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شماره ٨٢-٨١  امرداد ١٣٨٢ 

مرور اخبار 
جامعه ارمني 

كليساي ارمني در ايران اثر تاريخي شناخته شده است  
ــاي  به گزارش خبرگزاري IRNA، سازمان حفظ ميراث فرهنگي ايران منطقه كليس
ــاري-  تادئوس مقدس را بعنوان اثر تاريخي شناخته و مقررات حفظ و موازين معم

ساختماني آن را تأييد نموده است.  
كليساي تادئوس مقدس براي ارمنيان كل جهان اهميت خــاصي دارد. هـر سـال در 
ــاتب مسـيحيت كليسـاي تـادئوس  اين روزها بسياري از ارمنيان و پيروان ديگر مك

مقدس را زيارت ميكنند و در آنجا مراسم مذهبي انجام ميدهند.  
سازمان حفظ ميراث فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اطالع داده است كه هر گونـه 
عملي كه به نما و يا زيربناي كليسا ضرري وارد سازد، موجب آسيب ديــدن شـكل 
كلي و طبيعي آن شود و همچنين ساختمانهاي موقت و دائمي، هر گونه دخالت در 
ــترش، تعمـير و مرمـت آن نميتواننـد  منظره تاريخي كليسا از جمله بازسازي، گس

بدون دريافت مجوز مربوطه انجام شوند.  
كليساي تادئوس مقدس در شمال شرقي وادي چالدران احداث شــده و كـالً شـبيه 
كليساي جامع اجميادزين است. در حال حــاضر سـاختمان متشـكل از دو قسـمت 

قديمي و جديد است كه به ترتيب در سالهاي ١٣٢٩ و ١٨٢٠ احداث شدهاند. 
گولوس آرمني ٨٢/٠٥/٩ 

ايران 
مصوبه مجلس درباره تحصيل دوباره تابعيت ايراني براي ايرانيــان. 

تهران ـ ايرنا: مجلس شوراي اسالمي كليات اليحه اي را بــه تصويـب رسـاند كـه 
براساس آن هيأت دولت مي تواند به پيشنهاد وزارت امورخارجه صرفاً با يــك بـار 
ــابعيت جمـهوري  تحصيل تابعيت ايران توسط افرادي كه مقررات خارج شدن از ت

اسالمي ايران را رعــايت نكـرده انـد، در صـورت داشـتن شـرايط، موافقـت كنـد. 
اين اليحه به عنوان اليحه اصالح ماده »٩٨٩« قانون مدني در جلسه علني روز ســه 

ــور الحـاق شـد.  شنبه مجلس مطرح و مطلب فوق به عنوان تبصره »٢« به ماده مذك
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه در مـاده ٩٨٩ قـانون مدنـي مصـوب 
ــا نظـارت مدعـي  ٣١٣١/٢١/١٢ عبارت ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقوله او ب
العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمــت آن بـه او داده 
خواهد شد حذف شود.به گفته محمد كاظمي، مخــبر كميسـيون قضـايي وحقوقـي 
مجلس طبق ماده فوق، هرگاه يك تبعــه ايرانـي مقـررات خـارج شـدن از تـابعيت 
ــط دادسـتان امـوال غـيرمنقول او بـه  جمهوري اسالمي ايران را رعايت نكرد، توس

فروش رسيده و پس از كسر مخــارج فـروش، قيمـت آن بـه او داده خواهـد شـد. 
وي با بيان اينكه در ايران تابعيت مضاعف پذيرفته نشده است، افــزود: ايـن مسـئله 
ــازگشـت  موجب شده، ايرانياني كه قصد بازگشت به كشور دارند، هيچ تمايلي به ب
نشان ندهند و حذف اين بخش از ماده »٩٨٩« قانون مدني به منظور جذب سـرمايه 

و نخبگان است. 
ارمنستان 

اظهارات وارتان اسكانيان وزير امور خارجه ارمنستان در خصوص 
گشايش مرز آن كشور با تركيه 

سؤال- آيا گشايش مرز با تركيه امكان دارد عواقب منفي براي اقتصاد ارمنســتان در 
پي داشته باشد؟  

