آماده شده و براى مشتريان سرو مى شوند.
جالب اين جاست كه در «گوود فلو» اگر شما بيش از 35 دالر خريد 
هم  ايرانى  پيتزاى  يك  برنده  معطلى  يا  و  كشى  قرعه  هيچ  بدون  كنيد 
مى شويد و مى توانيد داغ داغ آنرا نوش جان كنيد. اما اشتباه نكنيد شما براى 
35 دالر خريد در «گوود فلو» به يك شاپينگ كارت نياز داريد، چرا كه 
قيمت هاى ارزان و بعضا باور نكردنى بسيارى از اجناس باعث مى شود شما 

با اين رقم به اندازه اى بيشتر خريد كنيد.
اين فروشگاه با سابقه و البته خوش قيمت و باكيفيت از يك امتياز ويژه 
ديگر هم برخوردار است و آن حضور آقاى «ادى ميناسيان» در اين فروشگاه 
است كه با اخالق خوب، روى خندان و شوخ طبعى ذاتيشان، براى بسيارى 

از مشتريان اين فروشگاه دليل اصلى خريد از آن هستند.
يكى از مشتريان «گوود فلو» به ما مى گويد على رغم قيمت هاى ارزان و 
پيتزاهاى خوش طعم اينجا، من فقط به خاطر شوخ طبعى و خنده رويى 
آقا ادى است كه هر روز براى خريد به اين فروشگاه مى آيم و مى دانم كه 
خيلى هاى ديگر هم به همين دليل «گوود فلو» را به عنوان مقصد اصلى خود 

براى خريد هاى روزانه شان انتخاب مى كنند.
آقاى «ريموند ميناسيان» مدير اين فروشگاه كه خود از عالقمندان به مجالت 
جدول است مى گويد: «من در بين نشريات مختلف خيلى به جدول عالقه دارم 
و البته اين باعث نمى شود كه در مطالعه مقاالت و اخبار نشريات هم غفلت كنم 
به همين دليل مجله ايرانشهر را چون هم به اندازه جدول دارد و هم در كنار آن 
مطالب بسيار خوب و خواندنى دارد را به همه مشتريان خود سفارش مى كنم.»

الزم به ياد آورى است اين فروشگاه، نمونه كاملى از مهمان نوازى ايرانى را 
براى شما به نمايش مى گذارد.
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پرونده 

A N I GROCERYA N I GROCERY
1500 W. GLENOAKS BLVD.  GLENDALE, CA  91201

آنجلس  لس  در  گلندل  منطقه  درباره  تفصيل  به  شماره  اين  در 
جلوه اى  ارامنه  كثير  حضور  واسطه  به  كه  شهرى  كرده ايم.  صحبت 
سال  اين  در  ارمنى  هموطنان  و  گرفته است  خود  به  ارمنى  ايرانى- 
اسمترار  و  آغاز  آمريكا  در  فرهنگى  هاى  فعاليت  روند  كه  ها 
و  ترين  سواد  با  ترين،  فهيم  از  يكى  كه  اند  داده  نشان  است  يافته 

همراه ترين گروه هاى ايرانى براى حمايت از جرايد هستند. 
اما در قلب گلندل يك فروشگاه است كه همگان به اتفاق آرا اعتقاد دارند 
يكى از بهترين فروشگاه ها در ارايه خدمات و جلب رضايت مشتريان 
است. آنى گروسرى كه در حدود 14 سال است با مديريت آقاى لوون 
هر روزه مامنى مناسب براى تهيه كليه ملزوماتى است كه شما براى 
زندگى روزمره به آن نياز داريد، چونان نگينى درخشان در ميان مجموعه 

فروشگاه هاى ايرانى مى درخشد.
آنى گروسرى در ميان مشتريان به كيفيت باالى محصوالت ، قيمت مناسب 
و خدمات رسانى به مشترى(كاستومر سرويس) شهرت دارد و يكى از 
اصلى ترين داليل چنين خوشنامى به اعتقاد آقاى لوون مدير فروشگاه 

آنى  مشتريان  كه  دارند  باور  آنها  كه  مى گردد  بر  مسئله  اين  به  آنى 
گروسرى با ارزش ترين دارايى اين فروشگاه محسوب مى شوند و بايد 

براى رضايت خاطر آنها در اين فروشگاه همه چيز مهيا باشد.
آنى گروسرى مركزى بى نظير براى ديدن دو فرهنگ ارمنى - ايرانى 
در كنار هم است و ويترينى چشم نواز از اين فرهنگ ها در ميان جامعه 

آمريكايى.
با اينكه اكثريت مشتريان اين واحد صنفى را ايرانى تباران تشكيل 
مى دهند اما حضور ديگر مليت ها نيز در اين فروشگاه چشمگير است 
كه نشان دهنده تاثير اين فروشگاه در گسترش ذائقه و فرهنگ ايرانى- 

ارمنى در جامعه آمريكايى دارد. 
آقاى لوون مدير فروشگاه آنى در گفتگوى كوتاهى كه با ايرانشهر داشت 
ضمن تشكر از خوانندگان مجله ايرانشهر گفت:  من ممنونم از دوستانى كه 
تمايل دارند اين مجله را خريدارى كنند، براى دريافت آن به اين فروشگاه 
مى آيند و ضمن خريدن مجله مورد عالقه شان ديگر مايحتاج خود را 

نيز از آنى گروسرى تهيه مى كنند.
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M&M M&M 
MARKETMARKET

1951 W. GLENOAKS Blvd, GLENDALE, CA 91201
شايد اغراق نباشد اگر بگوييم يكى از قديمى ترين چراغ هاى گلندل در 
«ام اند ام» ماركت هنوز روشن است. اين فروشگاه خوشنام ايرانى- ارمنى كه 
سابقه فعاليتش به حدود هفتاد سال پيش باز مى گردد در طول 23 سال گذشته 
يعنى از 1990 تا كنون با مديريت آقاى «سروژ عابدى» دورانى طاليى را در 
طول عمر هفتاد ساله خود تجربه كرده است. «ام اند ام» ماركت كه اين روزها 
يكى از پر رفت آمد ترين فروشگاه هاى منطقه گلندل محسوب مى شود با بهره 
گيرى از بهترين كاستمر سرويس توانسته است رضايت يكايك مشتريانش را 
فراهم نمايد. آقاى «سروژ عابدى» رمز اين موفقيت را در تالش شبانه روزى 
همكارانش «آندرانيك سركيسيان» و آقايان «آرتوش» و «ماسيس» مى داند كه 
در طول 17 سال گذشته بى هيچ وقفه اى همه توجه خود را به جلب رضايت 

مشتريان «ام اند ام» متمركز كرده اند.
«ام اند ام» ماركت عالوه بر بخش فروشگاهى، يك ليكورماركت هم هست. 

اما ليكور ماركتى كه اكثر مشتريان آن را عروس و داماد ها و يا كسانى كه 
جشن و بزمى  دارند تشكيل مى دهد. چراكه «ام اند ام» ماركت از معدود 
ليكوراستورهايى است كه براى جشن ها و مراسم هاى گوناگون مشروب 
سرو مى كند و در نهايت باقيمانده مشروب ها را هم باز پس مى گيرد. همين 
فكر جالب باعث شده است تا خيلى از عروس و داماد ها مشروبات جشن 

خود را به «ام اند ام» ليكور ماركت سفارش بدهند.
برمديريت  عالوه  عابدى»  «سروژ  آقاى  كنم  يادآورى  نيست  بد 
«ام اند ام» ماركت، توليد «ودكاى سلطانى» را نيز بر عهده دارد. ودكاى سلطانى 
كه در حقيقت همان عرق مرغوب كشمش خودمان در ايران است به همت 
ايشان و پسرشان در اياالت متحده آمريكا توليد مى شود و چه جالب كه در 

دنياى رنگارنگ مشروبات مختلف، طرفداران بسيارى هم دارد.
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پرونده 

Golden MarketGolden Market
1150 N . CENTERAL AVE GLENDALE , CA 91202

«گلندل» سال هاست به واسطه حضور ارامنه و على الخصوص 
ارامنه ايرانى تبار ساكن آمريكا كه بى شك يكى از فهيم ترين و 
نمونه ترين گروه هاى جمعيتى جامعه ايرانيان مقيم آمريكا به شمار 
مانند  كه  است  فروشگاه هايى  و  مغازه ها  حضور  به  مزين  مى آيند  
به  را  ايرانيان  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  سنن،  نواز  چشم  ويترينى 
از  يكى  نيز  ماركت»  «گلدن  است.  داده  قرار  همگان  ديد  معرض 
آميختن  در  با  ايرانى  ذائقه  آن  در  كه  مركزى  فروشگاه هاست.  اين 
معرفى  براى  نشدنى  تكرار  فرصتى  تجارت  و  فرهنگ  و  هنر  به 
جامعه ارامنه، ايرانيان و ديگر اقوام را به همگان فراهم مى آورد.

«گلدن ماركت» كه با حسن مديريت آقاى  «سورن» و با تالش 
و ممارست خانم «اوفيليا» و آقاى «سرژيك» و ديگر همكارانشان 
مشريان  به  خدمت  ارائه  به  شب   9 تا  صبح   8 از  هفته  روز  هفت 
مشغول است در حدود هجده سال است كه چونان نگينى بر حلقه 

مى درخشد. سنترال  خيابان  انگشترين 
يك  نياز  مورد  خواربار  كليه  ارائه  كنار  در  ماركت»  «گلدن 
غذا هاى  از  و  ميوه ها  تا  گرفته  غالت  و  خشكبار  از  خانواده 
ارايه  به  گيرد،  مى  بر  در  را  ليكورها  و  مشروبات  انواع  تا  خانگى 
پخش  مركز  ماركت  گلدن  است.  مشغول  هم  فرهنگى  محصوالت 
و  مى باشد  «ايرانشهر»  مجله  جمله  از  زبان  فارسى  نشريات  همه 
در راه رساندن پيام فرهنگ پارسى به هموطنان عزيز بسيار كوشا 
است. ما به نوبه خود از اين مركز فروش ايرانى كمال سپاس را 
فروشگاه  اين  كه  عزيزانى  كوشش  و  سعى  است  بديهى  داريم. 
احياى  براى  راه  شدن  هموار  در  مى كنند  اداره  را  ايرانى   - ارمنى 
چه  تا  آمريكا  در  ايرانى  و  ارمنى  بزرگ  ملت  دو  آداب  و  سنن 

اندازه موثر بوده است.
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پرونده 

ARA grocery ARA grocery 
1021 EAST BROADWAY, GLENDALE , CA 91205

در سال هاى آغازين دهه 80 ميالدى در ايست برادوى گلندل فروشگاهى 
افتتاح شد كه در طول 28 سال گذشته با مديريت درخشان آقاى روبرت 
خياط به عنوان يك فروشگاه ايرانى نمونه تحت اسم «آرا گروسرى» توانسته 
است در خدمت جامعه ايرانى- ارمنى ساكن لس آنجلس باشد. موقعيت 
خوب محلى اين فروشگاه در نگاه اول يكى از داليل موفقيت اين فروشگاه 
به شمار مى رود. اما رمز حقيقى اين موفقيت 28 ساله را بايد در داخل 
فروشگاه آرا جستجو كرد. روبرت خياط معتقد است كه دو اصل مهم 
و اساسى در پيشبرد و بقاى بيزينس او نقش بازى كرده اند، نخست آن 
كه خوش  برخوردى با مردم در سرلوحه فعاليت هاى آرا گروسرى قرار 
داشته است و دوم آن كه در معامله با مردم هميشه انصاف پيشه او بوده 
است. اين دو اصل توانسته است آرا گروسرى را به ميعادگاه دوستى ها و 
همزيستى هاى مشترك تبديل كند تا آن جا كه برخى از مشتريان قديمى 
آرا گروسرى كه تعدادشان هم كم نيست را كسانى تشكيل مى دهند كه 
على الرغم آن كه اكنون ديگر در همسايگى اين فروشگاه قديمى زندگى 
نمى كنند اما هنوز هم براى خريد خود هفته اى يك بار از راه هاى دور و 
نزديك به فروشگاهى مى آيند كه در آن دوستى ها و محبت ها بر همه چيز 

ارجحيت دارد.

آقاى روبرت خياط معتقد است كه ميزان خريد يك مشترى مطرح نيست. 
آن چه اهميت دارد اين است كه ما را انتخاب كرده است و ما وظيفه داريم 

بهترين خدمت را به او ارايه كنيم.
آرا گروسرى فروشگاه معتبرى است كه از ديرباز به دليل دو خدمت ويژه 
و استثنايى خود مشهور بوده است. شما در اين فروشگاه سبزيجات تازه را 
به نحوه اى منحصر به فرد خريدارى مى كنيد كه بى شك در هيچ فروشگاه 
ديگرى مشابه آن را نمى توان ديد.  ديگر آن كه عالقه و احترام ويژه مديريت 
اين فروشگاه به مسائل، موضوعات و كاالهاى فرهنگى باعث شده است كه 
از ديرباز تاكنون محصوالت فرهنگى، حتى كتاب هايى كه در اين فروشگاه 
موجود نيست بنا به سفارش و اوردر مشترى، با شيپينگ رايگان در اختيار 

مشترى عالقمند قرار گيرد.
روبرت خياط در انتهاى گفتگوى خود با مجله ايرانشهر ضمن تقدير و 
تشكر از يكايك مشتريانى كه در همه اين سال ها و با حضور و خريد خود 
باعث روشنايى چراغ اين فروشگاه شده اند، از موسسات و شركت هاى 
توليد كننده و پخش كننده محصوالت و مواد خوراكى، على الخصوص 
موسسه صدف كه در طول هم اين 28 سال با بهترين سرويس همراه و يار 

آرا گروسرى بوده است تقدير و تشكر كرد.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت هفتم:

راوى: پرويزكاردان
زنانى كه چهره آنان در زمان پهلوى روى تمبر نقش بست 

با اينكه زنان نيمى از جامعه هستند اما در ايران حتى در بهترين دوران 
هم، آنها از سهم برابر در اجتماع برخوردار نبوده اند.

در داستان تمبر ايرانى نيز اين واقعيت كه سهم و حقوق زنان براى دوره 
اى متمادى ناديده گرفته شده است به چشم مى خورد. حتى زمانى كه 
سيستم حكومت دومين پادشاه خاندان پهلوى تحت تاثير از شخصيت 
عليا حضرت ها سه ملكه ايران(فوزيه، ثريا و شهبانو فرح پهلوى) و به ويژه 
در دوران شهبانو فرح پهلوى كه توانست تاثير به سزايى در پيدايش 
جايگاه قابل قبول براى زن ايرانى در مناسبات اجتماعى رقم زند هم باز 

شاهد سماجت متحجران و واپسگرايان در خصوص حقوق زنان هستيم.
شود  مى  شروع  آنجا  از  ايرانى  تمبر  روى  زنان  تصاوير  داستان  اما 
كه يكى از اعضاى خاندان سلطنى مصر به عقد و ازدواج وليعهد وقت 
ايران(اشاره به ازدواج محمدرضا شاه و ملكه فوزيه) در مى آيد. اگرچه 
تا پيش از آن در قالب درج تصوير اعضاى خاندان سلطنتى مصر در آن 
كشور عكس زنان روى تمبر رفته بود اما نخستين زنى كه تمبر ايرانى 
به تصوير او منقوش مى گردد كسى جز خواهر ملك فاروق و نخستين 

همسر محمدرضا شاه فقيد، ملكه فوزيه نيست.
بدين ترتيب براى اولين بار تصوير يك زن مصرى، زينت بخش تمبر 

ايرانى مى شود.

در چهارم ارديبهشت سال 1318 خورشيدى مقارن با ازدواج وليعهد وقت 
ايران و خواهر پادشاه وقت مصر تمبر مزين به سيماى عروس و داماد 
سلطنتى درهلند چاپ و در ايران منتشر مى شود. با اينكه اين تمبر از كيفيت 
بااليى برخوردار بود اما به دليل اينكه در تيراژى وسيع چاپ و منتشر شد 

چندان گران قيمت نشد.
اما سرنوشت دومين تمبرى كه با عكس يك زن در ايران منتشر شد كمى 
متفاوت تر است. بله درست حدس زده ايد، دومين زنى كه روى تمبر ايرانى 
خانه كرد كسى جز دومين همسر پادشاه فقيد ايران، ملكه ثريا نيست. تمبرى 
كه به مناسبت اين ازدواج طراحى شد در 24 بهمن 1329 منتشر شد و از 
آنجا كه ثريا يك رگ آلمانى داشت به زودى اين تمبر مورد توجه كلكسيونر 
هاى تمبر در اروپا - كه آن روزها تعدادشان كم هم نبود- قرار گرفت و به 

زودى به تمبرى گران قيمت و كلكسونر پسند تبديل شد.
بار ديگر در جريان كنگره پزشكى رامسر در سال 1336 بود كه در چاپ 
تمبر مربوط به اين رويداد تاريخى تصوير ملكه وقت ايران به روى تمبر 

نقش مى بندد.
اما سومين زنى كه روى تمبر ايرانى به سيماى او آراسته مى شود خود 
سرآغاز مجموعه كثيرى از تحوالت فرهنگى در جامعه ايران است. بله 
تصوير شهبانو فرح پهلوى در 18 شهريور 1339(1960ميالدى) در كنار 
همسرش پادشاه وقت ايران، روى تمبر چاپ مى شود. انتشار تصوير شهبانو 
فرح پس از آن در موارد گوناگونى در دوران هاى مختلف تا پيش از وقوع 

انقالب خانمان سوز 1357 استمرار مى يابد.  
چند ماه پس از ازدواج شاه و شهبانو فرح، ايران خود را آماده ميزبانى 
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
آرامگاه رضا شاهيك تمبر- يك داستان

از ملكه اليزابت دوم فرمانرواى انگلستان مى كند و به همين مناسبت در 
سال 1961 ميالدى تمبرى منقش به نقش شاه ايران و ملكه انگلستان 
منتشر مى شود كه در نوع خود از زيباترين تمبر هاى منتشر شده در حوزه 
ديپلماسى خارجى ايران در عصر پهلوى است و البته اين كار در زمان 
بازديد برخى ديگر از رهبران كشور هاى جهان از ايران، تكرار شده است. 
كه جا دارد تا از منظر تمبر به فراز و نشيب هاى سياست خارجى ايران 

هم بپردازيم.
اما تنها يك سال بعد در 25 فروردين 1340 خورشيدى در جريان كنگره 
جهانى موسيقى ايران است كه انتشار يك تمبر به دست مذهبيون و على 
الخصوص حوزه هاى علوم دينى در قم اين گزك را مى دهد كه قيل و قال 

راه بياندازد و ...
جريان از اين قرار است كه ايران در اين مقطع زمانى خود را آماده رويارويى 
بين روشنفكرانى كه به برابرى جنسيتى، حق راى براى زنان، اصالحات 
ارضى و اصوال آنچه به انقالب شاه و ملت شهرت دارد باورداشتند و 
روحانيونى كه نماينده قاطبه مردم كم سواد و مذهبگراى ايران بودند مى كند. 
انتشار تمبر  يادبود كنگره جهانى موسيقى در تهران كه از دو قطعه تمبر كه 
روى يكى از تمبرها تصوير زنى مينياتورى(تصوير زير) در حال ساز نوازى 
چاپ شده بود يكى از حلقه رويدادهايى است كه در كمتر از دو سال بعد 
در قالب مقابله آخوندها به نمايندگى از زمين داران و متحجران در مقابله با 
اعطاى حق راى به زنان و اصالحات ارزى به ايجاد شكاف در بدنه جامعه 
آن زمان مى كند شكافى كه شايد پا گيرى جريان انقالب 1357 و كاشته 

شدن بذر رهبرى خمينى را در آن شكاف بايد جستجو كرد.
به هر روى آرام آرام رويكرد حاكميت در دوره دومين پادشاه پهلوى در 
زمينه تمبر به اشاعه فرهنگ و موضوعات تاريخى و تقدير از داشته هاى 
ملى تغيير مى كند و با ورود شهبانو فرح پهلوى كه خود دانش آموخته 
رشته هنر و معمارى بود به آرامى فضاى رويداد هاى فرهنگى و به تبع آن 
تمبر هاى منتشر شده نيز رنگ و روى تازه اى به خود مى گيرد. اگرچه در 
فراز و نشيب هاى تاريخى تمبرها هم نشانه هايى از آن به خود مى گيرند.

