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مرور اخبار 
جامعه ارمني 

تقاضاي نماينده ارمني مجلس جمهوري اسالمي ايران درخصوص 
برسميت شناختن قتل عام ارمنيان 

آقاي لئون داويديان نماينده ارمني در مجلس شوراي اسالمي ايران در نشســت 
علني مجلس به مسأله برسميت شناختن قتل عام ارمنيان در سطح بين المللي اشاره 

نموده است. 
ــوي حكومـت  اين نماينده ارمني ضمن مطرح ساختن احكام صادره از س
عثماني در آن زمان كه طي آن قتل عام ارمنيان صورت گرفت، به وضعيت سياســي 

كنوني در سطح جهان، به ويژه  جنگ عراق و بحران فلسطين اشاره نموده است. 
ـا  وي در پايان سخنراني خود از مجلس شوراي اسالمي تقاضا نموده ت
اقداماتي جهت برسميت شناختن قتل عام ارمنيان در جمهوري اســالمي ايـران نـيز 

بكار گرفته شود. 
هايوتس آشخار٨٢/٠٢/٠٩ 

پيش آهنگان ارمني ايراني در ارمنستان 
پيش آهنگان ارمنستان و ارمنيان ايران در طــول روزهـاي  اخـير مسـئله 

ــظ شـعائر ملـي را مـورد تربيت فرهنگي جوانان خارج از ميهن ارمني و موارد حف
بررسي قرار مي دهند. مبتكر نشست سه روزه ياد شده سازمان ملــي پيـش آهنـگي
ــتان بـراي اوليـن بـار بـر پـا مـي ارمنستان مي باشد. اين جلسه مشورتي در ارمنس
شود.در اين اجتماع  نمايندگان  پيــش آهنـگان ارمنيـان تـهران و جلفـاي اصفـهان
شركت دارند. شركت كنندگان داراي انتظارات جدي از اجتماع ارمنستان مي باشد.

شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان ٨٢/٠٢/٠٥ 
 

ايران 
مكالمه تلفني رؤساي جمهور ايران و آذربايجان 

 
ــس  رئيس جمهور خاتمي، سه شنبه شب در يك مكالمه تلفني با حيدرعلي اف رئي
ــان بـه عنـوان دو كشـور  جمهور آذربايجان از دو كشور ايران و جمهوري آذربايج
ــت: اميـدوارم گام هـاي مثبـت و سـازنده دو  همسايه دوست و برادر ياد كرد وگف

كشور، موجب تحكيم مناسبات و توسعه بيــش از پيـش روابـط فـي مـابين گردد. 
ــس جمـهور آذربايجـان  آقاي خاتمي دراين گفتگو با ابراز خرسندي از بهبودي رئي
ــد.علـي  ابراز اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك با وي در باكو ديدار وگفتگو كن
ــرورت نزديكـي هـرچـه بيشـتر دو  اف نيز باتشكر از رئيس جمهور خاتمي، بر ض

كشور ايران و آذربايجان تأكيد كرد و خواستار ديدار با وي در باكو شد. 
 

گــاز ايــران به امارات صــادر مي شود 
 

ــران گفـت: ايـران روزانـه بيـش از ١٤ ميليـارد  مدير عامل شركت صادرات گاز اي
مترمكعب گاز به امارات متحده عربــي صـادر خواهـد كـرد.مـهندس ركـن الديـن 
جوادي روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: قرارداد فروش گاز ايـران بـه امـارات در 
ــال آمـاده  اسفند ماه سال گذشته نهايي شد و مقدمات صدور گاز به آن كشور درح
سازي است.وي مدت قرارداد ايران و امارات در اين زمينه را ٢٥ سال ذكر كرد كــه 
ــترمكعب گاز  براساس آن از سال ٢٠٠٥ ميالدي، روزانه ١٤ ميليارد و ١٦٠ ميليون م

ـــــــــد.  بــــــــه ايــــــــن كشــــــــور صــــــــادر خواهــــــــد ش
وي گفت: همچنين مذاكرات صدور گاز ايــران بـه ارمنسـتان انجـام شـده و بـراي 

ــــه اســـت.  صــدور گاز بــه آن كشــور توافــق هــاي اوليــه صــورت گرفت
جوادي تصريح كرد: مطالعات و طراحي خطوط انتقال گاز به ارمنستان پايان يافتــه 

و با اعالم آمادگي اين كشور عمليات اجرايي آن نيز آغاز مي شود. 
ــــي در آذربايجـــان شـــرقي كشـــف شـــد  كتيبــه صخــره اي اورارتوي

ــب شـير  در پي گزارشهاي مردمي، به تازگي يك كتيبه صخره اي در شهرستان عج
آذربايجان شرقي كشف شد. متن كتيبه مذكور در سطحي حدود  ٨٠ در٤٠ سانتيمتر 
ــنگ گرانيـت كنـده شـده  در ١٠ سطر به خط و زبان اورارتويي بر صخره اي از س

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.  اس
مطالعات نخستين كه توسط پژوهشكده زبان و گويــش سـازمان مـيراث فرهنـگي 
كشور بر روي اين كتيبه انجام شده، نشان مي دهد كتيبه مذكور، متعلق به آرگيشتي 
اول پسر منوآ است. وي يكي از مقتدرتريــن پادشـاهان كشـور اورارتـو در فاصلـه 
ــتان  سالهاي ٨٥٣-٧٨٥ ق.م بوده و تاكنون كتيبه هاي زيادي از اين پادشاه در ارمنس

ــــــــــــده اســـــــــــت.  و نواحــــــــــي رود ارس بدســــــــــت آم

گفته مي شود مضامين اين كتيبه ها بيشتر درباره ساخت بنا، معابد و نيز شرح جنگ 
ها و فتوحات است. 

 
ارمنستان 

مراسم يادبود قتل عام ارمنيان در سراسر جهان  
ارمنيان سراسر جهان طي گردهمآئيهاي مختلف ياد قربانيان قتل عام ارمنيــان 
ــا بناهـاي يـادبود  را گرامي داشتند. در اكثر پايتختهاي كشورهاي آسيا، اروپا، آمريك
قتل عام ارمنيان وجود دارند. ارمنيان خارج در اين اماكن مراسم مذهبي و سخنراني 
به جا ميآورند. بنابر گزارش خــبرگزاري ”آرماينفـو“ ارمنيـان جمـهوري چـك در 
پراگ مراسم ويژهاي برگزار خواهند كرد و فيلم ”آرارات“ در مورد قتل عام نيز بــه 

