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جامعه ارمني 
جشن چهارصدمين سال استقرار ارمنيان در اصفهان. 

اصفهان ـ يادواره چهارصدمين سالگرد استقرار ارمنيان در جلفاي اصفهان مــهرماه امسـال بـا 
حضور شخصيتهاي برجسته ديني و فرهنگي ايران و جهان در كليساي وانك اصفهان برگزار 
ــالگرد اسـتقرار ارمنيـان در  مي شود.تاتائوس اوهانيان ، رئيس ستاد مركزي يادواره جهاني س
ــاني همـراه خواهـد  جلفا، گفت: اين يادواره با برگزاري آيينهاي مذهبي پاداراك و عشاي رب
بود.اوهانيان در مورد اهداف برگزاري اين يادواره گفت: باتوجه به اهميت وقايع تــاريخي و 
ــاندن خدمـات ارمنيـان در  سياسي دوره سلطنت شاه عباس اول، اين يادواره در جهت شناس
عرصه هاي فرهنگي، علمي و اقتصادي تالش خواهد كرد.وي افزود: اين نكوداشت همچنين 
هدف تقويت روحيه همكاري و استحكام وفاق هرچه بيشتر بين ارمنيان و مسلمانان را دنبال 
ــش آئيـن هـاي مذهبـي  مي كند.به گفته وي، محور اصلي برنامه هاي اين مراسم را تبيين نق

پــاداراك و عشــاي ربــاني در كليســــاي مرســـلي ارمنيـــان تشـــكيل مـــي دهـــد. 
در حاشيه برنامه هاي اين يادواره، انديشمندان و متفكران ايراني و خارجي در زمينه مبــاحث 
ــا  فرهنگي، تاريخي و ايرانشناسي سخنراني خواهند كرد. همچنين نمايشگاههايي در ارتباط ب

موضوعهاي مربوط به ارمنيان برگزار خواهد شد. 
نمايشگاه معماران ارمني ايراني در ايروان  

با اقدام مركز مطالعات مسائل ارمني ايران و موزه- انستيتوي ملي معماري ارمنستان  در موزه 
نمايشگاه سه معمار ارمني ايراني پل آبگار، گابريئل گوركيان و وارتان هوانسيان افتتــاح شـد. 
ــها ارائـه شـدهاند.  در اين نمايشگاه طرحها و عكسهاي ساختمانهاي طراحي شده از سوي آن

نمايشگاه به مدت يك ماه فعاليت خواهد كرد.  
پل آبگار متولد ســال ١٩٠٨ از نمـايندگان مدرنيسـم در ايـران بـود، در طرحـهاي خـود بـه 
هماهنگي با طبيعت اهميت زيادي قائل بــود. سـاختمانهاي او بـهترين سـاختمانهاي تـهران 
محسوب ميشوند، از ميان آنها ميتوان ساختمانهاي زير را ذكر كرد: سينماي ”نياگارا“، اولين 
ــه كـاتوليك ارمنـي، مدرسـه ”باغچـهبان“ ناشـنوايان و  ايستگاه راديوئي ايران، كليساي جامع

ويالهاي متعدد كه يكي از آنها اكنون سفارت جمهوري ارمنستان در ايران ميباشد.  
ــي كـرده اسـت. در سـال  گابريئل گوركيان چند ويال، هتل، مغازه و كارگاره نقاشي را طراح
ـــههاي  ١٩٢٦ دفـتر معمـاري خصوصـي خـود را بـاز كـرده اسـت. سـاختمانهاي وزارتخان
دادگستري، امور خارجه، باشگاه افسران و ساختمانهاي ديگر از آثار معــروف وي ميباشـند. 
ــها طـرح مجسـمه روزولـت را ذكـر نمـود،  در چند مسابقه بينالمللي كه ميتوان از ميان آن

شركت كرده است.  
وارتان هوانسيان از لحاظ سبك در آثار خود مدرنيسم را دنبال نموده است امــا زيبـائي را در 
سادگي ديده است. هنرستان دوشيزهها، هتلهاي ايستگاه خط آهتــي تـهران و ”دربنـد“، كـاخ 
ــانك ”سـپه“ در  سعدآباد، سينماهاي ”متروپل“ و ”ديانا“، هتل ”فردوسي“، ساختمان مركزي ب
تهران و همچنين ساختمانها در چند شهر ديگر، چند ويـال و سـاختمان اجتمـاعي دولتـي از 

