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شماره ٧٢-٧١  اسفند ١٣٨١ 

مرور اخبار 
جامعه ارمني ايران 

مراسم مربوط به يادبود دالوري هاي وارتان ماميكنيان در كليساي وارتان مقدس واقغ 
ــهران و ديـگر شـهرها  در ده متري ارامنه ، كليساي سركيس و انجمنهاي فرهنگي ارمني ت

برگزار شد.  
ايران 

بنياد امور مجموعه هخامنشــي تشـكيل مـي شـود 
٤٥ ميليارد ريــال صـرف عمليـات سـاماندهي،مرمـت و احيـاء تخـت جمشـيد خواهـد شـد 

جليل سازگارنژاد، عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: به دستور رئيــس جمـهوري، بنيـاد 
امور مجموعه هخامنشي با هدف حفظ و احياي آثار دوران هخامنشــي، تاسـيس مـي شـود. 

وي افزود: اين مجموعه فرهنگي، درپي درخواست مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
سازمان ميراث فرهنگي كشور، استانداري فارس و نمايندگان استان فارس در مجلس مبنــي 

ـــي، تشــكيل مــي شــود.  بـر تشـكيل موسسـه اي بـراي اداره امـور مجموعـه هخامنش
نماينده شيراز در مجلس گفت: هم اكنون كارهاي مقدماتي تاسيس اين بنياد در حال انجــام 
است و با تاكيد رئيس جمهوري، منابع اعتباري الزم براي آن، در بودجه هاي ساالنه پيــش 

ـــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــود.  بينـــــــــــــــــــــــي م
ــاص ٤٥ ميليـارد  به گزارش انجمن روزنامه نگاران حامي ميراث فرهنگي، سازگارنژاد، اختص
ريال اعتبار در اليحه بودجه سال ٨٢ براي اجراي طرحهاي آماده سازي تخت جمشـيد را در 
ــغ، صـرف عمليـات سـاماندهي، تقويـت، حفـاظت،  همين جهت اعالم كرد و گفت: اين مبل

ــــــد.  مرمــــت، احيــــا و معرفــــي مجموعــــه تخــــت جمشــــيد خواهــــد ش
وي حفاظت و معرفي مجموعه هخامنشي و تخــت جمشـيد را وظيفـه اي مـهم برشـمرد و 
ــن  افزود: اين مجموعه به عنوان گنجينه بزرگ بشري به تمام جامعه جهاني تعلق دارد، از اي
رو در دو سال گذشــته طرحـهاي مطالعـات سـاماندهي مجموعـه هخامنشـي بـا همكـاري 

سازمانهاي ملي و بين المللي آغاز شده است. 
زبان انگليسي به كتابهاي ابتدايي اضافه مــي شـود 

ــرورش، از تدويـن كتـاب  مديركل دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پ
ــبر داد.علـي زرافشـان روز  زبان انگليسي براي دانش آموزان سالهاي اول تا پنجم ابتدايي خ
دوشنبه در حاشيه برگزاري نخستين جشنواره توليدات دوره پيش از دبستان به ايرنا گرفــت: 

ــت.  تدريس درس زبان انگليسي به صورت آزمايشي در برخي ازمدارس استانها آغاز شده اس
وي افزود: براي تدريس كتاب زبان انگليسي مقطع ابتدايــي، از تجربـه اسـتانهاي يادشـده، 

اســــــــــــــــــــــتفاده خواهــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــد. 
مديركل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي گرفت: اغلب منابع خارجي به زبان انگليسـي 
ــان بـه  نگاشته شده و براساس آمار يونسكو حدود ٧٥ درصد مطالب شبكه اينترنت با اين زب

ـــــــــــــــــي شــــــــــــــــود.  مشـــــــــــــــتركان ارائـــــــــــــــه م
وي افزود: فراگيري زبان انگليسي يك نياز و ضرورت جهاني است، ضمن اينكــه آمـوزش و 

ــــــــت.   پـــــــرورش از تدريـــــــس زبانـــــــهاي ديـــــــگر غـــــــافل نيس
زرافشان، زمان دقيقي را براي گنجاندن اين كتاب در دروس مقطع ابتدايي اعالم نكرد. 

بزرگداشت صدميــن سـال تولـد صـادق هدايـت  
ــنرمندان  مراسم صدمين سال تولد صادق هدايت نويسنده معاصر در سالن اجتماعات خانه ه

ايـــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــــرگزار شــــــــــــــــــــــــد. 
ــرگزار شـد،  به گزارش خانه هنرمندان ايران، در اين مراسم كه به كوشش جهانگير هدايت ب

ـــــي كشــــور حضــــور داشــــتند.  چنـــد تـــن از شـــخصيتهاي فرهنـــگي و ادب
ــادي و اميرحسـن چـهلتن از نويسـندگان ادبيـات  در اين برنامه بزرگداشت، محمود دولت آب
داستاني درباره شخصيت ادبي صادق هدايت و نقش وي در عرصــه ادبيـات معـاصر ايـران، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  ســــــــــــــــــــــــــــــــــخنراني كردن
بنابر اين گزارش، به مناسبت صدمين سال تولد صادق هدايت، برنامه هاي يادبود ازجمله در 

ــــده اســـت.  دانشــگاه آكســفورد انگســتان و دانشــگاه پورتلنــد آمريكــا بــرگزار ش
صادق هدايت در فروردين ١٣٣٠ در پاريس درگذشت. از اين نويسنده، آثار متعددي در زمينه 

ــه چنـد زبـان خـارجي ترجمـه شـده اسـت.  ادبيات داستاني برجاي مانده كه برخي از آنها ب
 

ارمنستان 
پيروزي ترديد برانگيز كوچاريان در انتخابات 

ارمنستان 
ــد در هـر دو دور انتخابـات رياسـت جمـهوري تقلـب شـده اسـت .  مخالفان مي گوين

مقامات ارمنستان مي گويند روبرت كوچاريان رييس جمهوري كنوني اين كشور بار ديگر در 
ـــــــــده اســــــــت.   انتخابـــــــات رياســـــــت جمـــــــهوري برنـــــــده ش

آقاي كوچاريان موفق به كسب شــصت و هفـت درصـد از آراي دور دوم انتخابـات رياسـت 
ـــــــــــــــت.   جمــــــــــــــهوري ارمنســــــــــــــتان شــــــــــــــده اس

دور اول اين انتخابات دو هفته قبل برگزار شده بود. ميزان آرايي كه روبرت كوچاريان كسب 
كـرده دو برابـر آرايـي اسـت كـه رقيـب او، اسـتپان دمـيرچيـان بـه دسـت آورده اســـت.  

آقاي دميرچيان به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض كرده و گفته اســت در شـمارش آرا بـه 
طور گسترده اي تقلب شده است. 

