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مرور اخبار 
 

جامعه ارمني 
 

اعطاي مقام اسقف اعظم به رهبر حوزه اسقفي تهران 
ــقف اعظمـي اعطـا  آرام اول جاثليق آنتيلياس به اسقف سبو سركسيان مقام اس

نمود. 
موزه ارمنيان تهران 

مراسم بنيانگذاري موزه ارمنيان تــهران توسـط اسـقف سـبو سركيسـيان و بـا 
ــاي مريـم  حضور جمعي از مردم در مجتمع فرهنگي واچه هوسپيان در جوار كليس

مقدس برگزار شد. 
 

ايران 
ــــد   شــركت هــاي خــارجي ســرمايه گذاري مــي كنن

ـــــي افتــــد  ١١ خـــط قطـــار ســـبك شـــهري در تـــهران بـــه كـــار م
معاون مطالعات و برنامه ريزي سازمان حمل ونقل و ترافيك تهران از مذاكره بـراي 

ــارجي در تـهران خـبر داد.  احداث ١١ خط قطار سبك شهري با سرمايه گذاري خ
ــع  اسفنديار صديقي ديروز در گفتگوئي اعالم كرد: اين مذاكره در جهت بهبود وض
ترافيكي شهر تهران و با توجه به طرح تفصيلي ترافيك مبني بر احداث شبكه قطار 

سبك شهري انجام شد. 
ــارجي، طـي مـدت  وي افزود: براساس اين طرح سرمايه گذاران تاييد شده خ
هشت تا ١٠ ماه بايد در ١١ نقطه از شهر تهران خط قطار سبك شــهري را احـداث 

كنند. 
ــل  وي با اشاره به اينكه اين طرح هيچ گونه هزينه اي براي سازمان حمل و نق
و ترافيك تهران نخواهد داشت، تصريح كرد: شــركت سـرمايه گذار خـارجي ايـن 
ــبكه بـه  طرح، هزينه هاي مصرفي خود را با استفاده از امتياز بهره برداري از اين ش

ــــــال دريـــــافت خواهـــــد كـــــرد.  مــــدت چــــهار يــــا پنــــج س
ــدان تجريـش و نـيز خيابـان  وي افزود: خيابان وليعصر حدفاصل ميدان ونك تا مي
ــه  پونك حدفاصل ميدان پونك تا ميدان مادر كه از پرترددترين نقاط شهر هستند، ب

عنوان نخستين خطوط احداث اين شبكه درنظر گرفته شده اند. 
 

ـــــينماي ايــــران درگذشــــت  بـــازيگر قديمـــي س
فرهاد حميدي، بازيگر قديمي سينماي ايران كه در بيش از ١٤٠ فيلم ايفــاي نقـش 
ــر سـكته مغـزي درتـهران  كرده بود، پانزدهم ارديبهشت ماه در سن ٦٤ سالگي براث

درگذشت. 
ــم مسـافر شـب ايفـاي  وي مدير استوديو چارلي فيلم بود و آخرين بار در فيل

نقش كرد. از حميدي هفت فرزند (چهار پسر و سه دختر) باقي مانده است. 
 

مصاحبه با پرفسور علي جوان مخترع ايراني اولين ليزر گازي 
اشاره 

پروفسور علي جوان (١٣٠٧ هـ ش) مخترع اولين ليزر گازي كه اختراع خــود 
ــي  را در تاريخ دوازده دسامبر ١٩٦٠ (١٣٤٠) آزمايش و طي آن يك مكالمه ي تلفن
از طريق پرتوي ليزر منتقل كرد، چــهل سـال پـس از آن شـاهد ارتباطـات راه دور 

ــــــبرنوري درتكنولـــــوژي اينـــــترنت اســـــت.  لــــيزري از طريــــق في
ــاد  جوان هنوزهم مشغول كار بر روي اختراعاتي در ارتباط با استفاده از مواد در ابع
نانومتري است و بويژه بر روي الكترونيك در فركانسهاي نوري تحقيق مي كند. او 
چشم انتظار روزي است كه ميكروچيپ ها (ريزتراشــه هـا) بـه جـاي فركانسـهاي 

ــد.  راديويـي (مگاهرتـز) در محـدوده ي فركانسـهاي نـوري (گيگاهرتـز) كـار كنن
وي در تهران از والديني آذربايجاني زاده شد. در ١٩٤٩ (١٣٢٨هـــ ش) بـه ايـاالت 
متحده آمد و اندك زمــاني بعـد درجـه ي دكـتراي خـود را از دانشـگاه كلمبيـا در 
نيويـورك دريـافت كـرد. وي ازسـال ١٩٦٢ تـاكنون در مؤسســـه ي تكنولــوژي 
ماساچوست (MIT) مشغول تحقيق و تدريس است. مصاحبــه اي بـا وي ترتيـب 

داده شـــــده اســـــت كـــــه از نظـــــــر خواننــــــدگان مــــــي گذرد. 
س ـ چه عاليق و تجربياتي در دوران كودكـي موجـب شـد زنـدگي و كارتـان در 

ــــــــــــــن شـــــــــــــكل گيـــــــــــــرد.  دوران بعــــــــــــد چني
ج ـ من از ابتدا نسبت به علم ژنتيكي شيفته بودم گويي با آن به دنيا آمده ام. وقتــي 
كه پنج يا شش سال داشتم مجذوب اعداد و نمودارهــا مـي شـدم. از همـان دوران 
درباره ي رياضيات فكر مي كردم و ورودم به دنياي فيزيك بــدون هيـچ درنـگ و 

ــازي و  ترديدي صورت گرفت. به خاطر دارم كه در كودكي مدت زيادي راصرف ب
ـتم  وررفتن با اسباب بازي ها مي كردم. يك بار هنگامي كه هفت يا هشت سال داش
سعي كردم كه با يك جعبه ي كوچك يك دوربين بسازم، حاال كــه بـه آن دوران و 
ــه خيلـي  كارهايي كه به خيال خود مي خواستم انجام دهم فكر مي كنم، مي بينم ك
ازآنها، غيرممكن بودند، چون ازنظر مفهومي ناقض قوانين فــيزيك بودنـد ولـي بـه 

ـــــــــردم.  هرحـــــــال مـــــــن تـــــــالش خـــــــودم را مـــــــي ك
ــود و چنـد  هيچ يك از والدينم در زمينه ي علوم تجربي فعال نبودند. پدرم وكيل ب
كتاب در زمينه ي حقوق بشر نوشته است ومادرم نـيز داراي روحـي هـنرمند بـود. 
ــم  نمي توانم بگويم كه آنها مرا تشويق مي كردند كه به كار علمي بپردازم اما منع ه

