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ضیافت رسمی در اصفهان
در روز 8 م��ه در اصفه��ان، در مهمانخان��ه ای متعل��ق به دوران ش��اه 
عباس، ضیافتی به افتخار رئیس جمهور ارمنستان برگزار شده بود.

واهان پاپازیان، مشاور ترپطروسیان، از آن روزها چنین یاد می کند: 
»والیت��ی، وزی��ر امور خارجه، به من نزدیک ش��د و گف��ت به مقامات 
ایران��ی خب��ر رس��یده ک��ه نیروه��ای ارمنی وارد شوش��ی می ش��وند. 

هش��تم م��اه مه ب��ود. م��ن گفتم 
ک��ه خبر ن��دارم و نمی توانم چیز 
مش��خصی بگویم. والیتی گفت 
آیا نمی ش��ود ب��ا ای��روان تماس 
گرفت؟ من نمی توانس��تم پاسخ 
رد دهم. ط��رف ایران��ی ارتباط 
تلفن��ی را برق��رار ک��رد و م��ن به 
ش��اهن کارامانوکیان زنگ زدم. 
خب��ر؟  چ��ه  ش��اهن  پرس��یدم: 
گف��ت: هم��ه چیز خوب اس��ت، 
نگ��ران نباش��ید. س��پس پی��ش 
ترپطروس��یان رفت��م و وضعیت 
را ش��رح دادم. رئیس جمهور با 
خونسردی بس��یار برخورد کرد. 
او می دانس��ت که احتمال وقوع 
همزم��ان رویدادها وجود دارد. 

م��ا نزد ایرانی ه��ا در وضع نامناس��بی ق��رار گرفتیم. به آن ه��ا گفتیم 
ک��ه برای ما نی��ز غیرمنتظره بود و وقتی به ای��روان برگردیم اوضاع را 
به دقت بررس��ی خواهیم کرد. مراس��م بدرقه هیأت ارمنی با س��ردی 
برگ��زار ش��د، و این چی��زی طبیعی بود، زی��را طرف ایران��ی در وضع 
بس��یار نامناس��بی قرار گرفته بود. آن را می توان حتی یک رس��وایی 

سیاسی کوچک شمرد«.
هیأت ارمنی به ریاس��ت رئیس جمهور ارمنس��تان در 6 مه به تهران 
س��فر کرده بود. یک روز بعد لئون ترپطروسیان و یعقوب محمداف، 
کفی��ل ریاس��ت جمهوری آذربایجان، ب��ا میانجی گری اکبر هاش��می 
رفسنجانی، رئیس جمهور ایران، یک بیانیه مشترک 8 ماده ای برای 
س��اماندهی اوض��اع قره ب��اغ در تهران امض��ا کردن��د. در واقع، تالش 
دوب��اره ایران برای برقراری آتش ب��س از همان زمان امضای قرارداد 

با شکست روبرو شد. ارمنی ها به سوی شوشی پیش می رفتند.
به نظر ژیرایر لیپاریتیان، تصرف شوشی علت مستقیم ناکامی ایران 
در میانجی گری بود، اما علت اصلی این ناکامی عدم آمادگی طرفین 
ب��رای مذاکرات ب��ود و این هرگون��ه میانجی گری را با شکس��ت روبرو 

می کرد. روند بعدی رویدادها نیز این را اثبات کرد.
لیپاریتیان نمی توانست به یقین بگوید که آیا روسیه و شورای امنیت 
و هم��کاری اروپ��ا، از موفقی��ت احتمالی تهران در ام��ر میانجی گری 
نگ��ران بودند یا خی��ر. او می گوی��د: »به یاد ندارم که ب��ا میانجی گری 
ته��ران مخالفت مس��تقیم و آش��کاری ش��ده باش��د، ام��ا تالش های 
دیپلماتی��ک روس��یه، ترکی��ه و آمری��کا نش��ان می دادند ک��ه آن ها از 
میانجی گری ایران چندان هم خشنود نیستند. هر یک از آن کشورها 
برای شکست میانجی گری ایران دالیل خاص خود را داشتند. هیچ 
یک از کش��ورهای پیش گفته علنًا تمایلی نداش��تند که نفوذ ایران در 
این منطقه گس��ترش یاب��د، و این چیزی بود که احتم��ااًل در صورت 

موفقیت ایران به وقوع می پیوست.« 
در روز 5 م��ه، ماری��و رافائل��ی ب��ا هیأت��ی 13 نف��ره ب��رای دی��دار ب��ا 
ترپطروس��یان به ایروان رفته بود. مانول سارکسیان، نماینده قره باغ 
کوهس��تانی در ارمنس��تان چنین تعریف می کند که نمایندگان گروه 
مش��ورتی مینس��ک ابراز تمایل کردند که از ارمنس��تان عازم شوشی 
ش��وند. او می گوی��د: »به آنان گفتند که آن جا خطرناک اس��ت. آن ها 
از  م��ه   7 روز  در  می بایس��ت 
منطقه آقدام بگذرند و رهس��پار 
شوش��ی ش��وند. ما مانع ش��دیم 
و  بازگش��تند  آق��دام  از  آن ه��ا  و 
آذربایج��ان  )جمه��وری(  راه  از 
دوباره به ای��روان رفتند. در روز 
تصرف شوش��ی من از تلویزیون 
ارمنس��تان صحبت کردم و گفتم 
که بنا ب��ه تصمیم ش��ورای عالی 
قره باغ کوهستانی، ارتش قره باغ 
برای دفاع از اس��تپاناکرت، شهر 
شوش��ی را تص��رف کرده اس��ت. 
موضوع شوشی یکی از حادترین 
مش��اجرات می��ان ارمنس��تان و 
ایران شد. ایران آن را توطئه ای 
ته��ران  علی��ه  غ��رب  س��وی  از 
می دانس��ت. ام��ا در واقع چنین نب��ود. ما مجبور بودی��م که عملیات 

شوشی را در 7 مه آغاز کنیم.«

تهران، فرودگاه مهرآباد
در روز هفت��م م��اه م��ه، رئیس جمهور رفس��نجانی، ترپطروس��یان و 
محم��داف را بدرقه کرد. محمداف خبر س��قوط شوش��ی را بالفاصله 
پی��ش از رفت��ن به باکو دریاف��ت کرده بود. او گفت: »بل��ه، این خبر را 
در ف��رودگاه به م��ن دادند. من فورًا با رفس��نجانی تم��اس گرفتم. او 
بس��یار ناراحت ش��د. قول داد بالفاصله با ترپطروسیان تماس بگیرد 
و موضوع را روش��ن کند. پس از مدتی که دوباره با رفسنجانی تماس 
گرفت��م به من گفت که ترپطروس��یان در این م��ورد چیزی نمی داند و 
پس از بازگش��ت به ای��روان می خواهد درباره ای��ن واقعه اطالعات به 