در شماره هاى بعد در اين باره بيشتر گفتگو مى كنيم. 

سالگرد  نهمين  مناسبت  به  خورشيدى   1329 سال  ارديبهشت  در 
درگذشت رضا شاه كبير تمبرى كه مزين به نقش آرامگاه تازه ساز او در 
شهر رى در جنوب تهران بود به انتشار رسيد. اما شايد اين تمبر كه در 
سرى دوتايى به رنگ هاى سياه و قهوه اى منتشر شد تنها يادگارى باشد 
كه از آن آرامگاه در جوار حرم شاه عبدالعظيم به يادگار مانده است. 
درسى از تاريخ تمبر ايران كه به ما يادآورى مى كند چه بر روزگارمان 

گذشته است.
پيكر رضا شاه را پس از مرگ در ژوهانسبورگ به مصر بردند و در 
آن جا به امانت گذاشتند. در ارديبهشت 1329 جنازه به ايران آمد و با 
تشريفات رسمى به حضرت عبدالعظيم منتقل شد و در آرامگاه ويژه او 
دفن شد. اين آرامگاه زيبا كه از سنگ مرمر سفيد ساخته شده بود نماد 
قدردانى ايرانيان از پادشاهى بود كه در دوران سلطنتش توانست ايران را 
از هرج و مرج رهايى داده و خدمات ارزشمند و سازندگى هاى فراوانى 

در ايران انجام دهد.
 اما پيكر رضا شاه گويى قرار نبود براى دير زمانى در خاك وطن آرام 
باشد. بارى در ارديبهشت ماه 1359، با وجود مخالفت دولت موقت 
بازرگان و بنى صدر آرامگاه رضاشاه به دستور حاكم شرع وقت صادق 
خلخالى توسط نيروهاى سپاه طى بيست روز به كلى ويران شد. اين اقدام 
توسط روح اهللا خمينى تائيد شد. زمين آرامگاه رضاشاه در حال حاضر 
به عنوان يك مدرسه مذهبى اسالمى استفاده مى شود. اما هنوز هم كه 
هنوز است مردم به روح پدر پادشاه در ايران سالم و درود مى فرستند و 
اين مثل در زبان مردم كوچه و بازار رايج است كه «نور به قبر رضاشاه 
ببارد». شايد خيلى از پا به سن گذاشته ها آن مقبره زيبا را در پيرامون حرم 
حسنى در شهر رى به ياد بياورد اما بى شك خيلى از جوان ترها حتى 
روحشان هم خبر ندارد كه روزگارى اينجا مقبره اى بود كه در آن يكى از 

نام آورترين پادشاهان معاصر ايران آرام گرفته بود.
در خصوص پيكر رضا شاه البته شايعاتى بر سر زبان ها بوده و هست 
كه مى گفتند اين جسد از ايران خارج شده است، اما شهبانو فرح پهلوى 

موضوع خروج جسد رضا شاه را در قبل از انقالب تاييد نمى كند. 
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

11 خرداد (1 ژوئن)
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

انتشار روزنامه ى اتحاد اسالم -در تهران- به مديريت شيخ حسين لنكرانى
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

تصويب اساسنامه  نخستين فرهنگستان ايران به وسيله  هئيت وزيران 
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

زادروز على محمد حق شناس، زبان شناس و پژوهشگر
1361 خورشيدى (1982 ميالدى) 

درگذشت سيدحسين ميرخانى، خوشنويس ونوازنده كمانچه
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت حسين ملك مؤلف، متفكر و پژوهشگر مسايل ايران در پاريس
درگذشت پروين سليمانى بازيگر پيشكسوت سينماى ايران به دليل عارضه 

تنفسى و ايست قلبى در تهران. وى متولد سال 1301 در تهران بود.
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

درگذشت هاله سحابى، دختر عزت اهللا سحابى، يك روز بعد از درگذشت پدر 
خود و در پى حمله ماموران امنيتى به مراسم تشييع جنازه او در لواسان.

خانم سحابى به دنبال برخورد نيروهاى امنيتى با حاضران در مراسم تشييع 
جنازه بى هوش شد و تالش هاى پزشكى براى نجات جان وى بى نتيجه ماند.

12 خرداد (2 ژوئن)
1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

درگذشت آيت اهللا حاج سيدمحسن طباطبايى حكيم- پيشواى شيعيان جهان
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

درگذشت عبداهللا باقرى - استاد تذهيب
1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت فريدون قوانلو - فيلمبردار سينماى ايران
درگذشت حسن شجاعى خواننده كوچه و بازار.

13 خرداد (3 ژوئن)
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز كاظم سادات اشكورى، شاعر و محقق
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

برگزارى نخستين جشنواره  سينمايى سپاس در تهران
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت برهان ابن يوسف- اديب، روزنامه نگار و فارسى نويس اصيل ايرانى 
در لوس آنجلس.

14 خرداد (4 ژوئن)
1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

درگذشت على اصغر تفكرى- بازيگر تئاتر و سينما
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

جمهورى  استبدادى  حكومت  بنيان گذار  خمينى،  روح اهللا  آخوند   درگذشت 
اسالمى 

15 خرداد (5 ژوئن)
1305 خورشيدى (1926ميالدى)

استعفاى محمدعلى فروغى از مقام رياست وزرا
1342 خورشيدى (1963 ميالدى)

اصالخات  زنان،  رأى  حق  با  مخالفت  در  خرداد  به 15  معروف  خونين  قيام 
ارضى، سپاه دانش و... 

16 خرداد (6 ژوئن)
1289 خورشيدى (1910)

ذكاءالملك به رياست مجلس شوراى ملى انتخاب شد.
1299 خورشيدى (1920)

انتشار روزنامه  آزادى در تبريز توسط شيخ محمد 
خيابانى

1304 خورشيدى (1925ميالدى)
تصويب قانون خدمت نظام اجبارى در مجلس 

1308 خورشيدى (1929ميالدى)
زادروز  نادرنادرپور - شاعر و انديشه ورز سياسى

جلد  دو  در  نادرپور  نادر  اشعار  كامل  مجموعه    
توسط شركت كتاب منتشر شده است 

1379 خورشيدى (2000 ميالدى)
درگذشت هوشنگ گلشيرى، نويسنده و منتقد ادبى

او نويسنده معاصر ايرانى و سردبير مجله كارنامه بود. وى را بعد از صادق 
هدايت، تأثيرگذارترين داستان نويس ايرانى دانسته اند.

او با نگارش رمان كوتاه شازده احتجاب در اواخر دهه چهل خورشيدى به 
شهرت فراوانى رسيد. اين كتاب را  يكى از قويترين 

داستان هاى ايرانى خوانده اند.
و  داستان خوانى  هفتگى  جلسات  تشكيل  با  وى 
نقد داستان از سال 1362 تا پايان عمر خود نسلى 
هفتاد  دهه  در  كه  داد  پرورش  را  نويسندگان  از 
خورشيدى به شهرت رسيدند. او همچنين عضو 
و يكى از موسسان كانون نويسندگان ايران و از 

بنيانگذاران حلقه ادبى ُجنگ اصفهان بود.
كوتاه،  داستانهاى  مجموعه هاى  گلشيرى:  آثار 
ُجّبه خانه، حديث ماهيگير و ديو، نمازخانه كوچك 
نيمه  روشن،  دست  تاريك  دست  گنج،  پنج  من، 

تاريك ماه، شاه سياهپوشان
رمان ها: شازده احتجاب، آينه هاى دردار، كريستين و كيد، ِجن نامه (1376، نشر 

باران، سوئد)، معصوم پنجم، بره گمشده راعى
گلشيرى به دريافت جوايز زير نايل شد:

جايزه صلح اريش ماريا رمارك در سال 1378
 جايزه ليليان هلمت/همت در سال 1376

  كتابهاى هوشنگ گلشيرى در شركت كتاب موجود است.

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
11 خرداد تا 9 تير
June 2013

بهره بردارى و نقل قول از اين 
روزشمار فقط براى همكاران شاغل در 
رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها و 
سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ 
مجاز است.

ر
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1387 خورشيدى (2007 ميالدى)

سن  در  ايرانى  سينماگر   و  تصويرگر  نويسنده،  ابراهيمى،  نادر  درگذشت 
73 سالگى(زادروز:14 فروردين 1315) در بيمارستانى در تهران.  از آثار او: 
«خانه اى براى شب»، «مردى در تبعيد ابدى»، «صوفيانه ها و عارفانه» ، «بر 

جاده هاى آبى سرخ» و آتش بدون دود

17 خرداد (7 ژوئن)
1284 خورشيدى (1905 ميالدى)

انتشار نخستين روزنامه  «اختر» در استانبول به مديريت آقامحمدطاهر تبريزى
1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

زادروز محمدجعفر پوينده، مترجم، در يزد
وى در اشكذر يزد در خانواده اى فقير متولد شد. در شش سالگى به دبستان 
رفت و از ده سالگى مشغول به كار شد. در سال 1349 ديپلم گرفت و در همان 
سال در رشته حقوق قضايى در دانشگاه تهران پذيرفته شد. فعاليت سياسى را 
از دوران دانشجويى در تهران آغاز كرد و از سال 1353 هنگامى كه براى ادامه 
تحصيل در دانشگاه سوربن به فرانسه رفت در خارج از كشور ادامه داد. در 
سال 1356 مدرك فوق ليسانس جامعه شناسى را از اين دانشگاه دريافت كرد و 

در شهريور 1357 در بحبوحه انقالب به كشورش بازگشت.
پوينده پس از انقالب وقت خود را وقف ترجمه آثار مختلف فلسفى و ادبى كرد 
و كتاب هاى بسيارى را از زبان فرانسه به فارسى برگرداند كه برخى از آنها 

هنوز منتشر نشده اند.
وى عاقبت قربانى ترورهاى سياسى اى شد كه عوامل وزارت اطالعات جمهورى 
اسالمى در سالهاى پايانى دهه هفتاد خورشيدى انجام دادند و بعدها به عنوان 

يك رسوايى امنيتى مطرح و به قتلهاى زنجيرهاى معروف شد.
آثار ادبى، فلسفى و اجتماعى كه در طى عمر كوتاهش ترجمه نمود بالغ بر 36 

اثر است. 
1338 خورشيدى (1959 ميالدى)

نصب مجسمه  فردوسى در ميدان فردوسى تهران.
1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

درگذشت ربابه  الهى نخستين زن ناشر ايرانى
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت فرزانه نوايى، چنگ نواز برجسته ايرانى در اثر بيمارى سرطان در 
چهل و هشت سالگى در شهر برگنز (اتريش)

18 خرداد (8 ژوئن)
1299 خورشيدى (1920ميالدى)

اعالم حكومت موقتى انقالبى در گيالن توسط ميرزاكوچك خان جنگلى
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

زادروز كامبيز روشن روان، آهنگساز و نوازنده
1365 خورشيدى (1986 ميالدى)

ذبيح اهللا  به  معروف  حكيم الهى  اهللا  ذبيح  درگذشت 
آثار  ايرانى.  مترجم  و  روزنامه نگار  منصورى 
ترجمه وى به دليل اقتباس از منابع ديگر و تغيير 
اصلى)  زبان  متن  با  قياس  (در  اثر  متن  افزايش  و 
غرش  از:  عبارتند  او  آثار  از  برخى  است.  مشهور 
قبل  (پدر)،  دوما  الكساندر  طوفان (7جلد) (1336) - 
از طوفان (8جلد) - الكساندر دوما (پدر)، (مجموعهاى 
از 3 كتاب ملكه مارگو، مادام مونسورو و پاسداران 
الكساندر   -  (1336) (10جلد)  تفنگدار  سه  45گانه)، 
دوما (پدر)، شاه جنگ ايرانيان در چالدران و يونان 

(جون بارك واشتن فنو) - 1343، عشاق نامدار (3جلد) (1346) -، خواجه تاجدار 
(1347) - ژان گور، امام حسين و ايران (1351) - كورت فريشلر، مغز متفكر 

جهان شيعه «امام صادق» (1354)، سقوط قسطنطنيه (1359) - ميكا والتارى، 
خداوند الموت (حسن صباح) (1359) - پل آمير، مالصدرا (1361) - هانرى 
كربن، عارف ديهيم دار (1362) - جيمز داون، غزالى در بغداد (1363) - ادوارد 
توماس، جراح ديوانه (1364) - ژارگن توروالد، سرزمين جاويد (4جلد) (1370) 
- رومن گيرشمن، زندگى خصوصى كاترين كبير (1372) - جرج پى. كوچ، 
سينوهه پزشك فرعون (2جلد) -  - الكساندر دوما (پدر)، ، محبوس سنت هلن 
يا سرگذشت ناپلئون - اوكتاو اوهرى، شاه طهماسب و سليمان قانونى - آلفرد 
البى ار، دالوران گمنام ايران در جنگ با روسيه تزارى  - ژان يونير، مكاتبات 
چرچيل و روزولت - وارن اف. كمبل، پطر كبير (2جلد) - رابرت ماسى، عايشه 
بعد از پيغمبر - كورت فريشلر، ايران و بابر - ويليام ارسكين، ملكه ويكتوريا 

- اليزابت النفورد
  اكثريت كتاب هاى ترجمه شده ذبيح اهللا منصورى در شركت كتاب موجود 

است 
1375 خورشيدى (1996ميالدى)

تئاتر  بازيگر  نقشينه،  غالمحسين  درگذشت 
(معروفترين نقش او دايى جان در سريال دايى جان 
ناپلئون)، سينما و تلويزيون (تولد 1278 خورشيدى)

  سريال دايى جان ناپلئون در شركت كتاب موجود 
است

19 خرداد (9 ژوئن)
1331 خورشيدى(1952 ميالدى)

سخنرانى تاريخى دكتر محمد مصدق در دادگاه الهه
1367 خورشيدى(1988ميالدى)

درگذشت عباس طريقتى كاشانى، استاد بافنده و نقشبند زرى بافى
1375 خورشيد ى(1996ميالدى)

درگذشت هراند قوكاسيان، مدرس زبان و ادبيات ارمنى
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

اديب،  نويسنده،  روزنامه نگار،  سياسى،  مفسر  فرازمند  تورج  درگذشت 
برنامه ساز راديو در لوس آنجلس. در سن 82 سالگى.

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت دكتر پرويز ورجاوند، از اعضاى ارشد جبهه ملى ايران، فارغ التحصيل 
رشته باستانشناسى و هنر از دانشگاه سوربن فرانسه، وزير فرهنگ و هنر 
در دولت مهدى بازرگان، استاد ممتاز باستان شناسى دانشگاه تهران، رئيس 

بخش ايالت و عشاير در مركز مطالعات اجتماعى دانشگاه تهران.

20 خرداد (10 ژوئن)
1318 خورشيدى (1939 ميالدى)

زادروز  «شهين»، خواننده و بازيگر
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

زادروز  على بهروزى، مترجم، در آبادان
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

سوئدى  بازيگر  خواننده،  پوركريم،  الله  زادروز  
ايرانى االصل

1374 خورشيدى (1995 ميالدى)
درگذشت على اصغر بهارى استاد كمانچه

  آثار استاد بهارى در شركت كتاب موجود است
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

و  تهران  چاپ  فردوسى-  مجله  مدير  جهانبانويى،  نعمت اهللا  درگذشت 
روزنامه نگار درتهران.
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21 خرداد (11 ژوئن)ادا

1305 خورشيدى (1926 ميالدى)
زادروز  مفتون امينى، شاعر

1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
زادروز  فريدون شهبازيان، آهنگساز

  آثار فريدون شهبازيان  در شركت كتاب موجود 
است

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
زادروز سياوش قميشى (دزفول) ترانه سرا، خواننده 
و آهنگساز ايرانى مقيم لوس آنجلس، قميشى تاكنون 
او  كرده است.   منتشر  موسيقى  آلبوم  از 18  بيش 
رشته  در  موسيقى  ارشد  كارشناسى  مدرك  داراى 

جاز كالسيك است
  آثار سياوش قميشى در شركت كتاب موجود 

است
1341 خورشيدى (1962ميالدى)

زادروز حسين بهروزى نيا نوازنده ايرانى بربط
1353 خورشيدى(1974)

درگذشت دكتر محمد خزائلى، بنيانگذار انجمن حمايت از نابينايان و  مدرس
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

درگذشت هدى رضازاده صابر (متولد 26 اسفند 1338) روزنامه نگار، مترجم، 
از  و  سياسى  زندانى  مبارز،  مسلمانان  جنبش  عضو  مذهبى،  ملى  فعال 

گردانندگان مجله توقيف شده «ايران فردا» بود.
وى كه در 12 خرداد 1390 در حالى كه در اوين زندانى بود در اعتراض به 
مرگ مشكوك هاله سحابى در مراسم تشييع جنازه پدرش عزتاهللا سحابى 
اعتصاب غذاى خود را به همراه امير خسرو دلير ثانى ديگر زندانى سياسى 
ملى-مذهبى، آغاز كرده بود در 21 خرداد پس از انتقال از زندان به بيمارستان 
مدرس بر اثر نارسايى قلبى درگذشت. منابع نزديك به مخالفان حكومت ايران، 
علت مرگ هدى صابر را ضرب و شتم از سوى ماموران امنيتى زندان اوين، 

عنوان كرده اند.