بهترين آثار او هستند.  
آقاي محمد زند مسئول بخش روابط عمومي و امــور فرهنـگي سـفارت ايـران در ارمنسـتان 
ــبت بـه ارزشـهاي يكديـگر ضـامن درك متقـابل و  خاطرنشان كرد كه شناخت و احترام نس
ــراز دلسـوزي  زندگي آرام و شرافتمندانه است. وي گفت: ”هر يك از ملتهاي ما با حفظ و اب
نسبت به فرهنگ، دين و ويژگي خود، همزمان بايد بتواند با ملت ديگر روابط داشــته باشـد، 
گفتگو و تبادل نظر كند و اين امر بنوبه خود تحكيــم دوسـتي دو كشـور را تشـويق خواهـد 

نمود“.  
هاياستاني هانراپتوتيون ٨٢/٠٥/٢٩ 

ايران 
زلزله ٥,٧ ريشتري در استان كرمان. 

كرمان ـ واحد مركزي خبر: زمين لرزه اي به بزرگي ٧/٥ در مقياس ريشــتر سـاعت ٨ و 
ـــــد.  ٣٢ دقيقــــه و ٢٥ ثانيــــه صبــــح پنجشــــنبه اســــتان كرمــــان را لرزان

به گزارش مركز لرزه نگاري ژئوفيزيك دانشگاه تهران، اين زمين لرزه در شــمال شـرقي 
شهرستان بم ثبت شده است. 

طرح معافيت فارغ التحصيالن پزشكي از خدمت خارج ازمركز. 
ــت و درمـان مجلـس گفـت: فراكسـيون پزشـكان  نورالدين پيرمؤذن، مخبر كميسيون بهداش
ــت خـارج از مركـز،  مجلس ششم، طرحي را براي معافيت فارغ التحصيالن پزشكي از خدم

ــــــــــــد.  تقديـــــــــــم هيـــــــــــات رئيســـــــــــه مجلـــــــــــس كردن
نماينده مردم اردبيل افزود: اين طرح درآستانه شهريورماه و ســالروز تولـد ابـن سـينا و روز 
ــيز امـروز وصـول آن را اعـالم كـرد.وي  پزشك، تقديم مجلس شد و هيات رئيسه مجلس ن
درباره علت ارائه چنين طرحــي گفـت: فـارغ التحصيـالن رشـته هـاي گروه پزشـكي، تنـها 
ــاري در منـاطق  تحصيلكردگاني هستند كه موظفند طرح خدمت خارج از مركز و اقامت اجب
محروم را بگذرانند. اين الزام، در سالهاي اول انقالب و به دليل كمبود پزشــك، بـراي رشـته 
هاي گروه پزشكي مقرر شد؛ اما اكنون، با وجود حدود ٤٥هزار فارغ التحصيل بيكار پزشكي 
ــاده واحـده  و پيراپزشكي در كشور، غيرضروري به نظر مي رسد.پيرمؤذن افزود: به موجب م
اين طرح، كليه فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي درمقــاطع تحصيلـي فـوق ديپلـم و 
ــانند فـارغ التحصيـالن سـاير رشـته هـاي تحصيلـي  باالتر، از تاريخ تصويب اين قانون، هم

دانشگاهي از الزام و انجام هرگونه طرح خارج از مركز معاف مي شوند.  
ارمنستان 

افتتاح بازيهاي سراسري ارمنيان 
ــان بـا  در ساعت ٢١ روز شنبه ٢٥ مردادماه مراسم افتتاح سومين بازيهاي سراسري ارمني
شركت بيشتر از ٢ هزار ورزشكار دختر و پسر از ٣٠ كشور و ٧٩ شهر جهان كـه در ١٠ 
رشته ورزشي از فردا مبارزه خود را آغاز مي كنند در ورزشــگاه هـرازدان آغـاز شـد. از 
چگونگي انتخاب ورزشكاران مي توان حدس زد كه اســتراتژي عمـده سـازماندهندگان 
ــه آنـها  اين بازيها توسعه آنها از نظر ابعاد جغرافيايي و افزايش ميزان عالقمندي نسبت ب
بوده و از قرار معلوم اهميت بازيها از نظر كيفيت ورزشي چندان هم مورد توجــه نبـوده 
است. در مراسم افتتاح و بعد از سان و رژه ورزشكاران مختلف شركت كننده در بازيها، 
ــعله اي  آقاي يرواند زاخاريان سخنان كوتاهي بيان داشت آنگاه آتش استاديوم بوسيله ش
كه ورزشكاران صــاحب نـام آن را از معبـد گارنـي آورده بودنـد روشـن شـد روبـرت 
كوچاريان رئيس جمهور و آندرانيك ماركاريــان نخسـت وزيـر نـيز در مراسـم افتتـاح 

شركت داشتند كه رئيس جمهور نيز سخنان كوتاهي را بيان داشته و به شركت كننـدگان 
خوش آمد گفت. 

شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان ٨٢/٠٥/٢٥ 
پايان ”آرمنين ايرالينز“ 

تا پايان سال از ”آرمنين ايرالينز“، تنها شركت هواپيمايي دولتي ارمنستان چيزي باقي نخواهد 
ماند. دولت آماده مي شود اموالي كه از اين شركت در جمــهوري ارمنسـتان مـانده و  چنـد 

هواپيما را بفروش برساند.  
اين هواپيماها در واقع به عنوان آهن قراضه به فروش خواهند رسيد.  

هايكاكان ژاماناك٨٢/٠٦/٥ 
كيفيت پائين خدمات فرودگاه مانع پيشرفت  

جهانگردي در ارمنستان مي شود 
موضوع مــورد بحـث مالقـات  ٢٦ اوت وزارت بـازرگانـي و توسـعه اقتصـادي جمـهوري 
ارمنستان  و نمايندگان واحدهايي كه در زمينه جهانگردي فعال مي باشند  پيرامون  ”فرودگاه 
ــد بـراي بـاال بـردن سـطح كيفيـت  و  كيفيت خدمات فرودگاه ”زوارتنوتس“، امكانات جدي
ــائين فـرودگاه  خدمات فرودگاه“ بود.  بر اساس شركت كنندگان در مذاكرات كيفيت سطح پ
ــي  در زمينه هاي مختلف  يكي از موانع اساسي پيشرفت جهانگردي در ارمنستان محسوب م
ــت كـه بررسـي هـاي متعـددي كـه در ايـن  شود. در مذاكرات انجام شده اشاره گرديده اس
خصوص انجام شده هنوز نتيجه نداده است. بايد گفت كه حتي بعد از تحويل فرودگاه بــه ا. 
ارنكيان كه از دست اندركاران معروف ارمني آرژانتين مي باشد نيز سطح كيفيــت و خدمـات 

فرودگاه بهبود نيافت.  
نويان تاپان، آزگ٨٢/٦/٠٥ 

گوناگون 
رئيس انجمن ارمنيان روسيه پيشنهاد ايجاد هولدينگ ميكند  

ــتان و  آرا آبراهاميان رئيس انجمن ارمنيان روسيه بمنظور احياي ارتباط خط آهني ميان ارمنس
روسيه از طريق قسمت آبخازي خط آهن پيشنهاد ايجاد هولدينگ با شركت روسيه، آمريكـا، 

كشورهاي قفقاز جنوبي و همچنين شركتهاي خصوص كرده است.  
ــت كـه ايـن شـركت مسـتقيماً در  آرا آبراهاميان در مصاحبه تلفني با راديو ”آزادي“ گفته اس
راستاي احياي ارتباط خط آهني فعــاليت خواهـد كـرد. بگفتـه وي در ايـن شـركت او نـيز 
ميتواند سرمايهگذاري كند و مشاركت داشته باشد. عالوه بر اين، آرا آبراهاميان ايجاد برنامـه 
ــيز در آن شـركت خواهنـد  تجاري خاص براي سه كشور قفقاز جنوبي كه روسيه و آمريكا ن
كرد، را پيشنهاد كرده است. بگفته وي اجراي برنامه مشابه امكان حل مسائل مشــترك بـراي 
منطقه را خواهد داد. رئيس انجمن ارمنيان روسيه خاطرنشان كرد كه هر دو مسئله فوقالذكـر 
طي مالقات با شخصيتهاي رسمي واشنگتن در چارچوب سفر اخير وي بــه آمريكـا بررسـي 
ــرش قتـل عـام ارمنيـان سـال ١٩١٥ در تركيـه  شدهاند. طي اين مالقاتها همچنين مسئله پذي

عثماني نيز بررسي شده است.  
گولوس آرمني٨٢/٠٦/٦ 

تجديد اعتبار قرارداد سور پيشنهاد شده است 
استكهلم، ٢٧ اوت، آرمن پرس: افرادي كه در مراسم ٨٣- مين سالگرد انعقــاد قـرارداد سـور 
ــه قـرارداد سـور  گرد هم آمده بودند از اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد تقاضا نموده اند ك
ــا از آن اطـاعت نمـايد و حكومـت  مجددًا معتبر شناخته شود و تركيه را نيز مجبور سازند ت
ــم آئـي نمـايندگان احـزاب و  كردي را سازمان دهد. بر اساس نشريه ”مرمره“ در اين گرد ه
ــع  سازمان هاي مختلف نيز شركت داشته اند. قابل ذكر است امضاهايي كه در اين رابطه جم