ــتند و دخـالتي درآنـها نمـي كردنـد.  نمي كردند، آنها عاليق من را محترم مي دانس
دوران تحصيل در مدارس خوب تهران را به خاطر دارم. به گمانم معلميــن مـن در 
من چيزي ديده بودند. آنها زمينه اي قوي از رياضيات و فيزيك برايم فراهم آوردند 
ــيار فراتـر از برنامـه ي رسـمي  و مرا تحريض به كاوش مفاهيمي مي كردند كه بس

مدرسه بودند. 
ــاالت متحـده آمـدم، در  وقتي كه در١٩٤٩ پس از اتمام دوره ي دبيرستان به اي
دانشگاه كلمبيا دوره هاي عالي دروس فيزيك و رياضيــات را گذرانـدم و درسـال 
ــترا شـدم و ايـن بـه  ١٩٥٤، بسيار زودتر از زمان معمول موفق به اخذ درجه ي دك
دليل پايه هاي قوي اي بود كه قبالً در من ايجاد شده بود. من حتي موسيقي و هــنر 
ــگاه كلمبيـا كـه هـنري  هم مي خواندم. يادم مي آيد كه در كالسهاي موسيقي دانش
ــرد،  كوول (Henry Cowell)، موسيقي دان برجسته (١٩٦٥ـ١٨٩٩)، ارايه مي ك
ــي كـردم. فـيزيك و موسـيقي داراي يـك روح مشـترك  ثبت نام كرده و شركت م
هستند. اين يگانگي به خصوص در هنگام شنيدن آثار موسيقي دانــاني نظـير بـاخ، 
آشكار مي شود. بايد بگويم كه آثار باخ عميقاً مبناي رياضي دارند يا بهتر بگويم كه 
ــپردن بـه يـك  رياضيات خيلي باخي است. اين حقيقت به ويژه در هنگام گوش س

فــــوگوي بــــاخ در دانــــگ پــــايين خــــود رانشــــان مــــي دهـــــد. 
اما، فكر مي كنم، دليل اصلي اينكه من فعالً در وضعيت فعلي قرار دارم ايــن اسـت 
ــي كنـم روح خالقيـت در  كه كسي دخالتي در فرايند رشد من نكرده است. فكر م
همه وجود دارد، تنها كاري كه من كرده ام به كــار بـردن آن در وجـوه مختلـف و 
ــكل  آشكار ساختن آن در عرصه هاي گوناگون بوده است. گرچه فيزيك خيلي مش
ــر بگيريـد،  است ولي چيزي زيبا در آن هست. مثالً يك اتم، فقط يك اتم را در نظ

ايــــــن اتــــــــم بســـــــيار شـــــــگفت آور و زيبـــــــا اســـــــت. 
ــد و  اگر از فيزيكدانان بپرسيد، خواهند گفت كه اتم به صورت موج حركت مي كن
بسيار ديناميك است. امروزه با وسايل فعلي مي توانيم اتمها را مطالعه كنيم، رديابي 
كنيم و روي آنها اندازه گيري هاي مختلف انجام دهيــم. در دوران مدرسـه، امكـان 
مشاهده ي اينكه چگونه اتمها نور گسيل مي كنند نبود. اين موضوعات خيلي لذت 
بخش هستند و اينها چيزهايي هستند كه ما را به عنوان فيزيكدان به خود جلب مي 
كنند. البته كار سخت هم بخشي از كار است، در واقع كار و تالش دائم اســت كـه 
ــراي چيسـت؟ بـه  فيزيك را لذت بخش و ارضاكننده مي كند. اما اين كار سخت ب
ــرار دارد. چـرا شـاگردان مـن ايـن  خاطر اينكه درپايان آن يك يا چند نتيجه زيبا ق
كارها را مي كنند؟ براي پول درآوردن؟ بله! مطمئناً! ما پــول خوبـي در مـي آوريـم 
ولي راههاي ديگر هم براي پول درآوردن هست. ولــي چـيزي عميقـتر در فـيزيك 

ــاً زيبـايي اسـت.  وجود دارد. يك جور عنصر زيبايي شناسانه! در واقع فيزيك تمام
ـــما بــا بچــه هــاي فعلــي چــه تفاوتــهايي داشــت؟  س ـ دوران كودكـي ش

ــان جوانـان امـروز بـه رسـانه هـا و  ج ـ من معتقدم كه صرف نظر از دسترسي آس
ــت،  تكنولوژي سطح باال، تفاوت زيادي وجود ندارد. مسلماً محيط تفاوت كرده اس
ــاوت كـرده اسـت. امـروزه جوانـان،  چيزهايي كه جوانان به آنها دسترسي دارند تف
ــن كـامپيوتر و بسـياري ازچيزهـاي ديـگري كـه محصـول  تلويزيون دارند، همچني
تكنولوژي است. ما در آن دوران اين چيزها رانداشتيم. امــا بـه رغـم ايـن تفاوتـها، 
پدران و مادران دوستدار فرزند، هنوز همانها هستند. در دوران رشد من اين امكــان 
ــراي  بود كه در محيطي به دنيا بيايم كه وحشتناك باشد، چنانكه هميشه اين امكان ب
ــها  همه وجود دارد اما اصالً درباره ي جوانان امروز بدبين نيستم، من مي بينم كه آن
چه كارهايي مي كنند، چون در دانشگاه، توسط آنها احاطه شده ام. مي توانم بگويم 

كه كودكي ما، با اين دوران و اين زمانه يك نوع بــود و تفـاوت عمـده اي ندارنـد. 
س ـ چه نصيحتي براي جوانان كه به قرن بيست و يكم وارد مــي شـوند، داريـد؟ 

ج ـ ما انسانها، همانگونه هستيم كه متولد مي شويم. مطمئن باشيد كه محيــط فقـط 
تاحدي مي تواند ما را تحت تأثير خــودش قراربدهـد. و قـادر نيسـت كـه تمـامي 
مسيرها راتحت تأثير خود بگيرد. اگر بخواهم به جوانان نصيحتي بكنــم، تنـها مـي 
گويم: به دنبال خوشبختي باشيد و خالقانه زندگي كنيــد و بـه نـداي قلبتـان گوش 