22 خرداد (12 ژوئن)
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

تصويب قانون مجازات مقدمين عليه امنيت و استقالل كشور
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت لوريك ميناسيان بازيگر ارمنى سينما و تلويزيون در ايران- وى 
متولد سال1322 در شهر تبريز و بازيگر فيلم ها و سريال هاى متعدد بود.

1388خورشيدى (2009 ميالدى)
دوره  دهمين  نتايج  اعالم  به  واكنش  در  ايران  مردم  خيابانى  اعتراضات   
انتخابات رياست جمهورى ايران كه در آن محمود احمدى نژاد به عنوان برنده 

از سوى وزارت كشور جمهورى اسالمى ايران معرفى شد.

23 خرداد (13 ژوئن)
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)
انتشار نشريه ى ايران مصور

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
گشايش خانه مطبوعات ايران

24 خرداد (14 ژوئن)
1354 خورشيدى  (1975 ميالدى)

زادروز سبا خويى فعال حقوق بشر و مجرى شبكه تلويزيونى تلويزيون «من 
و تو» 

25 خرداد (15 ژوئن)
1315 خورشيدى  (1936 ميالدى)

زادروز رضا بيك ايمانوردى، بازيگر و ورزشكار 
1388 خورشيدى  (2009 ميالدى)

كشته شدن سهراب اعرابى و حداقل شش نفر ديگر از معترضين به دست 
نيروى بسيج و نيروى انتظامى در جريان اعتراضات مردمى.

1391 خورشيدى (2012 ميالدى)
درگذشت حسن  كسايى، نوازنده نى در سن 84 سالگى در اصفهان. وى متولد 

سوم مهرماه 1307 بود.

26 خرداد (16 ژوئن)
1346 خورشيدى  (1967 ميالدى)

زادروز  كسرا عنقايى، شاعر
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

درگذشت مهندس جعفر شريف امامى، رجل سياسى
  كتاب خاطرات مهندس جعفر شريف امامى، پروژه 
تاريخ شفاهى دانشگاه هاروارد از انتشارات ايران بوكز 

در شركت كتاب موجود است
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

تا  خواست  سيما  و  صدا  از  شجريان  محمدرضا 
از پخش آثارش خوددارى كند؛ وى اين عمل را در 
رياست  دهم  دوره  انتخابات  نتيجه  به  اعتراض 
پخش  به  نسبت  نيز  قبال  او  داد؛  انجام  جمهورى 
جمهورى  سيماى  و  صدا  از  آثارش  غيرقانونى 

اسالمى ايران، اعالم نارضايتى كرده بود.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

درگذشت مهتاب نوروزى، مشهورترين سوزن دوز بلوچستان ايران در سن 
78 سالگى.

27  خرداد (17 ژوئن)
1353 خورشيدى (1974 ميالدى)

درگذشت عباس مسعودى، بنيانگذار و مدير مؤسسه ى اطالعات و نماينده  
مجلس شوراى ملى (شش دوره)، و نماينده ى مجلس سنا.

عباس مسعودى، (1353-1274) روزنامه نگار و فعال سياسى دوران محمدرضا 
شاه پهلوى بود و روزنامه اطالعات را پايه گذارى كرد.

او ابتدا در روزنامه كوشش به مديريت شكراهللا صفوى با مرحوم ذبيح اهللا 
منصورى همكار بود. با خروج از روزنامه كوشش ابتدا چند چاپخانه كوچك 
را تاسيس نمود و وقتى به خوبى با كار خود آشنا شد، روزنامه اطالعات را 

راه اندازى كرد.
بعدها اطالعات پرتيراژ ترين روزنامه كشور ايران شد و باعث شد تا عباس 
به  طريق  اين  از  و  شود.  آشنا  نزديك  از  كشور  بزرگ  مقامات  با  مسعودى 
مجلس شوراى ملى راه يافت. پس از وقايع شهريور بيست، مسعودى يكبار 
توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت و تا سر حد مرگ پيش رفت. 
با ورود رقيب جديدى به نام روزنامه كيهان، مسعودى مجالت اطالعات هفتگى، 

اطالعات ماهانه، اطالعات بانوان و مجله االخا را به زبان عربى انتشار داد.
  نشريه اطالعات سال هاى گذشته صحافى شده با جلد گالينگور و هم چنين 
كپى پى دى اف روزنامه ها از 1340 خورشيدى تا پايان سال 1390 بر روى سى 

دى در شركت كتاب موجود است
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

درگذشت استاد محمود تاجبخش، از پيش كسوتان موسيقى سنتى ايران و 
نوازنده  ويولون و سه تار (تولد 1304 خورشيدى)
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28 خرداد (18 ژوئن)
1273 خورشيدى (1894 ميالدى)

زادروز  دكتر عيسى صديق (صديق اعلم)- اديب و 
پژوهشگر

1317 خورشيدى (1938 ميالدى)
زادروز  فريده رازى، قصه نويس و محقق

  آثار فريده رازى در شركت كتاب موجود است
1330خورشيدى (1951 ميالدى)

مجله ى «فريد» به صاحب امتيازِى «راضيه امينى» 
منتشر شد

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
درگذشت حسن مشحون، موسيقى شناس و نويسنده

درگذشت قاسم نيك پور، نوازنده  ويولون و پيانو
1378خورشيدى (1999ميالدى)

درگذشت سياوش بشيرى ( نويسنده) در اروپا

29 خرداد (19 ژوئن)
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

زادروز ابراهيم حامدي (ابي) خواننده  موسيقي ايرانى در سال 1328 در ميدان 
فوزيه تهران

1331 خورشيدى (1952 ميالدى)
زادروز  كاميار شاپور، شاعر

1356 خورشيدى (1977 ميالدى)
درگذشت دكتر على شريعتى- نويسنده و متفكر مذهبى

30 خرداد (20 ژوئن)
1287 خورشيدى (1908 ميالدى)

به دستور محمدعلى شاه از انتشار تمام روزنامه ها جلوگيرى شد
1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت سليم فرزان، نوازنده  ويولون و قره نى
1383 خورشيدى (2004ميالدى)

درگذشت محمد مهريار، مرمتگر و پژوهنده ميراث فرهنگى 
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

خرداد 1388   30 - تهران  در  بهمن1361  (متولد 3  آقاسلطان:  ندا  درگذشت  
در تهران) يكى از ده ها نفرى بود كه در جريان اعتراضات مردمى به نتايج 
انتخابات 22 خرداد 1388 در روز شنبه 30 خرداد 1388 (20 ژوئن 2009) در 
محله امير آباد تهران (خيابان كارگر شمالى، تقاطع خيابان شهيد صالحى و 
كوچه خسروى) به ضرب گلوله كشته شد. انتشار فيلم كوتاهى از لحظات جان 
سپردن وى كه با تلفن همراه گرفته شد، بازتابهاى فراوانى در رسانه هاى جهان 
به دنبال داشت. به نوشته هفته نامه تايم، لحظه جان سپردن وى پربيننده 

ترين مرگ يك انسان در تاريخ بشريت شد.
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

به  معترضان  اعتراضى  تظاهرات  جريان  در  كه  سهرابى  اشكان  درگذشت 
انتخابات كشته شد

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
اعدام عبدالمالك ريگى رهبر گروه جنداهللا توسط جمهورى اسالمى 

31 خرداد (21 ژوئن)
1299 خورشيدى (1920 ميالدى)

تأسيس حزب كمونيستى ايران به نام «عدالت» در بندر انزلى
1303 خورشيدى (1924ميالدى)

زادروز عزتاهللا انتظامى بازيگر پر سابقه تئاتر و سينماى ايران 

  داريوش مهرجويى كارگردان گاو (1348) استعداد انتظامى را كشف كرد و 
پروراند. بازى هاى او در ديگر آثار مهرجويى همچون آقاى هالو، دايره مينا، 

پستچى، اجاره نشين ها، هامون و بانو باعث بروز 
توانايى هاى بسيار او شد. انتظامى عالوه بر نقش 
آفرينى در آثار مهرجويى، در فيلم هاى كارگردانان 
نيز  مخملباف  محسن  و  حاتمى  على  چون  ديگرى 

بازى كرده است
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

زادروز  شيرين عبادى، فعال سياسى و حقوقدان و 
برنده جايزه صلح نوبل

 كتاب هاى خانم شيرين عبادى به فارسى و انگليسى 
در شركت كتاب موجود است

1334 خورشيدى (1955 ميالدى)
زادروز هنگامه اخوان، هنرمند آواز

  آثار خانم هنگامه اخوان در شركت كتاب موجود 
است

1360 خورشيدى (1981ميالدى)
اعدام سعيد سلطانپور -شاعر، نويسنده و كارگردان 

تئاتر
1369 خورشيدى (1990ميالدى)

زلزله اى به بزرگاى 7.7 در مقياس ريشتر، رودبار و منجيل را لرزاند و حدود 
40000 كشته بر جاى گذاشت

1تير (22 ژوئن)
1311 خورشيدى (1932ميالدى)

زادروز ثريا اسفنديارى بختيارى در اصفهان - درگذشته 4 آبان 1380 در پاريس 
بر اثر سكته مغزى، دومين همسر محمدرضا شاه پهلوى و ملكه ايران بود.

1319 خورشيدى (1940ميالدى)
كارگردان  و  تهيه كننده  فيلمنامه نويس،  (تهران)  كيارستمى  عباس  زادروز 
سينماى ايرانى است كه آثار وى اغلب با استقبال فراوان منتقدان روبهرو 
شده است. كيارستمى از سال 1970 ميالدى در عرصه سينما فعاليت مى كند و 
تاكنون بيش از 40 فيلم سينمايى، كوتاه يا مستند را ساخته، نوشته، يا تهيه 
كرده است. از مهمترين آثار وى مى توان به سه گانه زلزله، طعم گيالس و باد ما 

را خواهد برد و زير درختان زيتون اشاره كرد.
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
زادروز  اورنگ خضرايى، شاعر

2 تير (23 ژوئن)
1287 خورشيدى(1908ميالدى)

به توپ بستن مجلس در ميدان بهارستان به دست 
سرهنگ لياخوف روسى.

1318 خورشيدى(1939 ميالدى)
زادروز صمد بهرنگى، داستان نويس، محقق، مترجم، 

و شاعر چپ ايرانى
 آثار صمد بهرنگى در شركت كتاب موجود است 

1334 خورشيدى(1955 ميالدى)
زادروز پرويز پرستويى، بازيگر ايرانى سينما، تئاتر 

وتلويزيون
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

و  نگارگر  سوسن آبادى  جاللى  عباس  درگذشت 
مينياتوريست بزرگ ايرانى در لوس آنجلس (كاليفرنيا-امريكا)
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1287 خورشيدى(1908 ميالدى)
قتل ميرزاجهانگيرخان شيرازى مدير روزنامه صوراسرافيل، سلطان العلماى 

خراسانى مدير روزنامه روحالقدس و ملك المتكلمين در باغشاه تهران
1295 خورشيدى(1916 ميالدى )

زادروز روح انگيز سامى نژاد، نخستين هنرپيشه زن
1344 خورشيدى (1965 ميالدى)

براى نخستين بار در تاريخ محاكمات دادگسترى ايران، وكالت و دفاع از متهم، 
به عهده ى يك وكيل«زن»، قدسيه حجازى، واگذار شد.

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
زادروز نگار فروزنده، بازيگر ايرانى

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت خديجه دده باال، (مهستى) خواننده برنامه گلها، بر اثر ابتال به بيمارى 

سرطان در سانتاُرزاى سانفرانسيسكو، وى متولد سال 1946 بود. 

4 تير (25 ژوئن)
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
زادروز اصغر الهى، قصه نويس
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

تشكيل اولين و آخرين كنگره  نويسندگان ايران در انجمن روابط فرهنگى ايران 
و شوروى به رياست ملك الشعرا بهار (وزير فرهنگ وقت).

1350 خورشيدى(1971 ميالدى)
نوازنده  رضاشاه،  شهربانى  و  پليس  رئيس  مختارى،  الدين  ركن  درگذشت 

ويولون و آهنگساز موسيقى (تولد 1270 خورشيدى)

 5  تير (26 ژوئن)
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

تشكيل انجمن فرهنگى ايران و آلمان به رياست استاد پورداوود
1348 خورشيدى (1969ميالدى)

درگذشت مهدى نامدار -استاد دانشگاه تهران و رييس سابق دانشگاه اصفهان 
درسن 73 سالگى (براثر تصادف)

1350 خورشيدى (1971ميالدى)
درگذشت دكتر احمد متين دفترى، سناتور، استاد ممتاز دانشگاه و نخست وزير  

در سن 73 سالگى 

6 تير  (27 ژوئن)
1287 خورشيدى (1908ميالدى)

آغاز قيام مردم تبريز به رهبرى ستارخان عليه استبداد محمدعلى شاه
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

از  عده يى  رستاخيز)  روزنامه   (مدير  تيمورتاش  ايران  خانم  دعوت  پى  در 
مديران جرايد عليه دولت و حكومت نظامى قطعنامه يى صادر كردند.

1338 خورشيدى (1959ميالدى)
تصويب قانون تأسيس دانشكده  افسرى

7 تير (28 ژوئن)
1254 خورشيدى (1875ميالدى)

زادروزكيخسرو شاهرخ ملقب به ارباب كيخسرو، نماينده جامعه زرتشتيان 
در مجلس شوراى ملى (مرگ 11 تير 1319).

1303 خورشيدى (1924ميالدى)
درگذشت ظهيرالدوله (داماد ناصرالدين شاه)، بنيانگذار ورييس انجمن اخوت

1322 خورشيدى (1943 ميالدى)
زادروز سهراب شهيدثالث، آغازگر موج سينماى نو در ايران. وى كارگردان 

همدوره و هم عصر با ناصر تقوايى، على حاتمى، بهرام بيضايى، داريوش 
مهرجويى، مسعود كيميايى و عباس كيارستمى بود كه در فاصله سالهاى 
1343 تا 1346 تحصيالت عالى خود را در مدرسه پروفسور كراوس وين در 

رشته سينما آغاز كرد و در فرانسه ادامه داد.
وى فعاليت در سينما را از سال 1345 با ساخت فيلم كوتاهى به نام «آيا» 
آغازكرد. در بازگشت به ايران، در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به كار شد و 

فيلم مستند ساخت. 
كارش را به عنوان مترجم و نويسنده سينما بين سال هاى 1352 تا 1354 ادامه 
داد. در سال 1355 به دنبال درخشش فيلم هاى اول و دومش (يك اتفاق ساده 

(1352) وطبيعت بى جان (1354) به آلمان مهاجرت كرد.
از جمله فيلم هاى او در آلمان مى توان به فيلم هاى زير اشاره كرد:

«آخرين   ،(1355) بلوغ»  «زمان   ،(1355) «قرنطينه»   ،(1354) غربت»  «در 
تابستانگرابه» (1359) و «يك زندگى ،چخوف» (1360)

سهراب چند سال پيش از مرگش به آمريكا رفت و در شيكاگو اقامت نمود و از 
آن پس فيلمى نساخت. فيلم «گلهاى گل سرخ براى آفريقا» (1370) بسيار مورد 

توجه منتقدان غرب قرار گرفت و با جوايز زيادى همراه بود. 
وى در دهم تيرماه سال 1377 بر اثر بيمارى سرطان كبد در شيكاگو درگذشت.  

1360 خورشيدى (1981ميالدى)
انفجار در دفتر حزب جمهورى اسالمى و قتل آيت اهللا بهشتى و 72 نفر ( به 

روايت خبرگزارى هاى جمهورى اسالمى) ديگر 
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

درگذشت عبدالعلى وزيرى، خواننده و نوازنده ى تار (تولد 1292خورشيدى)

8 تير (29 ژوئن)
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

درگذشت «دهقان» (حاج اسماعيل خان)- شاعر و آزاديخواه
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

خواننده ى موزيك جاز  درگذشت ويگن دردريان – 
ايران

 آثار زنده ياد ويگن در ركت كتاب موجودند
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت محمد حقوقى، شاعر و منتقد معاصر به 
علت نارسايى قلبى و كليوى دراصفهان در سن 72 

سالگى. وى متولد سال 1316 در اصفهان بود.

9 تير (30 ژوئن)
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

درگذشت سيداحمد اديب پيشاورى - شاعر، دانشمند و اديب
1309 خورشيدى (1930 ميالدى)

زادروز امير همايون خرم، نوازنده  ويلون
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

درگذشت على محمد آزاد -اديب و شاعر

بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار فقط براى 
همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها 
و سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.
كليه عكس ها  برگرفته از آرشيو شركت كتاب است.

همكار
وس
كليه ع
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ادامه از صفحه29 
داد. درويش پرسان ياور او دراين خدمت بود. 
كمك  سالمندان  و  معلولين  به  تنها  نه  او 
مى كرد، صدها دختر را با تهيه جهيزيه به خانه 
بخت فرستاد، بدهى ديگران را مى پرداخت و 

ضامن زندانيان مى شد. 
دكتر آرسن ميناسيان، مردى وارسته، آرام، 
گشاده دست و بى ادعا بود. او خودش بود، 
سياه  اونيفورم  هميشه  اش.  واقعى  خود 
بى يقه اى به تن داشت و آرام و شمرده حرف 
مى زد. مردم غالبا او را موسيو آرسن خطاب 

مى كردند.
مى دانيم كه طبيعت، ويژه گى نيكوكارى يا 
«كمك به ديگران» را براى ادامه حيات و بقا، 
در انسان ها قرارداده است و ما بطور طبيعى 
از نيروى بالقوه شفقت برخورداريم اما براى 

كيفيت بخشيدن و ابراز اين وديعه طبيعى و به فعل در آوردن آن نياز به 
آگاهى، تعليم و پرورش داريم. كمك به انسان ها و هستى در واقع نوعى 
« عشق متعالى» است و افراد با اين روش؛ امكان بهزيستى را براى ديگران 
و بهبود جامعه فراهم مى كنند. همانگونه كه طبيعت و هستى، بسيارى از 
اعمال ما را، نظير خوردن و تفريح و غيره با «لذت» همراه كرده كه به انجام 
آن مبادرت بورزيم، يارى رساندن به ديگران و كاستن رنج آنان، نيز دقيقا 
همين بخش «لذت» و شادمانى را در مغز فعال مى كند وگويى آرسن به اين 

راز پى برده بود.