نمايش در خواهد آمد.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٢/٠٥ 

بناي يادبود ٢٤-آوريل در مركز پاريس 
 بناي ياد بود ٦متري در خيابــان  كانـادا يكـي ازخيابانـهاي مشـهور  پـايتخت 
ــه ارمنيـان  فرانسه و در جوار كليساي ارمنيان سر بر افراشته است. ٢٥ سال است ك
فرانسه انتظار اين رويداد را مي كشيدند. اين بنا ياد و خــاطره بيـش از ١,٥ميليـون 
ــرن جاودانـه مـي سـازد. كليسـاي حواريـون  قربانيان قتل عام ارمنيان را در آغاز ق
ــال ١٩٧٨ آن را ابتكـار نمـوده بـود. در آن موقـع ژاك  ارمنيان پاريس كماكان از س
شيراك شهردار پاريس بود و نظر مثبت خود را اعالم داشته است. اما سه سال پيش 
ــات شـهر پـاريس بعـد از يـك وقفـه  با وجود فشارهاي وارده از سوي تركيه مقام
طوالني احداث بناي مزبور را با تصوير كميتاس بزرگ مجددًا مورد تأييد قــرار داد. 
امروز نه تنها در پاريس بلكه بيش از ١٩ شهر فرانسه برنامه هاي زيادي در رابطه با 

قتل عام برگزار مي شوند. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/٠٢/٠٤ 

 
پيام روبرت كوچاريان به مناسبت ٢٤ آوريل 

ــام ارمنيـان  روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان به احترام قربانيان قتل ع
ــن آمـده اسـت: هموطنـان ارمنـي، امـروز  پيام ارسال نموده است. در اين پيام چني
ارمنيان ودوستداران ارمني به مناسبت قتل عام ارمنيان، سر تعظيم فرود مــي آورنـد. 
در اوائل قرن ٢٠ تركهاي عثماني قتل عامي انجام دادند كه مشكل بتوان نظير آن را 
ــه تنـها بـه افـرادي كـه  در تاريخ مشاهده نمود. قتل عام ارمنيان ضربه اي بود كه ن
توانستند جان سالم بدر برند، وارد شد بلكه بر تمام ارمنيان تاثيرمنفي باقي گذاشت. 
برسميت شناختن قتل عام ارمنيان در دستور كار سياســت خـارجي جمـهوري 
ارمنستان مي باشد و ما انتظارات و اهداف عادالنه ارمنيان را ارائــه مـي نمـائيم. مـا 
مطمئن هستيم كه قتل عام ارمنيان بايد نه تنها از سوي كشورهاي جهان بلكه جامعه 
تركي نيز محكوم و مجازات شود. تالشــهاي جمـهوري ارمنسـتان جـهت ارزيـابي 
جامعه بين المللي قتل عام ارمنيان نه تنها از نظر احياي عدالت تاريخي بلكــه ارائـه 

تالشهاي صادقانه ما براي برقراري روابط با تمام كشورهاي همسايه مي باشد. 
رئيس جمهور در پيام خويش خطاب به اسپيورك چنين مي گويد كه ارمنستان 
ارائه كننده انتظارات و اهداف مردم مي باشد. ما به تالشهاي خود ادامه خواهيم داد 

و وحدت ملي را مهم ارزيابي مي كنيم.  
در ضمن آندرانيك ماركاريان نخست وزير جمهوري ارمنستان نيز به مناســبت 

٢٤ آوريل پيامي ارسال نموده است. 
شبكه تلويزيوني پرومتوس ٨٢/٠٢/٠٣ 

 
پرده برداري از مجسمه كميتاس در پاريس 

در ميدان كانادا در بخش مركزي پايتخت فرانسه، در پارك ســاحل چـپ رود 
سن از مجسمه كميتاس موسيقيدان مشهور ارمني پرده برداري شد. بر روي سكوي 
مجسمه نوشته شده است كه اين مجسمه به يادبود ارمنيان اي نصب شده كه قرباني 
ــهاني شـده  قتل عام صورت گرفته توسط امپراتوري عثماني و دو دوره جنگهاي ج

اند.  
فرانسه واقعه قتل عام ارمنيان را برســميت شـناخته اسـت. و امـا ايـده نصـب 
ــتان كـه بـه  مجسمه به مناسبت سفر رسمي روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنس
فرانسه صورت گرفت به عنوان اداي احترام به ارمنيان سراسر جهان، به ويژه جامعه 

٥٠٠ هزار نفره ارمنيان فرانسه شكل گرفت. 
هايوتس آشخار٨٢/٠٢/٠٥ 

پيام بوش به مناسبت ٢٤ آوريل 
ــروز ٢٤ آوريـل در پيـام سـنتي خويـش  جرج بوش رئيس جمهور آمريكا  دي
خطاب به ارمنيان آمريكا، از كشتار جمعي و انتقال بزور تعداد بي شمار ارمنيــان در 
پايان سلطنت امپراتوري عثماني ابراز تاسف نموده است. در اين پيام آمــده اسـت:” 
ــزرگ توصيـف مـي  ارمنيان بسياري اين رويدادهاي وحشتناك را بعنوان قتل عام ب
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كنند و بدين وسيله غم و اندوه عميقي كه ارمنيــان و ملـت تـرك همسـايه آنـان را 
كماكان تعقيب مي كند، بيان مي نمايند. درد و رنجي كه ملت ارمني در سال ١٩١٥ 

كشيد، براي تمام بشريت فاجعه مي باشد و جهان نبايد آن را فراموش كند“. 
رئيس جمهور آمريكا همچنين از شخصيتهاي خردمند و با شهامت ارمنستان و 
تركيه كه با روح آشتي و جهت بررسي اين رويدادها بهم پيوسته اند، استقبال نموده 
است. جرج بوش در نامه خود مي افزايد: ”آمريكا افتخــار مـي كنـد كـه ارمنسـتان 
ـــي باشــد. مــا  دوسـت داراي مـيراث كـهن و تشـكيل دهنـده كشـور جـوان، م
ــده اي امـن، بـا  همكاريهايمان را تعميق مي بخشيم تا براي شهروندان ارمنستان آين
رفاه و شايسته تأمين نمائيم. اياالت متحده به حل عادالنه و درازمدت مناقشــه قـره 
ــه در راسـتاي تقويـت دمكراسـي و  باغ وفادار مي باشد. ما همچنين به ارمنستان ك

بازار آزاد خويش تالش مي كند، كمك مي كنيم.“ 
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/٠٢/٠٥ 

 
ايران براي ميانجيگري آماده است 

ــأتي  آقاي كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران در رأس هي
ــه سـفر آقـاي  طي سفر رسمي يك روزه به ايروان عزيمت نمود. قابل ذكر است ك
خرازي به منطقه به علت وضعيتي كه در عراق بوجود آمده بــود، بـا تـأخيرصورت 

گرفت. 
ــبرنگاران  آقاي خرازي در فرودگاه بين المللي ”آرمنيا“ طي مصاحبه كوتاه با خ
ــل نقـش  مجددًا اظهارات روز گذشته خود در باكو را مبني بر اينكه تهران آماده تقب