بدهيد.  
همه ما، در اين فرايند زندگي سهيم هستيم، هركاري كه مي كنيم و هر چــيزي 
ــا ابزارهـاي بسـيار پيشـرفته از نظـر علمـي،  كه مي سازيم، از اسباب بازي گرفته ت
چيزهايي هستند كه بدون وجود ما، ممكن بود نباشند. بنابراين همــه مـا در فراينـد 
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ــان نصيحـت  آفرينندگي كه در طبيعت جاري است، شركت داريم. بنابراين به جوان
ــذب مـي  مي كنم كه در هنگام جستجوي شغل، به دنبال چيزي بروند كه آنها را ج
كند، نه آن چيزي كه مد روزمي شود، در اين صــورت، درخواهيـد يـافت كـه مـي 
توانيد به آسودگي زندگي كنيد و پول خوبي هم به دست بياوريد اگر آنچه كه شما 
را به خود جلب مي كند پول درآوردن و پول دار شدن است، خوب! به پيش برويد 
و پول زيادي به دست بياوريد. اين خوب است ولــي زنـدگي خالقانـه، يـك نـوع 
بزرگي و عظمت به شما مي دهد كه صرف هر كوشش و تالشـي در راه آن، ارزش 

دارد. 
ــا  س ـ بزرگترين موفقيت زندگي خودتان را چه مي دانيد؟ بيشتر دوست داريد دني

ــــــه خـــــاطر چـــــه چـــــيزي بـــــه يـــــاد بيـــــاورد؟  شــــما را ب
ــت. چيزهـاي مختلفـي بـه ذهنـم  ج ـ حقيقتاً جواب دادن به اين سئوال سخت اس
ــه ي  خطورمي كند. البته من را به دليل ساخت ليزر گازي به ياد خواهند آورد. (ده

 (١٩٦٠
بسيار جالب مي شود اگر بتوان به نحوي، اتمها را وادار به گســيل نـور بـه طريـق 
جديدي كرد. يعني وادارشان كرد كارهايي بكند كه بــه خـودي خـود، انجـام نمـي 
ــها، رخ نخواهـد  دهند، اين يعني آفريدن و ايجاد چيزهايي كه در حالت طبيعي اتم
داد. چنين كارهايي منجر به اختراعات بسيار ارزشمندي خواهند شــد و صنعـت و 
تكنولوژي را شديدًا تحت تأثير قرار خواهنــد داد. تمـام چيزهـايي كـه بـه عنـوان 
ــتند كـه مـردم معمولـي  موجودات خالق و آفريننده انجام مي دهيم، چيزهايي نيس
ــيزي رخ بدهـد، خيلـي ارضـاكننده و  بتوانند از آنها استفاده كنند ولي اگر چنين چ

خوب است. 
 

٥/٢ ميليـون ايرانـي مقيـم خـارج بـا ٦٠٠ ميليـارد دالر ســرمايه 
قائم مقام مركز امور ايرانيان خارج ازكشور در وزارت امورخارجه گفت: براســاس 

ـــد.  اطالعــات موجــود حــدود ٥/٢ ميليــون ايرانــي در خــارج اقــامت دارن
خليل آتشي به ايرنا گفت: از اين تعداد بيش از يك ميليون نفر در آمريكا و كانادا و 

ــــد.  بقيــه در اروپــا، اســتراليا، تركيــه و ســاير كشــورهاي جــهان مقيــم ان
ــد، از  وي افزود: طبق برآورد دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي در سازمان ملل متح
ــام وقـت و  اساتيد و پژوهشگران ايراني ساكن خارج كشور، حدود ٧٠٠٠ استاد تم
نيمه وقت ايراني در آمريكا و دست كم به همين ميزان نيز در كانادا، استراليا، اروپــا 

و ساير نقاط جهان اقامت دارند. 
ــه نظـر  آتشي با اظهار بي اطالعي از ميزان سرمايه ايرانيان مقيم خارج افزود: ب
ــارد  مي رسد با توجه به جمعيت ثروتمند ايراني ساكن خارج كشور، رقم ٤٠٠ ميلي
ــاره بـه  دالري كه اخيرًا در برخي مطبوعات عنوان شد، اغراق آميز نباشد. وي با اش
ــه بـه ايـن كـه  وجود چندين ايراني با سرمايه باالي يك ميليارد دالر افزود: با توج
معموالً ايرانيان برحسب سنت به محض اقامت در جايي اقدام به خريد مسكن مــي 

ــارد دالر بـرآورد مـي شـود.  كنند، تنها بهاي مسكن آنان در خارج كشور ١٢٥ ميلي
ــاي دنيـا  وي در مورد جذب سرمايه ايرانيان به كشور گفت: سرمايه دار در هيچ ج
ــاال نيسـت و ايرانيـان نـيز از ايـن  حاضر به سرمايه گذاري با ضريب خطرپذيري ب

قاعده مستثني نيستند. 
قائم مقام مركز امور ايرانيان خارج از كشور در عين حــال افـزود: در صـورت 
ــت  برنامه ريزي مسئوالن كشور و بسترسازي الزم، ايرانيان مقيم خارج براي بازگش

ــــد.  بــه كشــور و نيزســرمايه گذاري در ميــهن خــود رغبــت فراوانــي دارن
ــش بـا حـل  وي همچنين گفت: البته با پايان جنگ تحميلي و بويژه از چند سال پي
ــالح ذهنيـت نسـبت بـه  برخي از مسائل نظير خروج غيرقانوني، نظام وظيفه و اص
ــه هـم  ايرانيان خارج از كشور، انگيزه مهاجران براي بازگشت به كشور و خدمت ب

ميهنانشان افزايش يافته است. 
سرمايه ٦٠٠ ميليارد دالري 

ايرانيان ساكن آمريكا در حال حاضر ٤٠٠ ميليارد دالر سرمايه در اختيار دارند. 
ــارج تـا بـه حـال ٥٠ ميليـارد دالر فقـط در تركيـه و  عالوه بر اين ايرانيان مقيم خ

كشـــورهاي حـــوزه خليـــــج فــــارس ســــرمايه گذاري كــــرده انــــد. 
به گزارش نشريه گمرك ايران، در يك پژوهش كه به تازگي درباره ميزان سـرمايه 
ــت، عـالوه بـر ارقـام فـوق آمـده اسـت: در  ايرانيان مقيم خارج صورت گرفته اس
ــا  صورتي كه اعداد مربوط به سرمايه ايرانيان در اروپا و ساير كشورهاي جهان نيز ب
ـارج از  دقت محاسبه شود، مي توان گفت كه مجموعه سرمايه گذاري ايرانيان در خ
مرزهاي كشور از سقف ٦٠٠ ميليارد دالر خواهد گذشــت. اگر سـاالنه ٢٠ ميليـارد 
ــا مـيزان فعلـي سـرمايه  دالر نفت صادر شود بعد از ٣٠ سال درآمد حاصل از آن ب

ـــــــرد.  ايرانيــــــان خــــــارج از كشــــــور مطــــــابقت خواهــــــد ك
ــه  اين درحالي است كه نشريه گمرك از قول صاحبنظران مي نويسد: در صورتي ك
تخصص باالي ايرانيان خارج ازكشور در رشته هاي كــامپيوتر، مديريـت، اقتصـاد، 
رشته هاي فني نفت و انرژي، پزشــكي و... را بتوانيـم قيمـت گذاري كنيـم، ارزش 

سرمايه هاي ايرانيان خــارج از كشـور حتـي بيـش از ٢ هـزار ميليـارد دالر اسـت. 