آوري شده بايد به وزارت امور خارجه سوئد ارسال گردد.  
آرمن پرس، آزگ ٨٢/٦/٠٦ 

ديدگاه آلفرد دزاياس در مورد كنوانسيون قتل عام سازمان ملل  
ــي ديـدار بـا نمـايندگان حـزب  آلفرد دزاياس ديپلمات ارشد سازمان ملل متحد ط
داشناكسوتيون در كانادا تأكيد كرده است كه كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد 
ــروز بـراي  قتل عام براي قتل عام ارمنيان كامالً قابل اجرا ميباشد. آلفرد دزاياس ام

ارمنيان تورونتو سخنراني خواهد كرد.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٦/٠٦ 

راديو FM ارمنيان تركيه بزودي فعاليت خواهد كرد 
راديوي FM ارمنيان تركيه بزودي آغاز به كار خواهد كرد. اين راديو با كوشش خليفــهگري 
ــيگردد. طبـق  ارمنيان تركيه و روزنامههاي ارمنيزبان ”مارمارا“، ”ژاماناك“ و ”آگوس“ داير م
ــهاي مختلـف در آن كشـور  قوانين تركيه داير نمودن ايستگاه راديو و كانال تلويزيون به زبان

آزاد ميباشد.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٥/٢٩ 

 
 

امثال و حكم 
ــم " تـأليف زنـده يـاد  مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حك

مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  
ارنعود 

ارنعود كه به اصطالح عوام ارنبود و ارنئوت هم مي گويند به كساني اطالق مي شود كه سينه 
هاي فراخ و قد و بااليي خارج از حد متعارف داشته باشند و همچنين به عقيده استاد محمد 
علي جمالزاده: « بي انصاف باشند ولي بي انصافي آنها از روي بيحسي باشد ». شــايد كمـتر 
ــهت بـه او تشـبيه مـي  كسي بداند ارنعود كيست و مردان قوي هيكل و بلند باال را از چه ج

كنند. اينك تاريخچه زندگي اين مرد غول آسا.  
ملك ناصر يوسف بن ايوب شادي معروف به صالح الدين ايوبي مؤسس دولت ايوبيــان در 
قرن ششم هجري است كه در مصر و شام و حجاز و يمن حكمراني داشت و قسمت مهمي 
از بيست و دو سال سلطنتش در جنگهاي صليبي و مبارزه با اهل صليب مصروف گرديد. بـه 
جرأت مي توان گفت كه تنها رشادت و شجاعت صالح الدين ايوبي بود كه جنگهاي صليبي 
ــون  را به نفع مسلمين پايان داد و ممالك اسالمي را از خطر مهيب فرنگيان (اروپاييان) كه چ

سيلي عظيم به جانب آسياي غربي روان بودند نجات بخشيد.  
صالح الدين ايوبي مردي جسور و شجاع و عادل و دانشمند بود، به قسمي كه اروپاييان هــم 
ــه هنگامـي كـه  فضايل و محامدش را انكار نمي كنند. صالح الدين ايوبي خواهري داشت ك



 

 

دوهفته نامه لويس - ٢ 

شماره ٨٤-٨٣  شهريور ١٣٨٢ 

ــرود از طـرف دسـته اي از راهزنـان مسـيحي  مي خواست براي انجام مناسك حج به مكه ب
ربوده شد و فديه گزافي از صالح الدين مطالبه كردند تا وي را آزاد كنند. صالح الديــن مـي 
دانست كه اگر به جنگ راهزنان برود بدون شك خواهرش را به قتل مي رسانند. پــس فديـه 
را پرداخت و خواهرش را از چنگ دزدان خالص كرد. آنگاه با يك مبــارزه دائمـي آنـان را 
مجبور كرد تا در ساحل درياچه طبريه واقع در فلسطين به جنگ كشانده شوند. سردسته اين 
ــي  راهزنان مرد هيواليي بود به نام ارنعود كه در حدود يك برابر و نيم قد و باالي آدم معمول
ــطبر و بـازوان ورزيـده اش او را بصـورت مـرد غـول  داشت و گردن كلفت و سينه هاي س
آسايي درآورده بود. صالح الدين ايوبي با مهارت قشون خود را بين درياچه طبريــه و جبهـه 