دست آورد«.
آرا ساهاکیان، نایب رئیس مجلس ارمنستان، از کسانی بود که همراه 
هیأت ارمنی به تهران رفته بود. وقتی از او پرسیدم که آیا به یاد دارد 
نخستین واکنش ترپطروسیان به هنگام دریافت خبر شوشی چگونه 
بود، س��اهاکیان گفت: »برای من واکنش ترپطروس��یان چندان مهم 
نب��ود، آنچه مه��م بود و اهمیت خاص داش��ت واکنش رفس��نجانی و 
محمداف بود. ترپطروس��یان خب��ر را از پاپازی��ان دریافت کرده بود. 
او خبر را با خونس��ردی تمام ش��نید. محمداف وقتی از این تراژدی 
آگاه شد فقط با گرفتن زیر بغلش توانستند او را پای پله های هواپیما 
ببرند. نخست محمداف رفت. این ضربه برای رفسنجانی نیز سنگین 

بود، او دریافت که اقدام صلح خواهانه اش شکست خورده است.«
س��فر رئیس جمهور ترپطروس��یان به تهران که مصادف با آزادسازی 
شوش��ی بود، بعدها دس��تاویزی ش��د برای برخی اظه��ارات مصرانه 
مبنی بر این که رئیس جمهور ارمنس��تان خبر نداش��ت که در قره باغ 

هنگام تصرف شوشی، رئیس جمهور 
ارمنستان در ایران بود

18مین س��الگرد تصرف ش��هر شوش��ی در 
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چه می گذرد. از نظر تبلیغات خارجی صرف، این اظهارات مصرانه در 
جهت منافع حکومت ارمنستان بود. از نظر مسائل درونی ارمنیان، 
ترپطروسیان و اطرافیانش، و نیز نظامیان عالی رتبه شرکت کننده در 
عملیات، آن را برخوردی غیرمنصفانه و جعل تاریخی می شمارند. 

زمانی که از گئورگی پطروس��یان، کفیل ریاست شورای عالی قره باغ 
کوهس��تانی، پرس��یدم که آیا رهبران ارمنستان از آزادسازی شوشی 

آگاه بودند ی��ا خیر، او گفت: »من 
خبر تصرف شوش��ی را رس��ما به 
ترپطروس��یان اط��اع ن��داده ام. 
ارمنس��تان  رئیس جمه��ور  ام��ا 
اط��اع  دیگ��ری  کانال ه��ای  از 
می یافت. همزمان ش��دن تصرف 
شوش��ی از س��وی م��ا و نشس��ت 

تهران تنها یک اتفاق بود.«
ک��ه  می گوی��د  بابای��ان  س��اموئل 
عملی��ات  از  ترپطروس��یان 
آزادسازی شوشی اطاع داشت. 
او می گوی��د: »عملیات ق��رار بود 
پی��ش از آن، در م��اه آوریل آغاز 
ش��ود، اما مس��ائلی مانند کمبود 
س��اح و مهمات وجود داش��ت. 
مسئله تنها با شوشی حل و فصل 

نمی ش��د، می بایس��ت محورهای 
آق��دام و مارداک��رت را نی��ز ن��گاه داش��ت. از این رو، تصمی��م گرفتیم 
عملی��ات را تنه��ا زمانی آغ��از کنیم که کمب��ود س��اح و مهمات رفع 
شده باش��د. می بایست برخی عملیات تجسس��ی را نیز انجام  دهیم. 
ضروری بود که در بلندی های کوه کیرس مس��تقر شویم. اگرچه برف 
در آن س��ال فراوان بود و دش��واری هایی پیش آمد، اما ما با موفقیت 
مس��تقر ش��دیم و شوش��ی را در حلقه محاص��ره گرفتی��م. این ها بود 
آن موان��ع اصلی ای که به س��بب آن ها عملیات به تعوی��ق افتاد و آغاز 
عملیات به طور اتفاقی با سفر ترپطروسیان به تهران همزمان شد.« 
واهان ش��یرخانیان، رئی��س اداره برنامه های ویژه، معتقد اس��ت که 
ترپطروس��یان، به معنای وس��یع کلمه، رئیس جمهور یک کش��وِر در 
حال جنگ بود. او عملیات شوشی را اندکی متفاوت تفسیر می کند. 
او می گوید: »مسئله ما پیروزی در جنگ بود. تاش و اعتقاد همه ما، 
و بیش از هر کس وازگن سرکیس��یان در ای��ن جهت بود. اما پیروزی 
بدون آزادس��ازی شوش��ی به راس��تی امکان پذیر نبود. برای طراحی 
و انج��ام این عملی��ات، بهترین نظامیان ارمنی ش��رکت کرده بودند. 
این نیز درس��ت است که ارتش قره باغ بود که شوشی را آزاد کرد. اگر 
شوش��ی آزاد نمی شد، آرتساخ نمی توانس��ت آزاد شود، و اگر الچین 

آزاد نمی شد، آرتساخ نمی توانست به حیات ادامه دهد.« 
ترتادئوس��یان می گوی��د در روزهای��ی که شوش��ی آزاد ش��د نیروهای 
قره ب��اغ نه مهمات داش��تند ن��ه آذوق��ه و 200 نفر نی��روی ذخیره در 
انتظ��ار بودند که س��اح یاران کشته ش��ده خود را دریاف��ت کنند و به 
می��دان جن��گ برون��د. او می گوید: »ش��هر اس��تپاناکرت دیگر وجود 
نداش��ت. توپ های گراد هر متر به متر را بمباران می کردند. ش��هر در 
ح��ال مردن بود و ب��رای آنان فرق نمی کرد که ام��روز بمیرند یا فردا. 
تصرف شوشی مسئله مرگ و زندگی ارمنیان آرتساخ بود. زیردستان 

و فرماندهان��م م��ا را »وادار کردند« که چنین تصمیم��ی بگیریم. من 
تابع کمیته دفاعی س��رژ سرکیسیان بودم. من از او پرسیدم: آیا باید 

شوشی را بگیریم؟ او گفت: باید بگیریم.«
ترتادئوس��یان تاکی��د دارد ک��ه آن ه��ا ب��رای تص��رف شوش��ی آمادگی 
نداش��تند. او می گوی��د: »شوش��ی ش��هر نب��ود، می��دان نب��رد ما 40 
کیلومتر بود. دش��من 2500 نفر داشت و بس��یار آماده بود. ما 3500 
نفر داش��تیم. راستش را بگویم، 
از ارمنس��تان ب��ه م��ن گفتن��د و 
نوش��تند- ای��ن نوش��ته را دارم- 
که م��ا آمادگی نداری��م و نیروی 
ما باید س��ه برابر ش��ود. دشمن 
2500 نفر داشت، ما می بایست 
7500 نف��ر داش��ته باش��یم. من 
موافق��ت ک��ردم. ای��ن حقیق��ت 
چی��زی  آن  در  ام��ا  داش��ت، 
ک��ه  فهمی��دم  م��ن  نهفته ب��ود. 
نمی خواهند شوشی را بگیرند، 
زی��را رهب��ری قره باغ در دس��ت 