ــاد آن  هنگامي كه اليحه بودجه سال ٨١ در صحن علني مجلس بررسي مي شد، مف
موجبات چــالش بسـياري را در ميـان نمـايندگان مجلـس و همچنيـن كارشناسـان 
ــره پـول و  اقتصادي فراهم آورد. اين چالش در زمان تصويب بندهاي مختلف تبص
ــود ايـن برخوردهـا در ميـان  ارز اليحه بودجه امسال به اوج خود رسيد. نقطه صع
ــت. بـا تـأييد مفـاد بنـد  نمايندگان مجلس باتصويب بند(ل) تبصره فوق شكل گرف
ــروژه هـاي عمرانـي خـود  مذكور دولت اجازه دارد كه درسال آينده براي تكميل پ

مبلــــغ ٢ ميليــــارد دالر ازكشــــورهاي خــــارجي وام دريــــافت كنـــــد. 
برخي ازكارشناسان اقتصادي از اين مصوبه به عنوان راه حلي نامناسب نام مي برند 
كه مي تواند در آينده اقتصاد كشور را با مشكل مواجه كند. به بــاور ايـن صـاحب 
نظران دولت به جاي توسل به چنين روش هايي بايد فضا را به گونه اي آماده كنــد 

تا زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي ومخصوصاً ايرانيان مقيم خارج مــهيا شـود. 
براساس آمار منتشر شده در حال حاضر ايرانيان خارج ازكشــور ٦٠٠ ميليـارد دالر 
ــيزان  سرمايه در گردش دارند و با توجه به بازدهي تخصصي آن ها، مي توانند به م
ــراي  ٢ هزار ميليارد دالر براي كشور مفيد باشند. اين به آن معناست كه اگر راهي ب
استفاده از چنين سرمايه هايي به وجود آيد، ديگر هيچ نيازي به استقراض از خارج 

نيست. 
ــرمايه هـا فقـدان قـانوني  به نظر مي رسد يكي از داليل عدم استفاده از اين س
كارآمد، روشن و شفاف است. اين امر باعث مي شود براي رفع معضالت موجــود 
به دامن استقراض از خارج پناه بريم. بيش از يك سال است كه نمايندگان مجلــس 
ــن  و دولت تالش مي كنند تا قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي و همي
ــه دليـل اختـالف در  طور جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج به سرانجام برسد اما ب

ديـدگاه هـا، همچنـان فـــاقد يــك قــانون منســجم در ايــن رابطــه هســتيم. 
 

ارمنستان 
 

اولين گردان پاسدارصلح نيروهاي مسلح ارمنستان آماده هستند 
ــهوري ارمنسـتان يادداشـت  در ماه آگوست سال ٢٠٠١ بين سازمان ملل و جم
ــاي  امضا شده است، آنچه پايه و اساس تشكيل ١٢-مين گردان پاسدار صلح نيروه

مسلح ارمنستان را بنا نمود.  
گردان پاسدار صلح جمهوري ارمنستان در نوع خود بي نظير اســت. هـدف از  
ــارجي مـي باشـد كـه  اين  گردان داشتن يگان مربوطه مطابق با معيارهاي مدرن خ
نظاميان و سربازان  آن در ارمنستان و خارج از كشوردر دوره هاي آمادگي مربوطــه 
ــل در  شركت خواهند كرد.  بر اساس اطالعات شعبه اداره اطالع رساني سازمان مل
ايروان گردان پاسدار صلح كشورما  با مركز آموزشي عمليات چند مليتي مساعدت 
ــاري نزديكـي را بـه تحقـق مـي رسـاند.  به صلح كه در يونان فعال مي باشد همك
ــات تخصصـي  نظاميان ارمني با شركت در كالسهاي مختلف درس در يونان معلوم
الزم بدست آورده اند. اردوهايي كه در مركز آموزشي كوهستاني برگزار مي شود به 

تحكيم معلومات تخصصي و توان رزمي گردان كمك مي كند. 
ضمناً تسلط به زبان انگليسي يكي از مهمترين پيش شرطها مــي باشـد، آنچـه 
براي پاسداران صلح ارمني جهت تحقق ثمربخش رسالت آنــها الزم مـي باشـد. در 
ــوراي بريتانيـا كـالس زبـان انگليسـي گشـوده شـده اسـت.  گردان با مساعدت ش
ــلط مـي يـابند.  پاسداران صلح با شركت در اين كالسها به زبان انگليسي بيشتر تس
ـاً در  اقدامات مربوط به برنامه ”مشاركت بپاس صلح“ بكار گرفته مي شوند خصوص
ـــير. در تابســتان ســال ٢٠٠٢ در چــارچــوب  جمـهوري چـك و بريتانيـاي كب
ــاس صلـح“ در جريـان رزمـايش چنـد مليتـي ”بـهترين تـالش  برنامه”مشاركت بپ
مشترك“ كه در گرجستان برگزار شد پاسداران صلح ارمني ويژگي هاي عالي كيفي 
ــدند و  و نشأت گرفته از اراده از خود نشان داده و بعنوان بهترين گردان  شناخته ش
ــش خـود را  ثابت كردند آنها نيز مي توانند مانند ساير ملتها در روند ايجاد صلح نق

ايفا نمايند. 
در تابسـتان سـال ٢٠٠٣ گردان پاسـدار صلـح در رزمـايش ”بـهترين تـــالش 
ــد شـركت خواهـد كـرد و همچنيـن از  مشترك“ كه در ارمنستان برگزار خواهد ش
تركيب نيروهاي مسلح ارمنستان  براي اولين بار در تاريخ ارمنستان گروه پاسـداران 

صلح براي كوزوو عملكردخود را آغاز خواهد كرد.  
ــهاي نـاظر و پاسـدار صلـح  نظاميان گردان آماده هستند و مي توانند در گروه

مختلف شركت نمايند.  
آرمن پرس، هاياستاني هانراپتوتيون٨٢/٠٣/٠٧ 

 
كنگره اقتصادي ارامنه سراسر جهان در پاييز برگزار خواهد شد 

ــروان بـرگزار خواهـد  كنگره اقتصادي ارامنه سراسر جهان در پاييز آينده در اي
گرديد. كارن چشماريتيان وزير تجارت و توسعه اقتصادي روز گذشته اولين جلسه 
كميته اجرائي اين كنگره را برگزار كرده است. در اين نشست دو روزه حدود هـزار 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٣ 

شماره ٧٨-٧٧  خرداد ١٣٨٢ 

ــراي  نفر از ارمنستان، قره باغ و خارج شركت خواهند كرد. آنان برنامههاي جديد ب
توسعه اقتصاد ارمنستان و قره باغ را مورد بررسي قرار خواهند داد.  

بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٣/٠٥ 
 

گوناگون 
 

نارضايتي باكو از استقرار نيروهاي روسي واقع در گرجستان 
در خاك ارمنستان 

روند استقرار نيروهاي واحدهاي نظامي ماوراءقفقاز روسيه واقع در گرجســتان 
ــن امـر بـه تقويـت  در ارمنستان مراتب نارضايتي باكو را فراهم آورده است زيرا اي

مواضع ارمنستان كمك مي كند. 
واليت قلي اف وزير امور خارجه آذربايجان ضمن اعالم اين موضــوع اظـهار 
داشت: ”به ويژه اينكه ارمنستان با اشغال بخشي از اراضي آذربايجــان آذربايجـان را 
تهديد مي كند و در اين خصوص تقويت ارمنستان مطابق با منافع ملــي آذربايجـان 

نمي باشد“. 
هايوتس آشخار٨٢/٠٣/٠٨ 

 
سخنان نماينده آذربايجان در اتحاديه اروپا در مورد  

مسئله قره باغ 
عارف محمدوف نماينه دائمي آذربايحان در مقر اتحاديه اروپا طي مصاحبــهاي 
ــاغ بـايد از  با خبرنگار روزنامه ”٥٢٥“ چاپ باكو اعالم نموده است كه مسئله قره ب
ــئله بـه  طرف مردم آذربايجان و ارمنستان حل گردد و اتحاديه اروپا پس از حل مس
رشد اقتصادي منطقه كمك خواهد نمود. وي در مورد اعالم تري ديويس در مــورد 
استماع مسئله قره باغ در دادگاه اتحاديه اروپا گفــت كـه اگر آقـاي ديويـس چنيـن 
ــاند. وي يـادآوري كـرده اسـت كـه اتحاديـه اروپـا  نظري داده است، بايد منتظر م

عضويت كشورهاي قفقاز را بطور كل مانند كشورهاي حوزه بالتيك ميبيند.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٣/٠٨ 

 
آيا ارمنستان نسبت به تركيه ادعاي ارضي دارد؟ 

ــه  عبداهللا گل وزير امور خارجه تركيه چند روز پيش اعالم كرده است كه تركي
آماده ايجاد روابط دوستانه با ارمنستان است اگر اين كشور تماميت ارضي تركيـه را 

برسميت بشناسد.  
تصور مي شد كه ديگر هيچ چيز مانع از عادي سازي روابط ارمني- تركي نمي 
شود. مي ماند ارمنستان اعالم كند كه نسبت به تركيه ادعاي ارضــي نـدارد و تمـام. 
بخصوص كه در گذشته نيز اين مورد تأكيد شده اســت. روبـرت كـوچاريـان طـي 
مصاحبه با محمد علي بيراندي خــبرنگار كانـال تلويزيونـي ”سـي ان ان تـرك“ در 
تاريخ ٢٩ ژانويه سال ٢٠٠١ اعالم كرده است: ”شناخت قتــل عـام از سـوي تركيـه 

براي ادعاي ارضي عواقب حقوقي در بر ندارد“.  
ولي معلوم مي شود كه همه چيز آنقدر روشن نيست. هيچيك از عاليرتبه ترين 
ــه  مقامات جمهوري ارمنستان تا كنون اعالم نكرده است كه ارمنستان نسبت به تركي
ادعاي ارضي ندارد. روبرت كوچاريان ديروز در پاسخ به درخواسـت مـا مبنـي بـر 
ــت  تفسير اعالميه عبداهللا گل كوتاه و نامشخص گفت: ”نمي دانم، نشنيده ام“. نخس
ــك ماركاريـان اعالميـه عبـداهللا گل را اينچنيـن تفسـير كـرد: ”بسـيار  وزير آندراني
ــرار  خوشحال كننده است كه آنها (تركيه) هم تماميت ارضي خود را تحت ترديد ق
ــي بـه جلـو“  مي دهند. اين گامي به جلو است“. ولي آشكار است كه با گفتن ”گام
نخست وزير نه روابط ارمني- تركي بلكه ادعاي ارمني را در نظر دارد. يعني تركـها 
خودشان هم مي دانند كه با مسئله تماميت ارضي مواجه هستند. در رابطه با اعالميه 
وزير امور خارجه تركيــه موفـق نشـديم از وارتـان اسـكانيان وزيـر امـور خارجـه 
جمهوري ارمنستان پاسخ مشخصي دريافت كنيم. وارتان اسكانيان ديروز اعالم كرد: 
”من عالقمند نيستم وارد محتوا شوم. ما آماده ايم بدون پيش شــرطها مذاكـرات را 
آغاز كنيم، روابط خود را نُرمال كنيم و مسئله اي كه آقاي گل كنايه مــي كنـد را در 
ــن مسـئله  اين چارچوب بررسي كنيم، يعني ما نمي گوييم كه عالقمند به بررسي اي
نيستيم، ولي نمي توانيم اين را بعنوان پيش شرط بپذيريم. همين كه روابــط نُرمـال 
ــم“. سـؤال مـا مبنـي بـر  شود، ما آماده ايم اين مسئله و مسائل مشابه را بررسي كني
”شما بعنوان وزير امور خارجه جمهوري ارمنستان مي توانيد رسماً اعالم كنيــد كـه 
ــير“ گفتـه  ارمنستان نسبت به تركيه ادعاي ارضي ندارد؟“ كه بايد به آن ”بله“ يا ”خ
ــه ايـن  مي شد، به پاسخ زير وزير امور خارجه جمهوري ارمنستان نائل آمد: ”من ب
سؤال پاسخ دادم: نمي خواهم وارد محتوا شوم، دوباره تكــرار مـي كنـم: ارمنسـتان 
آماده است بدون پيش شرط روابط با تركيه را نُرمال سازد و در چارچــوب نُرمـال 

سازي آماده بررسي هر مسئله اي هستيم“.  