ميانجيگر در امر حل مناقشه قره باغ است، تأييد نمود. 
بنا به اظهارات وي، طي مالقات با مسؤوالن ارمنستان مسأله توسعه برنامه هاي 
مورد عالقه دو طرف مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در ضمن وزير امور خارجه 
ــد شـد. وزيـر امـور  ايران تأكيد ورزيد كه اساسًا به مسأله امنيت قفقاز اشاره خواه
ــح و آرامـش قفقـاز  خارجه ايران اظهار داشت: ”ما گمان مي كنيم كه مسؤوالن صل
ــات آذربايجـان و گرجسـتان مشـورتهايي  خود كشورهاي منطقه مي باشند. با مقام
ــورد بررسـي قـرار  داشته ايم، طبيعتاً در ارمنستان نيز امكان ارتقاء امنيت منطقه را م

خواهيم داد“. 
ــاكو پـيرامون روابـط كشـورهاي  شايان ذكر است كه ديپلمات ايراني قبال در ب
منطقه با آمريكا خاطر نشان ساخته است كه در صورت پيشرفت اين روابط، مسئله 
ــه نمـودن در مسـائل  اي بوجود نخواهد آمد البته اگر اين مناسبات بصورت مداخل
ــر هـدف برابـري و در نظـر  داخلي كشورهاي قفقاز جنوبي مشاهده نشود و تنها ب

داشتن منافع طرفين استوار باشد.  
آرمن پرس، آزگ و هايوتس آشخار ١٠ /١٣٨٢/٢ 

با توجه به فراخوان رژيم آمريكا، تركيه مرزهاي خود را با  
ارمنستان نخواهد گشود 

ــط ارمنسـتان –  با توجه به فراخوان رژيم آمريكا در رابطه با عادي نمودن رواب
ــاكو  تركيه، تركيه مرزهاي خود را با ارمنستان نخواهد گشود. به گزارش روزنامه ”ب

تودي“ اونال چويكيوز سفير تركيه در آذربايجان در اين خصوص اعالم كرده است.  
ــه بـر اسـاس آن رژيـم  به گفته وي راديو آزادي اطالعاتي را پخش مي كند ك
آمريكا از هر فرصت مناسبي استفاده مي كند تــا بـراي از ميـان برداشـتن محـاصره 
ــا بـه گزارش مـاه  مرزهاي ارمنستان به دولت تركيه رجوع نمايد. اينگونه اعالميه ه
آوريل وزارت امورخارجه آمريكا منوط مي باشد. ســند كـه در پاسـخ بـه اسـتعالم 
ــه تهيـه شـده مـورد تـأييد ريچـارد  كنگره آمريكا در مورد روابط ارمنستان – تركي
ــر اسـاس گزارش  آرميتاج معاون اول وزارت امورخارجه آمريكا واقع شده است. ب
تهيه شده از ميان برداشتن محاصرها مرزهاي ارمنستان از ميزان هزينه هاي حمل  و 
ــن  نقل ارمنستان خواهد كاست و به توسعه تجارت بين ارمنستان و تركيه و همچني

توسعه وضعيت اقتصادي در ارمنستان و مناطق شرقي تركيه  كمك خواهد كرد.  
آرم اينفو، هاياستاني هانراپتوتيون٨٢/٠٢/٠٩ 
 

اعطاي مدال به نويسنده اسپانيايي 
 گونزالس كدارش  نويسنده  اسپانيايي بخاطر سهم خود در امر شناسايي بيــن 
المللي  قتل عام ارمنيان مفتخر به دريافت مدال طالي وزارت فرهنگ شــده اسـت. 
ــه خواهـد شـد  داستان ”درخت قوم ارمني“ كه در آينده به انگليسي و ارمني ترجم
انعكاس وســيعي را در ميـان ارمنيـان اسـپيورك و اسـپانيايي زبانـها بدسـت آورده 
است.گدارش همچنين دهها اثر دارد كه در آنها  مسائل ملي در يوگسالوي، الجزاير 

و تركيه مطرح شده اند. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/٠٢/٠٥ 

ارمنيان آمريكا از پيام جرج بوش انتقاد كردهاند 

ــل  نمايندگان ارمنيان آمريكا از عدم كاربرد كلمه قتل عام در پيام ويژه ٢٤ آوري
ــد. آقـاي بـوش كـه همـانند تمـامي  جرج بوش رئيس جمهور آمريكا انتقاد كردهان
ــادر كـرده  رهبران آمريكا به مناسبت سالگرد قتل عام ارمنيان در سال ١٩١٥ پيام ص
ــرده اسـت. ارمنيـان آمريكـا يـادآور  است، از قتل عام بعنوان ”كشتار جمعي“ ياد ك
شدهاند كه جرج بوش در سال ٢٠٠٠ قبل از انتخاب به اين سمت قول داده بود كه 
ــرده  قتل عام ارمنيان را بطور رسمي خواهد پذيرفت. رئيس جمهور آمريكا تأكيد ك
ــرد. آقـاي بـوش  است كه مردم سراسر جهان كشتار ارمنيان را فراموش نخواهند ك

ارمنستان را حكومت جوان با فرهنگ و ميراث قديمي دانسته است.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٢/٠٦ 

مراسم مربوط به قتل عام در مسكو و شهرهاي ارمنستان  
ارمنيان مسكو امسال در كليساي مركزي آن شهر مراسم ويژه بــرگزار كـرده و 
سپس در مقابل سفارتخانه تركيه به تظاهرات پرداختند. ساكنين شهرهاي گيومري و 
وانادزور نيز در دره هرهر حضور يافته و ياد قربانيان قتــل عـام را گرامـي داشـتند. 
بنابر اسناد تاريخي در اين منطقــه ١٢ هـزار نفـر توسـط نيروهـاي تـرك بـه قتـل 

رسيدهاند.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٢/٠٦ 

گراميداشت ياد قربانيان قتل عام در قره باغ كوهستاني 
ــور آركـادي غوكاسـيان   مقامات بلند پايه جمهوري قره باغ كوهستاني با حض
ــه  رئيس جمهور به بناي يادبود قتل عام ارمنيان در شهر استپاناكرت رفته و نسبت ب
آن اداي احترام نموده اند. در اين رابطه مراسم مذهبي برگزار شده و يك نمايشـگاه 

عكس هاي مستند از وقايع فاجعه آميز قتل عام نيز افتتاح شده است. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/٠٢/٠٤ 

 