ـــه ايــن ســؤال خــبرگزاري  وارتـان اسـكانيان وزيـر امـور خارجـه ارمنسـتان ب
ــوالً، بنظـر مـن در نتيجـه گشـايش احتمـالي مـرز  REGNUM جواب داد- اص
ــي بـراي اقتصـاد كشـورمان نبـايد صـورت  ارمنستان- تركيه هيچ گونه عواقب منف
بگيرند. اينگونه مسائل جامع به برخــورد گسـترده نيـاز دارنـد. كـامالً مطمئنـم كـه 
گشايش مرز نه تنها براي دو كشور بلكه بطور كلي براي منطقه نــيز مفيـد خواهـد 
ــراي يـك زمينـه  بود. البته ممكن است كه براي يك زمينه جداگانه موارد منفي و ب
ديگر موارد مثبت بوجود بيايند. اما تكرار ميكنم كه بطور كلي اين امر فقط سودمند 
ــي و از طريـق آن بـه بـازار عربـي پيـدا  ميباشد. كشورمان راه خروج به بازار ترك
ــروع ميشـود و از طريـق  خواهد كرد. مثالً امروز خط آهني كه از مرز ارمنستان ش
خاك تركيه به بندر التاكيا در سوريه  ميرسد، فعال نيست. ايــن مسـير خـط آهـن 
بهرهبرداري نميشود و اين امر موجب تأسف اســت  و در صـورت اسـتفاده از آن 

تجارت ارمني ميتواند سود بزرگي ببرد.  
گولوس آرمني٨٢/٠٤/٢٨ 

نيروگاه اتمي ارمنستان 
ــر امـور نـيروگاه اتمـي ارمنسـتان چنيـن  آشوت مارتيروسيان مدير نظارت دولتي ب
ــت نـيروگاه اتمـي ارمنسـتان مطـابق بـا  ارزيابي را ارائه نمود: ”در حال حاضر امني

نرمهاي رايج و مفاد قانوني است“. 

طبق اين مقررات، امنيت اين قبيل نيروگاههاي نسل اول بايد بطــور مسـتمر ارتقـاء 
ــدد از نـيروگاه اتمـي برنامـه اي  يابد. بنا به اظهارات وي تا هنگام بهره برداري مج
تنظيم شده و از سال ١٩٩٤ تا كنون اقدامات ارتقاء سطح امنيت عملي مي شــوند و 
ــافت.  اين اقدامات هر ساله تا هنگام متوقف ساختن فعاليت نيروگاه ادامه خواهند ي
آقاي مارتيروسيان همچنين قيد نمود كه موعــد متوقـف سـاختن نـهايي فعاليتـهاي 

نيروگاه هنوز نامشخص است. 
مدير نظارت دولتي بر امور نيروگاه اتمي اظهار داشت كه نــيروگاه اتمـي ارمنسـتان 
ــي بـراي مـدت  طي سالهاي ١٩٨٩-١٩٨٠ و از سال ١٩٩٥ تاكنون فعاليت دارد يعن
كمتر از ١٦ سال. به گفته وي:”طبق طراحي نيروگاه اتمي ارمنستان، اين نيروگاه مي 

تواند براي ١٤ سال ديگر مورد بهره برداري قرار گيرد“. 
آرمن پرس، آرم اينفو،هايوتس آشخار١٣٨٢/٠٤/٢٨ 

گوناگون 
ايده شكل گيري سازمان جهاني ارمني در آمريكا درمركز توجه 

قرار گرفته است 
آرا آبراهاميان رئيس انجمن ارمنيان روسيه در گفتگوئي كه با خــبرنگار خـبرگزاري 
ــا اعـالم نمـوده اسـت:  ”ايتارتاس“ داشت ضمن تفسير نتايج سفر خويش به آمريك
ــگره جـهاني  ”ايده شكل گيري سازمان جهاني ارمني و همچنين ابتكار برگزاري كن
ــايندگان  ارمني در مسكو نه تنها در چارچوب مقامات آمريكا بلكه در چارچوب نم

جوامع ارمني آمريكا نيز مورد بررسي قرار گرفته است.  
بر اساس سخنان وي تالشهاي سازمان جهاني ارمني نه تنها پــيرامون حـل مسـائل 
مربوط به ارمنيان بلكه مسائل بين المللي چون ”مبارزه با فقر و اقدامات تروريستي“ 
ــي اقتصـادي كشـورها  نيز مي باشد. يكي ديگر از اهداف سازمان كمك به هم گرائ
مي باشد. قابل ذكر است كه آرا آبراهاميان در نظــر دارد بـه هـدف بررسـي ابتكـار 