از نگاه اول پاسخ سرژ سركيسيان وزير دفاع جمهوري ارمنستان كمي مشخص 
ــه عبـداهللا  بود. وزير دفاع در پاسخ به سؤال ما ديروز گفت: ”مي توان فرض كرد ك
گل سندي دارد كه بوسيله آن ارمنستان تمــاميت ارضـي تركيـه را برسـميت نمـي 
شناسد؟ من نمي دانم، شايد با توجه به مالحظات سياسي اين اعالميــه بيـان شـده 
ــا بنظـر مـن چـيزي بـراي  است يا افرادي سعي بر سوءاستفاده دارند، ولي در اينج
ــالً تركيـه و بويـژه عبـداهللا گل هيـچ  سوءاستفاده وجود ندارد. يعني فكر مي كنم ك
اساسي و موردي ندارند تا بگويند كه ارمنستان تماميت ارضــي تركيـه را برسـميت 
نمي شناسد“. ولي نمي توان با سرژ سركيسيان كــامالً موافقـت كـرد. جـهت پيـش 
گيري از عادي شدن روابط ارمني- تركي چه در ارمنستان و چه در تركيه نيروهايي 
خواهند بود كه صدها سند مطرح خواهند كرد: بعنوان مثال بعضي از مفــاد قـرارداد 
ــان اسـكانيان،  ”ٍسور“. عالوه براين حداقل همين مورد كه روبرت كوچاريان و وارت
مجريان سياست خارجي ما، عليرغم امكان فراهم شده اعالم نمي كنند كه ارمنستان 
نسبت به تركيه ادعاي ارضي ندارد، زمينه را فراهم مــي كنـد تـا ترديدهـاي تركيـه 
موجه محسوب شود. همانطور كه معلوم است ارمنستان بهرحال ادعاي ارضي دارد. 

گمان مي كنيم اينكه اين خوب است يا بد بحث ديگري است.   
هايكاكان ژاماناك٨٢/٠٣/٥ 

تغيير ديدگاههاي يهوديان آمريكا 
سازمانهاي يهوديان اياالت متحده آمريكا كه قبالً با جهتگيريهاي ترك گرايانه 
ــال تركيـه را هـدف انتقـادات خـود قـرار داده انـد.  خود به چشم مي خوردند، ح
يهوديان آمريكا بويژه رفتار تركيه در هنگام جنگ عراق را محكوم مي كنند. آنـها از 
بابت  تالش هاي خود براي دفاع از منافع تركيه در آمريكا پشيمان بوده و افسـوس 

مي خورند. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/٠٣/٠٢ 

امثال و حكم  
 

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

 
آب از سرچشمه گل آلود است 

ــي از بـي كفـايتي و  اختالل و نابسماني در هر يك از امور و شئون كشور ناش
ــا آب از سـرچشـمه گل  سوء تدبير رئيس و مسئول آن مؤسسه يا اداره است. چه ت
آلود نباشد به آن تيرگي نمي گذرد و با آن گرفتگي با سنگ و هر چه سر راه است؛ 
ــاريخي دارد  برخورد نمي ?ند. عبارت مثلي باال با آنكه ساده بنظر مي رسد، ريشه ت

و از زبان بيگانه به فارسي ترجمه شده است.  
ــور  خلفاي اموي جمعاً چهارده نفر بودند كه از سال ٤١ تا ١٣٢ هجري در كش
ــراد محيـل و مدبـري  پهناور اسالمي خالفت كرده اند. اگر چه در ميان اين خلفا اف
ــچ يـك از آنـها در مقـام  چون معاويه و عبدالملك مروان وجود داشته اند، ولي هي
فضيلت و تقوي و بشر دوستي همتاي خليفه هشتم عمربن عبدالعزيز نمــي شـدند. 
اين خليفه تعاليم اسالمي را تمام و كمال اجرا مي كرد و دوران كوتاه خالفتش توأم 
با عدل و داد بوده است. بدون تكليف و تجمل زنــدگي مـي كـرد و بـراي تـأمين 
ــت المـال برنمـي داشـت. نسـبت بـه  معاش روزانه بيش از دو درهم در روز از بي
ــي ورزيـد و از  خاندان رسالت، خاصه حضرت علي بن ابي طالب (ع) قلباً عشق م
اينكه آن افصح متكلمان را در ميان دو نماز و در كــوي و بـرزن سـب و لعـن مـي 
كردند چون خاري دل و جانش را مي خليد و باالخره با هوشمندي و تدبيري بس 
عاقالنه كه از حوصله اين مقال خارج است، ســب و لعـن امـير مؤمنـان را ممنـوع 
ــالم درآمـد. روزي  داشت و با اين پايمردي و فداكاري در زمره اتقيا و نيكمردان ع
ــن در ديـار شـما چـه مـي كننـد و  همين خليفه از عربي شامي پرسيد: «عالمالن م
ــواب داد: «چـون آب در  رفتارشان چگونه است؟». عرب شامي با تبسمي رندانه ج
سرچشمه صاف و زالل باشد در نهرها و جويبارها هم صاف و زالل خواهد بـود.». 
هميشه آب از سرچشمه گل آلود است. عمر بن عبدالعزيز از پاسخ صريح و كوبنده 

عرب شامي به خود آمد و درسي آموزنده بيآموخت.  
بعضي ها اين سخن را از حكيم يوناني ارسطو مي دانند، آنجا كه گفتــه بـود: « 
ــال انـهاري هسـتند كـه از دريـا منشـعب مـي  پادشاه مانند دريا، و اركان دولت مث
شوند.»، ولي ميرخواند آنرا از افالطون مي داند كــه فرمـود: «پادشـاه مـانند جـوي 
ــوي  بزرگ بسيار آب است كه به جويهاي كوچك منشعب مي شود. پس اگر آن ج
بزرگ شيرين باشد، آب جويهاي كوچك را بدان منوال توان يافت، و اگر تلخ باشد 
همچنان». فريدالدين عطار نيشابوري اين موضوع را به عارف عاليقدر ابوعلي شقيق 
ــيد او را  بلخي نسبت ميدهد كه چون قصد كعبه كرد و به بغداد رسيد، هارون الرش
ــمه اي  بخواند و گفت: «مرا پندي ده». شقيق ضمن مواعظ حكيمانه گفت: «تو چش
و عمال جويها. اگر چشمه روشن بود، تيرگي جويها زيــان نـدارد، امـا اگر چشـمه 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٤ 

شماره ٧٨-٧٧  خرداد ١٣٨٢ 

تاريك بود به روشني جوي اميدي نبود». در هر صورت اين ســخن از هـر كـس و 
ــد،  هر كشوري باشد، ابتدا به لسان عرب درآمد و سپس به زبان فارسي منتقل گردي
ولي به مصداق الفضل للمتقدم بايد ريشه عبارت مثلــي بـاال را از گفتـار افالطـون 

دانست كه بعدها متأخران آن عبارت را به صور و اشكال مختلفه درآورده اند.  
 