ــوي سـازمان امنيـت و همكـاري اروپـا، نظـارت بـر  پتر آيشر كه در رأس هيأتي از س
انتخابات رياست جمهوري ارمنستان را برعهده داشته مي گويد كه بي نظمي و بي قــاعدگي 
جدي در روند انتخابات وجود داشته و به ميزان گسترده اي در انتخابات تقلب شده است.وي 
ــتان  مي گويد انتخابات خارج از معيارهاي بين المللي انجام شده است. مخالفان دولت ارمنس
ـاي  نيز از كشف برگه هاي رأي پيش از برگزاري انتخابات خبر مي دهند كه روي آنها نام آق
كوچاريان نوشته شده بوده است و خواستار برگزاري تظاهرات در اعتراض به نتيجه انتخابات 
شده اند. روبرت كوچاريان در دور اول انتخابات با اختالف ناچيزي از دست يافتن به پيروزي 
بازماند و تنها پنج درصد كمتر از حد نصاب، يعني پنجاه درصد آرا راكسب كرد. اين درحــالي 
ــش از يكصـد تـن از مخالفـان دولـت در آسـتانه  است كه فعاالن حقوق بشر از بازداشت بي
انتخابات ابراز نگراني مي كنند و بيم آن دارند كه اختالف بر سر نتيجه انتخابات به تنشهاي 

ــــــــــــامد.  بيشــــــــــتر ميــــــــــان مــــــــــردم ارمنســــــــــتان بينج
ــت: "دور دوم  استپان دميرچيان، رقيب انتخاباتي روبرت كوچاريان به طرفداران خود گفته اس
انتخابات در جوي از ارعاب و خشونت و با سناريويي برگزار شد كه مقامات آماده كرده بودند 

ــــــد."  و در آن، قــــانون بــــه شــــكل گســــترده اي زيــــر پــــا گذاشــــته ش
وي نتيجه انتخابات را بيانگر انتخاب مردم نمي داند. 

ــي ارمنسـتان بـه روسـيه  واگذاري شركتهاي دولت
 

ــه روسـيه  در مورد طرح دولت ارمنستان براي نوعي بازپرداخت بدهي هاي آن كشور ب
ــيه  باعث بروز نگراني در آن كشور شده است.ارمنستان با فروش شركت هاي دولتي به روس
در صدد بوده است ميليون ها دالر بدهي خود به دولت روسيه را بــازپرداخـت كنـد. تـاكنون 
ارمنستان پنج شركت دولتي بزرگ را در برابر حذف حدود يكصد ميليون دالر از بدهي هـاي 
خود به روسيه واگذار كرده است. قرار است مالكيت دو واحــد بـزرگ ديـگر، از جملـه يـك 

ــــــيه منتقـــــل شـــــود.  نــــيروگاه هســــته اي ارمنســــتان نــــيز بــــه روس
ــداد واحدهـاي  بسياري از كارشناسان در داخل و خارج ارمنستان گفته اند كه مالكيت اين تع
ــابل،  دولتي توسط روسيه مي تواند حاكميت و استقالل ارمنستان را به مخاطره اندازد. در مق
مقامات دولتي ترتيبات كنوني براي واگذاري شركت هاي دولتي به روسيه را اقدامي مطلوب 

دانسـته و گفتـه انـد ايـن تنـها راه بـراي نجـات اقتصـاد بحـــران زده ارمنســتان اســت. 
در دوره شوروي، ارمنستان يكي از جمهوري هاي صنعتي موفق اتحاد شوروي تلقي مي شد 

و سـازنده كاالهـاي بـا فنـــاوري پيشــرفته بــه كشــورهاي بلــوك كمونيســت بــود. 
ــل  از زمان كسب استقالل، اقتصاد ارمنستان بامشكالت بزرگي مواجه بوده است. يكي از عل
بروز اين مشكالت، اختالف ارضي با آذربايجان بوده كه باعث شده است ارمنستان تا حــدود 

زيادي از دسترسي به بازارهاي خارجي محروم بماند. 
 سالروز كشتار ارمنيان در سومگائيت  

١٥ سال قبل در شهر سومگائيت آذربايجان آخرين قتل عام قرن بيستم در قبال مــردم 
ارمني انجام گرفت. ١٥ سال قبل در تاريخ ما يك صفحه سياه ديگر نيز اضافه شد. در نتيجه 
قتل عام سومگائيت صدها ارمني قرباني و حدود ١٨ هزار ارمني آواره شــدند. ارمنيـان از ٢٨ 

فوريه بعنوان روز يادبود قتل عام ارمنيان سومگائيت ياد مي كنند. 
ــومگائيت  روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان براي اداي احترام به ياد قربانيان س

به زيزرناكابرت رفته و تاج گل بر روي بناي يادبود قربانيان نثار نمود. 
ــراي حـل  الئورنتي بارسقيان مدير موزه قتل عام: وقتي ما در مقابل جوامع بين الملل ب
مسأله قره باغ ظاهر مي شويم هميشه اشاره مي كنيم قتل عام ارمنيان ادامه دارد. بســياري 
از افرادي تصور مي كنند كه قتل عام ارمنيان  وقايع سال ١٩٤٥ – ١٩٢٢ بوده اســت، ولـي 
ــادفي نيسـت كـه در  مردم ترك زبان به توسعه ايدئولوژي پانتركيسم ادامه مي دهند و تص
ــه البتـه  خانواده اينترناسيونال اتحاد شوروي سال ١٩٨٨ كشتارسومگائيت به وقوع پيوست ك
هيچيك از ما انتظار آن را نداشتيم. و باالخره قتل عام با ارقام محاسبه نمي شود: ٦ ميليــون 
ــم مـا  يهودي ،١,٥ ميليون ارمني ، ٣٠ نفر در سومگائيت. ما بايد عليه اين ظواهر مبارزه كني
بايد به نتيجه اي برسيم كه جوامع بين الملل بدانند كه چرا قره باغ كوهســتاني گرايـش بـه 

استقالل داشته اند.  
شبكه تلويزيوني آرمنيا ٨١/١٢/٠٩ 

كمك هاي ژاپن در محدوده كشاورزي  
ــش از ٢ميليـارد يـن وام بالعـوض بـه محـدوده  ظرف شش سال اخير دولت ژاپن ببي
كشاورزي ارمنستان اختصاص داده است.  در محل وزارت كشاورزي ژاپني ها به بررسي و 
تصحيح اين امر مشغول بودند كه كمك هاي آنها تا چه ميزان بصــورت ثمربخشـي اداره 

شده است. 
  ميني  تراكتور، تجهيزات و كود اقالمي هســتند كـه دولـت ژاپـن از سـال 
١٩٩٧ تا به امروز در راستاي مساعدت به توســعه محـدوده كشـاورزي ارمنسـتان 
اختصاص داده است. دولت ژاپن در چارچوب برنامه ”رشد توليدات غذايي“ كمـك 
هاي مشابه در اختيار نزديك به ٧٠ كشور در حال توسعه قرار مي دهد. در جريان 
سفر نمايندگان دولت ژاپن پيش بيني شده است تا حجم كمك هاي سال جــاري 
نيز بررسي و تصحيح شوند. دولت ژاپــن شـش سـال متوالـي و سـاالنه بصـورت 
متوسط ٣٠٠ ميليون ين و يا معادل سه ميليون دالر تجهيزات كشاورزي و كود در 
اختيار ارمنستان قرار داده است. بحساب اين وامها و از طريق مناقصــات صـورت 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٢ 