جديد در آخر سال با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا نيز مالقات داشته باشد. 
هاياستاني هانراپتوتيون٨٢/٠٥/١٠ 

پيشواي مذهبي ارمنيان استراليا مدال افتخار دريافت كرد  
ــدال  بنابر حكم نخست وزير استراليا پيشواي مذهبي ارمنيان آن كشور به دريافت م
ــت در  افتخار استراليا نائل آمده است. استراليا اكنون ١٠٠- مين سال تشكيل حكوم
ــت  اين كشور را جشن ميگيرد. اين دولت مدال مخصوص ١٠٠- مين سال حكوم

را ضرب كرده است.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٥/٠٩ 

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

مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  
احساس باالتر از دليل است 

ــرد.  دليل و برهان هر قدر هم قاطع و مستدل باشد، نمي تواند جاي احساس را بگي
ــن عبـارت -  هميشه دليل و برهان دون احساس، و احساس باالتر از دليل است. اي
البته در ميان اهل اصطالح و عرفان - هنگامي مورد استفاده و استناد قرار مي گيــرد 
كه متكلم در پيرامون رد و نقض مسائل مسلم و بديهي اقامه دليل كند. يعني همــان 
كاري را كه اهل جدل و سفسطه انجام مي دهند و هدفشان اقامــه دليـل اسـت، نـه 

قانع كردن مخاطب. 
عبارت باال از تاريخي ضرب المثل شد كه فيلسوف شرق و صاحب كتــاب اسـفار، 
ــاس و رد داليـل  مالصدراي شيرازي با ذكر شاهدي بارز و آشكار به حقيقت احس
سوفسطايي پرداخت؛ چه اساس فلسفه سوفسطايي بر اصل جدل و سفسطه و قلب 
حقايق از طريق اقامه داليلي كه رد آن داليل خــالي از اشـكال نيسـت اسـتوار مـي 

باشد. 
مي گويند روزي مالصدرا در كنــار حـوض پـر آب مدرسـه درس مـي داد. غفلتـاً 
فكري به خاطرش رسيد و رو به شاگردان كرد و گفت: " آيا كسي مي تواند ثــابت 

كند آنچه در اين حوض است آب نيست؟" 
چند تن از طالب زبردست مدرسه با استفاده از فن جدل كه در منطق ارسطو شكل 
ــه قـانع  خاصي از قياس است و هدف عاجز كردن طرف مناظره يا مخاطب است ن
ــات خـالي  كردن او، ثابت كردند كه در آن حوض مطلقاً آب وجود ندارد و از مايع

است. 
ــت: " اكنـون آيـا كسـي  مالصدرا با تبسمي رندانه مجددًا روي به طالب كرد و گف
ــه  هست كه بتواند ثابت كند در اين حوض آب هست؟ " يعني مقصود اين است ك

ثابت كند حوض خالي نيست و آنچه در آن ديده مي شود آب است.  
شاگردان از سؤال مجدد استاد خود مالصدرا در شگفت شده جواب دادند كه با آن 
ــت، حـال نمـي تـوان  صغري و كبري به اين نتيجه رسيديم كه در حوض آب نيس

خالف قضيه را ثابت كرد و گفت كه در اين حوض آب هست... 
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فيلسوف شرق چون همه را ساكت ديد سرش را بلند كرد و گفت: 
« ولي من با يك وسيله و عاملي قويتر از داليل شــما ثـابت مـي كنـم كـه در ايـن 
حوض آب وجود دارد ». آنگاه در مقابل چشمان حيرت زده طالب كف دو دسـت 
را به زير آب حوض فرو برد و چند مشــت آب برداشـته بـه سـر و صـورت آنـها 
ــاليقدر  پاشيد. همگي براي آنكه خيس نشوند از كنار حوض دور شدند. فيلسوف ع
ايران تبسمي بر لب آورد و گفت: «همين احساس شــما در خيـس شـدن بـاالتر از 

دليل است ....». 
ــير ايـن واقعـه را بـه عـالم و  ميرزا محمد تنكابني صاحب كتاب قصص العلماء نظ
حكيم عصر صفويه معروف به مال ميرزاي شيرواني يا محقق شيرواني هــم نسـبت 