داشناکسوتیون بود.«
واه��ان پاپازی��ان تذک��ر داد ک��ه 
حتی با گذشت یک ونیم دهه از 
آن رویداده��ا نیز نمی توان همه 
ناگفته ها را بیان کرد. او می گوید: 
»من از عملیات آزادس��ازی شوش��ی که از مدت ه��ا قبل پیش بینی و 
طراحی ش��ده بود خبر داشتم، اما از زمانبندی عملیات آگاه نبودم. 
س��فر ترپطروس��یان به تهران را من تدارک دیده ب��ودم و من بودم که 
یک هفته پیش از نشس��ت سه جانبه، به تهران رفتم. ایران در نقش 
میانجی گری خود بس��یار جدی بود. آن ها چنین فکر می کردند که با 
میانجی گری خود می توانند بر اعتبارش��ان بیافزایند و اگر در این کار 
موفق می ش��دند، چنین نیز می ش��د. در این دیدار سندی مربوط به 
آتش بس تهیه ش��ده بود ک��ه اتفاقات شوش��ی روی داد. بی گمان، ما 
ایرانی ه��ا را در وضعی دش��وار قرار دادیم. بی تع��ارف بگویم، چنین 
برداشت می ش��د که ارمنی ها و ایرانی ها بر ضد جمهوری آذربایجان 
توطئه کرده اند. روابط ارمنس��تان و ایران تا اندازه ای پس��رفت کرد، 
اما دو سه ماه بعد، متنی از سوی ترپطروسیان خطاب به رفسنجانی 
آم��اده کردند و من با ماموریت ویژه  ب��ه تهران رفتم. حبیبی، معاون 
رئیس جمهور، مرا به حضور پذیرفت و پیام رئیس جمهور ارمنستان 

تقدیم وی شد و با این کار سردی روابط دیپلماتیک برطرف شد.«
ترپطروس��یان در نیمه های ش��ب 8 مه از تهران بازگشت. روز بعد او 
ماری��و رافائلی را به حضور پذیرفت. همچنین با بوش و رفس��نجانی، 
و چن��د روز بع��د ب��ا میت��ران، رئیس جمهور فرانس��ه نی��ز گفت وگوی 
تلفنی انجام  داد. رئیس جمهور ارمنس��تان در روز 9 مه طی نامه ای 
به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل تقاضای برگزاری جلس��ه فوق العاده 
کرد. ترپطروس��یان به س��ازمان ملل پیش��نهاد می کرد ک��ه نیروهای 
حافظ صلح را به قره باغ گس��یل کنند و »اقداماتی در جهت واداشتن 
آذربایج��ان برای پایان دادن به محاصره اقتصادی و برقراری صلح و 

امنیت انجام دهند.«
ترجمه: گارون سرکیسیان
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در جلس��ه علن��ی مجل��س، درب��اره نامعلوم 
بودن علت س��قوط هواپیمای مس��یر تهران 
ب��ا  برخ��ورد  نح��وه  همچنی��ن  ای��روان،   –
خانواده های داغدار حادثه سقوط هواپیمای 
ته��ران - ایروان انتقاد ش��د. نماینده ارامنه 
شمال نیز از مفتوح بودن پرونده قضایی این 
حادثه به دلیل عدم وصول نتیجه بررسی ها 

از جانب روسیه خبر داد.
وزی��ر راه وترابری که برای ارائ��ه توضیحاتی 
درب��اره س��قوط هواپیمای توپول��ف 154 در 
مجلس حاضر شده بود نتوانست نمایندگان 
مجلس را قانع کند. همین امر اولین اخطار 
جدی مجل��س ب��ه وزارت راه وتراب��ری را به 
دنبال داشت. حمید بهبهانی که روز گذشته 
)3 اردیبهش��ت( برای پاسخ به سؤال 12 نفر 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره 
حادث��ه هواپیم��ای توپول��ف تهران-ای��روان 
که ط��ی آن تمام��ی مس��افران و عوامل این 
هواپیما کش��ته ش��دند، توضیحات��ی را ارائه 
کرد که مجلس با این توضیحات قانع نش��د. 
آیین نام��ه داخل��ی  اس��اس  ب��ر  ازهمی��ن رو 
مجل��س تصمیم گیری در این ارتباط به رای 
گذاشته ش��د. در این رای گیری که با حضور 
211 ت��ن از نمایندگان برگزار ش��د، 102 نفر 
رای مواف��ق به معنای قانع نش��دن از پاس��خ 
وزی��ر راه، 95 نف��ر رای مخال��ف ب��ه معن��ای 
قان��ع ش��دن از پاس��خ وزیر و ش��ش نفر رای 
ممتن��ع دادند. به این ترتی��ب نمایندگان از 
توضیح��ات وزیر راه درب��اره این حادثه قانع 
نش��دند، امری که اولین اخطار مجلسیان را 

نصیب وزارت راه وترابری کرد. 
از همین رو به نظر می رس��د ای��ن اخطار بعد 
از مسئله استیضاح بهبهانی، بحران تازه ای 
متبوع��ش  وزارتخان��ه  و  راه  وزی��ر  ب��رای  را 
به ارمغ��ان آورده اس��ت، چ��را که بر اس��اس 
آیین نام��ه داخل��ی مجلس، اگ��ر نمایندگان 
به هریک از وزارتخانه ها سه اخطار بدهند، 
وزی��ر مربوطه یک ب��ار دیگر بای��د از مجلس 
رای اعتماد بگی��رد، و وزیر راه اولین اخطار 

را از مجلس دریافت کرده است.
 

سوال نمایندگان از وزیر راه 
در جلسه علنی مجلس، درباره علت سقوط 
هواپیمای مس��یر تهران- ایروان، همچنین 
نحوه برخورد ب��ا خانواده های داغدار حادثه 
سقوط هواپیمای تهران- ایروان انتقاد شد. 
نماین��ده ارامنه ش��مال نی��ز از مفتوح بودن 
پرون��ده قضای��ی ای��ن حادث��ه به دلی��ل عدم 
وص��ول نتیج��ه بررس��ی ها از جانب روس��یه 
خبر داد. گئورگ وارط��ان همچنین از وزیر 
راه وترابری در مورد علل س��قوط هواپیمای 
توپولف پ��رواز 154 تهران ای��روان در تاریخ 
24 تیر س��ال گذش��ته س��واالتی مطرح کرده 
و یادآور ش��د: صددرصد این خسارت هنوز 
توس��ط خانواده ه��ا دریافت نش��ده اس��ت و 
امروز صحبت هایی مطرح ش��ده و قول هایی 
داده اند تا این مش��کل رفع شود. وی اظهار 
داش��ت: روس ه��ا در این ارتب��اط هنوز نظر 
نهای��ی خود را مطرح نکرده ان��د، لذا پرونده 
در مرحل��ه تدوین اس��ت و دس��تگاه قضایی 

توضیحات وزیر راه و ترابری درباره علت سقوط هواپیمای توپولف 154 در 
مسیر تهران- ایروان

 نمایندگان قانع نشدند
نزدیک یک سال بعد از سقوط هواپیمای توپولف 154 شرکت هواپیمایی کاسپین در مسیر تهران به ایروان در 24 تیر ماه سال 
گذش�ته که به کشته ش�دن 168 انسان بی گناه انجامید، هنوز پرونده قضایی این حادثه بس�ته نشده است. بیش از پنجاه تن از 
قربانیان این حادثه از ارامنه ایران بودند. این به راستی ضربه ای سنگین بر پیکر جامعه کوچک ارامنه ایران بود و آنچه پذیرش 
این ضربه را دش�وارتر و ماجرا را تلخ تر کرد بی توجهی مس�ئولین به دلجویی از قربانیان ماجرا و روش�ن نش�دن دالیل س�قوط 
هواپیما بود. در اوائل اردیبهشت ماه امسال نمایندگان مجلس وزیر راه و ترابری را برای ادای توضیحات در این زمینه به مجلس 

فراخواندند. گزارش جلسه مجلس به نقل از روزنامه تهران امروز )4 اردیبهشت 1389( از نظرتان می گذرد.

