
 

 

دوهفته نامه لويس - ١ 

شماره ٩٢-٩١  دي ١٣٨٢ 

مرور اخبار  جامعه ارمني 
ــيحي و شـماري از اسـقف هـاي اعظـم  كليساهاي ايران : مقام معظم رهبري درديدار نمايندگان هموطنان مس

در نظام اسالمي همه از حقوق شهروندي برخوردارند 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار نمايندگان هموطنان مسيحي و شماري از اســقف هـاي 
ــت و آسـايش اقليـت هـاي  اعظم كليساهاي ايران، با ابراز خشنودي از احساس آرامش، امني
ــالمي، همـه از حقـوق  ديني اعم از مسيحي، يهودي و زرتشتي در ايران افزودند: در نظام اس
شهروندي برخوردارند.به گزارش ايسنا حضرت آيت اهللا خامنه اي با تشكر از ابراز همدردي 
مسيحيان ايران در مورد زلزله بم، افزودند: در دوران دفــاع مقـدس نـيز هموطنـان ارمنـي و 

آشوري، همچون ديگر قشرهاي ملت ايران، نقش ارزنده اي ايفا كردند كه قابل تقدير اسـت. 
مقام معظم رهبري همچنين سال نو ميالدي و والدت پيامبر الهي، حضرت عيســي (ع) را بـه 
مسيحيان تبريك گفتند. در اين ديدار آقاي داويديان نماينده ارامنه تهران و شــمال كشـور در 
ــان مسـيحي را از برابـر  مجلس با عرض تسليت به مناسبت زلزله بم، قدرداني عميق هموطن

ــــــي بـــــا مســـــلمانان ابـــــراز كـــــرد.  شــــدن ديــــه اقليــــت هــــاي دين
آقايان رمزي گرمو، اسقف كليساي آشوري و كلداني كــاتوليك تـهران و سركيسـيان اسـقف 
ــه مسـائل اقليـت  اعظم كليساي تهران نيز در اين ديدار، ضمن تشكر از توجه نظام اسالمي ب
هاي ديني، آمادگي هموطنان مسيحي را براي كمك بيشتر به هموطنان زلزله زده در بم اعالم 

كردند. 
 

ديه اقليت ها با مسلمانان در ايران برابر شد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران، ميزان ديه اقليتهاى مذهبي در ايران را با مسلمان ها 

برابر كرد. 
مجلس قبال طي مصوبه اي ديه اقليت هاي مذهبي را با مسلمان ها برابر كرده بود اما شوراي 

نگهبان اين مصوبه را خالف شرع اعالم و آن را رد كرد. 
اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يكي از وظايف آن داورك بيــن مجلـس و شـوراي 

نگهبان در صورت اختالف نظر بين اين دو نهاد است، نظر مجلس را تاييد كرده است.  
ايرنا، خبرگزاري جمهوري اسالمي روز شنبه ٢٧ دسامبر اين خبر را مخابره كرد. 

قبال تساوي ديه اقليت هاي مذهبي با مسلمانان، مورد حمايت آيت اهللا خامنه اي رهبر ايــران 
نيز قرار گرفته بود. 

ــي نـيز مـي تواننـد  آيت اهللا علي خامنه اي رهبر ايران سال قبل فتوا داد كه اقليت هاي مذهب
ــان مصوبـه مجلـس را  خونبهاي برابر با مسلمانان دريافت كنند اما با اين وجود شوراي نگهب

خالف شرع تشخيص داده بود. 
پيش از اين، خونبهاي اقليتهاي مذهبي ?متر از مسلمانان بود. 

اقليت هاي ديني و كارشناسان حقوقي ايران، از تصويـب طـرح تسـاوي ديـه اقليـت هـا بـا 
مسلمانان استقبال كرده اند. 

ــردن او از  خونبها مبلغي است يه خانواده مقتول مي توانند در ازاي بخشودن قاتل و معاف ك
قصاص دريافت كنند. 

ايران  
فاجعه ملي در «بم» مردم به ياري بيايند 

زلزله شديدي بــه بـزرگي ٦/٣ درجـه در  
ـــه  مقيـاس ريشـتر سـاعت٥ بـامداد جمع
شهرسـتان بـم و منـاطق اطـــراف آن را 
لرزاند.گزارش هاي غيررسمي تلفات ايــن 

زلزله را ٤٠ هزار نفر برآورد مي كند. 
ــد  بـر اثـر ايـن زلزلـه بيـش از ٨٠ درص
ــم ويـران شـده اسـت. زلزلـه  خانه هاي ب
ــيز تخريـب كـرده  بيمارستان شهر بم را ن
اسـت. در پـي ايـن زلزلـه ارتبـاط تلفنــي 

شهرستانهاي بم، جيرفت و كهنوج با كرمان قطع شده است همچنين شبكه آب و برق بم نيز 
قطع شد. 

بدنبال اين حادثه وزير كشور در گزارشي به رئيس جمهوري آخريــن مشـكالت و نيازهـاي 
ــه حجـم بـاالي  منطقه زلزله زده استان كرمان را تشريح كرده است.در اين گزارش با اشاره ب

ــأكيد شـده اسـت.  تخريب و سختي تردد در جاده ها، بر لزوم استفاده از هواپيما و بالگرد ت
ــتانهاي همجـوار و  همچنين وزير كشور خواستار انتقال مجروحان به بيمارستانهاي مراكز اس

ـــــــت آنــــــها شــــــده اســــــت.  تـــــهران و رســـــيدگي بـــــه وضعي
ــاج  سردي هوا و تخريب ساختمانها و نياز به استقرار و اسكان مردم در چادر و تأمين مايحت
اوليه آنها نيز از مواردي است كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است.در بخش ديگري از 
ــات دقيـق از مـيزان تخريـب و آمـار مجروحيـن و  اين گزارش به لزوم جمع آوري اطالع
كشته شدگان براي هدايت و مديريت كمك رساني تأكيد شــده اسـت.ايـن گزارش حـاكي 
است در حال حاضر پل هوايي بين كرمان و بم برقرار است و دو هواپيمــاي سـي١٣٠ چنـد 

بـالگرد كـار حمـل مجروحيـــن و ارســال كمــك هــاي الزم را بــر عــهده دارنــد. 
بيمارستانهاي شهرهاي اطراف بم مملو از مجروحين است. اين در حالي اســت كـه معـاون 
ــان حـال مجروحيـن ايـن حادثـه را وخيـم اعـالم كـرده  درمان دانشگاه علوم پزشكي كرم
است.سازمان انتقال خون نيز با صدور اطالعيه اي از هموطنان خواست تا نسـبت بـه اهـدا 

خون به حادثه ديدگان اقدام كنند. 
ــه  استاندار كرمان اعالم كرده است : مناطق آسيب ديده ناشي از زمين لرزه درشهرستان بم، ب
ــدادگران اقـدام بـه جمـع آوري آوار از مسـير  شدت نيازمند ماشين آالت راهسازي اند تا ام
ــهاي امـدادي و راهسـازي بـه  كوچه ها و خيابانها كنند.محمدعلي كريمي گفت: تاكنون اكيپ

ــال اعـزام ايـن نـوع اكيپـها مـي باشـند.  منطقه اعزام شده اند و ساير مناطق استان نيز در ح
تسليت مقامات كشورهاي خارجي  

ــن اظـهار تأسـف  در پي وقوع زلزله شديد بم، مقامات كشورهاي مختلف با ارسال پيام ضم
ـــــرده انــــد.  آمـــادگي خـــود را بـــراي ارســـال كمـــك بـــه ايـــران اعـــالم ك

ــته شدن تعـداد زيـادي از  پوتين رئيس جمهوري روسيه به مناسبت وقوع زلزله در بم و كش

ــليتي بـراي سـيد محمـد خـاتمي رئيـس جمـهوري اسـالمي ايـران فرسـتاد.  مردم پيام تس
به گزارش بخش مطبوعاتي كاخ كرملين در بخشي از اين پيام آمده اســت: خـبر مربـوط بـه 
ــردم و خرابـي گسـترده شـده اسـت  وقوع زلزله در ايران كه باعث مرگ تعداد بسياري از م

عميقاً مرا تكان داد. 
پوتين در پيام خود خطاب به خاتمي افزود: مراتب تأسف و تأثر عميق خود را به مناسـبت 

وقــوع ايــن حادثــه غــم انگيــز بــه رهــبري و مــــردم ايـــران اعـــالم مـــي دارم. 
رؤساي جمهوري چين، افغانستان، اتريش،ايتاليا، ارمنستان، تركمنستان، تاجيكســتان نـيز در 
پيامهاي جداگانه اين حادثه را تسليت گفتند. نخست وزير اسپانيا نيز اين حادثه را تسـليت 
گفت و آنا پاالسيو، وزير امور خارجه اسپانيا نيز در تماس تلفني خود با كمــال خـرازي بـا 
ــليت از سـوي دولـت و  تأسف عميق از وقوع زلزله در كشورمان و با ابراز همدردي و تس
مردم اسپانيا گفت: اسپانيا آماده است تا در امر كمك رساني مشاركت نمايد.دولتهاي يونان و 
ــا ضمـن  تركيه نيز پيامهاي تسليتي ارسال كردند. همچنين وزيران امور خارجه آلمان و ايتالي