جهان  از  ديده  آرسن  فروردين 1356  در 
فرو بست و شهر در فقدانش گريست. در 
رثايش بسيار نوشتند و سرودند. برخى براى 
ابراز نزديكى و قدردانى از او، وى را ارمنى 
كه  مى بود  خوبتر  چه  اما  ناميدند.  مسلمان 
ساخته  «آرسن»  او  از  كه  باورى  حرمت  به 
حيطه  وبه  مى داشتند  بر  سر  از  كاله  بود، 
خصوصى زندگى او وارد نمى شدند. آرسن، 
در ارتباطش با ديگران فرامذهبى، فراقومى و 
فرانگر بود. او انسان ها را همانگونه كه بودند 
دوست مى داشت، در مقابل مى بايست آرسن 

را همانگونه كه بود دوست بداريم.
آرسن (ها) از فراز عشق به زندگى مى نگرند 
تعريف  قوم  آن  و  باور  اين  محدوده  در  و 
نمى شوند. آن ها با هستى، گل، درخت، پرنده 

و انسان يگانه اند و ازاين جهت رو به سوى كمال دارند.  
مستمندان  ديدار  به  تنها  كه  مى كنم  اعتراف  ساليان،  گذشت  از  پس 
آسايشگاه نمى رفتم، بلكه به ديدار مرد سالخورده اى هم مى رفتم كه با همه 
سادگى اش نمونه اى از انسان برتر بود و من تالش مى كردم كه در آينه 
كردار چنين اولياى راستينى، خود را بشناسم و همواره بازيابم، چنان كه 

موالنا سروده است:
آن خياالتى كه دام اولياست 

 عكس مه روياِن بُستاِن خداست 
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«مركز تندرستى و حقوق بشر» از اول نوروز 1392 فعاليت ادارى خود 
را آغاز كرد. اين مركز كه هدفش ارائه خدمات پزشكى رايگان به جامعة 
ايرانى است اميد دارد كه با حمايت جامعة ايرانى در مرحلة اول خدمات 
پزشكى را به ايرانيان و در مراحل بعدى به شهروندان كم درآمدآمريكا و 
ديگر كشورها ارائه دهد. مركز در حال حاضر هفته اى پنج تا ده بيمار را 
پوشش مى دهد و پس از آغاز فعاليت بالينى خود اميدوار است اين رقم 

افزايش  بيمار  پنجاه  تا  سى  اى  هفته  به 
«مركز  معرفى  به  يادداشت  اين  در  يابد. 
و  پردازم  مى  بشر»  حقوق  و  تندرستى 
فعاليت  اين  پيشرفت  آينده  در  اميدوارم 
را خدمت هموطنان عزيز عرضه نمايم. 

جسمى،  سالمت  از  برخوردارى  حق 
جدا  جزيى  اجتماعى  و  روانى  فكرى، 
ناشدنى از حقوق بشر است.  تندرستى  
ساير  از  بردن  بهره  و  دسترسى  براى  
است.  ضرورى  نيز  بشر  حقوق  موارد 
به همين دليل حق تندرستى و سالمت 
در تمام منشورهاى حقوق بشر شناخته 

شده است. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانى(WHO) ، حق 
هر انسان براى دسترسى به باالترين سطح ممكن تندرستى به رسميت 
شناخته شده است. در ماده ى 25 اعالميه ى جهانى حقوق بشر تاكيد 
تأمين  براى  مناسب  زندگى  سطح  از  كه  دارد  حق  شخص  هر  كه  شده 
سالمتى و رفاه خود و خانواده اش ، به ويژه از حيث خوراك ، پوشاك 

، مسكن ، مراقبت هاى پزشكى و خدمات اجتماعى ضرورى برخوردار 
شود، همچنين تاكيد شده كه هر فرد حق دارد تا در مواقع بى كارى ، 
بيمارى ، نقص عضو ، بيوگى ، پيرى يا در تمام موارد ديگرى كه به عللى 
مستقل از اراده  خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از 
تأمين اجتماعى بهره مند شود. حق سالمت در جامعترين مفهوم  در ماده 
توجه  مورد  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  حقوق  بينالمللى  ميثاق   12
اين   2 بند  اساس  بر  است،  گرفته  قرار 
متعهد  پيمان  اين  عضو  كشورهاى  ماده  
به پيشگيرى و معالجه بيماريهاى مسرى، 
بومى، حرفهاى و ساير بيماريها، همچنين 
مبارزه عليه اين بيماريها و ايجاد شرايط 
كمكهاى  و  خدمات  تأمين  براى  مناسب 
پزشكى براى عموم و در صورت ابتالء به 

بيمارى خواهند بود.
بشر  حقوق  منشورهاى  مفاد  بنابر   
قبال  در  نخست   وهلة  در  ها  حكومت 
مسئول  خود  شهروندان  تندرستى 
هستند. اين مسئوليت ها شامل خدمات 
پيشگيرى، غربالگرى، و تامين داروهاى اساسى و درمان بيمارى ها است. 
اما به داليل گوناگون حكومت ها قادر به تضمين سالمت افراد  جامعه به 
صورت پذيرفته شده و مصوب در ميثاق هاى بين المللى نيستند. در چنين 
شرايطى، شهروندان جامعه، به عنوان يكى از مسئوليت هاى مدنى خود در 
جامعه مدرن، قدم به عرصه عمل اجتماعى مى گذارند و مراكز غير دولتى 

مركز تندرستى و حقوق بشرمركز تندرستى و حقوق بشر
كاويان صادق زاده ميالنى 
 بنيانگذار مركز تندرستى و حقوق بشر، پزشك وفعال عدالت اجتماعى

ايرانيان آمريكا
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ايرانيان آمريكا
حقوق بشر و موسسه هاى خيريه فعاليت خودرا در اين زمينه آغاز ميكنند. 
موسسات خدمات رفاهى و خيريه شهروندى عبارتند از تشكلهايى كه 
ارائه خدمات به شهروندان يك جامعه را بدون هدف سود اقتصادى و 
صرفا براى باال بردن سطح رفاه جامعه  دنبال مى كنند. «مركز تندرستى 
و حقوق بشر» يكى از اين مراكز است كه به همت پزشكان، كارشناسان 
بهداشت عمومى و كارآفرينان بخش خصوصى به منظور افزايش رفاه و 

بهروزى جامعه تاسيس شده است. 
سرشمارى  مركز  آمارهاى  به  عنايت  با  و  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
و آمار حياتى اياالت متحده آمريكا، به نظر مى رسد، درشرايط كنونى 
جامعه ى ايرانى آمريكا بيش از پيش نياز به متحد شدن و كمك يارى 
به يكديگردارند.  برخى آمار مربوط به شرايط جامعة ايرانى مقيم آمريكا 
كه  است  واقعيت   اين  ى  دهنده  نشان  آمار  است.  كننده  نگران  بسيار 
بيش از 7,5 درصد ايرانيان ساكن آمريكا  فاقد بيمه ى درمانى هستند. 
ايرانيان مقيم آمريكا براى دريافت مراقبت هاى پزشكى ، موانعى مانند 
درمانى،  ى  بيمه  نداشتن  فرهنگى،  هاى  تفاوت  جنسيت،  درآمد،  زبان، 
و نبود درك مناسب از ساختار هاى فرهنگى خانواده ى ايرانى روبرو 
هستند. به عالوه 7 درصد ايرانيان ساكن آمريكا قادر به مكالمه به زبان 
انگليسى نيستند و نمى توانند از خدمات بخش عمومى براى تندرستى 
استفاده كنند، البته  تعداد بيشمار متخصصين ايرانى در آمريكا اين نقيصه 

را كمرنگ كرده است.
انسانى  نيروهاى  وجود  درمانى  ـ  بهداشتى  خدمات  تامين  براى 
متخصص،افراد داوطلب و منابع مالى و اقتصادى يك پيش شرط اساسى 
است. الزم به ذكر است كه در جمعيت مورد نظر ما، كمبود بارز نيروهاى 
داوطلب و منابع مالى كه قادر به تامين بهره ورى و پيشگيرى از اسراف 

منابع  ارزشمند خدمات رفاهى است بسيارچشمگير است.
 اما اين همه داستان نيست، هم اكنون پزشكان و بسيارى از شهروندان 
ايرانى ساكن اين منطقه در حركتى كم سابقه در «مركز تندرستى و حقوق 
بشر» متحد شده اند تا  به هموطنان خود كه فاقد بيمه درمانى هستند و يا 
توان كافى در پرداخت هزينه هاى درمانى خود ندارند، يارى رسانند. اين 
كوشش با همراهى «انستيتو جهانى سالمت و حقوق انسانى» در دانشگاه 
ايالتى نيويورك-آلبانى كه به همت دكتر كاميار عاليى و دكتر آرش عاليى 
تاسيس شده، آغاز شد و همكارى با اين دانشگاه بر اعتبار و توانايى اين 

مركز مى افزايد. 
 «مركز تندرستى و حقوق بشر» يك مركز غير دولتى و غير انتفاعى است 
كه با خالقيت و كارآفرينى و بهره گيرى از فن آوريهاى اطالعاتى قادر 
است خرج ارائه خدمات پزشكى و دندان پزشكى به متقاضيان را كاهش 
دهد. در اين مركز پزشكان متخصص ايرانى به نيازهاى درمانى ايرانى ها 
و غير ايرانى هاى كم در آمد را  به صورت رايگان برآورده مى كنند. هدف 
آغازين «مركز تندرستى و حقوق بشر»  يارى رساندن به جامعهء ايرانيان 
آمريكا  و ارتقاء سطح سالمت و تامين تندرستى جسمى، فكرى، روانى 
و افزايش رفاه آنان است و اميد دارد كه در مراحل بعدى اين خدمات را 

در نقاط ديگر دنيا نيز ارائه دهد. 
     اصلى ترين مولفه ارائه اين خدمت يعنى گروهى از نيروى انسانى 
كارشناس، متخصص و داوطلب ايرانى در حال حاضر، آمادگى خود را 

براى ايفاى مسئوليت خطير خود اعالم كرده است، ولى نيازهاى جامعه 
ايرانى و ديگر افراد نيازمند، بسيار گسترده تر از توانايى اين مركز در حال 
حاضر  است. «مركز تندرستى و حقوق بشر» اميدوار است كه با كمك و 
يارى هموطنان، توانايى هاى بالقوة جامعة ايرانى را به سرمايه بالفعل بدل 
كرده و با برداشتن قدمهاى حساب شده و منظم، سرويس هاى خود را  به 
خدمات دندان پزشكى، روان شناسى و روان درمانى، تغذيه، و مولفه هاى 

ديگر تندرستى و رفاه عمومى تعميم و گسترش دهد. 
اين مركز  هدف  حقوق بشر»  و  تندرستى  سخن «مركز  كوتاه       به 
الگوسازى در كار توسعه و گسترش فعاليت خدمات رسانى متخصصان 
ايرانى توسط يك سازمان ايرانى به اشخاص بى بضاعت و محروم است. 
ناگفته پيداست كه اين مركز نيازمند حمايت مادى، معنوى و عملى جامعة 

ايرانى است.
هدف ما در اين مرحله جلب همكارى پزشكان متخصص، جذب كمك 
هاى مالى ايرانيان نيكوكار و سرمايه هاى بخش عمومى، و اطالع رسانى 
بيشتر به منظور ترغيب بيماران واجد شرايط و كم درامد براى مراجعه به 
دايره پزشكان ماست. ما اميدواريم، با كمك هموطنان خود بتوانيم هم 
دين خود را به جامعه ايرانى ادا كنيم و هم مسئوليت انسان دوستانه و 
شهروندى خود را در جامعه آمريكا پذيرا شويم. به خاطر داشته باشيم كه 
ما ايرانى تباران ساكن آمريكا در حال حاضر ساكنان كشورى هستيم كه 
بر پايه هماهنگى بين بخشى، مشاركت مردمى و پذيرش مسئوليت مدنى، 
يكى از موفق ترين الگوهاى جامعه مدرن را بنيان نهاده است و از كشورى 
آمده ايم كه «بنى آدم اعضاى يك پيكرند» را روزگارى سر لوحه عمل 

خود مى دانسته است. 
شمارة تماس:703,489,9966

iranianfreeclinic@gmail.com :ايميل
https://www.facebook.com/HealthAsRight :فيس بوك
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اقتصاد و بين الملل

قتل  بزرگ  جنايت  وقوع  از  قرن  يك  حدود 
عام ارامنه توسط تركيه عثماني مي گذرد و گرچه 
هنوز ترك هاي سرزمين آناتولي همچنان به انكار 
ولي  مي دهند  ادامه  تاريخي  تلخ  واقعيت  اين 
برخي اميدهاي اندك در مورد احتمال تغيير اين 
سياست قديمي رهبران تركيه و بهبود فرهنگ 

سياسي آن كشور پديدار شده است.
ارامنه  نسل كشي  مرگبار  و  خونين  ماجراي 
 1915 سال  در   (Armenian Genocide)
توسط حكومت تركيه آغاز شد و طي يك مدت 
نسبتاً كوتاه منجر به قتل عام صدها هزار تن ارامنه 
در مناطق شرقي و جنوبي كشور عثماني گرديد. در اين جنايت ضدنژادي 
حكومت عثماني با طرح اين اتهام دروغين كه ارامنه در جنگ جهاني اول 
به امنيت ملي ترك ها خيانت كرده و يك تهديد امنيتي به شمار مي روند، 
نمود  بزرگ  قومي  پاكسازي  يك  و  كشتار  مأمور  را  خود  بزرگ  ارتش 
كه حاصل اين اقدام قتل عام شمار كثيري از شهروندان عادي ارمني در 
استان هاي شرقي سرزمين تركيه بود. رقم دقيق قربانيان اين فاجعه هرگز 
مشخص نشد ولي محققان تاريخي شمار كشتگان را حدود يك تا يك 
و نيم ميليون نفر تخمين مي زنند. همچنين چند ميليون تن از ارامنه طي 

عمليات هجرت و كوچ اجباري به سوريه و ساير كشورها تبعيد شدند.
در واقع اين جنايات خونين نخستين مورد قتل عام نژادي و قومي در 
حدود  و  داد  روي  اول  جهاني  جنگ  سال هاي  در  كه  بود  بيستم  قرن 
توسط  بزرگي  ضدنژادي  كشتار  نيز  دوم  جهاني  جنگ  در  بعد  دهه  دو 
هيتلر بر عليه يهوديان اروپا انجام گرفت. قتل عام ارامنه و كشتار يهوديان 
بزرگترين جنايت هاي ضدنژادي قرن بيستم بودند، گرچه موارد ديگري 
نيز از اين گونه جنايات و آنچه كه پاكسازي قومي لقب گرفته در نقاط 

مختلف جهان تكرار شد، مانند:
كشتار چيني ها توسط ارتش ژاپن در جنگ جهاني، كشتار حدود 800 
هزار نفر غيرنظامي در كشور آفريقايي رواندا، پاك سازي قومي عليه جوامع 
مسلمان و كروآت توسط صرب ها، تبعيد و كشتار اقليت هاي قومي توسط 
قتل عام  صدام،  رژيم  توسط  عراق  كردهاي  شوروي، كشتار  در  استالين 

هزاران تن از قوم هزاره و شيعيان در افغانستان توسط طالبان.
در كامبوج نيز نوعي سياست پاك سازي «سياسي» توسط كمونيست هاي 
خمر سرخ انجام گرفت كه گرچه جنبه نژادي نداشت و بيشتر براساس 
ديدگاه هاي سياسي بود، ولي منجر به كشتار 2 ميليون انسان در يك كشور 

7 ميليوني شد!
اين گونه كشتارهاي خونين و بي رحمانه عمدتاً به داليل سياسي، نژادي 
هميشه عامالن جنايت  و يا مذهبي در طول تاريخ تكرار شده و تقريباً 
يا اصوالً منكر واقعيات آشكار مي شوند و يا مي كوشند اقدامات خود را 
توجيه كنند. مثًال در مورد فاجعه انساني كه بر ارامنه تحميل شد، دولت 
تركيه همواره ادعا كرده كه اوالً تعداد افراد كشته شده بسيار اندك بوده 
و ثانياً مي گويد كه اين اتفاقات در خالل جنگ جهاني روي داد و تلفات 
جنگي را موجه مي خواند. رهبران آنكارا حتي ارامنه را متهم مي كنند كه در 
سال هاي جنگ  با دشمنان تركيه همكاري كردند كه به عنوان يك نيروي 
خارجي با آنها «برخورد» شد. حال آن كه تمامي شواهد مستند حكايت از 

بي پايه بودن ادعاهاي دولت  تركيه طي يك قرن گذشته دارد. 
مي كنند.  اثبات  را  انساني  فاجعه  اين  ابعاد  انكارناپذير  شواهد  و  اسناد 
خبرنگاران اروپايي و آمريكايي در گزارش هاي خود صحنه هاي دلخراش 
كشتار زنان و كودكان و غيرنظاميان را در مناطق شرقي تركيه بازگو كردند 
كه چندين مورد از اين گزارش هاي خبري همان سال ها در نشريات غربي 

چاپ شد.
عالوه بر اين چند ديپلمات اروپايي در مورد مشاهدات خود گزارش هاي 
رسمي به دولت هاي خود ارسال كردند كه اين اسناد نيز هنوز هم موجود 
است. هزاران عكس و گزارش به جاي مانده از اين واقعيات تلخ تاريخي 
نيز پرونده اسناد مربوط به جنايت ها را تكميل مي كند و اينها همه نشانه ها 
و شواهدي از سوي افراد و شخصيت هاي بي طرف است. حكايت هاي 

دردآور بازماندگان و قربانيان آن كشتار بزرگ نيز كه جاي خود دارد. 