راهزنان قرار داد تا دسترسي به آن درياچه نداشته باشند.  
در يك روز گرم و طوالني تابستان جنگ بين سپاهيان صالح الدين ايوبي و قشون ارنعود در 
ــا نـاراحت  گرفت. مسيحيان كه در منطقه اي سنگالخي قرار گرفته بودند، چنان از فشار گرم
ــي بـه زودي از فـرط  شدند كه زره را از تن و مغفر را از سر به در كردند تا خنك شوند، ول
تشنگي همه بي تاب شده عده كثيري از آنان به قتل رسيدند و جمعي از سران آنها منجملــه 
ــه غالمـان  ارنعود دستگير شدند. صالح الدين ايوبي دستور داد همه را به حضور آوردند و ب
ــي شـود و آبـي خنـك و گوارا دارد بـه اسـيران آب  خود گفت از رودي كه وارد درياچه م
ــي داد. ارنعـود  بنوشاند. منتهي فقط به كسي كه مورد ترحم صالح الدين واقع مي شد آب م
آن قدر تشنه بود كه منتظر ترحم و صدور فرمان صالح الدين ايوبي نمانده، ظرفــي از آب را 
از دست يكي از غالمان ربود و الجرعه سركشيد. صالح الدين با صداي بلند گفت: " كساني 
كه اينجا نشسته اند مي دانند كه من نگفتم به اين مرد - ارنعود - آب دهنــد و او خودسـرانه 

آب را از دست غالم من گرفت و نوشيد".  
البته مقصودش اين بود كه هر كس به فرمان او سيراب مي شد مورد ترحم قرار مي گرفت و 

آن اسير را بــه قـــتــــل نمي آوردند.  
ــه اگر  موقع غذا خوردن فرا رسيد و صالح الدين قبل از صرف غذا به ارنعود پيشنهاد كرد ك
ــا  دين اسالم را بپذيرد از خونش مي گذرد و آزاد خواهد شد. ارنعود چون آن سخن بشنيد ب
نفرت و انزجار به سوي صالح الدين آب دهان انداخت. صالح الدين ايوبي به خشم آمــد و 
فرمان داد قبال دو دست و دو پايش را محكم بستند و آنگاه شمشير از نيام كشـيد و بـا يـك 

ضربت سر از بدنش جدا كرد.  
در خاتمه اين نكته براي مزيد اطالع الزم است دانسته شود كه در حال حــاضر ارنئـوت نـام 
ــاوت قلـب و بـيرحمي و  قبيله ايست كه در بلغارستان و تركيه فعلي سكونت دارند و به قس

شرارت معروف هستند.  
حكايت 
كدام طرف؟ 

شخصي از دخو پرسيد: وقتي در تشييع جنازه هستم بايد ازجلو بروم يا عقب جنازه حركــت 
كنم؟ دخو جواب داد: فقط در تابوت نباشي، از هر طرف خواستي، برو! 