گوناگون 
موزه سرشناس ترين جهانگردان ايراني گشايش مي يابد 

ــدوار، نخسـتين جـهانگردان ايرانـي در  دستاوردهاي ١٠ سال جهانگردي عيسي و عبداهللا امي
سالهاي ١٣٣٣ تا ١٣٤٣ در قالب مــوزه اي دركالسـكه خانـه مجموعـه فرهنـگي ـ تـاريخي 
سعدآباد افتتاح مي شود.عيسي اميدوار يكي از دو برادر جهانگردي كه در مدت ياد شده دور 
دنيا را با موتور سيكلت طي كرده اند، اين آثار را مجموعه اي از اشيا بــا نشـاني از فرهنـگ 
ــا،  وهنر ملل، قبايل، فيلم مستند از زندگي قبايل و اقوام بدوي مستقر در بخشي از قاره آفريق
جنگلهاي آمازون، استراليا، اسكيمو و نيمكره منجمد شــمالي و…، در حـدود يـك ميليـون 
عكس مستند و سفرنامه اي برشمرد كه چاپ چهارم آن منتشـر شـده اسـت.يـادگارهـايي از 
زندگي، ابزار و ادوات جنــگ شـامل نـيزه، سـرنيزه، آالت موسـيقيايي همچـون طبـل و…، 
مختص قبايل مختلف از جمله آثار به نمايش درآمده خواهد بود.سفر اين دو برادر در ســال 
ــي تريـن بخـش  ١٣٣٣ شمسي از مدار قطبي شمال آمريكا و كانادا تا سرزمين آتش در جنوب
ــده و  قاره آمريكا به منظور تحقيق درباره نخستين بومياني كه در گذشته اي دور به آمريكا آم
در آنجا ماندگار شده اند، سه سال به طول انجاميد.اين دو برادر در سفر ١٠ساله خود با ارائه 
دستاوردهاي جهانگردي خود در قالب سخنراني، فيلم و صدها مقالــه مصـور در بسـياري از 
كالجها و دانشگاههاي مهم دنيا نام خود را به عنوان دو جــهانگرد ايرانـي در جـهان پـرآوازه 
ــامت گزيـد. وي، هـم اكنـون  كردند. عبداهللا اميدوار پس از پايان اين سفر در كشور شيلي اق

ســردبيري دو مجلــه ســينمايي و ســياحتي را در شــهر ســانتياگو بــــر عـــهده دارد. 
او كه پايه گذار يكي از بزرگترين مراكز سينمايي در آمريكاي التين است با ايجــاد مـوزه اي 

به نام صدا و تصوير نام ايران را نيز در شيلي پرآوازه كرده است. 
 

ديابت نوع اول و خطر سكته مغزي 
ــاري ديـابت نـوع اول يـا ديـابت  تازه ترين تحقيقات نشان مي دهد كه مبتاليان به بيم

ـــــتند.  نوجوانـــي بـــا افزايـــش خطـــر ابتـــال بـــه ســـكته مغـــزي روبـــرو هس
ــد  دانشمندان از سالها قبل به افزايش خطر سكته در مبتاليان به ديابت نوع دوم پي برده بودن
ــيز بـا  اما اين تحقيق براي اولين بار نشان داد مبتاليان به ديابت نوع اول يا ديابت نوجواني ن
افزايش خطر سكته روبرو هستند. اين تحقيق به مدت ١٧ سال بر روي ٢٣ هزارو ٧٥١ بيمار 

انجام شد. 
ــد از ٤٠  چهاردرصد از مبتاليان به ديابت نوع اول قبل از ٤٠ سالگي و هشت درصد بع
ــق حداقـل ٣٠  سالگي جان خود را از دست دادند. تمام اين شركت كنندگان در شروع تحقي
سال داشتند.يكي از پژوهشگران مي گويد: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد مرگ و مير ناشي 
از بيماري عروق مغز در تمام گروههاي سني در بيماران ديابتي بيشتر از كل جمعيت است. 

ــته بـه انسـولين  در آمريكا بيش از دو ميليون تن مبتال به ديابت نوع اول يا ديابت وابس
ــــــي رود.  هســـــتند كـــــه شـــــديدترين نـــــوع ديـــــابت بـــــه شـــــمار م

در اين بيماري سيستم ايمني بدن به سلولهاي انسولين ساز لوزالمعده حمله مي كند و به اين 
ــرژي ضـروري اسـت،  ترتيب هورمون انسولين كه براي ورود قند به داخل سلول و تأمين ان

توليد نمي شود. 
 

خواندني 
قيامت در پترزبورغ 

آورده اند كه در زمان جنگ هاي ايران و روس(١) مردي به فتحعلي شاه قاجــار پيغـام 
ــرم و تـوپـي مـي سـازم كـه از هميـن ميـدان ارگ،  مي فرستد كه من فالن مبلغ پول مي گي



 

 

دوهفته نامه لويس - ٣ 

شماره ٧٦-٧٥  ارديبهشت ١٣٨٢ 

ــتي را بـه وي مـي دهـد.  پترزبورغ را به خاك و خون بكشد. شاه مي پذيرد و مبلغ درخواس
مدت ها مي گذرد اما از توپ كذايي خبري نمي شود. فتحعلي شاه چندين و چنـد بـار مـي 
فرستد دنبال مخترع توپ اما مرد رو پنهان مي كند. باري بعــد از تـهديدها و تحبيـب هـا و 
ــوپ آمـاده اسـت و فـالن روز در  پيغام ها و پسغام هاي فراوان، سرانجام خبر مي دهد كه ت
ــا ريـش هـاي  ميدان ارگ به طرف پترزبورغ شليك خواهد شد. شاه و درباريان، روز مقرر ب
دراز و عقل هــاي گرد، بـراي تماشـا در ميـدان ارگ تـهران بـه صـف مـي ايسـتند. مـرد و 
ــا شـليك تـوپ، دود و  همراهانش، توپ كذايي را كه قبالً پر كرده بودند، شليك مي كنند. ب
ــي طـول مـي كشـد تـا  خاكستر غليظي، آسمان روشن را به شب سياهي مبدل مي كند. مدت
سرانجام دود و خاكستر فرو مي نشيند و هــوا صـاف مـي شـود. فتحعلـي شـاه كـه سـخت 
خشمگين و تمام سر و ريش و رخت و لباس خود و درباريانش سياه شده بود، سر مرد نعره 
ــي هيـچ  مي كشد كه: اين چه بازي است كه سر ما در آورده اي، خجالت نمي كشي؟ مرد، ب
ترس و آزرمي مي گويد: قرباِن خاِك پاي جواهر آسايت شوم، اينجا كه ايــن طـوري اسـت، 

حاال ببينيد در پترزبورغ چه قيامت كبرايي است. 
راوي: ولي اهللا دروديان ـ ماهنامه گل آقا 