ـــراي كمــك بــه زلزلــه زدگان اعــالم كردنــد.  ابـراز همـدردي ، آمـادگي خـود را ب
مقامات جمعيت هالل احمر تركيه نيز در تماس با سفارت جمهوري اسالمي ايران در آنكارا 

ــــــالم كردنـــــد.  آمــــادگي خــــود را بــــراي كمــــك بــــه زلزلــــه زدگان اع
طبق اعالم سفارت كشورمان در آنكارا، مسئوالن هالل احمر تركيه ضمن كسب اطالعات در 
مورد زلزله بم، اعالم كردند كه بــراي اعـزام گروهـهاي امـدادي جـهت كمـك رسـاني بـه 

زلزله زدگان و ياري در عمليات امداد و نجات آماده هستند. 
قانون خدمت نظام وظيفه تغيير نكرده است  

مدير مشموالن  ستاد كل  نيروهاي  مسلح  تأكيد كرد قانون  فعلي  خدمت  نظام وظيفه  به  
قوت  خود باقي  است . 

سـرتيپ  دوم  پاسـدار موسـي  كمـالي ، ديـروز در گفـت  و گو بـا ايرنـا گفـت : آنچـــه  
روز سه شنبه در كميسيون  امنيت  ملي  و سياست  خــارجي  بـه تصويـب  رسـيد، مـوارد 
اصالحي  به  قانون  فعلي  نظام  وظيفه  عمومي  است .وي  ادامه  داد: در واقع  كميســيون  
طرحي  را كه  از آن  به عنوان  طرح  جـامع خدمـت  نظـام  وظيفـه  عمومـي  نـام  بـرده  

ــام  وظيفـه  عمومـي  تغيـير داده  اسـت .  مي شد، به  اصالح  موادي  از قانون  خدمت نظ
ــوراي  اسـالمي  سـه شـنبه گذشـته  كميسيون  امنيت  ملي  و سياست  خارجي  مجلس  ش
ــرد  موادي  از طرح  دوفوريتي  اصالح  قانون  خدمت  نظام  وظيفه  عمومي  را تصويب  ك
كه طبق  آن  از جمله  غيراجباري  بودن  دوره  سربازي  براي  افراد فوق  ديپلم  به  باالقيد 

شده  است . 
بودجه يك ميليون و ٦٩ هزارو ٥٧٣ ميليارد ريالي سال ٨٣ تقديم مجلس  

شد ويژگيهاي بودجه سال ٨٣ كشور 
چهار شنبه ٣ دي ٢ ١٣٨ 

ــابقه بـوده اسـت  ذخاير ارزي كشور به باالترين حد خود رسيده و طي ٤٠ سال گذشته، بيس
ــه سـال  رئيس جمهور خاتمي ديروز اليحه يك ميليون و ٦٩ هزارو ٥٣٧ ميليارد ريالي بودج
١٣٨٣ كشور را تقديم مجلس كرد و درباره ارقام بودجه توضيحــاتي بـه نمـايندگان مجلـس 
ــه  داد.رئيس جمهور در گزارش خود به مجلس گفت بودجه سال آينده ١٠،٥ درصد نسبت ب
ــال طـي چـهار دهـه گذشـته  سال ٨٢ رشد يافته است و ميزان ذخاير ارزي كشور در اين س

بيسابقه خواهد بود. 
ــداوم پرداخـت يارانـه كاالهـاي  رئيس جمهور ضمن برشمردن ويژگيهاي بودجه سال ٨٣، ت
اساسي، تالش براي بهبود وضع بيمه خدمات درماني، افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان 

را به ميزان تورم پيش بيني شده در سال ٨٣ را از نكات اساسي بودجه سال آينده ذكر كــرد. 
سخنان رئيس جمهور در جلسه علني ديروز مجلس پس از تقديم اليحه بودجه درپــي آمـده 

است: 
خداوند بزرگ را سپاس مي گزارم كه باز هم توفيق حضور در پيشــگاه نمـايندگان گرانقـدر 
ملت را عطا فرمود. ضرورت قانوني تقديم اليحه بودجه سال ١٣٨٣، فرصت مغتنمــي اسـت 
كه مراتب قدرداني خود را از همراهي و همكاري مستمر مجلس با دولت، اهتمــام ويـژه بـه 
راهگشايي هاي قانوني، نظارت هوشمندانه و شجاعانه بر امور كشور، پرداختن بــه مسـائل و 
نيازهاي اساسي مردم، تقديم دارم. مجلس ششم به حق شايستگي نام مجلــس اصالحـات را 
يافت و در فرايند اصالح و تصويب قوانين، از جمله در حوزه اقتصاد و تحقق توســعه همـه 
جانبه كشور تالش ارجمندي داشت كه به يقين در نزد خداوند متعال، در قضــاوت تـاريخي 
ــاز دارد. اميـدوارم زبـان آمـار و ارقـام بتوانـد  ملت و در نگاه تيزبين آيندگان، جايگاهي ممت
خدمات شايسته و برجسته مجلس ششــم را سـرانجام در وراي سـليقه هـا و گرايـش هـاي 
سياسي بنشاند و همگان خود را ملزم به پاسداشت تالشهاي مــاندگار مجلـس بداننـد و بـه 

فرمــــوده امــــام راحــــــل (قـــــده) مجلـــــس را در راس امـــــور بشـــــمارند. 
جا دارد كه مساعي فراوان و بي وقفه مديريت محــترم سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزي و 
همكاران سختكوش و ارجمندشان را كه كار بزرگ و كم نظير تدوين اليحـه برنامـه چـهارم 
توسعه كشور را همزمان با تهيه اليحه بودجه به انجام رسانيدند، صميمانــه ارج بـگزارم. بـه 
ياري خداوند، در فرصت تقديم آن برنامه به مجلس، ويژگي هــاي بـارز و چشـم اندازهـاي 
ــل نـهايي خـود را در دولـت مـي گذرانـد، بـه  اميدبخش كار بزرگي را كه اين روزها مراح

ـــــــــــايندگان ملــــــــــت خواهــــــــــم رســــــــــاند.  اســـــــــتحضار نم
ــعه اسـت و  اليحه بودجه سال ١٣٨٣، از آن رو كه در برگيرنده آخرين سال برنامه سوم توس
ــي آيـد، اهميـت ويـژه دارد. خوشـبختانه، همزمـاني  سال پايه برنامه چهارم نيز به حساب م
تدوين و تقديم لوايح بودجه سال ١٣٨٣ كل كشور و برنامه چهارم توسعه موجب شده است 
ــه سـوم، زمينـه هـاي الزم بـراي  كه در عين توجه به ضرورت دستيابي به اهداف كمي برنام

ـــــه چــــهارم نــــيز از هــــم اكنــــون مدنظــــر باشــــد.  تحقـــق اهـــداف برنام
پيش از آنكه به مباني تدوين و راهبردهاي اساسي اين بودجه و ويژگي هــاي عمـده ارقـام، 
آثار و جهت گيري هاي آن بپردازم، مناسب مي دانم كه بــراي آگاهـي بيشـتر ملـت شـريف 
ــادي برنامـه سـوم در قيـاس بـا  ايران و نمايندگان گرانقدرشان به چند دستاورد ارزنده اقتص
برنامه پيش از آن و به چند شاخص عمده اقتصادي كشور طي هشت ماهه سال جاري اشاره 

كنم. 
آنچه از ابتداي سال ١٣٧٩ در چارچوب برنامه ســوم توسـعه بـه مرحلـه اجـرا گذارده شـد، 
نسبت به عملكرد اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته تفاوت هاي عمده داشته است. برخي از 

ــــــــــت از:  ايـــــــــن تفـــــــــاوت هـــــــــا عبـــــــــارت بـــــــــوده اس
ـ اتكــأ بــــه منـــابع مـــالي داخلـــي و پرهـــيز از اســـتقراض از بـــانك مركـــزي  
ــس انـداز در بودجـه دولـت   ـ اهتمام بر انضباط مالي دولت و شركت هاي دولتي و ايجاد پ
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ــن سـازي اقتصـاد ملـي نسـبت بـه تكانـه هـاي بـازار جـهاني نفـت   ـ تمهيد در جهت ايم
حاصل تالشهاي انجام يافته در اين جهت، دستيابي به دستاوردهاي اميدبخش طي ســه سـال 