مسئوليت تركيه در برابر مسئوليت تركيه در برابر 
نسل كشي ارامنهنسل كشي ارامنه
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دمكراسي و بازنگري تاريخ- در طول تمام يك قرن گذشته كشور نوين 
تركيه كه از بقاياي امپراتوري عثماني بازسازي شد براساس ايجاد نوعي 
ناسيوناليسم شديد توسط آتاتورك و جانشينان او داراي هويت ملي گرديد 
و بر اساس همين انديشه ناسيوناليسم تركي همواره تأكيد كرده وقوع عمل 

اشتباه و ناصواب در تاريخ تركيه غيرممكن است!
 اما اين رويه انكار تاريخي به موازات ايجاد و تقويت نهال دمكراسي در 

تركيه در برابر سؤال و چالش هاي جديدي قرار گرفته است.
يكي دو دهه است كه روند ايجاد و استقرار دمكراسي در تركيه تقويت 
شده و گرچه هنوز سرزمين فالت آناتولي از لحاظ پيشرفت سياسي هم 
طراز اروپاي غربي نيست اما در زمينه نهادينه شدن دمكراسي موفقيت  هاي 
قابل توجهي داشته است. چند دوره انتخابات آزاد، وجود احزاب گوناگون 
آزاد و بهبود وضعيت حقوق بشر همه و همه  سياسي، مطبوعات نسبتاً 

چشم انداز سياسي تركيه را بهبود بخشيده است.
در اين راستا زمزمه هايي در ميان برخي نويسندگان و روشنفكران تركيه 
در مورد بازنگري نقش آن كشور در ماجراي كشتار ارامنه آغاز شد، كه 
گرچه در ابتدا بسيار محدود و لرزان بود، اما به نظر مي رسد كه برخي از 
اين نويسندگان شهامت سياسي الزم را براي طرح سؤال از خود يافته اند. 
سؤالي كه باالخره يك روز مردم تركيه بايد با آن روبرو شوند: نقش تركيه 

در اولين نسل كشي قومي و نژادي قرن بيستم چه بود؟
اورهان پاموك معروفترين نويسنده معاصر تركيه هشت سال پيش با 
از  موجي  با  تركيه  تاريخي  مسئوليت  سؤال  طرح  مورد  در  نظراتي  بيان 
مخالفت و تهديدهاي گوناگون روبرو گرديد و مجبور شد در اين زمينه 

مدتي سكوت كند. اما دوباره در اظهارات خود گفت كه اين سكوت و 
تابوي سياسي بايد شكسته شود و مردم و افكار عمومي تركيه بايد بتوانند 
در مورد اين سؤال تاريخي الاقل فقط حرف بزنند و باب گفتگو پيرامون 

اين واقعيت خونين گشوده شود. 
از سوي ديگر دولت اسالم گرا و ميانه رو تركيه كوشيده است در مورد 
كردها،  با  داشته  كشور  آن  تاريخ  در  طوالني  سابقه  كه  قومي  اختالفات 
يونان و ارامنه نوعي گفتگوي جديد را آغاز كند. در اين راستا حتي براي 
نخستين بار بين ديپلمات هاي تركيه و ارمنستان مالقات رسمي برگزار شد 

كه اين يك تحول بي سابقه بود.
سال هاست كه افكار عمومي جهان جنايت كشتار ارامنه را محكوم كرده. 
چند دولت اروپايي رسماً اين جنايت تاريخي را مورد شناسايي قرار داده اند. 
در آمريكا به دليل مالحظات سياسي و از آنجا كه تركيه يك متحد مهم 
استراتژيك در خاورميانه به شمار مي رود، دولت فدرال و روساي جمهور از 
انجام موضع گيري و محكوميت رسمي جنايت تاريخي كشتار ارامنه تاكنون 
خودداري كرده اند. اما مراكز عمده دانشگاهي و تاريخ دانان آمريكا تأكيد مي كنند 

كه واقعيت تاريخي فاجعه 1915 و نقش دولت تركيه غيرقابل انكار است.
اكنون در خود تركيه نيز صداهاي پراكنده اي در مورد بازنگري اين بخش 
پر درد و اندوه قرن گذشته به گوش مي رسد. اما سؤال در اينجاست كه 
باالخره مردم و رهبران تركيه حاضر به رويارويي با واقعيات تاريخي و 

بيان حقيقت خواهند بود؟
اگر روند ايجاد و گسترش دمكراسي و آزادي بيان در تركيه ادامه يابد، 

پاسخ به اين پرسش تاريخي مي تواند مثبت باشد. 

نمونه اى از تظاهرات اعتراضى ارامنه در سالگرد جنايت نسل كشى 24 آوريل 1915 كه همه ساله در كشورهاى گوناگون برگزار مى شود
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تحوالت سياسي دهه ي نخست قرن جديد كه 
براي آمريكا در قالب ماجراي 11 سپتامبر، نبرد با 
تروريسم و جنگ عراق شكل گرفت پيامدهاي 
ظاهراً  قرن  اين  دوم  دهه ي  در  كه  داشت  مهمي 
موجب تغيير جهت اساسي هم در عرصه سياست 

و هم اقتصاد شده است.
ادامه دار  مشكالت  عراق،  جنگ  تجربه  ناكامي 
افغانستان، بحران هاي پياپي خاورميانه و نيازهاي 
اقتصادي آمريكا همه و همه زمينه ساز نوعي رويكرد 
سياسي جديد در واشنگتن شده كه دمكرات ها و 
خصوصاً دولت اوباما را به سوي نوعي «پرهيز» از خاورميانه و توجه بيشتر به 

آسياي شرقي و قاره آمريكا سوق داده است.
اوباما اصوالً با شعار پايان دادن به دو جنگ عراق و افغانستان وارد عرصه ي 
انتخابات رياست جمهوري 2008 شد. او در دوره ي اول رياست جمهوري 
حضور آمريكا در عراق را خاتمه داد و در دوره  ي دوم مي كوشد با افغانستان 

وداع كند.
متقابًال سياست كاخ سفيد بيشتر بر اولويت هاي بازسازي اقتصاد داخلي، 
گسترش مناسبات با دوستان و متحدان، امتناع از رويارويي با دشمنان و توجه 

بيشتر به آسياي شرقي و قاره آمريكا معطوف است. 
پس از گذشت يك دوره طوالني ركود و ضعف در اقتصاد آمريكا و جهان 
به نظر مي رسد كه سال 2013 ميالدي پيام آور اميدواري و نوعي خوش بيني 

محتاطانه براي اقتصاد آمريكا باشد.
طي چند ماه اخير يك سلسله شاخص ها و آمارهاي مهم اقتصادي، نشانه هاي 
اميدبخشي نسبت به روند تحوالت عرصه اقتصاد آمريكا پديدار ساخته است.

شركت هاي بزرگ در بخش صنايع، بانكداري و مالي، خدمات، انرژي، 
كاالهاي مصرفي و توليدات دارويي، امور كامپيوتر، تكنولوژي به طور كلي 
شاهد ادامه روند افزايش سود دهي در بازار سهام بودند كه اين در واقع نوعي 

راي اعتماد سرمايه گذاران است به صنعت و اقتصاد آمريكا. 
توليدات اقتصادي (GDP) در سه ماهه نخست سال رشد متوسط 2,5درصد 
را نشان داد و پيش بيني مي شود ميانگين رشد اقتصادي براي تمام سال 2013 
در همين محدوده ي 2 تا 3 درصد قرار گيرد. چنين رقم هايي با اين كه فاصله 
زيادي تا رشد نيرومند- يعني حدود 4 درصد- دارند اما در عين حال آمريكا 
را از لحاظ رشد اقتصادي در ميان كشورهاي پيشرفته در مقام اول قرار مي دهد. 

در اين عرصه وضعيت اروپاي غربي و ژاپن بسيار ضعيف تر از آمريكاست.
آمريكا و مجموعه ي اقتصاد جهاني از سال 2008 وارد مرحله ضعف و 
ركودي شدند كه از لحاط وخامت آن طي 80 سال بي سابقه بود. اين بحران 

دور شدن آمريكا  از خاورميانه 
و  نزديكى به همسايگان
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مديران يكي از بزرگ ترين شركت هاي مالي و سينمايي دنياي هاليوود با 
سرآغازي خوب در فصل بهار، اميدوارند كه سال پررونقي براي توليدات 

فقط  طي  بزنند.  رقم  خود  سينماي 
يك هفته آمار فروش سومين نمونه 
فيلم پرهزينه و خبرساز مرد آهنين 
 700 مرز  از   (Iron Man 3)
 500 كه  رفت  فراتر  دالر  ميليون 
فروش  به  مربوط  آن  دالر  ميليون 
بليط در گيشه سينماهاي خارج از 
بود.  اروپا)  و  آسيا  (عمدتاً  آمريكا 
ديگر  روز  چند  فقط  طي  بنابراين 
فروش  رقم  سينمايي  محصول  اين 
يك ميليارد دالر را ثبت خواهد كرد 
و به جمع پرفروش ترين هاي تاريخ 

سينما خواهد پيوست.
در اين فيلم تخيلي- علمي چندين 
رابرت  جمله  از  و  معروف  ستاره 

داوني، گوينت پالترو، بن كينگزلي حضور دارند و قهرمانان هميشه پيروز 
به جنگ دشمنان خبيث و نيرومند مي روند.

همچنين فيلم پرهزينه ديگري از هفته پيش بر پرده نمايش قرار گرفت 
اما آغاز نمايش آن توفيق مالي چنداني نداشته است. فيلم «گتسبي بزرگ» 
(Great Gatsby) براساس كتاب 
جرالد»،  فيتز  «اسكات  معروف 
توليد  آمريكايي  بزرگ  نويسنده 
به  مربوط  آن  ماجراهاي  و  شده 
دوره پررونق و ثروت آمريكاي دهه 

1920 است. 
زمره  در  گتسبي  داستان  كتاب 
كالسيك  ادبيات  آثار  مهمترين 
تا آنجا كه  شمار مي رود  آمريكا به 
در  درسي  كتاب  عنوان  به  را  آن 
دانشگاه هاي آمريكا تدريس مي كنند.

اين فيلم ماجراي زندگي مادي و 
پر زرق و برق ثروتمندان نوكيسه در 
دهه ي 1920 و ريخت و پاش هاي 
افراطي آنها را به نمايش مي گذارد و كمپاني برادران وارنر براي عرضه 
آن سرمايه گذاري كرده، اما سرآغاز فروش آن محدود بوده و منتقدين 

سينمايي نيز آن را يك محصول «متوسط» توصيف كرده اند. 

هاليوود، در انتظار اولين 
فيلم ميلياردي تابستان

مالي و اقتصادي نخست مشكالت عظيمي براي بانك ها، كارخانجات و 
كمپاني هاي بزرگ و كل اقتصاد آمريكا پديد آورد و سپس گريبانگير اقتصاد 

اروپا شد.
اكنون پس از گذشت نيم دهه از آغاز اين بحران اقدامات گوناگون دولت 
مركزي باالخره موجب بازگشت نوعي ثبات و مقدمات رشد لرزان ولي مداوم 
به اقتصاد آمريكا شده كه در اين ميان سياست هاي همه جانبه بانك مركزي و 
تزريق حجم عظيمي از نقدينگي نقش مهمي در رفع شرايط بحراني سال هاي 

اخير داشته است.
بازسازي اقتصاد آمريكاي شمالي- در اين ميان چند تحول همزمان موجب 
طرح اين نظريه شده كه شايد قاره آمريكاي شمالي- شامل آمريكا، كانادا و 
مكزيك- در آستانه يك تحول بزرگ و شكوفايي مهم اقتصادي قرار گرفته 

باشد.
در آمريكا ميزان بيكاري همچنان عدد 7/5 درصد را نشان مي دهد كه رقم 
بزرگ و نگران كننده اي است. اما آمار بيكاري كه در سال 2010 در مرز 10 
درصد قرار گرفت، طي سه سال گذشته به طور آهسته ولي دائماً در حال تنزل 

بوده و اكنون به زير 8 درصد رسيده است.
ميزان تورم در سطح نازل (حدود 2 درصد) باقيمانده و اين امر امكان ادامه 

سياست تزريق نقدينگي را براي بانك مركزي فراهم مي سازد.
يك تحول مهم طي سال هاي اخير ظهور و گسترش تكنولوژي جديد 
(Fracking) در صنعت نفت بوده كه موجب رشد چشمگير توليدات نفتي 
در داخل آمريكا و كاهش واردات انرژي از خارج شده است. اين پيشرفت 
فني و تكنيكي موجب شده ميزان توليد نفت آمريكا كه براي چندين سال رو 
به كاهش بود، روند معكوس بيابد و اكنون با افزايش حجم توليد داخلي حدود 

يك ميليون بشكه از حجم واردات روزانه كاسته شده است.
اميدهاي تازه در مكزيك- از سوي ديگر مكزيك كه سال ها دچار ضعف 
و بحران هاي داخلي در عرصه اقتصاد و سياست بود، پس از انتخابات سال 
گذشته اكنون رئيس جمهور جديدي دارد كه عهد كرده با بزرگترين معضالت 
اقتصادي آن كشور يعني فساد اداري و مالي و بحران مافياي مواد مخدر به طور 

واقعي و ريشه اي مبارزه كند.
اقدامات اصالحي پرزيدنت پنيتو به همراه ايجاد نوعي روحيه خوش بيني 
ملي موجب رونق قابل توجه در عرصه تجارت و امور مالي شد و مكزيك 
سال گذشته شاهد رشد اقتصادي 4درصدي بود، گرچه اين رقم در آغاز سال 
جاري مجدداً دچار آهستگي شد و فقط در حدود 1/3 درصد قرار گرفت. اما 
با اين همه برخي ناظران اميدوارند كه تجديد رونق اقتصادي در آمريكا و ادامه 
برخي اصالحات اداري هر چند هم محدود در مكزيك بتواند زمينه آغاز رشد 

چشمگير اقتصادي در آمريكاي شمالي را فراهم سازد. 
براساس اين نظريه، رونق بخش انرژي در آمريكا، مكزيك و كانادا كه هر سه 
توليد كنندگان عمده نفت مي باشند مي تواند بازار اقتصادي آمريكاي شمالي با 
جمعيت بزرگ 460 ميليون نفر را مجدداً به يك كانون مهم در عرصه اقتصاد 
جهاني تبديل كند. يعني در شرايطي كه اروپا همچنان گرفتار مشكالت عديده 
است و ژاپن نيز مي كوشد به ركود طوالني 20 ساله خود پايان دهد، آمريكاي 
شمالي مي تواند نقطه اميد تازه اي براي احياي اقتصادي باشد. شايد هم به همين 
دليل بود كه پرزيدنت اوباما براي گفتگوي مهم سياسي و اقتصادي در آغاز ماه 

مي يك ديدار رسمي از مكزيك به عمل آورد. 

C  Copyright 2013 Ketab Corp.5757 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره7، جدول ايرانشهر شماره 49،جون 2013
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همه ى اسالمگرايان و چپ ها در برخورد با حمالت تروريستى به كشورهاى 
غربى و اسرائيل ديدگاهى همسان ندارند. اما هنگامى كه چنين حمله اى رخ 
مى دهد اكثر اسالمگرايان و بسيارى از چپ ها خرسند مى شوند و حتى اگر به 
مصالحى لب فرو بندند و شادمانى خود را ابراز نكنند با عباراتى كه بيان مى كنند 
خرسندى خود را ابراز مى كنند چون دشمن مفروض آنها ضربه اى دريافت 
كرده است. على خامنه اى پس از انفجارهاى بوستون فرصت را مغتنم شمرده 
و به جاى تسليت به داغديدگان و همدردى با مجروحان به مردم كشورهاى 
غربى ياد آور شد كه تمدنشان در حال نابودى است: «امروز، تمدن غرب 
بواسطه تناقض ها، بى منطقى ها، زورگويى ها و بى اعتنايى به اصول انسانى در 
معرض سقوط و سرنگونى قرار گرفته است.» (تابناك 28 فروردين 1392) 
البد اين كشتارها بشارت دهنده ى سقوطى است كه پيشگويان اسالمگرا از 

آن سخن گفته اند. 
همه ى  و  ديده  مناسب  را  فرصت  نيز  فقيه،  ولى  ارگان  تهران،  كيهان 
برخوردهاى معمول اسالمگرايان و ديگر ضد امپرياليست ها در برابر عمليات 
تروريستى در غرب را در يادداشت اصلى خود در 28 فروردين 1392 گرد 
آورد. اعضاى بيت و ابواب جمعى آن در بسيارى از موارد نمى توانند سرور 
خود را از كشته شدن كودكان و زنان/مردان غير نظامى و نظامى اسرائيلى و 

امريكايى و انگليسى پنهان كنند. 
البته وزارت خارجه براى دستكارى افكار عمومى  در كشورهاى غربى 
اقدامات تروريستى را رسما محكوم مى كند. رهبر جمهورى اسالمى نيز 
فرصت را براى اتهام زنى و رفع اتهام از خود مغتنم ديده  مى گويد: «جمهورى 
اسالمى ايران به پيروى از منطق اسالم با هرگونه انفجار و كشتار مردم بيگناه 
چه در بوستون آمريكا و چه در پاكستان، افغانستان، عراق و سوريه مخالف 
است و آنرا محكوم مى كند... رفتار آمريكا و ديگر مدعيان حقوق بشر در قبال 

كشتار متناقض است.» (تابناك، 28 فروردين 1392)  
ضد امپرياليست ها اعم از اسالمگرا يا ماركسيست و فاشيست كه همه ى 
غربيان از جمله ى كودك هشت ساله اى را كه در انفجارهاى بوستون كشته شد 
در سمت امپرياليست ها و همه ى تروريست ها را در سمت استعمار يا استثمار 
شدگان قرار مى دهند چهار گونه عكس العمل را براى پرهيز از محكوميت 

زشتى عمل از خود نشان مى دهند:
1. حقشونه

واكنش اول و معمول ضد امپرياليست ها در كشورهاى غربى يا غير غربى 
آن است كه اگر حمالت تروريستى صورت گرفته اين ناشى از اقدامات 
كشورهاى غربى است. از اين نگاه تروريسم فرزند امپرياليسم است و اگر 

مجيد محمدى (جامعه شناس)

مواضع ضد امپرياليست ها در برابر 
حمالت تروريستى در كشورهاى غربى
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نقد و نظر
امروز دارد به امپرياليسم حمله مى كند نتيجه ى كار خود 
آن است كه دارد به آن باز مى گردد: «امروزه فرماندهي 
القاعده تحت مديريت مستقيم آمريكا قرار دارد.» (كيهان 
28 فروردين 1392) اين سخن را هزاران بار شنيده ايم كه 

القاعده را اياالت متحده تشكيل داد.  
2. خوش شانسند

واكنش دوم آن است كه بمب گذارى در جوامع زير 
سلطه (يعنى جوامع غير غربى) هم صورت مى گيرد و آنها 
خوش شانسى جوامع غربى را در داشتن بيمارستان كافى 
و وجود كادر پزشكى براى كمك به مجروحان و پليس 
براى كنترل اوضاع در اختيار ندارند (سخنان ايمى گودمن 
مجرى برنامه ى دمكراسى امروز، 16 آوريل 2013) و در 
اين شرايط بيشتر از مردم كشورهاى غربى زجر مى كشند. 
ضد امپرياليست ها مى گويند حتى اگر عمليات تروريستى 
نتيجه ى عمل كشورهاى غربى باشد باز شرايط مساوى 