پاورقي: 
(١) اين جنگ ها به دو دوره تقسيم مي شوند. دوره اول از اواسط ١٢١٨ هــ.ق. (برابـر 
با ١٨٠٣م.) شروع و در اواخر ١٢٢٨ هـ.ق. (برابر با ١٨١٣م.) خاتمه مي يابد. ايـران مغلـوب 
مي شود و با ميانجي گري انگلستان، معاهده گلستان (در قريه گلستان از قراي قراباغ) منعقد 
مي گردد و دولت ايران همه واليات قراباغ و گنجه و شكي و شروان و در بند و بادكوبــه و 
قسمتي از تالش و سراسر داغستان و گرجستان را به روســيه تسـليم مـي كنـد. دوره دوم در 
ــران آغـاز شـد و در اواسـط  اواخر ١٢٤١ هـ.ق. با حمله ناگهاني روسيه به سر حد جديد اي
ــن بـار نـيز روسـيه فـاتح شـد و بـا وسـاطت  ١٢٤٣هـ.ق. (برابر با ١٨٢٨ م.) پايان يافت. اي
ــاروداري  انگلستان، عهدنامه تركمان چاي بين دولتين منعقد گرديد و در نتيجه بقيه قفقازيه ت
ــزر در  و قسمت عمده دشت مغان و بندر لنكران به روسيه تسليم شد و كشتيراني در بحر خ
انحصار دولت مذكور قرار گرفت و نيز دولــت ايـران حـق داوري كنسـولي در ايـران بـراي 
نمايندگان سياسي روس قائل شد و عالوه بر اينها بــه پرداخـت پنـج ميليـون ريـال غرامـت 

جنگ، ملزم گرديد. 
فرهنگ معين، ج ٦، ص ١٣٠٦، ذيل فتحعلي شاه  

 

امثال و حكم 
مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم " تأليف زنده يــاد مـهدي 

پرتوي آملي گرفته شده است.  
 

سبيلش را چرب كرد 
ــت.  عبارت باال كنايه از رشوه دادن و به اصطالح ديگر حق و حساب دادن اس
براي رشاء و ارتشاء اصطالحات زيادي وجود دارد كه از همه مصطلح و معروفــتر 

همين ضرب المثل باال و اصطالح خر كريم را نعل كرد؛ است. 
اكنون ببينيم سبيل چرب كردن با رشوه دادن چه رابطه اي دارد. 

سبيل مأخوذ از سبله است و موهايي را كه روي لب باال ميرويد، سبيل گويند. 
در فرهنگها و لغتنامه ها براي سبيل واژه هاي مترادفي از قبيل شارب و بروت آمده 
ــب بـاال اطـالق ميشـود. در  است كه هر سه واژه با جزيي اختالف به موهاي زير ل
ادوار گذشته سه نوع سبيل معمول بوده اســت: سـبيل چخمـاقي، سـبيل كلفـت، و 

سبيل گنده. 
سبيلي كه دنباله آن به طرف باال برگشته باشــد، چخمـاقي ميگفتنـد. ايـن نـوع 
سبيل را در حال حاضر سبيل دوگالسي نيز مي گويند كه از نــام و سـبيل دوگالس 
فربنكس هنرپيشه معروف آمريكايي گرفته شده اســت، بـا ايـن تفـاوت كـه سـبيل 

چخماقي پرپشت و برگشته بود، ولي سبيل دوگالسي كوتاه و برگشته است. 
سبيل كلفت، سبيلي است كه موهايش انبوه است ولي برگشتگي نداشته باشد. 
سبيل گنده، يعني موهاي كالن و بلند مانند سبيل دراويش كه سرتاسر دهان را 

موقعي كه بسته است تا انتهاي لب پايين به كلي مي پوشاند.  
سبيل تاريخچه مشخصي ندارد. از بدو خلقت آدم سبيل با او همراه بود و غالباً 
وجه امتياز جنس مرد بر جنس زن شناخته مي شده است. در بعضي از ادوار تاريخ 
ــت و پـرپشـت  سبيل تا آن اندازه قدر و قيمت داشت كه به دارندگان سبيلهاي كلف

باج مخصوصي بنام "باج سبيل" از طرف رعايا و طبقات پايين داده مي شد.  
برخي از سالطين و رجال و سرداران عالم از سبيل خوششان مي آمد و معتقد 
ــاحب سـبيل  بودند كه سبيل هر قدر پر پشت و متراكم باشد بر ابهت و سطوت ص
ــهت بعضـي از  افزوده مي شود و از چنين كسي بيشتر حساب مي برند به همين ج

آنان سبيلهايي را دوست داشته اند كه تا بناگوش ادامه پيدا كند. 
ــه  در عصر صفويه بازار سبيل رونق يافت و سالطين صفويه به علت انتساب ب
ــن  شيخ صفي الدين اردبيلي چون خود را اهل عرفان و تصوف ميدانستند و به همي
ــاقي و كلفـت  سبب لقب مرشد كامل را اختيار كرده بودند؛ لذا غالباً سبيلهاي چخم
مي گذاشتند و مريدان و پيروانشان را نيز به اين امر تشويق مي كردند. كســاني كـه 
ــه روزه چنـد بـار بـه نظـافت و  سبيلهاي بلند و چخماقي داشتند، ناگزير بودند هم
ــي شـد و  آرايش آن بپردازند، زيرا اگر تعلل و تسامح مي ورزيدند سبيلها آويزان م

آن هيبت و زيبايي كه انظار ديگران را به خود جلب نمايد از دست مي داد.  
سبيل پر پشت و متراكم وقتي به هم پيوسته مي شد و جال پيدا مي كرد كه آن 

را چرب مي كردند و با دست مالش ميدادند.  
ــي پرداختنـد،  آنهايي كه قدرت و تمكن مالي كافي نداشتند، خود به اين كار م
ولي سران و ثروتمندان افرادي را براي سبيل چرب كردن داشتند. كار "سبيل چرب 

ــه صـاحب سـبيل مـهماني رسـمي داشـت و يـا  كن" اين بود كه در مواقع معين ك
ميخواست به مهماني برود، دست بكار مي شد و با روغن مخصوصي سبيل را جال 

و زيبايي مي بخشيد. 
بديهي است كه اگر از عهده سبيل چرب كردن به خوبي بر مي آمــد، صـاحب 
سبيل مشعوف و خرسند مي شد و در اين موقع سبيل چرب كن هر چه ميخواست 

از طرف صاحب سبيل برآورده مي شده است. 
ــردن  شادروان عبداهللا مستوفي در كتاب "شرح زندگاني من" راجع به "چرب ك
ــا مـردي را بـه  سبيل" مظفرالدين شاه چنين مينويسد: «مظفرالدين شاه در سفر اروپ
اسم ابوالقاسم خان همراه خود برده بود كه در مواقع معين ســبيل او را چـرب مـي 

كرد و جال ميداد. 
وقتي سبيل شاه چرب ميشد و از زيبايي و ابهت آن به طرب مي آمد، اطرافيان 
ــف  موقع را مغتنم شمرده، هر تقاضايي داشتند مي نمودند؛ زيرا ميدانستند او سر كي

است و مسلماً تقاضايشان را بر خواهد آورد.» 
ــرب  به اين ترتيب بود كه اصطالحات: سبيلش را چرب كن، سبيل كسي را چ

كردن، سبيلش چرب شده، و امثال آن مرسوم شد و كم كم رايج گرديد. 
 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و 
تاريخ آرتساخ 