ـــــها عبــــارتند از:  اول برنامـــه ســـوم توســـعه بـــوده اســـت كـــه بعضـــي از آن
١ـ متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ٥،٢ درصد در سال، در برابر متوسط رشد ٨،٣ درصد 
ــد در سـال، در برابـر متوسـط ٢٥،١  در برنامه پنج ساله دوم٢ـ متوسط نرخ تورم ١٣،٢ درص
درصد در ســال برنامـه دوم٣ـ متوسـط رشـد سرمـايــه گذاري ١٠،٧ درصــد در سـال، در 

ــــــــد در ســـــــال برنامـــــــه دوم  بــرابـــــــر متوســــــط رشــــــد ٧،٩درص
ــــــــزي  ٤ـ افزايـــــــش قـــــــابل توجـــــــه ذخـــــــاير ارزي بـــــــانك مرك
٥ـ ايجــاد حســاب مــــازاد درآمـــد ارزي و تمـــهيد ذخـــاير ارزي بـــراي دولـــت 

ــر متوسـط نـرخ بيكـاري ١٤،٥  ٦ـ كاهش نرخ بيكاري به متوسط ساالنه ١٣،٧ درصد، دربراب
ــدگانـه نـرخ ارز و حـذف  درصد در سال برنامه دوم٧ـ يكسان سازي نرخ ارز، لغو نظام چن
ــبختانه مـي توانـم از عملكـرد اقتصـادي دولـت در  رانتهاي متأثر از آن.در همين روند خوش
هشت ماه اول سال جاري با افتخار و اميد سخن بگويم. در قــالب بودجـه سـال ١٣٨٢ طـي 

ـــاي ذيــل مبيــن چشــم انــدازي نــو در اقتصــاد كشــورند:  هميـن مـدت شـاخص ه
ــاگون، در بـازار دارائيـها، بخـش  ١ـ در هشت ماهه اول سال جاري به رغم گرفتاريهاي گون
ــد كنـترل شـده  مسكن و پي آمدهاي يكسان سازي نرخ ارز، نرخ تورم در سطح ١٦،٦ درص
ــازاد درآمـد ارزي  است.٢ـ ذخاير ارزي كشور، شامل ذخاير بانك مركزي و ذخاير حساب م

بـه بـاالترين حـد خـود رسـيده كـه طـي چهاردهـه گذشـــته بــي ســابقه بــوده اســت. 
ــه ٧,٤ و ١٣،٠ درصـد رسـيده  ٣ـ رشد توليد و سرمايه گذاري كه در سال ١٣٨١ به ترتيب ب
ــال جـاري جـز در بخـش كشـاورزي كـه  بود، در سال جاري نيز با شتاب ادامه دارد. در س

ــاير بخشـها بـاالتر رفتـه اسـت.  احتماالً رشد پايين تري نسبت به سال قبل دارد، رشد در س
ــش  ٤ـ در بودجه سال جاري، رشد تخصيص هاي اعتبار سرمايه گذاري ثابت به شدت افزاي
يافت و طي هفت ماهه اول سال معادل ٦٠ درصد نســبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل رشـد 
ــر بـه بـهبود رتبـه  داشت.٥ـ عملكرد مطلوب اقتصاد ملي طي سه سال و نيم اول برنامه منج

ـــالي خــارجي گرديــده اســت.  بنـدي اقتصـادي كشـور و كـاهش هزينـه هـاي تـامين م
ــابع حسـاب ذخـيره ارزي  ٦ـ تسهيالت ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي از محل من
ــل  طي سال جاري سرعت بيشتري يافته است و تاكنون بيش از ٣ ميليارد دالر قرارداد از مح

ــده و بـه هميـن مـيزان نـيز گشـايش اعتبـار صـورت گرفتـه اسـت.  اين وجوه منعقد گردي
ــي بودجـه سـال ١٣٨٣ و ارقـام  با اين مقدمه، به مباني تدوين راهبردها و ويژگي هاي اساس

عمــده آثــار اقتصــادي و جــهت گيــري هــاي آن در پنــج بخــش مــــي پـــردازم. 
بخـــــش اول؛ مبـــــاني تدويـــــــن و راهبردهــــــاي بودجــــــه ســــــال ١٣٨٣ 

راهبردهاي اساسي اليحه بودجه سال ١٣٨٣ به نحوي تنظيم شــده اسـت كـه بـهبود شـرايط 
ــور در مسـير  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در پي داشته باشد و ضمن هدايت كش
رشد شتابان و توسعه اقتصادي بلندمدت بر پايه مشاركت گسترده بخــش غـيردولتي، زمينـه 
ــاي اساسـي  هاي بهبود توزيع درآمد را نيز فراهم كند. در اين خصوص مي توان به راهبرده
ذيل اشاره داشت:١ـ حركت به سوي تحقق اندازه بهينه دولت در ابعاد حــاكميتي و تصـدي 
گري و تاكيد بر ايجاد بسترهاي ضروري براي توسعه مشاركت بخــش خصوصـي از طريـق 
توسعه امور زيربنايي توسط دولت.٢ـ فراهم آوردن زمينه رشد و توســعه سـرمايه گذاري از 
ــور بـه  طريق جذب و تجهيز منابع داخلي و خارجي در فعاليت هاي توليدي و خدماتي كش
منظور افزايش فرصت هاي جديد شغلي براي جمعيت جــوان بـه عنـوان سـرمايه عظيـم در 
فرآيند رشد و توسعه كشور.٣ـ توجه ويژه به توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي از طريـق 
سازماندهي نظام حمايتي دولت، تداوم سياست هاي اشتغال زايي، هماهنگي سياســت هـاي 

پولـــــي و مـــــالي و همچنيـــــن تـــــداوم رشـــــــد شــــــتابان اقتصــــــادي. 
ــاهنگ و سـازگار بـا  ٤ـ تداوم سياست هاي تثبيت اقتصادي از طريق اتخاذ سياست هاي هم
ــه و يكسـان سـازي  پشتوانه حساب ذخيره ارزي.٥ـ تداوم سياست هاي شفاف سازي بودج

نــــــرخ ارز.بخــــــش دوم؛ ويــــــژگي هــــــاي اساســــــي بودجـــــــه ١٣٨٣ 
ــه سـوم توسـعه  سال ١٣٧٣ چنانكه گفته شد، آخرين برنامه ساالنه دولت در چارچوب برنام
است، از اين رو بودجه اين سال داراي ويژگي هايي است كــه آن را از لوايـح بودجـه سـال 

ــــل متمـــايز مـــي ســـازد، مـــهمترين ايـــن ويـــژگي هـــا عبـــارتند از:  هــاي قب
ــن خصـوص صرفـه  ١ـ بهينه سازي اندازه دولت با تاكيد بر توسعه كيفي و شايستگي: در اي
جويي در اعتبارات هزينــه اي (جـاري)، افزايـش كـارآيي تملـك دارايـي هـاي سـرمايه اي 
(عمراني)، مشاركت مردم و واگذاري بخشــي از تصـدي هـاي دولتـي مـورد تـاكيد بـوده و 
تحديد مخارج به عنوان يك اصل، مطمح نظر قرار گرفته است. در اليحه بودجه سال ١٣٧٣ 
ــم بخشـي از مقـررات  تالش به عمل آمده است كه بسترهاي الزم تحقق ماده ٨٨ قانون تنظي
ــوم  مالي دولت فراهم آيد.٢ـ حفظ قدرت خريد كارمندان: با استناد به ماده ٣ قانون برنامه س
توسعه و به منظور جلوگيري از كاهش سطح رفاه شاغالن بخش دولتي، حقــوق و دسـتمزد 
آنها به ميزان تورم پيش بيني شده در سال ١٣٨٣ افزايش خواهد يافت تا آثار منفي تــورم بـر 
سطح زندگي جبران شود.٣ـ اهتمام جدي در جهت اتمام طرح هاي نيمه تمام و عدم شروع 
طرح جديد: در اجراي بخشنامه بودجه سال ١٣٨٣ تخصيــص اعتبـار بـراي شـروع طـرح و 
ــرح  پروژه جديد در سال ١٣٨٣ به غير از موارد خاص ممنوع مي باشد. محدوديت شروع ط
و پروژه جديد و اعطاي اولويت به طرح هايي كه در سال ١٣٨٣ خاتمه مي پذيــرد، موجـب 

ــي در سـال آينـده بـه بـهره بـرداري برسـند.  خواهد شد تعداد بيشتري از پروژه هاي عمران
٤ـ تداوم سياست هاي تمركز زدايي: براساس مفاد ماده ٧٨ قانون برنامه ســوم، تـالش شـده 
ــرو اختيـارات شـوراي  است طرح هاي عمراني بيشتري، از ملي به استاني تبديل شده و قلم
برنامه ريزي و توسعه استان در مراحل اجرايي، افزايش يابد. عالوه برآن گسـترش اعتبـارات 
استاني، حوزه اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه اســتان هـا را در تخصيـص اعتبـارات 
ــوازن منطقـه اي، توسـعه منـاطق  افزايش مي دهد. همچنين تداوم رديف اعتباري توسعه و ت
ــر قـرار  محرومي كه در آن ها شاخص هاي توسعه يافتگي كمتر از ميانگين ملي است، مدنظ
داده و روند توسعه اين مناطق را تسريع مي بخشد. به رغــم محدوديـت شـروع طـرح و يـا 
ــد در ازاي  پروژه عمراني ملي جديد، در خصوص پروژه هاي استاني شروع يك پروژه جدي