 
نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ 

(بخش ١١ ) 
ا.گرمانيك 

 
رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 

 
ــه راديويـي خـود در روز هشـتم مـاه مـه  دولت آذربايجان شوروي طي اعالمي
خطاب به دولت ارمنستان، قاطعانه تقاضاي خروج سپاهيان ارمني از قراباغ را مطرح نمــود و 
ــرد كـه دولـت آذربايجـان، اراده خواسـت و  دولت ارمنستان در تلگراف پاسخ خود اعالم ك
حقوق زحمتكشان قراباغ و زانگزور را پايمال كرده است. برا اساس اســناد تـاريخي دولـت 
ارمنستان كه از آن روزها باقي مانده است سياست دولت آذربايجان شوروي مبني بر نــابودي 
جمهوري ارمنستان و اجراي تمايالت آذربايجان مساواتي به منظور پيوستن به تركيــه، افشـا 
ميشود. در نامه وزارت امور خارجه ارمنستان به شماره ٢٨٩٨ مورخ ١٢ ماه مه، خطــاب بـه 
مردم آذربايجان و م. حسين اف كميسر خلق در امور خــارجي (رونوشـت آن بـراي لنيـن و 
چيچربن) آمده است: "...حمالت دولت شما دولت ارمنستان را بر آن قــرار داد تـا بـه شـما 
اعالم كند كه مفهوم و مراد اصلي انقالب آذربايحان را خلق ارمنــي و دولـت آن بـه خوبـي 
ــان بيـگي، از  درك كردهاند. چنانكه پيدا است اين انقالب به عنوان تحول دولت مساواتي خ
ــي و سياسـي آذربايجـان نـداده  طرف دولت انقالبي سوسياليستي تغييري در زندگي حكومت
ــان  است. نخستين اقدام اين دولت به اصطالح سوسياليستي قرار دادن روستائيان و زحمتكش
ارمني قراباغ و زانگزور بر خالف ميل آنان تحت يوغ حكومت آذربايجان بود. التيماتومي كه 
روز دوم پس از استقرار دولت شما به ارمنستان داده شد با ماهيت تجــاوزگرانـه خـود هيـچ 
ــد و پيمـان موجـود  نفاوت و وجه تمايزي با يادداشتهاي دولت مساواتي نداشت. اگر پيون
بين دولت شــما و رهـبران امپراليسـت تركيـه، مصطفـي كمـال... و سـازماندهندگان حيـات 
حكومتي كشور شما يعني انور، خليل و نوري پاشاها و كشــتارهاي وحشـتناكي را كـه ايـن 
ــح  پاشاها در قبال ارمنيان قفقاز و تركيه سازمان دادهاند، در نظر بگيريم، دراينصورت پر واض
خواهـد شـد كـه دولـت ارمنسـتان نميتوانـد دولـت فعلـي آذربايجـــان را دموكراتيــك و 
ــده از  سوسياليستي به حساب آورد... در برابر اتهاماتي كه درباره تعدي و فشارهاي اعمال ش
سوي ارمنستان بر ساكنان مسلمان در يادداشت خود متذكر شدهايد ما نميخواهيم در مــورد 
ــاكنان بـي گنـاه قرابـاغ و  كشتارهاي جمعي ساكنان ارمني نوخي، آرش، گنجه، شماخي و س

گغتان بپردازيم"١. 
لشكر ٣٢ توپخانه ارتش يازدهم سرخ در آغــاز مـاه مـه ١٩٢٠ بـدون در نظـر 
ــاخ بـه حركـت در آمـد. در ايـن  گرفتن خواستهاي ارمنيان آرتساخ از يوالخ به سمت آرتس
ــانزدهم سـرخ بـه رياسـت سـاهاك تـرگابريليـان در روسـتاي  روزها هيئت اعزامي ارتش پ
قارابوالغ واراندا با درو(Dro) مالقات كرد و از او قاطعانه تقاضا كــرد نظاميـان ارمنـي را از 
آرتساخ خارج كند. درو كانايان پاسخ داد كه اين كار با اصل حق تعيين سرنوشت ملل اعالم 
شده از سوي روسيه شوروي مغايرت دارد. ارمنيان آرتساخ بــه مـام ميـهن پيوسـتهاند ليكـن 

اكنون درخواست ميشود آن را جدا كرده به آذربايجان ملحق نمايند. 
ــام عسـاكر ارتـش  اين امر نيز جالب توجه است كه در همان روزها، تقريبا" تم
ــي درنـگ يونيفرمهـاي  سابق مساواتي در آرتساخ به صفوف لشكر ١١ ارتش سرخ پيوسته ب

خود را تغيير داده بودند. 
ــكر ٣٢ ارتـش يـازدهم سـرخ، بـه فرمـاندهي  ١٢ ماه مه ١٩٢٠، هنگ ٢٨١ لش
ـــر جنــگ وارد شوشــي شــد. روز ١٨ مــه، خــود  ابـوذرف و رهـبري گايـدارف كميس

                                                           
١ - همانجا، ٥٨١،١،٢٠٠،شماره ٤٦-٤٤. 

ــي رسـيد و گزارشـي در مـورد  س.ك.ارجنيكيدزه رئيس شوراي نظامي جبهه قفقاز به شوش
كارهاي انجام شده روز ٢٢ ماه مه به لنين تلگراف كرد. 