(بخش ٧ ) 
ا.گرمانيك 
 

رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 
 

ــاخ، گراسـيم شـاهنازاريان             چند روز بعد از كنگره پنجم ارمنيان آرتس
شهردار شوشي هنگام صحبت با شاتلورث به او تفــهيم كـرد كـه ارمنيـان آرتسـاخ 
هرگز حكومت آذربايجان را بر خود نخواهند پذيرفت و از تمام آناني كه با توســل 
ــد،  به زور وارد اين سرزمين ميشوند مسلحانه استقبال خواهند كرد١.  چند روز بع
شوراي ملي ارمني قراباغ آشكارا اعالم كرد كه قراباغ ارمني تا آخرين نفس، ســالح 
در دست به مبارزه خواهد پرداخت و هرگز "حكومت جنگ طلب پان اسالميســتي 

آذربايجان را نخواهد پذيرفت"٢. 
ــگزور هـر چـه بيشـتر افسـار  سلطانف پس از عزيمت آندرانيك از زان
گسيخته شد و تصميم گرفت ارمنيان آرتساخ را در چنگ قحطي و گرسنگي خفــه 
ــاه مـه  كرده آنان را بدين وسيله به زانو در آورد. به دستور سلطانف در تاريخ ٢٠ م
تمام راههاي دشت قراباغ به روي ارمنيان بسته شدند. اين امر اوضاع وخيمي بــراي 
اهالي ارمني قراباغ ايجاد نمود. چنانكه نشريه "كاوكازسكويه سلوو" گواهي ميدهد، 
اراذل و عسكرهاي مساوات از هيچ اقدامي بر عليــه ارمنيـان كوتـاهي نميكردنـد، 
داراييهاي آنها را چپاول ميكردند، بچــهها را ميكشـتند و در قبـال زنـان بـه زور 
ــو محـاصره و از امكـان فعـاليت در دشـتها  متوسل ميشدند. قراباغيها از هر س

محروم شده بودند. 
اوضاع آرتساخ به ويژه از آغاز ماه ژوئن، هنگام صعود گلــه بـه كوههـا 
وخيم تر شد. روستائيان تاتار به تحريك عمال مساوات با اخالل در عادات مرسوم، 
مزارع و باغهاي روستائيان ارمني را تخريب ميكردند. اشرار سلطانف حتي از فصل 
بهار با لجام گسيختگي تمام به هر كاري اقدام ميكردنــد. آنـها روزهـاي چـهارم و 
پنجم ژوئن در قايباليشن، كركــژان، پـاهلور، جـاميلو، خانـازاخ، داشوشـن و سـاير 
روستاهاي نزديك شهر دست به كشتار وحشتناكي زدند. تنها در اين روزهــا تعـداد 
قربانيان ارمني به بيش از ٥٠٠ نفر رسيد. در آرشيو اسناد گزارشهايي وجود دارد كه 

از ٧٠٠ نفر اهالي قايباليشن تنها ١١ نفر مرد و ٨٧ نفر زن و بچه زنده ماندند٣. 
ــاطرات ذكـر ميشـود.هـايراپـت  كشتار قايباليشن به كرات در دفاتر خ
آوانسيان از اهالي ٨٥ ساله قايباليشن تعريف ميكند كه خود در ميان اجسـاد كشـته 
شدگان پنهان شده و به اين ترتيب جان سالم به در برده است٤. تمام دارايي روستا 
ــا  به چپاول ميرود، حتي دستگاههاي كارخانه ابريشم بافي را نيز به يغما ميبرند. ت
امروز نيز، ويرانههاي روستا و كليساي بنا شده در سال ١٨٤٤، گورستاني كــه كـال" 

ويران شده، باقي هستند. 
كشتار قايباليشن نتيجه سياست انگليسي- مساوات در قبال آرتساخ بود 
و تبعيد قهرآميز گروهي از فعاالن ارمني از سرزمين پدري خود بخش تكميلي ايــن 
سياست را تشكيل ميداد. يغيشه ايشخانيان ، هــاروتيون توميـان  و  آوديـس تـر-

آستوازاتريان توسط اتومبيل هيئت انگليسي از مرز به خارج برده شدند در حالي كه 
سلطانف خواستار دستگيري تمام اعضاء شوراي ملي ارمني بود. ليكن آنها قبال" بــه 
ــتاني  خارج از منطقه انتقال يافته بودند. فرماندهي انگليس مصمم بود "قراباغ كوهس
ــان قرابـاغ بـايد  و زانگزور را به زانو در آورد"٥. آنها حتي اعالم ميكردند كه ارمني
ــد  قراباغ را به آذربايجان واگذار كنند و خود به آالشكرد، وان و باسن مهاجرت كنن

                                                           
١ - آرشيو دولتي، ٢٠٠، ٣٠٩، ٩. 

٢ - همانجا، شماره ١٢٧. 
٣- آرشيو دولتي، ٣٠٩،١،٢٠٠،شماره ١٦٥. 

٤ - دفتر خاطراتهايراپت آوانسيان در نزد مولف نگاهداري ميشود. 
٥ - نشريه "هايرنيك"، ١٩٢٣، شماره ٩ ص ١٠٠. 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٤ 

شماره ٧٦-٧٥  ارديبهشت ١٣٨٢ 

ــرك  و به اين ترتيب آنها ميخواستند ارمنيان آرتساخ را دوباره به چنگ دژخيمان ت
بيفكنند٦. 

سلطانف، كشتار قايباليشن را با اطالع و توافق فرماندهي انگليس انجام 
داد، زماني كه باندهاي سازمان يافته توسط ســلطانف زنـان و كودكـان را بـه قتـل 
ــن  ميرساندند، نمايندگان هيئت انگليسي از بالكن منزل سلطانف در آسودگي به اي
صحنهها مينگريستند و غرق در خوشنودي گل لبخند بر لبانشان ميشكفت. يكــي 
از معاصران متذكر ميشود كــه "ايـن كفتارهـاي انسـان نمـا بـا نظـاره ايـن منـاظر 
جهنمي.... در بي تفاوتي و راحتي به صحبت و خنده خود ادامه ميدادند."٧. در اين 
ــن شـجاعت را نشـان داد كـه واقعيـات  روزها تنها سرهنگ گالتربرگ انگليسي اي
ــتار قايباليشـن تصـادفي  درست را براي شاتلورث گزارش كند و اظهار كند كه كش
ــه ريـزي شـده بـود. او خواسـتار محاكمـه  نبود بلكه از پيش توسط سلطانف برنام

سلطانف شد. 
وقايع ماه ژوئن ارمنيان آرتساخ را هرگز نا اميد نكرد. در همان روزهــا، 
در ١١ ژوئن، جلسه روستائيان واراندا براي چندمين بار تصميم گرفت هرگز سلطه 
ــيز اتخـاذ  آذربايجان را نپذيرد٨. اين گونه تصميمات در جلسات روستاهاي ديگر ن