داده است.  
باري در اين مقالت مختصر و مجمل هر دو واقعه شرح داده شد. ولي بديهي است 
ــدم، واقعـه اولـي را  چنانچه هر دو واقعه اتفاق افتاده باشد؛ به مصداق الفضل للمتق
ــه بـايد ريشـه  چه از نظر تقدم زماني و چه به لحاظ مقام شامخ علمي قهرمان واقع
تاريخي ضرب المثل باال دانست كــه صيـت شـهرت مالصـدرا در شـرق و غـرب 

پيچيده، حكايتها و داستانها از دوران افاضات و در به دريهايش نقل كرده اند.  
نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ 

(بخش ١٠ ) 
ا.گرمانيك 

رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 
    دولت ارمنستان تصميم گرفت در اسرع وقت به ارمنيان آرتساخ كمك برساند و 
ــاي متفـق دربـاره وقـايع و اوضـاع  نخستين اقدام مطلع ساختن نمايندگان دولته
ــاده  آرتساخ بود، سپس به جوخههاي نظامي ارمني مستقر در زانگزور دستور داد آم

ورود به آرتساخ شوند. 
  با وساطت نمايندگان دولتهاي متفق، كنفرانس اضطراري سه جمهوري قفقاز در 
ــژه  تفليس گشايش يافت و كال" به بررسي مسايل مرزي جمهوريهاي همسايه بوي
ــه  مسئله آرتساخ پرداخت. دولت مساواتي آذربايجان از همان ابتداي امر در صدد ب
شكست كشانيدن كنفرانس بود. حتي تالش ميكرد از ورود هيئــت ويـژه تشـكيل 
ــه عمـل آورد. صـبر و  شده توسط نمايندگان دولتهاي متفق به آرتساخ جلوگيري ب
تحمل و درنگ بيشتر در حكم خيانت به حقوق ارمنيان آرتساخ به شمار ميرفت و 
بدين سان بــا همـاهنگي دولـت جمـهوري ارمنسـتان روز ١٤ آوريـل سـال ١٩٢٠ 
جوخههاي نظامي درو (Dro، دراستامات كانايانDrastamat Kanaian) از 
ــان) از  سوي زانگزور به منطقه واراندا و نژده (Nejhdehگارگين تر- هاروتيوني
غاپان وارد ديزاك آرتساخ شدند. ارمنيان آرتساخ با شادماني بسيار از ورود ناجيان 
ارمني استقبال كردند و آرتساخ پس از مبارزه و تحمل رنجهاي فراوان به مام ميهن 
پيوست. سلطانف استاندار هيچ تالشــي بـراي مقـاومت در برابـر نيروهـاي مسـلح 
جمهوري ارمنستان از خود نشان نــداد و ترجيـح داد همـراه عسـاكر در محـاصره 

شوشي باقي بماند. 
     در همين روزها دولت موقت آرتساخ تشكيل شد و نمايندگان احزاب مختلف 

در آن شركت نمودند. 
    دولت در نخستين جلسه خود به تاريخ ٢٣ آوريل ١٩٢٠ مسئله تعين سرنوشــت 
ارمنيان آرتساخ را بررسي كرد و تصميم گرفت درخواست بحق ساكنان ارمني ايــن 
ـاوير  سرزمين را مبني بر پيوست آرتساخ به مام ميهن مورد پشتيباني قرار دهد. آرش
كاماليان مسئول امور كار و كشاورزي در سخنراني خــود چنيـن گفـت: "خواسـت 
امروزي و كنوني ارمنيان قراباغ گرايش و تمايالت ارمني و ارمنستان است و هـرگز 
در هيچ شرايطي پيوند با آذربايجان مطرح نخواهد بود". آساتور آوديسيان مســئول 
امور داخلي در سخنان خود تأكيد كرد كه: "تمايالت ارمني بايد آشكارا اعالم شود، 
حتي اگر ارتش بزرگ روسيه (منظور او ارتش يازدهم است- ه.آ.) به قفقــاز حملـه 
ــايالت ملـت مـا بـايد  كند. اين تقاضا بايد به آنها هم اعالم شود... خواستها و تم
ــرايط برقـراري نظـام سوسياليسـتي نـيز قرابـاغ و  روشن و واضح باشد حتي در ش
زانگزور بايد بخشي از ارمنستان باشند". اكنون چند جمله از سخنان نيكالي عيسي 
خانيان مسئول امور قضايي را يادآور ميشويم: "قراباغ بايدتوسط شوراي ملي اداره 