ــــــــــــه شـــــــــــده اســـــــــــت.  خاتمــــــــــه دو پــــــــــروژه، پذيرفت
ــالي  ٥ـ تداوم سياست ها و اعتبارات اشتغالزايي: دولت عالوه بر ارائه سياست هاي پولي و م
ــت هـاي فعـال در  و اصالحات ساختاري در قالب احكام برنامه سوم توسعه، استمرار سياس
ــر تـداوم اعتبـارات سـال  بازار كار را در اليحه ١٣٨٣ پيگيري مي كند. در اين زمينه عالوه ب
قبل، اعتباراتي از محل برگشت وجوه اداره شده سال هاي قبل اضافه خواهد شد و اعتبارات 

ـــــه اي پيــــدا خواهــــد نمــــود.  اشـــتغال زايـــي دولـــت رشـــد قـــابل مالحظ
ــاس اليحـه پيشـنهادي دولـت، رشـد مصـارف  ٦ـ محدود كردن رشد مصارف بودجه: براس
ــابت كـاهش مـي  بودجه معادل ١٤،٣ درصد است و از اين رو بودجه دولت به قيمت هاي ث
ــه ترتيـب در سـطح ١١،١ و  يابد. رشد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ب
١١،٦ درصد محدود شده است.٧ـ افزايش سهم درآمدهاي مالياتي: سهم درآمدهــاي ماليـاتي 
در كل منابع عمومي دولت از١٣،٤ درصــد در سـال ١٣٨٢ بـه ٢٨،٤ درصـد در سـال ١٣٨٣ 

افزايش خواهد يافت و نسبت به درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه اي نيز از ٣٥،٨درصــد 
ــابد. ايـن امـر زمينـه الزم را بـراي  در سال ١٣٨٢ به٤٧،٥درصد در سال ١٣٨٣ افزايش مي ي
ــامي درآمدهـاي نفـت بـه  تحقق هدف مورد نظر دولت در برنامه چهارم براي اختصاص تم
ــارات تملـك دارايـي  منظور افزايش سرمايه فيزيكي و انساني مورد نياز توسعه كشور به اعتب
ــام قيمـت  هاي سرمايه اي فراهم مي آورد.٨ـ بهبود شاخص هاي توزيع درآمد: رعايت احك
ــه منظـور  گذاري كاالها و خدمات در قانون برنامه سوم توسعه و اتخاذ روش هاي جبراني ب
خنثي سازي آثار احتمالي آن بر اقشــار كـم درآمـد، تـداوم سياسـت پرداخـت يارانـه بـراي 
كاالهاي اساسي و تداوم سياست خريد كاالهاي اساسي براساس قيمت هاي تضميني از اهـم 
ــل يارانـه هـا  اقداماتي است كه دولت به منظور بهبود توزيع درآمد مدنظر قرار داده است. ك
ــه بيـش از  (شامل يارانه كاالهاي اساسي و مابه التفاوت نرخ ارز) از ٣٦،٣هزار ميليارد ريال ب
٣٩،٧هزار ميليارد ريال مي رسد و در اين صورت معادل٩،٤ درصد رشد خواهد يافت. ساير 
ــرح ذيـل  سياست هاي دولت در جهت بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار كم درآمد به ش
است:٨،١ـ تداوم پرداخت يارانه كاالهاي اساسي و اخذ مابه التفاوت از كاالهــاي وارداتـي و 
استفاده از آن در نظام پرداخت يارانه از طريق اصالح ماده ٤٦ قانون برنامه به منظور هدفمند 

كردن يارانه ها با هــدف تحقـق عدالـت اجتمـاعي و توزيـع بهينـه منـابع اعتبـاري دولـت. 
٨،٢ـ تداوم سياست توزيع كاال براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينـي(ره) و 
سازمان بهزيستي كشور.٨،٣ـ تالش در جهت بهبود سطح كيفــي خدمـات درمـاني از جملـه 

ـــــــــات درمــــــــاني.  روســـــــتائيان تحـــــــت پوشـــــــش بيمـــــــه خدم
٨،٤ افزايــــــــش حداقــــــــل حقــــــــوق شــــــــاغلين و بازنشســـــــــتگان. 

٨،٥ تداوم سياست توانمندسازي و حمايتهاي اجتماعي سازمان يافته و افزايش قدرت خريـد 
اقشار كم درآمد از طريق افزايش حمايتهاي مالي مستمر و اعطاي كاالهاي اساسي مضــاعف، 

ــــهم كاالهـــاي اساســـي يارانـــه اي.  از طريــق كــاالبرگ اضــافي و يــا افزايــش س
ــازمانها و نـهادهاي  ٨،٦ـ حمايت هاي مستمر از دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش س
حمايتي در زمينه تأمين هزينه هاي تحصيلي، پرداخت شهريه دانشگاههاي غيردولتي و تأمين 

خوابگاهــــــهاي شــــــبانه روزي بــــــه ويــــــژه در منــــــــاطق محـــــــروم. 
ــه ايثـارگران در زمينـه سـازي اجـراي  ٨,٧ـ ساماندهي فعاليتهاي مربوط به خدمات رساني ب

ــهادهاي ايثـارگري.بخـش سـوم؛ ارقـام عمـده بودجـه كـل كشـور در سـال ١٣٨٣  تجميع ن
١ـ بودجه كل كشور: بودجه كل كشور در سال ١٣٨٣ معادل يك ميليون و شصت و نه هزار 
ــا بودجـه مصـوب سـال ١٣٨٢ از  و پانصد و سي و هفت ميليارد ريال است كه در مقايسه ب
رشدي معادل ١٠،٥ درصد است.٢ـ بودجه عمومي دولت: در سال ١٣٨٣ بالغ بر پانصد و نـه 
هزار و يكصد و سي و يك ميليارد ريال است و در مقايسه با سال قبل به ميزان ١٦،٨ درصد 
ــي و واگذاري دارايـي  رشد نشان مي دهد. از كل منابع عمومي دولت سهم درآمدهاي عموم
هاي سرمايه اي و مالي به ترتيــب ٣٤،٤ و ٤٣،٣ و ٢٢،٣ درصـد اسـت. همچنيـن اعتبـارات 
ــالي بـه ترتيـب ٦١،١ و ٢٧،٣ و  هزينه اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه اي (عمراني) و م

ـــه عمومــي را بــه خــود اختصــاص مــي دهنــد.  ١١،٦ درصـد از كـل مصـارف بودج
٣ـ بودجه شركت هاي دولتي: در اجراي جهت گيريها و سياست ها و براي تحقــق اهـداف 
برنامه سوم توسعه كشور، در سال ١٣٨٣ دو برنامه اساسي مهندسي مجدد شركتهاي دولتي و 
واگذاري سهام دولت در شركت هاي مزبور تداوم خواهد يافت. در برنامه مهندسـي مجـدد، 
هدف اساسي، تفكيك عوامل و نهادهاي اعمال حاكميت دولت از ابزارهــاي تصـدي گري و 

ـــــادي مــــي باشــــد.  اداره شـــركت هـــاي دولتـــي بـــه صـــورت بنـــگاه اقتص
واگذاري سهام دولت در شركت هاي دولتي براي جلــب مشـاركت بخشـهاي غـيردولتي در 
فعاليتهاي اقتصادي و ارتقأ كارآيي و كيفيــت عملكـرد دولـت در اقتصـاد، از جملـه اهـداف 
اساسي برنامه خصوصي سازي است كه در سال ١٣٨٣ تعقيب خواهد شد. با اصالح صورت 
ــرعت بيشـتري ادامـه  گرفته در مفاد قانون برنامه سوم توسعه، فعاليتهاي واگذاري سهام با س
ــات انتفـاعي وابسـته بـه دولـت در  خواهد يافت.بودجه شركت هاي دولتي، بانكها و موسس
اليحه بودجه سال ١٣٨٣ معادل ششصد و هشتاد و چهار هزار و يكصــد و هفتـاد و هشـت 
ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به سال ١٣٨٣ ميزان ٢٣،٤ درصــد افزايـش خواهـد 
يافت كه دليل اصلي آن افزايش سطح فعاليت شركتها، سرمايه گذاري شركتها و اجراي مفــاد 
ــم مجمـوع دريافتـهاي بودجـه سـال  بند د ماده ١٢ قانون بودجه سال ١٣٨٢ مي باشد. از رق
١٣٨٣ شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت چهارصدوپنجاه و هشت 
هزار و دويست و سي و دو ميليارد ريال (٤٥٨،٢٣٢ ميليارد ريال) (معادل ٦٧ درصد) مربوط 
به درآمدهاي عملياتي شركتهاي مزبور و مبلغ بيســت و يـك هـزار و سـيصد ميليـارد ريـال 
(٢١٣٢٠ ميليارد ريال) نيز بابت جبران زيان و اجراي طرحهاي تملك دارايــي هـاي سـرمايه 
ــد.  اي به شركت هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخت خواهد ش
ــاعي وابسـته بـه دولـت در سـال  سرمايه گذاري شركت هاي دولتي، بانكها و موسسات انتف
١٣٨٣ معادل دويست و سي و يك هزار و چهارصد و يازده ميليارد ريال (٢٣١٤١١ ميليــارد 
ـــزايش داشتـــه و ٨،١درصـد از محـل منـابع  ريال) است كه ١١،٨ نسبت به سال ١٣٨٢ افـ
عمومي و بقيه از ساير منابعي كه طبق پيش بيني هاي انجــام شـده در اختيـار شـركت هـاي 

دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت قرار خواهد گرفت تامين خواهــد شـد. 
بخــش چــهارم؛ پيــش بينـــي آثـــار اقتصـــادي ناشـــي از اجـــراي بودجـــه ١٣٨٣ 

١ـ رشد اقتصادي: براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته، رشد اقتصادي در ســال ١٣٨١ 
برابر٧،٤ درصد بوده است. با عنايت به راهبردها و خط مشي هاي دولت بــراي رسـيدن بـه 
رشد اقتصادي ٨ درصد و شرايط مناسب اقتصادي در سال جاري، پيش بيني مي شود دست 
كم نرخ رشد ٦،٧ درصد مصوب برنامه سوم توسعه محقق شــود. همچنيـن رشـد اقتصـادي 

بـــــراي ســـــال ١٣٨٣ معـــــادل ٧،٣درصـــــد بـــــــرآورده مــــــي شــــــود. 
ــتر و بـهره منـدي  با توجه به سياست هاي و راهكارهاي پيش بيني شده، ثبات اقتصادي بيش
بهتر از فرصت ها و رفع و تعديل تنش ها، اميد بر آن است كه شرايط اقتصادي در سال آتي 

و سالهاي بعد بهبود يابد و ميزبان رشــد اقتصـادي بـاالتر از مقـدار پيـش بينـي شـده گردد. 
٢ـ پيــــــــش بينــــــــي رشــــــــد بخــــــــش هــــــــــاي اقتصـــــــــادي: 

الف: بخش كشاورزي در سال ١٣٨١ از رشدي معادل ١١،٤ درصــد برخـوردار بـوده اسـت. 
ــي  براساس برآوردهاي انجام شده، رشد اين بخش در سال ١٣٨٢ معادل ٥،٥ درصد پيش بين
ــب آب و هوايـي، بـارش هـاي جـوي و تناسـب  مي شود: خوشبختانه به دليل شرايط مناس
ــه همـراه  پراكنش آن در مناطق مختلف در سال جاري و در صورت تداوم آن در سال آتي ب
سياست هاي پولي و مالي در خصوص بخش ياد شده، پيش بينــي مـي شـود ارزش افـزوده 

بخــــش كشــــاورزي در ســــال ١٣٨٣ معــــادل ٦،٥ درصــــد رشــــــد يـــــابد. 
ــيزان ٥،١ درصـد برخـوردار بـود. بـهره  ب: بخش نفت و گاز در سال ١٣٨١ از رشدي به م
ــناخته شـده ميـدان نفتـي آزادگان، آغـاز بـهره  برداري از ميدان نفتي بالل، افزايش ذخاير ش
برداري از فازهاي ٢ و ٣ پارس جنوبي از جمله عملكردهاي مهم اين سال بوده است. پيــش 
بيني رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در سال ١٣٨٢ و ١٣٨٣ حــدود نيـم درصـد (٠،٥ 
درصد) است.ج: ارزش افزوده بخش صنعت در سال ١٣٨١ معادل ١١ درصد رشــد يـافت و 
پيش بيني مي شود رشد بخش ياد شده در سال ١٣٨٢ برابر٨،٧ درصد باشد. اجراي سياست 
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ها و راهكارهاي بخش صنعت و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در ايــن بخـش شـرايط 
مناسبي براي تداوم رشد اين بخش فراهم نموده وانتظار بر آنست در ســال ١٣٨٣ از رشـدي 

ـــــــــــــــد برخــــــــــــــوردار باشــــــــــــــد.  معـــــــــــــادل ٩،٥ درص
ــوري كـه در سـال  د: بخش ساختمان طي سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته است به ط
ــي رشـد آن در سـال ١٣٨٢ بـه مـيزان١٠،١  ١٣٨١ معادل ١٤،٩ درصد رشد يافت و پيش بين

ــــــــــر١٠،٩ درصـــــــــد اســـــــــت.  درصــــــــد و در ســــــــال ١٣٨٣ براب
هـ : در سال ١٣٨١ بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي مربوط به بخش خدمــات بـوده و 
ارزش افزوده اين بخش٥،١ درصد رشد يافت. برآوردهاي كارشناسي بيانگر آنست كه رشــد 

بخـش يـاد شـده در سـال ١٣٨٢ بـه ٧،٩ درصـد و در سـال ١٣٨٣ بـه٧،٧ درصـد برســـد. 
٣ـ رشد سرمايه گذاري: براساس اطالعات موجود، رشد تشكيل سـرمايه در سـال ١٣٨١ بـه 
ميزان ١٢ درصد بوده است. رشد مذكور ناشي از تمــهيدات مناسـب دولـت جـهت تشـويق 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آالت، افزايش سرمايه گذاري خصوصي و دولتـي 
در ساختمان، ثبات نسبي قيمت نفت به همراه افزايش ذخيره ارزي و امكان بهره گيري از آن 
ــش  در بخش هاي اقتصادي و همچنين تصويب اليحه سرمايه گذاري خارجي بوده است. پي
بيني مي شود عملكرد رشد سرمايه گذاري كل در سال ١٣٨٢ به ٧،٨ درصد و در سال ١٣٨٣ 
به ٧،٩ درصد برسد.٤ـ مخارج مصرفي: در سال ١٣٨١ هزينه هاي مصرفي بخش خصوصــي 
از رشد ٧،٨درصدي و هزينه هاي مصرفي دولت از رشد ٤،٨ درصدي برخوردار بوده است. 
پيش بيني مي شود عملكرد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي در سال جاري به ترتيب ٣،٦ 
و ٣،٥درصد رشد يابد. همچنين پيش بيني مي شود رشد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي 

ــــــــــب ٣،٧ و١،٩درصـــــــــد باشـــــــــد.  در ســــــــال ١٣٨٣ بــــــــه ترتي
ــت فعـال و  ٥ـ اشتغال و بازار كار: براساس برآوردهاي انجام شده، با توجه به ساختار جمعي
كاهش عرضه نيروي كار بواسطه كاهش نرخ رشد جمعيت واقع در سن كار نسبت بــه سـال 
هاي قبل، در صورتي كه اهداف رشد اقتصادي مصوب تحقق يابد، به جمعيت شاغل كشــور 
در سال هاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به ترتيب حدود ٦٥٣ هزار نفر و ٧٥٤ هزار نفر افــزوده خواهـد 
ــد نـرخ بيكـاري  شد و تعداد بيكاران روندي نزولي خواهد يافت. اين روند باعث خواهد ش
ــب بـه ١٢،٦ و ٢١،٣ درصـد تـنزل يـابد. همچنيـن در  طي سال هاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به ترتي
صورت تحقق اهداف رشد اقتصادي، رشد اشتغال و ساير الزامــات برنامـه، بـهره وري كـل، 

ــــد.  بــهبود خواهــد يــافت كــه ناشــي از ارتقــأ بــهره وري نــيروي كــار مــي باش
شايان ذكر است كه بهبود بهره وري نيروي كار عمدتاً ناشي از افزايش سرمايه سرانه، ارتقاي 
ــه نقـش ارتقـأ  سرمايه انساني و كم شدن فاصله توليد بالفعل از توليد بالقوه است. با توجه ب
بهره وري كل عوامل در تأمين رشد اقتصادي، استفاده كارآمد و مؤثر از سرمايه هاي انســاني 
ــاپذيـر خواهـد  و فيزيكي كه در برنامه چهارم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته است، اجتناب ن
بود.در سال ١٣٨٣ اهم سياست هاي دولت جهت تحقق اهداف بخش اشتغال به شرح ذيــل 
است:الف: استفاده از مكانيزم هاي تشويقي براي تجهيز و جــهت دهـي منـابع داخلـي نظـام 