منتظر گزارش نهایی است. به گفته وارطان، 
بحث خوردگ��ی پنهان غیرقاب��ل پیش بینی 
ادّله علم��ی ندارد، چرا ک��ه مقاومت آلیاژها 
و طول عمر قطعات قابل پیش بینی اس��ت. 
ط��رح  همچنی��ن  ش��مال  ارامن��ه  نماین��ده 
بحث های��ی در مورد آزمایش DNA توس��ط 
مقامات رس��می نظیر س��خنگوی س��ازمان 
هواپیمایی کش��ور را عاملی برای ایجاد امید 
واهی در میان خانواده ها دانست چون اصال 
جس��دی موجود نبوده اس��ت. این نماینده 
حف��ظ  راه وتراب��ری،  وزی��ر  از  س��وال کننده 
کرام��ت و ع��زت انس��ان ها را توصی��ه ق��رآن 
کریم عنوان کرد و افزود: اکنون که 10 ماه از 
این حادثه می گذرد، خانواده ها نتوانس��تند 
در دادگاه ه��ا پیگیری  خ��ود را ادامه دهند و 
سوانح و نابس��امانی های پروازی ادامه دارد 
و هواپیم��ای توپول��ف نیز در مس��یر پروازها 

قرار دارد.
 

پاسخ هایی که نمایندگان را قانع نکرد 
ب��ه دنب��ال اظهارات گئ��ورک وارط��ان، وزیر 
راه وترابری دلیل سقوط هواپیمای توپولف 
مس��یر تهران- ای��روان را خوردگی پنهان در 
بخش��ی از دیس��ک کمپرس��ی موتور شماره 

یک هواپیما اعالم کرد. 
بهبهان��ی ب��ا تاکی��د ب��ر ای��ن ک��ه ب��ر اس��اس 
تحقیق��ات به عمل آم��ده معم��وال زنجیره ای 
از عوام��ل فنی، انس��انی، جّوی و س��ازمانی 
در وقوع حادثه موثر بوده است، گفت: علت 
اصلی س��قوط، نقص فنی موتور شماره یک 
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در بخش کمپرس��ور بوده که باعث جداشدن 
دیس��ک و برخ��ورد آن ب��ا بدن��ه و در نهایت 
قط��ع فرامی��ن و خطوط هیدرولیک ش��ده، 
باع��ث ش��ده هواپیم��ا در وضعی��ت  ای��ن  و 
و   گرفت��ه  ق��رار  نامتع��ادل  آیرودینامی��ک 
باع��ث ع��دم کنترل هوایی و س��قوط ش��ود. 
ب��ه گفت��ه وی س��ازمان هواپیمایی روس��یه، 
دس��تورالعمل جدی��دی ب��رای بازرس��ی ب��ه 
ش��رکت های هواپیمایی ابالغ ک��رده که این 
آیی��ن نام��ه از طری��ق س��ازمان هواپیمای��ی 
کشور به شرکت های داخلی ابالغ شده است 
تا در بررسی ها لحاظ شود. وزیر راه وترابری 
همچنین اش��کال اصل��ی به وج��ود آمده در 
هواپیم��ا را غیر قاب��ل پیش بین��ی اعالم کرد 
توس��ط  قص��وری  بررس��ی ها  در  اف��زود:  و 
مس��ئولین و مدیریت گزارش نش��ده، ضمن 
ای��ن که دیس��ک کمپرس��ور قبل از بازرس��ی 

دچار شکست ناگهانی شده است. 
بهبهان��ی در ادام��ه درم��ورد اطالع��ات ضد 
و نقی��ض در م��ورد اجس��اد و آزمایش ه��ای  
DNA و خ��ال اطالعات��ی خاطرنش��ان ک��رد: 
در چنین ش��رایطی به دلیل باال بودن فشار 
روان��ی ناش��ی از کش��ته ش��دن هموطن��ان، 
گاه��ی اطالع رس��انی هایی س��ازمان نیافت��ه 
ص��ورت می گیرد و منجر ب��ه اطالعات ضد و 
نقیض می ش��ود ک��ه کنت��رل آن امکان پذیر 
نیس��ت. وی اف��زود:  اطالع رس��انی در مورد 
تحویل اجس��اد و آزمای��ش DNA  به صورت 
م��ورد  در  وی  بوده اس��ت.  غیرکارشناس��ی 
نحوه برخورد س��ازمان هواپیمایی با شرکت 
کاسپین گفت:  س��ازمان به منظور اطمینان 
از نحوه عملکرد این شرکت بر اساس ضوابط 
قانونی نسبت به بازرسی پروازی اقدام کرده 
اس��ت و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته 
ادامه عملی��ات پروازی این ش��رکت بالمانع 
تش��خیص داده ش��ده و در این م��دت نیز در 
مس��یر تهران- ایروان نس��بت به جایگزینی 
توپول��ف ب��ا هواپیم��ای دیگری اقدام ش��ده 

است. 
بهبهان��ی درم��ورد تالش ه��ای ش��رکت های 
هواپیمایی برای خ��روج هواپیمای توپولف 
داش��ت:  اظه��ار  نی��ز  پ��روازی  خط��وط  از 
تالش هایی صورت می گیرد تا این هواپیماها 
از رده خارج شوند که این کار به مرور صورت 
می گی��رد و هم اکن��ون جایگزین��ی 5 فرون��د 
عملی شده است. وزیر راه وترابری همچنین 
با اشاره به یافته شدن جعبه سیاه هواپیمای 
توپولف در عمق 10 متری زمین عنوان کرد: 

گروه روس��ی بعد از اینکه قطعات این جعبه 
سیاه را برای بررس��ی به روسیه بردند اعالم 
کردند حادث��ه به علت لغزش در موتور یک و 
باال رفتن فش��ار از 84 درص��د به 120 درصد 
در این موتور بوده و این مساله عامل سقوط 
شده است. وزیر راه وترابری همچنین تاکید 
کرد: طی گزارش��ی که به کمیسیون عمران، 
رئی��س مجلس و دول��ت داده اس��ت ناوگان 

هوایی کشور باید نوسازی شود. 