بدين ترتيــب آرتسـاخ از سـوي سـپاه ١١ ارتـش سـرخ بـه عنـوان بخشـي از 
ــه و نقـص شـديد اصـل حـق تعيـن  آذربايجان شوروي اعالم شد. اين امر كال" غير منصفان

سرنوشت ملل بود. 
دولت موقت آرتساخ تصميم گرفت جلسات منطقهاي تشــكيل دهـد و اوضـاع 
ــهاي وارانـدا  پديد آمده وجهت گيري ارمنيان آرتساخ را مورد بررسي قرار دهد. جلسه منطق
ــه وجـود آمـده پـس از  كه در تاريخ ١٤ ماه مه در روستاي هاغورت تشكيل شد، وضعيت ب
ورود سپاه يازدهم به آرتساخ را مورد انتقاد قرار داد و از پذيرش درخواست فرماندهي سـپاه 

١١ مبني بر الحاق آرتساخ به آذربايجان سر باز زد.٢ 
ــهاي ديـزاك در روسـتاي تـوغ نـيز تقاضـاي دولـت آذربايجـان و  جلسه منطق
فرماندهي سپاه ١١ را محكوم كرد و تصميم گرفت "كليه امور مربوط به مســائل آرتسـاخ را 

بايد نه بصورت جدا و منفك بلكه همراه با جمهوري ارمنستان حل و فصل گردد"٣. 
آخرين جلسه دولت موقت قراباغ در تاريخ ٢٢ مه ١٩٢٠ بر گزار شد و طي آن 
مسئله عكس العمل در قبال روسيه شوروي بررسي گرديد. آرشاوير كاماليان اعالم نمود كــه 
شايد "بلشويكهاي محلي بتوانند با در دست گرفتن حكومت و اعالم قراباغ به عنوان بخشــي 
از روسيه شوروي و نه آذربايجان، اين سرزمين را نجات دهند". آستوازادور آوديسيان متذكر 
شد: "از آنجا كه شرايط گوناگون ما را به ارمنستان پيوند داده است، لذا ميتوانيم با آن باشيم 
ــم گرفـت موجوديـت  و در اين باره بايد به روسيه شوروي اطالع دهيم. دولت موقت تصمي
ــالم نمـود كـه ارمنيـان آرتسـاخ  فيزيكي زحمتكشان آرتساخ را حفظ كند و در عين حال اع
مصمم هستند هرگز تحت هيچ شرايطي سرنوشت خود را حتي به آذربايجان شوروي پيونــد 
ــت و  ندهند و آماده پديد آوردن چنان نظام سياسي هستند كه روسيه انقالبي موجد گشته اس

بر آن است تا ايجاد اوضاع سياسي پايدار دفاع از خود را تشديد كرده و ادامه دهند"٤. 
با اين حال چنان شرايطي ايجاد شد (ظهور نمايندگان روسيه شــوروي، پخـش 
ــامي درو مجبـور بـه  اخبار مربوط به انقالب بلشويكي در ارمنستان و غيره) كه دستههاي نظ
ترك آرتساخ در روز ٢٥ مه و بازگشت به گوريس از طريق دامنــههاي كـوه گيـرو شـدند و 

تمام ساز و برگ و انبارهاي اسلحه را براي اهالي آرتساخ به جا گذاشتند. 
روز بعد، دهمين كنگره ارمنيان آرتساخ در روستاي تاغاوارد قراباغ كوهســتاني 
را به عنوان شوروي اعالم كرد و كميته انقالبي به رياست ساكو هامبارسوميان تشكيل شد. تا 

پايان ماه ژوئن، در تمام روستاها و مناطق آرتساخ كميتههاي انقالبي تشكيل يافتند. 
ــام شـوروي بـاعث  با اين همه، اميد ارمنيان آرتساخ مبني بر اين كه استقرار نظ
ــدي بـدل شـد. سـنگ بنـاي سياسـي آذربايحـان  اتحاد آرتساخ با مام ميهن ميشود، به نومي
شوروي را روشهاي كاري آذربايجان مساواتي تشكيل ميداد و در آن روزهاي جديد تحت 
لواي "انترناسيوناليسم" شعارها و نطقهاي توخالي سر ميدادند. زماني كه سيمون پيروميان و 
ــاريخ ٩ ژوئـن  آراماييس يرزنكيان از طرف اتحاد ميهني اهالي آرتساخ مستقر در تفليس در ت
ــاره اوضـاع سياسـي و اقتصـادي آرتسـاخ و سياسـتهاي  در نامه خود به لنين به كرات درب
اشغالگرانه آذربايجان شوروي در قبال قراباغ ياد آور ميشدند، تمام مطالب ياد شده را مـورد 
نظر داشتند. آنها در بخشي از نامه خود چنين نوشتهاند: "علت وجودي سياست الحاق قراباغ 
ــاي قـهرآميز، در واقـع سياسـت تركيـه،  كوهستاني به آذربايجان توسط التيماتومها و روشه