گرديد. 
ــيار بدتـري  پس از رويدادهاي ماه ژوئن، ارمنيان آرتساخ در شرايط بس
قرار گرفتند. آذربايجان مساواتي از هر سو دست به حمله زد و جمهوري ارمنستان 
ــاندهي نيروهـاي متفـق در  اقدامي براي كمك به اهالي آرتساخ به عمل نياورد. فرم

ماوراء قفقاز جمعيت ارمني آرتساخ را تحت فشار بي امان قرار ميداد. 
فرماندهي انگليس و دولت مساوات آذربايجان از اهالي ارمني خواستار 
ــا خـير؟ بـا ايـن  پاسخ نهايي شدند و اين كه آيا حكومت آذربايجان را ميپذيرند ي
حال برخورداري از آزادي، استقالل و اتكاء به خود از هر چيز ديگري براي اهــالي 
آرتساخ واالتر و ارزشمندتر بود. نشريه "هاراج" در ماه مارس ١٩١٩ درباره ارمنيـان 
آرتساخ چنين نوشته است: "مردمي كه قرنها آزاد و مستقل زيسته اند و مغلوب  و 
برده خانها و پاشاها نشده اند، اين مردم نميخواهنــد و نميتواننـد بـرده شـوند و 

نبايد برده استبداد خان جنايكار باكو باشند. 
قراباغ كوهستاني از نظر تاريخي و قوم شناســي هويـت ارمنـي دارد و 
ــه ميتوانـد  مايل است به جمهوري ارمنستان بپيوندد، زيرا تنها بدين وسيله است ك

آزادي گرانبهاتر از زندگي اش را نگه داري كند"٩. 
ــا بـار از  در آن شرايط، جنگ و مبارزه در برابر نيروهاي دشمن كه دهه
ــان پذيـر نبـود، تنـها كنـگره  نيروهاي خودي افزون تر بودند و كسب پيروزي امك
جديد ارمنيان آرتساخ قادر به پاسخگويي اين مسئله بــود. ششـمين كنـگره كـه بـه 
ــا توجـه بـه اوضـاع  تاريخ ٢٨ ژوئن ١٩١٩ در روستاي شوش واراندا تشكيل شد ب
ــراي  موجود، تصميم گرفت موقتا" با آذربايجان مساواتي به توافق برسد و طرحي ب
اين توافق تهيه و به دولت ارائه دهد. دولت مســاواتي آذربايجـان ايـن طـرح را بـا 
اعمال تغيراتي براي تصويب به آرتساخ فرستاد. مساواتيها بــا موافقـت فرمـاندهي 
ــور اعمـال فشـار روي ارمنيـان آرتسـاخ، نيروهـاي جديـدي در  انگليس و به منظ
ــهر شوشـي  پادگانها خود واقع در آرتساخ مستقر ساختند. در آن روزها تنها در ش

١٢ هزار نفر پناه جوي وحشت زده جمع شده بودند.  
ــن كنـگره  بار ديگر مخاطراتي برمردم ارمني آرتساخ سايه افكند. هفتمي
ارمنيان آرتساخ به منظور جلوگيري از اين مخــاطرات و مشـخص كـردن اقدامـات 
آينده در روستاي شوش ودر شرايط بسيار بحراني تشكيل شد. دو نفر از نمايندگان 
بر سر راه خود به محل جلسه توسط تركــها و تاتارهـا بـه قتـل رسـيدند و كشـتار 
ــكالت  ساكنان شهرهاي خانكند و شوشي آغار گرديد. كنگره با وجود همه اين مش
به سلطانف اعتراض كرد و شخص اخير خواستار تشكيل جلسه در شهر شــد و بـا 
دريافت پاسخ منفي در ١٤ ماه اوت طي يك اتمام حجت درخواست كرد ظرف ٤٨ 

ساعت توافقنامه تهيه شده در باكو مورد موافقت قرار گيرد. 
نمايندگان تمام احزاب سياسي از جمله نمايندگان بلشويك، كــال" ١٣٥ 
ـان  نفر در كنگره هفتم ارمينان آرتساخ شركت كردند١٠. شماري از نمايندگان خواه
ــه  رد پيشنهاد آذربايجان و عدم انعقاد توافقنامه بود ليكن اكثريت مطلق نمايندگان ب
اين نتيجه رسيدند كه توان مقاومت در برابر مساواتها وجود نداشت و اميدي نيز به 
كمكهاي خارج نبود بنابراين در جلسه روز ١٥ اوت تصميم گرفته شــد توافقنامـه 
ــود. هيئتـي متشـكل از ١٦ نمـاينده كنـگره روز ٢٢ اوت  ياد شده موقتا" پذيرفته ش
توافقنامه ٢٦ مادهاي را با سلطانف مورد بررسي و سپس امضاء قرار داد١١. شــرايط 

اجرايي توافقنامه نيز بررسي گرديد. 
بر اساس اين توافقنامه، مناطق ارمني قراباغ (ديزاك، واراندا، خاچــن، و 
ــود را موقتـا"  جرابرد) و شهر شوشي تا تشكيل كنفرانس پاريس تصميم گرفتند "خ
جزئي از قلمرو جمهوري آذربايجان بدانند" (ماده ٢)، "رهبري مناطق ارمني از ميان 
ارمنيان منصوب ميگردد" (مواد ٣و٤)، "شورايي در استانداري متشــكل از سـه نفـر 
ارمني و سه نفر مسلمان ايجاد ميشود" (ماده ٥)، "اعضــاء ارمنـي شـورا در كنـگره 
ــوند" (مـاده ٦)، "امـور اساسـي ملـي بـدون  ارمنيان قراباغ كوهستاني انتخاب ميش
بررسي اوليه شورا قابل اجرا نيستند" (ماده ٧)، "شورا حق دارد بــر عملكـرد اداري 
استانداري كل نظارت كند" (ماده ٩)، "معاون سياسي اســتاندار داراي مليـت ارمنـي 
ــي قرابـاغ "حـق تعييـن سرنوشـت فرهنـگي خـود را"  است" (ماده ١٠)، مردم ارمن

                                                           
٦ - همانجا. 

٧ - آرشيو دولتي،٣١٤، ١، ٣٤، شماره ٩٢ الف. 
٨ - به جريده "آشخاداور" مورخ ١٩ ژوئن ١٩١٩ نگاه كنيد. 

٩ - "هاراج"، ١١مارس١٩١٩. 
١٠ - نگاه كنيد به ماتناداران...، بخش ٢،ص ٦٨. 

١١ - نگاه كنيد به آرشيو دولتي، ٩،١،١٩٩، شماره ٦٨-٦٧. 