را  نماین��دگان  وزی��ر،  صحبت ه��ای  ام��ا 
قان��ع نک��رد و به این ترتی��ب قان��ع ش��دن ی��ا 
قان��ع نش��دن نماین��دگان از اظه��ارات وزیر 
راه وتراب��ری ب��ه رای  گذاش��ته ش��د، ب��ر این 
اساس اکثریت نمایندگان مجلس نیز با رای 
منفی خ��ود اعالم کردند ک��ه از توضیح وزیر 

قانع نشده اند.
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پاراُون میرزویان از نقاشان معتبر 
و مدیر نگارخانه مّلی ارمنس��تان 
است. او چندی پیش نقاشی های 
پنج س��ال اخیر خود را در ایروان 
ای��ن  ب��ه  و  گذاش��ت  به نمای��ش 
مناسبت کارنامه هنری او یک بار 
دیگر در کانون توجه رس��انه  های 

ارمنستان قرار گرفت.
چند جوهره اصلی در آثار پاراوان 
میرزویان وجود دارد که به طرزی 
حی��رت آور مقابل هم قرار دارند و 

با هم در تضاد هستند. 
اولین و مشخص ترین آنها هنرمند 
ناتورالیست درون اوست. هر یک 
از نقاش��ی های او در ه��ر نوعی که 
خلق ش��ده اند تک��ه ای کوچک از 
طبیع��ت را در ب��ر دارند. کس��انی 
ک��ه ب��ا او آش��نا هس��تند می دانند 
او چ��ه مفه��وم درون��ی عمیقی به 
طرح ه��ای بیرون��ی خ��ود الح��اق 

می کند. با کم��ک طبیعت، هنرمند 
حس هاش را می پاالید و با ترس��یم مناظر، 
خودش را تجسم می بخشد. برخی از مناظر 

او در واقع پرتره هایی از خودش هستند.

تصویر گر زنان 
قهرم��ان تابلوهای میرزویان زنان هس��تند. 
در  چ��ه  و  ب��وم  روی  او  کاره��ای  در  چ��ه 
کارهای مداد ش��معی او همه جا زنان تصویر 

شده اند. 
زن در تم��ام ژانرهای��ی ک��ه هنرمند ب��ه آنها 
اش��اره ای دارد ج��ا خ��وش کرده اس��ت؛ در 
صحنه ه��ای  مناظ��ر،  بی ج��ان،  طبیع��ت 
داخل��ی، در هر ج��ا. اما گاهی هم به ش��کل 
تصاویر جدا ظاهر می شوند. پرتره های کمی 
هس��تند که درون ف��رد را توصیف می کنند، 
این ها دقیقا مدل را نشان می دهند. چنین 
پرتره های��ی که واقع��ا زیاد نیس��تند از دیگر 
کاره��ای هنرمن��د نش��ات می گیرن��د. نقش 

زن واقعا جزئی برای ترس��یم محیط اس��ت. 
مدل با ظاهر بیرونی واقعی خود برای کامل 
ک��ردن طبیع��ت بی جان ی��ا منظره ی��ا برای 
ترس��یم محی��ط واقعی ب��ا اش��کال واقعی به 
کم��ک می آی��د و واقعیت و آبس��تره را به هم 

گره می زند.  
دربرگیرن��ده،  محی��ط  به دس��ت دادن 
پ��اراُون  نقاش��ی های  نکت��ه  اصلی تری��ن 
و  حال��ت  ک��ه  محیط��ی  اس��ت.  میرزوی��ان 
وضعی��ت را روش��ن می کن��د، بی��ان می کند 
که موس��یقی کجاس��ت، و کجا صدای خنده 
ی��ا گریه ش��نیده می ش��ود. مقابل��ه ژانرها و 
دان��ش کامل او در کمپوزیس��یون ه��ر دو به 
خدمت خلق فضایی مناسب در هنر پاراُون 

میرزویان آمده اند. 

رنگ آمیزی تابلوها
کارهای  این هنرمند را از نظر رنگ می توانیم 

به سه دوره تقسیم کنیم.

هنرمن��د زمان��ی طوالنی ب��ه رنگ های 
غلیظ غنی ش��ده با رنگ ه��ای موزه ای 
وفادار بود. این جا دقیقا ش��یوه مدرسه 
کالس��یک اکادمی هنر لنینگ��راد  دیده 
می ش��ود که  برای ذائق��ه و اولویت های 
هنرمند بس��یار مناسب بوده است. این 
ام��کان را ب��ه او می دهد که بافت س��یاه 
روش��ن و تغیی��ر تونالیت��ه را در م��ورد 
آنچ��ه در ب��اال صحبت کردیم به دس��ت 
آورد. ای��ن دوره از آِن رنگ های س��بز، 
قه��وه ای، آب��ی تی��ره م��وزه ای و نق��اط 

روشن غیرمنتظره بود. 
در دوره دوم تغییری ش��دید در رنگ ها 
وجود داش��ت. حسی بود ش��بیه اینکه 
هنرمند یکباره تمام پنجره ها را هنگام 
ظهر گش��وده. نور نقاش ی ها کاماًل خیره  
کنن��ده بود با رنگمایه های درخش��ان و 
خالص از س��فید و فیروزه ای زرد و آبی 
سیر ، ش��یری ، گلی و رنگ مورد عالقه 
هنرمند، یاس��ی. اتمس��فر هم متفاوت 
بود. در دوره اول حسی کالسیک و استاتیک 
غالب بود اما در دوره دوم امپرسیونیستی تر 

بود با بیانی دائما متغیر. 
در پای��ان دوره دوم تونالیته های��ی عمی��ق و 
نور مانند ظاهر می شود که آغاز دوره سوم را 
قاب��ل پیش بینی می کند. این دوره که هنوز 
ادامه دارد ادغامی از رنگ، محیط و ترسیم 
ح��ال و روز اس��ت. ای��ن دوره ی گذاره��ای 
غیرمنتظ��ره اس��ت و آغاز اس��تمرار در بیان 
متغیر، دوره همجواری نور و تیرگی. این جا 
می توانیم ابدی��ت را زیر نور بی ثبات ببینیم  
و زندگ��ی متغی��ر بش��ر را زیر بهش��ت ابدی. 
همان ط��ور ک��ه قبال ه��م گفت��ه ام از نظر من 
جذاب ترین دوره نقاش��ی پاراُون میرزویان 
هنوز ادامه دارد و فکر می کنم شگفتی هایی 

به بار خواهد آورد. 

پاراوون میرزویان، استاد رنگ و نور
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ش��عر کالس��یک ارمنی کم وبیش به فارسی ترجمه ش��ده و شعرهای هووانس 
تومانی��ان، یقیش��ه چارنت��س و دیگ��ران به هم��ت مترجمانی مانند س��یاوش 

کس��رایی، ن��ادر نادرپ��ور، آل��ک، و علیرض��ا ن��وری زاده ب��رای 
شعردوستان ایرانی آشناست، اّما شعر امروز ارمنستان کمتر 
به فارس��ی برگردانده شده و ش��اعران معاصر ارمنی در ایران 
گمنام اند. مجموعه »کلید َدَرم نور خورشید است« چند سال 
پیش برای پوش��اندن این خالء منتش��ر ش��د. مترجم کتاب، 
واهه آرمن، خود شاعر است و به فارسی هم شعر می سراید. 
او در این کتاب ش��عرهایی از شش شاعر معاصر ارمنستان را 
برگزیده و به فارسی برگردانده است. در زیر بخشی از مقدمه 
کتاب و ترجمه شعرهای هراند آلکسانیان را برای خوانندگان 

آورده ایم.