شود اما بايد از كليه سازمانهاي دولتي ارمنستان نيز برخوردار باشد"١.  
ــتاي تاغـاوارد ناحيـه وارانـدا  كنگره نهم ارمنيان قراباغ كه روز ٢٥ آوريل در روس

تشكيل شد، يك دل و يك صدا تصميمات زير را اتخاذ و اعالم نمود: 
١- توافقنامه موقت امضاء شده توســط كنـگره هفتـم ارمنيـان آرتسـاخ بـا دولـت 
آذربايجان به علت نقص آن توسط ارتـش آذربايجـان و حملـه بـه سـاكنان ارمنـي 

شوشي و روستاهاي ديگر ملغي ميگردد. 
٢- اعالم پيوستن قراباغ كوهستاني به جمهوري ارمنستان به عنوان بخــش جدايـي 

ناپذير آن. 
                                                           

١ - سند شماره ١٢. 

٣- در خواست از هيئــت نمـايندگي جمـهوري ارمنسـتان در مسـكو بـراي مطلـع 
ساختن دولت روسيه شوروي تصميمات كنگره٢. 

مطالب بيان شده ساده و روشن است. 
ــم آييهـايي در روسـتاها و  در آن روزها به دعوت دولت موقت جلسهها و گرد ه
ــف آرتسـاخ تشـكيل مييـافت. جلسـهاي كـه بـا شـركت ٨٦ نفـر از  مناطق مختل
ــل  نمايندگان ارمنيان روستاهاي بخشهاي عليا و سفالي جوانشير در روز ٢٧ آوري
تشكيل گرديد، اعالم كرد كه دولت آذربايجان توافقنامه مصوب كنگره هفتم ارمنيان 
قراباغ را با خشونت و شدت تمام نقض كرده است و متعاقب آن، مناطق مســكوني 
٣٠٠٠ نفري مارگوشاوان، ماراغا و روستاهاي ديــگر بـه دسـت نيروهـاي مسـلح 
ــه اهـالي جوانشـير عـدم پذيـرش  مساوات و هوادارانشان ويران شدهاند و در نتيج
حكومت آذربايجان را حق مسلم خود ميدانند.٣. دو روز بعد، در ٢٩ آوريــل يـك 
ــي  روز بعد از استقرار نظام شوروي در آذربايجان، كنگره متشكل از روستائيان ارمن
خاچن، جرابرد و گلستان در مارتاكرت يك صدا تصميــم گرفـت "بـه جمـهوري 

ارمنستان متمايل شود و تحت هيچ شرايطي زير يوغ دولت آذربايجان نرود"٤. 
دولت موقت آرتساخ با بررسي مكرر مسئله جهت گيري سياسي در جلسات خــود 
ــت هيـچ شـرايطي" ممكـن نيسـت "در  هميشه به اين نتيجه رسيد كه "هرگز و تح
ــي  قلمرو مرزهاي آذربايجان قرار گرفت" و ارمنيان آرتساخ "بايد به كل جامعه ارمن
بپيوندد و بخش جدايي ناپذيري از جمهوري ارمنستان را تشكيل دهــد". آرتسـاخ، 
پرچم، نشان دولتي، سرود ملي و واحد پول جمهوري ارمنستان را رسما" ميپذيرد. 
در يكي از جلسات تصميم گرفته ميشود كه آرتساخ به استانداري زانگزور پيوسته 

بدين سان آرتساخ و زانگزور بخشي از جمهوري ارمنستان را تشكيل دهند. 
ــاي ٢٩ و  پس از استقرار نظام شوروي در آذربايجان در ٢٨ آوريل ١٩٢٠، در روزه
ــاگينـو، آقـدام و غـيره تشـكيل گرديـد.  ٣٠ آوريل كميتههاي انقالبي شوشي، كاري
نزديك شدن ارتش سرخ به مرزهاي آرتساخ باعث شد سلطانف نقاب چهره خــود 
را تغيير دهد. او در ٢٩ آوريل كميته انقالبي قرابــاغ را اعـالم و خـود را رئيـس آن 
ــه منظـور برداشـتن  معرفي كرد و اين امر باعث خشم شديد ارمنيان آرتساخ شد. ب
نقاب از چهره سلطانف تلگرامــهايي از سـوي زحمتكشـان آرتسـاخ بـراي لنيـن و 
نريمانف رئيس كميته انقالبي آذربايجان ارسال شد. كميتــه انقالبـي سـاخته دسـت 
سلطانف روز ١٤ ماه مه منحل شد و به جاي آن كميته جديدي پديد آمــد و خـود 
سلطانف نيز دستگير شده به باكو انتقال يافت. چنين به نظر ميرسيد كه اين دژخيم 
ارمنيان به سزاي اعمالش خواهد رسيد ليكن با ميانجيگري نريمان نريمانف رئيـس 
ــده  كميته انقالبي آذربايجان او از زندان آزاد شد و در امنيت كامل به ايران منتقل ش