ــــه ســـود و كـــارمزد.  بــانكي در فعــاليت هــاي اشــتغال زا از طريــق اعطــاي ياران
ب: اعطاي كمكهاي فني و اعتباري به سرمايه گذاران در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي 
ــاي سـرمايه اي ملـي و اسـتاني بـه مـيزان  اشتغال زا.ج: استفاده از اعتبارات تملك دارايي ه
١٠درصد براي تامين منابع مورد نياز جهت اعطاي يارانه سود و كارمزد طرح هاي اشتغال زا 

ــــــي.  و كمــــك بــــه عمليــــات زيربنــــايي ســــرمايه گذاري بخــــش خصوص
ــابع حسـاب ذخـيره ارزي جـهت پرداخـت تسـهيالت بـه سـرمايه گذاران.  د: استفاده از من

ــتغال زا و وجـوه اداره شـده بـه طـرح هـاي  هـ: تداوم اعطاي تسهيالت تكليفي و وجوه اش
سرمايه گذاري اشتغال زا.و: تامين مالي فعاليتهاي جديد مانند فناوري اطالعات و ارتباطــات 

(ICT) و رشـــــــد اشـــــــتغال دانـــــــش آموختـــــــــگان دانشــــــــگاهها. 
٦ـ نقدينگي و تورم: براساس سياست هاي كلي برنامــه سـوم توسـعه تـالش اصلـي دولـت 
معطوف به آنست كه ضمن تامين نقدينگي مورد نياز بخش هاي اقتصادي و سرمايه گذاري، 
ــه  از انبساط نامتناسب نقدينگي متعارض با اهداف يادشده جلوگيري به عمل آيد. لذا با توج
به اصول و موازين تدوين بودجه سال ١٣٨٣ و همچنين كنترل افزايش بدهي دولت به بانك 
مركزي ناشي از يكسان سازي نرخ ارز، افزايش تقاضا براي ارز در بازار آزاد و كنترل انتشــار 
اوراق مشاركت در بازارهاي جهاني، انتظار مــي رود رشـد نقدينـگي در سـال١٣٨٣به كمـتر 
از٢٥درصد برسد.همچنين پيش بيني مي شود نرخ تورم در سال ١٣٨٣ بــه سـطحي كمـتر از 
ــهيدات اتخـاذ شـده از سـوي  نرخ پيش بيني شده در برنامه يعني ١٥ درصد بالغ شود كه تم
ــرخ مصـوب  دولت از جمله قيمت گذاري كاالها و خدمات بخش دولت و عمومي مطابق ن
ــل آن بـه  سال ١٣٨٢وهمچنين پيش بيني كاهش رشد نقدينگي سال ١٣٨٣ از مهم ترين دالي

شمار مي رود. 
 
ارمنستان  

پارلمان سوئيس قتل عام ارامنه را برسميت شناخت 
پارلمان سوئيس امروز رسماً قتل عام ارامنه در سال ١٩١٥ در تركيه عثماني را 
برسميت شناخته است. به اين تصميــم ١٠٧ نمـاينده رأي مثبـت، ٦٧ نفـر رأي منفـي و ١١ 

نماينده رأي ممتنع داده است.  
شبكه تلويزيوني آر ٨٢/٠٩/٢٥ 

 
واكنش تركيه در قبال پذيرش قتل عام ارامنه از سوي مجلس سوئيس 

چنانكه انتظار مي رفت، مصوبه مجلس سوئيس در خصوص پذيرش قتل عام 
ارامنه، با واكنش شديد محافل حكومتي تركيه روبرو شده است. وزارت امور خارجه تركيــه 
در بيانيه اي اعالم كرده است: ”ما مصوبه مجلس سوئيس در خصوص به اصطالح قتل عــام 
ارامنه را به شدت محكوم نمــوده و رد مـي كنيـم. مسـئوليت پيامدهـاي منفـي در مناسـبات 
ــاي بوقـوع پيوسـته در طـي  دوجانبه بعهده سوئيس خواهد بود. ما اين مسأله را كه رويداده
جنگ جهاني اول كه دردهاي زيادي را براي ارامنه و تركها بهمراه داشتند، تحريف گشــته و 

بعنوان قتل عام يك طرف توصيف مي شوند، غير قابل قبول مي شماريم.“ 
بنظر روزنامه تركي ”حريت“، تصويب قطعنامــه پذيـرش قتـل عـام ارامنـه در 
ــوئيس مـي باشـد. بـه  مجلس سوئيس منوط به اقدامات ارگانهاي اطالعاتي ملي تركيه در س
نوشته روزنامه ”حريت“، ارگانهاي اطالعاتي تركيه مطلع شده اند كه ميشلين كالمي ري وزير 
امور خارجه سوئيس با نماينده حزب كارگر كردستان مالقات كرده است. اين امر به آنكــارا 
گزارش شده بود و در آنكارا نيز تصميم گرفتند سفر وزير امور خارجه سوئيس به تركيــه را 
لغو نمايند. اين امر موجب سردي در روابط دو كشور شده بود و در نتيجه مجلس ســوئيس 

قطعنامه پذيرش قتل عام ارامنه را به تصويب رساند. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/٠٩/٢٦ 

 

پيام تسليت آندرانيك ماركاريان در رابطه با زلزله در ايران 
ــك ماركاريـان در رابطـه بـا وقـوع زلزلـه در جمـهوري  نخست وزير آندراني
اسالمي ايران پيام تسليتي براي محمد رضا عارف معاون اول رياست جمهوري ايران ارســال 
كرده است. در اين پيام آمده است: ”با كمال تأثر در خصوص زلزله ويرانگري كه در شهر بم 
ــادي  استان كرمان جمهوري اسالمي ايران بوقوع پيوست و ويرانيها، قربانيان و مجروحين زي
ــانب در  بر جاي گذاشت اطالع يافتيم. ملت ارمني، دولت جمهوري ارمنستان و شخصاً اينج
ــان و بسـتگان قربانيـان تسـليت مـي گوييـم و بـا اعـالم  غم شما شريك هستيم و به نزديك

پشتيباني خود صبر و بردباري مسألت داريم“.  
شبكه تلويزيوني آر ٨٢/١٠/٠٥ 

 
گروه امداد ارمنستان عازم ايران شده است 

ــم ديـگر غـيرممكن اسـت.  مقامات ايران اعالم كرده اند كه زندگي در شهر ب
يادآوري كنيم كه زلزله بم  ٩٠ درصد شهر را تقريباً ويران كرده است. فعاليت امدادي در بــم 
يك ثانيه متوقف نمي شود، شمار مشخص قربانيان زلزله فعالً معلوم نيست، فقط خاطرنشان 
مي شود كه تا كنون حدود سي و پنج هزار جسد از زير آوار بيرون آورده شده است، شــمار 
مجروحين حدود شصت هزار نفر است و حال حداقل پنج هزار تن از آنها وخيم اســت. بـر 
اساس آخرين اطالعات از دويست هزار نفر جمعيت شهر از هر چهار نفر تنها يك نفر زنده 
ــان  مانده است. ايران رسماً از جهان درخواست كمك كرده است. عسگر علوي استاندار كرم
ــد شـد. هـم اكنـون كشـورها و  خاطرنشان كرد كه ايران از هيچگونه كمكي منصرف نخواه
سازمانهاي متعدد از جمله سازمان ملل متحد، روســيه، ايـاالت متحـده و كشـورهاي عضـو 
اتحاديه اروپا آمادگي خود را جهت كمك به ايران اعالم كرده اند. گروههاي تازه امداد بطور 
پياپي وارد منطقه زلزله مي شوند، با اين حال داروها فعالً كفايت نمــي كنـد. بـرق شـهر بـم 
ــوا  بطور كامل قطع شده و سيستم آبرساني و خطوط ارتباطي كار نمي كنند، و امروز دماي ه

در بم زير صفر بوده است.  
ــران اعـالم كـرده اسـت. گروه  ارمنستان نيز آمادگي خود را جهت كمك به اي
امدادگران ارمني عازم ايران شــده اسـت، در ايـن گروه سـي امـدادگر، پنـج پزشـك و پنـج 
كارشناس زلزله شناسي شامل شده اند، آنها به همراه خود پانزده جعبه دارو برده اند. اســقف 
ــهوري قـره بـاغ  اعظم گارگين دوم رهبر مذهبي ارامنه جهان و آركادي غوكاسيان رئيس جم
كوهستاني در رابطه با زلزله ويرانگر پيام تسليتي براي رئيس جمهور ايران ارسال كرده اند.    
شبكه تلويزيوني آر ٨٢/١٠/٠٦ 

 
امثال و حكم  

مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم " تأليف زنده ياد مهدي پرتوي 
آملي گرفته شده است.  