ه��ر  عقب ماندگ��ی  دالی��ل  عمده تری��ن  از  یک��ی  بی تردی��د 
جامعه ای، آگاه نبودن قش��ر عظی��م آن جامعه به هویت مّلی 

خویش، هم چنین نا آگاهی از ادب و فرهنگ جهانی است.
ایران و ارمنس��تان جزو معدود کشورهایی هستند که دارای 
تمدن و پیشینه ی تاریخی و فرهنگی بسیار درخشان و غنی 
هستند. این دو کشور اس��تقالل فکری و فرهنگی خویش را 
زمانی به دس��ت آورده بودند که هنوز بس��یاری از سلطه گران 
فرهنگ��ی امروز جه��ان در جهل مطل��ق به س��ر می بردند. از 
طرفی وقایع اجتماعی و تاریخی در طول قرن ها همسایگی، 

ب��ر فرهن��گ و ادب دو ملت ایران و ارمنس��تان بازتابی عمیق و مش��ترک داش��ته 
است.

بخش��ی عم��ده  از وظیف��ه مق��دِس پ��اس داری و حراس��ت از چنی��ن تمدن هایی 
بر عهده ی قش��ری اس��ت که واژه ی پرمس��ئولیت نویس��نده و روش��ن فکر را یدک 
می کشد! قشری که با بودنش می تواند مّلتی را در جهان پرآوازه و سربلند سازد و 

با نبودنش باعث درماندگی جامعه و ترویج فساد و نادانی فرهنگی شود!
هدف کتاب حاضر آش��نا کردن فرهیختگان و دوس��ت داران ش��عر ایران با بخشی 

کوچک از شعر امروز ارمنستان است.
بی شک ش��عر یک مّلت را نمی توان در یک یا چند کتاب گردآوری و خالصه کرد. 
این دفتر نیز تنها گوش��ه ای دنج اس��ت برای عاش��قان تا با حضورشان آن را گرم تر 

کنند.
شعرهای این مجموعه، از اشعار چاپ شده در مجالت ادبی ارمنستان و کتاب های 
منتش��ر ش��ده در س��ال های اخیر انتخاب و به فارس��ی ترجمه ش��ده است. مالک 
انتخاب شاعران، نه نام شاعر بوده، نه ستایش های برخی محافل و مجامع ادبی و 
نه مس��ایل دیگر، معیار خود شعر بوده است؛ شعری که شخصّیت و هوّیت شاعر را 
در خود جای داده باش��د. شعری که تنها به یک قوم و مّلت اختصاص نداشته باشد 

و برای ایجاد رابطه ای صمیمانه با مخاطبانش مرزی نشناسد.

گزیده شعر امروز ارمنستان با ترجمه واهه آرمن

شعرهایی از هراند آلکسانیان

هران��د الکس��انیان در س��ال 1961 در قره باغ 
متولد شده است. برخی از آثار او عبارتند از: 
ضیافت، تابس��تان در آراماس، قهر گل سرخ 
و مکعب ه��ا. آلکس��انیان برن��ده ی جایزه ی 
ادبی دانی یل واروژان از انجمن نویسندگان 
ارمنستان شده و برخی از آثار او به زبان های 

روسی و انگلیسی ترجمه شده است.
واهه آرمن

*
تکه ای استخوان بدهید،
تا استوار کنم هویتم را.

دانه ای گندم بدهید،
تا سیر کنم هویتم را.

لقمه ای شیرینی بدهید،
تا شیرین کنم هویتم را.

زبانه ای آتش بدهید
تا گرم کنم هویتم را.
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شنلی نازک بدهید
تا بپوشانم هویتم را.

سخنی مهربان و بّرا بدهید،
تا ستایش کنم هویتم را...

از عّزت فراوان آینده ام
به شما هزار استخوان خواهم داد،

هزار دانه ی گندمین،
هزار لقمه ی شیرینی،

و هزار نوع آتش...

*
یکی با تنها محبوبش می خوابد،

یکی با تنها عروسکش می خوابد،
یکی با تنها رؤیایش می خوابد،

یکی با تنها مصیبتش می خوابد،
یکی با تنها درماندگی اش می خوابد،

یکی با تنها سایه اش می خوابد،
یکی با تنها پیروزی اش می خوابد،

یکی با تنها دنیایش می خوابد،
و تکه های قطعه قطعه شده

و شکننده ی آن را
زیر سنگینی،

شهوت،
و نفس خویش

هی می فشارد و خرد می کند.

*
زن، بی اندازه  دوست می دارد

سرباز فاتح را؛
با فتح او، زن یک مریم است.

این را تمام مردان جنگ جو می دانند،
و خون در رگ هایشان می جوشد،

و آن ها فقط آرزومند پیروزی هستند،
و در گوشه های انبوه زمان

جنگ به شدت افروخته می شود.

آه، ای زن ماه رو.
ای روح خاموش نشدنی جنگ ها.

*
درباره ی خاک آواز می خوانند، بزرگ و کوچک.

از خاک اشباع می شوند، بزرگ و کوچک.
مست خاک می شوند، بزرگ و کوچک.

خاک می فروشند، بزرگ و کوچک.
خاک می جویند، بزرگ و کوچک.

روی خاک شکنجه می شوند، بزرگ و کوچک.
برای خاک می جنگند، بزرگ و کوچک.

در خاک دفن می شوند، بزرگ و کوچک.

در خاک پاره پاره می شوند، بزرگ و کوچک...

آه، ای دنیای حرفه ای یک نواخت!
همه، بدون استثنا خاک شناسند

بزرگ و کوچک.

*
گریز

از دردی به درد دیگر،
از ظلمت به ظلمت
و از مرگ به مرگ.

پرتو شادی را، فقط
در راه گریز می بینیم.
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در س��وم خ��رداد م��اه 1381 ب��ا حضور جمع��ی از شطرنج دوس��تان و 
پیش كس��وتان ش��طرنج و همچنین مقامات اداره ی كل تربیت بدنی 
اس��تان اصفهان، باشگاه شطرنج آرمن با مدیریت نیکید میرزایانس 
فعالیت خود را به طور رس��می و با 20 عضو موقت آغاز و س��رلوحه ی 

كار خود را ترجیحًا بر آموزش هنرجویان رده س��نی زیر 8، 10، 12 و 
14 سال بنا نهاد.

برنامه و اهداف آموزش
این باشگاه، آموزش شطرنج را به صورت ترمی و بر اساس شش ترم 

تئوری و عملی تعریف كرده است كه اهداف آن عبارتند از:
ترم اول: آشنایی با مقدمات، ترم دوم: مبانی آخر بازی 1، ترم سوم: 
آشنایی با سیستم های شروع بازی، ترم چهارم: مبانی استراتژی 1، 

ترم پنجم: مبانی آخر بازی 2، ترم ششم: مبانی استراتژی 2
هنرجویان پس از اخذ مدرك ترم ششم می توانند به صورت خصوصی 
در پایگاه قهرمانی ثبت نام نمایند و دوره های كاماًل پیشرفته را دنبال 

نمایند)برنامه ساعات و زمان آموزش پیوست شده است(.