نيست چون آنها بيتشر متحمل خسارت مى شوند. 
3. كار خودشونه

براى عدم پذيرش مسئوليت اخالقى كشته شدن گروهى از انسان ها به تبع 
تنفر خود مى گويند «كار خودشونه» (كار دولت اياالت متحده است): «احتمال 
ديگري كه شواهد بيشتري آن را قوت مي بخشد، دست داشتن طيفي از 
دولتمردان آمريكايي در انفجارهاي دوشنبه خونين بوستون است.» (كيهان، 
28 فروردين 1392) تقريبا عموم اسالمگرايان و بسيارى از چپ ها (باالخص 
در اياالت متحده) پس از حمالت 11 سپتامبر يا گفتند كه «كار خودشونه» يا 
نگفتند كه كار القاعده است. همچنين با اظهار اين كه گروه هاى تروريستى همه 

تحت نظر كشورهاى غربى كار مى كنند همه را از اتهام مبرا مى كنند. 
4. سرمايه دارى بايد به سر عقل بيايد

 نتيجه گيرى اى كه مى كنند آن است كه قدرت هاى استكبارى و سرمايه 
داران جهانى بايد در رفتارهاى خود تجديد نظر كنند تا تروريست ها هم 
در اقدامات خود تجديد نظر كنند. در نهايت مسئوليت اخالقى كشتار مردم 
كوچه و خيابان را به دوش امپرياليسم مى اندازند و نه كسانى كه مرتكب اين 

اعمال مى شوند. 
فراتر از آن كه اين چهار واكنش كشتار شهروندان معمولى را توجيه مى كند 

هر چهار نظر از اساس باطل است:
1. حق هيچ كس نيست

هيچ كس در هيج كشور و جامعه اى مستحق كشته شدن در حمالت 
تروريستى نيست و هيچ عملى چنين واكنشى (اگر واكنش باشد) را توجيه 
نمى كند. حتى اگر بر كسى ظلمى شده باشد هميشه راه هاى ديگرى براى مقابله 
با آن وجود دارد. نه مردم بوستون و نيويورك و نه مردم تل آويو و حيفا و نه 
مردم دمشق و بغداد مستحق كشته شدن هستند. در ضمن به فرض اگر يك 
كشور يا گروهى يك سازمانى را تشكيل دادند (كه اين در مورد اياالت متحده 
و القاعده صحت ندارد) يا از آن در مقطعى براى هدفى خاص حمايت كردند 

تا ابد مسئول رفتارهاى آن نيستند. 
2. كشته يا مجروح خوش شانس وجود ندارد

هيچ كس در هيچ جامعه اى كه مورد حمالت تروريستى قرار مى گيرد 

خوش شانس نيست. اگر افراد در جامعه ى توسعه يافته تر دسترسى بهترى 
به امكانات پزشكى يا پليس دارند اين ناشى از شانس نيست بلكه به تالش 
خود آنها باز مى گردد. بيمارستان ها، مراكز آتش نشانى يا دفاتر پليس خود به 

خود ساخته نمى شوند. 
3. تروريسم منطق ندارد

تروريسم ناشى از رفتار گروهى خاص نيست كه با تغيير رفتار آن خاتمه پيدا 
كند. تروريسم را نمى توان به سياست هاى اين كشور يا آن كشور نسبت داد تا 
با تغيير آن سياست از ميان برود. تروريسم براى ايجاد ارعاب و كسب قدرت 

است و بدون توجه به اين كه ديگران چه مى كنند عمل مى كند. 
4. دقيقا كار خودشونه

هر عمل تروريستى دقيقا كار تروريست هايى است كه صدها بار ديگران 
را به اين كار تهديد كرده يا وعده ى آن را داده اند. الزم نيست متهم را بدون 
هيچ جهتى تغيير دهيم و كسانى را كه هيچ انگيزه و منفعتى از انجام يك عمل 
ندارند بدان متهم كنيم. چرا وقتى يك گروه تروريستى عملى را انجام مى دهد 
آن را به يك دولتى كه از آن اعمال خسارت ديده نسبت دهيم؟ رسيدن از 
برخى پيامدهاى ناخواسته اما «كمك كننده ى» يك عمل- به گروهى خاص 
در برخى جهات- به عامل، منطق ابترى است كه به فهم و تحليل هيچ كمكى 
نمى كند. نسبت دادن اعمال القاعده به اياالت متحده درست مثل نسبت دادن 
همه ى اعمال القاعده به همه  ى گروه هاى چپ يا اسالمگراست. القاعده به 
گروه هاى چپ و اسالمگرا بيشتر شباهت دارد يا به رهبران اياالت متحده؟  

 ***
تنفر از اياالت متحده آن چنان چشمان گروه هاى ضد امپرياليست را كور 
كرده كه حتى حاضر نيستند ميان مردم عادى و سياستمداران، ميان راست و 
چپ، ميان صلح طلب و جنگ طلب و ميان مخالف سياست خارجى امريكا 
و موافق آن در داورى خود تمايز قائل شوند و اصوال كودكان را از اين ميدان 
نزاع بيرون بگذارند. اكثر كسانى كه رد اياالت متحده در دوهاى ماراتن شركت 
مى كنند از گروه هاى صلح طلب و طرفدار حقوق بشر و فعاالن اجتماعى و 
سياسى هستند. خود تروريست ها نيز نمى توانند اين تمايزها را قائل شوند و 

البته آنها به گونه اى ديگر به داورى مى پردازند (با كشتن).
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سفر در آمريكا

ميشيگانميشيگان
ايالت

26 ژانويه 1838 ميالدي بيست و ششمين ستاره روي پرچم اياالت متحده آمريكا به نام ايالتي نقش مي خورد 
ايالت  لقب  با  كه  ميشيگان  مي گيرد.  عهده  به  آمريكا  متحده  اياالت  آينده  تجارت  و  صنعت  در  كليدي  نقش  كه 

دكتر مهدى آقازمانىدرياچه هاي بزرگ شناخته مي شد، صاحب اين ستاره است.

ميشيگان تنها ايالت آمريكاست كه از دو شبه جزيره مستقل تشكيل 
كرده اند.  پيشروي  شيرين  آب  بزرگ  درياچه هاي  دل  در  كه  مي شود 
همين موقعيت جغرافيايي، اين ايالت را به تنها سرزميني تبديل كرده 
خود  اختيار  در  را  جهان  شيرين  آب  ساحل  خطر  بيشترين  كه  است 
اين  براي  ديرباز  از  بزرگ  درياچه هاي  لقب  هم  دليل  همين  به  دارد. 
ايالت برگزيده شده است. اگر چه در فرهنگ عامه مردم شمال مركز 
مخفف  كه   (WWW) ايالت  ميشيگان  به  آمريكا  متحده  اياالت 
(Winter Water Wonderland) به معني سرزمين اعجاب انگيز 

آب هاي زمستاني مشهور شده است. 
ميشيگان در مجموع با وسعتي معادل 96716 مايل مربع (250493 
كيلومتر مربع) در رده يازدهم جدول پهناوري ايالت هاي 50گانه آمريكا 
پرجمعيت ترين  جدول  نهم  رتبه  داشتن  با  امروز  و  است  گرفته  قرار 
آمريكا  شهروند   9/883/000 خانه  آمريكا  متحده  اياالت  ايالت هاي 
ايالت  خاك  گستردگي  اما  مي باشد.   2012 سال  سرشماري  براساس 

موجب شده است تا رنكينگ (ضريب نفوذ) جمعيت اين ايالت در رتبه 
هفدهم باشد.

البته آب و هواي سرد زمستاني و ارتفاع منطقه كه در باالترين نقطه به 
603 متر از سطح آب هاي آزاد و در پست ترين نقطه به 174متر باالتر از 
آب هاي آزاد مي رسد در پايين آمدن ضريب نفوذ جمعيت مؤثر دانسته 

شده است.
با اين كه ميشيگان از دوره هاي كهن تاريخي سكونت گاه برخي قبايل 
سرخ پوست كوچ نشين شمال ميانه در آمريكا بوده است. اما شايد قرن 
هفدهم و ورود اروپائيان و اكتشافات مسيونرهاي كاتوليك فرانسوي 
را بايست سرآغاز تاريخ جديد اين سرزمين دانست. ميشيگان در اين 
دوران هرگز صحنه جنگ هاي خونين نيست و قراردادهاي حل و فصل 
از سال 1668 به بعد مورد احترام بوميان و مبلغان مسيحي است كه در 

خالل سال هاي 1671 تا 1675 به اين منطقه شمايلي تازه بخشند.
اما قرن هجدهم هم زمان با حكمراني بريتانيايي ها و مجموعه اي از 
مناقشات مرزي در مستعمرات انگليسي و فرانسوي است كه ميشيگان 
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هم از آن مجزا نيست.
با اين حال همزمان با اين درگيري ها همچنان تجارت پر سود پوست 
خز كه در انحصار فرانسوي ها در اين منطقه است، موجب مي شود تا 
نبرد  در  اما  بماند  باقي  فرانسوي ها  استيت  رويال  از  بخشي  ميشيگان 
سال 1759 در دشت آبراهام و پس از آن معاهده 1763 پاريس، فرانسه 
قيوميت اين منطقه را به بريتانيا واگذار مي كند. اما درگيري هاي مربوط 
به جنگ هاي استقالل در حقيقت چهره ديترويت و پس از آن فرجام 
سرزمين درياچه هاي بزرگ را متحول كرده و سرانجام به عضويت اين 

ايالت در اتحاديه اياالت متحده آمريكا مي انجاميد.
امروزه ميشيگان از دو شبه جزيره تشكيل شده است كه به ميشيگان 
پايين و ميشيگان باال شهرت دارد. كه عالوه بر شهرهاي مهم، مناطق 
مسكوني، بنادر تفريحي و تفرج گاه هاي ساحلي، پارك ملي آيل رويال 
(با  منستي  هيوران-  ملي  جنگل  مربع)،  كيلومتر   2314 مساحت  (با 
مساحت 4050 كيلومتر مربع) و جنگل ملي هاياواتها (با مساحت 3561 

كيلومتر مربع) هم در خاك اين ايالت قرار گرفته اند.
با اين حال بناي اقتصاد و تجارت در ايالت ميشيگان در همه تاريخ 
اين ايالت نه تنها با محيط زيست طبيعي آن همراه نبوده است كه به 
دشمن محيط زيست نيز شهرت يافته است. در قرن هفدهم و هجدهم 
خز  پوست  صادرات  و  حيوانات  بي رويه  شكار  بر  ميشيگان  اقتصاد 
استوار بود و امروزه استقرار بزرگترين كمپاني هاي اتومبيل سازي آمريكا 
... در اين ايالت، لقب ايالت  مانند جنرال موتورز، فورد، كرايسلر و 
خودرو را براي ميشيگان به همراه آورده است كه همچنان با محيط 

زيست سازگار نيست.
امروزه صنايع خودروسازي اقتصاد ايالت ميشيگان را به اقتصاد پيشرو 
در ايالت متحده آمريكا مبدل كرده است تا آنجا كه تا پيش از ركود 
ناخالص  توليد  سال 2008  در  آمريكا  متحده  اياالت  اقتصادي  بزرگ 
داخلي اين ايالت به تنهايي در قواره توليد ناخالص داخلي بزرگترين 

صادركننده نفت جهان (عربستان سعودي) تخمين زده مي شد.
همين امر باعث شد كه ضريب توليد شغل در اين ايالت نيز به دليل 

صنايع خودروسازي باال باشد و از نمادهاي توسعه صنعتي براي دولت 
فدرال محسوب گردد.

ايالت ميشيگان خانه 5 دانشگاه معتبر غرب ميانه در اياالت متحده 
آمريكاست كه در ميان آنها دانشگاه صنعتي ميشيگان از شهرت بسزايي 

برخوردار است.
ايالت  دانشجويي  صنعتي-  ساختار  اما  مي رسد  نظر  به  بعيد  اگرچه 
خاورميانه  از  مهاجر  قوميت هاي  جذب  به  بسزايي  حد  تا  ميشيگان 
علي الخصوص اعراب منجر شده است. تا آنجا كه اين ايالت را خانه 
آمريكايي هاي عرب تبار مي دانند و امروزه موزه ملي اعراب آمريكا و 
نيز مركز اسالمي اياالت متحده آمريكا در ديترويت بزرگترين شهر اين 

ايالت مستقر است. 
شهر  پليس  در  عرب تبار  مسلمان  محجبه  زنان  برخي  حتي  امروزه 
ديترويت مشغول به فعاليت هستند و مي توان حضور آنها را در گوشه 
و كنار اين شهر به وضوح ديد، جنبش امت مسلمان كه رهبري آن را 
مالكوم ايكس و لوييس فراخان به عهده داشته اند هم ريشه در همين 

شهر دارد.
اما ديترويت كالن شهر آمريكايي است كه جنبه هاي متنوعي از زندگي را 
به نمايش مي گذارد. اين شهر 4/5 ميليون نفري كه به پايتخت خودرو در 
جهان شهرت دارد، امروزه خواهرخوانده دوبي در امارات متحده عربي، 
كيتو در كشور زامبيا، مينسك پايتخت بالروس و تورين در ايتاليا مي باشد.

اگرچه پايتخت تجارت در شمال آمريكا لقبي است كه براي شهر 
شيكاگو انتخاب شده است. اما نمي توان نقش ديترويت را در پيشبرد 

اقتصاد شمال آمريكا ناديده گرفت.
ايرانيان نيز در اين شهر سهم عمده اي دارند. فارغ از فعاليت متمركز و 
چشم گير انجمن دانشجويان ايراني ايالت ميشيگان كه در اين شهر داير 
است. حضور مشاغل و فعاالن اقتصادي ايران در عرصه هاي گوناگون 
در ايالت ميشيگان زمينه هاي پيدايش يك كلوني جمعيتي ايراني تبار را 
در اين ايالت فراهم آورده است كه به مرور زمان در مناسبات اقتصادي، 
اداري و اجتماعي ايالت ميشيگان نقش پررنگ تري ايفا كرده و مي كنند.
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در قلمرو فرهنگ

بندگي،  «ديوار» هاي  برابر  در  كه  «اسير»ي 
در  ديگر»  «تولدي  از  پس  مي كرد،  «عصيان» 
لحظه اي كه هيچ گمانش نمي رفت، در سي و 
دو سالگي در يك حادثه ي ناگوار، در 24 بهمن 
مرگ  پيوست.  آسمان ها»  «ملكوت  به   ،1345
فروغ فرخزاد در قلمرو شعر مدرن ايران، پس 
از مرگ نيما، بزرگترين و ناگوارترين حادثه بود. 
نيما در مرحله اي از منظر حيات و حاصل عمر 
زندگي را بدرود گفت كه مرگش بدين تلخي 
ميوه ي  بود  «پيري  كه  چرا  نبود،  ناگواري  و 
تازه رو»  «شكوفه ي  اين  اما  بخشيده»،  خويش 
كه اين چنين «بازيچه ي باد شد»، در بارورترين 
لحظه هاي زندگيش بود. در لحظه هايي كه نقش 
مشخصي در شعر معاصر فارسي به خود گرفته 
بود و تأثير زبان شعري و ديد شاعرانه اش را در 
صفحات شعر معاصر به روشني مي ديديم. اين 
تأثير پس از مرگش تا سال ها ادامه خواهد يافت 
و براي هميشه در صحايف تاريخ ادب ايران 

ثبت خواهد شد. 
شهرت فروغ به شاعري با نشر ديوان نخستين 
او به نام اسير، موجي از تحسين و ستايش را 
از سويي و نكوهش و دشنام را از سوي ديگر 
جامعه ي  متضاد  برخورد  همين  و  برانگيخت. 
ناهماهنگ ما خود نمايشگر اهميت نقش او در 

شعر اين روزگار بود. 
پس از نشر اين كتاب دو ديوان ديگر با نام 
ديوار (شامل سرودهاي غنايي شاعر) و «عصيان» 
(انديشه هاي فسلفي و عصياني او) نشر يافت، 
اما حقيقت امر اين است كه شخصيت اصيل و 
ممتاز و مستقل او با آخرين كتابش تولدي ديگر 
آشكار شد. در اين كتاب با شاعري بزرگ رو 
به رو مي شويم كه بي هيچ گمان، تاريخ ادبيات 
ايران او را به عنوان بزرگترين زن شاعر در طول 
تاريخ هزار ساله ي خويش خواهد پذيرفت و در 
قرن ما يكي از دو سه چهره ي برجسته ي شعر 

امروز خواهد بود. 
از آزادگي و شهامت كم نظير او- كه در نخستين 
دفترهاي شعرش به روشني احساس مي شد- 
اگر بگذريم در قلمرو شعر محض، سرودهاي 
قابل  مختلف  ديدگاه هاي  از  او  ديوان  آخرين 

بررسي و ستايش است. در اين وجيزه ما تنها 
آن  فهرست گونه ي  و  اشارت وار  يادكرد  به 
مي پردازيم، به اميد اين كه در مجال هاي آينده، 
يك يك  درباره ي  بتوانيم  نظر،  اهل  ياري  به 

خصايص شعري او به گفتگو بپردازيم:
بي آن كه  محض،  شعر  نوعي  به  1-گرايش 
انديشه ي قبلي مشخصي مسير خيال و احساس 
او  اگرچه  شيوه  اين  در  كند.  رهنموني  را  او 
به  ارجمند  نمونه هايي  اما  نيست،  بنيادگذار 
شعر فارسي بخشيده است. در دنباله ي همين 
ويژگي شعر او بايد از نوع ارائه ي تصويرها در 
جاي جاي شعرش ياد كنيم، تصويرهايي كه يك 

سوي آن از نوعي ديد انتزاعي مي آفريد:
و به آواز قناري ها

كه به اندازه ي يك پنجره مي خوانند
 (تولدي ديگر)

2-قلمرو خاص شعري او نيز از گوشه هاي 
برجسته ي كار وي به شمار مي رود كه از چندين 
غنايي  شعر  نخست  است:  يادآوري  قابل  نظر 
ساده اي كه در حد اعالي گزارش دريافت هاي 
فردي يك زن از روابط غريزي و عشقي است؛ 

عشقي زميني و ساده و بي پيرايه:
ديدم كه بر سراسر من موج مي زند، 

چون ُهرم سرخ گونه ي آتش
چون انعكاس آب    
چون ابري از تشنج باران ها

چون آسماني از نفس فصل هاي گرم  
 (وصل)

روشنفكر  نسل  برجسته ي  نماينده ي  فروغ 
اين مرز و بوم و گزارشگر راستين و صميمي 
لحظه هاي زندگي اين گروه بود: تنهايي، آوارگي، 

تسليم، سكوت:
خانه ي خالي 
خانه ي دلگير

خانه ي دربسته بر هجوم جواني
خانه ي تاريكي و تصور خورشيد

خانه ي تنهايي و تفال و ترديد
خانه ي پرده، كتاب، گنجه، تصاوير  

(جمعه)
فردي،  لحظه هاي  به  گرايش  همه  اين  3-با 

جنبه ي اجتماعي شعرش خود جاي گفتگوي 
بسيار است (عروسك كوكي، آيه هاي زميني، اي 
مرز پرگهر، ديدار در شب) كه چگونه در مرز 
دريافت هاي اجتماعي، شعر او با شعر تواناترين 
گويندگان معاصر (اخوان ثالث، شاملو) برابري 

مي كند. 
خورشيد مرده بود

خورشيد مرده بود و فردا 
در ذهن كودكان، 

مفهوم گنگ گمشده اي داشت. 
آن ها غرابت اين لفظ كهنه را، 

در مشق هاي خود، 
با لكه ي درشت سياهي، 

تصوير مي نمودند. 
و با شهامت و صداقت چنين تصويري از 

محيط زندگي خود مي دهد كه:
به  قدم  سازنده اي  توده ي  ميان  در  من 

عرصه ي هستي نهاده ام
كه گرچه نان ندارد، اما به جاي آن

ميدان ديد باز و وسيعي دارد 
كه مرزهاي فعلي جغرافيايي اش

از جانب شمال به ميدان پرطراوت و سبز تير
و از جنوب به ميدان باستاني اعدام

توپخانه  ميدان  به  پرازدحام،  مناطق  در  و 

نوشته:دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى
فروغ فرخزاد، اسيري كه عصيان كرد

بازخوانى فراز و نشيب ادبيات معاصر به روايت كتاب «با چراغ و آيينه» - قسمت پنجم:
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در قلمرو فرهنگ
(از مرز پرگهر) رسيده است.  