شماره ٧٢-٧١  اسفند ١٣٨١ 

ــا  گرفته حدود ٧٠ هزار تن كود ٥٣ دستگاه كمباين و ٢٢٦دستگاه تراكتور همراه ب
لوازم يدكي مربوطه تهيه شده است.كميته ارمنستان-ژاپن در طول سفر همچنين 
ــاب وامـهاي اعطـائي  ميزان ثمربخشي و عملكرد ناشي از فروش كاالهاي  بحس
دريافت شده در بنياد هاي مشاركتي را نيز تحت بررسي قرار خواهد داد كه دولـت 
ژاپن با جديت كامل پيگير آنها مي باشد. دورنماي برنامه هاي اجرا شونده در سال 

٢٠٠٣ نيز از سوي كميته ترسيم خواهد شد. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨١/١٢/٠٧ 

كنفرانس بين المللي بي سابقه در ايروان 
برگزار خواهد شد 

به ابتكار وزارت امورخارجــه جمـهوري ارمنسـتان و حمـايت شـوراي اروپـا، 
بريتانياي كبير، جمهوري اسالمي ايران و روسيه در سپتامبر سال ٢٠٠٣ در ايروان 
ــد يـافت .بـه  كنفرانس بزرگي تحت عنوان ”مقابله تمدنها يا گفتگو“ ترتيب خواه
گفته روبن شوگاريان معاون وزير امورخارجه ارمنستان در كنفرانس كارشناسـهايي 
ــگ كشـورهاي عربـي، روسـيه، ايـران،  برجسته از سازمان ملل، OSCE، لي
ــطح آكـادمي كشـورهاي  بريتانياي كبير، آمريكا و محافل سياسي و مذهبي در س

منطقه شركت خواهند كرد.  
ــن شـوگاريـان در وزارت امورخارجـه ارمنسـتان گروه ويـژه اي  به گفته روب
ــالب  تشكيل شده است كه در راستاي تكميل محتواي طرح و به توافق رساندن ق
كنفرانس با طرفين ذيعالقه فعاليت مي كنــد. احتمـال دارد كـه دو جلسـه كـل و 
ــه در  بررسي هايي در گروههاي كاري انجام گيرند. به گفته معاون وزير امورخارج
دستور كار مسائل معاصر و جدي در برگرفته خواهند شد كه در بستر گســترده اي 
مورد بررسي قرار خواهند گرفــت. بـه گفتـه وي” يكـي از مـهمترين مسـائل بـه 
ــارزه عليـه ايـن پديـده ارتبـاط خواهـد  تروريسم، ويژگي ها، داليل بروز آن و مب

داشت“.  
ــفر بـه  روبن شوگاريان اشاره نمود كه مسأله برگزاري كنفرانس در جريان س
ــرح شـده اسـت.  كشورهاي خليج فارس ، كويت، عمان و امارات متحد عربي مط
ــور واقـع شـده  طرح مورد عالقه محافل سياسي و آكادميك كشورهاي عربي مزب
است و آنها توافق مقدماتي خود را براي شركت در اين كنفرانس اعالم كرده انــد. 
ضمناً كشورهاي حوزه خليج فارس داراي نيروي بالقوه قــوي هسـتند در امـارات 
ــد كـه بـا دعـوت از  متحد عربي مركز مطالعات استراتژيك ”زايت“ فعال مي باش
متخصصين علوم سياسي كشورهاي مختلف دنيا بطور مستمر مراسمي را بــرگزار 

مي نمايد.  
معاون وزير يقين دارد كنفرانسي كه در ايروان برگزار خواهد شد يــك اقـدام 
ــورت  ادواري نخواهد بود و رسانه هاي خبري به آن اشاره خواهند كرد و بدين ص

به اتمام خواهد رسيد.  
روبن شوگاريان: ”فكر مي كنم بايد يك قالب مستمر را طراحي كــرد تـا در 
چارچوب آن بتوان زمينه هاي همكاري و تماس را شناسايي نمود، زمينه هايي كه 

قادر خواهند بود فرهنگ هاي مختلف را به يكديگر ارتباط دهند“. 
آرمن پرس، هاياستاني هانراپتوتيون٨١/١٢/٠٧ 

بين المللي 
تركيه با نمايش فيلم ”آرارات“ مخالف است 

شوراي امنيت تركيه با نمايش فيلــم ”آرارات“ در آن كشـور مخـالفت كـرده 
ــاريخ  است. فيلم ”آرارات“ ساخت آتوم ِاگويان كارگردان ارمني كانادايي در مورد ت
ارمنيان و قتل عام ارمنيان بدست حكومت تركيه عثماني ميباشــد. ايـن فيلـم در 
ــركت تركـي  اكثر كشورهاي جهان به نمايش درآمده و اكنون امتياز آن را يك ش

خريده است.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨١/١٢/٠٥ 

گوناگون 
شيوع زياد بيماري آرتروز 

ــروز دريـافتند كـه در آمريكـا از هـر سـه  محققان در اولين بررسي جامع از بيماري آرت
ــن بيمـاري و سـاير مشـكالت مزمـن  بزرگسال يك تن يا به عبارتي ٩/٦٩ميليون تن به اي

مفـــــــــــــــــــــاصل مبتـــــــــــــــــــــــال هســــــــــــــــــــــتند. 
مسئوالن بهداشت آمريكا اعالم كردند اين ارقام و هزينــه هـاي درمـاني مرتبـط بـا آن بـا 
افزايش سن جمعيت همچنان سير صعودي دارد. اين ارقام حتي گروههاي حــامي مبتاليـان 

ــــــــــــــــگفت زده كـــــــــــــــرد.  بــــــــــــــه آرتــــــــــــــروز را ش
ارقام ارائه شده ٦٣ درصد بيشتر از تخمين هاي سال ١٩٩٧ است كه براساس آن از هر پنـج 
تن يكي يا تقريباً ٤٣ ميليون تن به بيماري آرتروز و ساير مشــكالت مزمـن مفـاصل مبتـال 
بودند.در اين تحقيق كه توسط مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها صورت گرفـت از ٢١٢ 
هزار تن در ٥٠ ايالت آمريكا نظرخواهي شد و از آنان پرسيده شد كه آيا در سال گذشته دچار 

درد، سفتي و التهاب اطــراف مفـاصل بـراي مـدت حداقـل يـك مـاه شـده انـد يـا خـير؟ 
ــتند اعـالم كردنـد كـه در مـورد  در حدود يك سوم افرادي كه عاليمي شبيه به آرتروز داش

عاليــــــم خــــــود بــــــــا پزشـــــــك صحبـــــــت نكـــــــرده انـــــــد. 