آنتانت و مساواتها بوده است". 
ــد        آنها اين مسئله را عنوان ميكنند كه به روستائيان آرتساخ امكان دهند "بنا به صالحدي
ــوند. هـر تصميمـي  خود زندگي شان را سازمان دهند واز حق تعيين سرنوشت برخوردار ش
ــي شـده آنـان را از آن حـق تعييـن  مغاير با خواست و اراده روستائيان نوعي قهر و زور تلق
ــمنان  سرنوشت خود محروم ميسازد كه سه سال در شرايط بسيار دشوار از آنها در برابر دش

حمايت كرده است"٥. اين مبارزه در سالهاي بعد نيز متوقف نگرديد. 
مي دانيم كه س.م.كيروف عضو شوراي نظامي سپاه يازدهم ارتــش سـرخ در ٣ 
ژزئن ١٩١٩ با بيان بي پايه و اساس بودن درخواستهاي مساواتيها به لنين گزارش كــرده بـود 
ــتان  كه "مناطق ارمني قراباغ و زانگزور، دولت آذربايجان را به رسميت نميشناسند". در تابس
١٩٢٠ نيز كه در قلمرو جمهوري آذربايجان حكومت شوروي بر پا شــد اوضـاع بـر هميـن 

منوال بود و قراباغ و زانگزور در صفوف سپاه ١١ شركت نكردند. 
رهبران جمهوري آذربايجان و نريمان نريمانف رئيس كميته انقالبي، م. حســين 
ــبران حزبـي و  اف كميسر امور خارجه و ديگران سياست حيله و فريب، منحرف ساختن ره
ــاخ، زانـگزور، نخجـوان و  دولتي، "ايجاد" نظر عمومي براي اعمال زور در قبال ارمنيان آرتس
ساير نواحي ارمني نشين را دنبال ميكردند. نريمانف در تلگرام و نامه خود خطاب بــه لنيـن 
ــرد قرابـاغ، زانـگزور و نخجـوان كـه مبلغـان و مداخلـه گران  در تابستان ١٩٢٠، اعالم ميك
ــان قـرار گيرنـد. هيئـت  نتوانستهاند آنهارا به تصرف خود در آورند بايد جزء قلمرو آذربايج
ــره بـا روسـيه  نمايندگي جمهوري ارمنستان به رياست لون شانت در ژوئن ١٩٢٠ براي مذاك
شوروي وارد مسكو شد. هنگامي كه شانت در ماه ژوئيه با گ. چيچرين مشغول مذاكره بود، 
ــاز، ارجنيكيـدزه)  در تلگرامي كه از باكو به مسكو خطاب به لنين (رونوشت براي والديكاوك
ــم  ارسال شده بود چنين آمده است: "درباره آنچه كه به زانگزور و قراباغ مربوط ميشود و ه
اكنون در قلمرو آذربايجان قرار گرفتهاند، بايد اعالم كنيم كه اين مناطق بطــور قطـع بـايد در 

قلمرو آذربايجان باقي بمانند". 
نواحي جلفا و نخجوان ....... هم از نقطه نظر نظامي و هم از نظر امكان ارتبــاط 
ــه آذربايجـان ملحـق گردنـد. مـا  مستقيم با تركيه بايد از طرف سپاهيان ما تصرف شوند و ب
ــه شـما مـورد  هرگونه مذاكره با دولت داشناك را اضافه و مسئله ارمنستان تركيه را آنگونه ك
نظرتان است بي موقع ميدانيــم"٦. نويسـندگان ايـن تلـگرام ن. نريمـانف، ب.مديوانـي و آ. 
ميكويان بودند. چيچرين كه در تنگنا قرار گرفته بود، مجبور ميشود به ارجنيكيــدزه متوسـل 
ــتهاي آنـها بكـاهد.  شود و از او تقاضا كند بر روي رهبران آذربايجان اعمال نفوذ كرده از اش
ــه  استالين كميسر ملل روسيه شوروي به شدت از نريمانف پشتيباني ميكرد. او در تلگرافي ب
ارجنيكيدزه اراده خود را به وي تحميل ميكند: "به نظر من بايد به وضوح يكي از طرفين را 
مورد حمايت قرار داد و در اين مورد مســلما" آذربايجـان را همـراه بـا تركيـه بـايد در نظـر 

داشت". 
 

                                                           
٢ - نگاه كنيد به سند شماره ١٥. 

٣ - سند شماره ١٤. 
٤ - نگاه كنيد به سند شماره ١٢. 

٥ - اسناد سازمانها، ٢٥٠،٤،١٠٢٢ شماره ١٢-١. 
٦ - اسناد دولتي آذربايجان، ٦٩،٤٠٠، شماره ١٨٣. 