آمار آموزش
از بدو تأس��یس تا فروردین 89 یعنی در مدت این 8 س��ال باشگاه در 
مجموع توانس��ته 1301 هنرجو تربی��ت كند كه به  تفکیك عبارتند از: 
603 هنرجو ترم اول، 347 ترم دوم، 208 ترم سوم، 83 ترم چهارم، 
38 ت��رم پنج��م، 22 ترم شش��م. این به آن معنی اس��ت كه متوس��ط 
هنرجوی��ان س��االنه ی باش��گاه 162 نف��ر هس��تند و تنه��ا 22 هنرجو 
توانسته اند فارغ التحصیل شوند)مش��خصات كادر پرسنلی و مربیان 

باشگاه و هنرجویان فارغ التحصیل پیوست شده است(.
باشگاه تاكنون با مهدكودك ها و دبستان های مختلف همکاری داشته 
و از مربیان خود جهت تدریس ش��طرنج و اش��اعه ی فرهنگ شطرنج 

در بین خانواده های هنرجویان سود جسته است.

اولین همایش شطرنج در جمهوری اسالمی ایران
باش��گاه در اولین س��الگرد تأس��یس خ��ود در س��وم خردادماه 1382 
اولین همایش ش��طرنج را ب��ا حضور معاونت محت��رم امور اجتماعی 
اس��تانداری اصفه��ان و مدی��ركل تربی��ت بدن��ی )آق��ای الب��رزی( و 
جمعی از اش��خاص سرش��ناس و پیشکس��وتان ش��طرنج برگزار كرد، 
ك��ه ب��ا ارائه ی مقال��ه و برگ��زاری مس��ابقه ی چشم بس��ته )حمیدرضا 
محمدی( و مس��ابقه ی بلیتس اینترنتی )مهران اعظمی كیا( و اهداء 
گواهینامه های هنرجویان ترم های مختلف و ارائه ی فرم نظرسنجی 
و پذیرای��ی به پایان رس��ید. موض��وع مقاالت مهم عب��ارت بودند از: 
1- اینترنت و ش��طرنج 2- مش��اهیر و ش��طرنج 3- شطرنج و فلسفه 4- 

شطرنج و هوش 5- امکان استفاده از شطرنج در روان درمانی 
6- ش��طرنج و دانش��گاه، كه بعض��ی از ای��ن مق��االت در روزنامه های 

اصفهان به چاپ رسید)تصاویر به پیوست(.

سایت كامپیوتری باشگاه
باشگاه سایت خود را جهت اطالع رسانی خبرهای باشگاه و جهان و 

ارائه ی آموزش شطرنج در سال 1382 راه اندازی كرد: 
www.armenchess.ir

باشگاه از بدو تأسیس تاكنون با هدف نشر كتاب های مختلف شطرنج 
و ترجمه ی كتاب های شطرنج و نشریه ی داخلی در حد امکان تالش 

كرده است، كه عبارتند از:

1-بازی های��ی از گاریك گاس��پاروف قهرمان دوباره ی ش��طرنج جهان 
)تألیف: گالیگ هاكوپیان، ترجم��ه: نیکید میرزایانس( اولین كتاب 
ش��طرنج ب��ه زبان فارس��ی ك��ه بع��د از فت��وای تاریخی ام��ام به چاپ 

رسید.
2- تیم ملی شطرنج ارمنستان، تألیف و ترجمه: نیکید میرزایانس

3- اولین نش��ریه ی داخلی »مس��ابقات قرن« رویارویی تیم روسیه با 
جهان

4- 111 مس��ئله مات دو حركتی، 222 مس��ئله ی مات س��ه حركتی، 
222 مسئله ی مات چند حركتی، تألیف: گالیگ هوانسیان، ترجمه:  

نیکید میرزایانس
5- بولتن اولین همایش شطرنج در ایران

کارنامه هشت ساله 
باشگاه شطرنج آرمن در اصفهان
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6- ش��صت ب��ازی به یادماندنی من، اثر بابی فیش��ر، ترجم��ه: نیكید 
میرزایانس و احمد ربیعی

كتابخانه ی باشگاه
باش��گاه از بدو تأس��یس،کتاب های مهم آموزشی را جمع آوری کرده 
اس��ت و هم اکنون ح��دود 110 کتاب به زبان های فارس��ی، روس��ی، 
انگلیس��ی و ارمن��ی در آن موجود اس��ت و عالوه ب��ر آن CDهای مهم 

آموزشی شطرنج را نیز تكثیر می کند.

مسابقات
در این 8 س��ال باش��گاه توانسته حدود 120 مس��ابقه )10*2 و 20*2 
و 30*2 دقیق��ه( به ط��ور آزاد و موضوع��ی، ک��ه ب��رای اولین ب��ار اجرا 
می ش��ود برگ��زار نماید. همچنین به ط��ور منظم از تاری��خ 85/9/24 
مس��ابقات معروف س��رعت )15*2 دقیقه( عصرهای جمعه به میزان 
104 مس��ابقه و مس��ابقات )45*2 دقیقه( عصرهای پنج ش��نبه)در 5 
دور( از تاریخ 86/9/8 به میزان 22 مسابقه یعنی 22 دور برگزار نماید 
که نتایج تمامی آنها در س��ایت باشگاه محفوظ است و این مسابقات 
اخیر توانس��ته در رشد و شكوفایی هنرجویان باشگاه سهم به سزایی 
داش��ته باشد. عالوه بر آن، مس��ابقات بی شماری در رده ی سنی زیر 
8 تا 14 س��ال در باش��گاه برگزار ش��ده که نتایج اکثر این مسابقات در 
سایت باشگاه محفوظ است. در این مدت، باشگاه میزبانی مسابقات 
بلیتس اصفهان )س��ال 81( و کارمندان دولت )سال 81( لیگ دسته 
دوم باشگاه های اصفهان و مسابقات کارکنان شرکت قائم رضا )سال 

85( را به عهده داشته است.