اين  كه  شعري،  ويژه   و  مشخص  زبان   -4
از  او  از  پس  و  بود  دارا  نيما  فقط  را  استقالل 
از  بعضي  (در  شاملو  احمد  و  ثالث  اخوان 
شعرهاي منثورش)،  و اين تشخص محصول 
نخست  است:  فروغ  جانبه ي  چندين  كوشش 
و  محاوره  حدود  به  نزديكي  و  زبان  سادگي 
گفتار؛ ديگر آزادي در انتخاب واژه ها به تناسب 
و  شخصي  دريافت هاي  گزارش  در  نيازمندي 
كمال قدرت در احضار كلمات؛ سوم توسعي 
كه در مقوله ي وزن قائل بود و مسئله ي وزن، 
در شعرهاي ديوان اخير او خود جاي گفتگوي 

بسيار دارد. 
مي بينم كه فروغ با گسترشي كه در كيفيت 
توزيع افاعيل قائل شده است بيشتر از نيما- كه 
اغلب به توسعه ي كمي افاعيل گرائيده بود- وزن 
شعر را گسترش داده است و يكي از خصوصيات 
فراموش شده ي شعر قرن چهارم را- كه به علت 
كليشه وار شدن زبان شعري و مته به خشخاش 
گذاري هاي عروضي، در دوره هاي بعد فراموش 
شده بود- زنده كرد و از حد رايج و مشخص 
آن هم توسعه ي بيشتري بخشيد. سخن از اين 
مقوله را به دقت ديگري مي گذاريم تا توسعه ي 
داخلي وزن شعر او را به روشني و با زبان فني 

بررسي كنيم. 
بماند  انتظار  در  بايد  سال ها  فارسي  ادبيات 
تا چهره اي به مانند فروغ بر صحايف پريشان 
و  بي جا  ادعاهاي  ميدان  كه  آن-  آشفته ي  و 
جوان  و  پير  متشاعرچگان  آشفته كاري هاي 
است- بتابد و چه دير خواهد بود تا چهره اي 

چون او در شعر ما روي نمايد!
فروغ اگر خالص ترين و برجسته ترين چهره  
بيستم  قرن  دوم  نيمه ي  در  ايران،  روشنفكري 
نباشد، بي گمان يكي از دو سه تن چهره هايي 
آنان  بر  كمال،  به  روشنفكر،  عنوان  كه  است 
او  شعر  در  معني  و  صورت  است.  صادق 
مدرن است. هيچ گونه نقابي از صنعت و رياي 
روشنفكرانه- كه اغلب متظاهرين به روشنفكري 
در كشور ما گرفتار آن اند- بر چهره ي شخصيت 
او ديده نمي شود. «رياي روشنفكرمآبانه» از رياي 
ديني بسي خطرناك تر است. بسياري از مدعيان 
مي گويند  آن چه  به  ما  كشور  در  روشنفكري 
عقيده ندارند؛ حتي، با اطمينان، مي توان گفت كه 
دانه هاي درشت عالم روشنفكري ما، در كمال 
شهرت، كه گاه خود را «فيلسوف» مي دانند مترجم 
ناقص حرف هاي ديگران اند و غالباً آن حرف ها 

را به عنوان حرف هاي خودشان عرضه مي دارند 
ولي در ته دل كوچكترين وابستگي و پيوندي با 
آن انديشه ها نمي توانند داشته باشند. حتي از فهم 
درست حرف هايي كه ترجمه مي كنند عاجزند، 
به همين دليل، نوشته ها و حرف هاي بسياري از 
آن ها اگر تحليل معناشناسيك شود، پر است از 
تناقض هاي آشكار منطقي و گاه يكصد و هشتاد 
درجه تغيير مواضع دادن از رئاليسم سوسياليستي 

به سوي پست مدرنيسم. 
اما فروغ، در هنر خويش، زالل است و خالص. 
همان است كه احساس مي كند و همان است كه 
مي گويد. در نگاه او، كه يك باره از مجموعه ي 
ديگري  چيز  هيچ  به  هنوز  و  گسيخته  سنت 
نپيوسته است، «وصف» ها از لحاظ معني شناسي 
و  «ناپايداري»  از  خبر  ديسكورس  تحليل  و 

«شتاب» و «ابهام» و «دوردست »ها مي دهند. 
اگر «سنت» را كه در مركز معنائي آن نوعي 
ويژگي  با  دارد  وجود  «ثبات»  و  «ايستايي» 
چنين  از  كه  بشناسيم،  «اطمينان»  و  «سكون» 
شناختي ناچاريم، سنت گريزي او را و مدرنيت 
مشاهده  خوبي  به  «وصف»ها  اين  در  را  او 
مي كنيم. اگر او آشكارا، با «سنت» در مي افتاد 
ما در اصالت روشنفكري او مي توانستيم ترديد 
كنيم، ولي او،  هيچ گاه، به صراحت سخني در 
گونه اي  به  وقتي  حتي  است،  نگفته  باب  اين 
نوستالژيك از روشن شدن المپ روي مسجد 
سخن  سنت)  مظاهر  از  (نمونه اي  مفتاحيان 
مي گويد، گريز خويش را از چنين دنيايي پنهان 

نمي كند. 
ما در قرن بيستم روشنفكران بسياري داشته ايم 
كه به ويراني «سنت »ها كمر بسته و برخاسته اند 
سنت ها  اساس  تخريب  آنان  كوشش  تمام  و 
بوده است چه به صورت آثار داستاني بزرگ 
چه  و  بيستم)  قرن  اول  نيمه ي  در  كور  (بوف 
در شكل مقاالت و كتاب  هاي بسيار وسيع و 
اما هيچ يك  اراني)،  استداللي (آثار كسروي و 
از آنان، بي گمان، در درون خويش تا بدين پايه 
گسيختگي از سنت را نتوانسته اند تصوير كنند. 

در بوف كور، دشمني صريح با سنت،  خواننده 
را، حتي گاه، به ستيزه ي خردمندانه با نويسنده 
از  فروغ  كه  تصويري  در  اما  مي خواند.  فرا 
گسستن خويش ارائه مي دهد، چه بخواهيم و 
چه نخواهيم،  غيرمستقيم، اين سنت است كه از 
من دور مي شود و ما را رها مي كند. بايد بپذيريم 
كه عالي ترين تصوير عبور از سنت، در ادبيات 
نيمه ي دوم قرن بيستم ما، در شعر اوست كه 

زيباترين تجلي خود را آشكار مي كند. 
شاملو و اخوان با همه  ي ستيزه ي آشكاري كه 
گاه با االهيات و سنت االهياتي حاكم داشته اند، 
هنري  بيان  در  را،  «گذاري»  چنين  نتوانسته اند 
خويش آينگي كنند، گيرم صريح ترين رويارويي 
با االهيات را نيز در شعر خود عرضه كرده باشند 
«در  و  اخوان ثالث  از  «گزارش»  نمونه،  (براي 

آستانه» از شاملو).
اگر از اين ديدگاه، كه ديدگاه هنري است و 
هيچ زرداخانه ي مجهز به بمب اتمي و ئيدروژني 
هيچ  بنگريم،  بيايد،  جنگش  به  نمي تواند  هم 
روشنفكري بهتر از فروغ به ستيزه ي با سنت 
برنخاسته است، ديگران شعار داده اند و دشنام 
و اگر به تحليل سبك شناسيك آثارشان بپردازيم، 
تناقض هاي  گرفتار  خود  سنت،  با  جدال  در 

خنده آوري نيز شده اند. 
من مانند Julien Benda (1867-1956) كه 
در نيمه ي اول قرن بيستم از خيانت روشنفكران 
سخن به ميان آورد نيستم و قصد توهين به هيچ 
فتح علي  ميرزا  از  ندارم.  را  راستيني  روشنفكر 
آخوندزاده و ميرزا آقاكرماني بگير و بيا تا سيد 
حسن تقي زاده و دكتر اراني و بهار و نيما يوشيج 
و صادق هدايت و ذبيح بهروز، ولي در مجموع 

آن ها را به دو گروه تقسيم مي كنم:
الف. روشنفكر «نمي خواهم»

ب. روشنفكر «چه مي خواهم»
به  هميشه  ما  گريز  عقل  جامعه ي  متأسفانه، 
«روشنفكران نمي خواهم» (امثال صادق هدايت) 
بها داده است و از «روشنفكر چه مي خواهم» 
با  اراني)  دكتر  و  تقي زاده  حسن  سيد  (امثال 
ولي  است.  كرده  ياد  نفرت  گاه  و  بي اعتنايي 
آن ها كه سازندگان اين سرزمين اند، بيشتر، همان 
«روشنفكران چه مي خواهم» اند، چه اراني باشد و 
چه تقي زاده، در ايران براي اين كه شما مصداق 
«روشنفكر نمي  خواهم» شويد كافي است كه از 
مادرتان قهر كنيد و بگوييد «خورشت بادمجان 
را دوست ندارم» و يك عدد رمان پست مدرن 
و  بي وزن  بنفش  جيغ  شعر  چند  يا  و  كذايي 
عوالم مرتكب  اين  در  هم  بي معني  و  بي قافيه 
شويد و به تمام كاينات هم بد و بيراه بگوييد و 
دهن كجي كنيد. ولي «روشنفكر چه مي خواهم» 
شدن، بسيار دشوار است، و «خربزه خوردني» 
است كه حتي پس از مرگ هم بايد «پاي لرز» 
آن بنشينيد. از نكات عبرت آموز يكي هم اين 
است كه فرنگي جماعت نيز، براي روشنفكران 

نمي  خواهم ما هميشه كف زده اند.
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يك سبد حكايت

محمود افهمى

پستان به تنور چسباندن
يعني براي كاري خود را به آب و آتش زدن، براي رسيدن به مقصود 
كاري سخت انجام دادن و خود را به عذاب و تنگنا انداختن، و زماني 
به كار مي رود كه فردي براي تحقق امري بسيار تالش كرده و خود 
وقتي  مثًال  شود.  محقق  موضوع  يا  امر  آن  تا  مي زند  دري  هر  به  را 
فردي هوادار سرسخت تيم فوتبال يا حزبي سياسي است و بسيار با 
تعصب و آتشين از آن دفاع و تبليغ مي كند مي گويند:«همچين پستون 
به تنور تيم فالن مي چسبونه كه انگار باباش تو اون تيم بازي مي كنه» 
يا «از اين پستان به تنور چسباندن ها چيزي هم گيرت مي ياد يا نه؟!»
و اما اين اصطالح از كجا آمده؟ ظاهراً اصطالحي نانوايي يا پخت 
از  و  داشته  آتشين  تنور  نانوايي ها  بيشتر  كه  گذشته  در  است.  نان 
تنورهاي برقي و دّوار امروزي خبري نبود. فرد براي چسباندن خمير 
فرو  داغ  تنور  درون  به  كتف  تا  را  دست  مي بايست  تنور  درون  به 
كار  اين  با  طبعًا  بچسباند.  تنور  بدنه ي  به  را  خمير  ِگرده ي  و  برده 
به خصوص در تنورهاي زميني و سنتي روستايي و يا تافتوني هاي 
شهري سينه اش به تنور چسبيده و چون هميشه از دست راست براي 
چسباندن خمير به داخل تنور استفاده مي كردند، همواره سينه چپ 
كه بر لبه تنور قرار مي گرفت سرخ شده و سوخته بود.( خود شخصًا 
اين اتفاق را ديده بودم. نانواي محله كودكي اي هميشه سينه اش سرخ 
و ملتهب بود و شاهد بودم كه وقتي آب مي نوشيد ته ليوان را روي 
از  جلوگيري  يا  سينه  شدن  خنك  براي  شايد  مي ريخت.  سينه اش 
سوختن بيشتر) از اين رو وقتي شخصي بسيار خواهان امري بوده و 
برايش تالش پرزحمت كند مي گويند پستان براي فالن چيز به تنور 

مي چسباند.
از همين جا اصطالح « سينه سوخته » نيز معني مي شود. عاشق سينه 
الت  و  لوطي  سوخته،  سينه  طرفدار  سوخته،  سينه  مدعي  سوخته، 
سينه سوخته ... و از اين دست، كه همگي نشاندهنده ي آن هستند 

كه دارنده صفت سينه سوختگي براي رسيدن به اين مرتبه رنج بسيار 
كشيده و همچون نانوايان سينه سوخته ي كارش و ُمرادش شده است. 
اين  سوخته ي  سينه  «فالني  بگويند:  كه  شنيده ايد  بسا  چه  همچنين 
كاره!» و يعني در اين كار رنج بسيار كشيده و از شعله و داغي تنور 

اين كار نهراسيده و ِخبره ي كار است
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يك سبد حكايت

نامه فقط در ايران
خط بخط نامه ام ازدل حكايت ميكند
وز جدائيها چوموالنا شكايت ميكند

من قلم از استخوانم سازم اى افسون دل
نامه اى بهرت نويسم جوهرش از خون دل

واندر آن نامه نويسم دردم از هجران تو
سينه اى آغشته ازاندوه بى پايان تو

اشكهايم قطره قطره ميچكد برنامه ام
اين حكايت نامه ميگويد كه من ديوانه ام
نام تو در نامه ام شورى بپا افكنده است 
از الف تا يا زِعطرت،عاشقى آكنده است

همچو مجنون بوسه باران كردمش اين نامه را
همچو ليلى بازكن اين نامه آشفته را
گردش ايام و دنيا بى وفايى ميكند
خاطرم را خاطرات تو هوايى ميكند

مثل (مرغانه) مهاجردور گشتى از برم
زخمى جوروجفايم مرغ بى بال و پرم
اى فداى با تو بودن،در كنار كيستى؟
عاشقى آيا هنوزم،يا كه با من نيستى؟

ُدرد عشقم را تهى از جام خود كردى چرا؟
قلب من را سنگ فرش راه خود كردى چرا؟

ياد دارى گفتمت هرگز فراموشم مكن؟ 
همچو شمعى در مسير باد خاموشم مكن؟
ياد دارى كه چه گلهايى نثارت كرده ام؟

آنهمه گل را نثار آن وقارت كرده ام
آن نهال عشقمان از اشِك من،سيراب بود
چشم گريانم بيادت هر شبى بيخواب بود
اى كه ميگفتى هميشه مست ميمانى بَرم
هيچ گفتى رفتى و آخر چه آمد بر سرم؟
ميروم با كوله بارى از غم و درد و حزين

خوش بمانى هستى من،هر كجايى بعد از اين

محمود  افهمى
2013/02/24 

هرچند وقت يكبار، ايميل هايى درباره ايران مى گيريم كه عكس هاى خنده دار را نشان 
مى دهد و موضوع آن « فقط در ايران « يا «**only in Iran**» است.