دريافت ميكنند، كه به رهبري "شوراي ملي منتخب از سوي كنگره ارمنيان در زمان 
صلح در خانكند و شوشي مستقر ميشوند" (ماده ١٥)، "نقل و انتقــاالت نظـامي در 
نواحي ارمني نشين مناطق شوشي، جوانشير و جرابرد در قراباغ، تنها با موافقـت دو 
سوم اعضاء شورا امكان پذير است" (ماده ١٦)، "هيچ كس به دليل عقايد سياسي نه 
ــت" (مـاده ١٧)،  از طرف مراجع قضايي و نه اداري تحت تعقيب قرار نخواهد گرف
"تا تعيين تكليف قراباغ از سوي كنفرانس صلح خلع سالح مردم متوقف مــيگردد" 
ــالي خواهـد  (ماده ١٩) و دولت براي باز سازي روستاهاي ويران شده كمكهاي م
ــات بـه  داد (ماده ٢٠). به مردم "آزادي تشكيل گروه و انجمن، آزادي بيان و مطبوع

طور كامل اعطا ميشود." (ماده ٢٢) و غيره. 
 

ــس  توافقنامه ماه اوت در وهله نخست نتيجه سياست امپرياليستي انگلي
در ماوراءقفقاز به عنوان يكي از محركهاي اصلي اختالفات قومي در قبال ارمنيــان 
ــان  قراباغ بود. در ٢٤ اوت ١٩١٩ هيئت انگليسي از آرتساخ خارج شد و تمام ارمني
ــها را روانـه كردنـد. از آن پـس  سرزمين آرتساخ با قلبي مملو از نفرت و نفرين آن

دوران جديدي از مصائب و فاجعه در تاريخ آرتساخ آغار گرديد. 
 

پس از انعقاد توافقنامه ماه اوت، ظــاهرا" دوران صلحـي بـراي ارمنيـان 
آرتساخ آغاز شد ليكن مدت طوالني تداوم نيافت. سلطانف كماكــان شـوراي ملـي 
ارمني آرتساخ را نه تنها شفاها" بلكه با توسل به اقدامات عملي مجبور به اطاعت از 
ــه رد  حكومـت آذربايجـان ميكـرد. اهـالي آرتسـاخ ايـن خواسـت آنـها را قاطعان
ــد حقوقـي را كـه مطـابق  ميكردند. دولت آذربايجان در پاسخ، شديدا" آماده ميش
ــد و بـا زور آنـها را صـاحب  توافقنامه ماه اوت براي آرتساخ قائل شده بود لغو كن

گردد. 
دولت جمهوري ارمنستان نيز از توافقنامه موقت ماه اوت ناراضي بود و 
ــان  به همين مناسبت نامه اعتراضيهاي به كنفرانس صلح پاريس فرستاد١٢ و از ارمني
آرتساخ حمايت كرد. گروهي افسر و فعاالن سياسي كه اصال" اهل آرتساخ بودند از 
ارمنستان راهي آرتساخ شدند تا از مردم اين سرزمين در قبال اقدامــات اشـغالگرانه 
ــاخ بـراي كسـب  آذربايجان دفاع كنند (دسامبر ١٩١٩) بنابراين مبارزه ارمنيان آرتس

استقالل و اتحاد با مردم ميهن وارد مرحله جديدي شد. 
پس از خروج انگليسيان از آرتساخ، سلطانف با خشونت تمام توافقنامه 
ــش مسـاواتي دسـتور حركـت و اسـتقرار در نقـاط  ماه اوت را نقض كرد و به ارت
استراتژيك را داد. در عين حال محافل حكومتــي آذربايجـان در تـدارك رخنـه بـه 
زانگزور بودند، ليكن آرتساخ سدي در برابر تحقق سياســت اشـغالگرانه بـه شـمار 
ــد. ژنـرال  ميرفت بدين معني كه نخست ميبايست با آرتساخ تسفيه حساب ميش
سولكويچ رئيس ستاد ارتش آذربايجان در نامه محرمانه خود به شماره ٤٠٠٧ مورخ 
ــاغ امكـان اتصـال  هفتم سپتامبر ١٩١٩ به سلطانف تفهيم ميكند كه حل مسئله قراب
ــه توصيـه سـولكويچ از كردهـاي  آذربايجان به زانگزور را هم فراهم ميسازد. بنا ب
ساكن كردستان يك لشكر سواره نظام به فرماندهي برادر سلطانف يعني سليم بيـگ 
ــارس و آوريـل  سلطانف تشكيل شد، كه در زمان رويدادهاي فاجعه آميز ماههاي م
١٩٢٠ نقش چشمگيري در اجراي برنامه اشغالگرانه دولت مساواتهاي آذربايجان در 

آرتساخ و زانگزور ايفا كرد١٣. 
 

ــاز حملـه بـه زانـگزور،  پيش از تمركر قواي مساواتها در آرتساخ و آغ
ــه را مـورد تـهديد و  كشتارگران ترك و تاتار، ساكنان ارمني مناطق كوهستاني گنج
ارعاب قرار دادند و قاراچينار، ماناسيشن، آقاجاالي بــاال و پـائين، گلسـتان، اركـج، 
ــاپـوت ، هـاي  بوزلوخ، قارابوالغ، آرماوير، سولوك، قاراداغلو، آرجاخ، آزاد، خارخ
باريس و ديگر روستاهاي ارمني را ويران كردند. آذربايجان دستورالعملهاي اجراي 
ــور مخفيانـه  تمام اين برنامه را از انورپاشا دژخيم ملت ارمن دريافت ميكرد كه بط
در پشت پرده به نفع مساواتيها فعاليت مينمود. ليكن چگونه انورپاشا در آرتساخ 
ظاهر ميشد، مگر نه اين است كه او هم مانند طلعت و جمال و مجرمان ديگر دور 
از چشم بشريت مخفي شده بود. ميســاك گابريـل تردانيليـان (آرامـائيس) يكـي از 
اعضاي شوراي ملي قراباغ در خاطرات روزانه خود مورخ ٢٦ ماه مه ١٩١٩ چنيــن 
نوشته است: "ما از منابع موثق اطالع داريم كه سازماندهنده ايــن حمـالت (منظـور 
حمالت تركان و تاتارها به روســتاهاي مـرزي آرتسـاخ در آن زمـان اسـت- ه.آ.) 
آذربايجان و رهبر آن كاظم پاشا است. هيئت انگليسي نيز از ايــن امـر اطـالع دارد. 
انگليسيان نيز مانند ما مطلع شده بودند كه انوربيگ در اراضي سلطانف بــا حـاجي 
سانلو است..... هيئت...... از الي انگشتان خود به دسيسههاي آذربايجــان در قرابـاغ 
ــتامبول در وهلـه  مينگرد"١٤. محاكمه مجرمان تركان جوان در ژانويه ١٩١٩ در اس
ــت انگليسـي قرابـاغ هيـچ  نخست تحت نظارت انگليس انجام ميگرفت ليكن هيئ

تالشي براي دستگيري او از خود نشان نداد. 
 

                                                           
١٢ - به سند شماره ١٠ نگاه كنيد. 

١٣ - نگاه كنيد به آرشيو دولتي، ٤٢٧،١،٢٠٠،شماره ٢٤٠. 
١٤ - سند شماره ٩. 