 
از پشت خنجر زد 

ــوق و اعتمـاد  پناه بر خدا از منافقان روزگار كه در لباس دوستي جلوه مي كنند ولي چون وث
طرف مقابل را جلب كردند در فرصت مناسب از " پشت خنجــر مـي زننـد " و دشـنه را تـا 
دسته در قلب دوست فريب خورده فرو مي كننــد.  افـراد منـافق بـه سـابقه تـاريخ و شـوخ 
چشمي هاي روزگار هرگز روي خوش نديدند و اگر احياناً چنــد صبـاحي از بـاده غـرور و 
ــاييد و آن شـهد موقـت بـه شـرنگ جانكـاه و  خيانت سرمست بودند، آن سرمستي ديري نپ

جانگداز مبدل گرديد.  
ــه كجـا  اكنون ببينيم چه كسي براي اولين بار از پشت خنجر زد و فرجام كار محرك اصلي ب

انجاميد: 
 

هنگامي كه ذونواس فرزند شواحيل (يا به قولي تبع االوسط پادشاه يمن موسوم به حنيفة بـن 
ــد،  عالم) را به قتل رسانيد و به دستياري بزرگان و امراي كشور بر مسندسلطنت مستقر گردي
ــن موسـي پـيروي ميكـرد، در مقـام آزار و  چون پيرو هيچ مذهبي نبود و يا به روايتي از آيي
ــاقبت  كشتار امت مسيح برآمد و كار ظلم و شكنجه را نسبت به اين قوم بجايي رسانيد كه ع
ــد و يكـي از سـرداران  پادشاه حبشه، كه دين مسيحيت داشت، در صدد دفع و رفع وي برآم

نامي خود به نام ارياط را با هفتاد هزار سپاهي به كشور يمن اعزام داشت.  
 

در جنگي كه بين ارياط و ذونواس رخ داد، ذونواس به سختي شكست خورده، منهزم گرديد 
و ارياط زمام امور يمن را در دست گرفت. دير زماني از امارت ارياط در يمن نگذشــت كـه 
يكي از سرداران سپاه او موسوم به ابرهه كه نسبت به وي حسد مي ورزيد، سپاهياني فراهــم 
ــه مـي  آورده متوجه شهر صنعا پايتخت يمن شد. ارياط مردي سلحشور و شجاع بود و ابره
دانست كه از عهده وي در ميدان جنگ بر نخواهد آمد. بنابراين در صنعا به غالم خود غنوده 
دستور داد كه وقتي در ميدان جنگ با ارياط روبرو مي شود و او را به كــار جنـگ و جـدال 
ــون ابرهـه و  مشغول مي دارد؛ وي ناگهان از پشت به ارياط حمله كند و كارش را بسازد. چ
ارياط مقابل يكديگر قرار گرفتند، ارياط با ضربت شمشير خود چنان بر فرق ابرهــه نواخـت 
ــاب  كه تا نزديك ابروي وي، شكافي عظيم برداشت! ولي در همين موقع غنوده به دستور ارب
خود، ارياط را نامردانه از "پشت خنجر زد" و به قتل رسانيد. وقتي كه خبر كشته شدن ارياط 
به نجاشي پادشاه حبشه رسيد، سخت برآشفت و سوگند ياد كرد كه تا قدم بــر خـاك يمـن 
نگذارد و موي سر ابرهه را به دست نگيرد از پاي ننشـيند. چـون ابرهـه از قصـد نجاشـي و 
سوگندي كه ياد كرده بود آگاه شد، تدبيري انديشيد و نامه اي مبني بر پوزش و معــذرت بـا 
انباني از خاك يمن و موي سر خويش توسط يكي از كسان و نزديكان بــه حضـور سـلطان 
حبشه فرستاد و در نامه معروض داشت: «براي آنكه سوگند سلطان راست آيد، خاك يمن و 

موي سر خويش را فرستادم». 
 

عبارت مثلي از پشت خنجر زد احتمال دارد سابقه قديمي تر داشته باشد، زيرا افراد محيـل و 
مكار در هر عصر و زماني وجود دارند و هميشه كارشان اين است كه ناجوانمردانه از پشـت 
ــه بـه  خنجر بزنند. ولي واقعه اي كه جمله باال را بر سر زبانها انداخت به قسمي كه رفته رفت
صورت ضرب المثل درآمده محققاً همين غدر و خيانت و منافقي ابرهه بوده است؛ چو قبــل 
ــه ابرهـه و اريـاط در  از اين واقعه هيچ گونه علم و اطالعي از واقعه مهم ديگر مقدم بر واقع
ــيزي سـخت تـر و  دست نيست. حضرت علي ابن ابيطالب (ع) در اين زمينه مي فرمايد: «چ

مهمتر از دشمني پنهاني نديدم». 
 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٤ 

شماره ٩٢-٩١  دي ١٣٨٢ 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ 
(بخش ١٤) 

ا.گرمانيك 
 

رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 
          

           با اين حال نريمانف و هم فكرانش بــر خـالف ايـن نقطـه نظـر عمـل 
كردند. در جلسه مشترك بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيســت و دولـت 
آذربايجان در تاريخ ٢٧ ژوئن تصميم گرفته شد قراباغ به ارمنستان واگذار نگردد و 
ــه كردنـد. ن. نريمـانف رئيـس شـوراي  براي توجيه اين امر عامل اقتصادي را بهان
ــترجم) در  كميسرهاي خلق آذربايجان (به معني شوراي وزيران يا هيئت دولت - م
اين جلسه تهديد كرد كه اگر قراباغ كوهستاني جزو خاك آذربايجان نباشد، خود به 
ــا اظـهارات تـهديد  خاطر عواقب كار هيچگونه مسئوليتي را نميپذيرد. از همين ج

آميز رهبران كنوني آذربايجان سرچشمه ميگيرند. 
به منظور حل سريع مسئله قراباغ كوهستاني، در تـاريخ ٤ ژوئيـه ١٩٢١ 
جلسه فوق العاده بوروي قفقاز وابســته بـه حـزب كمونيسـت (بلشـويك) روسـيه 
ــراي شـركت در آن از نـالچيك وارد  تشكيل شد و استالين كميسر خلقها يا ملل ب
ــه  تفليس شد. به حكم اكثريت آراء تصميم گرفته ميشود قراباغ كوهستاني متعلق ب
ارمنستان شوروي باشد. ليكن نريمانف به اين تصميم اعتراض كرد. روز بعد جلسه 
ــد نظـر  جديدي تشكيل شد كه تصميم اتخاذ شده در عصر روز گذشته مورد تجدي
ــري جديـد چنيـن  قرار گرفت و با پيشنهاد نريمانف موافقت گرديد. در تصميم گي
ــان مسـلمانان و ارمنيـان و بـا  آمده است: "با توجه به ضرورت ايجاد آشتي ملي مي
ــاط اقتصـادي قرابـاغ عليـا و سـفال تصميـم گرفتـه ميشـود قرابـاغ  عنايت به ارتب
ــتي آذربايجـان بمـاند  كوهستاني در محدوده مرزهاي جمهوري شوروي سوسياليس
ليكن از خود مختاري وسيع منطقهاي، حق برخورداري از شوشي به عنــوان مركـز 
ــه مركـزي حـزب  اداري داخل منطقه بهره مند شود"١ چه اهالي آرتساخ و چه كميت
كمونيست ارمنستان از اين تصميم گيري شديدا" ناراضي بودند و در مصوبه جلسـه 
ـتان  روز ١٦ ژوئيه ١٩٢١ بوضوح آمده بود كه كميته مركزي حزب كمونيست ارمنس
ــق نيسـت٢.  با تصميم اتخاذ شده توسط بوروي قفقاز در تاريخ ٥ ژوئيه ١٩٢١ مواف
آلكساندر مياسنيكيان، متن جلسه بوروي قفقاز را به اولين كنگره حزب كمونيســت 
ارمنستان تقديم كرد كه در نيمه دوم ژانويه ١٩٢٢ تشكيل شد. او براي اطالع عموم 
اعالم كرد: "آذربايجان ميگفت، اگر ارمنستان خواستار قراباغ باشد ما نفت نخواهيم 
داد"٣. حال ببينيد فلسفه و ايده محاصره اقتصادي آرتساخ و ارمنســتان از كجـا سـر 

چشمه گرفته است. 
تصميم بوروي قفقاز مورخ ٥ ژوئيه ١٩٢١ كال" غير قانوني و بي اساس 
ــت، زيـرا كـه ايـن  بود. بوروي قفقاز هزگز حق اتخاذ چنين تصميم مهمي را نداش
بورو مرجع قانونگذاري نبود و تنها ميتوانست درباره اين مسئله ابراز نظر كند. اين 
ــرات خلـق ارمـن و  بوروي قفقاز هشت نفره به چه حق و بدون در نظر گرفتن نظ
ــير قـانوني را اتخـاذ كـرد و  بدون حضور نمايندگان ارمنيان قراباغ چنين تصميم غ
ــه  بخش جدايي ناپذير ارمنستان يعني آرتساخ را مطابق با اين تصميم غير عادالنه ب
آذربايجان واگذار نمود. با اتخاذ يك جانبه اين تصميم مسائل ملي و تاريخي ناديده 
گرفته شدند و مشخص شد كه بوروي قفقاز بر خالف اصل حق تعيين سرنوشــت 