پزشكان خاطرنشان مي كنند كه مردم اطالعات كمي درباره بيماري آرتروز دارند. بسياري از 
ــرض مـي كننـد كـه درد و نـاراحتي جـزء  آنان آرتروز را با روند پيري مرتبط مي سازند و ف

اجتنــــاب نــــاپذيــــــر مرحلـــــه پـــــا بـــــه ســـــن گذاشـــــتن اســـــت. 
اين تحقيق نتايج مطالعات پيشين را مبني براينكه بيماري آرتروز با افزايش سن شــدت مـي 

ــــن بيمـــاري در زنـــان بســـيار شـــايعتر اســـت، تـــائيد مـــي كنـــد.  يــابد و اي
عالوه براين بيماري آرتروز در افراد چاق يا افرادي كه تحرك فيزيكي ندارنــد، بسـيار شـايع 
است. به گفته محققان با انجام تمرينات ورزشي، كنترل وزن بدن و داشتن يك رژيم غذايي 

ــــــي تـــــوان خطـــــر ابتـــــال بـــــه آرتـــــروز را كـــــاهش داد.  ســــالم م
راز ناآرامي و بي قراري نوجوانان 

 

ــي از علـل رفتارهـاي ضداجتمـاعي نوجوانـان گسـتردگي و  پژوهشگران دريافته اند كه يك
پرحجم بودن فعاليت اعصاب مغز در اين سنين است كه به آنان امكان نمي دهد به درســتي 

ــب پـردازش كننـد.  اين فعاليت ها را سامان دهند و اطالعات موجود در آنها را به نحو مناس
ــد  همين امر موجب مي شود كه نوجوانان از نظر عاطفي دچار ناپايداري روحي شوند و نتوانن

بــــه خوبــــي خــــود را بــــا هنجارهــــاي اجتمــــاعي همــــاهنگ ســــــازند. 
ــالتي سـان ديـه گو بامطالعـه بـر روي  براساس اين گزارش يك گروه ازمحققان دانشگاه اي
نوجواناني كه پا به سن بلوغ مي گذارند دريافته اند كه ايــن نوجوانـان بـه سـرعت توانـايي 
ــد  تشخيص احساسات و عواطف ديگران را از دست مي دهند و تنها از سن ١٨ سالگي به بع

اسـت كـه انـدك انـــدك ايــن توانــايي در فــرد بــه حــالت عــادي بــاز مــي گردد. 
به اعتقاد پژوهشگران، به علت همين محدوديت ادراكي است كه نوجوانان دائماً مي پندارنــد 

كـه محيـط اجتمـاع و نـــهادهاي آن نســبت بــه آنــان منصفانــه رفتــار نمــي كنــد. 
ــخيص  محققان در اين بررسي هادريافتند كه از ١١ سالگي به بعد توانايي نوجوانان براي تش
ــاي بعـد رفتـه رفتـه ايـن  عواطف ديگران به ميزان ٢٠ درصد كاهش مي يابد اما درسال ه

نقيصه رفع مي شود. 
بيماريهاي قلبي به سادگي قــابل پيشـگيري اسـت 

سازمان جهاني بهداشت اعالم كرد با انجام يك سري اقدامات ساده وكم هزينه مي توان از 
وقوع ساليانه ٦ ميليون مورد مرگ ومير ناشي از سكته و بيماريهاي قلبي درجهان پيشگيري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد.  ك
در يك بررسي كه توسط اين سازمان انجام گرفته، نشان داده شده است كه فشار خــون بـه 
تنهايي عامل نيمي از بيماريهاي قلبي وعروقي درجهان است و كلسترول يك سوم از علــل 

ــــــــــي دهـــــــــد.  بــــــــروز ايــــــــن بيماريــــــــها را تشــــــــكيل م
ــم غذايـي فـاقد ميـوه و سـبزي  بي تحركي و عدم فعاليت در زندگي، مصرف دخانيات، رژي

ـــــي و عروقــــي اســــت.  ديگرعوامـــل مـــهم خطـــر در بـــروز بيماريـــهاي قلب
بررسي اين سازمان نشان مي دهد كه مشكالت ناشي از كلســترول و فشـار خـون بـاال در 
كشورهاي در حال توسعه بسيار بيشتر از حد انتظار است. تركيبي از داروها شامل استاتين ها 
براي پائين آوردن كلسترول، دوز پــائين داروهـاي معمولـي ضـد فشـار خـون و آسـپيرين، 

ــــــالمت قلـــــب و عـــــروق خواهـــــد داشـــــت.  بيشــــترين تــــأثير را در س
اين سازمان از كشورهاي جهان خواسته است سياستها و برنامه ريزيــهايي را بـراي ارتقـاي 
سطح بهداشت مانند كاهش مصرف نمك در غذاهاي فرآوري شده، كــاهش چربـي غذايـي 

ـــــــــــــــد.  وتشــــــــــــــويق بــــــــــــــه ورزش اتخــــــــــــــاذ كنن
مقدار نمك مصرفي در بسياري از غذاهاي فرآوري شده مانند نان و غالت، نزديك يا بيشتر 

از نمك موجود در آب دريا است. 
 

خواندني ها 
پزشك از همه چيز بيشتر است 

روزي ناصرالدين شاه از اعتمادالسلطنه وزير انطباعات پرسيد: در مملكــت چـه چـيز از 
همه چيزبيشتر است. اعتمادالسلطنه بي درنگ گرفت: قربان، پزشك! ناصرالدين شاه تعجــب 
ــي  كرد و گرفت: دليل اين سخن چيست؟ اعتماد السلطنه گرفت: جوابش را بعدًا به عرض م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم.  رس
ــود  يك هفته بعد دستمالي زير چانه اش بست و دو سر آن را روي سرش گره زد و چنان نم

ـــــالت پيــــش شــــاه آمــــد.  كـــه دندانـــش درد مـــي كنـــد. بـــا همـــان ح
شاه پرسيد: چه شده است؟ گرفت: دندانم پيله كرده است. فورًا يكي از درباريان گفت: شـلغم 
ــه بـادام عـالج ايـن درد اسـت!  جوشيده روي جايگاه پيله كرده بگذاريد! ديگري گفت: هليل

حــاصل آن كــه هركــس فراخــور دانــــش خـــود چـــيزي تجويـــز مـــي كـــرد. 
اعتمادالسلطنه به آرامي گره دستمال را باز كرد و خطاب به شاه گفت: قربان! دندان مـن درد 
نمي كند. تنها خواستم عرضي كه يك هفته پيش كردم تأييد شود كــه درمملكـت پزشـك 

ازهمه چيز بيشتر است! 
 

مخابرات در ايران 
مخابرات در ايران با نصب اولين خط تلگراف در سال ١٢٣٦ هجري خورشــيدي يعنـي 
چهارده سال پس از اختراع آن توسط مورس، بين تهران و چمن سلطانيه در نزديكي زنجان 
(اردوگاه تابستاني ناصرالدين شاه) آغاز شد. دو سال بعد، خــط تلـگراف سـلطانيه بـه سـمت 

زنجــان، تــبريز و جلفــا امتــداد يــافت و بــه شــبكه تلــگراف روســــيه پيوســـت. 
توسعه تلگراف به ساير شهرها همچنان ادامــه يـافت و ايـران در سـال ١٢٤٨ بـه عضويـت 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٣ 

شماره ٧٢-٧١  اسفند ١٣٨١ 

اتحاديه بين المللي تلگراف درآمد. اداره تلگراف نيز در سال ١٢٥٥ به وزارت تلــگراف ارتقـاء 
يافت. در سال ١٢٦٩ بين دو ايستگاه ماشين دودي و شهرري ارتباط تلفني برقرار شد. بعد از 
ــهران) و سـپس مقـر ييالقـي  آن بين كامرانيه (شميران) و عمارت سلطنتي وزارت جنگ (ت
ــر شـد. از آن  ناصرالدين شاه (احتماالً سلطنت آباد) وعمارت سلطنتي تهران ارتباط تلفني داي
ــاي داخلـي و سوءاسـتفاده از امتيـازات توسـط  تاريخ به مدت ٣٥ سال به دليل كشمكش ه
ــه در اول آبـان مـاه ١٣٠٥  دربارتحول چشمگيري در مخابرات ايران ديده نمي شود؛ تا اينك
تلفن جديد بر روي ٢٣٠٠ رشته كابل آمادٌه بهره برداري شد. به دنبال تعدد شركتهاي تلفني 
براي ايجاد تشكيالتي واحد در امر تلفن در سال ١٣٠٨ هجري شمسي امور تلفني به شــكل 
ــه بـه پسـت و  اداره اي زير نظر وزارت پست وتلگراف قرار گرفت و از آن پس اين وزارتخان