 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ 
آرتساخ 
(بخش ٨ ) 

ا.گرمانيك 
 

رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 
 

ــي            در زندگي انور پاشا تا ٢٦ ژوئيه ١٩٢٢ يعني زماني كه او در نزديك
بالجوان (آسياي ميانه) كشته شده، نقاط تاريك زيادي وجود دارد. در همين ســالها 
بود كه او با تغيير ظاهر سعي داشت حتي توجه فعاالن نامدار سياسي را نيز منحرف 
كنـد. هــ .. سـيمونيان مينويسـد: "كمـاليون بـا تظـاهر بــه مــرام كمونيســتي و 
انترناسيوناليستي همراه با كمونيستهاي قالبي ايــن اكـاذيب را شـايع ميكردنـد كـه 
طلعت و انور و جمال پاشا همانند ساير رهبران اتحاد و ترقي با حكومت شــوروي 

و انترناسيونال سوم همدست هستند"١. 
ـــن و در  از مكاتبـات خـود انـور چنيـن آگاه ميشـويم كـه او در برلي
زندانهاي گوول و ريگا بوده است. سپس اول تا هشتم سپتامبر ١٩٢٠ براي شركت 
در كنگره ملل شرق از برلين به مسكو و از اينجا به باكو ميرود. او سعي داشت بـه 
ــر،  كنگره راه يابد و به نام اتحاديه سازمانهاي انقالبي مراكش، الجزاير، تونس، مص

تريپولي، عربستان و هندوستان سخنراني كند. 
ــكيل ارتـش اسـالم بـود تـا ظـاهرا" كشـورهاي  انور پاشا در صدد تش
مسلمان مشرق زمين را در برابر امپرياليسم به قيام وا دارد. اعمــال شـيطاني انـور و 
تركان جوان براي اكثريت نمايندگان كنگره پوشيده نبود. صبحي كمونيست ترك بر 
ــهوري ارمنسـتان  عليه او به سخنراني ميپردازد. هاروتيونيان نماينده ديپلماتيك جم
در آذربايجان، در دهم سپتامبر ١٩٢٠ به دولت متبوع خود گزارش ميكند كه "بنا به 
درخواست نريمانوف و انور، در مسجد تــازه پـير شـهر جلسـه بـزرگ مسـلمانان 
ــور سـخنراني كـرده و اعـالم نمودهانـد جنـگ  تشكيل شده و هم نريمانف وهم ان
مقدس اكثريت، جامه عمل بپوشد و يك ارتش صــد هـزار نفـري تشـكيل گردد و 
خود در راس آن قادر خواهد بود ظرف يك ماه بــه سـمت آنـاتولي حملـه كنـد و 

تركيه در بند انگليس را آزاد سازد"٢. 
ــال  انور "اعالميهاي"٣ با محتواي فريبكاري و چاپلوسي براي كنگره ارس
ــاي  ميكند و تالش مينمايد نمايندگان را قانع سازد كه خود وي قادر است خلقه
ــه قيـام وا دارد و تريپولـي را بـراي اهـالي  شرق را بر عليه امپرياليسم بين المللي ب
تريپولي نجات دهد، و اما در مورد آذربايجان مينويسد كه: "هيچ هدفي نداريم غير 
ــه معنـي  از اينكه معتقديم آذربايجان متعلق به آذربايجانيها است". آيا اين مطلب ب
فراخواني كشتار جمعي و نابودي و كوچ اجباري اقوام غير مسلمان و در درجه اول 
ارمنيان نبود؟ انور بدون ابا از حيله و فريبكاري در اعالميه خود با زير پا گذاشتن و 
تحريف واقعيات اعـالم ميكـرد كـه گويـا تركـها در قلمـرو خـود حقـوق تعييـن 
ــد، و مـايليند "حقـوق آنـها بـراي  سرنوشت همه ملل را مورد حمايت قرار ميدهن
تعيين سرنوشت خود حفظ گردد". اين جالد ارمنيان در عين حال "فرامــوش كـرده 
ــتان غربـي يـا  بود" كه به فرمان شخص او يك و نيم ميليون ارمني ساكن در ارمنس
ــاكو، آرتسـاخ، آرش و  ارمنستان تركيه قنل عام شدند و دهها هزار ارمني ديگر در ب

ساير نواحي ارمني نشين قفقاز نابود گشتند. 
ــهمان گرانقـدر" نريمـانف  انور چند ماه در باكوي شوروي به عنوان "م
ماند. سپس راهي آسياي ميانه شد و فرماندهي كل لشكرهاي باسمه چي را به عهده 

گرفت و در همان جا نيز زندگي ننگين خود را به پايان برد. 
ــهام از قولهـا و كمكـهاي بيدريـغ دژخيمـان  آذربايجان مساواتي با ال
ترك، نيروهاي جديدي در آرتساخ مستقر ميكند تا از اينجا به زانگزور رخنه كنـد. 
ــاكو  وزير جنگ دولت مساواتي و ژنرال پيشين ارتش تزاري و از دژخيمان كمون ب
يعني صمد بيگ مهمانداروف و همقطارش شيخيلينسكي فعاالنه در تدارك رخنه به 

                                                           
١ - هـ .ر.سيمونيان، ايدئولوژي و سياست بورژوازي ملي تركها، ايروان ١٩٨٦، ص ٥١٢. 