و در اينجا به فعاليتهاي ضد ارمني و ضد شوروي خود ادامه داد. 
مردم چنين گمان ميكردند كه با برقراري نظام شــوروي در آذربايجـان سياسـت اشـغالگرانه 
آذربايجان در قبال آرتساخ و زانگزور به پايان عمر خود ميرسد ليكن در عمل چنين نشـد و 
تنازع بقاي ارمنيان آرتساخ وارد مرحله نوين و دشوارتري گرديد. م. حسين اف كميسر خلق 
ــل ١٩٢٠، تلـگراف زيـر را  آذربايجان در امور خارجي (وزير امور خارجه-مترجم) ٣٠ آوري
ــتان ارسـال ميكنـد: "دولـت كـارگران و كشـاورزان جمـهوري شـوروي  براي دولت ارمنس
آذربايجان به نام كميته انقالب درخواست ميكنند نخســت اينكـه سـپاهيان خـود را از پهنـه 
قراباغ و زانگزور خارج كنيد، دوم به مرزهاي خود باز گرديد، سوم به كشتارهاي قومي پايان 
دهيد. در غــير اينصـورت كميتـه انقـالب جمـهوري شـوروي سوسياليسـت آذربايجـان بـه 
ــن اتمـام حجـت  جمهوري ارمنستان اعالن جنگ خواهد داد. سه روز براي دريافت پاسخ اي
(التيمـاتوم) فرصـت در نظـر گرفتـه ميشـود"٥. يـك روز بعـد التيمـاتوم دوم بـه امضـــاي 
ــور خارجـه ارمنسـتان ارسـال  ارجنيكيدزه، كيروف، مخونوشين، و لواندوسكي براي وزير ام

گرديد. 
با كمال تاسف بايد متذكر شد، فعاالن سياسي كه حق تعيين سرنوشت ملــل را 
ــها ايـن  اعالم كرده بودند خود در اولين فرصت ممكن اين حق را ناديده گرفتند. التيماتوم آن
امر را تصديق ميكند. در آنجا بويژه آمده بـود: "بـه نـام جمـهوري شـوروي سوسياليسـتي 
فدراتيو روسيه به دولــت ارمنسـتان پيشـنهاد ميكنيـم هـر گونـه عمليـات نظـامي درخـاك 
آذربايجان شوروي را بيدرنگ متوقف سازد و ارتش خود را از مرزهاي آن خارج كنــد. ايـن 
ــي گردد، در غـير اينصـورت ايـن كـار  امر تا ٢٤ ساعت پس از دريافت پيشنهاد ما بايد عمل
توسط نيروهاي ارتش سرخ روسيه انجام خواهد شد و كليه مسئوليتهاي آن به عهده دولت 

ارمنستان خواهد بود"٦. 
ــن التيمـاتوم از جمـهوري ارمسـنتان خواسـته ميشـود  بدين سان به موجب اي
ــتيباني  سپاهيان خودرا كه از آرتساخ پيوند يافته به مام ميهن بر پايه حق تعيين سرنوشت، پش
و دفاع ميكردند، از "مرزهاي آذربايجان" خارج نمايد. بديــن معنـي كـه آرتسـاخ بخشـي از 

قلمرو ديگران محسوب ميشود. 
 
 

                                                           
٢ - نگاه كنيد به آرشيو دولتي، ٥٨١،١،٢٠٠ شماره ٩٨. 

٣ - همانجا، ٥٦٣، شماره ١٩٣. 
٤ - سند شماره ١٣. 

٥ - آرشيو سازمانها، ٤،٣،٤٠٣٣،شماره ١ 
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