تلگراف و تلفن تغيير نام يافت. 
از: روزنامه همشهري ـ يكم بهمن ١٣٨١ 
 

 

چهارشنبه آخر سال ( چهار شنبه سوري ) 
يكي از آيينهاي نوروزي امروز - كه بايستي آميزه اي از چند رســم متفـاوت باشـد - " 
ــنبه آخـر سـال گوينـد.  مراسم چهارشنبه سوري " است كه در برخي از شهرها آن را چهارش
ــها  دربارًه چهارشنبه سوري، كتاب ها و سندهاي تاريخي، مطلبي يا اشاره اي نمي يابيم و تن
در اين قرن اخير، يا دقيق تر، در اين نيم قرن اخير است كه مقاله ها و پژوهشهاي متعـددي 
در اين باره منتشر شده و يا در نوشته هاي مربوط به نوروز به چهارشنبه سوري نيز پرداختــه 

اند.  
ــراغ داريـم، بديـن  برگزاري چهارشنبه سوري، كه در همًه شهرها و روستاهاي ايران س
صورت است كه شب آخرين چهارشنبًه سال ( يعني نزديك غروب آفتــاب روز سـه شـنبه )، 
بيرون از خانه، جلو در، در فضايي مناسب، آتشــي مـي افروزنـد، و اهـل خانـه، زن و مـرد و 
كودك از روي آتش مي پرند و با گفتن : " زردي من از تو، سرخي تو از من "، بيماري هــا و 
ناراحتي ها و نگراني هاي سال كهنه را به آتش مي سپارند، تا سال نو را با آسودگي و شادي 
ــتفاده  آغاز كنند. تا زماني كه از ظرف هاي سفالين چون، كاسه و بشقاب و كوزه، در خانه اس
مي شد، پس از خانه تكاني، كوزًه كهنه اي از پشت بام خانه به كوچه مي انداختند؛ كوزه اي 
كه در آن آب و چند سكه ريخته بودند. اسفند دود كردن و آجيل خودرن، فال گرفتن، " فال 
ــراي نيـت خـود  گوش " ( در كوي و گذر به حرف عابران گوش دادن و از مضمون آن ها ب
ــه  تفاًول زدن. ) و " قاشق زني " ( معموال زنان روي خود را مي پوشانند و با قاشق، يا كليد ب
خانه ها در مي زنند، صاحب خانه شيريني، ميوه و يا پول در ظرف آنــها مـي گذارد. ) نـيز از 
ــت؛ و  باورها و رسم هايي است كه به ويژه در بين نوجوانان، هنوز به كلي فراموش نشده اس

اين رسم ها و باورها در شهرهاي مختلف با يكديگر متفاوت اند. 
بي گمان چهارشنبه سوري از رسم هاي كهن پيش از اسالم نيســت. در آن زمـان هـر 
ــي نويسـد :  يك از روزهاي ماه را نامي بود، نه روزهاي هفته را. استاد پورداود در اين باره م
آتش افروزي ايرانيان در پيشاني نوروز از آيين هـاي ديريـن اسـت ( ... ) شـك نيسـت كـه 
افتادن اين آتش افروزي به شب آخرين چهارشنبًه سال، پس از اسالم رسم شده اسـت. چـه 
ــرب هـا روز شـوم و  ايرانيان شنبه و آدينه نداشتند ( ... ) روز چهارشنبه يا يوم االربعاء نزد ع
نحسي است. جاحظ در المحاسن و االضداد آورده : واالربعاء يوم ضنك و نحس. اين اســت 
ــش  كه ايرانيان آيين آتش افروزي پايان سال خود را به شب آخرين چهارشنبه انداختند تا پي

آمدهاي سال نو از آسيب روز پليدي چون چهارشنبه بر كنار ماند.  
در باورهـاي عاميانـه، چهارشـنبه روزي نامبـارك اسـت. سـفر نبايسـتي كـردن شــب 
ــوچـهري گويـد: چهارشـنبه كـه روز  چهارشنبه، به احوال پرسي مريض نبايستي رفت. و من

بالست باده بخور به ساتكين مي خور تا به عافيت گذرد 
ـار  آتش افروختن شب چهارشنبًه آخر سال، يا چهارشنبه آخر صفر را، برخي به قيام مخت
نسبت مي دهند : مختار سردار معروف عرب وقتي از زندان خالصي يافت و به خونخواهــي 
ــار بتـازد،  شهيدان كربال قيام كرد، براي اين كه موافق و مخالف را از هم تميز دهد و بر كف
دستور داد شيعيان بر بام خانه خود آتش روشن كنند و اين شب مصادف با شــب چهارشـنبه 

آخر سال بود. و از آن به بعد مرسوم شد. 
در برخي از شهرهاي آذربايجان چون اروميه، اردبيل و زنجان، همًه چهارشنبه هاي ماه 
ــًه زنجـان بديـن شـرح اسـت :  اسفند هر يك نقش و نام معيني دارند، كه از جمله در منطق
ـاص دارد.  نخستين چهارشنبه را موله گويند و به شستن و تميز كردن فرش هاي خانه اختص
دومين چهارشنبه را سوله گويند، در اين روز به خريد وسيله ها و نيازمنديهاي عيد مي رونـد. 
ــدم و عـدس و غـيره بـراي  سومين چهارشنبه را گوله گويند و به خيس كردن و كاشتن گن
سبزه هاي نوروزي اختصاص دارد. چهارمين و آخرين چهارشنبه سال ( چهارشنبه سوري ) را 
كوله گويند؛ ( كوله در تركي به معني كهنه و فرسوده است ) . در برخي از شهرهاي ايــران، 
ــوروز آبـاد )، تويسـركان، كاشـان، زاهـدان ( قصبـه مـود ) و … مراسـم  از جمله ايالم ( ن
چهارشنبه سوري را آخرين چهارشنبًه ماه صفر برگزار مي كنند. و آخرين آتش نيز از رسم ها 

است. بنابر نوشته تذكره صفويه كرمان نيز، چهارشنبه سوري در ماه صفر بوده است. 
ـا و  در اصفهان چهارشنبه سوري را " چهار شنبه سرخي " نيز مي گويند. يكي از دليل ه
سندهاي ديگري كه نشان مي دهد چهارشنبه سوري از آيين هاي پيش از اسالم نيست، مي 
ــماري  تواند اين باشد كه مراسم آن در غروب آفتاب روز سه شنبه برگزار مي شود. در گاهش
قمري آغاز بيست و چهار ساعت يك شبانه روز از غروب آفتاب روز پيش است؛ و چهارشنبه 
ــي همچـون عيـد غديـر،  سوري، مانند بسياري از آيين ها، جشن ها و سوگواري هاي مذهب
نيمه شعبان، رحلت حضرت پيامبر ( ص ) كه بر اساس گاهشماري قمري اســت، در غـروب 
ــه هنـوز  روز پيش برگزار مي شود. نحس بودن چهارشنبه در باورهاي عاميانه باعث شده، ك