٢ - اسناد دولتي، ١٣،٩٠،٢،٢٠٠. 
٣ - نگاه كنيد به:حًمكûي ٌضمول يًفîلîك اîٌٍîىف , آفَى 8-1 ,ٌميٍ. 
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ارمنستان بودند. آنها نه تنها از دولت مساواتي بلكه از تركيــه و چنـد دولـت ديـگر 
ــر ٣٥ سـال را  كمكهاي مالي كالني دريافت ميكردند تا سربازان خود و مردان زي
تجهيز كنند. در ارمنستان ميدانستند كه آذربايجان مساواتي از چهار سو آرتســاخ را 
ـان  محاصره كرده و تمام راههاي منتهي به جهان خارج بسته بود. به رهبري فرمانده
ــتقر شـدند. اهـالي  ترك در تمام مراكز مسلمان نشين دستههاي مسلح مساوات مس
آرتساخ موفق ميشوند راهي پيدا كنند و در اين باره اهالي زانگزور را مطلع سازند. 
اسامي ساكي (آساك) آپر (برادر ساكي) و ديگران به ما رسيده اســت، اينـان بـدون 
ــرگ، فداكارانـه كليـه مشـكالت كـار را تحمـل ميكردنـد و در مـورد  واهمه از م
ــار  تداركات نظامي مساواتيها اهالي زانگزور را مطلع ميساختند و از اينجا نيز اخب

را به آرتساخ ميرساندند. 
٢٠ سپتامبر ١٩١٩ نيروهاي ترك و تاتار در محور خوزناوار، بــايندور و 
تغ دست به حمله زدند. اشغالگران پس از جنگ شديد يك روزه شكست خوردند 
و عقب نشيني كردند. نيروهاي مساواتي مستقر در شوشي و خــانكند (اسـتپاناكرت 
فعلي) به كمك آنان فرستاده شدند. شيخيلينسكي به عنوان فرمانده عمليـات حملـه 
ــه دو بخـش تقسـيم كنـد و  دوم منصوب شد. او در صدد بود منطقه را بپيمايد و ب
دست به تسفيه حساب خونين با جمعيت ارمني زانگزور بزنــد و پـس از تصـرف 
ــخر گردد و بـه تركيـه برسـد.  زانگزور، شارور- داراالگياز را همراه با نخجوان مس
شيخيلينسكي روز پنجــم نوامـبر دسـتور حملـه را صـادر كـرد. رزمنـدگان ارمنـي 
ــل شكسـت كـامل از منطقـه  قهرمانانه ميجنگيدند و چهار روز بعد دشمن با تحم
بيرون رانده شد و بدين سان تالشهاي آذربايجان براي تصرف زانگزور و ســركوب 

ارمنيان آرتساخ به نتايج ناموفق منتهي گرديد. 
٢٣ نوامـبر ١٩١٩، عمليـات نظـامي بـه موجـب توافقنامـهاي كـه بيــن 
ارمنستان و آذربايجان در تفليس به امضاء رسيد، متوقف گرديد و طرفيــن موافقـت 
ــد. از  كردند براي حل و فصل مسئله ارضي به مذاكرات صلح جويانه مبادرت ورزن
ــه  آن پس، اقدام فريبكارانه ديگري صورت گرفت، به بهانه بهبود روابط، سلطانف ب
نام دولت آذربايجان به شوراي ملي ارمني قراباغ پيشنهاد كرد همــه ارمنيـان سـاكن 
آرتساخ به نخجوان و ساكنان ترك و تاتار نخجوان به قراباغ منتقل گردند. سلطانف 
ــان و نخجـوان بـه  اين پيشنهاد خود را چنين توجيه ميكرد كه : "قراباغ به آذربايج

ارمنستان متصل است..."٤ شوراي ملي قراباغ اين پشنهاد را قاطعانه رد كرد. 
رهبران مساوات سعي ميكردند به سياست تصرف زانگزور و آرتســاخ 
ــب تكليـف از تركيـه كماليسـت بـاز هـم بـه سياسـت  بال و پر بدهند. آنها با كس
تروريستي و قتل و كشتار ادامه ميدادند. به گواهي هاروتيون توميان يكي از شـهود 
اين وقايع ظرف چند روز در خانكند، آسكران و در مسير شوشي- يوالخ "نظاميــان 
آذربايجان و دستههاي تشكل يافته بيــش از ٤٠٠ نفـر ارمنـي بـي گنـاه را بـه قتـل 
رساندند"٥. آبرام كيسيبگيان يكي ديگر از معاصرين در مورد اين رويدادهــا نوشـته 
است: "دولت آذربايجان نميتوانست كشــتار زانـگزور را فرامـوش كنـد و تـالش 
ميكرد قدرت خود را بار ديگر آزمايش نمايد و براي تصحيح "اشتباه" خود مصمم 
ــل شكسـت نظـامي  بود كال" از دست قراباغ كوهستاني رهايي يابد. او يكي از دالي
ــت٦. بـه درسـتي در روزهـايي كـه ارمنيـان  آذربايجان را قراباغ كوهستاني ميدانس
ــاي  زانگزور بخاطر مرگ يا زندگي در برابر اراذل ترك و تاتار ميجنگيدند، گروهه
آزاديبخش ارمني آرتساخ پيوسته به آن دسته از نيروهاي مساواتي حمله ميكردنــد 
كه به سوي زانگزور در حركت بودند و جادههـا را مسـدود ميسـاختند و مـانع از 
ـتقر  حركات اينان ميشدند، دست به نبردهاي پارتيزاني در برابر نيروهاي نظامي مس

در نقاط استراتژيك ميزدند. 
در جلسه مشترك كنگره هفتم ارمنيان قراباغ كه در دهم نوامبر ١٩١٩ بر 
ــورد بررسـي قـرار داد و تصميـم  گزار شد، شوراي ملي ارمني مسئله زانگزور را م
گرفت با تمام امكانات از اهالي زانگزور حمــايت بـه عمـل آورده مبـارزه آنـها را 

تسهيل كنند. 
ــه بعـد ابرهـاي سـياهي بـر سـرزمين آرتسـاخ سـايه  از فوريه ١٩٢٠ ب
ميافكند و نوري پاشا و ژنرال نوروزف وارد شوشي ميگردند. دولــت آذربايجـان 
آنها را مجبور ميكند "در سطح وســيعي فعـاليت كننـد و قرابـاغ و زانـگزور را بـه 
تابعيت در آوردند"٧. دولت ارمنستان به فرماندهي دولتهاي متفق مستقر در قفقــاز 
معترض ميشود و خواستار اقدامات جدي و توقف سياست اشغالگرانه آذربايجــان 
ــتان ارائـه  ميگردد. دولت آذربايجان نيز به نوبه خود درخواستهايي به دولت ارمنس
ميدهد و بدين ترتيب پرونده هر دو دولت به خاطر ازديــاد اسـناد مقصـر دانسـتن 

يكديگر ضخيم تر ميشود. 
 

                                                           
٤ - به آرشيو دولتي، ٣٤،١،٣١٤،شماره ١٥١ 

٥ - نگاه كنيد به ماتناداران... بخش ٢، ص ٩٠. 
٦- آرشيو دولتي، ٣٤،١،٣١٤،شماره ١٦٣. 
٧ - همانجا، ٢٤٩،١،٢٠٠، شماره ١٣٩. 