اين ايميل ها اگرچه خنده به لب مى نشاند و بعدى از ابعاد جامعه ايران را نشان مى دهد، اما 
در ايران چيزهايى هم هست كه ساده از كنارشان مى گذريم. اگر مدتى از ايران دور باشيد، 

اين نكات زيبا بيشتر خود را نشان مى دهند.
امروز با همسرم به كوهپيمايى در دارآباد رفتيم. نيمه هاى راه گروهى زن و مرد با سن هاى 
كم و زياد نشسته بودند. مردى با موهاى سپيد و صدايى بسيار زيبا، داشت ترانه مى خواند 
و بقيه هم با او دم گرفته بودند. آنقدر جو گيرنده اى بود كه ماهم نشستيم و با خواننده 
دم گرفتيم. وقتى ترانه شادتر شد، جوانى خوش تيپ بلند شد و شروع كرد به رقصيدن. 
خواستم فيلمى بگيرم، فكر كردم شايد دوست نداشته باشند. در اينحال فكر ميكردم كجاى 

دنيا چنين حالت و جوى را مى شود ديد؟
برگشتيم در قهوه خانه ساده باالى كوه، سفارش املت داديم. كنار دست فروشنده نوشته 
بود: ما را در Facebook مالقات كنيد. بازفكر كردم در كجاى دنيا مى شود اينچنين املت 
خوشمزه و نان لواشى پيدا كرد كه فروشنده اش هم تا اين حد به روز باشد؟ چون من تا 

حدى دنيا ديده هستم، به تجربه ميگويم: هيچ كجا...
هنگام برگشتن خانمى با مانتو و روسرى و ظاهرى مرتب در حال فروختن گل بود. آنقدر 
ظاهر با كالسى داشت كه براى خريد گل پنجره را باز كرديم. شخصيت با وقارى داشت. 
وقتى گفتيم به شما نمى آيد گل بفروشيد، با كالمى تكان دهنده گفت: بى كس هستم، اما 

ناكس نيستم.. زندگى را بايد با شرافت گذروند.
كجاى دنيا مى توان اين سطح از فلسفه و حكمت را، در كالم يك گلفروش يافت؟

به خانه كه رسيديم همسرم يادش افتاد چيزهايى را نخريده است به سوپرى نزديك خانه 
رفتم و خريد كردم. دست كردم ديدم كيفم همراهم نيست.گفتم ببخشيد پول نياوردم، 
مى روم بياورم و در حاليكه مبلغ كااليى كه خريده بودم كم نبود، مغازه دار با اصرار گفت نه 

آقا قابل شما رو نداره ببريد و با كالمى جدى و قاطع كاال را به من داد.
تشكر كردم و در راه خانه فكر كردم كجاى دنيا چنين اعتمادى به يك غريبه وجود دارد؟ 

تازه پول را هم كه آوردم فروشنده با تعجب گفت: آخه چه عجله اى بود؟
شب در حاليكه پشت لپ تاپم داشتم كار ميكردم، يكباره صداى آكاردئون يكى از ترانه 
هاى خاطره انگيز را سر داد. در كوچه نوازنده اى با زيباترين حالت و مهارتى خاص 
مى نواخت. به دنبال صدا رفتم و پنجره را باز كردم.يكى آمد و به او نزديك شد و گفت 
از طبقه هشتم آمدم پايين فقط بخاطر اين ملودى قشنگى كه ميزنى. با رضايت پولى به او 

داد و رفت...
حساب كردم ديدم پولى كه در اين كوچه گرفت را اگر در ده كوچه گرفته باشد، 
درآمدماهانه خوبى دارد. در كجاى دنيا كسى مى تواند در كوچه اى سرودى را سر دهد؟ 

من جايى نديده ام.
ميتوان همه رخدادهاى باال را منفى ديد.

چرا بايد خانمى با وقار گل بفروشد..؟ چرا فردى كه به كامپيوتر وارد است بايد باالى كوه 
املت درست كند..؟ چرا بايد نوازنده اى ماهر در كوچه بنوازد...؟؟ و از اين دست نگاههاى 
منفى كه خيلى ها دارند. اما هيچ راه حلى هم ندارند كه مثال اين مرد اگر در كوچه ننوازد، 
چه مشكلى حل خواهد شد؟ و آيا نگاه هاى منفى ما كمكى به حل مشكالت دنيا ميكند؟

من هر چه را ديدم مثبت مى ديدم. بعضى از ما چيزهايى را براى خودمان ذهنى كرده ايم 
در حاليكه در عمل وجود ندارند..و آنچه را نيز كه وجود دارد، چشم ما نمى بيند و ذهن 

ما درك نمى كند.
مثال آدم ها را به دو گروه «باكالس» و» بى كالس» تقسيم كرده ايم..! ماكسيما، پرادو و بنز 
با كالس، و پيكان و پرايد بى كالسند. حاال در جاده گير كنيد، به هردليل...، چه تمام شدن 
بنزين، چه خرابى ماشين... امتحان كنيد, حتى يك ماكسيما و پرادو و بنز بخاطر كمك به 
شما توقف نمى كنند و اگر كسى به كمكتان بيايد يا پيكان دارد يا پرايد و يا وانت...كدام با 

كالس ترند؟
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افاضات فدوى

پاى درد دل مردم پاى درد دل مردم 
رافه  ـُ رافه دارالخ ـُ دارالخ

*چرا كسانى كه در ابتداى مسئوليت فرياد عدالت سر مى دادند و واقعا 
هم جلوى اسرافكارى ها را مى گرفتند و از چيدن چند نوع ميوه در روى 
اند؟  شده  مسرفين  گرفتار  خود  حال  كردند،  مى  جلوگيرى  جلسات  ميز 
راستى هزينه ميلياردى غيرضرور در استاديوم آزادى از چه منبعى تامين مى 
شود؟ مى دانيد ما براى انتخاب شدن دكتر احمدى نژاد در آن سالها چه 

نذر و نيازى كرديم؟
پورمحمد از يزد و 3305---0912 
ـ به فدوى مربوط نيست ها، لكن ناچيز شمردن و مصادره ى زحمات 
كه  برهانه  اناراهللا  رهبرى  معظم  مقام  حاال  نيست.  درستى  كار  ديگران 
كه  نيست  اى  كاره  هم  زياد  البته  كه  ايشان،  خداى  لكن  نيست،  اينجا 
احمدى  برادر  سوم  ى  هزاره  ى  معجزه  انتخاب  زحمات  تمام  هست، 
حياى  است،  باز  اسالمى  ديزى  درب  بود،!  له  معظم  دوش  روى  نژاد، 

گربه اسالمى كجاست برادرپورمحمد(ص)؟

*آيا نظام مقدس جمهورى اسالمى بر دوش جوانان ورزشى استوار شده 
يا بر دوش نخبگان علمى؟ 

پاسخ  هيچكدام!  فرمودند:  پرسش تان  از  قسمت  به آن  پاسخ  در  ـ 
درست، سوريه و لبنان و تتمه هم چين و روسيه؛ فلذا يك غلط داريد و 

19 مى گيريد، برادر شهروند! 
و در باب بخش دوم پرسش تان كه:

به  نمى توان  آيا  مى شويد.  قائل  ورزشكاران  براى  امتياز  همه  اين  *چرا 
مشكالت جوانانى كه مى خواهند ازدواج كنند رسيدگى كرد؟ يك شهروند. 

ـ فرمودند صيغه بر هر درد بيدرمان دواست! ..   و من اهللا التوفيق

*گويا قرار است مراسم جشنى براى تقدير از دست اندركاران سفرهاى 
ميلياردى  رقم  كه  جشن  اين  پرده  پشت  ظاهراً  اما  شود  برگزار  نوروزى 
قرار است در آن هزينه شود، فقط تبليغات انتخاباتى است، اگر قرار است 
زلزله  به  است  بهتر  بپردازد،  را  گزاف  هزينه  اين  فرهنگى  ميراث  سازمان 

زدگان بوشهرى بپردازد. 
شده  متغير  قدرى  رسيد.  عرض  شرف  به  شرعى  اوقات  در  مراتب  ـ 
و در باب زلزله زدگان بوشهرى فرمودند كه خود كرده را تدبير نيست 
برادر پيام، زيرا به فتواى علماى سلف رضوان اهللا تعالى عليه و  حشره اهللا 
كِشت"  كه  كار  عاقبت  دَرود  آن  "هركسى  و الصالحين،  مع النبيين 
منظورشان آنست كه مى خواستند حجاب را رعايت كنند تا زلزله نيايد!

* در سال حماسه اقتصادى انتظار اين است كه دولت جلوى گرانى و 

تورم لجام گسيخته را بگيرد ولى برعكس، خود  مسئولين اعالم كردند كه 
روغن نباتى مورد نياز خانواده ها را 40 درصد گران مى كنند و بالفاصله اين 

كار را انجام دادند. واقعًا نمى دانيم چه بگوييم.(بوربور)
 *در سال حماسه اقتصادى شركت هاى ساخت ظروف چينى بين 100 
تا 150 درصد قيمت محصوالت خود را افزايش داده اند.  با اين قيمت هاى 
سرسام آور چگونه مى توانيم از كار و سرمايه ايرانى حمايت بكنيم .               
 0911---2785
و  رسانده  بعرض  يكجا  را  عريضه  هردو  وقت،  ضيق  بعلت  فدوى  ـ 
پاسخ مى دهد. مراتب در اوقات شرعى به شرف عرض رسيد. بعدالتحيه 
را  ايشان براى  والسالم فرمودند "سال حماسه ى اقتصادى و سياسى" 
اُّمت بعنوان موضوع انشاء تعيين فرموده بودند و منظور ديگرى نداشتند، 

برادر  2785---0911 !

*حال كه جريان فتنه و حلقه انحرافى هيچ يك چشم ديدن اصول گرايان 
را ندارند و تصميم به ايجاد تشتت در ميان نامزدهاى اصول گرا گرفته اند 
بايد اصول گرايان به وحدت برسند و فردى با صالحيت را با نظر علماى 

بزرگوار به مردم معرفى نمايند.          
 0935---1177     
برسند،  جماع*  به  گرامى  گرايان  اصول  اينكه  براى  را  خودتان  ـ 
از  يكى  نشد  اگر  1177---0935؛  برادر  نيندازيد،  زحمت  به  اينگونه 

همان علما هم كفايت مى كند.
* خدا بگويم اين تايپيست سربه هواى ما را چه كند؛ لطفًا پيش از آنكه بى فدوى شويد، 

غلط تايپى جماع را به اجماع اصالح بفرمائيد، اجرتان با گربه ى مرتضاعلى(ع) 

 * از كسى كه ماهى در دستش گرفته بود پرسيدند اين ماهى چيه در 
دست گرفته اى؟ جواب داد مى برم شام. ماهى زبان باز كرد و گفت شام 
است   88 سال  گران  فتنه  حكايت  حاال  برويم.  سينما  به  اول  ندارم  ميل 
كه با پررويى تمام براى انتخابات رياست جمهورى يازدهم شرط گذارى 

مى كنند.
 0912---8853 
ـ توى اين سرسام قيمت ها كه ملت يك ال قبا را به زانو درآورده، شما  

چگونه از آب گل آلود ماهى گرفتيد، برادر8853---0912 ؟

* بوى فاضالبى كه در رودخانه كارون جارى است بسيار آزار دهنده شده 
به طورى كه از ساحل آن نمى توان پياده عبور كرد و قدم زد به نظر مى رسد 
حس بويايى و بينايى مديران استان خوزستان ضعيف شده كه متوجه اين 

طنز نوشته اى از: حميدرضا رحيمى
 www.hazl.com

اشاره:
پيام ها همگى واقعى و برگرفته از جرايِد شريفه  

رافه است، پاسخ ها اما از فدوى ست.  ـُ دارالخ
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افاضات فدوى
معضل نيستند و چاره انديشى نمى كنند.           

 0937---2148
كه  آنست  سبب  بلكه  نيست  چنين  نخير  فرمودند  رسيد،  بعرض  ـ 
حشره  سلف  علماى  فتواى  به  بو،  بد  يا  خوشبو  از  اعم  عطر  استشمام 
برادر  است  اجمعين،حرام  عليهم  اهللا  صلوات  المطهرين  موالية  مع  اهللا 

 ! 0937---2148

* مردم با اين گرانى هايى كه بعد از عيد راه افتاده چه كار بايد بكنند؟ 
0916---1942

ـ فدوى مراتب را از طريق مرجع تقليد خود كه اندكى مترقى تر است 
جويا شد، در پاسخ فرمود:

بسمه تعالى
هاراگيرى!* 

*خودكشى دستجمعى به سبك ژاپنى! 

به  دوربين  بوستون  در  انفجار  از  پس  ثانيه  يك  كه  است  چطور   *
و  مى آيد  باال  زمين  سطح  از  متر  چهار  سه  و  مى كند  حركت  چپ  سمت 
پرچم هاى كل كشورهاى دنيا را نشان مى دهد. اگر اين مطلب تروريستى 
                                          . است  هاليوودى  فتنه  يك  اين  است.  قضيه  اين  با  دنيا  كل  يعنى  است 

يك شهروند 
اگر  فرمود  رسيد؛  اوباما  حسين(ع)  برادر  آگاهى  به  عينًا  مراتب  ـ 
مى شود تكليف ايشان را روشن كنيد كه باالخره وقايع اتفاقيه مملكتش 
را، كه مع االسف مملكت امام زمان(عج) نيست، منتشر بكند يا نه، برادر 

شهروند؟

* سركوب جنبش ضد وال استريت و هر صداى حق طلبانه در آمريكا 
كشور  اين  شهروندان  شتم  و  ضرب  و  كشتار  و  مردم  براى  امنيت  نبود  و 
توسط پليس و از طرف ديگر پناه دادن به تروريست هايى كه دستشان به 
خون بى گناهان زيادى آلوده شده و آموزش آنها همه و همه روزى سرباز 
مى كند و داعيه داران دروغين حقوق بشر را رسوا مى سازد. در ضمن اين 
سناريوى آمريكايى ها كه پس از هر انفجار و بمب گذارى چند جوان از 
كه  چرا  شده  نما  نخ  و  قديمى  مى كنند  معرفى  حادثه  عامل  را  مليت  چند 

دست صهيونيست ها و اشغالگران فلسطين در اين جنايت ها پيداست.
 محمودى

رسيد.  اوباما  حسين(ع)  برادر  آگاهى  به  عينًا  مجالى،  در  مراتب  ـ 
محض خاطر شما، موافقت كردند كه برادران چچنى مقيم آمريكا، كه 
عامل قتل هاى كور اخير بودند را آمريكائى اعالم كنند. فلذا در پايان 
كنند،  منتشر  را  خبر  اصل  تا  بدهيد  خبر  شد،  خنك  كه  دلتان  افزودند 

برادر محمودى!

* ساخت و سازهاى غير مجاز در شهر قدس چهره اى ناهنجار در اين 
منطقه به وجود آورده است و متاسفانه با تغيير شهرداران اين روند متوقف 

نشد. مردم تا كى بايد شاهد اين پديده زشت و نگران كننده باشند؟ ....
نفروخته  هنوز  جگر(اگر  روى  داريد)  هنوز  دندان(اگر  قدرى  ـ     
ايد)بگذاريد، بموجب فتاويحضرات آيات عظام و حجج اسالم، كثراهللا 

امثالهم، ظهور حضرت(عج) نزديك است، برادر 9060---0937!

 12 در  هم  امسال  ابتدايى  سوم  آموزان  دانش  به  شنا  آموزش  طرح   *
جلسه برگزار شد. طبق معمول تمام مسئوليت و زحمت اجراى آن از قبيل 
سازماندهى دانش آموزان و اياب و ذهاب به عهده مربى پرورشى و تربيتي 
بچه ها بود، اما هنگام پاداش اين مديران مدارس بودند كه پاداش اصلى را 
دريافت كردند! آيا اين عدالت است؟          يك مربى پرورشى از تهران

ـ مراتب در شرايطى كه بعلت مشكالت مؤمنين در ميانمار، چندان هم 

سر حال نبودند، به عرض خاك نعلين عنبر آسايشان رسيد؛ قدرى متغير 
بگيريد،  بى جا   و  بى ربط  ايراد  ديگر  بار  يك  اگر  كه  فرمودند  و  شده 
دستور مى دهند كه برادر حكمت ا.... قربانى ديپلمات شان در برزيل، كه 
متخصص زيرآبى نوجوانان و فعًال بيكار است، بجاى شما مشغول شود، 
برادر مربى! و در اين باب، مشكل تفاوت فرهنگى هم در كار نيست!*.. 
خدا بگويد چكارتان بكند، كه فدوى را هم بيخودى، سنگ روى يخ 

كرديد، برادر مربى!
*سفارت ايران در برزيل: اتهام تخلف جنسى حاصل 'تفاوت فرهنگى است ' / بى بى سى 

* برق مسجد امام جعفر صادق(ع) واقع در خيابان دماوند بعد از چهار 
راه خاقانى نرسيده به ايستگاه داريوش مدتى است دچار مشكل شده است. 
چندين بار از طرف هيئت امنا و نمازگزاران به برق منطقه شهدا مراجعه 
اقدام  از  ولى  داده اند،  را  آن  رفع  قول  مشكل  پذيرش  ضمن  نيز  آنها  شده 
عملى آنها خبرى نيست. با توجه به اينكه اين نقص فنى چندين بار باعث 
آتش سوزى شده، براى جلوگيرى از حوادثى همانند حادثه مسجد ارك، از 

مسئولين امر انتظار رسيدگى عاجل را داريم.
هيئت امنا و نمازگزاران مسجد امام صادق(ع) 
همين  مى كند.  حيرت  شما  نظرانه  كوتاه  برخورد  از  حقيقتًا  فدوى  ـ 
حرفها و حركات است كه اهل بيت  عليهم السالم و الصالة را بقول عوام 
down grade  مى كند. فرمايش شما را اگر جدى بگيريم بدينمعناست 
كه آن امام همام(ع) كه بموجب روايات گوناگون از اجله دانشمندان 
اسالمى، و به همه چيز احاطه دارد، از رفع اين اشكال جزئى در بيت 

خود، عاجز است، جداً كه واقعًا، برادر امنا!

* ما آمده بوديم كه مردانه بميريم
 در پيچ و خم جنگ دليرانه بميريم

 آنجا كه جنون حاكم بى چون و چرا بود
 شوريده و شيدايى و مستانه بميريم

 سخت است در اين شهر كه در بين رفيقان 
اين گونه پريشان و غريبانه بميريم

 مهلت بده  اى عمر نفس گير كه شايد
 بر دامن ارباب شهيدانه بميريم

 سالگرد عمليات عاشوراى 2 گرامى باد3351---0916
 ـ آمين يا رب العالمين برادر3351---0916 !

ضمنًا مراتب براى محكم كارى و با قيد چندين فوريت بعرض خاك 
كه  فرمودند  تحيات  و  سالم  ضمن  رسيد؛  عنبرآسايشان  همايون  نعلين 

بجاى حرف عمل كنيد، كه فى التأخير آفات برادر3351---0916 !

* آقاى رئيس جمهور هديه نوزادان به مبلغ يك ميليون تومان را تصويب 
كردند، اما وقتى براى دريافت به بانك ها مراجعه مى كنيم هيچ پاسخى به ما 

نمى دهند .                                                  0912-1187 
ـ فدوى علت را از طريق مبادى ذيربط جويا شد؛ در پاسخ فرمودند 
وجه  دريافت  براى  بايد  خودشان  نوزادان  موجود،  مقرارات  طبق  كه 

مذكور مراجعه كنند، برادر 1187-0912، فدوى بى تقصير است.

در  ديجيتال  سيستم  طريق  از  تلويزيون  جديد  هاى  شبكه  پخش  چرا   *
شهرهاى استان اصفهان نظير گلپايگان، شهرضا، نطنز، نايين، شاهين شهر، 
كاشان پخش نمى شود؟! از مسئولين صدا و سيما درخواست رفع مشكل 
را دارم .                                                           1941---0919 
ـ بعرض رسيد فرمودند علت آنست كه شبكه هاى ضدانقالب معامله 
به مثل كرده و روى برنامه يمذكور، پارازيت مى اندازند، برادر 1941-

! 0919--
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