ــد، و پنجشـنبه را  بعدازظهر سه شنبه ( يعني شب چهارشنبه ) به احوال پرسي بيمار نمي رون
ــهرگان، سـده و  عامه " شب جمعه " مي گويند. در صورتي كه آيين هاي كهن مثل نوروز، م
… كه بر اساس گاهشماري خورشيدي است، آغاز بيست و چهار ساعت روز، از سپيده دم و 
ــاي كـهن ايـران  يا از نيمه شب است. آن چه كه چهارشنبه سوري را به جشن ها و آيين ه
پيوند مي زند، مي تواند برگزاري رسم و جشني به نام " سور "، در روز پنجه ( خمسه مسترقه 
) باشد كه از آن تا سدًه چهارم، دوره سامانيان، آگاهي در دست است : صاحب تاريخ بخارا از 
ــش از نـوروز )  برگزاري رسمي كه " عادت قديم " و با افروختن آتش در " شب سوري " ( پي
ــت، هنـوز  همراه بوده خبر مي دهد : … آنگاه امير سديد ( منصور بن نوح ) به سراي نشس
سال تمام نشده بود كه چون شب سوري، چنان كه عادت قديم است، آتشي عظيم افروختند 

و پاره اي آتش بجست و سقف سراي در گرفت و ديگر باره جمله سراي بسوخت و ...  
امروز، با رسميت يافتن تقويم مصوب ١٣٠٤، ديگر از جشن هاي پنجه ( كه در خوارزم، 
آغاز سال، و در پارس پايان سال بود ) كمتر نشاني ميتوان يافت. چهار شــنبه سـوري پايـان 
ماه صفر نيز - تا آن جا كه آگاهي در دست است - فراموش شده، و تنها با برگزاري مراسم 
چهار شنبه آخر سال يا چهارشنبه سوري، كه در بر دارندًه رسم هايي از فرهنگ عامه اســت، 
ــوژي هـاي جديـد  مردم به پيشواز نوروز مي روند. اين يادآوري الزم است كه با وجود تكنول
خانه سازي، ايجاد مجموعه هاي مسكوني، آپارتمان نشــيني، در دسـترس نبـودن " بوتـه و 
هيمه " ( به علت استفاده از گاز و برق به عنوان وسيلًه حرارتي )، در اختيار نداشــتن ?وزه و 
پشت بام و فضاي مناسب جلوي در خانه، و دگرگوني هاي ديگر فرهنگي، مراسم چهارشنبه 
ــه هـاي سـنتي -  سوري هنوز چهرًه نمادين خود را - با دشواري، به ويژه در شهرها و محل

نگه داشته است. 
 

 
نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ 

آرتساخ 
(بخش ٥ ) 

ا.گرمانيك 
رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 

 
ــرد          آرتم الاليان فرمانده مبارزان ديزاك، به گواهي يكي از معاصران تصميم ميگي
"اين سپاه تركها را پيش از رسيدن به كارياگينو در واراندا نابود سازد"١. "او به آسالنيـك 
ــي كـار آزمـوده و دالور بـود  يكي از همرزمانش كه اهل روستاي كمراكوچ ديزاك و جوان

ماموريت ميدهد با نيروهاي مسلح ديزاك و واراندا سپاه تركها را از ميان بردارد"٢. 
ــاركيس مورادخانيـان در سـال ١٨٨٨ در يـك  آسالنيك يا آسالن س
ــت  خانواده فقير روستايي به دنيا آمد و در سنين نوجواني همراه پدرش راهي باكو شده نخس
به كارهاي ساختماني و سپس به كار حمل و نقل پرداخت. در آنجــا بـا كـارگران معاشـرت 
ــتاي  ميكند و با مشاهده وضعيت سخت و استثماري آنها از استثمارگران متنفر شده به روس
ــركش،  زادگاه خود باز ميگردد و تصميم ميگيرد به فقرا و ستمديدگان كمك كند. جوان س
اخبار مربوط به كشتار ارمنيان ارمنستان غربي توسط حكومت تركيــه را بـه سـختي تحمـل 
ــه قرابـاغ رسـيده بودنـد حمـايت مينمـايد و  ميكند و به هر نحو از پناهندگان ارمني كه ب
ــرد. ليكـن  جوخهاي از جوانان تشكيل ميدهد و تصميم به انجام فعاليتهاي پارتيزاني ميگي
ــوان "روسـتايي شورشـي" روانـه زنـدان  پس از چندي به فرمان فرماندار دستگير شده به عن
ــاز  شوشي ميشود. يك سال و نيم بعد در پي انقالب فوريه آزاد ميشود و به روستاي خود ب
ميگردد و به فعاليتهاي خود ميپردازد و در آن روزهاي سخت ارمنيان آرتساخ، جوخــهاي 
سازمان ميدهد و سالحهايي كه نزد مردم نگهداري ميشد گردآوري نموده به امر تمرينات 
نظامي همت ميگمارد و زماني كه از نفوذ تركان از سمت آقدام به قرابــاغ آگاه مـيگردد بـا 
جوخه خود به ياري مدافعان آسكران ميشتابد، در همين جا با ســاغاتل گاسـپاريان 
ــته بـود خانـه و  اهل وارتاشن آشنا ميشود. وي كه تازه از جبهه جنگ اول جهاني بازگش
كاشانه خود را در ويراني مييابد، تركها همه چيز را با خود برده و تمام اعضاء خــانوادهاش را 
از دم تيغ گذرانده بودند. او قسم ياد ميكند انتقام خون آنها را بگيرد لذا با آگاهي از حمالت 
تركان بر قراباغ خود راهي آن ســامان ميشـود. آسـالنيك و سـاغاتل در كنـار يكديـگر در 
سنگرهاي آسكران ميجنگند ليكن پس از سقوط آسكران، آسالنيك با جوخه خود به ديزاك 
بر ميگردد و آماده مبارزات جديدي ميشود. آسالنيك توجه آرتم الاليــان فرمـانده نظـامي 
ــب ميكنـد لـذا  ديزاك را كه از فدائيان قديمي بود و در انقالب ايران شركت نموده بود، جل
الاليان با انتصاب او به عنوان فرمانده يكــي از جوخـهها وي را مـامور درهـم كوبـي سـپاه 

ترك-تاتار وارد شده به واراندا ميكند. 