مسابقات برون مرزی
1- مس��ابقات س��ریع اروپ��ا، یادواره ی تیگ��ران پتروس��یان، ایروان- 

ارمنستان 29 نوامبر لغایت اول دسامبر 2004 میالدی
باش��گاه شطرنج برای تشویق هنرجویان خود و آشنا شدن با بزرگان 
ش��طرنج در کن��ار این مس��ابقات در مس��ابقات دوس��تانه مدرس��ه ی 
ش��طرنج ارمنس��تان با هنرجویان و اولیاء خود شرکت کرد)عكس ها 

به پیوست(.
2- باشگاه در اولین دوره ی مسابقات بین المللی رده ی سنی جرموك 
2006 می��الدی ارمنس��تان با تع��دادی از هنرجویان خود ش��رکت و 

در مراس��م افتتاحی��ه لوح یادب��ودی از طرف باش��گاه و انجمن اولیاء 
این مس��ابقات به س��پاس از قهرمانی تیم ملی ارمنستان در المپیاد 
)تورین ایتالیا 2006 میالدی( به نماینده ی بازیكنان، اس��تاد بزرگ 

آرداشس میناسیان اهدا کرد)عكس ها به پیوست(.
 در سال 2008 میالدی هنرجویان توانستند در سومین دوره ی این 
مس��ابقات یك م��دال طال و یك برنز به دس��ت آورند. ش��اهین لرپری 
زنگنه مدال طالی زیر 10 س��ال و کیكاووس خس��روکیانی مدال برنز 

زیر 8 سال.
عناوین تیمی کسب شده در مسابقات استان اصفهان

1- قهرمانی لیگ جوانان استان )سال 1382( زیر 20 سال
2- نایب قهرمانی لیگ دست دوم باشگاه های اصفهان 1382

3- قهرمان لیگ برتر استان اصفهان 1383
4- آرمن- الف مقام سوم قهرمانی نوجوانان استان اصفهان 1383

5- قهرمان لیگ بانوان استان اصفهان 1385
6- نایب قهرمان لیگ برتر استان اصفهان 1385

7- قهرمانی لیگ برتر استان اصفهان 1386

عناوین انفرادی
باش��گاه از بدو تأس��یس توانس��ته در مس��ابقات اس��تانی و کش��وری 
مقام های مهمی را کس��ب نماید که به پیوس��ت تحت عن��وان افتخار 
آفرین��ان آرم��ن تقدیم می گ��ردد. ام��ا مهم ترین نتایجی که باش��گاه 
توانس��ته در این سال های اخیر توسط دو مربی پایگاه قهرمانی خود 
گئورگ هاروتونیان و مانوئل آوتیسیان در سطح ایران، آسیا و جهان 

به دست آورد عبارتند از:
1-شاهین لرپری زنگنه: کسب مقام استادی فیده - ویتنام در خرداد 
ماه 1388.  قابل ذکر است این برای اولین بار در تاریخ شطرنج ایران 
رخ داده است که هنرجوی زیر 10 سال بتواند به این مقام مهم نایل 
ش��ود. کسب مدال طالی زیر 10 سال آس��یا – دهلی نو در مرداد ماه 
1388 و کس��ب مقام اول مس��ابقات بین المللی زیر 10 س��ال جرموك 

ارمنستان 1387
2- امیرحس��ین بادکوبی: کس��ب مقام اول رده ی س��نی زیر 12 سال 
کش��ور در قزوی��ن، فروردی��ن 1389 و کس��ب مقام اول زیر 12 س��ال 

استان اصفهان در اسفند 1388
3- نیما ش��یرانی: کس��ب مقام چهارم زیر 8 سال آس��یا در مرداد ماه 

1388
4- نیما جوان بخت: هنرجوی قبلی باشگاه که در سال 1387 به مقام 
نایب قهرمانی زیر 12 س��ال آس��یا 1387 و مقام شش��م زیر 14 س��ال 

آسیا 1388 نایل شد و هم اکنون قهرمان کشور است.
همچنی��ن در ش��یراز و تهران نیز مربی��ان اعزامی ما توانس��تند امیر 
کوثری نی��ا مق��ام قهرمان آس��یا، س��ید فاطمه هاش��می مقام شش��م 
جهان )زیر 8 سال( و سید محمد امین طباطبایی مقام قهرمان سوم 
جهان )زیر 8 س��ال( آنتالیا ترکیه و قهرمان کشور در  فروردین 1389 

را تقدیم جامعه ی شطرنج ایران و جهان نماید.
بی دلیل نیس��ت که در مس��ابقات این رده س��نی جه��ان در آنتالیای 
ترکی��ه )2009(، تی��م جمه��وری اس��المی ای��ران توانس��ت بع��د از 
کش��ورهای قدرتمندی همچون روس��یه و چین در مقام سوم جهان 

قرار بگیرد.
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در س��ال 1334 هجری شمس��ی خّیرینی به نام های احمد زّرین نعل 
و وکی��ل زاده، زمی��ن خاکی تی��م فوتبال محّل��ی ه��رازدان را که بین 
16 متری ه��ای اّول و دوم حّد فاصل کوچه یک��م تا کوچه پنجم بود، 
خریدن��د و خانه ه��ای ویالیی یک طبقه س��اختند. ب��رای تأمین آب 
شرب ساکنین س��اختمان های فوق و محّله مجیدیه جنوبی، چاهی 
عمی��ق در 16 مت��ری اّول نبش کوچه پنجم حفر کردند و ش��رکتی به 
ن��ام آب کاخ تأس��یس کردند که دفت��ر آن نبش کوچه س��وم بود. این 
دو نکوکار تمام محّله را با هزینه ش��خصی خود لوله کشی و آب شرب 
اهال��ی محّل��ه را تأمی��ن کردند. در آن زم��ان افرادی که ت��وان خرید 
انش��عاب آب را نداش��تند، از پمپ آبی که توّس��ط خّیرین نامبرده در 
16 مت��ری دوم نب��ش کوچ��ه یازدهم نصب ش��ده بود، برای ش��رب و 

شست وشوی لباس استفاده می کردند.
ای��ن پم��پ فش��اری آب هن��وز در محّل قبل��ی خود باقی س��ت و باید 
به عنوان یادگاری از گذش��ته و میراثی برای نسل های آینده از سوی 
مس��ئولین امر حفاظت ش��ود. چاه عمیق فوق اکنون مسدود و تانکر 

ذخیره آب آن نیز جمع  شده است.
چ��ه روزهایی بودند، چه زود گذش��تند. زمانه و عم��ر آدمی چه زود 
می گذرد! انگار همین دیروز بود که وقتی از مدرس��ه برمی گش��تم، از 

این پمپ فشاری آب خودم را سیراب می کردم.
دختر بچه های محّله چند سطل آب خوردن از این پمپ برای مصرف 
خان��واده خ��ود برده اند؟ چند رهگذر تش��نه لب از این پمپ فش��اری 
خ��ود را س��یراب کرده اند؟ مادرهای ما چند س��ال در زی��ر این پمپ 
فشاری آب، رخت های ما را شسته اند؟ از آن روزها سال ها گذشته. 
اکنون س��ّنی از من گذش��ته، پمپ فش��اری آب هم فرس��وده ش��ده، 
ول��ی همچنان اس��توار اّما بدون آب در جای قدی��م خود در مجیدیه 
جنوب��ی، خیابان 16 مت��ری دوم، نبش کوچه یازدهم ایس��تاده و در 
حس��رت روزهای پررونق گذشته ی خود روزها را به شب می رساند. 
حال در این مکان از آن روزهای پرهیاهو و ش��لوغ سال های گذشته 

دیگر هیچ خبری نیست. انگار هیچ اّتفاقی هم در اینجا رخ نداده!
م��ردم بی تفاوت از کنار این پمپ فش��اری آب می گذرند بدون اینکه 

توّجهی به آن داشته باشند.

هویک میناسیان
1389/1/1

پمپ فشاری آب
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