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  سخن نگارنده

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

هاي گسترده اي آماده گرديده كه براي نگارش تاريخ مفصل ارمنيان ايران گـردآوري              
اين آگاهي ها از سوئي گسترده و از ديگر سو نيز به علت كمبود منابع كافي . شده است
راي كاستي هاي بسيار است لذا انجام چنين كار جامع و كاملي نيازمند زمـان و                موثق دا 

پژوهش فراوان مي باشد ليكن از آنجا كه ارائه موضوع براي تهيه مجموعه تاريخ تهران               
هر چه زودتر مي بايست آماده مي گرديد لذا به همين مقدار بسنده كرده ايم بدون آنكه     

نكته ديگر كه بايد يادآوري شـود ايـن         . ن داشته باشيم  ادعايي در جامع و كامل بودن آ      
است كه چون محدوديتي در حجم مطلب وجـود داشـت لـذا در بـسياري مـوارد وارد                   
جزئيات نگشته موضوع را به طور كلي بررسي كرده ايم چه در غيـر اينـصورت حجـم                  

تهران تهيـه   اكنون سه ويرايش از تاريخ ارمنيان       . مقاله به چندين برابر افزايش مي يافت      
 تـاريخ اجمـالي     -2) صفحه 450به ارمني در    ( تاريخ مفصل ارمنيان تهران        -1: كرده ايم 

به ارمني ( خالصه تاريخ اجمالي ارمنيان تهران-3)  صفحه130به ارمني در    (ارمنيان تهران 
 چاپ شده در شماره هـاي       -فارسي   به  ( نگاهي به تاريخ  ارمنيان تهران      -4) صفحه 25در  

ارمنـي مقالـه     نـسخه   ( نگاهي به تاريخ  ارمنيـان تهـران        -5) ته نامه لويس  مختلف دوهف 
 ).  چاپ شده در شماره هاي مختلف ماهنامه آراكس تهران-حاضر
 

در اين جا بايسته است از كليه آگاهان و دارندگان رأي در ايـن بـاب درخواسـت                
يي نگارنده  نمائيم آگاهي هاي تكميلي و تصحيحي و نقطه نظرهاي خود را جهت راهنما            

در انجام اين امر مهم و دشوار، به وي ارسال نمايند كـه باعـث سپاسـگزاري و امتنـان                    
  .     نگارنده خواهد بود

  گرمانيك. ا
   تهران1368امرداد ماه 

  )79بازنگري تيرماه (