                                                           
١ ماتناداران (كتابخانه كتب خطي ملي ارمنستان)، آرشيو نويسندگان، شماره (١٢) ٢٤٠، 

فهرست ٧٤،سند ٢٩ ص.١٦٠ (از اين پس ماتناداران) 
٢ - همانجا 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٤ 

شماره ٧٢-٧١  اسفند ١٣٨١ 

خبر ورود دشمن به واراندا سريعا" در سراسر قراباغ ميپيچد و نيروهــاي رزمـي 
ــد. سـاكنان روسـتاهاي آوتاشـن، سـغناخ،  مردمي در روستاها و نواحي تشكيل ميگردن
خاچماچ، تاغاوارد، ساروشن، غاواخان، مسمنا، هاغورتي، مشك آباد، چارتار، 
سوس، كرت، كاراهونج، ماشاديشن (اكنون كلخوزاشــن)، خرخـان، هرهـر، 
ــتاهاي وارانـدا بـه پـا ميخـيزند. در وهلـه  سوواتغ، سختوراشن، ماواس و ديگر روس
نخست آنهايي سالح به دوش مــيگيرنـد كـه در جنـگ جـهاني اول شـركت داشـته و در 

سردارآباد، آپاران، قره كليسا و در سپاه آندرانيك جنگيده بودند. 
نيروهـاي رزمـي مردمـي كـه حـدود ٢٥٠ نفـر بودنـــد، در تپــههاي غربــي 
ــيز  ماشاديشن و ارتفاعات دره ميان غاواخان و مسمنا موضع ميگيرند. يك جوخه ديگر ن
ــيز  جاده منتهي به دره آماراس در جنوب مسمنا را سد ميكند. راههاي مواصالتي شوشي ن
ــريح كـرده  مسدود ميگردند. آبراهام كيسيبگيان يكي از آگاهان اين رويدادها چنين تش
ــي-آذري دسـت بـه يـاغيگري ميزنـد، آنـها پرنـدگان را سـر ميبرنـد،  است: ((هنگ ترك
ــه در چنـد صـد  زنبورداريها را ويران ميكنند و دست به هتك حرمت ميزنند. سربازاني ك

قدمي منتظر روشن شدن هوا بودند در جريان اين وقايع قرار ميگيرند"٣.  
ــبر غـرق در مـه بـود. تركـها بـا اطـالع از  ارتفاعات مسمنا صبح روز ١٨ اكت
ــو  محاصره خود تصميم ميگيرند به سمت مشك آباد- چارتار بروند و از آنجا راهي كارياگين
گردند. آسالنيك با بيش از دويست رزمنده خود به اينجا ميرسد و در مقام فرمــاندهي كـل، 
نيروهايش را چنان به صف ميكند كه دشمن امكان شكستن حلقه محاصره را نداشته باشد. 
ــاغ چنيـن بيـان  هاروتيون توميان رئيس وقت امور نظامي شوراي ملي قراب
ــد و  ميكند: "تركها و تاتارها صبح زود از روستا خارج شده به سمت جاده نزديك دره ميرون
در همين لحظه باران گلوله بر روي آنها باريدن ميگيرد"٤. دشمن با ســماجت بـه مقـاومت 
ميپردازد ليكن آسالنيك سنگر به سنگر رفته به رزمندگان روحيه ميبخشد. تمام طول روز 
صداي آتشباريها قطع نميشود. رزمندگان مردمــي تدريجـا" حلقـه محـاصره را تنـگ تـر 
ميكنند و دالورانه به جنگ ادامه ميدهند. سمبات و هــاروتيون قـهرمانيان بـرادران 
ــدم عقـب نشـيني  اهل كاراهونج در كنار هم به شهادت ميرسند در حالي كه حتي يك ق
نكرده و راه گريز دشمن را سد كرده بودند. (بر روي سنگ قبر مشترك اين برادران واقـع در 
گورستان روستاي كاراهونج ناحيه مارتوني قراباغ كوهستاني چنين حك شده اســت: "مـا بـه 

خاطر آزادي ملت به شهادت رسيديم"). 
ــوند  نبرد تا زمان تاريك شدن هوا ادامه مييابد و سرانجام ارمنيان موفق ميش
سپاه تركها را در هم بكوبند: "تنها تعداد كمي از عساكر موفق ميشوند به نحوي جان ســالم 

به در ببرند..."٥ به زحمت ٦٠ نفر نجات مييابند. 
پيروزي درخشان نبرد مسمنا به اهالي قراباغ روحيه و الهام ميبخشد و زماني 
كه فرماندهي تركها چند روز بعد جوخه جديدي متشكل از ٧٠٠-٦٠٠ نفر عسكر بـه وارانـدا 
ــارمير  اعزام ميكند، آنها شتابان به سوي شوشي ميگريزند و هنوز به توناواز (روستاي ك
فعلي) نرسيده اعالم ميكنند كه ارمنيان همه راهها را بستهاند، بنابراين تركــها و اراذل تاتـار 

اجبارا" از قراباغ دور ميشوند. 
همه جا درباره آســالنيك قـهرمان مسـمنا صحبـت ميشـد و در مـدح او آواز 
ميخواندند. او از سوي شوراي ملي ارمني قراباغ و فرماندهي كل مورد ستايش و تقدير قـرار 
ــار دشـوار حفـاظت از روسـتاها و مرزهـاي جنـوب  ميگيرد. او پس از بازگشت به ديزاك ك
ـات  خاوري را به عهده ميگيرد. هاروتيون توميان اضافه ميكند: "او اغلب براي كسب اطالع

مربوط به رويدادهاي شهر به شوشي ميرفت...."٦. 
دفاع از مردم و ميهن باالترين و ارزشمندترين چيز براي آسالنيك مورادخانيان 
ــه هميـن علـت نـيز  بود و در برابر خاطيان و سوءاستفاده كنندگان قاطعانه عمل ميكرد و ب
توطئههايي براي او چيده شد. در يكي از روزهاي بــهار ١٩١٩ كـه آسـالنيك از هـادروت 
راهي ده شده بود به ضرب گلوله خائنانه به شهادت ميرسد. لئونيد هورونتــس داسـتاني 
تحت عنوان "آسالن شجاع و فرزندش" به قهرمان مسمنا پيشكش كرده است. اهالي آرتساخ 

تصميم گرفتهاند مجسمه يادبودي براي نبرد قهرمانانه مسمنا برپا سازند. 
ــهاي  جنگ جهاني اول در سال ١٩١٨ به پايان رسيد و انگليسيان جانشين ترك
مغلوب در ماوراء قفقــاز شـدند و نمـايندگان فرمـاندهي آنتـانت وارد بـاكو گرديدنـد. ژنـرال 
تامسون انگليسي به عنوان استاندار باكو تعيين شد. مهمترين مسئله اينان، تصــاحب نفـت 
باكو، ايجاد سلطه امپرياليسم انگليس در ماوراء قفقاز و تبديل آن به پايگاه استراتژيك مبارزه 
ــس قـول در  در برابر روسيه انقالبي بود. حكومت مساواتي آذربايجان به سر فرماندهي انگلي
اختيار گذاشتن ٤٥٠٠٠ سرباز را براي جنگ با بلشويكها داده بود٧. نيروهاي انگليس پــس از 
ــه  چندي تمام ماوراء قفقاز را در دست خود گرفتند و رهبري حيات اقتصادي و سياسي منطق
را به چنگ آوردند. در اين زمان ٣٠ هزار سرباز و افسر انگليسي در ماوراء قفقاز مستقر بود و 
ــها،  فرماندهي انگليسيان با استقبال از اميال و آرزوهاي مساواتيها و با پيروي از الگوي ترك
شناسايي آذربايجان را از ارمنيان قراباغ خواستار شد و براي مقابله با مقاومت منتظره به كليه 

وسايل ممكن متوسل گرديد.  
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قول داده شده بود كه مسئله ارمنيــان و قرابـاغ در دسـتوركار كنفرانـس صلـح 
پاريس قرار گيرد و بعدها فرماندهي انگليس بارها با فريب و حيله به اين امر اشاره ميكند و 
به اهالي قراباغ اميدواري ميدهد كه كنفرانس صلح مسئله درخواست به حق الحــاق قرابـاغ 
ــس هـرگز نـه كـال"  به ارمنستان را حل خواهد كرد در حالي كه نيك ميدانست اين كنفران