ملل عمل كرده است. 
جنبشهاي مردمي به رهبري تــوان اسـتپانيان كـه در منـاطق وارانـدا و 
ــتند صفحـات  ديزاك آرتساخ از پائيز ١٩٢٠ تا ماه آوريل سال ١٩٢١ به وقوع پيوس

مهمي از مبارزات اهالي آرتساخ براي اتحاد با ارمنستان را تشكيل ميدهند. 
ــد  توان استپانيان در سال ١٨٩٢ در روستاي توم منطقه ديزاك به دنيا آم
ــايل گرديـد. پـس از  و با شركت در جنگ جهاني اول به درجه ارشد سواره نظام ن
ــرقي  بازگشت به روستاي پدري خود، دسته كوچكي تشكيل داد تا از روستاهاي ش
ديزاك در برابر تهاجمات ترك و تاتار دفاع كند. اما زمــاني كـه در تابسـتان ١٩٢٠ 
ارتش سرخ وارد روستاهاي ديزاك شدند، سياست اشغالگرانه كــارگزاران شـوروي 
ــتگير  به اجرا در آمد، توان استپانيان با اعتراض خود قد علم كرده در نتيجه اورا دس
و زنداني ميكند. اما او موفــق بـه فـرار ميشـود و افـراد نـاراضي از سياسـتهاي 
اشغالگري و نظام شوروي را گرد خود جمع ميكند و بــه مبـارزه بـا سـازمانهاي 
ــش سـرخ مـيپـردازد. آنـها موفـق  حزبي محلي، ارگانهاي شوروي و نظاميان ارت
ــاغر (تـاغر بـزرگ) تـوغ، آزوخ و چنـد روسـتاي  ميشوند روستاهاي توم، متس ت

                                                           
١ - همانجا،١،٦٤، شماره ١١٦. 

٢ -اسناد سازمانها،٣٠،١،١، شماره ٥ . 

٣ - همانجا،١،٢، شماره ٢٣. 

ــي را از روسـتاهاي تصـرف  همسايه آنها را به تصرف خود در آورند. مقامات محل
شده بيرون ميكنند و تمام اشرار و خائنين را به سزاي اعمال خود ميرسانند. 

ــود در آورده  جوخه توان تقريبا" سراسر ديزاك، واراندا را به تصرف خ
ــود  به كارياگينو، آقدام و شوشي نزديك ميشود. دولت آذربايجان غرق در بحران ب
و از ماهيت آزاديبخش ملي اين مبارزه واهمه داشت به ويژه آنكه توان بــا گارگيـن 
نژده سازماندهنده نبرد حماسي سيونيك ارتباط نزديكي داشت. گارگين نژده عمال" 
به اين مبارزه جديد آزاديبخش ملي آرتساخ خط ميداد. در اوايل ژانويه ١٩٢١ يك 
هيئت شوروي به سرپرستي گريگور وارتانيان از باكو عــازم گوريـس ميشـود و از 
نژده خواستار "توقف جنگهاي شورشي قراباغ" ميگردد. همين درخواست از سوي 
واتسيخوسكي فرمانده پادگان شوشي سيمونف فرمانده بريگاد ٨٤ و هكــر فرمـانده 
ــهار مـيدارد  سپاه ١١ ارتش سرخ نيز به نژده داده ميشود. نژده در پاسخ به آنها اظ
ــر اتحـاد بـا ارمنسـتان وظيفـه خـود  كه با توجه به تمايالت ارمنيان آرتساخ مبني ب
ــبر ١٩٢٠  ميداند به آنها كمك كند. او بعدها چنين نوشته است: "من از اواسط نوام

چند روز پيش از تصرف گوريس با قراباغ كوهستاني ارتباط داشتم.  
ــزاك بـراي كسـب دسـتورها بـه  در آن روزها، توان فرمانده جوخه دي
سيونيك ميآيد. پس از بازگشت او، دو نماينده ديزاك براي دريافت ساز و برگ و 

با درخواست قواي نظامي و رهبري به تاتو (Tatev) آمدند..."٤. 
به منظور سركوبي جنبش ضد آذربايجــاني و ضـد شـوروي آرتسـاخ، 
ــپاه ١١ ارتـش سـرخ در آنجـا  هنگهاي ٢٥٢،٢٥١،٢٥٠ و چند بريگاد لشكر ٢٨ س
ــتي تشـكيل  متمركز شدند. در ديزاك، كارياگينو، شوشي وغيره جوخههاي كمونيس

شدند كه همراه با نظاميان ارتش سرخ فعاليت ميكردند. 
ــدت اداري  هدف گارگين نژده اتحاد آرتساخ و زانگزور و پيدايش وح
تا تعيين تكليف جمهوري ارمنستان بود. موج مبارزه آزاديبخش تقريبا" در سراســر 
ــت  زانـگزور و آرتسـاخ گسـترش مييـابد و ايـن امـر بـاعث آزردگي خـاطر دول
آذربايجان و فرماندهي سپاه ١١ ارتش سرخ بود. شميل محمود بگوف رئيس كميته 
ــود بـه  انقالب منطقهاي شوشي و جانشين كميسار فوق العاده قراباغ در تلگراف خ
ــه انقالبـي قفقـاز در تـاريخ ٣١  شوراي نظامي انقالبي سپاه ١١ ارتش سرخ و كميت
ــيان تعـداد ١٠٠٠ تفنـگ از  دسامبر ١٩٢٠ در خواست ميكند براي مبارزه با شورش
انبار نظامي شوشي در اختيار ميليشيا و جوخههاي پارتيزاني ويژه ناحيهاي مينكند و 

شوشي قرار گيرد٥. 
قابل درك است كه عنــاصر كـارگزار آذربايجـان شـوروي در آرتسـاخ 
ــد و از آنـها در  سعي داشتند در وهله اول گروههاي جديد ترك-تاتار را مسلح كنن

برابر ارمنيان زانگزور و آرتساخ استفاده نمايند. 
در نيمههاي ماه آوريل ١٩٢١ مبارزه شدت جديدي يافت. ترپتروســيان 
فرمانده نظاميان وارد شده از زانگزور در روز هشتم آوريل درباره وخــامت اوضـاع 
شورشيان به نژده گزارش ميدهد. نژده بعدها چنين نوشته است: "ســرخها تصميـم 
ــم نشـد"٦  گرفتند نيروهاي رزمي ديزاك را بين دو آتش نابود كنند و اين امر دير ه
در سـپيده دم ١٥ آوريـل ١٩٢١، دسـتههاي نظـامي ارتـش ســـرخ و جوخــههاي 
كمونيستها دست به حمله عمومي زدند. در اين هنگام روستاهاي شاغاغ، آغجاكند، 

تاغر و خزابرد مراكز نظامي توان استپانيان را تشكيل ميدادند. 
ــاغر بـزرگ و تـوم  دستههاي نظامي ارتش سرخ در محور روستاهاي ت
ــيان  زير حمالت كوبنده شورشيان در١٦آوريل مجبور به عقب نشيني شدند. شورش
ــاي ١٧و١٨  با استفاده از شرايط پديد آمده و با دريافت نيروهاي كمكي نژده، روزه
ــكافتن جبهـه نشـدند. تـوان از نـژده  آوريل اقدام به حمله كردند ليكن موفق به ش
نيروهاي تازه نفس درخواست كرد. آرشاك باالســانيان كـه گروهـان كمونيسـتها را 
ـا  فرماندهي ميكرد، بعدها نوشته است كه شورشيان با دريافت "نيروهاي كمكي و ب
ــاليت چشـمگيري نشـان دادنـد و  استفاده از عدم موفقيت ما در جبهه راست.... فع
ــه دادنـد ليكـن بـا از دسـت دادن  حمالت خود را بر روي گروهان كمونيستها ادام
موكوچ افسر نظامي و ديگران.... به پايگاه خــود آغجـاكند عقـب نشـيني كردنـد"٧. 
شورشيان يپــرم خـان، پارسـادان شوشانتسـي و كميسـر خـود را از دسـت دادنـد 
كههايريك ميناميدند. نظاميان ارتش ســرخ در محـور تـوغ- تـوم روز ١٨ آوريـل 
ــر تـوان را تصـرف كردنـد. روز  دست به حمله زدند و پس از جنگهاي شديد مق
ــرد. جوخـه تـوان بـه  بعد، ١٩ آوريل، آخرين پايگاه شورشيان در خزابرد سقوط ك

زانگزور رفت و به نژده پيوست. 
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