مسئله ارمني و نه مسئله قراباغ را حل و فصل نخواهد كرد. 
در اين روزها، در نوامبر ١٩١٨، ژنرال آندرانيك بنا به درخواست اهالي قراباغ با 
ـوخ گذشـته جـاده شوشـي را باز ميكنـد. ليكـن در  سپاه خود راهي قراباغ ميشود و از زاب
ــت سـپاهيان بـه او تسـليم ميكننـد.  روستاي آوداالر تلگراف تامسون را براي توقف حرك
ــر عمـل  سربازان قراباغي سپاه از آندرانيك ميخواهند وارد شوشي شده انگليسيان را در براب
ــاع پيچيـده موجـود تصميـم مـيگيـرد  انجام شده قرار دهد ليكن آندرانيك با توجه به اوض

محتاطانه عمل كند. 
ــه تامسـون را تسـليم  روز بعد، فرستادگان نظامي آنتانت نزد آندرانيك آمده نام
وي ميكنند. استاندار انگليسي در نامه خود تهديد ميكرد كــه اگر "فرمانـهاي مـن را اجـرا 
نكنيد، خود مسئول خونريزيهاي ناشي از عمليات خود خواهيد بود. امتنــاع شـما در اجـراي 
ــد اثـر خواهـد  فرمان من مسلما" روي مسئله ارمنيان كه در كنفرانس صلح مطرح خواهد ش

گذاشت..."٨. 
ژنرال آندرانيك در نامهاي كه براي تامسون ارسال ميكند توضيح ميدهد كــه 
ــاط  عزيمت او به شوشي داليل قوي و مهم دارد، زيرا "تقريبا" يك سال است كه تاتارها ارتب
قراباغ و زانگزور را قطع كردهاند. در دره ميان رودهاي زابوخ و هاگارا اجساد چند صد نفـر 
سربازاني افتاده است كه از جبهه جنگ و از طريق زانگزور به قراباغ باز ميگشتند. در طــول 
ــتند در قرابـاغ اسـكان يـابند  ماههاي ژوئيه و اوت هزاران پناهنده ارمني تركيه كه ميخواس
بطور وحشيانهاي كشته شدند. ويراني تعدادي روستاهاي ارمني از جمله قره قشالق، ترك 
تازيهاي بي وقفه، چپاول و كشتار ارمنيان زانگزور توسط تاتارها كه امكاناتي براي بازگشت 
بـه ميـهن خـود قرابـاغ نداشـته و در زانـگزور مـانده بودنـد، و سـرانجام، رفتـار وحشــيانه 
آذربايجانيها در قبال ارمنيان قراباغ، همه و همه اين مسايل باعث شدند من دو منطقه را به 

يكديگر مرتبط سازم"٩. 
به درخواست فرستادگان نظامي، آندرانيك به گوريس باز ميگردد در حالي كـه 
ــد لـذا طـي فرمـاني از  معتقد بود از نيمه راه بازگشتن او باعث تألم روحي آرتساخيها ميش
زحمتكشان آرتساخ ميخواهد كه آرامش را حفظ كنند. او ميخواست چنين معتقد باشــد كـه 
ــت ارمـن  آرتساخ و نيز ساير سرزمينهاي غصب شده به ارمنستان باز گردانده ميشوند و مل
آرامش خيال خواهد يافت. اين ساده لوحي بود يا نقصان تجربه ديپلماتيك؟ مشكل ميتوان 
ــه گوريـس، مسـاواتيها و  پاسخ داد ليكن اين امر گواه است كه پس از بازگشت آندرانيك ب
ــگ نظـر تاتـار  افسران ترك پناهنده به آذربايجان فعال تر شدند و به رهبري آنها عناصر تن
حمالت شديدي بر روستاهاي ارمني تدارك ميديدند و اهالي را مورد چپاول و كشــتار قـرار 
ميدادند. آنها دســت بـه ويرانـي روسـتاهاي ديـزاك، آرپـا-گيـادوك، تـز-خـاراب، 
ــرد، دودوكچـي، خـانزازور، روسـتاهاي وارانـدا:  اسپيتاكاشن، پتروساشن، خزاب
چارتار، ماشاديشن، سوس و روستاهاي ديگر زدند و فرماندهي انگليس در قبال تمــام 
اين وقايع چشمها و گوشهاي خود را بسته بود، زيرا چنانكه لئو  مورخ ارمنينوشته است: "او 

براي فروختن قراباغ و زانگزور به آذربايجان با مساواتيها به معامله پرداخته بود". 
همانگونه كه اشاره شد، اشغالگران انگليسي نيز مانند تركها به واگذاري آرتساخ 
ــه حـق آنـان را نمـيپذيرفتنـد و  به آذربايجان تمايل داشتند. اهالي آرتساخ اين خواست نا ب
ــوراي ملـي ارمنـي بـاكو  فرماندهان نظامي قراباغ در ٣٠ دسامبر ١٩١٨ نامهاي خطاب به ش
ارسال ميكنند كه در آن آمده بود به دومين هيئت انگليســي كـه وارد آرتسـاخ شـده اسـت 
ــد  چنين اعالم كردهاند: " ملت ارمني قراباغ دولت آذربايجان را نه حاال و نه در آينده نميتوان
به رسميت بشناسد. ما براي اين كار با تركها نجنگيدهايم....ما تا امروز استقالل خود را حفظ 
ــا بـايد بـهبود  كرده ايم و معتقديم كه پس از ورود انگليسيان وضعيت سياسي و اقتصادي م
ــته  يابد زيرا ما هميشه خود را هم پيمان آنها دانستهايم و از فرمان ژنرال تامسون تأسي جس
ــا حـل و فصـل  جنگ را متوقف كردهايم ليكن چنانكه پيداست هيئت فرستاده شده به اينج
ــا  مسايل موقت سياسي را امكان پذير نمييابد و آن را به تامسون موكول ميكند"١٠ سپس ب
ــه ارمنيـان قرابـاغ "بـراي بـه رسـميت  افتخار مينويسد كه بگذاريد ژنرال انگليسي بداند ك
نشناختن حكومت آذربايجان با ستمگريهاي سپاه تركيه مقابله كردهاند" و اين كه دوست ما 
ــر بـراي مـا .... نـه تنـها  انگليس نبايد ما را مجبور به اطاعت از آن (آذربايجان) كند، اين ام
مسئله حيثيت بلكه مسئله موجوديت فيزيكي است كه براي آن خون ريختهايم". فرماندهــان 
نظامي نيز با ابراز خواستهاي به حق هم ميهنان خود، نامه خودرا با سخنان زير بــه پايـان 
ميبرند: "بخشي از ملت ما لخت و گرسنه و محــروم از تمـام امكانـات مـادي اسـت... آنـها 
حاضرند اين فداكاري را در آينده نيز انجام دهند، تنها اگر هيچگونه سلطه تركي بر كوههاي 
ــك  قراباغ آزاد سايه نيفكند". سپس درخواست ميكنند تا به تامسون بفهمانند كه "در طول ي
ــاب عدالـت زيـر سـلطه  سال مبارزه براي آزادي، اهالي قراباغ نميتوانند هنگام پديداري آفت

حكومت آذربايجان بروند"١١. 
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